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SYDNĖJUS, 1955 m. rugpjūčio 10 d.

0 jeigu nesutiks?
JAV užsienių reikalų ministeris 

Dulles, kalbėdamas apie pasitari
mus su Kom. Kinija, nurodė ir 
sąlygas, kokiomis Amerika sutiktų 
tęsti pasitarimus su raudonai
siais kiniečiais.

Dulles pareiškimu, Kom. Kinija 
Tolimųjų Rytų problemas sprend
žiant turėtų priimti šias sąlygas: 
1. paliaubos Formozoje ir 2. pasi
žadėjimas atsisakyti vartoti jėgų.

Jeigu Kom. Kinija su šiomis 
sųlygomis nesutiks, tai karas Tol. 
Rytuose esu beveik neišvengiamas, 
pareiškė Dulles.

Dulles, kalbėdamas spaudos kon
ferencijoje pabrėžė, kad Azijoje, 
nežiūrint į tai, kad Kom. Kinija 
padarė “gestų” sutikus paleisti 
11 amerikečių karo lakūnų, pakal
tintų šnipinėjimu, dar vis esama 
didelio pavojaus konfliktui,

JAV užs. reik. min. sutinka, 
kad Kom. Kinijos min. pirminin
ko Chou En-lai pareiškime, jog

SIŪLOMA PABALTIJO UNIJA
Estijos, Latvijos (r Lietuvos so- 

claldemvokratų partijos paskelbė 
bendrų deklaracijų, kurioje Pabal
tijo socialistinių partijų ir profe
sinių sųjungų vardu pasmerkė 
bolševikinę jų kraštų okupacijų, 
juose Sovietų vykdomų tautžudy- 
bę Ir niekad nesibaigiančius nu
sikaitimus žmogaus Teisių Dekla
racijai ir Atlanto Chartai. Jos kaip 
kovojo, taip ir toliau kovos dėl

PJT Europinės Sesijos
PJT europinė sesija Strasburge 

yra priėmusi visų eilę reikšmingų 
rezoliudŲų ir deklaracijų, kurių 
čia perduodamos svarbiausios min
tys.

Atsišaukimas į pavergtas tau
tas. J pavergtųsias tautas buvo 
paskelbtas toks PJT spec, sesijos 
Strasburge atsišaukimas:

“Susirinkę Strasburge, mes de
dame visas pastangas atskleisti 
mūsų tautų troškimus ir lūkesčius 
visam pasauliui. Mūsų mintys 
skrieja prie Jūsų, pasilikusių Tė
vynėje. Mes siunčiame Jums savo 
širdingiausius broliškus sveikini
mus.

Esame Keturių konferencijos iš
vakarėse. Ten turėtų atsiverti de
ryboms kelias, vedus į taikingų 
santykių tarp Europos tautų ats-

PAGROBĖ STUDENTĄ
Vienos dienraštis “Neuer Ku- 

rier” praneša, kad dirbusį raudo
nosios Bulgarijos pasiuntinybėje 
studentų — vertėjų Dimirti Den
hoff, komunistai pagrobė ir išgabe
no automobiliu į Čekoslovakiją.

Dimitri Denkoff buvo gavęs įsa
kymų grįžti iš Vienos į Bulgariją, 
tačiau jis apsisprendė pasilikti 
laisvajame pasaulyje, nebegrįžda
mas į savo darbovietę. Dienraštis 
rašo, kad pabėgėlis studentas bu. 
vo klasta įviliotas į Bulgarijos 
pasiuntinybės namus, ten miego 
milteliais užmigdytas ir išgaben. 
tas.

JAUNIAUSIA KANALO 
NUGALĖTOJA

Marilyn Bell, 17 metų kanadie
tė gimnazistė, beveik rekordiniu 
laiku (tik 1 vai 16 minučių skir
tumas) perplaukė iš Prancūzijos į 
Angliju. Ji yra jaunaiusia mergi- 

,na, perplaukusi kanalų. Marilyn 
vandenyje išbuvo 14 vai. 36 mi
nutes.

Pekingo vyriausybė yra pasiryžusi 
atsisakyti jėgos politkos, kurių 
iki šiol vykdė, esama ženklų, jei
gu tie pareiškimai buvo nuošir
dūs, jog Pekingas keičia savo po
litikų Vakarų atžvilgiu.

Toliau Dulles pasakė, kad JAV 
nesutiks išardyti Šiaurės Atlanto 
Sąjungos arba Pietų — Rytų Azi
jos Kolektyvinio Saugumo Orga
nizacijos jokiose derybose su ko
munistais, o jėgų panaudojus 
Formozos erdvėje, automatiškai 
pasidarytų veiksminga JAV — Na
cionalistinės Kinijos tarpusavio pa
geltos sutartis.

Diplomatinis American Associa
ted Press korespondentas mano, 
kad Azijos' erdvėje galima tikėtis 
taikingų susitarimų ir todėl Ame
rika netolimoj ateityj gali atsi
durti prieš Kom. Kinijos vyriau
sybės pripažinimo ir Kom. Kinijos 
priėmimo į Jungtines Tautas klau
simų, kaip vienų iš sųlygų.

Pabaltijo kraštų išlaisvinimo ir 
Jų, kaip demokratinių nepriklau
somų respublikų, atstatymo. Kru
vinas Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
jso likimas ir panašios gyvenimo 
sąlygos Sovietų vergijoje jas ver
čia dar glaudžiau bendradarbiauti 
viena su kita ir jau dabar sumesti 
bendruosius apmatus, kaip tas 
bendradarbiavimas turės vykti vi
sus 3 kraštus Išlaisvinus.

Strasburge Nutarimai 
tatymą. Kupini pasitikėjimo, mes 
laukiame, kad ir mūsų byla bus 
ten iškelta ir neatsiejamai su
jungta su taikos atkūrimu Euro
poje.

įsitikinę , kad esame prieangyje 
kelio, kuris veda į laisvę, mes jun. 
giamės su Jumis, turėdami vienų 
ir tų pačių viltį — išgirsti išmu- 
šant mūsų išlaisvinimo valandų”.

Kiniečiai Paleido 
Amerikiečius

Tokio, Japonijoj šiuo metu 
ilsisi 11 amerikiečių, Ko
rėjos karo dalyvių, kurie pakliu
vę į kiniečių rankas jų lėktuvui 
priverstinai“ nusileidus priešo te
ritorijoje 1953 m. sausio 12 d., ir 
kurie paskui buvo pakaltinti šni
pinėjimu, dabar jau paleisti. 
Jie buvo nuteisti kalėti nuo 4 iki 
10 metų. Be šių karo lakūnų Kom. 
Kinijoj sulaikyta dar apie 150 
amerikiečių, kuriuos tikimasi rau
donieji, norėdami parodyti “gerų 
valių”, taip pat paleis. Apie 500 
amerikiečių Kom. Kinijoj yra din
gę “be žinios”.

SOVIETAI IšSIPARDUODA

Iš Canberros pranešama, • kad 
Sov. Sąjungos ambasados Austrą, 
lijoje tarnautojų ir įstaigos bal
dai bei kiti daiktai parduodami 
iš varžytynių. Ypač puošnūs ir 
brangūs ambasadoriaus baldai. 
Neparduodama sovietinė vėliava su 
pjautuvu ir kūju, Stalino ir kitų 
vadų portretai, kurių esanti dide
lė daugybė. Ambasados namai ne
parduodami. Sov. ambasados tur
tu rūpinsi čekų atstovybė, kuri, 
nutrūkus diplomatiniams santy
kiams tarp Australijos ir Sov. Są
jungos, atstovauja sovietų reika
lus šiame krašte.

Varžytinės įvyksta rugpjūčio 13 
ir 19 d.d.

RAUDONOJI ARMIJA 
PASITRAUKIA?

I Reuteris praneša, jog esama 
! ženklų, kad Sov. Sąjunga yra pa- 
. siryžusi atitraukti savo armijas iš

Vengrijos ir Rumunijos. SdVietų ' 
! įgulos iš Austrijos, pagal pasira

šytų kovo 15 d. sutartį Austrijos 
nepriklausomybę atstatant, turi pa
sitraukti iki spalio men. 1 d. Bet 
Sovietų S-gos krašto apsaugos mi- į 
nisteris maršalas Žukovas paskel- | 
bė įsakymų, kad raudonoji armija ; 
iš Austrijos būtų jau dabar pra 
dėta atitraukti, o galutinė eva
kuacija būtų užbaigta prieš su
tartų terminų. Iš Rumunijos ir 
Vengrijos sovietiniai vadai prane
ša, kad iš šių kraštų raudonosios 
armijos daliniai bus atitraukti tuo 
pačiu metu, kaip ir iš Austrijos. 
Tokiu būdu Europoje paliktų so
vietų karinės įgulos Lenkijoj, R. 
Vokietijoj, na žinoma, dar Pabal
tijo valstybėse, apie kurias marša
las Žukovas, atrodo, visai užmir
šo.

Galima spėti, kad armjių ati
traukimas yra vienas iš gerai ap
galvotų sovietinės politikos ėjimų, 
kuris bus labai naudingas de
rybose su Vakarais.

Ryšium su pramatomu r. armi
jos atsitraukimu , Vengrijoj pra
sidėjo areštai ir deportacijos, tiks
lu likviduoti “priešišką elementą".

PAVASARIO SVEČIAI
BULGANINAS IR CHRUŠČIO

VAS VYKS LONDONAN
Britų ministeris pirmininkas,

Sir A. Edenas pranešė, kad atei
nančių metų pavasarį, kovo-gegu- 
žio mėnesių laikotarpyje į Londoną 
pažadėjo atvykti Sovietų premje
ras N. Bulganinas ir komunistų 
partijos sekretorius Nikita Chruš
čiovas.

Bulganinas jau yra buvęs Lon
done 1936 metais, kaip anuometi
nis Maskvos burmistras. Chruščio
vo būsianti pirmoji kelionė į už
jūrius.

Prieš šią “džiuginančią” žinią, 
kurių pereitos savaitės didžioji 
Londono spauda paskelbė metrinė, 
mis raidėmis pirmuose puslapiuo-
se, nubluko visi kiti įvykiai.

BENT PELNAS
t

General Motors Holden’s bend
rovė Australijoj finansinius metus 
užbaigė su £ 9.9 milionais gryno 
pelno. Finansininkai mano, kad 
šios firmos pelnas buvo £ 15 mi- 
lionų, bet atskaičius pelno — pa
jamų mokestį, liko apie £ 10 mi- 
llonų.

Akcininkams išmokėta 260% 
dividento. Šios firmos centras yra 
Amerikoje, į kur pastarųjų dviejų 
metų laikotarpyje pervesta 14.000. 
000 dolerių, tai 3 kartus daugiau, 
negu ši bendrovė yra padariusi 
investicijų Australijoje 25 metų 
laikotarpyje.

General Motors Holden’s Ltd. 
Australijoje pereitais metais pa
gamino 54.796 Holdens automobi
lius, sustatė ir pardavė 19.258 ki
tų firmų auto-mašinas, prekiavo 
motorų dalimis ir kt.

• Iš Bonos pranešama apie grę
siančių rimtą krizę dr. Adenaue
rio vyriausybėje. Pabėgėlių parti
ja nutarusi pasitraukti iš koalici
jos, o ir patys krikščionys demok
ratai taip pat linkę maištauti, 
reikalaudami skubaus Vokietijos 
sujungimo.

9 Čikagos aerodrome nukritęs 
sudužo lėktuvas. Žuvo 17, sužeista 

60 žmonių.

PASIŪLYMAS ATMESTAS
BULGANINAS ATMETĖ EISEN 
H0WERI0 PASIŪLYMĄ PASI
KEISTI KARINIAIS PLANAIS

JAV prezidento pasiūlymas 4 
Didžiųjų konferencijoje, pasikeis
ti kariniais planais tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos, kartu leid
žiant lakūnams fotografuoti kari
nius objektus Amerikoje, jeigu to
kį leidimų suteiktų Maskva ame
rikiečiams, iki šiol Sovietų nebuvo 
kojnentuotas. Bet rugpjūčio 4 d., 
susirinkus Maskvoje Augščiausiai 
Tarybai posėdžio (buvo suvažiavę 
1347 delegatai iš visų, net ir oku
puotų kraštų), min. pirm. Bulga
ninas pasakė, kad Sov. Sąjunga 
Eisenhowerio pasiūlymų, kaip ne
regų, atmetanti. Jis nurodė, kad 
orinis fotografavimas neduotų no
rimų rezultatų. Toliau Bulganinas 
pažymėjo, jog Genevos konferenci
jų jis laikąs pasisekusia, kur pa
aiškėję, kad santykiai tarp Sov. 
Sąjungos ir Vakarų pasisukę nau
ja kryptimi ir kad reikia užbaigti 
šaltąjį karą.

SKIRTINGAS REI]
Bulganino pareiškimas Augščiau- tada, kada Vengrijos “liaudies iš

stoję Taryboje, atmetant Eisenho- rinktąją” valdžią neberems rau- 
werio pasiūlymą, buvo toks, kokio I donarmlečių durtuvai. Tas pats ir 
Ir galima buvo laukti. Ir šitas pa 'Rumunijoj. Tai rodo, kad raudo, 
reiškimas Vakaruose sutiktas ne- ■ noji armija pasitraukia tik tada, 
palankiai, ne todėl, kad juo pa- ! kai vietos slaptoji policija tampa 
reikštas toks, o ne kitoks Mask- į pajėgi užtikrinti komunistinio rė
vos nusistatymas, bet dėl tono, žimo pastovumą, kai nebelieka pa- 
kokiu Bulganinas tų pareiškimų sipriešinti komunistiniu! terorui 

padarė. Maršalo Bulganino žodžiais pajėgaus elemento.
išrelkštas kietas Sov. Rusijos po. 
litikos kursas rodo, kad Molotovas 
įvyksiančioje užsienių ministerių 
konferencijoje (spalio mėn. Gene- 
voj) vargu ar padarys kokių nuo- 

i laidų. Šitai verčia Vakarų vado- 
1 vaujančius politikus padėtį vertin- 
* ti labai atsargiai.

Kitas sektorius — Azija, čia 
pradėti pasitarimai tarp JAV ir 
Kom. Kinijos. Pradinis derybų re. 
zultatas — paleista vienuolika 
amerikiečių karo lakūnų kurie, 
kaip tariami šnipai, buvo laikomi 
Kom. Kinijos kalėjimuose, šių la. 
kūnų paleidimo faktas vertintinas 
tik kaip politinis gestas. Juo sie
kta laimėti amerikiečių simpatijas, 
bet tai jokiu būdu nėra “politikos 
kurso” keitimo įrodymas.

Jeigu sovietai Europoje daro tam 
tikrų nuolaidų, tai tik todėl, kad 
Europoje komunistai praranda 
žmonių simpatijas, moralinę atra
mų šaltajame kare. Kitaip yra Azi
joje, kur komunizmas yra įsibė
gėjimo stadijoje, kur komunizmo 
idėjos plėtrai tramplynu tarnauja 
Azijos tautų nacionalinės aspira
cijos. Tolimuosiuose Rytuose ko
munizmas yra skirtingose pozici
jose negu Europoje, čia, pagaliau, 
ir kitokios problemos.

Kitas dėmesio vertas vyksmas 
— Sovietų armijos paskubintas 
atitraukimas iš Austrijos ir kalbos 
apie numatomų sovietinių įgulų 
atitraukimų iš Vengrijos ir Ru
munijos. Maskva čia pradėjo dvi
gubų žaidimų: nori pasauliui pa
rodyti, kad ji neturi imperialisti
nių tikslų ir tuo siekia išmušti 
kozirius iš rankų tiems, kurie vis 
neiškenčia įvairiomis progomis ne. 
pakalbėję apie Sov. Sąjungos vyk
domą pavergimo politiką Rytų ir 
Vidurio Europoje.

Bet kas iš to? štai Vengrijoje, 
vos pasklidus žiniai apie raudono
sios armijos atitraukimų, tuoj pra. 
sidėjo masiniai areštai ir deporta
cijos. Stengiamasi “apsivalyti nuo 
kapitalistams palankaus elemen
to”, kuris gali būti pavojingas

NAUJAS NUSIGINKLAVIMO 
PLANAS

Prezidentas Eisenhoweris rugp
jūčio 4 d. tuoj po Bulganino pa
reiškimo, spaudos konferencijoje, 
kalbėdmaas apie nusiginklavimų, 
pasakė, kad Amerika vertinanti 
Sovietų nusiginklavimo planą, ir, 
nors maršalas Bulganinas yra at
metęs jo pasiūlymą dėl karinių 
objektų fotografavimo iš lėktuvų, 
bet jis nemanąs, kad tuo būtų 
užtrenktos durys pasitarimams. 
Amerika Jungtinių Tautų plenu
mui numatanti patiekti naują nu
siginklavimo planą.

Eisenhoweris, kalbėdamas apie 
JAV Atomo Komisijos pareiškimą, 
kad Sov. Sąjunga artimiausiomis 
dienomis numaatnti bandyti nau
jus atominius ginklus, pasakė, kad 
tai dar nėra įrodymas, jog Sovietų 
pastaraisiais mėnesiais rodyti 
"daugiau ar mažiau taikingi nusi
teikimai, būtinai būtų pasikeitę”.

LALO SUPRATIMAS

Zigmas Vėtra.

DEZERTYRUOJA

RAUDONARMIEČIAI
Paskelbus, kad Sovietų armijos 

daliniai iš Austrijos netrukus bus 
atšaukti į Sov. Sąjungą, pradėjo 
dezertyruoti raudonarmiečiai. “The 
Daily Telegraph” Vienos korespon
dentas praneša, kad dezertyravi
mo problema sudaranti daug rū. 
pėsčio karinei vadovybei. Jis nu
rodo, kad “iki dantų” ginkluoti 35 
raudonarmiečiai tankistai iš Man-
nersdorf garnizono (25 mylios nuo 
Vienos) pabėgę pereitos savaitės 
gale tebėra nesugauti. Manoma, 

kad jie paprašys Austrijos vyriau
sybės politiniams pabėgėliams tei
kiamos globos.

S 7 raudonarmiečiai, buvę Aust
rijos — Čekoslovakijos pasienio 
garnizone, mėgino pasprukti pas 
amerikiečius. Tai patyrusi Sovietų 
karnė vadvoybė visus kelius aps
tatė sargybomis ir pradėjo bėg
lių medžioklę. Po 4 dienų jie buvo 
apsupti Augštosios Austrijos miš
kuose. Kai bėgliai įsitikino nepa. 
spruksią, jiems vadovavęs puška- 
rninkis visų akyvaizdoje nusišovė. 
Likusieji 6 areštuoti.
• Bulgarijos vyriausybė prane. 
šė Izraeliui, jog ji sutinka sumo
kėti kompensacijų žuvusiųjų šei-

! moms ir atlyginti kitus nuostolius, 
j o taip pat nubausti kaltininkus, 
1 nušovusius keleivinį Izraelio lėk
tuvą. Nušautas lėktuvas sudužo ir 
žuvo 58 žmonės.
• Iš Canberros pranešama, kad 
Australijos vandenyse susisieki
mas laivais tarp įvairių krašto 

vietų pabrangsiųs 10%. Pirmiau
siai tai atsilieps į prekių kainas.
• Sprogimo metu Gelsecklrchen 
(Vak. Vokietijoj) anglių kasyklo
se, žuvo 41 ir sužeista 44 anglia
kasiai. Nuo 1953 m. šiose kasyk
lose per sprogimus žuvo 153 žmo- I žytynčs neįmanomos 
nės. kų kaštų.

MASKVA ILGISI 
ADENAUERIO

Iš Maskvos pasiekusios žinios 
rodo, kad Sov.' Sąjunga būtinai 
nori su Vak. Vokietijos kancleriu 
galimai greičiau pradėti pasitari
mus dėl diplomatinių santykių už
mezgimo Ir kitų “svarbių” reikalų 
sutvarkymo. Anksčiau pasiųstas 
kvietimas dr. Adenaueriui dabar 
atnaujintas ir laukiama jo atvyks
tant rugsėjo mėn. pabaigoje ar 
spalio mėn. pradžioje.

Šiuo metu dr. Adenauerls atos
togauja Muerrene. Spaudos konfe
rencijoje paklaustas, ar po Bulga
nino pareiškimų Berlyne beverta 
vykti Maskvon, dr. Adenaueris at
sakė: "Kai užkandis nepatinka, 
laukiama, kaip atrodys pagrindi
nis valgis”.

Atrodo, kad dr. Adenaueris sa
vo ankstyvesnio nusistatymo nėra 
pakeitęs ir Maskvon tikrai važiuos.

• Indijos premjeras Nehru pa
reikalavo, kad būtų uždaryta Por
tugalijos atstovybė Indijoje, {tam
pa tarp šių dviejų kraštų vėl pa
didėjo dėl portugalų valdomos 
Goa kolonijos, kurią Indija nori 
prisijungti sau. Portugalai tą ko
loniją valdo 445 metus.
• JAV atstovų rūmai priėmė 
įstatymą, pagal kurį Amerika iki 
1959 metų turės 2.900.000 vyrų 
karinį rezervą.
• Kom. Kinijoj vėl vyksta kom. 
partijos valymas. Kaip skelbiama 
iš Kong-kongo, “apsivaloma nuo 
užsimaskavusių priešų ir čiang 
Kaišeko agentų bei parsidavėlių 
Amerikos imperializmui”.
• Iš Rio de Žanerro pranešama, 
kad savaitę trukusios 36-to tarp
tautinio eucharistinio kongreso iš
kilmės baigėsi. Baigmėje šven
čiausiojo Skaramento proceslsjoje 
dalyvavo apie millonas žmonių, 
šiame kongrese dalyvavo apie 1000 
lietuvių, kurių nemažas būrys bu
vo atvykęs iš JAV ir kitų kraštų.
• JAV lėktuvui užsidegus ore 

jis nukritęs Missuri valstybės 
miške ir žuvo visi 30 juo keliavu
sieji žmonės.
• Australijos aviacijos ministeris 
A.G. Townley pareiškė, kad nu
matoma Sydnėjaus apsaugai pas
tatyti ir moderniškiauslais arai- 
rikiniais įrengimais aprūpinti ra
daro stotį, kuri kaštuosianti £ 1 
milionų. Panašios stotys numato
ma įrengti ir kitose krašto vietose.
• Australijos ministeris užsienio 
reikalams (Casey) numatoma vyks 
į Malajus aptarti bendradarbiavi
mo klausimo tarp šių kraštų. Ma
noma, kad Malajų mn. pirminin
kas bus pakviestas vizito j Aust
raliją.
• žymusis rašytojas Tomas Mann 
sunkiai susirgo atostogaudamas 
Olandijoje. Lėktuvu jis pervežtas 
į Ciurlko ligoninę. Nobelio premi- 
jos laureatas turi jau 80 metų am
žiaus. Jį kankina kraujo sukrekė- 
jimas.
• Amerikiečiams paskelbus “že
mės satelitų” planą, tuoj su to
kiais pat pareiškimais iššoko Sov. 
Sąjunga ir D. Britanija, šios abi 
valstybės mažus erdvės laivus, ku
rie iškelti stratosferon suksis ap
link žemę, žada paleisti ateinan
čių dviejų metų laikotarpyje. Ma
noma, kad šių kraštų teigimai nė
ra tuščia propoganda. Tiesa yra 
tai, kad “žemės satelitų” varžybo
se tegali dalyvauti tik Amerika, 
Sov. Sąjunga ir D. Britanija, nes 
“biednesnioms” kraštams šios var-

dėl milžinlŠ-

1
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A. ZUBRAS

APEIYKOS KEIKSME
v. JAKUTIS

TĖVAI IR MOKYTOJAI

LIETUVYBĖS UGDYMUI
š.m. liepos 24 d. Melbourne vie
šu minėjimu buvo atžymėta 
pirmosios lietuvių savaitgalio 
mokyklos, dabar centrinės mo-

Šis straipsnis yra vienas iš se- nlnga bėgimą nuo savosios tauti- 
rijos pedagoginėmis temomis, \ nes visumos. Tie visi pavojai bu- 
nagrinėjant aktualias tautinio vo aiškūs jau pačioje emigracijai 
gyvastingumo problemas trem- pasirengimo stadijoje. Asimilluo- 
tyje. Toliau to paties autoriaus jančiai aplinkos dvasiai atsverti 
skaitysime: 2. Lietuvybės ug-' gimė Lietuvių Bendruomenės ide- 
dymo uždaviniai ir 3. Praktinis ja; gimė, žinoma, užuomazgoje, gi 
lietuvybės ugdymo darbas. Red. turinys kūrėsi pačioje emigracijo

je, kiekviename krašte savaip ir 
j nebaigtai, nes tas turinys šiandien 
jau yra kitas kaip pradžioj, jis 

( bus kitoks praslinkus 5, 10 ar 20 
I metų.
Didesnės studijos ir kitos progos 
uždavinys būtų išsiaiškinti, kiek 
pati dvasia gimdama yra lietuviš
ka, t.y. kiek įgimtosios charakte
rio savybės yra specifiškai lietu
viškos. Praktikoje visi jaučiame, 
kad jaunosios kartos pasąmonę ir 

. sąmonę formuoja artimiausioji ap
linka ir net paskubomis asimiliuo
jančiai. Iš lietuviškos aplinkos ..._
belikusi tik šeimos celė, tautinės ' vusia.

NAUJI LEIDINIAI

bendruomenės idėja, lietuviškos or
ganizacijos, menkai vegetuojanti 
savaitgalio mokykla, lietuviška 
spauda bei knyga. Lietuviškasis 
žodis ir lietuviškoji sąmonė yra 
tat vienintelis tautinis turtas trem
tinių atsineštas išeivijon. Jauno
sios lietuviškos kartos išugdymas 
yra tat pagrindinis uždavinys pas
kiro ir sambūrio lietuvio. Lietu
viška šeima visad yra buvusi lie
tuvybės atrama; naujaisiais lai
kais lietuvybės ugdymui didelis 
vaidmuo teko mūsų šviesuomenei, 
ypatingai rašytojams, mokytojams 
ir kunigijai. Asimiliuojančiai sve
čio krašto aplinkos dvasiai atrem
ti lietuviai šiandien reikalingi 
apaštalų, būtina jų iš jaunųjų tar
po, nes jie geriausiai supranta

Tauta , gyvenanti krūvoj vienam 
istorinių tradicijų plote, alsuoja 
visai skirtingu oru, negu tautos 
atskalos, laisvu apsisprendimu ar 
aplinkybių verčiamos atitrukusios 
tautos visumos ir atsidūrusios sve
tur, patekusios j kitų tautų tarpą 
Ir jų kultūrų atmosferą. Senes
nioji karta dar prisiminimais gy
vena, dažniausiai sustingusiai, už
sikonservavusiai, todėl atsilikusiai 

■ Ir nuo tautos masės evoliucionuo
jančios dvasinės raidos tėviškėje, 
bet visdėlto įsikibusiai tautinės 
visumos dvasios, nors kiek Ir is
toriškai. Priaugančioji karta ta
čiau patiria didžios reikšmės lū
žį su tautinės visumos dvasia,
nes neturi tų kūdikystės įspūdžių,! ANTANAS VAIČIULAITIS —| 
kuriuos būtų tėviškės gamtevaiz- ’ 
dis ir apskritai krašto ir tautos 
reiškimosi visuma suformavusi ar i 
bent įdiegusi. Savosios tautos geo- | 
grafijos, istorijos ir literatūros pa-1 
žinimas, atrodo, ga'ėtų bent dali-, 
nai pakeisti netarpiškąjį krašto I 
visumos patyrimą, t.y. būti prie-; 
monė lietuviškai dvasiai susifor
muoti — jei ne pasąmonei, tai' 
bent sąmonei. Tačiau ir savoji is- ■ 
torija ir literatūra, eidama į jau
nimą, sutinka žymių psichinių i 
kliūčių. Mūsų istorija, mūsų Ii- j 
teratūra yra tipinga žemdirbių 
kultūros formuota apraiška, tautos , 
politiškai garsėjusios atokiau pa- Į 
šaulio kultūrinių centrų, tautiš-' 
kai sąmonėjusios priespaudoje ir 
atitrūkusiai aristokratijos ir mies
to, naujoj formoj tik trumpai gy
venusios savitą nepriklausomą gy
venimą, mažos valstybės, pasaulio 
sūkuriuose .nereikšmingos. Mūsų 
tremties jaunimas tuo tarpu be
velk visuose kraštuose bręsta mies
te kultūros aplinkoje, kur visai 
kitas gyvenimo tempas, kiti įspūd
žiai, kitoks vertybių suvokimas. 
Angliškai kalbančiuose kraštuose, 
JAV, Kanadą ir Australiją pra
nešame Lietuvos istorijos senumu 
ir apskritai tautinės kultūros se
numu bei ryškesniu būdingumu. 
Panašias sąlygas su Lietuvos Aus
tralijoje turime Australijos nuo
šalumą nuo pasaulio politikos ir 
kultūros centrų, bet taip pat moks
lo ir literatūros jaunumą. Skirtin
gai Lietuvai visumos dvasia reiš
kiasi: 1. JAV, Kanada ir Austra
lija yra kontinente dydžio, 2. JAV, 
Anglija ir Kanada yra vadovau
jantieji kraštai pasaulio politikos 
ir ginklavimosi srityse, Anglija ir 
JAV vadovauja mokslui, turi se
ną literatūrą. 3. Visi angliškai 
kalbantieji kraštai turi senas de
mokratijos tradicijas, partinis gy
venimas reiškiasi visai nepasau- 
lėžiūriškai. 4. Angliškai kalbantie
ji kraštai yra intensyvios indust
rijos kraštai, kur dominuoja mies
tas ir tai didelis; lietuviai gi, su 
maža išimtimi, įsikūrę miestuose. 
5. Angliškai kalbančiuose kraštuo
se dominuoja kapitalistinė ūkinė 
santvarka, kurioje ekonominės lai
svės individui belikęs tik šešėlis. 
Nepamiršina ir ta aplinkybė, kad 
ypatingai Australijoje labai dide
lė dalis gyventojų yra angliškos 
kilmės, todėl jų sąmonėje Austra
lija yra lyg provincija britų im
perijos milžino: jie ir savąją Is
toriją, literatūrą ir šiaip jau kul
tūrą išgyvena neatsiejamai Did
žiosios Britanijos salos.
Dėl visų šitų suminėtų sąlygų 
gyvenimo lygmuo angliškai kal- 
bančltlose kraštuose (medžiaginis 
ir kultūrinis) yra augštas. Visuo
tina aplinkos dvasia tuose kraš- : 
tuose savaime veikia tautines ma- 1 
žumas asimiliuojančiai. Toji asi
miliuojančioji dvasia net lengvai • 
pasiekia lietuviškumo sąmoningą 
vyresniąją kartą: Australijon pav. 
atvykę naujieji lietuviai tremti- j 
nlai neįsikūrė kolonijomis, šitame ] 
reiškinyje galima įžiūrėti nesąmo- 1

PASAKOJIMAI — rinktinės no- 
, velės. 342 psl. Išleido “Venta” 1955 I 
■ m. Vokietijoje. Dailininkas Teles- ( 
foras Valius. Tiražas 1500 egz. 
Gražiai išleista, kieti viršeliai.

Antanas Vaičiulaitis mūsų be- j 
letristlkoje pradėjo reikštis 1926 
m., o 1932 m. išėjo jo pirmoji 
knyga “Vakaras sargo namely”. 
Paskui sekė “Vidudienis kaimo 

i smūklėj”, “Mūsų mažoji sesuo”, 
“Valentina", “Pelkių takas”, "Kur | 
bakūžė samanota”, “Nuo Sirakū-I 
zų ligi šiaurės elnio”, “Italijos 
vaizdai” ir dabar “Pasakojimai”.

Šioje knygoje sudėta 21 novelė 
iš ankstesnių jo leidinių: iš Va
karas sargo namely, Vidudienis 
kaimo smūklėj, Pelkių takas ir 
Kur bakūžė samanota. 1

R. Vaičiulaitis reiškėsi ir kaip 
literatūros kritikas bei literatūros 
istorikas. Yra išleisti jo keli ats
kiri leidiniai: Natūralizmas ir lie
tuvių literatūra, Lietuvių literatū
ros apžvalga (angliškai ir ispa
niškai). Vertimai: Milašiaus Poe
mos, Milašiaus Miguel Manara, 
Maurois Sielų svėrlkas.

Ant. Vaičiulaitis gimė 1906 m. 
Vilkaviškio apskr. Universitetą 
baigė Kaune. Dirbo redakcijose, 
gimnazijoje, paskiausiai universi. 
tete literatūrą dėstė. Mėgo keliau
ti. Dar nepriklausomybės laikais 
apkeliavo Suomiją, Estiją, Latviją, 
Vokietiją, Italiją, Prancūziją. 1940 
m. gale iš Italijos, kur dirbo dipl. 
tarnyboje, persikėlė į Ameriką, 
čia vėl dirba spaudos darbą.

Ant. Vaičiulaitis mūsų literatū
roje senai turi savo vietą ir var
dą, jo kūrybos vertinimas jau se
nai padarytas ir atžymėtas bene 
trimis premijomis (Valentina, Pel
kių takas, Italijos vaizdai), (kl.)

VARPAS NR. 6. — Melbourno 
Lietuvių Sporto Klubo Varpo lei
dinys, 1955 m. liepos mėn. Redak
torius V. Boslkis. Red. Adresas: 
36 Walpole St. Kew, Vic.

"Varpe” apstu aktualių sporto 
klausimais straipsnių, informacijų 
iš Australijos ir viso pasaulio 
sporto gyvenimo. Rašoma apie 
auklėjamąjį sporto harakterį, 
Olimpinius ugnies žaidimus, šach
matus, bkosą, Australijos liet, 
sporto šventę, 1955 m. Europos 
krepšinio pirmenybes, kuriose ne- 
beplevėsavo Lietuvos trispalvė, te
nisą, auto sportą ir kt. Laikraštis 
įdomus ir ne sportininkams.

Inf. Tarnyboj baigta rengti 
daugiau kaip 80 puslapių apimties 
brošiūra vokiečių k. "Christenver- 
folgung In Litauen”. Brošiūra 
skirta vokiečių spaudai, visuomeni
ninkams ir dvasininkams. Brošiū
roje duodama istorinė krikščiony
bės Lietuvoje iki Nepriklausomy
bės apžvalga, komunizmo Lietu
voje iki 1940 m. įvertinimas, ko
munistų pradėti tikinčiųjų perse
kiojimai per pirmąją ir paskiau 
per antrąją bolševikų okupacijas, 
lietuvių tautos rezistencija, pagal
bos šauksmas iš Lietuvos miškų.

dalyvauja vienu ar kitu būdu tėvai, 
j mokytojai, vaikai — vieni jų vei
kia, kiti yra veikiami. Tie trys 
elementai — tėvai, mokytojai, vai-
kai — sudarų mūsų tremties nio- 

; kyklą, yra išryškėję dabarties są
lygose, ir jie yra būdingi tamp-

1 riu tarpusaviu sąraišumu, aiškiu

ugdymui esamomis aplinkybėmis 
būtų per maža, daug svarbiau yra 
konkrečiu veiksmu Įrodyti, Jog su
prantama mokyklos reikšmė. Tatai
padaryta ir daroma, kur tik sąly. I vienas antro priklausomumu. Lie 
gos leidžia. Tuo vykinamas įsi
pareigojimas bendruomenei, 
tai, tuo pateisinama sava egzisten- 

----------------------------- ----- j- v.o>-i įprasminamas buvimas 
ti ir rašyti. Mokykla su penkiais : svetimame krašte. Jei kas atimtų 
mokiniais iniciatoriaus skauto iš mūsų turimąją tautinę sąmonę, 
ir mokytojo Juozo Makulio va- į tada mūsų visų gyvenimas taptų 
dovaujama pradėjo darbą 1950 | nykiu vegetavimu. 
m. sausio mėn., o per tų pat me
tų Vasario 16 dienos iškilmes 
buvo pagarsinta apie 
gintą.

kyklos penkerių metų sukaktis. 
Mokyklos steigimo mintis kilo 
lietuvių skautų tarpe iš prak
tiško reikalo: pamokyti jaunuo
sius skautus lietuviškai skaity- cija bei

lietuviškai 
pat amžiaus,

jos įstei-

mokyklai 
kiek mū-

Tremties 
beveik tiek 
sų šiame krašte esama. Per tą 
laiką pasiekta ir laimėjimų: įsi
sąmoninta ir įsitikinta, kad lietu- 

jaunimo dvasią. Mišri šeima, ypač j vių mokykla yra vienas Iš svar- 
su partneriu Iš krašto šeimininkų. I biųjų veiksnių tautinei gyvybei 
lietuvybei reikia laikyti kuone žu- reikštis tremtyje. Vien tik suvokti 
____ j mokyklos svarbą tautinės sąmonės

Pats mokyklos darbas rodo, kad 
tautine sąmonė nėra vien gyva ir 
gaji mūsų tarpe, bet jis ir teigia, 
kad toji sąmonė yra ugdoma ir 
puoselėjama ir, kas svarbiausia, 
ji perteikiama ateičiai per mūsų 
mažuosius ir jaunuosius, atseit, 
mokykla prisideda prie pastangų, 
siekiančių patikrinti amžiną mū
sų tautos gyvavimą.

Tautinės sąmonės ugdymas yra 
sudėtinis bei sutelktinis vyksmas 

bendruomenėje, apimąs visus drau. 
ge ir kiekvieną atskirai. Sąmonės 
ugdyme per lietuvišką mokyklą Į

Melbourno Liet. Centr. Savaitgalio mokykla. Už mokinių stovi moky tojai Algis Karpavičius, Juozas Ma 
kulis ir Leonas Vacbergas. Nuotrauka Vyt. Vasario

VIENOS MOKYKLOS ISTORIJA
Melbourno Centrinės savaitga

lio mokyklos penkerių metų dar
bo sukaktį minint, šios mokyklos 
įsteigėjas Ir visą laiką jai vado
vavęs mokytojas Juozas Makulis 
apžvelgė penkerių metų darbo ke
lią. čia spausdinama to praneši
mo santrauka.

Pirmoji lietuvių mokykla Aust
ralijoje.

Melbourne lietuviai kurtis pradė
jo 1949 m. Kas savaitę atvykdavo 
vis naujų. Dar laivuose planavo 
kaip išsilaikyti draugėje, kad ben
dromis jėgomis lengviau įsikūrus. 
Dauguma buvo išskirsytti po visą 
kraštą darbo prievolės atlikti. Jud
riausi ir geriausiai organizuoti pa
sirodė skautai — laivuose steigę 
draugoves, rengę sueigas. Atvykę 
susiorganizavo į korespondenclnlus 
būrelius. Tokiu būdu 1949-50 Pan 
Pacific Jamboree lietuviai skautai 
jau atstovavo Liet. Skautų S-gą. 
Po jamboree Melbourne jau veikė 
skautų tuntas, kuriam daugiausiai 
priklausė skautai vyčiai ir vyres
nieji skautai. Jaunesnųjų skautų 
buvo labai mažai, nes jų daugu
ma dar tebegyveno šeimų stovyk
lose su savo mamytėmis. Lietuvių 
šeima Melbourne kasdien didėjo, 
sykiu Ir mokyklinio amžiaus vai
kų skaičius. Reikėjo juos suburti 
į lietuvišką vienetą, kad bendrau
dami išaugtų lietuviškoje dvasio
je. Todėl Victorijos — Tasmani
jos tuntas 1950.2.16. įsteigė pir
mąją lietuvių mokyklą Melbourne, 
o kartu ji yra pirmoji liet, mokyk
la Australijoje. Dėl mokyklai pa
talpų Skautų Tuntas kreipėsi į 
tuometinį Australijos Liet. D-jos 
sk. pirmininką K. Mieldažį, kuris 
mielai pažadėjo padėti ir po kelių 
dienų patalpas surado St. All baž
nyčios parapijos namuose. Cen- 
zuoti mokytojai J. Makulis — mo
kyklos vedėjas ir A. Karpavičius 
darbą pradėjo . Pamokos vyko sa.

Įėję, jei ji laisva, priešingu at
veju — prie salės virtuvėje. Tai 
buvo tikrai vargo mokykla. Grau
du būdavę žiūrėti į vaikus, susi
spietusius virtuvėje, kur kas ga
lėdamas glaudėsi su sąsiuviniu. 

Kokia žiauri tikrovė, kai palygini 
Lietuvos šviesias, erdvias mokyk
las su ana virtuvėle.

Pamokos vykdavo dažniausiai 
sekmadieniais 9.30 — 2 vai. p.p. 
Pamaldas laikydavo kun. Kava
liauskas retkarčiais atvažiuodamas 
iš Bonegllos. 1950.3.4 į Melbourną 
atvyko kun. Pr. Vaseris ir šv. Ka
zimiero — skautų šventės proga 
atlaikė pirmąsias pamaldas.

Mokykla pradėjusi darbą su 5 
mokiniais padidėjo iki 13. Kai kun. 
Pr. Vaseris galutinai Melbourne 
įsikūrė, tunto štabas paprašė jį 
dėstyti tikybą, kad vaikai ne tik 
skaityti ir rašyti, bet ir melstis 
savo motinos kalba išmoktų. Jis 
mielai sutiko. Tuo metu į mokyk
los darbą įsijungė mokytoja Mi
liauskienė. Tai mokytojų, tokiam 
vaikų skaičiui, tikrai užteko. Skau
tai įvairiomis progomis ragino tė
vus leisti vaikus į savaitgalio mo
kyklą, bet dar daug valkų tebe
gyveno šeimų stovyklose. Kai lie
tuvių bendruomenė prisiglaudė 
prie didesnės St. Johns bažnyčios, 
K. Mieldažys gavo sutikimą iš 
St. Johns australų parapijos kle
bono naudotis prie bažnyčios esan
čiomis mokyklos patalpomis. Tai 
buvo maloni staigmena — iš vir
tuvės į erdvias mokyklos patalpas.

Mokinių skaičius vėl padidėjo, 
darbas pasidarė normalesnis. Gai
la, mokytoja Miliauskienė dėl jai 
susidariusių sunkumų pasitraukė. 
1953 m. viduryje į mokyklos darbą 
įsijungė mokytojas L. Vacbergas.

1952 m. Australijos Lietuvių 
Tarybos nutarimu švietimo globa 
ir priežiūra pavesta Liet. Kultūros 
Fondui. Nors skautai yra savisto
vi organizacija, gįalėjo mokyklą 
Ir toliau išlaikyti, bet, būdami liet, 
bendruomenės rėmuose, pakluso

vyr. Australijos lietuvių organo. 
L.K. Fondas pei- Melbourno sky
rių ją globoja ir dabar. Skautai, 
įsteigę mokyklą ir ją tvarkydami, 
vėliau jos globą perėmus L.K.F., 
visuomet buvo artimame kontakte 
su vaikų tėvais. Mokyklos vadovy
bė, tėvų komitetui ir tėvai vieni 
kitiems talkininkavo ir buvo jaut
rūs mokyklos reikalams, nes tik 
tėvai turi vyriausią balsą šiuo 
klausimu.

Ne visą mokyklos nueitą kelią 
galima būtų šviesiomis spalvomis 
nužymėti. Vienas iš mokytojų pra
dėjo dažnai vėluotis, baigdavo ti
kybos pamokas per anksti. Atsi
rado trintis. Nueita net Iki moky
tojų skundimo svetimiesiems Ir net 
nepamatuotai. Mokyklos vedėjas, 
matydamas tokią žalingai įtemptą 
padėtį, 1954.2.9 pasiūlė tikybos i 
mokytojui kun. Pr. Vaseriui per- | 
imti mokyklos vadovavimą, bet, 
jis nesutiko. 1954.2.14 kun. Pr. Va- | 
seris atėjęs į mokyklą grubiai iš- j 
varė lietuvius vaikus ir lietuvius 
mokytojus iš svetimų patalpų, j

Bet mokyklos darbas nesusi-, 
trukdė. Tėvai surado kitas pata’- ‘ 
pas, senelių namuose — Old Mens 
Club, Colllngwoode. Čia mokykla 
dirba jau pusantrų metų, tik, gai
la, mūsų kapelionas ir prašomas 
nedėsto tikybos pamokų.

Mokyklą lankė 1950 m. — 13 
mokinių, 1951 m. — 46, 1952 m. 
59, 1953 m. — 55, 1954 m. — 30, 
1955 m. — 18. (Mokinių skaičius 
mažėjo steigiantis naujoms mokyk
loms.) Per visą laiką ją baigė 
29 mokiniai ir 4 mokiniai, išėję 
augštesnio skyriaus programą, įs
tojo į Lituanistinius Kursus.

Mokyklos nuomą apmokėjo ALB 
Melbourno skyr. valdyba iki šių 
metų kovo mėn. 1 d.

• aunu uir-

tuvos mokykloje tisai tarpusavis 
tau- 1 ryšys ir glaudus santykiavimas, 

ypač tarp tėvų ir mokytojų, ne- 
! buvo taip ryškus ir prasmingas, 
j kaip kad jis yra šičia, tremtyje, 
į Begyvenant svetimoje aplinkoje 

lietuviškosios mokyklos svorio 
centras yra nusikėlęs į tėvus, kas 
reiškia, kad mokyklos reikalin
gumas išplaukia iš tėvų suprati
mo apie savos mokyklos reikšmę 
ir vaidmenį Jų pačių vaikams iš
laikyti tokiais, kokie jie patys yra. 
Toks tėvų mintijimas išreiškia jų 
prigimtinę teisę, kurios jam niekas 
negali paneigti. Tėvų sąmoningu
mas kuria tremties mokyklą, grin
džia pamatus jai statyti bei tel
kia galios jai gyvuoti. Tėvų tau
tinis susipratimas, o taip pat jų 
įgimtas bei natūralus siekimas tu
rimąją sąmonę perduoti savo vai
kams yra taip pat ir akstinas 

i mokyklai tarpti ir iš viso, lietu
vybei ugdyti, nes lietuviškoji šei- 

| ma buvo ir yra‘pirminis ir viena- 
Į tinis šaltinis, o lygiai ir vyriau- 
' šioji atrama visokeriopam tauti- 
' niam gyvastingumui reikštis.

Vienų tėvų pastangos auklėti 
savo vaikus savoje lietuviškoje 

. dvasioje nebūtų tiek našios, jie jie 
nejiškotų toms pastangoms paska- 

’ tos, pagalbos bei paramos ir už 
1 savo šeimų ribų tautinėje bendruo
menėje, josios įvairialypėse aprai
škose, taip pat mokykloje. Tė
vams į talką išlaikyti vaikus ne- 
nutoluslais nuo šeimoje esamos 

' dvasios, ateina lietuviškos savait- 
I galio mokyklos mokytojas. Mo- 
s kytojas, tebegyvendamas iš Lietu- 
' vos atsineštuoju švietėjo pašauki
mu ir jį vykindamas, noriai Ir 

j džiaugsmingai perduoda savo m<>- 
; kiniams savą meilę toli esančiai 
tėvynei, įkvepia jiems pasididžia
vimą gimtąja kalba, savais papro- 

1 čiais, savojo krašto istorija, įdie
gia Jiems pirminius pradus tau- 

! raus lietuvio asmenybei ugdyti. Jo 
darbas yra tylus ir, iš pažiūros, 
kuklus, tačiau savo padariniais di
dingas, nes yra sisteminga pas
tanga mūsų tautos gyvastingumui 
patikrinti.

Savaitgalio mokyklos mokytojo 
prisiimti įsipareigojimai mūsų tau
tos ateities atžvilgiu tęsia “Lietu
vos mokyklos” — motinos prie ra
telio, kaimo “daraktorių” tradici
jas tremtyje: panašūs yra ir darbo 
metodai, ir panaši, jei ne tokia 
pat, aplinka visus supa. Motinų 
prie ratelio, “daraktorių” moky
mas nešė Lietuvai šviesą ir lais
vę, tremties mokytojo darbas ve
da tuo pačiu keliu į tą patį tiks
lą. Tikrai, nebus perdėta, jei mo- 
ktoją pavadinsime herojumi trem
ties sąlygose: jis , kaip herojus,, 
aukoja save, kad pažadintų poten- 
cijalias tautines galias, glūdinčias 
jaunuoliuose, kad laimėtų ateitį.

Didžią nuostabą ir nuoširdų pa
sigėrėjimą sukelia tremties moky
tojo pasišventimas lietuviškai m«- 

I kyklai. Tėvai jį vertina, brangina 
1 savo vaikų mokytoją, bičiulį, bro- 
' lį, laiko Jį savos šiemos nariu/ 
nes mokytojo darbas išreiškia ir 

, jų pačių siekimus atkelti savo vai- 
I kams prasmingą gyvenimą tauti- 
, nėję bendruomenėje. Tėvai jam 

. I jaučia jokiomis medžiaginėmis ver- 
!' | tybėmis neatsveriamą nei žodžiais 

' neišsakomą dėkingumą, o- vaikai 
atsiteisia tuo, kad jie sąmonėja 
lietuviais.

Mokytojo darbu džiaugiasi ir 
kiekvienas tautietis, matydamas 
priaugančius talkininkus tautinės 
kultūros darbui, sąmoningus to 
darbo tesėjus.

V.B.

— Argentinoje mirė buv. chor
vedys Juozas Žilionis, kilimo ml- 
roslavlškis. Buvo aktyvus kultū
rininkas.

Šitokiomis mintimis buvo paly
dėtas Centrinės savaitgalio mokyk
los Melbourne penkerlų metų ne
pertraukiamo darbo sukakties pa
minėjimas.

Pagarba ir dėkingumas priklau
so pirmosios lietuviškos savaitga
lio mokyklos Melbourne — Centri
nės mokyklos steigėjui, ilgamečiam 
vedėjui ir mokytojui Juozui Ma- 
kuliui, taip pat tos mokyklos mo
kytojams Algiui Karpavičiui, Leo
nui Vacbergui.

2
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Gyvenimo
Iškarpos

g LAIŠKAI
REDAKCIJAI Sulaužytos sutartys KAIP KOMENTUOJAMI CHRUŠČIOVO REI

KALAVIMAI PABALTIJO ŽEMES ŪKIUI
Gerb. Redaktoriau, — Kelis 

kartus norėjau atsiliepti dėl ne
sutarimų ir ginčų Melbourne, bet 
vis tylėjau, vis maniau — aprims 
partinės aistros, išsilygins nuo
monių skirtumai. Tylėjau. Bet š. 
m. “Švyturio" Nr. 2(11) perskai
tęs inž. Aranausko str. “Tegul 
saulė Lietuvos tamsumus prašali
na” — tylėti nebegaliu! Nes, kas 
gi matė: prilyginti mūsų himno 
žodžius prie “Stalino saulės”, 
Lietuvos himne jieškotl mūsų tau- 

.  *! Tai jau

KAIP SOVIETAI LAIKOSI SUDARYTŲJŲ SUTARČIŲ IR ĮSI
PAREIGOJIMŲ

"Gerbiami Ponai, arba "šeimos ’ 
Tėvai, 
atleiskite, aš tikrai nuoširdžiai 
juokiausi skaitydamas Jūsų malo
nų paraginimą. Man asmeniškai, 
skamba ironiškai; Juokingai ir 
štai kodėl: a) aš visai neprašiau 
siųsti, "noro” tikrai nereiškiau 
“Mūsų Pastogę” prenumeruoti, ir 
Jeigu kuris iš bendruomenės narių 
(“brolių"), o gal komiteto (“tė- i tos tragedijos kaltės?! 
vų") pasiskubino už mane norą, perdaug!
pareikšti — tegu jis savo vardu Aš taip pat esu katalikas ir 
ir raginimą reiškia. Jeigu šitai davęs priesaiką — Viską atnau- karą, tam efektui sustiprinti pa-

Metai. Sudarytosios sutartys Kas iš jų beliko
1925 Pasirašyta Turkijos — 

Sov. Sąjungos nepuolimo sutartis.
1926 Afganistano — Sov.

Sąjungos nepuolimo sutartis.

1926 Lietuvos — Sov. Sąjungos 
nepuolimo sutartis.

1927 Irano — Sovietų neutralu
mo sutartis.

1929 TSRS iškilmingai pasmerkė
ir ruguumą reisKia. jeigu šitai ( uavęo — "am, nmuu- Karą, tam ereKtui sustiprinti pa-
sulauksiu netgi pasisakymą kodėl 1 jinti Kristuje. Bet, dėl “Švyturio” i sirašydama atitinkamą protokolą 
taip darė ar daroma*— užsimokč- I pasisakymo apie Lietuvos himną, ! 
siu prenumeratą ir apsigalvosiu jaučiu pareigą pareikšti, kad tai 
apie tolimesnį pasilikimą “šeimo- j yra ateitlninkijos idėjos pažeidi- i 

mas. Ateitininkas yra ne tik ka- I 
talikas — jis yra ir lietuvis. Gi 
visų lietuvių idėjas ir troškimus 
išsako Tautos himnas. Iš jo neva
lia nei varpininkams, nei tautinin
kams, nei ateitininkams tyčiotis, I 
jo pagal savo įgeidžius kaitalioti. 
Ir jeigu Aranauskas išdrįso savo 
straipsnelį užbaigti, sakydamas, 
kad “šis dabartinis tautinis credo 
negali būti kataliko lietuvio tau
tiniu credo”, tai aš, kaip ateiti
ninkas, jaučiuos turįs teisę galvo
ti, kad ponas Aranauskas yra li
kęs tik kataliku, bet jau ne lietu
viu ir tuo pačiu paneigęs ateitl
ninkijos idėją, nes tik lietuvis' ga- i 
Ii būti ateitininku ir giedoti tokį j 
Tautos himną, kokį giedojo tokie ! 
mokslo vyrai ir ateitininkų vadai, ( 
kaip prof. Šalkauskis, prof. Do
vydaitis, prof. Pakštas ir kt., ku- | 
rie niekada iš jo nesityčiojo ir 
jo “netaisinėjo”.

K. Sakalauskas, Tempe.

TSRS šios sutarties atsisakė 
1945 m.

1940 m. TSRS privertė Afga
nistaną perleisti jai kai kurias pa
sienio sritis.

TSRS Lietuvą 1940 m. užgrobė 
ir jėga įjungė į Sov. Sąjungą.

Tačiau TSRS Antrajam karui 
pasibaigus atsisakė atitraukti savo 
kariuomenę iš Irano.

1939 m. TSRS prisijungia Ry
tinę Lenkiją, o 1940 m. užgrobia 
Estiją ir Latviją.

apie tolimesni pasuiKimą "seimo- , 
je”. Nesulaukęs minėto raginimo, | 
visai nemokėsiu, ir prašau tuojau 
laikraščio nebesiuntlnėti".

Tai laiško pradžia (nei raidės 
nepakeitus) iš atsiliepimo į “MP” 
leidėjo kvietimą susimokėti prenu
meratą už šių metų pirmąjį pus
metį. “Atsiliepimas" rašytas ant 
to paties kvietimo, kuris, matyti, 
buvo pasiųstas š.m. liepos mėn. 
pradžioje.

Toliau tautietis rašo, kad anais 
metais, kada jis atvykęs į Sydnė- 
jų užėjo pas tuometinį Krašto 
Valdybos pirmininką, tai tas su 
juo labai trumpai kalbėjęs. Tau
tietis sielvartingai priduria: ”... 
mūsų dažnai minimas vaišingumas 
buvo visai užmirštas”.

Laiškas — atsakymas į mano 
pašto dėžutę, manau, pakliuvo ne 
atsitiktinai. Jį greičiausiai per
siuntė laikraščio admin, žmonės, 
manydami, bene aš būsiu prašęs 
šitam 
ti.

Ne, 
laiško 
kad jis man, gal net daugiau kaip 
anam tautiečiui kvietimas prenu
meratą susimokėti, “skamba juo
kingai”. Ypač pusmetį laikraštį 
veltui skaičius! Leidėjas, žinoma, 
negerai pasielgė tokius kvietimus 
išsiuntinėjęs — tautietis ir toliau 
bųtų ramiai sau skaitęs, nekėlęs 
klausimo ir dėl pasilikimo “šeimo
je”, nebūtų ir to viso “juokingo 
skambėjimo” buvę. Ir dėl ko? Dėl 
tų trisdešimties šilingų!

Bet kas galėjo jo adresą laik- 
kraščio administracijai pakišti? 
Greičiausiai čia bus košės priviręs 
koks kaimynas. Ir dar geras pa
žįstamas — kas gi kitas žinotų, 
kad, pavyzdžiui, koks Leonas sa
vo bendruomenės laikraščio ne
skaito.

O dėl to vaišingumo — ir man 
visaip nutinka. Kartais tik barš- j Tiesa, gal vartininkui nesisekė 
tukais pavaišina, kitur gurkšniu i taip, kaip Edas ar kas kitas no- 
kavos tenka pasitenkinti, o esti ir ; rėjo, bet toks kaltinimas reiškia, 
taip, kad meilingi pasikalbėjimai kad vartininkas sąmoningai kamuo- 
baigiasi tarpduryje arba ant laip- , lį praleidinėjo. O tai netiesa, nes 
tų. Bet ar dėl to turėčiau kaltinti 
laikraščių leidėjus?

Taigi, atleisk, tautieti: i 
matyt, tik pasijuokei — o aš ir 
patikėjau...

su Estija, Latvija, Lenkija Ir Ru
munija.

1932 Suomijos — TSRS nepuoli
mo pkatas.

1932 Pasirašoma lenkų — TSRS 
nepuolimo sutartis.

1932 Estijos — TSRS nepuolimo 
sutartis.

1936 Tarp TSRS ir Kraštutinės 
Mongolijos paskelbiama draugiš
kumo ir savitarp. pagelbos 
tartis. ‘

TSRS 1939 m.

1939 m. TSRS

su-

ne- 
ka-

užpuola Sumoiją.

užpuola Lenkiją.

prisijungia Esti-

Prancūzų dienr. “Le Monde” įsi
dėjo prancūzų telegramų agentū
ros AFP pranešimą apie Rygoje 
suruoštą mitingą, atkreipdamas dė
mesį į tai, kaip sovietinių Pabal
tijo valstybių atstovai po Chruš
čiovo kalbos, kurios visas tekstas 
ilgai nebuvo paskelbtas, įrodinėjo 
savo norą “ir toliau gyventi tary
binių tautų šeimoje”. Pranešime 
nurodyta, kad šios kalbos ir su
šauktasis mitingas turįs ryšio su 
Sovietų protestais prieš “JAV ki
šimąsi j kitų demokratinių valsty
bių vidaus reikalus”. Prancūzų te
legramų agentūros pranešime reiš
kiama mintis, kad Rygoje suruoš
tas mitingas tai tesanti tik prad
žia serijos įvairių ceremonijų, ku
rios numatytos suruošti ryšium su 
Pabaltijo kraštų susovietinimo 15 
metų sukaktimi. Tas reikalas ypač 
suaktualėjęs sprieš Keturių Did
žiųjų konferenciją Ženevoje. Kita
me pranešime atkreiptas dėmesys 
į tas Chruščiovo kalbos vietas, kur 
Chruščiovas tam tikra prasme pa
sisakė už kolchozų reformą Pabal
tijo kraštuose. Dabar norima su
teikti kiekvieno kolchozo vadovybei 

, daugiau savarankiškumo, nes tuo

tautiečiui laikraštį siuntinė-

aš čia nieku dėtas. O to 
iškarpą padariau tik todėl, sporto mėgėjas, be to, irEsu 

pats esu sportavęs apie 20 metų. 
Todėl labai domiuosi mūsų sporti
ne veikla, mūsų sportininkų laimė
jimais ir sunkiai išgyvenu jų ne
sėkmės. Visados atidžiai skaitau 
sporto žinias “Mūsų Pastogėje" ir 
“Australijos Lietuvyje”.,

Lankydamasis visose krepšinio 
ir futbolo rungtynėse pastebėjau, 
kad kartais jų aprašymuose esa
ma šališkumo, štai, aprašant vie
nas futbolo rungtynes “Australi
jos Lietuvyje” Nr. 15(178); spor
to bendradarbis Edas nepagrįstai 
kaltina “Vyties” vartininką, kuris, 
esą, tinkamai negynęs “Vyties” 
vartų, (tose rungtynėse “Vytis” 
pralaimėjo prieš “Juventus” 2:5). 
Mano galva, priekaištai neturi pa
grindo ir jie atsirado greičiausiai 
dėl kokių asmeniškų priežasčių.

■ if pi uiviuinvjv. vi* 4 uęiuuou,

| ir šį kartą, kaip ir visada, jis ko- 
I vojo už savo klubą kiek beišgalė- 

pats, damas.
«s j Objektyvi kritika ir teisingos

■ pastabos, ypač nusimanančio spor
te žmogaus, yra labai naudingos 
ir būtinos, tačiau kitu atveju jos

Melbournas. Kiek kraujo priga- yra negeistinos ir žalingos.
dino šio miesto žmonės daktarui Būtų gera, kad Edas prieš rašy- 
Evattui ir Santamariai! O taipogi ' damas gerai pagalvotų ir pasta- 
mūsų valdyboms, redaktoriams ir bas bei pamokymus rimtai apsvar- 
kitlems.

O dabar, va, ir aš užpainiotas 
tapau.

Rašo Melbourne, jo priemiesčių 
ir kitų vietų žmonės. Lietuviai laiš
kus graudžius, tokius sielvartin
gus rašo. Apie Inžinierių, įsigei
dus) mūsų tautos himną reformuo
ti — saulę panorus) iš jo išskus
ti. Arba vėl guodžiasi, kad savait
galio mokyklėlei darbo penkmetį 
švenčiant neleidę apie tai plaka
tėliu lietuviškai liaudžiai praneš
ti, šventoriuje jį iškabinti uždrau
dę.

Taigi, pyksta vieni, liūdi kiti, 
nepatenkinti treti, o aš, lyg pa
samdytas, turiu dirbti antvaland- 
žius, idant raukšles žmonėms nuo 
veidų nutrinčiau. ;

Tad Ir sakau: palikite ramybėje 
žmogų, kuris negali žiūrėti į sau
lę, negali Jos vardo garsiai nė ty
liai tarti! Žinokite — šio krašto 
saulė ne vieną yra “trenkusi”. O 
lietuviškas priežodis Juk sako, kad 
nudegęs karštais kopūstais ir pro 
daržą eidamas pučia.

O dėl tos mokyklėlės ir plakato

■**•*•* — . . J— —--- —— J,- . -

■ stytų. Tada būtų išvengta ir be
reikalingo erzinimosi.

Stebėtojas.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu čia, 
o Jie ten gyvena ta pačia viltimi. 
Jis aukoja viską, ką turi brangiau
sią. O Tu? Aukok Tautos Fondui.

(mačiau — labai gražiai nupieš
tas) — irgi nurimkite. Jeigu jau 
neleido, tai neleido. Jeigu nepra
nešė melstis susirinkusiems apie 
mokyklos šventę, tai ano šventa 
valia buvo pasielgti taip, kaip jam 
tiko. Tad nusiraminkite, melskitės 
ir dirbkite, o savo visokiais sa
vaitgalio mokyklų jubiliejais beigi 
kitokiais tautinio gyvastingumo 
reikalais nedrumskite sekmadienio 
rimties — nei prieš pamaldas nei 
po pamaldų.

Ramybė ir taika teviešpatauja 
jūsų mieste, ko aš geidžiu ir 
linkiu Iš visos širdies visiems lie
tuvininkams, evatininkams ir san- 
tamarlninkams.

JURGIS DAUBA.

1936 TSRS tampa Komiteto 
sikišti į Išpanijos vidaus clv. 
rą nariu.

1937 Kinų — TSRS nepuolimo 
sutartis.

1939 Estų — Sovietų draugišku
mo ir savitarpinės pagalbos su
tartis.

1939 Paskelbiama
TSRS draugiškume/ ir savitarpinės 
pagalbos sutartis.

1939 Paskelbiama
TSRS draugiškumo ir savitarpinės 
pagalbos sutartis.

1941 Jugoslavijos — TSRS ne
puolimo sutartis.

Latvijos

Lietuvos

1942 Paskelbiama tarp TSRS ir 
lenkų vyriausybės Londone santar
vė.

1942 Anglų — Irano — TSRS 
santarvė.

1943 TSRS paskelbia esant likvi
duotą Kominterną.

1943 Skelbiama čekų — TSRS 
draugiškumo ir svaitarpinės pa
galbos sutartis.

1945 
vė.

1945

Kinijos — TSRS santar-

Lenkų — Sovietų santavė.

Sovietai skelbia Jungt.1946
Tautose teturį tik taikių tikslų, 
kuriuos dėsto Vyšinskis, Gromyko, 
Malikas.

Šiuos duomenis, ko verti Sovietų 
pažadai laikytis pasirašytųjų su
tarčių ir iškilmingai sutartų tarp
tautinių įsipareigojimų, rasime 
skelbiamus ir komentuojamus vi
same laisvajame pasaulyje jo 
spaudos ir radijų. Jie tiktai pa
rodo, ko galima tikėtis ir Iš Ge-
|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

KADA SĖTI DARŽOVES?
Skaitytojams pageidaujant pa

tiekiamas kai kurių svarbesnių 
daržovių sėjos kalendorius. Ka
dangi klimatinės sąlygos Austra
lijoje nėra vienodos, tad sėja ten
ka nurodyti 4 skirtingomis grupė
mis:

A — Sydnėjus ir NSW pajūrys, 
B — Victorija, NSW kalnų sri-

TSRS 1940 m.
j«-

Tačiau tą sutartį Sovietai pa
naudoja į Kr. Mongoliją infiltruo
ti savo agentus. 1945 m. Kr. Mon
golija “savo noru išsižada” bet 

kokios autonomijos.
Tais pačiais metais TSRS slun- . būdu tikimasi padidinti derlių, 

čia ispanų komunistams ginklus ■ - ----- - - -
ir karo medžiagą.

1945 m. Sovietai apiplėšia Man- 
džiūrijos pramonę.

TSRS 1940 m. 
aneksiją.

vais kraštais, pastebi, kad 
vienas faktas, jog toks žymus 
reigūnas netikėtai susirūpino 
dėtimi Pabaltijo kraštuose, rodo, 
kad ten ne viskas tvarkoj. Atvira 
paslaptis, kad vad. sovietinės Lie
tuvos, Latvijos Ir Estijos respub
likose žemės ūkio padėtis yra ypa
tingai smukusi.

Apie Chruščiovo vizitą Pabaltijy 
Ir Rygoje suruoštą mitingą rašė 
taip pat britų “The Times”, pran
cūzų spauda ir visa eilė kitų laik
raščių. Sovietų “Pravda” š.m. Nr. 
168 įsidėjo specialią “Pravdos” 
bendradarbio korespondenciją apie 
Rygoj 3 dienas trukusią konferen
ciją. Baigiamasis mitingas buvo 
skirtas “tautų draugystei” pavaiz
duoti. Savaime suprantama, jis 

buvo bolševikų taip aprašytas, kaip 
paprastai bolševikai panašios rū
šies mitingus, klastodami tiesą ir 
tikrą žmonių valią, stengiasi pa
vaizduoti. Elta.

jau 
pa- 
pa-

KOSCIUŠKOS KAI.N0
PAPĖDĖJE

įvykdo Estijos

1940 m. TSRS 
viją.

1940 m. TSRS 
Lietuvą.

prisijungia Lat-

jėga prisijungia

mėnesiui laikoTSRS, praėjus 
nuo sutarties pasirašymo, nutrau
kia dipl. santykius su Jugoslavija.

TSRS tą susitarimą sulaužo 
1942 m., remdama marionetinę 
Liublino vyriausybę.

TSRS šią santarvę pažeidžia at
sisakydama atitraukti Antrajam 
karui pasibaigus sovietinius dali
nius.

1947 m. TSRS paskelbia esant 
įkurtą Kominformą.

1948 m. įvykdomas TSRS re
miamas valstybės perversmas, Če
koslovakiją pavertęs sovietine ma
rionete.

Sudarę šią santarvę su Kinijos 
nacionaline vyriausybe, Sovietai 
tuo pačita metu ginkluoja kinų 

komunistus.
1947 m. komunistai pagrobia 

valdžią Lenkijoje, paversdami ne
priklausomą valstybę Sovietų sa
telitu.

Sovietai vykdo Berlyno vakari
nių sektorių blokadą ir net diplo
matiniais kanalais remia agresiją 
Graikijoje, Kinijoje, 
ir šiaurės Korėjoje.

nevoje su Sovietais 
Pavergtosios tautos,
mūsoji, kritusi viena iš pirmųjų 
sovietinio imperializmo aukų, sa
vo likimu įspėja laisvąjį pasau
lį, kad nesiduotų Sovietų apgau
namas, bet būtų vieningas ir kie
tas kovoj prieš pavergėją.

Indokinijoje

susltarimų. 
tarp jų ir

■
i

Austys ir Tasmanija, C — Pietų 
trallja, Vak. Australijos pajūrys 
Ir D — Queenslandas, Vak. Aus
tralijos šiaurinės sritys. Sėjos lai
kas nurodomas apytikris, nes pas
kirose vietovėse jis gali truputį 
kaitaliotis. Mėnesiai nurodomi 
arabiškais skaičiais, pažymint nuo 
kokio iki kokio mėnesio galima 
sėti. Rasodą (seedling) sodinti 
savaitėmis

3-4

' Ir JAV spaudos plačiau komen- 
| tuojamas Chruščiovo raginimas, 
' kad Pabaltijo kraštai dar daugiau 
sudėtų visokių pyliavų Sovietams. 
Įtakingas JAV dienr. “The New 
York Times” pastebi, kad Chruš
čiovas, nors ir netiesioginiai, tuo 
būdu sutiko, jog nereikėjo sunai
kinti Pabaltijo žemės ūkio. Vo
kiečių dienr. “Die Glocke”, įver
tindamas Chruščiovo kalbą Rygoje 
ir pažymėdamas, kad Sovietai sten
giasi Pabaltijo kraštus laikyti sa-

ČILĖJE IŠSIVERŽĖ 
UGNIAKALNIS

Iš Santiago pranešama apie “at
gijusį” pietinėje Čilėje ugniakalnį. 
Nuodingi garai, karšti pelenai ir 
žioruojantys akmenys skrandą iš 
ugniakalnio nusėjo didžiulius plo
tus ir sunaikino augmeniją. Apie 
400 žmonių, palikę visą turtą, pa
sitraukė iš pavojingų vietų. Yra 
žuvusių. Sakoma, kad ugniakalnio 
išsiveržimas yra didžiausia, Iki šiol 
patirta katastrofa Čilėje.

KARO LAKŪNAS TAPO 
MOTERIMI IR LAIMINGAI 

IŠTEKĖJO

Žinių agentūra I.N.S. iš Ame
rikos praneša apie pereitą savai
tę įvykusias vestuves, kokių ne 
dažnai pasitaiko pasaulyje. Reika
las toks: bu v. karo lakūnas — 
parašiutininkas Rees, dviejų vai
kų tėvas, išgyvenęs su savo žmo
na santuokoje kelerius metus, 
plastinės chirurgijos pagalba pata
po moterimi ir ištekėjo už 30 me
tų (metais jaunesnio) prekybinin
ko James Courtland. Juos “am
žinam gyvenimui” sujungęs kun. 

Thomas pareiškė, kad jaunavedžiai 
jam atrodę “visiškai

Jaunoji atrodanti 
reporteriams pasakė: 
mingiausia moteris
aš pramatau Ilgą vedybinį gyve
nimą su šauniu draugu”.

Vėliau jaunavedžiai pasakė, kad 
jų mečil neužsiliepsnljusi iš “pir
mo žvilgsnio”, bet atsiradusi vė
liau, p okeletos dienų susitikus 
antrą kartą.

Courtland yra našlys, turi 6 me- 
dukrą ir 4 metų sūnų.

tvarkoj”.
puikiai. Ji 
“Aš esu lai- 
pasaulyje ir

tų

(Laiškas Iš Snieguotųjų Kalnų)
Nedaug mūsiškių bepaliko Kos

ciuškos kalno papėdėje —j “šiltes
nius kraštus” daugumas iškeliavo 
dar prieš žiemą. Bet darbas ne
nustojo. Guthegos užtvankos rajo
ne, kaip kurapkos Lietuvoje, po 
sniegą kapstomės, su vėjais žiau
riausiais kovojame.

Pereitą savaitę (kaip dažnai ir 
anksčiau) į • darbovietes vykome 
slides po padais pasirišę. O kiti, 
toliau gyveną, per kalnus augš- 
čiausius ant slidžių atskeryčioda- 
vo. Na, ir privertė sniego balčiau
sio didelę daugybę. O vėjai kokie 
siautė?! Tiesiog lediniai. Telefono 
laidai, ledo gurvuolais apaugę, su
trūkę. Specialūs plūgai dieną ir 
naktį dirba nuo kelių sniegą 
verčia. Užtvankos vanduo pasiden
gė pėdos storumo ledu, bet, deja, 
pasičiuožinėti “bosai” draudžia. 
Mat, vąndenį iš po ledo leidžia ir, 
sako, galima įlūžus sušlapti ir, ko 
gero, nuskęsti. Bet kam čiuožinė- 
ti, jeigu ant slidžių, po kalnus ir 
pakalnes su vėjais lenktyniauda
mas, gali sprandą nutrūkti!

Mėginau pasiekti Cooma, ap
lankyti draugus prie Spencerio 
upeliūkščio, bet kur tau — visi 
keliai užversti sniegu ir mano mo. 
torinis vežimas kelionėj liko ap- 
klimpęs.

Aną dieną buvau nušliaužęs pa
sižiūrėti slidinėjimo varžybų, čia, 
brol, viena mergina pro mane it 
audra prašvilpė, kad nespėjau net 
jos plaukų spalvos įsižiūrėti, nė 
labas pasakyti. Vėliau pranešė, 
kad tai čempionė. Skridusi 70 my
lių per valandą. O vyrai (aš ne
dalyvavau tose nutrūktgalviškose 
lenktynėse) sukorė tik po 60 my
lių. Ir tai patys smarkiausi. Sako, 
kad šita padauža mergina vos pa
saulio rekordo į šipulius nesudau
žiusi. Trūkę tik apie 20 mylių.

Tai tokie dalykai vyksta karš
tojoj Australijoj. Na, jūs, ten šil
tuose miestuose apsitupėję, visų 
šitų žiemos malonumų nepažįstate, 
nejaučiate ir nesuprantate. Tad ir 
toliau gyvenkite prie šiltų krosne
lių ir pačių, o mes, vėjo nugairin
tais veidais, po truputį padirbė
dami, slidinėsime sniegu puriu, 
kaip mylimosios garbanos, krau
sime raudonas dešimkes ir galy- 
nėsimės su audromis šalčiu alsuo- 
jančiuos kalnuos.

Vincentas Sniegas.

THE IMPERIAL

’•S

vėliau.

A B C D
Agurkai 8—12 10—12 8—12 8—12
Bulvės 2—4 ir 8—11 8—12 2—4 5—9
Burokėliai 8—3 7—3 2—5 2_ 5

ir 8—11 ir 7—12
Kaliflorai 11—2 12—2 12—3 11—3
Kopūstai 1—12 8—5 12—7 1—12
Morkos 8—2 8—2 8—2 7—3
Pamidorai 8—12 9—10 8—10 8—12
Pupelės 9—3 10—1 8—2 9—2
Ridikėliai 1—12 8—5 1—12 1—12
Salotos 1—12 7—2 1—12 1—12
Svogūnai 9—5 2—8 1—5 8—12
Žirniai 1—9 1—6 3—8 2—9

ir 7—10

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.
Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu

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

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

K
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HŪSU PASTOGĖ SAVARANKIŠKUMO KELIU
LIETUVIAI VERSLININKAI SYDNĖJUJE

Sydnėjus
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Rugsėjo aštuntosios — tautos 

šventės minėjimas, kurį ruošia 
ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba, įvyks 
rugsėjo 11 d. šv. Benedikto para
pijos salėje. Minėjimas bus pra
dėtas pamaldomis, vėliau bus pas
kaita ir meninė dalis.

PASIKEITIMI “ŠVIESOS” 
VALDYBOJE

Sambūrio šviesa Sydnėjaus sk. 
valdyba pareigomis pasiskirstė 
taip: St. Skorulis — pirmininkas, 
Vyt. Doniela — vicepirm., Vyt. 
Patašius — sekr., J.P. Kedys — 
kultūros reikalams narys. H. Šal
kauskui iš valdybos pasitraukus, į 
valdybą pakviesti kandidatai Pa
jauta Daukutė ir Alg. Šimkūnas.

(jpk)
PLUNKSNOS KLUBO SUEIGA

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubo pirmininkas praneša, kad 
Klubo narių sueiga įvyks rugpjū
čio 14 d., sekmadienį, 5 vai. vak., 
04 The Avenue, Hurstville. Prašo
mi dalyvauti visi nariai. Bus ak
tuali paskaita.

IŠRINKTA MIŠKININKŲ 
S—GOS SK. VALDYBA

Lietuvos Miškininkų Sąjungos 
Išeivijoje Australijos skyriaus nau
jai išrinktoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. R. Venclovas, 
vicepirm. J.P. Kedys ir narys V. 
Miliauskas.

Sąjungos Centro Valdyba (JAV) 
leidžia du kartus per metus žur
nalą “Girios Aidas”. Kas iš miš
kininkų ar miško darbuotojų dar 
neturi ryšio su skyrium, arba kas 
norėtų įsigyti minėtą miškininkys
tės žurnalą, prašomas kreiptis į 
skyriaus pirmininką šiuo adresu* 
9 Lemnos St., Homebush. N.S.W.

PAMALDOS
Rugpjūčio 14 d. Cabramattos lie
tuviams Mt. Pritchard bažnyčioje 
8.30 vai. Rugpjūčio 21 d. Ban- 
kstowne, St. Brendans bažnyčioje 
10.45 .vai. Rugpjūčio 28 d. Went- 
worthvilleje St. Columbas bažny
čioje 10.45 vai. Rugpjūčio 15 d. 
(pirmadienį) Marijos į dangų paė
mimo šventė. Lietuviškų pamaldų 
nebus — šv. Mišias išklausyti ar
timiausioj bažnyčioj. Rugsėjo 4 d. 
lietuviškos pamaldos Bankstowne, 
%t. Brendans bažnyčioje 10.45 vai.
Rugpjūčio 28 d. 5 vai. po pietų 
pamaldos Wollongongo lietuviams 
katedroje. Prieš pamaldas savait
galio mokykla.

- KPB

ATŽALYNAS
Rugpjūčio mėn. repeticijos:

12.8.1955, penktadienį, V veiksmo 
Milsons Point salėje 7 vai. vak. 
14.8.1955 , sekmadienį, III-v. 52 
Jeffrey St., Kirribilli 4 vai. p.p.
19.8.1955, penktadienį, I-v. Milsons 
Point salėje 7 vai. 26.8.1955, penk
tadienį, II-v. Milsons Point salėje 
7 vai. 28.8.1955, sekmadienį, III-v. 
Milsons Point salėje 3 vai.

Režisierius.

Išnuomojami kambariai

ALB Sydnėjaus
Apylinkės Susirinkimas.

Liepos 30 d. Concord West 
įvyko ALB Sydnėjaus Apylinkės 
lietuvių susirinkimas. Jį atidarė 
pirm. Miniotas. Sugiedojus him

ną, susirinkimui pirmininkauti pa
kviestas V. Skrinska, sekretoriauti 
M. Petronis.

Valdybos pusmečio veiklos ap
žvalgą padarė jos pirmininkas.

Apylinkės Valdyba įsteigė sa- 
l vaitgalio mokyklą Rydėje, 
kurią šiud metu lanko 7 mokiniai. 
Mokykla prisiglaudusi Savickų 
namuose. Mokytoja P. Savickienė. 
Pravestas pinigų ir daiktų vajus 
Vokietijoje pasilikusįems tautie
čiams šelpti. Surinkta per 19 sva
rų. Gerų drabužių ir avalynės 
suaukota daug. Apyl. Valdybos ži
nioje yra kartoteka ir biblioteka 
— tvarko Br. Šaltmlras. Valdyba 
suruošė motinos dienos minėjimą. 
Pramogų — vakarų nepasisekę 
suruošti ir pajamų neturėta. Iš
laidų padaryta apie 20 svarų. So
lidarumo mokesčio ir Tautos Fon
dui aukų surinkta apie 30 svarų. 
Prie Camperdowno bažnyčios vei
kiąs liet, spaudos kioskas, iki šiol 
buvęs ALB Apylinkės Valdybos 
žinioj, Valdybos perduotas kape
lionui kun. Butkui.

Susirinkimo darbotvarkė buvo 
tikrai plati. Be pirmininko prane- 
šmo buvo numatyti dar 8 prane
šimai bei paskaitos, meninė prog
rama, na, ir šokiai bei žaidimai.

V. Šliogeris, atstovas prie libe
ralų partijos, supažindino su šios 
partijos programa Ir veikla. V. 
Saudargas, atstovaująs liet, ben
druomenę Jungtiniame Emigrantų 
Komitete, paryškino šio Komiteto 
tikslus ir dirbamą darbą. A. Mau- 
ragis, negalėjęs j susirinkimą at
vykti, prisiuntė laišką, pažadėda
mas pranešimą apie Naujųjų Aus
tralų Kultūros Draugiją, kurioje 
jis atstovauja lietuvius, pranešimą 
padai'yti kitame susirinkime. Su 
Naujųjų Australų Lygos veikla su
pažindino J. Ilčiukas. Dėl laiko 
stokos politinės apžvalgos negalė
jo skaityti J. Vetelkis ir praneši
mų nepadarė nei Cabramattos, 
nei Bankstowno, nei Wollongongo 
apylinkių valdybos. Diskusijos ben
druomeniniais klausimais dėl lai
ko stokos buvo “atidėtos”. Papil
domi valdybos rinkimai ndįvyko 
(iš valdybos yra pasitraukę: p. 
Protienė ir M. šutas. Kandidatai 
valdybon neįsijungė) ir susirinki
mas pritarė, kad ligi kadencijos 
galo valdyba dirbtų dabartinės su
dėties: Miniotas, Ničajus ir Šab
levičius.

Dėl pavėluotai pradėto susirin
kimo ir ilgai trukusių pranešimų, 
choristų dalis išsivaikščiojo ir cho
ras scenoje pasirodė toli nepilnos 
sudėties. Bet dainos apytuštėje 
salėje skambėjo puikiai. Toliau 
meninėje dalyje pasirodė Rydes 
mokykla, suvaidinusi trumpą vaiz
delį “Grybai”. Vaidino mokytoja, 
p. Savickeinė, J. Ilčiukas Ir mo
kiniai.

Tą vakarą (susirinkimas buvo 
kviestas 6 vai. vak.) Sydnėjuje 
šokių vakarus buvo suruošę spor
tininkai, ALB Bankstowno Apy
linkės Valdyba ir Inžinierių Drau
gija turėjo savo narių sueigą. To
dėl ir j Sydnėjaus Apylinkės su
sirinkimą atsilankė tik 43 tautie-

Adelaidė
' LIETUVIŲ NAMAMS JS1GYTI 

KOMISIJA

kviečia organizacijų atstovų pa
sitarimą paruoštam Adelaidės lie- 

I tuvių namų projektui peržiūrėti, 
i Pasitarimas įvyks rugpjūčio 14 d. 
j 5 vai. vak. šv. Juozapo bažnyčios 
| salėje.

— Rugsėjo 9 d. Lietuvių Na- 
| mams Įsigyti Komisija Adelaidė- 
I je rengia pobūvį, kurio pelnas ski- 
' riamas namų fondui pradėti. Pobū
vis įvyks Kings Ballroom salėje.

(P)

j “AUKŠTADVARIS” ADELAIDĖJ

Lietuvių Teatras Studija Ade
laidėje pradėjo repetuoti Vyt. Alan- 

| to “Aukštadvarį”. Režisuoja Stu- 
I dijos vadovas A. Gučius.

Melbournas
NUŠOVĖ ŽMOGŲ, SUŽEIDĖ 4 

IR PATS NUSIŠOVĖ

Pereitą šeštadienį^ East Ivan
hoe priemiestyje, Melbourne, kaip 
praneša australų laikraščiai, lietu
vis George Victor Hayes, 22 metų 
amžiaus, nepersenai dar vadinęsis 
Vasselis, atsilankęs į Hector Weate 
namus, po pasikalbėjimo su šei
mininko dukra Beverley, 21 m. am
žiaus mergina, išsitraukęs 38 ka
libro automatinį pistoletą, nušovė 
jos tėvą, sužeidė motiną, 17 metų 
šeimininkų sūnų, viešėjusi Bruce 
Clark, 18 metų amžiaus ir Merrin 
3 metų amžiaus šeimininkų dukre-k 
lę. Jis paleido keletą šūvių ir į 
Beverley bei jos septynerių metų 
seserį Marlyn, bet nepataikė. Joms 
pasisekė pasprukti ir pasislėpti 
kaimynų namuose. Iššaukta polici
ja rado George Victor Hayes — 
Vasselį nusišovusį. Keturių sužeis
tųjų ssveikatos stovis nėra kritiš
kas ir kai kurie jų iš ligoninės grį
žo į namus. Hector Weate ir Hayes 
— Vasselis palaidoti.

Manoma, kad tragedijos prie
žastis nelaiminga meilė.

Ar George Victor Hayes — Va
sselis tikrai yra lietuvis, patik
rinti dar negalėjome, nors jo pir
moji pavardė, australų rašoma su 
dviem “s”, kelia abejonių, bet tai 
gali būti ir rašybos klaida.

KONCERTAS SYDNĖJUJE
Jungtinis Emigrantų Komitetas 

praneša, kad Komiteto ruošiamas 
koncertas įvyks š.m. rugpjūčio 
mėn. 20 d. (Sydney Town Hall), 
3 vai. po pietų.

Programą išpildys žymiausios 
meninės pajėgos šių tautinių gru
pių: estų, vengrų, lietuvių, lenkų 
ir ukrainiečių.

Jungtiniame Emigrantų Komi
tete — The United Council of Mig
rants — dalyvauja visų Europos 
pavergtų tautų atstovai.

Bilietai į koncertą gaunami iš 
anksto: Palings muzikos namuose 
(George St., prieš Wynyard) ir 
rugpjūčio 14 d., sekmadienį, spau
dos kioske Camperdowne.

j Anksčiau įsisteigusios yra šios 
I verslo įmonės. Spaustuvė “Mintis”, 
kuri iki šiol veikė bendrovės pag
rindais, dabar jau perėjo Pra
no Nagio, vieno šios bendrovės 
nario nuosavybėn. “Lizard & Co.
— V. Saudargo portfelių dirbtu
vė, kuri tiekia savo gaminius ne 
tik Sydnėjaus ir NSW, bet ir Ade» 
laidės bei Tasmanijos krautuvėms. 
Dirba 3-5 žmonės. Įmonė veikia 
sveikais komerciniais pagrindais ir 
kaskart savo gamybą didina.

Daugiau kaip prieš metus įsteig
ta didelė maisto produktų krautu
vė — “Baltia". Ji suorganizuota 
b-vės pagrindais. Vadovauja J. 
Kedys. Veikia gerai.

Senai pieno barą turi Geryba, 
nepersenai yra atidarę savo 
pieno barą Biežiai, o dabar šios 
rūšies prekyba pradėjo verstis ir 
Bakaičiai. Nei vieno pieno baro 
savininkai nesiskundžia ir nesi
gaili verslininkais pasidarę.

Vladas Banelis nupirko Iš aust
ralo vos vegetuojančią laikrodžių 
ir auksakalystės krautuvę. Nauja
sis savininkas taiso laikrodžius ir 
sėkmingai prekiauja. Jis turi pla
čių užsimojimų ir savo prekybą 
žada praplėsti.

“Cabra — Vale”, Butkaus, žy- 
glenės ir Co. baldų prekyba. Įs
teigta bene prieš trejus metus. Ir 
šiandien, jeigu palyginti su tuo, 
kaip ši prekybos įmonė atrodė 
prieš tuos trejus metus, skirtu
mas milžiniškas. Plačiausiom vit
rinom didžiulis pastatas, kuriame 
veikia du skyriai: vartotų ir nau
jų baldų, linoleumo ir kitų namų 
reikmenų, o ant gretimo sklypo, 
naujai pastatytame tos pačios ben
drovės mūriniame pastate, įreng
ta elektros reikmenų krautuvė ir 
laidojimo biuras.

Keleri metai sėkmingai darbuo
jasi dažytojų kolektyvas “BIKS”, 
suorganizuotas dail. J. Bistrlcko, 
kurį dabar sdaro Bistrickas ir bro
liai Janavičiai. “Biks” yra užsire
komendavus kaip tikrai rimta da
žytojų firma ir gauna didelių už
sakymų iš valdžios ir privačių sta. 
tyblninkų bei namų savininkų. 
Pastaruoju metu atliko dažymo 
darbus eilėje modemiškų namų. 
Kaip savarankiškas dažytojas dir
ba dar. J. Macijauskas.

Maisto produktų krautuvę turi 
Gulbinas ir nesenai atidarė 
panašią prekybą V. Simniškis.

Turime ir mėsininkų. Grupė ener
gingų vyrų nupirko mėsos krautu
vę ir ten pat baigia įrengti mėsos 
gaminių įmonę “Maistas”. Atrodo, 
kad netrukus Sydnėjaus lietuviai 
galės gauti “Maisto” dešrų, kum
pių, dešrelių ir kitokių skanėstų, 
ries gamybai vadovaus Kauno 
“Maisto” mėsos gaminių specia
listas.

Cementinių puodų ir visokių so
do puošmenų gausite Ladygos 
įmonėje.

Kas turi parduoti namą, sklypą, 
arba nori įsigyti nejudomo turto
— kreipiasi į Vaclovą Narbutą, 
licenzljuotą pirkimo — pardavimo 
agentą.

Namus stato ir gražiai įrengia 
statybininkai Alg. Dudaitis, Alb. 
Kutka ip D. Daujotis.

Kam reikia durų, langų ir spin
telių kreipiasi į Jančiaus įmonę.

Keleri metai savarankiškai pre
kiauja M. Lukauskas, pastaruoju 
metu dalyvaująs statybos firmoj 
Lucas & Co.

J. Martišius turi sunkvežimį ir 
pabėgiams pjauti mašiną — gami
na pabėgius. Ant. Leveris su savo 
sunkvežimiu ir mašinomis jau ke
leri metai verčiasi pabėgių gamy
ba. Uždarbiai labai geri. Su savo 
sunkvežimiu dirba Kasperaitis.

Taksi turi Marcinkienė.
Motorizuotiems lietuviams pa- 

gelbą teikia O. Motuzas, kuris turi 
savo auto remonto garažą.

Pagal pasirinktą stilių nukerpa 
kiekvienos galvos plaukus K. Simo- 
navičius, kuris iš savininko, pas 
kurį dvejus metus dirbo, pereitais 
metais atpirko didelę kirpyklą — 
saloną.

Batus jums padarys Kelertas.
Šie visi lietuviai verslininkai, 

kurių daugelis anksčiau prekyboj 
ar gamyboj nėra dirbę, išdrįso 
žengti savarankišku, geresnę atei
tį užtikrinančiu keliu, ir šiandien 
nė vienas nesigaili. Daugis jų ne 
tik patys gražiai, Jokių “bosų” ne
priklausydami, verčiasi, bet dar 
ir kitiems pas juos atėjusiems dar
bo suteikia.

Yra visa eilė tik pirmuosius 
žingsnius žengiančių. Prie tokių 
priskaitytini Jaselskls — portfe
lių dirbtuvė, Ladyga — cementi
nių puodų ir sodo puošmenų dirb
tuvė, Bičiūnas — išvežiojamoji 
prekyba. Na, dar vienas kitas siu
vėjas, ar kitoks amatininkas ku
ria savo verslamones savaitgaliais, 
ar kitu nuo įstaigos ar fabriko 
darbo atliekamu laiku. Bet neten
ka abejoti, kad ir jie netrukus at
sisveikins su savo darbdaviais, kaip 
ir kiti, “senieji biznieriai”, kurie 
prieš dvejus ar trejus metus pra
dėję savaitgaliais, šiandien jau 
visas septynias dienas savo versla- 
monėse gražiai Ir labai skubėda
mi darbuojasi.

Alonis.

21 Wardell Rd., Earlwood, išnuo
mojami kambariai viengungiams. 
Visi baldai ir patalynė. Yra gara
žas turintiems automobilį. 3 minu.

čiai, pusė jų iš kitų apylinkių, 
kaip kviesti svečiai arba choro da
lyviai. Po oficialiosios dalies li
kusieji šnekučiavosi prie kavos

tės į Dulwich Hill stotį, čia pat j puodelio ir vaišinosi karštomis 
autobusas. Kreiptis į B. Zablocką, • dešrelėmis su kopūstais.
ten pat. (j)

g EUROPIETIS SPECIALISTAS
§ OPTIKAS
M Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
H akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 va!., 
re šeštad. 9-13 vai.
g 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
S Centr. 1819
S (Priešais Melbourno Town Hali.) 
pL>2SH5E5BSE5HS2525aS25H5a52SH5ES25c!5H5E5E5HSHSa5a5a5asa52525E5c!3
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ALB WOLLONGONGO APYL. VALDYBOS 

ruošiamas š.m. rugpjūčio mėn. 13 d. 7 vai. vak.

BALIUS — VAKARAS
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 apylln-
kės. Vakaro pelnas skiriamas Sydnėjaus Lietuvių Namams.
........................................ I.....mill... Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll|l|lllll|ll|||||||||||||||| .... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiini

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai 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.
...................................................................................... .

PRANEŠIMAI
Iš BANKSTOWNO Į WOLLLON- 

GONGĄ ORGANIZUOJAMA
EKSKURSIJA

Į Wollongongo Apylinkės Val
dybos ruošiamą vakarą — balių, 
kuris įvyks rugpjūčio 13 d. (prad
žia 7 vai. vak.) organizuojama 
ekskursija. Bus vykstama spec, au
tobusu. Vienam asmeniui kelionė 
tik 12 šll. Užsirašyti galima pas 
S. Pačėsą, 159 Mimosa Rd., E. 
Bankstown.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

I SYDNĖJAUS LIET. CHORO
KRIKŠTYNŲ KOMITETO 

PASITARIMAS
įvyks rugpjūčio 14 d., sekmadieni, 
tuoj po liet, pamaldų Camperdow
ne.

Komiteto Pirmininkas.

SOC. GLOBOS MOTERŲ DRAU
GIJA MELBOURNE PRANEŠA

D-jos loterijos traukimo, įvyku
sio 1955 m. liepos mėn. 17 d. re
zultatus:

I premiją — elektrinę skutimo
si mašinėlę — laimėjo Nr. A56 
(žalias), p. Butkevičius, St. Kllda.
II — bufetinis laikrodis — laimėjo 
Nr. E.12 (ružavas), p. Don... (pa
vardė neišskaitoma), pirkęs bilie
tą iš platintojos p. Ginčiauskienės.
III —< elektrinis kavai virdulys — 
laimėjo Nr. 38 (žalias), p. P. Vai
čaitis, Maribyrnong. IV r- albu-
mas odiniais viršeliais — laimėjo 
Nr. Ex 14 (žalias), p. Meiliūnienė, 
W. Puston. V — austa raštuota 
pagalvėlė — laimėjo Nr. B80 (gel
tonas), p. Seženls, Maribyrnong.

Visiems platintojams ir aukoto
jams labai nuoširdus ačiū.

Soc. Globos Moterų D-jos Komit.

ATSISTATYDINO SYDNĖJAUS 
SKAUTŲ TtĖVŲ KOMITETAS
Sydnėjaus Lietuvių Skautų Tė

vų Komiteto pirm. V. Miniotas 
prašo pranešti, kad šis komitetas 
atsistatydino ir visais skautų rei
kalais prašoma kreiptis j vietinin
ką Kišoną.

Komitetą sudarė V. Miniotas, A.
J. Skirka ir Ig. Pranulis.

Į KREPŠINIS SYDNĖJUJE

Kovas — Parsieis 38:35
A. Lygos pirmenybėse Kovas 

pasiekė gražų laimėjimą preiš 1954 
Į metų N.S.W. meisterį — Paratels. 
' Ši komanda yra viena stipriausių 
Sydnėjuje. Keturi Paratels žaidė
jai įtraukti į N.S.W. rinktinę.

Pirmąjį puslaikį Paratels pra
deda gražiu, apgalvotu žaidimu. 
Lydimi sėkmės jį užbaigia 16:7 
savo naudai. Antram puslaiky Ko
vas keičia taktiką. Praddea rūpes
tingai dengti australus, šutas iš 
eilės daro tris gražius krepšius. 
Genys su Vasariu praeina Para
tels užtvaras. Kovas jau po pen
kių minučių turi persvarą. Para
tels pastangos žaidimo iniciatyvą 
perimti į savo rankas — nesėk
mingos. Kovas rungtynes laimi.

Šios rungtynės buvo vienos gra
žiausių, kokias Kovas yra sužai
dus šį sezoną. Jas stebėjo didelis 
būrys tautiečių, kurių moralinė 
parama buvo labai reikšminga.

Taškus pelnė: šutas 16, Genys 
8, Vasaris 7, Bernotas 5, Kriauce- 
vičius 2.

Kovas — Warriors 51:48
A. klasės žiemos turnyras eina 

prie galo. Paskutines rungtynes 
Kovas laimėjo prieš stiprią aust
ralų komandą Warriors, šiame 
turnyre Kovas turi vieną pralai
mėjimą ir užima II vietą.

Rugpjūčio 2 d. laimėjus prieš 
Universitetą, Kovas pateko į pu
siau baigmę Ir turi daug vilčių 
laimėti.

šitame turnyre Kovas didelės 
paramos susilaukė iš jaunių, ku
rių geriausi yra Kemešys, Protas 
ir Daukus.

A.L.

FUTBOLAS SYDNĖJUJE
Kovas — Condel Park 2:1. Įvar

čiai Norvilaičio Ir Vasario.
Kovas Middleton Rangers 3:1.

Visi trys įvarčiai Norvilaičio.
Kovas — Nova Slotia 4:2. Įvar

čiai: Norvilaitis 3, Vasaris 1. Pa
žymėtina, kad šiose rungtynėse 
Kovas kovojo prieš vieną pajėg. 
futbolo vienuolikių, bet, nežiūrint 
j tai, užtikrintai laimėjo, (pk)

KREPŠINIS ADELAIDĖJE
Vytis — West Adelaide 63:80
Liepos 28 d. pusbaigminėse 

rungtynėse Vytis išėjo stipriausiu 
sąstatu: Ignatavičius, Jaclunskis, 
Gurskis, Petkūnas ir Kitas.

Vytis Išvysto didelę spartą ir 
veda savo naudai. Bet West Ade
laide santykį greit išlygina. Bai
giantis pirmam puslaikiui priešas 
atsiplėšta net 9 taškais. Kitas pa
keičiamas Klimaičiu.

Antram puslaiky Vytis santykį 
išlygina, bet dėl nesėkmės, ir kai 
kurių žadėjo blogo dengimo, prie
šas vėl veda kelių taškų persvara 
ir laimi rungtynes. Šiose rungty
nėse geriausiai sužaidė Jaciuns- 
kis, pelnydamas 30 taškų. Klimal- 
tls 16, Ignatavičius 15 ir Gurskis 2.

Edas.

ADELAIDĖS TENISININKŲ 
DĖMESIUI

Š.m. rugsėjo mėn. pradžioje nu
matoma pravesti Adelaidės lietu
vių stalo teniso turnyrą. Visus 
lietuvius sportininkus-es, norin
čius žaisti stalo tenisą, kviečiame 
užsiregistruoti iki rugpjūčio 22 d. 
pas A. Kitą ar E. Taparauską 
22 Melbourne St., Lower Nth., 
Adelaide.

Vyties Stalo Teniso Sekcija.

ATIDARYTA DURŲ, LANGŲ IR 
VIRTUVĖMS SPINTELIŲ

DIRBTUVĖ 
KREIPTIS: JENČIUS JOINERY, 
Lot 12 Chapham Rd., Sefton, NSW, 
arba po darbo valandų — 68 
Chapham Rd., Sefton.

SOTUS IR APSIRENGĘS BO
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

Printed by Mintis-PtyTLtdo Pa
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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