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MIRĖ T. MANNAS
Iš Ciuriko pranešama, kad rug

pjūčio 12 d. Šveicarijoje, Canto-
nal ligoninėje mirė žymusis rašy
tojas Thomas Mann. Jis mirė su
laukęs 80 metų nuo kraujo sukre
šėjimo.

Tomas Mannas gim Liubeke. Jis 
yra parašęs daug puikių knygų. 
1929 m. yra laimėjęs Nobelio li
teratūros premijų. Skaitomas sa
vo amžiaus didžiausiu Vokietijos 
rašytoju ir vienu žymiausių pa
saulio rašytojų.

1933 m., Hitleriui paėmus vald
žių, Tomas Mannas išvyko j Ame- 
rikų. 1939 m. tapo Amerikos pilie
čiu.

Po II Pasaulinio karo jį kvietė 
sugrįžti ir Rytų ir Vakarų Vokie
tijos vyriausybės ir žmonės. Bet 
jis šituos kvietimus atmetė. Jis 
sakydavo, kad nors ir labai mylįs 
gimtųjj kraštų, bet pokario Vokie
tija jam pasidariusi svetima. Jis 
buvo nepalenkiamas totalitarizmo 
priešas ir šitas jo nusistatymas 
jam kainavo tėvynės netekimų ir 
namus Muenchene, kuriuos konfis
kavo naciai.

Tyla — gera byla
Iš Lenkijos į Australiją atvyko 

dvi lenkės ■— Kurlaki Gile, 80 me
tų Ir jos duktė Evodika, 53 metų 
amžiaus.

Iki 1948 metų Kuriaki Gile su 
dukra ir sūnumi gyveno Graikijo
je, bet 1948 m. pilietinio karo me
tu komunistai jas pagrobė Ir iš
gabeno j Lenkijų, kur jos turėjo 
dirbti sunkiausius darbus. Sūnui 
pasisekė pasprukti ir jis atvyko 
Australijon. Dabar jis gyvena 
Adelaidėje. Motinų su seserimi 
Jam padėjo atsigabenti the World 
Council of Churches.

Moterys iš Varšuvos atsiradę 
Mascot aerodrome (Sydnėjuje) 
žvalgėsi nustebusios ir į unlfor-
muotus aerodromo tarnautojus žiū
rėjo pilnomis baimės akimis. Jos 
atsisakė bet kų pasakyti apie sa
vo išgyvenimus Lenkijjo. Į kiek
vienų klausimų Ir su jomis kalbė
jusį žmogų jos žiūrėjo nepasitlkė- 
damos ir nueinantį palydėdavo 
pilnais įtarimo žvilgsniais.

RIAUŠĖS P. KORĖJOJE

P. Korėjoje įvyko riaušės. Ko
rėjiečiai demonstravo prie ameri
kiečių kareivinių, reikšdami pro
testų prieš Čekoslovakijos ir Lenki
jos atstovus Tarptautinėje Paliau
bų Komisijoje. Korėjiečiai reika
lauja čekų ir lenkų iškraustyti iš 
Korėjos, kadangi jie esu komunis
tų šnipai. Riaušių metu, kada ame
rikiečiai kariai norėjo atstatyti 
tvarkų, apie 30 amerikiečių buvo 
sužeista. Yra sužeistų ir korėjie
čių.
O Romoje didelė Italijos kata

likų organizacija "Piliečių Komi
tetas” surengė susirinkimų at
kreipti viešosios nuomonės dėme
siui j Sov. Sąjungos pavergtųjų 
tautų padėtį. Susirinkime Piliečių 
Komiteto gen. direktorius U. Scia- 
scia karštai gynė tų tautų teisę 
į laisvę bei nepriklausomybę. Be 
jo kalbėjo Lietuvos, Vengrijos, 
Albanijos ir Rumunijos atstovai. 
Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lo
zoraitis pasakė kalbų, kurioje iš
dėstė Lietuvos okupacijos aplin
kybes, nurodydamas Sovietų Są
jungos sulaužytas sutartis su Lie
tuva Ir paryškindamas komunisti
nio imperializmo pavojų visam 
pasauliui.
• Iš Vašingtono pranešama, kad 
JAV mokslininkai Jau projektuoja 
ir mėnulio satelitus. Jie būsią pa
leisti netrukus po to, kai pradės 
savo kelionę žemės satelitai.

ŠYPSENOS IR TIKROVE
Tik iš labai nedaugelio galvų 

pastarųjų mėnesių politiniai ma
nevrai tegalėjo išblokšti faktus, 

bylojančius apie Sovietų neapykan- 
tų, arogancijų ir antagonizmų Va
karams. Ir užtat, kai kam net įsi
vaizduoti sunku, kaip tie patys 
Kremliaus vadai, dar taip nesenai 
Vakarų pasaulį kraujo ištrošku
siais karo kurstytojais, imperia
listais ir agresoriais savajai liau
džiai skelbę, šiandien su to pasau
lio atstovais gali glėbesčiuotis ir 
komunistų partijos oficioze rašy
ti apie šampanu putojančius ba-* 
liūs, suruoštus jų ministerio pir
mininko Vakarų kapitalistinės sis
temos atstovams pagerbti. Kai kas 
linkęs papykti ir ant Vakarų poli
tikos vairuotojų dėl jų tariamo 
lengvapėdiškumo ir draugystės su 
Sovietais.

Bet tai politika. Pagaliau tai 
šis tas naujo. Bet ir ši, kiap ir 
kiekviena šviežiena, yra laikinis 
dalykas. Vakarai Jau šiandien, ne
žiūrint daugelio iliūzijų, pradeda 
įžiūrėti sunkumus, kuriuos jiems 
pastato besišypsantis Kremlius.

x x
Korėjos karas dar nėra baig

tas. Pietų Korėjos vyriausybė ir 
amerikiečiai skelbia, kad Kom. 
Kinija ir šiaurės Korėja paliau
bų laikotarpį išnaudoja kariuo
menės telkimui ir naujų aviacijos 
bazių įrengimui. Pietų Korėjos 
žmonės demonstruoja ir reikalau
ja, kad iš jų žemės išsinešdintų 
Tarptautinė Paliaubų Komisija, 
kurios du nariai, esu, komunistų 
šnipai. Pietų Korėjos kariniai va.

Meno Vakaras Melbourne
Nei tremties neaiškios ūkanos, nei 
grubi ir dulkėta kasdienybė, nei 
kitokie rūpesčiai ir vyliai neįsten
gia melbourniškių palaužti, prie
šingai — čia veržlumas ir kūry
binė kibirkštis net su laiko slink
timi lenktyniauja. Tuoj pamatysi
me būrį entuziastų menininkų.
Rugpjūčio 6 d. į erdvių karmelitų 
salę pavėluotai ir pyktelėję rin
kosi tautiečiai. Gerai, kas savas 
mašinėles turėjo: tie laiku ir pa
kilusia nuotaika atvyko. Kitiems 
teko pakelėse vargti, stovinėti ir 
pėstele priemiesčius prakinkuoti— 
tramvajai mat streikavo (bus ats- 
pėję kaikieno norus — retas aust
ralas pritariamai palenkia galva, 
išgirdęs apie kitų tautų kultūrą 
ar lietuvių Kultūros Fondų). Ne- 
žnūrint kliuvinių ir šiaip jau skers
vėjų, salėn suėjo per porą šimtų

“Konrado Valenrodo’ kovų gady
nę. Tinkama įžangą padaro G. 
Žemkalnis. Atsisveikinimo su Al
dona vaizdelį patiekia G. Gasiū- 
nienė, V. Lazauskas ir V. Baltu
tis. Iš anų žilos senovės tragiškų 
laikų salę pabudina “Kavalerijos 
Rustikanos” overtiūra akordlonis- 
tas B. Zabiela. Smuiku A. Sadaus
kas pagroja Beethoven ir Bocche
rini menuetus. Klarnetistas A. Va
lius, akomponuojant Valiuvienei, 
meniškai pagroja Endresen, Weber, 
Tosselli ir Glampieri kūrinius. 
Pianinu solo įgudusia technika ir 
Įsijausdama M. Valiuvienė paskam
bina Liszt “Meilės sapnus” ir 
Grieg ’’Vestuvių dieną”.

žiūrovų.
Kultūros Fondo Melbourne Sky
riaus meno vakarą atidarė A. 
Zubras ir pakvietė programai pra
vesti jun. G. Žemkalnį. Pirmoji 
savo kūryba klausytojus sudomi
no A. Karazijienė — skaitė bol
ševikinio parado Vilniuje ir to me
ti, nuotaiką atgaminantį reporta
žų — vaizdelį. Šiltai nubangavo 
ir J. Mikšto eilių posmai, giliai 
persunkti Jlgesingos viengungio 
dalios. Eilėraščius autoriui nesant, 
patraukliai paskaitė V. Baltutytė. 
Artistiškai paskaitė savo eilėraš- 

' čius K. Kunca, kurie buvo origi
nalūs žodžio ekspresija ir temati
ka. L. šeštakauskaitė savo eilėmis 
maloniai privertė klausytojus at
kreipti dėmesį j savo pajėgų kū
rybingumų. Daug vilčių žadanti 
jaunutė žvaigždelė.
Programa įvairėja, ir klausytojas 
nukeliamas į Adomo Mickevičiaus

Nuskambėjus muzikos akordams, 
scenon išbėga dailiojo šokio sese
rys — J. ir E. Ki-sminaitės. Pa
šoka MacDowell, Chopin “Preliu
diją”. A. Ragauskaitė, akompo- 
nuojama M. Valiuvienės, gražiai 
solo padainuoja Mozart “Sleep my 
Princess” ir Chopin “Rudenį”. Vėl 
pasirodo Kesminaitės su savo B. 
Brazdžionio “Maldos” improvizaci
ja, žodžius deklamuoja A. Kara
zijienė. Kenčiančios ir mindžioja
mos tėvynės skausmas skamba 
žodžiuose, gi akiai pagaunamai iš
reiškiamas seserių Kesminaičių 
judesiais. Seka rytiečių lietuvių 
liaudies dainos, dainuoja E. žie- 
dienė, E. Balčiūnienė ir B. žiedas, 
akordionu akomponuoja B. Zabie
la. Trejetukas tikrai gražiai ir įs
pūdingai padainavo 3 liaudies dai
nas: šiam pasauly ašen viena, O 
panaitėla jauna ir PJaun broliu
kai. Klausytojai liaudies dainas 
ypatingai šiltai sutiko. Programą 
užbaigia seserys Kesminaitės Kha
chaturian “Aistros” okiu. Joms 
akomponavo Miss M. Hutchins.

Mirė Dr. A. Garmus
Iš Amerikos pranešama, kad ten 

mirė prof. dr. Antanas Garmus, 
gimęs 1881 m. A. Panemunės vai. 
Kauno apskrityje.

Dr. A. Garmus yra ryški asme
nybė dar caro Rusijos priespau
dos laikais. Jis uoliai bendradar
biavo Vilniaus žiniose, Liet, ūki
ninke, Lietuvos žiniose, Naujoje 
gadynėje ir kituose laikraščiuose 
prieš I Pasaulinį karą Ir vėliau 
nepriklausomybę atgavus. Yra pa
rašęs ir atspausdinęs iš savo sri- 
ites keletą mokslinių ir populiarių 
darbų (“Paskaitos iš biologijos” 
“Motina” ir kt.) Dirbęs ir beletris
tikos srityje.

Jis veikliai reiškėsi visuomeni- 
j nlame ir politiniame gyvenime. 
Buvo Kauno burmistru, seimo na
riu. Kaip gydytojas turėjo didelę 
praktiką ir vadovavo įvairioms 
sveikatos institucijoms.

Pirmosios bolševikų okupacijos 
metu turėjo kandidatuoti į vadina
mų "liaudies seimų”, bet pamatęs 
baisiųjų apgaulę ir Lietuvai neria
mų kilpą, vėliau viešai savo liu
dijimuos Maskvos klastų jis atiden
gė. Antrukart bolševikams užgriū- 
nant Lietuvą, dr. A. Garmus pa
sitraukė į Vakarus ir vėliau emi
gravo Amerikon, (k)

Didinami Atlyginimai
N.S.W. valst. vyriausybė svars

to įstat. pakeitimų pagal kurį nu
matoma atlyginimo pakėlimus da
ryti kas metų ketvirtį, Jeigu kai
nų kilimas ir toliau nesustos.

Šitų vyriausybės žygį kritikuo
ja ekonomistai, nurodydami, kad 
nors didelė dalis darbininkų dabar 
gaus augštesnius atlyginimus, bet 
kainų kilimas dar labiau padidė- 
sląs ir tokiu būdu svaro vertė vis 
smuksianti, nes kainoms kylant 
atlyginimai vėl turės būti didina
mi. Numatoma, kad atlyginimai 
pakils 7 šil. savaitei. Privatiems 
darbdaviams padidinimas kaštuos 
£ 7 milionus.

Vak. Australijoje atlyginimai 
padidinti 5 šil. 11 penų savaitei.

Victorijos Chamber of Manufac
turer pirmininkas nurodo, kad nuo 
1939 metų kainos Australijoje pa
kilo 163%. Tuo tarpu D. Britanijoj 
detalinėje prekyboje kainos pakilo 
96%, JAV 90, Kanadoj — 85 ir 
P. Afrikoj 103 procentai.

Maisto produktų kainos nuo 1939 
metų Australijoje pakilusios tri
gubai, drabužių 2,5 karto. Nurodo
ma, kad australiškojo svaro ver
tė, palyginus su 1939 m., kada 
svaras turėjo pilną 20 šil. vertę, 
šiandien tėra vertas (prekių kainų 
prasme) 0.7.8.

dai reikalauja, kad JAV laikytų 
Korėjos paliaubas pasibaigusiomis 
Ir leistų pradėti “karštų” karų 

dėl Korėjos sujungimo. Ir jie no
ri tai pradėti tuč tuojaus, kol 
dar tebėra Jungtinių Tautų divi
zijos jų žemėje, bet kurias vienų 
dienų gali atitraukti. P. Korėjos 
vyriausybės reikalavimas, kad 
Tarptautinė Paliaubų Komisija už
baigtų savo darbų ir išsikrausty
tų, yra ultimatyvus. Padėtis kom
plikuojasi. Kad Korėjos reikalai 
yra atsidūrę krizės išvakarėse, 
rodo ir tai, kad vyr. JAV kariuo
menės vadas Tol. Rytuose ir Jung
tinių Tautų karinių pajėgų vadas 
P. Korėjoje generolas L.L. Lem- 
nitzer labai skubėdami iš Tokio 
išskrido į P. Korėjų, kur gaisrui 
užsiliepsnoti tereikia tik smarkes
nio vėjo.

x x
Vak Vokietijos sujungimo klau

simas yra ryškiausiu Genevos kon
ferencijos nepasisekimo pavyzd
žiu. čia 4 didieji nieko nepadarė 
šiai problemai Išjudinti Iš mirties 
taško. Maža vilties, kad Vokieti
jos sujungimo klausimas būtų pa
stūmėtas priekin keturių didžiųjų 
valstybių ministerių konferencijoj, 
kuri įvyks spalio mėn. vėl toj pa
čioj Genevoj. Labiau tikėtina, kad 
ilgai besiderant dėl Vokietijos atei
ties, patys vokiečiai imsis savo 
valstybės reikalų sprendimo, ir 
greičiau ras išeitį, negu karų lai
mėjusios didžiosios pajėgos. Bet 
pavojus glūdi tame, kad jeigu Va
karų įtakų nusvers Sovietai, pa
sekmės bus katastrofiškos.

Tiesa yra tai, kad Sovietams 
patogiausia yra suskaldyta Vokie
tija ir suskaldyta Europa. Bet kai 
Kremlius nutars, kad padalinta 
Vokietija nėra jiems naudinga ir 
jos sujungimui laikas yra “prino-, 
kęs”, tai Maskva sumokės augš- 
čiausių kainų, bet Vokietijų su
jungs.

Chruščiovas yra išsireiškęs, kad 
mechaniškas Vokietijos sujungimas 
būtų nerealus. Bulganinas tuoj po 
Genevos konferencijos pasakė, kad 
Vokietijos sujungimas turi eiti 
palaipsniui, abiems respublikoms 
(Vakarų ir Rytų) plečiant bend
radarbiavimų, natūraliai politinius 
ir ūkinius skirtingumus Išlyginant 
... Tai reiškia, kad Sovietai nėra 
linkę paaukoti R. Vokietijos tai
kos labui.

Šituo įsitikino R. Vokietijos vy
riausybė ir komunistų partija, 
kaip lygiai ir jų valdomi žmonės, 
kurių nauji būriai pradėjo plūsti 
j Vakarų Vokietijų, kasdien padi
dinant tūkstančiais pabėgėlių ei
les. Tuo pagaliau tiki ir dr. Aden- 
aueris, kuris netrukus vyksta į 
Maskvų. Jo kelionė visai pagrįs
tai kelia susirūpinimo Vakarų 
valstybių sostinėse, nes Vak. Vo
kietijos žmonės nori matyti sujun
gtų Vokietijų, o žinant, kad liau
dies balsas — Dievo balsas, tai 
gali atsitikti ir taip, kad besišyp- 
sųs pažadų nešykštus Kremlius, 
ir dar anas balsas, gali turėti sun
kiai atspėjamų pasekmių ir jau la
bai netolimoje ateityje.

Zigmas Vėtra.

Tenka pastebėti, kad šokių chero- 
grafija ir kostiumų eskyzai buvo 
pačių Kesminaičių darbas.
Programa užtruko porų valandų, 
bet dėl jos įvairumo ir įdomumo 
laikas prabėgo nepastebimai. Pro
grama vyko nenutrūkstamai, nes 
ir minutinius protarpius mokamai 
išnaudojo G. Žemkalnis. Programų 
sekė šokiai, kuriuos pradėjo A. 
Karpavičiaus vadovaujama tauti
nių šokių grupė, akordeonu vyku
siai pritariant D. Krauzaitei. 
Grakštūs jaunų šokėjų judesiai, 
tautinių rūbų spalvų įvairumas 
tikrai buvo malonu akiai.
Šokių metu E. čypienė, palydima 
gabaus akordeonisto B. Zabielos, 
padainavo du lengvojo žanro daly
kėlius. Ji savo švelniu subtyliu 
balsu įnešė giedrios retos nuotai
kos. Jaunimas ir vyresnieji valan- 
ėlei užsimiršo. Dainininkė ir akor
deonistas mielai laukiami ir atei
ties panašiomis progomis. Apskri
tai, visa programa buvo labai ge
ra ir geroj eilėj patiekta. Tikėtis 
tenka, kad Melbourne šios rūšies 
meno vakaras virs tradicine meno 
švente. Džiugu ir tai, kad ir prog
ramos dalyvių tarpe ir žiūrovuose 
buvo tiek daug jaunimo.
K.F. Melbourne skyriaus pirm. V. 
Jakutis programos pabaigoje trum
pu ir grakščiu žodžiu padėkojo 
programos dalyviams ir svečiams 
žiūrovams. Jo žodžiais, mes pama
tėme, kokių kūrybingų pajėgų tu
rime savo tarpe. Kūrėjams tokios 
rūšies vakaras esąs paskatinimas 
nesustojamai tobulėti, žiūrovai gi 
lauks kitų metų panašios progos. 
Užkandinę buvo suruošusios Socia
linės Globos D-Jos ponios.

J. Rimas (Melbourne)

SNIEGO POGOS AUSTRALIJOJ

Australijos kalnuose pereitų sa
vaitę siautė sniego pūgos. Gausiai 
Iškritęs sniegas padarė kelius ne
beišvažiuojamais. Keleivinis auto
busas ir keliolika lengvųjų mašinų 
buvo užverstos sniegu ir turėjo 
po keliolika valandų prastovėti 
kelyje. Sniegui nuo kelių valyti 
plūgai dirbo dienų ir naktį, bet 
nepajėgė sniego nuo kelių paša
linti.

Sydnėjuje audros metu nunešta 
kelių namų stogai, išversta med
žiai, sutraukyti telefono laidai.

• Genevoje atominės energijos 
mokslininkų konferencija svarstė, 
kad galimai greičiau panaudojus 
atomo energijų pramonės Ir kas
dieninio gyvenimo reikalams. Nu
rodoma, kad atominė energija bū- 

RMna bus panaudoti ūkinėje siste
moje ateinančių 50 metų laikotar
pyje jau ir todėl, kad daugelis 
kraštų baigia išsemti savo natū
raliuosius energijos šaltinius, kaip 
naftų, anglis ir kt.
• Iš Romos pranešama, kad po
piežiaus sveikata pastaruoju metu 
labai pagerėjusi. Šventasis Tėvas 
dabar atostogaujųs savo vasaros 
rezidencijoj Castel Gondolfo ir jau 
priiminėjųs audiahcijose piligri
mus. Popiežiaus sveikatos pagerė
jimų rodo jau ir tai, kad jo as
mens gydytojas galėjęs išvykti 
atostogų.
• JAV užsienių reikalų min. 
pavaduotojas Walter Robertson 
pareiškė, kad Amerika ir toliau 
nekeis prekybos santykių su Kom. 
Kinija. Jis nurodė, jog Kom. Ki
nija vis tebekalbanti apie jėgos 
naudojimų Formozal išlaisvinti, o 
Korėjoje laike paliaubų sutelkė 

700.000 kariuomenės ir įrengė nau
jų bazių turbininiams lėktuvams, 
tuo sulaužydama susitarimų. Ame
rika Kom. Kinijų tebeskaitanti 
agresorium.
• Pagal ankstesnį Maskvos įsa
kymų, Čekoslovakijos atstovybė 
Canberroje turėjo Išparduoti iš 
varžytynių Sov. Sąjungos amba
sados tarnautojų ir įstaigos bal
dus bei kitokius įrengimus. Da
bar šitas parėdymas atšauktas. 
Iš Canberros pranešama, kad Sov. 
Sąjunga artimiausiu laiku jieško- 
sianti kelių diplomatiniams san
tykiams atnaujinti. Petrovas bū
siąs užmirštas. Manoma, kad Aus
tralijos vyriausybė mielai sutiks 
naujuosius sovietų diplomatus.
• Iš Karachi pranešama, kad 
dabartiniam Pakistano min. pir
mininkui Ben Alli pasitraukus, 
nauju ministerių pirmininku pa
kviestas Husain Suchrawardy.
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PRANEŠAME GERB. TAUTIEČIAMS, 
KAD PIRMASIS AUSTRALIJOJE 
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jį Jūs galite kreiptis kiekvienu metu ir kiekvienas Jūsų pageida- 
Ivimas bus tiksliai įvykdytas.

Maloniai kviečiame visus tautiečius apsilankyti ir apžiūrėti 
koplyčių ir kitus pirmosios lietuviškos laidotuvių įstaigos Aust- 

| ralijoje įrengimus.
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A. ZUBRAS.

LIETUVYBĖS UGDOMIEJI UŽDAVINIAI
REIKŠMINGA

SUKAKTIS
LAISVĖS KELIU

(2)
Lietuviškoji šeima ir jos talki

ninkas — varginga savaitgalio 
mokykla, visa lietuvių bendruome
nė susiduria su klausimu, koks 
gi dabartinio, politiškai ir apskri
tai dvasiškai pakitusioj aplinkoj 
ugdymo turinys?
Pradžiai pats bendrasis tikslas, 
kurio privaloma siekti, kuris iš
plaukia iš pagrindinės tautinio 
ugdymo vertybės. Kovojanti lietu
vių tauta, namuose ar atskalomis 
laisvajam pasaulyje, šių vertybę 
intuityviai nujaučia — lietuviška 
tautinė buitis. Vertybė ji yra dėl 
to, kad individui ir tautinei visu
mai žmogiškajam kūrybiniam pa
sireiškimui socialogine prasme šių 
dienų kultūros laipsnyje tautinis 
organizmas yra būtina sąlyga, at
rodo, pačios prigimties padiktuo
ta (ir nesąmoningi savo buvimo 
gyviai reiškiasi rūšies priklauso
mybės sąlygose giminėse). Būda
ma tautinė forma žmogui paskirai 
ir bendruomeniškai pasireikšti pir
minės eilės sąlyga, ji darosi ver
tybinės eilės siekimas, būtinybė, 
nors ir nesutapdama su bendrlau- 
siuoju žmogiškojo apsireiškimo 
žemėje tikslo sąvokos turiniu, Jei 
iš viso, be religijos pagelbos, šis 
tikslas filosofuojančiam protui 
įmanomas suvokti.
Mūsų ankstyvesnįjį intuityvųjį 
vertybinį tautinės buities suvoki
mą pabandykime paryškinti. Mrs 
jaučiame, kad mūsų lietuvių žmo
giškasis reiškimasis pilnai tegali
mas tik lietuvių tautinėje ben
druomenėje, kad mūsų jausmams, 
mūsų mintims ir norams išsilie
ti, mūsų žaismo ir kūrybos Ins
tinktams pasireikšti reikia tauti
nės dirvos taip, kaip gėlei Juod
žemio ir pavasario saulės. Vyres
nioji karta tą labai ryškiai sup
ranta, patekusi svetimųjų tarpam 
Ją pasaulinės reikšmės įvykiai 
tik tiek tedomina, kiek sukelia vil
ties ar nevilties Lietuvos atžvil
giu; ji net ir labai gerai mokė
dama svečio krašto kalbą, visdėlto 
jaučiasi, bent savo jausmais, sve
tima ne lietuvių draugystėje. Net 
kivirčams, nesantaikoms ir tai rei
kia lietuviškos aplinkos, nes kitų 
tarpe lietuviai dažniausiai yra la
bai taikingi ir švelnūs.
Suvokiant tat lietuviškąją egzis
tencijos formą esant būtinybe, 
aiškėja ir mūsų pastangų kryp
tis — išlaikyti tautinę individua
lybę, ugdyti tautinę dvasinę didy
bę. Iš čia aiškėja ir pastangos 
ateities kartų atžvilgiu. Tėvų ir 
apskritai visų vyresniųjų noras 
matyti savo vaikuose pačių savęs 
tautinėje formoje pratęsimą atei
čiai, išlaikyti ateičiai tautinę in
dividualybę, iš čia kyla ir lietuvy
bės išlaikymo ugdomieji uždavi
niai. Kas iš viso nenori savo vai
kų išugdyti panašiu sau, to yra 
visai priblėsęs gyvybės išlaikymo 
instinktas, to žmogaus , tos tau
tos gyvybingumas yra briblėsęs. 
Tie žmonės Ir jų vaikai neparo
dys reikiamos inteligencijos ir ki
tose gyvenimo srityse, ypatingai 
kovoje dėl būvio, kuri šiais gau
saus prieauglio laikais itin sunki, 
o ateityje, visi požymiai rodo, dar 
sunkesnė būsianti. Imigraciniuose
kraštuose tautiškai gajos ir patva
rios tautinės mažumos, gera ilus- 
tracija iš JAV ir Australijos, yra 
ir ekonomiškai stipriau įsikūru
sios, didesnis procentas iš jų yra 
pasiekęs augštojo mokslo laipsnių. 
Ryškiausias pavyzdys žydai, kur, 
žinoma, dar veikia net nurellgėjus 
tautinės religijos faktorius. Bet ir 
aiškios tautinės religijos neturį ki
niečiai, šimtmečius gyvendami tarp 
rasiškai giminingų (Indokinijoj, 
Malajuose, Indonezijoj), yra be
veik visiškai imunūa asimiliacijai, 
taigi tautiškai nepaprastai gyvy-
bingi, ir kartu ekonomiškai pats 
stipriausias tų kraštų gyventojų 
sluogsnis. Minėtina dar ir kita 
aplinkybė — tai kultūringumo' statyti pragaro mašiną, 
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ar spalvos skirtingumas, 
mokslininkų šios rūšies 
rodo, kad žemesnės kultūros tau- i sprogusios bombos, 
tinęs grupės daugiau linkusios gy- dar Choch.__ ____ '..__ j— .. w-
ventl susispietusiai ir mažiausiai misija prieš emigrantus. Visa tai ' 
paliečiamos asimiliacijos. Reikia,— rašo “R.M.”, — užmirštama, o1 
manyti, kad tai įkyla iš savotiško , težiūrima, kad tik nebūtų pažeis- ' 
pasingumo, iš nesugebėjimo Iš- ta “koegzistencija". Knomz.iston.
mokti krašto kalbos ir įeiti į do- Į cijos minties apimti smegenys,, — , vardu dovanų

bai netolimų praeitį, čia ir prime- ti. šį kartą jis pasielgęs prieš Sa
na laikraštis, kad prieš kiek laiko vo nusistatymų ir žuvęs. Bet jeigu 
buvo išneštas į orą, mėginęs su-1 jis ėjo siuntinio atsiimti, tai to- 

r, vienas dėl, kad, matyt, apie jo pasiunti- 
laipsnis ir žymus temperamento Hamburgo komunistas, kad daug j mą iš anksto painformuotas ir tai

. JAV, kur emigrantų butuose įvairiuose j labai patikimų žmonių, arba Iš 
tyrimai j Europos kraštuose yra taip pat užrašo turėjo spręsti, kad siunti- 

primenama -nys negalįs būti pavojingas. Ka
linės grupės daugiau linkusios gy- ' dar Chochlovo reveliacijos ir jo dangi jo žmona ir sūnus yra likę

, Čekoslovakijoje, tai nesunku buvę
| “specialistams” suklastoti jų brai- . 

Kriegristen-' žą ’r pasiųsti nekalto siuntinėlio j 
---------- -----j., j------ ( pragaro mašiną.

IŠEIVIJOJ
minuojančiųjų bendruomenę. Jų, 
pavyzdžiui, prasimušę ir išsimoks
linę vaikai JAV labai palanki med
žiaga asimiliacijai, kurie nutraukia 
visus ryšius su savo tautine ma
žuma. Veikia čia dar ir kita ap
linkybė: vietiniai gyventojai že
mesnės kultūros imigrantams, bet 
taip pat didžiai skirtingo tempe
ramento, labai skirtingo gyvenimo 
būdo ir tikėjimo bei spalvos tau
tinėms mažumoms jaučia stipres
nį svetimumo jausmų ir patys jų 
šalinasi, juos atstumia, tuo patys 
sudarydami toms tautinėms ben
druomenėms savotiškų enklavinę 
būsenų, savotiškų getų.
Gyvenant mums tat tarp svetimų
jų, nuo kurių mes nesiskiriam 
nei temperamentu, nei spalva, nei 
kultūros laipsniu, mūsų instinkty- 
viškai intuityviai suvokiama tau
tinio reiškimosi lytis kaip būtina 
forma reikalinga, turint galvoj 
priaugančiųjų kartų, ypatingai at- 
sidėjusio puoselėjimo, ugdymo, 
reikalingas tautinis mūsų Jauni
mo sąmoningumas. Tautinio reiš
kimosi formos turinį sudaro: tau
tiškai, t.y. lietuviškai jausti ir 
mąstyti, tautinių interesų krypti
mi kreipti valių ir veiksmus, iš 
tautinio požiūrio vertinti plačiau
sios aplinkos reiškinius, namuose 
kalbėti ir melstis gimtąja tėvų 
kalba, turtinti ir nuo svetimybių 
saugoti jaunųjų žodyną, nes tik 
tuo atveju jiems bus įmanoma at
versti lietuvių spausdinto žodžio 
puslapį, namuose ne svečiu bet 
tikru įnamiu laikyti lietuviškų 
knygų ir laikraštį, puoselėti lietu
viškus papročius, dalyvauti orga
nizaciniam gyvenime ir pratinti 
jaunųjų kartų, šeštadienio lietuvių^ 
kalbos pamokas ir šiaip lituanis
tinius dalykus laikyti pirmos ei- 
lės ir svarbos mokslinimo progra- bet dar geresnis žydas. Klaipėdos vokietininkų laikraš

tis “Memeler Dampfoot” liepos 20 
d. atspaude atsišaukimų, kad “ne
būtų užmirštas vokiškasis Klaipė
dos kraštas!” Laikraštis siūlo 
siųsti rezoliucijas ir laiškus fede- 
ralinei Vokietijos vyriausybei, par
lamentui, atskiru partijų vadovy- 

I bėms ir kitiems. Reikalingi žygiai 
I padaryti Vak. Vokietijos prezlden- 

atsnmant rašo toliau laikraštis, - nenori ' tūroje, kanclerio įstaigoje, užsie-

KUR KALTININKAI?
Apie Koegzistencijos Apimtus Smegenis, Tigro 

Glostymą, žmonių žudymus Ir Kitokius Dalykus 
Esame rašę, kai i ' "

Muenchene iš pašto siuntinį, spro- suprasti, kad Rytų slaptosioms nių riekalų mlnisterijoje ir Raudo
si3 jame buv. bombai, žuvo Slo- tarnyboms nėru sunku pasiųsti1 najame Kryžiuje. Nurodoma, kad 
vakų Tautinės Tarybos pirminin- vienų ar kitą iš savo agentų ir kanclerIs Adenaueris yra pažadė
tas M. Cemak. Sprogimo metu tarp emigrantų. Užtat nesidrovi- jęs per numatomus. pąsitarimus su 
buvo sužeista ir keletas paste bu- ma grąsinti emigrantams, rodant Į Soviptais Maskvoje iškelti ir “Ryt- 
””1/ ; _Ž?dBn.t ]u°sl prūsių klausimą”, kaip lygiai ir

“Sovietų Sąjungoje esančių vokie
čių klausimą”.

vusių vokiečių.
M. černako laidotuvėse Muen- 

chene dalyvavo per 800 žmonių, tinę jų veiklą uždraudžiant. Emig- i 
Vokiečių užsienių reikalų minis-j rantai plūstami, kaip “politiniai j 
terijai atstovavo dr. W. Turnwald, '
Bavarų CSU — dr. Huendhameris. ' emigrantus! Kaip jie gali leistis I 
Vainikus atsiuntė federalinės vo- Į komunistų nužudomi arba išsprog- 1 
kiečių vyriausybės ministerial. Eg- ' dinami tada, kai šalia jų stovln- 1 
vilo TlooioV— otn 1T>, .1 —— „n— — t 1žilų Demokratų Unijos vardu at
sisveikinimo kalbą pasakė ats. 
gen. Gheorghe. Slovakų Tautinei 
Tarybai užuojautų pareiškė kanc
leris Adenaueris, VLIKas ir kitų 
tautinių grupių vadovybės.

Ryšium su černako žuvimu kai 
kurie Muencheno laikraščiai pasi
sakė prieš emigrantų veiklų, kuri 
komplikuojanti tarptautinius san
tykius ir sudaranti grėsmę vokie
čiams. Tokių minčių pažėrė dien
raštis “Sueddeutsche Zeitung”. Į 
jo pareiškimus tuoj atsiliepė 
“Reinischer Merkur”, laikomas 
neoficialiu kancl. Adenauerio or
ganu. šiame laikraštyje sarkas-' 
tiškal pastebima, kad "koegzisten- 1 
cijos” su bolševizmu šalininkai 
norį glostyti tigrų, tartum tuo bū
du galėtų sunaikinti jo plėšrumą. 
Toliau rašoma, kad kai kurie žmo
nės yra linkę viską užmiršti. Ir 
jiems vis reikia priminti net Ja

ma. Vyresniųjų didžiavimasis sa
vu kraštu, geru jį minėjimas ras 
atliepimų ir vaikuose. Tėvų pasi
didžiavimas — geras vaikų gimto
sios kalbos mokėjimas, dailus skai
tymas, taisyklingas rašymas.
Užsitęsus priverstinai išeivijai ir 
nematant greitos vilties sugrįžti 
tėviškėn, daugeliui net šviesuolių 
susvyruoja lietuviškojo sųmonin- 
mo pagrindai. Menkiau tautiškai 
sąmoningas elementas praktiškais 
sumetimais laiko asimiliacijų to
mis aplinkybėmis esant išmintin
giausių kelią. Grįžimas tėviškėn 
tautiniam ugdymui yra tik šalu
tinė aplinkybė; jokiu būdu grįži
mas nėra sąlyga, įprasminanti pa. 
tį tautinį ugdymų. Tautinis ugdy
mas, matėme, prasmę gauna iš 
mūsų priklausymo lietuvių tautai, 
iš tos priklausomybės sąmoningo 
suvokimo, iš lietuviško tautinio 
gyvybingumo. Lietuviais mes no
rim ir privalom išlikti, nežiūrint 
gyvenamosios vietos, šiandien mes 
dar nenujaučiam, kokį vaidmenį 
Augščiausiasis yra skyręs lietuvių 
tautos atžvilgiu lietuviams, esan
tiems šioje pusėje, taip vadinamos, 
geležinės uždangos.
Yra besibaiminančių Lietuvos mei
le sukelsiu valkų sieloje dvasinį 
konfliktą. Aplinka su vietos mo
kykla ugdanti mat meilę gyvena
majam kraštui, o tėvai su lietu
viškąja aplinka ateiną su meile 
Lietuvai, o tokis susikirtimas ga
lįs sukelti nepageidautinų dvasi
nių konfliktų, šis nepagrįstas bai
minimasis yra kilęs iš nesuprastos 
Freudo pslchoanalyzės, kuri ir pa
ti, visai sutinkant su Karl Jaspers 
pažiūra, yra pasidariusi modernus 
20-jo amžiaus prietaras. Pagaliau 
sutikime su Freudo psichologine 
.metafizika. Freudas turi galvoje 
konfliktus, kylančius iš juslinės 
erotinės meilės, o tokios niekad 
negali būti abstrakčiam objektui 
tėvynei bei kraštui. Pagaliau ir 
pats Freudas buvo geras austras, 

griežčiau prižiūrėti, gal net poli- 

<*ip pviiLimai j 
sąmokslininkai”. Taigi — lauk

tiems vokiečiams gręsia pavojus! 
Ne komunistai žudikai kaltais ap- Į

Vokiečių pabėgėlių spaudoje 
skelbiama, kad nuo 1945 m. Iki 
1949 m. iš Klaipėdos krašto bu- 

šaukiami, bet jų teroro nekaltos' v« deportuota į Sov. Sąjungą per 
aukos plūstamos. Ne prieš ardo? 20.000 Klaipėdos krašto vokiečių, 
mąjį penktosios kolonos darbų ar 
jos šnipinėjimų kviečiama sudary- 1 
ti bendrų frontą, bet kaip tik1 
prieš tuos, kurie visus įspėjo ir 
norėjo bolševikams priešintis. Vie- '
nu žodžiu, emigrantai kai kam pa
sidarę nepatogūs, be to, jievveik 
negali gintis, todėl jie “koegzls- 
tencialistų” ir buvo pradėti dema
gogiškai pulti. Tačiau kas glosto 
tigrą, tas turi neužmiršti, kad ir 
pats gali kristi jo auka, — įspė
ja “Rheinischer Merkur”.

Panašių minčių apstu ir “Volks- 
bote”, evangelikų “Christ und 
Welt” (Nr. 28-1955). Pastarajam 
laikraštyje rašoma, kad černakas 
jau senai bijojęs ir laukęs pasi
kėsinimo, todėl buvęs atsargus ir 
į paštą siuntinių neidavęs atsiim-

1940 m. liepos 23 d. JAV Vals
tybės Departamento vardu Sum
ner Welles paskelbė spaudai tokį 
reikšmingą (Nr. 354) pareiškimą: 

Paskiausiu metu didžiai svar
būs įvykiai yra pasireiškę tri
jose nedidelėse Pabaltijo res
publikose: Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, kurių politinė nepri
klausomybė ir teritorinis nelie
čiamumas buvo sąmoningai su
naikinti galingesnio kaimyno, 
jas priverčiant daryti skubius 
sprendimus.

Nuo to laiko, kai tik šių res
publikų tautos susikūrę savo 
nepriklausomas ir demokratines 
valdymosi formas, amerikiečių 
tauta su didele simpatija ir pa
lankumu stebėjo jų pasigėrėti
ną pažangą, pasiektą nepriklau. 
somo gyvenimo metais.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės yra tvirtai pasiryžusius 
šių principų (teisingumo ir tei
sės) ir toliaū laikytis, nes ame
rikiečių tauta yra įsitikinusi, 
jog šie principai, kuriais grin
džiama JAV struktūra, turi bū
ti taikomi taip pat tarptauti
niam santykiavimui, Idant tuo 
būdu būtų apsaugoti patys mo
derniosios civilizacijos pagrin
dai.

Nuo šio pareiškimo paskelbimo 
praėjo jau 15 metų, bet JAV šio 
nusistatymo tvirtai laikosi ir šian
dien. Toks JAV tvirtas nusista
tymas įkvepia mums pasitikėjimo 
ir sutvirtina išsilaisvinimo viltis.

Tuo metu JAV užsienio politi
kai vadovavo neseniai miręs C. 
Hull. Lietuvių tauta šio teisingo 
ir humaniško nusistatymo nieka
dos neužmirš, o amerikiečių tau
tą, netekusią šio žymaus valsty
bės vyro, nuoširdžiai užjaučia.

Ragina Neužmiršti 
Klaipėdos Krašto

DEPORTUOTA APIE 20.000 
KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ

Kai kurie jų gyvena drauge su 
lietuviais ir su Volgos vokiečiais 
Krasnojarsko, Irkutsko, Sachalino, 
Vorkutos Ir kituose rajonuose.

— Kultūrininko ir žurnalisto K. 
S. Karpiaus sukakties atžymėji- 
mas Clevelande praėjo įspūdingai. 
Dalyvavo apie 130 žmonių. Į mi
nėjimą buvo nuvykę A. Olis, nau
jasis ALTS pirm. dr. S, Bležis, 
J. Bačiūnas, Vanagaitienė ir kt. 
Sukaktuvininkas yra daugiau 
kaip 25-rius metus redagavęs “Dir. 
vą” ir lietuvių kultūrinėje veikio
ji1 išvaręs plačių vagą.

— Lietuvos vaizdų albumo "Tė
vynė Lietuva” II-jį leidimų, susi
tarusi su autorium V. Augustinu, 
leidžia “Ateitis”. Įvadų ' parašė 
prof. J. Brazaitis. Leidimas perre
daguotas ir papildytas.

— Čikagoje įsisteigęs Lituanis
tikos Institutas nutarė Iš’elsti 
prof. Šapokos parašytą veikalų 
“Vilniaus miesto istorija".

“Christ und Welt” apgailestauja, 
kad kai kurie vokiečiai pasidavę 
gundymui nekaltus apšaukti kal
tais, rašo, tartum černakas, svar
biausioji atentato auka, tikrai bū
tų "kaltas”. Z.V.

Nors Lietuvos Taryba prokla
mavo Lietuvos valstybės atsta
tymą ir paskelbė nepriklausomy
bės aktų 1918 m. vasario 16 d., 
tačiau reikėjo virš 4 metų iki pa
sirodė pagrindiniai valstybes įs
tatymai — konstitucija.

Tad rugpjūčio mėn. 1 diena yra 
mums didžiai reikšminga, nes tą 
dieną 1922 metais Steigiamasis 
Seimas priėmė Lietuvos Valsty
bes Konstituciją, pirmąją' atsta
čius Lietuvos nepriklausomybę. 
Lietuva pasuko laisvu keliu! Tad 
šį mėnesį minime tos reikšmingos 
datos 33-sias metines.

Lietuvos valstybes atkūrimas 
vyko labai neramiu laiku. Didi 
suirutė viešpatavo didesnėje Eu
ropos dalyje 1-jo Didžiojo karo 
pabaigoje. 1917 m. kovo mėnesį 
nuvertus Rusijos carą, sekė atmin
tina spalio mėn. revoliucija, įkė
lusi į Rusijos sostų proletariato 
diktatūrą. Revoliucijos mėginimai 
Vokietijoje privertė 1918 m. lap
kričio mėn. 9 d. kaizerį Vilių II 
abdiktuoti. Nepavykęs Vokietijoje 
vad. “spartakininkų” pučas elimi
navo ten komunistinę įtaką ir Vo
kietijoje įsigalėjo demokratine'so
cialistinė valdžia.

Visų šitų naujų persitvarkymų 
ir idėjų įtakoje, kai visa tai dėjo
si čia pat pašonėje, turėjo formuo
tis jaunos Lietuvos politinis vei
das. Juk ir nepriklausomybę skel
bdami mes buvome stiprios vokie
čių okupacijos spaudžiami. Tos 
padėties verčiama, Lietuvos Tary
ba pradžioje buvo apsistojusi prie 
monarchines valdymosi formos. 
Tačiau 1918 m. lapkričio mėn. 2 
d. Taryba atšaukė Viurtembergo 
karaliaus giminaičio kunigaikščio 
von Urach išrinkimų Lietuvos ka
raliumi. Lietuvos valstybės valdy
mo formos parinkimas buvo pa
liktas spręsti Steigiamajam Sei
mui. Laukdama šito, Taryba pri
ėmė “Laikinės Lietuvos Konstitu
cijos pamatinius dėsnius”, pagal 
kuriuos suvereninė Lietuvos galią 
vykdė Valstybės Taryba. Tolimes
ni įvykiai trukdė ne tik V. Tary
bos darbą, bet Ir Steigiamojo Sei
mo sušaukimų.

Mūsų valstybės kūrimosi prad
žia vyko nepriklausomybės kovų 
įkaršty: kovos su rusais bolševi
kais, pasibaigusios taika su So
vietų Rusija 1920 m. liepos mėn. 
12 d.; Bermonto Avalovo armijos 
įsiveržimas, kuris mūsų jaunos 
kariuomenės ryžtu buvo radikaliai 
likviduotas ir paskutiniai bermon
tininkai išguiti iš Lietuvos 1919 m. 
pabaigoje; lenkų sąmokslo, vad. 
P.O.W. (Polska Organizacija Woj_ 
skowa — Kariška Lenkų Organi
zacija) likvidavimas 1919 m. rug
pjūčio mėn. pabaigoje; Vilniaus 
atgavimas (1920.7.15) ir po to se
kęs Zeligowskio smurtas (1920.10. 
9); karas su lenkais, atnešęs mū
sų kariuomenei gražių laimėjimų, 
bet davęs politinį pralaimėjimą 
Tautų Sąjungoje. Apie ket kokį 
normalų kūrybinį darbą ir tinka
mą valstybės tvarkymą negalėjo 
būti ir kalbos. Tokios nenormalios

BALIUS GRAFO O
Prieš keletą dienų Sov. Sąjun

gos ministeris pirmininkas mar
šalas Bulganinas pakvietė JAV, 
D. Britanijos, Prancūzijos ir kitų 
Vakarų valstybių diplomatus Mas
kvoje, praleisti savaitgalį j" rezi
dencijoj, buv. grafo Orlovo, ca- 
rienės Katerlnos Didžiosios favo
rito, rūmuose, esančiuose apie 60 
mylių už Maskvos. Bulganinas 
kvietime Vakarų diplomatams pri
minė, kad jie savaitgalio praleisti 
atvyktų su žmonomis ir vaikais.

Į ištaigingus rūmus susirinko 
apie 250 žmonių jų tarpe buvo 
gausus būrys Sov. Sąjungos mi- 
nisterių ir kom. partijos vadų.. Sa
vaitgalis pradėtas užkandžiais gra
žiame pušyne, kur vodką Ir kito
kius gėrimus be paliovos pilstė 
gelsvomis suknelėmis aprengtos 
komjaunuolės. Paskui buvo su
rengtos draugiškos senųjų diplo
matų laiveliais plaukimo varžy
bos. JAV ambasadorius Maskvo
je (Bohlen) užtikrintai laimėjo 
šias varžybas prieš Sov. Sąjungos 
min. pirmininko pav., buv. jūri
ninką Mikoynų. Pakvietęs pasiirs
tyti laiveliu Argentinos ambasado- 

sųlygos vertė V. Tarybą jleškoti 
būdų sueiti j kontaktą su tauta.
1919 m. pradžioje Kaune buvo su
šaukta atstovų konferencija — po 
vienų atstovą iš parapijų komite
tų ir po du atstovus iš apskričių 
komitetų ir miestų valdybų. Kon
ferencija išklausė V. Tarybos ir 
laik. vyriausybės pranešimus, ap
tarė Steigiamojo Seimo sušauki
mo sąlygas, žemės reformą ir iš
siskirstė.

Pagaliau 1920 m. balandžio mėn. 
14-15-16 d.d. buvo išrinktas to
kios sudėties Steigiamasis Seimas; 
59 — krikščionių demokratų blo
ko, 28 — valstiečių sąjungos ir 
socialistų liaudininkų, 12 — so
cialdemokratų, 2 nepartiniai, 7 
žydai, 3 lenkai ir 1 vokietis — 
viso 112 atstovų. Mūsų pirmoji 
tautos atstovybė darbą pradėjo
1920 m. gegužės mėn. 15 d., Ir 
tuojau paskelbė Lietuvą demokra
tine respublika.

Sunkios kovos su lenkais vertė 
Steig. Seimų pertraukti kuriam 
laikui savo darbą. Pats svarbiau
sias uždavinys — konstitucijos pa
ruošimas, užtruko ilgesnį laikų. 
Tik 1922 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 
Steigiamasis Seimas priėmė Lietu
vos Valstybės Konstituciją, kuri 
buvo paskelbta 1922 m. rugpjūčio 
mėn. 6 d. (Vyr. Zin. Nr. 100, eil. 
Nr. 799) ir nuo paskelbimo die
nos įsigaliojo, šitoji konstitucija 
buvo priimta vienų krikščionių 
demokratų bloko balsais, kitoms 
partijoms balsavus prieš ją (A. 
Šapoka. Lietuvos Istorija, 750 psl.) 
Kalbama, kad kairiojo sparno ats
tovai balsavo prieš konstitucijų ne 
dėl to, kad jos nuostatai būtų 
jiems iš esmės nepriimtini, bet 
daugiau dėl formalinių priežasčių.

Kaip ten bebūtų, šią konstituci
jų tegalime tki teigiamai vertin
ti. šiandiena ją skaitant kartais 
jos forma, atskiri skyriai bei 
nuostatai atrodo kiek naivūs ir 
sukelia kaikurių abejonių dėl de
mokratinių principų interpretaci
jos Ir tikros jų prasmės. Tačiau 
reikia neužmiršti, kokiomis sun
kiomis sąlygomis vyko tos konsti
tucijos paruošimas: atstovų nepa
tyrimas, demokratinių idėjų persi- 
jojimas per revoliucijas ir naujas 
doktrinas, parlamentinio darbo 
naujoviškumas, partijų tarpusavis 
antagonizmas, sunki krašto eko
nominė ir politinė būklė Ir pan. 
Vistik tai buvo grynai demokra
tiniais principais pagrįsta konsti
tucija ir anuo metu sudarė geras 
teisines sąlygas mūsų jaunai vals
tybei augti Ir tvirtėti. Tik liūdna, 
kad tomis, pačiomis rankomis, ku
riomis konstitucija buvo priimta, 
ji buvo padėta ir sulaužyti 1926 
m. gruodžio mėn. 17 d. naktį.

Ateis laikas, kada vėl rūpinsi
mės pagrindiniais dėsniais savai 
valstybinei organizacijai. Tačiau 
1922 metų konstitucija visada bus 
mums liudytoja mūsų pasiryžimo 
pralieto kraujo ir aukų už tėvynę 
ir tų nuoširdžių idėjų, kurias dė
jome savo valstybės pagrindam

LEONARDAS KARVELIS

RLOVO RŪMUOSE
rių ir madam Subandrio, Indone
zijos ambasadoriaus žmoną, užs. 
reikalų ministeris Molotovas pa
sirodė innekas irkluotojas ir am- 
basadorienę išmaudė. Vėliau pu
šynėlyje Sov. Rusijos ir Vakarų 
diplomatai draugiškai šnekučiuo
damiesi žiūrėjo televizijoj rusų 
“Spartako” ir D. Britanijos “Wol
verhampton Wanderers” futbolo 
rungtynių, kurios vyko Maskvoje 
ir sovietai supliekė anglus.

Pietų metu pasakytoje kalboje 
Bulganinas prisiminė draugiškoj 
atmosferoj vykusių Genevos kon
ferenciją, pasidžiaugė, kad to pa
sėkoj dabar buvę galima ir šį 
jaukų pobūvį suruošti. Maršalas 
Bulganinas išreiškė viltį, kad ši
tokių savaitgalių būsią ir daugiau. 
Jis prisipažino, kad per 37 komu
nistų valdymo metus tokio šau
naus diplomatų baliaus Sovietų 
Sąjungoj nėra buvę.

Vakarų diplomatai taip pat vi
sokiais būdais reiškė savo pasi
tenkinimų ir, kaip įprasta, gražiai 
dėkojo už malonią viešnagę, tyrą 
orų ir žaidimus.
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;&®KUPUOTCįJE
Vt+ LIETUUQ7E
Kaip Paminėta Lietuvos Pavergimo Sukaktis

Lietuvių laisvoji spauda Ir liet, 
radijo valandėlės teisingai nušvie
tė tragiškuosius įvykius, kurie dė
josi prieš 15 metų Sovietų okup. 
Lietuvos žemėje. Ypač plačiai ir 
būdingai visų "liaudies seimo rin
kimų", prašymo priimti į "tary
binių tautų šeimų" komedijų ir 
Lietuvos laisvės užsmaugi mo ei
gų pailiustravo Am. Balsas iš 
Muencheno, perduodamas būdin
gesnius jų pačių žodžiais, užfik
suotais į plokšteles, Paleckio, Ged
vilo, Sniečkaus ir kitų okupantų 
kvislinginių pataikūnų pareiški
mus. Ir užsienyje vis plačiau su
prantamas bei įvertinamas komu
nistinis teroras ir visokios jų pa
gal bolševikinės propagandos rei
kalavimus ruošiamos panašios de
monstracijos ar iškilmės, turinčios 
pavergtųjų vardu dėkoti okupan
tams už jų laisvės bei gerovės 
sugriovimų.

Lietuvos pavergmio 15 metų su
kaktį su didžiule pompa paminė
jo taip pat Lietuvos okupantai, 
įrodinėdami, kad, esu, lietuvių tau
ta “džiaugiasi tarybines santvar
kos įvedimu" ir esanti “dėkinga 
už broliškų TS tautų pagalbų va
duojant Lietuvą iš fašistinės oku
pacijos”. .. Liepos 20 d. Vilniuje 
Gedimnio kalne buvo uždegtas 
“pionierių laužas”. Filharmonijos 
salėje buvo sušaukta “LTSR Aug- 
ščiausios Tarybos iškilminga sesi
ja”, kurių atidarė VI. Niunka. I 
“garbės prezidiumų” buvo "išrink
tas” Sov. S-gos kp ck prezidiu
mas. Gedvilas savo propagand. 
kalboj stengėsi garbinti okupantų

Vokietijos Lietuviai
VOKIETIJOS LB VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

š.m. liepos 21-23 dienomis Va
sario 16 d. gimnazijoje buvo su
kviestas LB Vokietijos apylinkių 
pirmininkų, seniūnų, mokytojų ir 
įgaliotinių prie pabėgėlių ministe
rijos atskiruose Vokietijos kraš
tuose veikiančių patariamųjų ko
misijų suvažiavimas. Dalyvavo apie 
70 žmonių. Suvažiavimų atidarė 
Vokietijos krašto valdybos pirm, 
inž. Pr. Zunde. Suvažiavimą Vliko 
ir VT vardu pasveikino jos pirm. 
K. žalkauskas, MLT prezidiumo 
vardu — jo pirm. E. Simonaitis 
ir kiti.

Liet. Išlaikymo Tarnybos vardu 
pranešimų padarė jos valdytojas 
K. Žalkauskas, iškeldamas svar
biausias LB Vokietijoje proble
mas. Ypač kreipė dėmesį, kad 
krašto valdyba ir patys lietuviai 
Vokietijoje susirūpintų ekonomine 
padėtimi ir išnaudotų visus įsi
kurti galimumus bei paramą', ku
rių įsikurti teikia tiek Vokietijos 
vyriausybė, tiek tarptautinės ins
titucijos, bankai etc. Skatino steig
ti savus kooperatyvus, statyti sa
vus butus etc.

Vokietijos LB kultūrinės ir švie
timo veiklos apžvalgą davė jos 
valdybos pirmininkas Pr. Zunde. 
Veikia 20 vargo mokyklų su 338 
mokiniais. Lietuvių vaikų Vokie
tijoje yra apie 1.500, bet švieti- 

\mo tinklas apima tik apie 500, iš 
jų — ir 160 gimnaziją’ lankančių 
mokinių. Gimnazijos išlaikymas 
kasmet atsieina apie 200.000 DM, 
bet Vokietijos lietuviai prie jų 
prisideda vos apie 1%.

Kitus pranešimus padarė: St. 
Vykintas — apie kultūrinės veik
los gaires, dr. A. Rukša — tauti
nį švietimą tremtyje, dr. V. Li
terskis — Vasario 16 gimnazijos 
veikimų, J. Glemža — bendruome
nės finansinius reikajus, A. Sur
vila — LB apylinkių darbo prob
lemas, inž. P. Zunde — LB orga
nizacinius ir buitinius reikalus ir 
kt. Pareikštas pageidavimas, kad j 
tarp LB ir Balfo būtų glaudesnis 
bendradarbiavimas.

VT pirmininkas K. Žalkauskas 
padarė pranešimų Vliko vardu, 
apžvelgdamas dabartinę tarptau
tinę padėtį ir nušviesdamas mūsų 
situacijų bei uždavinius besikei

ir. įrodinėti, kad garsusis “liau
dies seimas” išreiškęs "vieningų 
Lietuvos darbo liaudies valių”. Be 
kita ko, Jis priminė, kad okup. 
Lietuvoje veikia 135 MTS, yra 70 
taryb. ūkių ir 1.795 kol. ūkiai, "į 
kuriuos įsijungė 367.000 valstie
čių ūkių”, kad dujų vamzdžiais iš 
Ukrainos numatoma "gazifikuoti 
Vilniaus miestų” etc. Dainų šven
tė liepos 21 d. Vilniuje Spartako 
stadione buvo pradėta giesme 
“Partija mūsų vairininkas.” Pa
grindinę kalbų pasakė K. Preik
šas. Paskelbta suvažiavus apie 30.’ 
000 dainininkų bei meno saviveik
lininkų, kurie, papuošti tautiniais 
drabužiais, turėjo dėkoti pavergė
jui ir dainomis bei žaidimais rei
kšti džiaugsmų per jėgų. Liaudies 
šokių šventėj liepos 22 d. paskelb
ta dalyvavus 211 kolektyvų, buvo 
sušokta apie 20 šokių, tarp jų ir 
“Kolūkio pirmininkas”, pasirod
žius per 1.000 skudutininkų, apie 
300 kanklininkų, giedojus paleistų 
su raud. pionierių kaklaraiščiais 
2.000 vaikų chorų etc. Tos rūšies 
propag. iškilmės, tariamai reišku- 
sios partijai ir okupantams “pa
dėkų” pž “parodytų j į tikrą kelių 
į laimę ir gerovę”, buvo taip pat 
suruoštos ir kituose didesniuose 
centruose. Panašus “beribis džiau
gsmas” buvo taip pat retransliuo
tas iš Talino ir Rygos. “Pravda”, 
“Izvestija” ir k. kom. spauda pa
našų “džiaugsmų” pablatiečių var
du paskelbė savo vedamuosiuose, 
nors iš tikro jie visai ką kita 
galvoja. Elta.

čiančioj tarpt, politikoj. Į šuva- | 
žiavimą buvo atvykęs ir FREE 
EUROPE Citizens’ Service atsto- j 
vas von Bergas, kuris taip pat [ 
padarė pranešimą apie Sovietų ir 
jų satelitinių kraštų vedamų tarp 
pabėgėlių ardomąją politiką.

Atskirą pasitarimų savais rei
kalais suruošė į suvažiavimą at
vykę mokytojai.

Suvažiavimas aktualiaisiais rei
kalais priėmė visų eilę rezoliuci- i 
jų, kuriomis kvietė pasaulio lie
tuvius nuolatos ugdyti patriotinę j 
dvasią ir visas lietuviškas institu
cijas bei organizacijas su nema
žėjančiu ryžtu tęsti Lietuvos lais
vės bylos gynimo darbą; laiky
damas lietuviškosios kultūros iš
laikymų bei ugdymų vienu iš pa
grindinių lietuviškosios bendruo
menės uždavinių, pasiūlė ir toliau 
su ypatingu dėmesiu Jleškoti bū
dų tautinei kultūrai puoselėti ir 
visiems aktyviai remti kultūrines 
pastangas. E.

1955 M. LIEPOS 19 D. MUEN- 
CHENE BUVO SUŠAUKTAS UŽ
SIENIEČIŲ PATARIAMOSIOS 
TARYBOS PRIE BAVARIJOS 
DARBO IR SOCIALINIŲ REI- 
KALŲ MINISTERIJOS POSĖDIS.

Jame dalyvavo pats JT augšt. ko
misaras van Heuven Goedhart su 
atstovu Muenchene Terrilonu, vo
kiečių įvairių žinybų, tarptauti
nių ir vokiečių šalpos or-jų ii- 
ben. užsieniečių atstovai. Posėd
žiui pirmininkavo vyriausybės di
rektorius Nentwigas. Balfui ats
tovavo Iz. Rugienius. Buvo ap
svarstyta visa eile užsieniečiams 
aktualių reikalų. Dir. Nentwigas 
pareiškė, kad benamiai užsieniečiai 
per 2 metus turį būti įjungti į 

Vokietijos ūkinį procesą, nes užsie
niečiai negalį būti daugiau tokiose 
sąlygose laikomi be darbo. Į dir
bančiųjų kategoriją buvo įskaity
ti visi, kurie dirbo birželio mėn. 
nors ir atsitiktinį darbą. Patikri
nus visus bedarbius pabėgėlius, 
galiausiai į darbą Vokietijoj bu
vo įjungta 150.000 žmonių.

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau, — Pasta- 
, ruoju metu Sydnėjuje galima su 
| malonumu konstatuoti kultūrinės 
I veiklos padidėjimų. Tik kartais ta 
veikla lietuviškų publikų taip už
griūva, kad žmogus, ėmęs persi
plėšk, visur vistiek nesuspėsi. 
Štai, bene prieš dvi savaites, vie
nų šeštadienio vakarą net 3 vieši 
(ir vienas uždaras) lietuviški pa
rengimai buvo suruošta. Bendruo
menės narių susidomėjimas jais 
buvo toks didelis, kad iššaukė bė
giojimą iš pobūvio į pobūvį. Vie
ni juos apvažinėjo pareigų turė
dami, kiti smalsumo pagauti — 
norėdami sužinoti kur ir kiek tų 
vakarą bus tautiečių daugiau su
sirinkę.

Visa tai labai gražu, bet sykiu 
atrodo, kad veikloj trūksta pla
ningumo. Lakesnieji bendruomenės 
nariai buvo apsunkinti bėgiojimo, 
o mažiau paslankūs negalėję ap
sispręsti, kurin pobūvin eiti — na
muose pasiliko tūnoti.

Planingo darbo ir bendradarbia
vimo stoką labiausiai pajuto pa
tys parengimų organizatoriai, tiek 
moraliai, tiek ir materialiai, nes 
kai kurie tikrai nesumezgė galų 
su galais.

Šitai visa matant, bendradar
biavimo — veiklos suderinimo 
klausimas iškilo Sydnėjaus Apy
linkės susirinkime. Bet klausimas 
paliko atviru. Reikalinga surasti 
jam sprendimas.

Mūsų tautos senose tradicijose 
bendros veiklos klausimas būdavo 
sprendžiamas tam tikros tarybos, 
kurių sudarydavo apylinkės seniau
si ir išmintingiausi žmonės. Tra
dicijų keliais einant, ar nebūtų 
tikslinga ir mums sudaryti tarybą, 
kurion įeitų visų veikliųjų orga
nizacijų atstovai, šitokia taryba 
būtų pajėgi veiklų derinti ir jų pa
gyvinti.

Būtų gerai, kad ir daugiau kas 
šiuo klausimu pareikštų savo nuo-' 
monę, nes tada būtų lengviau kul
tūrinio bendradarbiavimo reikalus 
svarstyti ir padaryti atitinkamus 
sprendimus bendruomenės apylin
kių susirinkimuose.

Tradicijų mėgėja.

i BRAZILIJA
Lietuvos religinio meno paroda 

i turėjo didelį pasisekimą. Jų su- 
I rengė Lietuvos pasiuntinybė Bra- 
, zilijoje, talkininkaujama lietuvių 
i patriotų. Tvarkė P. Babickas. Ati
daręs parodų nacionalinės meno 

, parodos mokyklų salėje vysk. V. 
j Brizgys padėkojo brazilų tautai 
už svetingumą, o lietuviams — už 
jų pastangas taip gražiai atsto. 

i vauti savajai tautai. Jo kalbą 
j portugališkai išvertė kun. Valiu- 
I kevičius. Į iškilmes atsilankė Lie- 
■ tuvos atstovas Rio de Janeire dr. 
, F. Meieris, prelatai Balkūnas, Al- 
I bavičius, Tulaba ir visa eilė kitų 
žmonių. Ir brazilai gyvai domėjosi 
ne tik lietuvių religiniu menu, bet 
ir pačios Lietuvos likimu bei da
bartinėmis jos kančiomis. Paroda 
truko iki liepos 28 d. Jo buvo su
ruošta tarptautinio eucharistinio 
kongreso proga.

JUNGT. AMERIKOS VALST.

Gerb. Redaktoriau, — Perskai
čiau “Mūsų Pastogėje” J. Rimo
straipsnį, kuriame pasisakoma dėl 
“švyturyje” iškeltų mūsų tautos 
himno “reformų”. Susiradau mi
nėtą “Švyturį” ir perskaičiau inž- 
Aranausko straipsnį. Ir, nors ne
su entuziastas skaitytojas p. Ri
mo straipsnių, bet šį kartų jam 
nutariau pareikšti viešų padėką.

Tikrai, gal ir nevertėtų kreipti 
dėmesio į p. Aranausko straipsnį, 
jei tema nebūtų tokia opi. Žino
ma, kai inžinierius ima mokyti 
kunigą teologijos, ir dar tokį, 
kaip profesorių kun. St. Ylą, žmo
gus gali tik nusišypsoti, bet kai 
tokie išvedžiojimai liečia visiems 
mums šventą dalyką, kaip mūsų 
himnas, šypsotis nebegalima, per
daug skaudu. Aš norėčiau ponui 
Aranauskul pasakyti tai, ko p. 
Rimas tiesioginiai nepasakė: kad 
jeigu jau jieškoti Lietuvos nelai
mių kaltininkų, tai ne himno žod
žiuose, bet tokiose aranauskiš- 
kose galvosenose.

Kaip sau nenorite, pone Redak
toriau, visa šita “aranauskiška” 
politika "švyturyje” eiliniui pilie
čiui tai jau kvepia “sniego ope
racija”.

Šapranauskas, Sydnėjus.

Pranešimas
Ryšium su LB kartotekos 

išgrobimu iš Vokietijos krašto 
valdybos biuro Weinheinie spaudoj 
buvo taip pat paskelbta, kad, esą, 
ir “ligi šiol Michailovo komiteto 
repatrijacijos raginimus gaudavo 
tie, kurie gauna ELTOS Infor
macijas” ELTA yra įgaliota pra
nešti, jog toks teigimas nesutin
ka su tiesa. Jeigu kam nors is 
ELTOS gavėjų ir būtų pasiunčia
ma Michailovo komiteto “kvieti
mų”, tat dar nereiškia, kad Jie 
būtų siuntinėjami tik pagal Inf. 
Tarnybos turimus E gavėjų adre
sus, nes žymi adresatų dalis “pa
kvietimų” tikrai negauna.

— Vietoj “Jaunimo Ratelio” lie
tuvių evangelikų jaunimas Vokie
tijoje pradėjo leisti nauju vardu 
laikraštį — “Svečias”.

LK.TUUIAI-------
fvK pmmxk.

Liepos 17 d. Čikagoje buvo su
ruoštas įspūdingas Dariaus Ir Gi
rėno skridimo per Atlantą minė
jimas. Jį aplankė minios lietuvių. 
Tarp kitų vėliavų laisvai plevė
savo ir iš Lietuvos atvežta Šaulių 
Sąjungos vėliava. Minėjime ypač 
gausiai dalyvavo karo veteranai, 
o daugiau kaip 50.000 amerikiečių . 
stebėjo gatvėmis vykusias eitynes. ! 
Lietuvos konsulas dr. P.'Daudžvar- I 
dis priminė Lietuvos tautos did-1 
vyriškų kovą su bolševikiniais 
prispaudėjais. Minėjimas praėjo 
Dariaus ir Girėno testamentine 
dvasia: nesigailėti savo jėgų Lie
tuvai! Per iškilmes ypač šiltai 
apie lietuvius ir Lietuvos bylų at
siliepė senat. Wiley, pabrėžęs, 
kad dabar ryšiai tarp Amerikos 
ir Lietuvos yra jau daug glau
desni. Jei ir visos Kremliaus tiro
nų tamsybės būtų sutelktos užge
sinti lietuvių širdyse vilties lieps
nų — jos vis tiek neužgesins, nes
laisves savajam kraštui siekia vi-
so pasaulio leltuviai. "Taip mes 
pažadame, — kalbėjo senatorius,

VEJOS PRIEŽIŪRA PAVASARY
Atšilus orui smarkiau pradeda 

augti žolė. Daugelio pasididžiavi
mas yra graži, žaliuojanti veja. 
Tačiau, norint tai turėti, reikia 
atsiminti, kad vejos žolė (Couch, 
Bent, Buffalo ir t.t.), kaip ir kiti 
augalai, yra reikalingi maisto. Ve
ja gi yra labiau reikalinga mais
to medžiagų, nes dažnas pjovimas 
augimo metu pareikalauja iš žo
lės daug energijos.

Pagrindinė vejos priežiūra yra 
pavasario tręšimas, tiksliau ta
riant, padengimas (topdressing) 
lengva žemė (topsoil). Padengi-' 
mul yra tinkamiausias smėlio ir 
juodžemio mišinys, arba labai ge
rai paruoštas, perpuvęs kompos
tas. Vejų reikia padengti žeme 
maždaug 1 colio storumo taip, kad 
žolė vos kyšotų. Prieš paskleid- 
žiant žemę patartina žolę nupjau
ti galimai trumpiau ir, jei sąlygos 
leidia, išrinkti piktžoles. Jei veja 
yra vietomis nelygi, išlyginti tas 
vietas storesniu žemės sluogsniu. 
Vieno kubinio jardo žemės pakan
ka (maždaug) 36 kvadr. jardų 
plotui. Be dengaimos žemės veją 
reikia dai’ patręšti zuperiu, kaulo 
ir kraujo miltais bei amonio sul
fatu, imant po 2 ozs. pirmųjų 
dviejų ir 0,5 oz. pastarojo vienam 
kvadr. jardui. Tai patogiau at
likti sumaišant trąšas su dengia
ma žeme, pav. 36 kvadr. jardų 
plotui imti po 4 Ibs. zuperio ir 
kaulo bei kraujo miltų, ir 1 1b. 
amonio sulfato. Dengaimą žemę 
stengtis paskleisti vienodai ir su 
grėbliu (apversta, nedantuota pu
se) gerai įtrinti j žolę ir Išlygin- 
,ti. Dengiamoji žemė privalo būti 
be piktžolių sėklų bei akmenukų. 
Vėliau, rugsėjo pabaigoje, orui 
visiškai atšilus, kas 6-8 savaitės 
tręšti amonio sulfatu, 1-2 oz. į 1 
kvadr. jardą. Patogiau amonio sul
fatą Ištirpdyti vandenyje ir lieti 

— tam kovingam kraštui, Lietu
vai, ir toliau savo draugiškumų, 
kad Lietuva vėl būtų laisva ir ne
priklausoma”. Senat. Wiley pabrė
žė, kad Amerika kaip kovojo, taip 
ir tebekovos už laisvę; Ji neišduos 
kitų kraštų, bet ryžtingai kovos 
su visais agresoriais, siekiančiais 
pavergti kitas tautas.

— Buv. JAV kongreso narys J. 
Ch. Kerstenas, vadovavęs Komuni
stinei Agresijai Tirti JAV kongre
so sudarytajam komitetui, paskir
tas specialiu prezid. Eisenhowe- 
rio patarėju Ir pakviestas dirbti 
į štabą, kaip prevesti pavergtųjų 
tautų išlaisvinimų taikingomis 
priemonėmis. Kerstenas yra įtei
kęs visų eilę planų. Šiuo paskyrimu 
lietuvių spauda reiškia didelį pa
sitenkinimų. JAV prez. yra užtik
rinęs ir įtakingą senat. Wiley, ir 
senat. Dirkseną,. kad jis stengsis 
kiek galėdamas padėti pavergto
sioms tautoms, tame skaičiuje ir 
lietuviams.

OLANDIJA
Olandijos karalienė Juliana pa

sikvietė pas save 22 pabaltiečlų 
ir jugoslavų vaikus, kuriuos pavai
šino ir gausiai apdovanojo. Tai 
tremtinių vaikai, kurie buvo atvež
ti iš Austrijos į Olandiją praleis
ti vasaros atostogų. Olandai ap
mokėjo visą kelionę ir davė vai
kams visą išlaikymą. Karalienė 
pakalbino kiekvieną vaiką, teira
vosi apie jų' gimtuosius kraštus, 
domėjosi, kur jiems geriau, svetur i 
ar tėvynėje.

— Tam tikras skaičius pabal- 
tiečių, jų tarpe ir lietuvių vaikų, 
šių vasarų pakviesti praleisti atos
togas Šveicarijoje, Danijoje, Šve
dijoje ir Norvegijoje. Jau šį pava
sarį į Vokietijų buvo atvykę šve- , 
dų organizacijų atstovai, kurie i 
sutarė vasaros atostogoms paimti ; 
pabaltiečių vaikų. Susidaro grau
dus vaizdas, kai vaikai, pakviesti 
j svetingas šalis praleisti vasaros
atostogų, išvykdami klausinėja sa-
vo tėvus: — O kada męs važiuo
sim į savo tėvynę Lietuvų? Vai
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laistytuvu, stengiantis palaistyti 
vienodai visų plotą. Nežiūrint ko
kiu būdu amonio sulfatas yra duo
damas, veją reikia tuojau pat ge
rai palaistyti vandeniu. Kartais 
žolė nuo amonio sulfato paruduoja 
(apdega), bet tai tik laikinai, nes 
žolė greitai atsigauna ir pradeda 
dar vešliau žaliuoti.

GLADIJOLĖS
Vienos iš gražesnių ir puošnes

nių gėlių yra gladijolės. Nors jų 
tėvynė yra vidurinė ir pietinė Af
rika, jos gerai auga ir vėsesnia
me klimate. Tačiau jos mėgsta 
saulėtą, šiltą vietą. Tinkamiausias 
dirvožemis yra priemolis, bet gla
dijolės auga ir lengvoje, smėlėto
je žemėje, kuri turi būti tręšiama 
ir laistoma. Tręšti geriausia mėš
lu ar kompostu. Tai galima atlik
ti dvejopai. Pirmasbūdas-mėšlą 
įkasti giliau j žemę, kad gladio
lių svogūnai neliestų tiesioginiai 
mėšlo. Kitas, geresnis būdas, pa
sodinus gladijolės, patręšti žemės 
paviršių. Žemę perkasti iki pėdos 
gylio. Gladijolių sodinimo sezonas 
yra nuo birželio pradžios iki sau
sio pabaigos. Norint turėti ilges
nį laiką gladijolių žiedų, patartina 
sodinti kas savaitė po keletą svo
gūnų. Sodinimo gylis 2-4 coliai. 
Lengvoje žemėje giliau, sunkesnė- 
ne — sekliau. Atstumą tarp svo
gūnų 3-9 coliai. Sodinti tik svei
kas gladijolės. Ligoti svogūnai 
greitai žūva bei užkrečia žemę, pa
likdami joje ligos kaltininką — 
grybelį. Tuomet jau sunku susi
laukti gražių, sveikų gladijolių to
je žemėje keletą metų. Gladijo. 
lems pradėjus augti reikia puren
ti žemės paviršių bei, esant sau
sam laikotarpiui, gerai palaistyti. 
Taip pat augančias gladijolės rei
ki priraišioti prie kuolelių, ypač 
pasirodžius žiedams.

(Bus daugiau) 

kai vis' negali suprasti, kodėl tė
vynė taip ilgai palieka svetimoje 
okupacijoje.

VENESUELA
Venesuelos lietuvių skautų rū

pesčiu Lietuvos augmenijai pažinti 
komisija, sudaryta iš V. Kuzavi- 
no, A. Barado ir A. Malskio, pa
skyrė premijas už atsiųstuosius 
komisijai atsakymus. Premijos te
ko B. Malskytei, P. Neniškiui ir 
A. Lesiūnaitei. Be piniginių pre
mijų, buvo taip pat įteikti diplo
mai, kurie jiems nuolatos primins 
tėvynės Lietuvos gamtos grožį.
• —* —
NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!

Mirė Seniausia Pasaulio 
Moteris

Jumru Demir Nina tikrai gra
žaus amželio sulaukusi pasimirė. 
Ji šioje ašarų pakalnėje išgyeno 
173 metus, užaugino 9 savo vaikus, 
ir matė augančius 48 anūkus, ku
rių vyriausias dabar yra 90 metų 
amžiaus.

Jumru Demir Nina gimė, augo, 
gyveno ir mirė savo gimtajame 
kaime Turkijoj, netoli Syrijos pa
sienio. Ji pergyveno 8 turkų ka
rus ir pažinojo septyniolikos Tur
kijos sultonų ir trijų prezidentų 
valdomų Turkijų.

♦
Seniausias Dirbantis 

Žurnalistas
Sohosan Tokutomi prieš keletą 

dienų atšventė savo 92 metų am
žiaus sukaktį. Gimimo dienos pro
ga jį sveikinti susirinkusiems sū
nums, dukroms ir anūkams, kurių 
turi 64, pareiškė, kad jis jiems 
mirdamas nieko daugiau negalė- 
siųs palikti be savo garbingo gy
venimo atminimo. Visi jo vaikai 
šį pareiškimų sutiko, kaip nedis
kutuotinų testamentų.

Sohosan Tokutomi gyvena savo 
namuose, bet neturi Jokio kito 
turto. Jis yra žinomas Japonijos 
rašytojas dar ir dabar aktyviai 
dirbus žurnalistikoj.

Sohosan Tokutomi dar buvo 
jaunas vyras, kada prasidėjo ru
sų — japonų karas, buvo senas,
I Pasaulinio karo metu, kada Ja
ponija kariavo Vakarų sąjungi
ninkų pusėje, dar senesnis, kada 
Japonija II Pasauliniame kare ko
vojo prieš Vakarus. Dar ir po šio 
karo okupacinės kariuomenės va
dovybė jį laikė militarists

Jis yra parašęs galybę straips
nių, 400 knygų ir dabar jo sek
retorė vos spėjanti mašinėle ra
šyti — taip greit jis jai diktuo
ja. Jo draugai mano, kad senasis 
žurnalistas lengvai sulauks šimto- 
Jo gimtadienio. Jo tėvas mirė 93, 
motina 92 metų amžiaus.

♦

Vienas Iš Miliono
Piet Mabena, jaunas Afrikos 

negras, pereitą sekmadienį buvo 
išėjęs pasivaikščioti Pretorijos 
miesto gatvėmis. Staiga Jis išgir
do šūvį ir pajuto kaip kulka įsi- 
gręžusi į tarpumentį gražiai iš
slydo per tarpuakį. Negras atsi
sukęs dar pasižiūrėjo į bėgantį 
“šaulį”, dar paėjo keliolika žings
nių ir nugriuvo ant šaligatvio. 

Jis buvo nugabentas į ligoninę jau 
be sąmonės. Bet operuojant atsi
gavo ir gydytojui pasakė į jį šo
vusiojo vardą ir pavardę.

Gydytojas sako, kad Mabena 
pasveiksiąs, bet tai būsiąs vienas 
iš miliono atsitikimas, kada ši
taip kulipkos pergręžtas žmogus 
vėl galės džiaugtis saule. Mano
ma, kad jeigu būtų kulipka patai
kiusi j tarpuakį ir išėjus per 
tarpumentį, net ir Piet Mobena bū
tų turėjęs mirti.

VARGAS RAUDONIESIEMS
PIJOKĖLIAMS

Komunistų valdomoj Vengrijoj 
ir pijokėliams nėra gyvenimo, 
štai pranešama apie nanjai įsi
galiojusį įstatymą, kuris numato 
griežtas bausmes tiems, kurie iš
gėrę arielkėlės (arba ją gerdami) 
garsiai dainuos arba kitaip triukš
mingai pasireikš. Tokie be Jokio 
pasigailėjimo bus baudžiami vie- 
nerių metų kalėjimu.
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pastogė
Sydnėjus

CABRAMATTOS
‘MŪSŲ PASTOGĖ”

ALB Cabramattos Apyl. Valdy
bos iniciatyva išleidžiamas spec. 
"M.P.” numeris išeis rugsėjo mėn. 
pirmąją savaitę žymiai padidintas. 
Redaguos Julius Veteikis.

MUZIKOS VAKARAS
šeštadieni, rugpjūčio 20 d. 6.30 

vai. vak. Sambūrio šviesa Sydnč- 
jaus skyrius ruošia muzikos vaka
rą, tema “Ištraukos ir klasikų”. 
Prelegentas Kęstas Ankudavičius. 
įžangoje bus aptarta muzikinis 
skonis, techninis mediumas, muzi
kinė forma, o taip pat ir lietuvių 
muzika. Iliustracijai Ištraukos bus 
grojamos iš Mozarto, Beethoveno, 
Brahmso, Schuberto ir Berliozo ku
rinius.

KONCERTAS NEĮVYKS -
Jungtinis Imigrantų Komitetas 

. (The United Council of Migrants), 
prašo pranešti, kad komiteto ruoš
tas tarptautinis koncertas, kuria
me turėjo dalyvauti ir Sydnėjaus 
liet, choras, rugpjūčio 20 d. ne
įvyks.

RUSAI IR KOMUNIZMAS
Rugpjūčio 14 d. Sydnėjaus Liet. 

Plunksnos Klubo sueigoje paskaitą 
“Rusai ir komunizmas” skaitė 
Vincas Kazokas. Po paskaitos vy
ko itin gyvos diskusijos.

‘MAISTAS” PRADĖJO DARBĄ
Prieš keletą mėnesių Sydnėjuje 

buvo Įsteigta mėsos prekybos ir 
mėsos maisto produktų gamybos 
bendrovė “Maistas”, kurią Buda, 
ro: Jonas šlyteris, Juozas Grybas, 
Ged. Umbražiūnas, Pr. Švarcas ir 
ir Vacys Ambraška.

Bendrovė nupirkusi Dulwich Hill 
mėsinę per trumpą laiką sugebėjo 
apyvartą padidinti keturgubai. Bet 
mėsinė nebuvo galutinis bendrovės 
tikslas. Nuo pat pirmosios dienos 
buvo vykdoma naujų pastatų sta
tyba mėsos sproduktų gamybos 
įmonei. Supirkus reikalingas ma
šinas, atlikus visus įrengimus, 
sviekatos ir kitokioms komisijoms 
patikrinus ir pripažinus, Jog vis
kas tvarkoj, pereitą savaitę pradė
jo suktis “Maisto” mašinos, -iš 
rūkyklos veržtis pilkšvų dūmų ka
muoliai. Rugpjūčio 12 d. jmonės 
dalininkai ir keletas kviestų sve
čių kukliai atšventė įmonės atida-

Canberra
BENDRUOMENĖS REIKALAI 

VISIEMS RŪPI
ALB Apylinkės Valdyba buvo 

sukvietus visų Čanberroje veikian
čių lietuviškų organizacijų ir sek
cijų atstovų posėdį, kuriame da
lyvavo Apylinkės Valdybos nariai, 
Sp. Klubo Lithuanians — Gružas, 
“šviesos” — Sipavičius, Moterų 
sekcijos — Labanauskienė ir Ge
nienė, savaitgalio mokyklos mo- 
kin. tėvų komiteto — Labutis ir 
Jarašienė, vyrų Dvigubo kvarteto 
— Darius, mokytojai Dehnas ir 
Butkus, Teatro mėgėjų grupės — 
režisierius Gasiūnas.

Aptarta rugsėjo aštuntosios mi
nėjimo ruošimo, veikimui patalpų 
ir eilė kitų bendruomeninės veiklos 
klausimų.

TAUTINIO AUKLĖJIMO KELIU
Savaitgalio mokyklos tėvų ko

mitetas, nesigailėdamas triūso ir 
toliau rūpinasi jaunimo tautiniu 
auklėjimu. J. Žilinskui baigus pas
kaitų ciklą (keturios paskaitos) 
iš Lietuvos literatūros, kur jauni
mui buvo duota lietuviškos litera
tūros pilnas vaizdas, dabar ruo
šiamas paskaitų ciklas Iš Lietuvos 
istorijos. Pr. Darius pakviestas 
sutiko šeštadieniais jaunimą pa
mokyti lietuviškų dainų, o V. Ke- 
raitienė tautinių šokių ir žaidimų.

NAUJA “ŠVIESOS” VALDYBA
Metiniame Šviesos Sambūrio su

sirinkime išrinkta nauja skyriaus 
valdyba: Genienė, čeičys Ir Sipa
vičius.

Sambūrio knygų loterijoj laimė
jo V. Genys, B. Grušienė, A. Bu- 
tavičius ir J. Žilinskienė, (p)

Pert has
AUSTRALAI APIE INŽ.

‘ KATEIVĄ
‘The Good Neighbour” rašo apie 

Anatolijų Katelvą, dirbantį dide
lėje architektūros firmoje Krantz 
and Sheldon.

A. Kateiva inžineriją studijavo 
Muenchene ir i Australiją atvykęs 
1949 m. kuri laiką dirbo Dalwal- 
linu statybos firmoje, bet jau tais 
pačiais metais perėjo i Krantz and 
Sheldon, kur ir tebedirba kaip in
žinierius. Jo kvalifikacijos ir dar
bas augštai vertinami.

Pranešimai
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS SYDNĖJUJE
Tautos šventės minėjimas įvyks 

š.m. rugsėjo mėn. 11 d., sekma
dienį.

Šv. Benedikto bažnyčioje (Broad
way) pamaldos 12.30 vai. Tuoj po 
pamaldų šios parapijos salėje 
jvyks minėjimas.

Paskaitą skaitys Juozas A. Jū- 
ragis. Meninėje dalyje dalyvauja: 
Sydnėjaus lietuvių choras, Sporto 
Klubo Kovas tautinių šokių gru
pė ir skautai.

Po oficialiosios dalies muzika ir 
veiks bufetas. Visi lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti savo tau
tos šventės minėjime.

ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba.

M. PEČKAUSKAITĖS 
MINĖJIMAS

Australijos Lietuvių Kat. Kul
tūros Draugijos Valdyba praneša, 
kad š.m. rugsėjo mėn. 3' d. Dul
wich Hill parapijos salėje ruošia 
M. Pečkauskaitės minėjimą. Pas
kaitą skaitys Vincas Kazokas. 
Smulkesnė programa bus paskelbta 
vėliau.

SAMBŪRIO ŠVIESA MELBOUR- 
NO SKYRIAUS PARENGIMŲ 

PLANAS
Rugpjūčio 27 d. 15 vai. dr. Vi 

Didžio paskaita: "Virusų ligos”.
Rugsėjo 17 d. 19 vai. P. Baltu

čio paskaita: “Žvilgsnis j astro
nomiją".

Paskaitos vyksta skyriaus nuo
latinėse patalpose: Flinders Str. 
stoties pastate 11-me kambaryje 
(įėjimas iš Elizabeth gatvės). Po 
paskaitų — kavutė ir linksmoji 
dalis.

Visi mielai kviečiami atsilankyti.
Spalio 29 d. ir lapkričio 19 d. 

parengimai bus skelbiami vėliau.
Gruodžio 31 d. — NAUJŲ ME

TŲ SUTIKIMO BALIUS.
Skyriaus Valdyba.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS
Kap. S. Gaidelio S.J. informacija)

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos rugpjūčio 21 d. 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedowe.

Išpažintys prieš mišias, po mišių 
šventas Dieve ir palaiminimas.

Savaitgalio mokyklai pamokos 
įprasta tvarka.

i MENO VAKARAS 
; Newcastlio lietuvių Diskusijų Klu- 
| bas rugpjūčio 6 d. surengė vietos 
I lietuviams ir kviestiems svečiams 
australams malonią staigmeną — 
dainų ir literatūros vakarą, kuris 
piačjo gana jaukioje nuotaikoje ir 
paliko gražų įspūdį ne vien tik 
vietos lietuviams, bet ir to vakaro 
svečiams. Programos metu buvo 
sudainuota keletas lietuviškų liau
dies dainų, kurias pravedė jaunas 
bet gabus smuikininkas S. Žukas. 
Tautinių šokių grupė, vadovauja
ma Z. Barštytės, pašoko Kalvelį 
ir Lenciūgėlį, gi svečiai iš Sydnė
jaus J.A. Jūragis ir V. Kazokas 
paskaitė savos kūrybos. Vakaro 
programą įspūdingai užbaigė 
smuikininkas S. Žukas, pagroda
mas E. Toselli serenadą, Bramso 
vengrų šokį Nr. 6 ir Monti čarda- 
šą. Smuikui akomponavo Mrs. 
Carter. Po programos sekė bendro 
pobūdžio pasilinksminimas su alu
čiu. Reikia pastebėti, kad vaka
ras buvo tikrai nuotaikingas. Tie
sa, negalima pasakyti, kad pačioje

NEWCASTLE 
programoje netrūko plyšių: jautė, 
si nesusidainavimas išpi'dant liau
dies dainas, scenoje kiek varžėsi 
šokėjai. Bet vis dėl to tai buvo 
labai graži pradžia. Atsimenant, 
kad Newcastlyje yra nedaug lietu
vių (apie 200), meninių jėgų pa
sirinkimas yra labai nedidelis, » 
taip pat nėra gausu ir prityrusių 
vadovų. Pačią programą nuotai
kingai, pasigaudamas humoro, pra
vedė H. Lučinskas.

Newcastlio lietuvių kultūrinis 
gyvenimas sukasi apie Diskusijų 
Klubą, kurio steigėjas ir vadovas 
yra dr. M. šeškus. Jo iniciatyva 
ir buvo surengtas šisai viešesnis 
vietos lietuvių pasirodymas, kurio 
džiaugėsi lietuviai, patys būdami 
žiūrovai ir vaidintojai, gėrėjosi ir 
svečiai australai, kuriems visa tai 
tikrai buvo naujiena. I vakapą 
atsilankė apie pusantro šimto žmo
nių, kas vietos sąlygomis tikrai 
buvo rekordinis skaičius.

Spct.
a************************************************

MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS VARPAS,
š.m. rugpjūčio mėn. 19 d. Leonard Cabareto patalpose, St. Kildoje, 

rengia įdomų

VAKARA — BALIU,< c
kurio metu gros Continental šokių kapela. Vakaro programoje daly
vauja 6 lanksčiausios Melbourne moterys ir du stipriausi vyrai. Veiks 
užkandos ir gėrimų bufetai. Baliaus pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 
vai. nakties. Baliaus pelnas skiriamas sportininkų kelionei į Austrą, 
lijos Liet. Sporto šventę Adelaidėje.
Bilietai gaunami pas p. Cervinską ir pas p. Bosikj.
******4********¥¥**¥*4*****ąąą*ąąąąąą**ąą*ą»ąąą**

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

ATIDARYTA DURŲ, LANGŲ IR 
VIRTUVĖMS SPINTELIŲ

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

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.

Dr. Alfred Cymennan,
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais Iš Aus
tralijos ir j Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

rymą.
įmonėje šiuo metu dirba 6 žmo

nės. Bet tai tik pradžia. Dabar 
kasdien perdirbama per 1000 kg. 
mėsos.

“Maisto” gamybai vadovauja 
Juozas Grybas, daug metų dirbęs 
Lietuvos “Maisto” fabrikuose, va
dovavęs dešrų ir kitų gaminių sky
riams. įmonė gerai Įrengta ir 
blizganti švara rodo, kad naujasis 
"Maistas” tikrai eina lietuviškojo 
“Maisto” keliu ir jo skoningos 
dešros bei kumpiai patenkins euro
piečio skonį.

Maistiečiams linkėtina geriau
sios sėkmės, (j)

LIET. LAIDOTUVIŲ BIURAS 
PRADĖJO PATARNAVIMUS 
“Cabra — Vale” B-vės įsteigtas 

laidotuvių biuras (pirmasis liet, 
laidotuvių biuras Australijoje) — 
Funeral of Distinction — Cabra- 
mattoje, pereitą savaitę pradėjo 
veikti ir turėjo trejas laidotuves. 
Apie šj laidotuvių biurą labai pa
lankiai rašo vietos australiškieji 
laikraščiai, pažymėdami, kad tai 
yra viena moderniškiausių šios- 
rūšies įstaigų Sydnėjuje, turinti 
ypač jaukią koplyčią. Laidotuvių 
biurą kasdien aplanko daug žmo
nių, norėdami apžiūrėti koplyčią 
ir kitus įrengimus. Biuras numato 
atidaryti skyrius. Biuro tarnautojai 
— prityrę laidotuvininkai australai.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Š.m. spalio mėn. 2 d. (sekmadienį) Maccabean Hali, 

146 DARLINGHURST ROAD, DARLINGHURST, SYDNEY,
RUOŠIA

ŠOKIU VAKARA
< i

Vakaro metu bus traukiama daiktinė loterija.
Veiks bufetas, šokiams gros gera muzika.

TAUTIETI, paskolinęs parkeri
"Schaefer” per 
Pointe, malonėk 
resu: "Minties” 
St,, Leichhardt,

Jonines Milsons 
gražinti šiuo ad- 
spaust., Fredbert 
Tel.: WB 1758.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

S MĖSINĖ IR MĖSOS GAMINIAI H
464 New Canterbury Rd., Dulwich Hill, a 

g Telef. LM 3718 S
ffl PIRMOJI LIETUVIŠKA MĖSOS GAMINIŲ ĮMONĖ SYDNE-D] 
g JUJE. GAMINAMA PAGAL LIETUVOS "MAISTO” FABRIKŲ S 

§ RECEPTUS. g
g Reikalaukite visur tik: g
S “Maistas” mortadella, “Maistas” salami, "Maistas” arbatinė, w 
g "Maistas” krakovska (krakauer), "Maistas” lieverwurst, “Mais- g 
Gį tas" frankfurters (sosiskos), “Maistas” coctail frankfurters B 
g (mažos sosiskos). M
g Paskambinus pristatome orig. “Maisto” rūkytus ir sūdytus B 
S (nešpricuotus) kumpius. ®
g “Maisto” gaminiai patenkins ir labiausiai išlepintą lietuvišką g 
m skoni, nes gamybai vadovauja ilgametis senojo lietuviško B
g “Maisto” meisteris. O kas gi pasaulyje nežinojo puikiųjų g
g “Maisto” gaminių?! g
S Neturintiems “Maisto” gaminių Jūsų krautuvininkams malonė- k] 
g kite pasakyti mūsų adresą. g
S B-VĖ “MAISTAS”: S
plh252SH5a525H5252525aS25aSE5aS25aS25a5BS2525a5asa5BSH525HStL52S?yi

g EUROPIETIS SPECIALISTAS
g OPTIKAS
g Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
g akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
g šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
g Centr. 1819
g (Priešais Melbourne Town Hall.)

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiisiiiiiiiiiiii»iiHiiiuiitiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

1220
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PERSIUNČIAME PLUNKSNAS
PATALINEI

i

X

X

X

Dar šiandien užsisakykit plunksnas ir inpilus

ŽĄSŲ baltos 
vidutinės 
pilkos

patalinei!

59/6 VIŠTŲ baltos
49/6 vidutinės
34/5 pilkos

32/6
25/6
15/5

PASITIKĖKIT! JEIGU NEPATIKS, PREKES GALĖSITE 
GRĄŽINTI.

Mes pristatome visai Australijai!

feEMPOPTZU,.^ rr ■
FUTBOLAS ADELAIDĖJE

Vytis — Budapest 2:1
Šių pirmenybių abiejuose ra

tuose Vytis nugalėjo Budepest tuo 
pačiu santykiu.

Pastarosiose rungtynėse pirmo 
puslaikio penkioliktoj minutėj Bu
dapest laimi pirmą ir paskutinį 
įvartį. Netrukus Young santykį 
išlygina.

Antram puslaiky žaidimas apy
lygis. Budapest stengiasi laimėti, 
bet Young daro antrą įvartį ir 
rungtynės baigiasi Vyties laimė
jimu.

Pirma Vyties vienuolikė sužai
dė gražiai. Abu įvarčiai Young.

Antroji Vyties vienuolike prieš 
Budapest II-ją baigė lygiomis 1:1.

Vytis — Port Thistle 5:1
Rugpjūčio G d. Pietų Australijos 

Lygos pirmenybių baigminėse var
žybose Vyties pirmoji ir antroji 
vienuolikės sužaidė gerai. Pirmoji 
vienuolikė laimėjo santykiu 5:1. 
Įvarčiai: Langis (Langevičius) 2, 
Jelenis 2 ir Corba 1.

Antroji vienuolikė laimėjo san
tykiu 4:1.
Jauniai. Vytis — Beograd 11:2

Rugpjūčio G d. Vyties jaunieji 
futbolininkai pirmenybėse prieš 
Bi-ograd laimėjo rekordiniu taškų 
skirtumu, nežiūrint į tai, kad žai
dė tik devyniese. Geriausias aikš
tėje buvo Urmonas.

S. Sityvier.

VYTIES LAIMĖJIMAI IR 
PRALAIMĖJIMAI

Šių metų Vyties I-sios vienuoli
kės antrajam rate žaistų rungty
nių lentelė:
Vytis — Port Adelaide 2—2
Vytis — Cumberland 1—2
Vytis Birkalla 3—2
Vytis — Lion 2—4
Vytis — Juventus 2—5
Vytis — Polonia 0—3
Vytis — Enfield 3—4? 3—3
Vytis — Budapest 2—1
Vytis —■ Port Thistle 5—1

S.R.
PRANEŠIMAS VYTIES 

FUTBOLININKAMS
Vyties Futbolo Klubo Valdyba 

prašo visus futbolininkus ir klubo 
narius iki š.m. spalio 1 d. susimo
kėti nario mokesti už 1955 metus. 
Nesuslmokėjusieji nario mokesčio 
futbolininkai nustos teisės i do
vanas, kurios bus įteikiamos š.m. 
spalio mėn.

Nario mokestį galima sumokėti 
valdybos nariams: J. Jaunučiui, S. 
Reivyčiui, V. Pležlnskui ir B. Lu- 
kąvičiui.

Vyties Futbolo Kl. V-ba.

“Vyties” Futbolo ‘ Klubas 
Š.m. rugsėjo mėn. 2 d. Flinders 
Hall, Flinders St., rengia linksmą

ŠOKIU VAKARA c t
PROGRAMOJE:

1. Moderniųjų . — tautinių šokių 
pynė, 2. Alutią — žirniai — flir
tas, 3. Laimės bandymas, 4. Šau
niai pasilinksminus 24 valandą 
skirstymasis j namus.
Gros širdžiai patrauklus džazas. 

Pelno dalis- skiriama Adelaidės Lie
tuvių namų statybai.
Futbolininkai ir Valdyba kviečia 
jaunimą ir senimą.
Pradžia’ 7.30 vai. vak.

Vyties Futbolo Klubo Valdyba.

ŠACHMATŲ TURNYRĄ 
LAIMĖJO SPASSKY

Antverpene vykusį pasaulio jau
nųjų meisterių šachmatų turnyrą 
laimėjo Sov. Rusijos čempionas 
Spassky, iš 10 taškų surinkęs 9. 
Antra vieta teko amerikiečiui Met- 
nls, trečia — ispanui Sarre.

Australas J.S. Purdy iškrito iš 
finalo ir klasifikaciniame žaidime, 
kur dalyvavo 14 šachmatininkų, 
užėmė 10 vietą, surinkęs 3,5 taškų.

KALBO SUPPLIERS
177 Monaro St,

Queanbeyan, N.S.W., Tel.: 176

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 

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