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PRIEŠINFLIACINES 
PASTANGOS

Pereitų savaitę Australijos fe
deralinės vyriausybės min. pirmi
ninkas turėjo eilę konferencijų su 
bankininkais ir finansinėmis kom
panijomis. Buvo svarstomos prie
monės ir būdai užkirsti kelią in
fliacijai. Sutarta, kad prieš inflia. 
ciją bus kovojama suvaržant kre
ditus. Bankai šią politiką Jau da
bar pradėsią vykdyti. Infliacijos iš
šaukėju laikoma ir gyventojų di
dėjąs pinigų metimas rinkon, to
dėl bus suvaržyti kreditai perkant 
įvairius dalykus išsimokėjimui. 
Depozitai būsią padidinti ir jie 
normaliai sieksią trečdalio prekės 
kainos. Be to, kreditai būsią duo
dami trumpesniam laikui.

Pasaulį dominą Vak. Vokietijos 
ir Sov. Sąjungos pasitarimai pa
sibaigė. Dr. Adenaueris su savo 
palydovais, keletą dienų pabuvojęs 
Maskvoje, sugrįžo į Bonną.

Vak. Vokietijos kancleris spau
dos atstovams pareiškė, kad Mas
kvoje sutarta užmegsti diplomati
nius ryšius tarp Sov. Sąjungos ir 
Vak. Vokietijos ir netrukus būsią 
pasikeista ambasadoriais. Sov. Są
junga sutikusi, kad Vokietijos su
jungimo klausimas būtų 4 didžių
jų valstybių — JAV, D. Britani
jos, Prancūzijos ir Sov. Sąjungos 
— sutartas, šitai bus svarstoma 
ateinantį mėnesį1 šių valstybių už
sienių reikalų minlsterių konferen
cijoje Genevoje.

Sov. Sąjunga nekėlusl klausimo 
dėl Vak. Vokietijos santykių ir 
sutarčių su Vakarų valstybėmis. 
Vak. Vokietijos įsipareigojimai 
šiaurės Atlanto Paktui ar Vaka
rų Europos Gynybos Sąjungai pa
silieka nepakitę ir toliau.

Sov. Sąjunga, maršalo Bulganl- 
no tvirtinimu, tuojaus pat padarys 
reikalingų žygių vokiečių karo be
laisviams paleisti. Tokių belaisvių, 
kaip pareiškė Bulganinas, Sov. Są
jungoje esama 9626. Tai belaisviai, 
kurių namai yra Vakarų ir Rytų 
Vokietijoje. Jie bus grąžinti į ten, 
kur anksčiau yra gyvenę. Vokie
čių turimomis žiniomis, po karo 
Sov. Sąjungoje buvo likę (ir iki 
šiol negrąžinta) apie 1.250.000 — 
1.500.000 vokiečių karo belaisvių. 
Vokiečiai vis tikėjosi vieną dieną 
šiuos vyrus sugrįžtant į namus. 
Dabar paaiškėjo didžioji tragedija

Lietuvaitė JAV gener. 
konsulo sekretorė

Prieš keletą dienų, pakeliui j 
Melbourną, Sydnėjuje buvo sus
tojusi Danutė Staknis (Staknytė). 
Ji atskrido iš Amerikos ir dirbs 
Amerikos gener. konsulo sekreto
re Melbourne.

Danutė Staknis pastaruosius 
penkerius metus buvo amerikiečių 
delegacijoje sekretore Genevoje, 
Šveicarijoje.

Ji yra gimusi Lietuvoje ir bai. 
gusi gimnaziją studijavo Prancū
zijoj — Sorbonos universitete 
prancūzų kalbą, o prancūzų lite
ratūros ir filozofijos diplomą ga
vo Neutchatel universitete (švei. 
carijoje).

“Mano namai dabar yra Altade. 
noj, New Jersey, bet aš esu gimusi 
Lietuvoje — šitai jums pasako ir 
mano vardas, — paaiškino ją ap- 
spitusiems reporteraims Danutė 
Staknis Mascott aerodrome.

Sydnėjaus laikraščių bendradar
biai šviesiaplaukę, Kalifornijos ir 
Honululu saulėje Įdegusia elegan
tiška lietuvaite domėjosi daug la
biau, negu visais kitais jos lėk
tuvo keleiviais.

Danutė Staknis bus pirmoji mo
teris JAV konsulate Melbourne ir 
ji čia numato išbūti dvejus metus.

Tai bene pirmoji lietuvaitė Ame
rikos diplomatinėje tarnyboje, (k)

Grasina Karu
šiaurės Vietnamo penktoji par

lamento sesija pasiuntė reikalavi
mą Pietų Vietnamu:, kad tuoj bū
tų pradėti pasiruošimai ir pasita
rimai visuotiniam Vietnamo baisa, 
vimui, kurio metu gyventojai pa. 
sisakytų dėl perskelto Vietnamo 
sujungimo bei valdžios formos.

šiaurės Vietnamo komunistinė 
vyriausybė įspėjo Pietų Vietnamą, 
kad jeigu nebus pradėti pasitari
mai dėl balsavimo, tai karas bū
siąs neišvengiamas.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
JAV vyriausybė remianti Pietų 
Vietnamą, kuris nenorįs šiuo metu 
balsavimo, kadangi komunistinia
me Vietname gyventojai negalėtų 
laisvai savo valios pareikšti.

# Per žemės drebėjimą Egipte 
susgrluvo 12 mokyklų Kaire. Nu
kentėjo ir daug kitų pastatų. Apie 
20 žmonių, jų tarpe 11 vaikų žuvo. 
120 žmonių sužeista.

• Iš Tokio pranešama, kad JAV 
ir Japonija sutarė, jog Japonija 
suorganizuos savo gynybą ir kari
nį pajėgumą išplės tiek, kad ga
lėtų padėti Vakarų Pacifico erd
vėje savo sąjungininkams.

JAV savo įgulas Japonijoje žada 
sumažinti. I

TARP BONNOS IR MASKVOS

PABĖGO AR 
PAGROBS?

Australijos valdžios įstaigos ir 
spauda ne juokais susirūpino nau
jojo ateivio vengro chemiko Er
vin Toeroek likimu. Visos N.S.W. 
policijos įstaigos įspėtos ir rūpes
tingai .įieško mažojo vengro, kuris 
dingo be žinios š.m. liepos mėn. 2 
d. iš Littleton hostelio (prie Lith
gow).

Toeroek dribo chemiko darbą 
anglių kasyklų bendrvoėje Ir gau
davo £ 25 per savaite. Jis buvo 
darbštus, tvarkingas ir taupus. Bu
vo sukonstravęs mašiną, kurios 
pagalba anglies gamyba smarkiai 
pakilo.

Toeroek susirašinėjo su savo tė
vu Vengrijoje. Viename laiške jo 
tėvas, pašto viršininkas, parašęs, 
kad jis labai džiaugsis sūnų per 
Kalėdas matydamas tėvynėje. To
eroek susirašinėjo ir su savo pa
žįstama mergina Vengrijoje. Ji 
Jam atsiuntusi ir savo nuotrauką. 
Tik po to, kai jo tėvas parašė, 
jog tikisi su sūnum pasimatyti 
per Kalėdas Vengrijoj, Toeroek 
labai susirūpinęs ir pasidaręs ty
lus ir prislėgtos nuotaikos.

Iš Hostelio liepos 2 d. Toeroek 
išeidamas pasisakė vyksiąs į Syd- 
nėju. Ir Išvyko... Tik nuostabiau
sia tai, kad jo mašina, paruošta 
važiavimui, palikta prie hostelio 
durų. Kambaryje paliko visi Toe- 
roeko drabužiai, dokumentai ir pi
niginė su pinigais. Šitai labiausiai 
ir nustebino jo draugus, nes Toe- 
rook niekada nesiskirdavęs su pi
nigine. Hostelio gyventojai, Toeroe- 
kui išėjus iš namo, girdėję žmo
nių žingsnius, mašinos duris už
trenkiant ir motoro ūžimą. Nuo to 
momento niekas Toeroeko daugiau 
nebematė.

Skelbiama versija, kad Toeroek 
yra komunistų agentų pagrobtas.

Sydnejuje
Šiemet, kaip ir kiekvienais me

tais, į tautos šventės minėjimą 
susirinko daug tautiečių.

Po pamaldų, kurias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. P. Butkus, 
šv. Benedikto salėje įvyko minėji
mas. Jį trumpa kalba atidarė 
Apyl. V-bos pirmininko pareigas 
einąs Al. Ničajus. Alg. Plūkui 
pianinu paskambinus D. Britanijos 
himną ir visiems sugiedojus mūsų 
tautos himną, susikaupimo minute 
buvo pagerbti žuvusieji dėl Lietu
vos laisvės.

Sveikinimo žodį tarė kaf. kapel. 
kun. Butkus, Kat. Kult. Dr.jos 
vardu AL Mauragis ir ALB Apy
linkės — Ničajus.

J.A. Jūragis, savo pakaitoj pa
ryškinęs dienos reikšmę ir prasmę, 
kiek plačiau apžvelgė Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenės organizaci
nio penkmečio kelią.

Meninę dalį atliko Juraitytė, 
gražiai padeklamavusi eilėraštį 
“Svetimi kalnai”, jaunutė šokėja 
A. Meiliūnaitė, pašokusi “Danguo
lės šokį”, montažą “Pusvalandis 
po Lietuvos dangum” — dainų, šo
kių ir deklamacijų pynė — atliko 
Sp. Kl. Kovas ir skautai. Gerai 
paruoštas Bernotaitės Ir Osinaitės 
montažas buvo gražus gimtosios 
šalies priminimas. Sydnėjaus lie
tuvių choras, dir. Alg. Plūkui, pa
dainavęs keletą lietuviškų liaudies 
dainų užtarnautai susilaukė nuo
širdžios padėkos, kuri buvo pa
reikšta karštais plojimais, priver
tusiais chorą vis dainuoti naujas, 
ar kartoti dainuotas dainas.

Minėjimo metu buvo suteikta 
progos susimokėti solidarumo mo
kestį ir auka paremti Tautos Fon
dą.

Programą šį kartą išpildė be
velk vien jaunimas, kuris ir chore 
sudaro didžiąją daugumą. (I.)

Adelaidėje
Tautos šventės minėjimas pra

dėtas pamaldomis, kurias atlaikė 
ir jautrų pamokslą pasakė kun. 
J. Jatulis. Atkalbėjus maldą už 
tėvynę buvo sugiedotas tautos 
himnas.

Tos pačios dienos vakare įvyko 
minėjimas “Australia” salėje. Jį 
organizavo ALB Apylinkės Valdy
ba. Dalyvavo per 300 žmonių.

Besirenkančius salėn tautiečius 
pasitiko skautai. Salė buvo papuoš
ta vytimi ir tautine vėliava. Trum
pu žodžiu atidaręs šventę ALB 
Apylinkės pirm. Martinkus, pas
kaitos skatyti pakvietė Pusdešrį. 
Tenka pasidžiaugti, kad prelegen
tas paskaitą paruošė labai rimtai 
ir iškėlė daug naujų minčių.

Meninėje dalyje p. Vasiliauskie
nė padainavo Tallat — Kelpšos, 
St.- Gailevičiaus, Strolios kompo
nuotų dainų ir atsakydama į karš
tus plojimus, dar padainavo Miko 
Petrausko “Dul, dul dūdelė”. Piani
nu palydėjo Mr. Leliman. Ratke
vičius, Adelaidės Teatro Studijos 
auklėtinis, gabiai padeklamavo St. 
Santvaro “Metus”. Smuikininkas 
Pr. Mariukas, pianinu palydint p. 
Dorothy Oldham, su dideliu įsijau
timu išpildė keletą kompozicijų. 
J. Venslovavičius jautriai pertei
kė Venecijaus Ališo “Laiškai Lie
tuvai ir lietuviams”, žinoma lie
tuvių bičiulė p. Dorothy Oldham 
meistriškai išpildė Čiurlionio ir 
Shumano kompozicijas. Pulgis 
Andriušis paskaitė ištrauką iš nau
jausios savo knygos. P. Rūtenis 
padainavo VI. Jakūbėno “Plaukia 
antelė", liaudies dainą, “Ir atlėkė 
sakalėlis” ir arjią iš operos “Tra
viata". Jį pianinu palydėjo p. Do

vienintėlė galimybė, kad anie ka
ro belaisviai yra mirę sov. darbo 
stovyklose. Dr. Adenaueris mano, 
kad apie 100.000 civ.' vokiečių te
bėra laikomi Sov. Sąjungos kalėji
muose ir darbų stovyklose.

Paskelbtas konferencijos komu
nikatas išreiškia Vak. Vokietijos 
ir Sov. Sąjungos pasitenkinimą pa
siektais rezultatais. Politiniai ko
mentatoriai sako, kad Maskva šį 
kartą gali tikrai džiaugtis, nes su
sitarimai su Vak. Vokietija sustip
rinę jos pozicijas Europoje.

Dr. Adenaueris teigia, kad Vak. 
Vokietija jokių susitarimų, kurie 
pažeistų jos gerus santykius su 
Vakarais, nėra padariusi.

OFICIALUS
MELAS
Prieštaraujančios Žinios 
Apie Latvijos Ir Estijos 

Prezidentus
Švedų mažumos Suomijoje or

ganas “Huf vudstadsbladet” skel
bia, kad Latvijos prezidentas Ka
rolis Ulmanis ir Estijos preziden
tas Konstantinas Paetsas, po pen
kiolikos metų ištrėmimo į Sibirą, 
gavo leidimą grįžti atgal į savo 
gimtąją žemę.

šita žinia nėra iš piršto išlauž
ta. Apie tai pranešė Tarpparla
mentinės Sąjungos suvažiavime 
sovietų delegatas, šis suvažiavi
mas prieš kelias dienas . baigėsi 
Helsinkyje.

Visdėlto kyla klausimas, kaip iš 
tikrųjų yra. Prieš kurį laiką emi- 
Tacinėje estų spaudoje, kaip lygiai 
ir norvegų laikraščiuose buvo pra
nešta, kad Paetsas, 81 m. ir Ul
manis, 78 m. amžiaus, mirė ištrė-'| 
mime. Abu jie buvo išvežti į Si
birą po Pabaltijo rsepublikų už
grobimo.

Žinant komunistų begėdiškumą, 
sovietų delegatui nesunku buvo pa
leisti antį, nes neįmanoma yra pa
tikrinti faktus. Pabaltijo respub
likos vis dar tebėra griežtai drau
džiamoji zona. Antai du Amerikos 
Atstovų Rūmų nariai, atvykę vi
zito j Maskvą, negavo leidimo nu
vykti j Rygą, Latvijos sostinę. 
Jiems buvo patarta palaukti “san
tykių pagerėjimo”. Svarstydamas 
tą draudimą, “New York Times” 
rašo, kad Pabaltijo respublikos 
yra sklandžiausiai uždarytos sri
tys pašaliniams lankytojams. Vis 
dar pasikartojančios žinios apie 
naujus išvežimus ir apie tai, kad 
ištremtų gyventojų vieton atkelia
mi rusai. Todėl sovietų tvirtini
mas, kad lietuviai, latviai ir estai 
yra laimingi įsijungę į broliškųjų 
tautų šeimą, esąs grynas melas. 
Jei taip, girdi, tai kuriems galams 
esanti reikalinga tokia sunki ge
ležinė uždanga?

E.L.

• Iš Londono pranešama, kad 
prezidento Zaleckio, lenkų emig
rantų vado, teigimu, lenkų egzili- 
nės vyriausybės min. pirm. Hanke, 
apie kurį skelbiama jog jis savo 
noru išvyko į Varšuvą, yra komu
nistų pagrobtas. Hanke Lenkijoje 
buvo palikęs žmoną ir 3 vaikus.
• Iš Canberros pranešama, kad 
ateinančiais metais britai Austra
lijoje atliks du bandomuosius ato
minių bombų sprogdinimus. Už
tikrinama, kad žmonių gyvybei pa
vojaus nebūsią.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAI
rothy Oldham.

Po pirm. Martinkaus uždaromo
jo žodžio, didingai praskambėjo 

tautos himnas, (j)

Geelongas
ALB Geelongo Apylinkės Val

dybos suruoštas tautos šventės 
minėjimas įvyko rugsėjo 11 d. Pa
maldas atlaikė kun. J. Kungys. 
Vakare minėjimą atidarė ALB 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
Pr. Zenkevičius, pakviesdamas 
svečią iš Melbourno Ant. Krausą 
skaityti paskaitą.

A Krausas, peržvelgęs mūsų 
tautos kelią, kiek plačiau sustojo 
prie šių dienų mums statomų už
davinių, ir raginb ypatingo dėme
sio kreipti į jaunimą, skiepyjant 
priaugančios kartos širdyse lietu
viškumą.

Meninę programą paruošė ir iš
pildė Geelongo tautinių šokių gru
pė vadovaujama M. Davalgos. Bu
vo išpildyta žodžio, dainos ir tautl. 
nių šokių montažas — “Augo gi
rioj ąžuolėlis”, parašytas P. Aki- 
varos. Vaidino: lietuvį ūkininką — 
Alg. Šimkus, jo žmoną — Nijolė 
Bratanavičiūtė, sūnų — K. Sta- 
rlnskas, skerdžių — M. Kymantas, 
Danutę — S. Karpalavičiūtė, Al
doną — Vida Valiukevičiūtė. Akor
deonistas — Tadas Jankus. Mon
tažas pavyko gerai. Per 200 šven
tėn susirinkusių tautiečių nepagai
lėjo karštų plojimų.

Tai pirmą kartą Geelongo me
ninę dalį išpildė vien jaunimas. 
Džiugi pradžia —: aiškus įrody
mas, kad Geelongo lietuviškasis 
jaunimas jautrus tautiniam reika
lui. šiuo pasirodymu jaunieji pa
guodė vyresniuosius ir gražų pa
vyzdį suteikė savo draugams, ku
rie salėje sėdėdami atydžiai klau
sėsi iš jaunų krūtinių besiver
žiančios lietuviškos dainos ir ty
liai kartojo scenoje tariamus žod
žius.

Didelis dėkui M. Davalgai, kuris 
ištvermingai dirba mokydamas 
mūsų priaugančiąja kartą. Sykiu 
tai pavyzdys ir tiems, kurie daug 
šneka ir kritikuoja, bet patys ne
pajudina piršto lietuviško darbo 
bare.

Po minėjimo buvo šokiai, 
abc.

RAŠINIO KONKURSAS
Australijos Liet.

Savaitgalio Mokykloms
LKF Australijos Valdyba, norėda
ma paskatinti mokinius geriau mo
kytis gimtosios kalbos, skelbia sa
vaitgalio mokyklų III grupės mo
ksleiviams rašinio konkursą. Te
ma: “VILNIAUS ĮKŪRIMO LE
GENDA”. Rašinys turi būti ne- 
trumpesnis kaip dviejų puslapių 
(sąsiuvinio), galimai taisyklingai 
ir planingai parašytas. Trims ge
riausiai parašiusiems moksleiviams 
skiriamos premijos knygomis. Lie
tuvių kalbos mokytojai prašomi 
plačiau supažindinti mokinius su 
Vilniaus miesto įkūrimo legenda 
bei istorija. Rašinio autorius pa
sirašo slapyvardžiu. Mokyklų Ve
dėjai prašomi atsiųsti konkurso 
rašinius viename voke, o kitame 
uždarame voke — autorių tikrą
sias pavardes ir mokyklos pava
dinimą Iki š.m. lapkričio mėn. 15 
d. Rašinio konkurso komisija yra 
šios sudėties: LKF Australijos 
Valdybos pirm. A. Vaičaitis, kun. 
J. Kungys ir LKF švietimo vado
vas A. Krausas. Rašinius siųsti 
šiuo adresu: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, W.3, Vic.

1956 M.
PRENUMERATORIAI

IR SKOLININKAI
1956 metams "Mūsų Pastogę” 

užsiprenumeravo: S. Gauba, V. 
Augustlnavičius, A. Kljauskas — 
visi N.S.W., P. Laskovas, A. Pra
naitis, P. Stonis — Victoria, V. 
Požėla, S.A., P. Stelmokas, Qld., 
J. Staškauskas, JAV.

Skelbdami šį sąrašėlį, tenorime 
atkreipti dėmesį tų skaitytojų, ku
rie vis dar "neprisirengia” atsily
ginti už šiuos metus

Neabejojama, kad visi skolas 
prisius ir už laikraštį atsilygins, 
bet stebina tik tai, kad nesidrovi
ma tokiu ilgalaikiu kreditu nau
dotis.

ALB Krašto Valdyba, ant kurios 
pečių gula bendruomenės laikraš
čio leidimo našta, mielai visiems 
tautiečiams jį siuntinėtų nemoka
mai, ar kelerius metus skolon, jei
gu nereiktų mokėti už spausdinimą, 
paštui ir dengti kitas būtinas iš
laidas. Bet dabar, kada pagrindi
nės pajamos laikraščiui leisti yra 
prenumeratos pinigai tad, visai 
suprantama, kad skaitytojai pra
šomi už laikraštį laiku atsilygin
ti. ;

ALB Krašto Valdyba džiaugtųsi, 
Jeigu visi skolininkai dar šį mėne
sį pinigus prisiųstų ir sykiu pra
tęstų prenumeratą ateinantiems 
metams.

Pinigus siųsti šiuo adresu: “Mū
sų Pastogė”, BOX 4558, G.P.O., 
Sydney, N.S.W.

ADMINISTRACIJA.

Karas Argentinoje
žiniomis iš Buenos Aires, pre

zidento Perono režimas pagriež- 
tintas dar labiau. Už nepaklusnu
mą diktatūrai grąsoma sunkiau
siomis bausmėmis. Pats Peronas 
pareiškė, kad • jau pasibaigė “tai
ka” su opozicija ir dabar už “vieną 
peronisto galvą nusiris penkios 
priešų galvos”.

Pereitą savaitę nepasitenkinimas 
Perono režimu prasiveržė ginkluo
tu sukilimu, kuris pasireiškė įvai
riose krašto vietose. Perversmo 
centrinė, sakoma, esanti sostinėje 
Buenos Aires. Sukilėlių vadu pasi
skelbė generolas Balmiro Videla 
Balaguer. Praneša, kad jis yra 
areštuotas.

Kautynėse dalyvauja visų ginklų 
rūšių kariuomenė. Sukilimą mal
šinti pavesta karo minlsteriui ge
nerolui Franklin Lucero, kuris pa
jėgė susidoroti su sukilėliais prieš 
3 mėnesius. Tik šį kartą sukilimas 
yra daug rimtesnis ir platesnės 
apimties. Manoma, kad jis gali iš
siplėsti j pilietinį karą, šiandien 
dar sunku pasakyti, kurioje pusė
je yra persvara.

Smūgis Komunistams 
Kombodioje

Indo — Kinijos mažiausia vals
tybė yra Kombodia. čia nesenai 
pasibaigė parlamento rinkimai, ku
riuos laimėjo anti — komunistinė 
populiariųjų socialistų partija, 
pravedusi visus (91) atsto
vus į naująjį parlamentą, šiai par
tijai vadovauja buv. Kombodios 
karalius Norodom, 34 metų am
žiaus vyras, kuris atsisakė sosto, 
kad galėtų dalyvauti aktyviai po
litikoj.

Komunistai šiuose rinkimuose 
buvo išstatę 35 kandidatus, bet ne
laimėjo nei vienos vietos. Parla
mente neturės nei vieno atstovo Ir 
demokratų partija.

1
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Himnu, graikų hymnos, vadinama 
iškilminga, pagarbi, šventiška gie
smė. Turime organizacijų ir tau
tų bei valstybių himnus. Tautos 
himnu išreiškiama tautiniai sieki
mai, Idealai; būna himnų ir maldos 
pobūdžio, tačiau Ir tuo atveju ke
liamas tautos pasitikėjimas savi
mi. Himnas turi būti visiems leng
vai suprantamas, todėl jo žodžiai, 
nors ir didingumu dvelkiu, turi ta
čiau būti paprasti. Be V. Kudirkos, 
į tautos himnus galėtų pratenduo- 
ti J. Sauerveino ‘Lietuvninkais 
mes esamo gimę”, A. Jakšto “Die
ve, Lietuvą gink”, Maironio ”Kui- 
bėga Šešupės” paskutinysis pos
mas ir M. Gustaičio “Himnas”. J. 
Sauerveinas visdėlto yra kilimo 
vokietis, o ir jo “Lietuvninkai mes 
esame gimę” himnui tetiktų tik 
pirmasis posmas, gi lietuvio pa- 

' lyginimas ąžuolui ir eglei, esmėje 
gražus, tačiau nehimniškas.
Jakštas šiaip pradeda:

Lietuvos
Himnas

Lietuva, Tėvynė mūsų. 
Tu didvyrių žeme, — 
Iš praeities 
Te stiprybę

Tavo sūnūs 
semia.

vaikai eina

A. i

— Dieve, vargingąją
Ir nelaimingąją 
Lietuvą gink!

aišku,

Tegul Tavo 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina. 
Ir šviesa ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos, Lietuvos 
Vienybė težydi.

V. KUDIRKA

tautinėje, istorijos apspręstoje for
moje. Tačiau savęs 
tauta organizuotam
reiškimuisl reikalinga susiklausy
mo, bendrų idealų, vadovybės ir

susivokusi 
veikliajam

Be platesnių komentarų
kad jau pati pradžia jokiu būdu 
himnui netinka. Netinka himnui 
ir Maironio “Kur bėga Šešupės” 
paskutinysis posmas vien dėl šios j pasitikėjimo ja, turi susidaryti psl-
eilutės: “Mes Tavo per amžius ‘ chologinė būsena— tikėjimas tau- 
suvargę vaikai”. Tokie žod- 1 tos gyvybingumu, o tos stiprybės 
žiai tik jau nekelia nuotaikos, i galima gauti pažvelgus grįžtamai 
pasitikėjimo, o yra suvargusios j į legendos, padavimo ir istorijos 
dvasios skundas, žodžiais “per am- i kelią.
žius” dvelkiąs net beviltiškumu. ■ Pirmojo posmo antrosios dvi ei- 
M. Gustaičio himnui reikėtų imti ! lutės Išreiškia moralines vertybes, 
tik pirmąjį posmą, nes antrasis ’ kurių tik atsirėmusi tauta tegali 
posmas išreiškia dar pavergtos , klestėti. Jos yra bendros visiems 
Lietuvos būseną, gi himnas turi i žmonėms, ypatingai išryškintai 
tikti ir laimėje ir nelaimėje, him- j pabrėžtus dieviškojo Mokytojo krl- 
ne, bent aiškiai, neturi reikštis kščionims — gyventi dorai Ir kū- 
istorinis laikotarpis, šiaip jau M. 1 rybingai, kad palaimą pajustų vi- 
Gustaičio himnas yra geras, bet I sa socialinė aplinka, kad žmonės 
jis labai panašus kudirkiškajam, j galėtų sakyti “gera čia gyventi”, 
gi eilučių trumpumas suteikia jam o taip bus, kai paskiri žmonės 
žaismingos nuotaikos, tuo tarpu 1 ne savo naudos jieškos, bet derins 
V. Kudirkos ilgesnės eilutės pra- j savo veiksmus su viso krašto, vi- 
byla rimtesniu didingumu ir la-

. biau suglaustai išreiškia mintį. 
Turint visa tai galvoje, visai su
prantama, kodėl pasirinkta Kudir
kos himnas.
Kudirkos himno visame tekste 
Lietuva suvokiama suasmenintai 
kaip socialinis organizmas. Pir
mosios dvi eilutės yra aušrlnin- 
kiškos, tačiau nesenstančios, nes 
tik praeities sąmoninga tauta yra 
pajėgi formuoti dabartį ir kurti 
ateitį. Tokia tauta yra suvokusi 
savąją egzistencinę būseną vlsa-

sos tauto* reikalu.
Antrojo posmo pirmojoj eilutėj 

turime simbolinę saulės sąvoką. 
Jai suprasti reikia pirmiausia pa
žiūrėti, kokius tamsumus prašo
ma pašalinti. Iš visos Kudirkos 
kūrybos, įskaitant ir publicistiką, 
aišku, kad čia turima galvoje žmo
nių tamsumas, menkas sąmonin
gumas, prietaringumas, o dėl šito 
lietuviai lengvai patiki esą men
kesni už kitas tautas, kad jie ne
są pajėgūs išlaikyti savo valsty
bės, kad mažai valstybei esą iš-oanĮję qj*iDveiiunę uuoriitį via«- hau mūzai vaiBuyuri

toje, suvokusi jąją individualinėje, I mintingiausla gyventi po galinges-

KELIONE PABALTIJIN
'PABALTIJO TEATRO

PASLAPTIS"
“Kad mes artinamės į Pabalti

jį, pastebėjome iš kapitono jud
rumo” — pradeda savo įspūdžius 
š;m. liepos 23 d. “Rheinischer 
Merkur” Nr. 31 šio laikraščio 
bendradarbis, kuris dalyvavo eks
kursijoje iš Rytų Vokietijos į Ry
gą. Vien tik asmens dokumentai 
buvę 3 kartus tikrinami. Į Pa
baltijį šiandieną esą niekas nėra 
leidžiamas kas jame yra -užaugęs, 
štai iš kur tas kapitono “judru
mas”, nes reikėję patikrinti ar 
nėra laive pasislėpusio, kuris be Begramjan atvaizdas, 
leidimo norėtų patekti į draudžia
mą sritį.

Bendrai Sovietų zonos prekybi
nio žvejybos laivyno jūrininkai 
šiuo metu labiausiai mėgsta vyk
ti į Pabaltijį, nes ši kelionė jiems 
teikianti bolševikinėj kasdienybėj 
įvairumo. Pirmiausiai, esą Pabal
tyje susovietinti vokiečiai gali pa
silsėti nuo Stachanovo tempo ir 
nuo amžinos kopūstų sriubos. 
“Šiuo metu Estijoj, Latvijoj ir 
Lietuvoj yra didelė mada įplau
kiančiųjų laivų įguloms parodyti 
šį kraštą ir jo žmones iš geriau
sios pusės. Maskva nori susovle- 
tintus Pabaltijo kraštus padaryti 
populiariais. Tai yra Pabaltijo te
atro paslaptis”. x)

Rygoj šiandien esama apie 700. 
000 gyventojų (prieš karą jų skai
čius siekė tik 390.000). Latvių 
tačiau esą palyginti nedaug. Dau
gumą sudaro R. Armijos kariai. 
Jų Rygos gatvėse matyti visų 
ginklų rūšių įvairiausiomis unl- 
fromomis.

Tarp latvių ir rusų, arčiau su-

jam ne
tegalima 

tobulė-

LKF MELBOURNO SKYRIAUS VEIKLA
1954.8.15 d. metiniame LKF 

Melbourno Skyriaus susirinkime 
išrinktos valdybos nariui kun. J. 
Kungiui atsisakius ir jo vieton 
įėjus pirmajam kandidatui, valdy
bos nariai pasiskirstė pareigomis 
šiaip: V. Jakutis — pirmininkas, 
A. Zubras — vice-pirmininkas 
(kultūriniai reikalai), J. Antanai
tis — vice-pirmininkas (parengi
mai), K. Kazlauskas — iždininkas 
ii- O. Matulionytė — sekretorius.

IS SKYRIAUS VALDYBOS 
PRANEŠIMO METINIAM 

SUSIRINKIMUI

niojo sparnu. Kudirka jautė švie
suomenės reikšmę kraštui, bet ir 
ji ne ką tenuveiktų, jei bendras 
plačiosios lietuvių masės švieti
mas nekiltų. Tat saulės simboliu 
čia išreiškiama išmintis, 
kurios žmogus tačiau tik pats te
gali pasiekti, jos niekas 
suteiks, o pasiekti jos 
šviečiantis, mokslinantis,
jant, o tuo pačiu sąmonėjant ir 
žm»niškėjant. Mokslinimasis, kad 
jis plėstų išmintį, negali būti ati
trūkęs žmoniškėjlmo. Labai iš
mokslintas žmogus gali būti neiš
mintingas, net niekšiškas (pal. V. 
Kudirkos “Lietuvos šviesuoliams”). 
Reikia, mat, įžvalgumo, reikia ti-. 
kėjimo doroviniams principams, 
nes tik tada mokslas spindės tik
rąja šviesa, kurioje paaiškės ir 
tiesa, taip būtina mūsų veiksmams, 
mūsų žingsniams. Yra siūlančių 
himne pakeisti saulės simbolį 
Dievo žodžiu. Dievas tiktų čia to
jo vietoje, jei tamsumais Kudirka 
būtų norėjęs pasakyti nelaimes — 
tegul Dievas pasigaili ir nebando 
jos nelaimėmis. Tada tačiau ir se
kančioji ell. turėtų būti kitokia. 
Kudirkiškos prasmės tamsumą ne
tiktų prašyti Dievą šalinti, nes 
Dievas yra davęs žmogui dieviš
kąjį išminties pradą, kurį jis turi 
tik prižadinti iš apsnūdimo, iš tū
nančios būsenos. Vien savo jėgo
mis tačiau žmogus tikrosios iš
minties negali pasiekti (krikščio
niškoji pažiūra) — jis reikalingas 
Dievo malonės. Bet jei tikrosios 
šviesos, tikrosios Išminties neįma
noma savaime pasiekti, tad giedo
dami “šviesa”, galvokime apie 
amžinąją šviesą, su kuria identi
fikuojasi Kristus (Jono 12, 35), 
galvokime apie Tiesą, kuriai Bū
dyti Jis buvo atėjęs (Jono 18, 37). 
Paskutinėse dviejose eilutėse ža
dinama emocinis ir socialinis mū
sų nusiteikimas — meilė Lietuvai 
ir dėl jos reikalo vienybė mūsuo
se. Gražiajam Nemuno ir Neries 
kraštui, kas jį prisimena, 1 ' 
nešioja meilę širdyje ir tie, kurie ' mas LKF statute surašytų nuos- 
šiandien gyvena Sibire, Amerikoje tatų bei augščiau paminėtų ben- 
ar Australijoje. Atsiskyrimas tą į drųjų gairių. Suprantama, kad 
meilę dar tik paryškino. Toji mei- i skyriaus darbo sėkmingumas pa-

drauge su kitomis savaitgalio mo
kyklomis tarti bendrus kultūrinius 
reikalus • bendruomenėje, į darbą 
nesi jungė.

Savaitgalio mokyklas mokslo 
priemonėmis aprūpina Australijos 
LKF Valdyba — jos narys švie
timo vadovas A. Krausas.

Lituanistikos kursai, apjungiu 
vyresnio amžiaus jaunuolius moky
mo reikalui, tolydžio įgauna di
desnę reikšmę — tuo reikia džiau
gtis — tautinės kultūros ugdymo 
pastangose jaunųjų tarpe. Kur
sams vadovauja A. Zubras, tal
kina kun. J. Kungys ir naujai pa
kviestas K. Rindzevičius.
Mokyklų ir kursų mokytojams, o 
ypatingai tiems iš jų, kurie malo
niai leidžia pasinaudoti savų namų 
patalpomis mokyklos reikalams, 
priklauso mūsų visų nuoširdi pa
dėka už jų reikšmingą darbą ir 
delį pasiaukojimą.

LKF BENDRUOMENINIS 
POBODIS

Lietuvių Kultūros Fondo, orga
nizacijos lietuvių kultūrai ugdyti, 
uždaviniai ir priemonės jiems rea
lizuoti yra nusakyti organizacijos 
statute. LKF pagal savo organiza
cinę struktūrą yra draugijinio po
būdžio, tačiau savo siekimais yra 
platesnės paskirties institucija, tu
rinti rūpinti visų bendruomenės 
narių, o ne vien savo registruotų 
narių, interesus.

Bendruomeninis LKF pobūdis 
buvo Australijos LB Krašto Tary
bos ąuvažiavimo Adelaidėje 1952 
m., pripažintas ir iškeltas, kai jis 
nutarė pavesti LKF organizacijai 
rūpinti švietimo reikalus bendruo
menėje. Tas pats LKF bendruome
ninis charakteris tapo įsakmiai 
paryškintas ir Australijos LKF 
skyrių atstovų suvažiavime Mel
bourne 1954 m., kai jis pareiškė,
kad “LKF uždaviniai yra bendruo- daktoriui sutikus, atskiru “Mūsų 
meninio pobūdžio ir jų vykdymas ' Pastogės” 
vyksta bendruomenės rėmuose”.

Praktiškai, bendruomeninėje vei
kloje vyksta pasidalinimas darbu 
bei pasiskirstymas bendruomeninių 
reikalų rūpinimu, kur LKF orga
nizacija su bendruomenės organais 
ne tik dalinasi prievole, bet ir at
sakomybe už visokeriopos formos 
tautinės kultūros ugdymo bendruo
menėje sėkmingumą.

DARBO SĄLYGOS 
tikrai i Skyriaus darbas buvo rikiuoja- ___ T TZ _A_ z J  _ Y. .J  .

PLATESNĖS REIKŠMĖS
UŽSIMOJIMAI

Tokiais galima būtų laikyti: 
1) Lituanistikos kursų klausytojų 
parengiamas rotatorinis leidinys 
“Jaunimo Kvieslys”, dabar pra
dėtas leisti, “Mūsų Pastogės” re-

skyriumi. Tam skyriui 
pakviestas V. Baltutis. 
Kviesliui” bei “Mūsų 
leisti valdyba paskyrė

patenkinti.
Vienas stambiųjų pajamų šalti

nių buvo Skyriaus š.m. gegužės 
27 d. suruoštas spaudos balius, da
vęs gryno pelno £ 183.16.9į, įs
kaitant pajamas iš loterijos už 
dail. A. Rūkštelės dovanotą Sky
riui kūrinį sumoje i 28.18.0

LĖŠŲ NAUDOJIMAS
Pelnas iš bailaus, nors Ir ruoš

to lietuvių spaudai paremti inten
cija, buvo panaudotas ir kitiems 
reikalams, būtent: l) LKF Aust
ralijos valdybai £ 26.11.11. 2) ‘Mū
sų Pastogei” bei josios 
“Jaunimo Kvieslys” leisti
3) “Lituanicum”, už akių 
kursų leidiniui, paremti
4) LKF Skyriaus bibliotekai nau
joms knygoms įgyti £ 10.0.0. 5) 
Bendruomenės namų Melbourne 
akcijoms pirkti £ 25.0.0. (Spaudos 
baliaus apyskaita buvo paskelbta 
spaudoje).

Valdyba, klek ji buvo pajėgi, 
prisidėjo ir prisideda savo lėšo
mis prie švietimo įstaigų išlaiky
mo, apmokėdama Centrinės savait
galio mokyklos, Lituanistikos kur
sų patalpų nuomą. Pastaruoju me
tu patys tėvai imasi priemonių lė
šoms suorganizuoti mokymo įstai
gų laikymo išlaidoms padengti.

PINIGINĖ APYVARTA
Bendra Skyriaus kasos operaci

jų apyvarta buvo : perimta Iš se
nosios valdybos £ 74.17.5i; turė
ta pjaamų £ 480.17.10; išlaidų pa
daryta £ 484.3.41; liko kasoje 1955. 
8.27 dienai £ 71.11.11. Piniginės 
apyskaitos bendra suma £ 555. 
15.3i. (Praeitais metais ji buvo 
£ 186.19.111). Stambiausią paja
mų poziciją sudaro pajamos iš 
parengimų £ 444.3.0.

NETESĖTI BENDRUOMENINIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI

Valdyba, didžiam savo apgailes
tavimui, rado kad ji, nors ir turė
dama geriausius norus, nebuvo pa
jėgi šiais metais grąžinti savait
galio mokyklų bei kursų mokyto
jams — dirbantiems iš pasišventi-- 
mo lietuviškajam reikalui — jų 
turėtų susisiekimo išlaidų ryšium 
su vykimu mokyklon. Tų išlaidų 
dalis buvo grąžinama ligi 1953 m. 
iš bendruomenės apylinkės valdy
bos gaunamomis lėšomis.

Reikia pastebėti, kad grąžinti 
mokytojams jų turimų išlaidų dalį 
būtų visos bendruomenės prievolė, 
ir ji neturėtų kristi našta vien 
ant besimokančių lietuviškose mo. 
kyklose vaikų tėvų. Tuo būdu ne 
tik atžymimas vargo mokyklos 
darbo nors simbolinis įvertinimas, 
bet būtų išreiškiamas supratimas 
reikalo visiems remti pastangas 
lietuvybei išlaikyti.

PASTANGOS KULTŪRINEI 
VEIKLAI DERINTI

LKF Skyriui, kaip institucijai 
veikiančiai bendruomeninėje plot
mėje, suprantama, rūpi bendruo
meniniai interesai, o ne kokie par
tikuliariniai reikalai. Tikslinga tad 
bendruomeninių interesų rūpinimą 
organizuoti atitinkamu, t.y. ben
druomeniniu mastu, šia prasme 
yra pasisakęs paskutinysis LKF 
skyriaus atstovų suvažiavimas 
Melbourne.

šios minties vedina valdyba 1955. 
2.12 d. Middle Parke buvo sušau
kusi bendrą skyriaus valdybos, 
bendruomenės apylinkės valdybos 
ir visų organizacijų bei instituci
jų atstovų pasitarimą kultūrinei 
veiklai Melbourne apylinkėje ap
tarti.

skyriui 
£ 50.0.0 
dėstymo 
£ 10.0.0.

| redaguoti 
"Jaunimo 
Pastogei” 
£ 50.0.0.

2) Sudaryta pradžia fondo lietu
vių literatūros chrestomatijai pa
ruošti bei Išleisti paskiriant meno 
vakaro pelną £ 18.17.1.

VIETINIAI PARENGIMAI
Vietos bendruomenės nariams 

buvo suorganizuota:
1) Adelaidėje gyvenusio dail. A. 

Rakštelės kūrinių paroda. Ji įvy
ko š.m. kovo 20 d. MU Hali pa
talpose, Collingwoode, nes Sky-

......y — «-—«....................  I onjxiauo uaxuo ocnuuogu.uoo riaus valdyba negavo sutikimo iš 
lė vyresniųjų skiepijama ir jau- ' reina, kaip ir kiekvienos organi- lietuvių kapeliono pasinaudoti St.

_s_i m,i_ j -j - - ... John parapijos patalpomis. Paro
dos metu dail. Rakštelė skaitė pas
kaitą apie Lietuvos meną.

2) š.m. rugpjūčio 6 d. Karme
litų salėje, Middle Park, suruoštas 
meno vakaras, kur vietos tautiečių 
pajėgomis buvo pateikta žodinės 
kūrybos, vaidybos, muzikos, dai
nos, dailiojo šokio, liaudies dainų, 
liaudies šokių programa.

BIBLIOTEKA IR PADĖKA
Skyrius turi 600 tomų biblioteką, 

kurios knygomis per pastaruosius 
metus pasinaudojo 73 skaitytojai, 
paimdami skaityti 365 knygas. 
Buvo pravestas knygų vajaus mė
nuo. Bibliotekai papildyti naujomis 
knygomis valdyba paskyrė £ 25. 
4.6., įskaitant pačios bibliotekos 
surinktas sumas.
Bibliotekos vedėjui p. Iz. Gestartui, 
kelintus metus tvarkančiam sky
riaus biblioteką, LKF Melbourno 
Skyriaus valdyba reiškia nuošird
žią padėką.

Biblioteka iš seniau tebesinau
doja ligi dabar St. John parapijos 
patalpa. LKF Melbourno Skyriaus 
valdyba yra dėkinga lietuvių ka
pelionui kun. P. Vaseriui už lei
dimą naudotis šios parapijos pa
talpa, kuo sudaroma sąlygos LKF 
Melbourno Skyriui atlikti savą pa
tarnavimą bendruomenei, o ben
druomenės nariams patogiau pri
eiti prie lietuviškos knygos.

LITUANISTIKOS KURSŲ 
DARBUI

Šioji valdyba įvykdė pirmesnės 
valdybos nutarimą įsigyti rašomą
ją mašinėlę lietuviškais rašmeni
mis, kurią naudos Lituanistikos

nųjų sielose. Tik kad tos vieny- zacijos darbas, nuo sąlygų bei ap- 
bės taip maža, kad tų rietenų linkybių, kuriose tenka reikštis, 
taip daug, net neapykantos. O ta- Tad, kalbant apie LKF Melbour- 
da ar bedirbama Lietuvos naudai, ; no Skyriaus darbą ar jį vertinant, 
jos ateities kartų gerovei? Kas iš į negalima HMeisti iš akių valdybos 
meilės kraštui, jei lietuvis nemyli 
lietuvio? Lietuva nėra vien tik 
kraštas, bet ir jos ar iš jos išėję 
žmonės.

A. ZUBRAS.

ELTOS KRONIKA
— (VP) Vilko pirmininko pa

sipažinus, pastebimas didelis įtem- ; vaduotoju paskutiniam Vliko po- 
pimas. Rusai kaltina latvius tin- 1 sėdyj« išrinktas LDF atstovas 
gurnu ar net darbo sabotavimu. 
Latviai gi yra pilni kartėlio. Jau- ‘ 
čiama baimė, bejėgiškumas ir ne- 1 
apykanta; kiekvienas sumurmėji- 
mas reiškiąs deportacijas ar net 
pavojų gyvybei.

Kultūrinis gyvenimas yra suso- 
vietintas. Operoj ir balete dažnai 
garstoliuoja Maskvos menininkai. 
Drama stato beveik išimtinai ru- ! 
sų autorius. Universitetas papuoš
tas bolševikų vadų portretais, iš 
kurių dažniausiai pasitaikąs karo 
pajėgų viršininko Pabaltyje gen.

rastųjų vietos bendruomeniniame 
gyvenime pasireiškusių sutrikimų, 
kurių sutvertosios aplinkybės ne
buvo tokios, kurios būtų galėju
sios patikrinti sąlygas našesniam 
LKF skyriaus darbui mūsų ben
druomenėje, ir kurios, didžiam ap
gailestavimui, pagrinde tebėra ne- 
-pakitusios.

Rygos protestantų (liuteronų) 
parapijos turinčios daug sunku
mų. Tiesa, autorius nėra matęs 
jokio maldnamio paversto į kiną 
ar ssandėlį, tačiau eklezija yra 
sunkioje padėtyje. E.

*)
Pastaba: šis teigimas atatinka 

Stockholmo radijo žinias, pagal 
kurias Sovietai ruošiasi per jų 
valstybinį turzimo biurą “Intu- 
turlst" vykstantiems į Sovietų Są
jungą užsieniečiams leisti aplan
kyti taip pat Pabaltijo kraštus. 
Tas pats Stockholmo radijas tei
singai spėja, kad šis leidimas lan
kytis Pabaltyje Sovietų bus pa
naudotas savo propagandai nepa
sitikėjimui antikomunistinių vei
kėjų ir egzilų tvirtinimais apie 
tuose kraštuose tikrą padėtį su
kelti.)

sėdyje išrinktas 
Vlike J. Kairys.

— (LIT) į Šiais metais Didž. 
Britanijos lietuvių skautų organi
zuojamai stovyklai LIT suteikė 
£ 26 subsidijos, kuri įgalino kelio
lika neturtingųjų šeimų vaikų jo
je dalyvauti ir, kaip savo padėkos 
rašte Skautų Rajono Vadas rašo, 
“pagyventi lietuviškoje aplinkoje 
ir sustiprėti lietuviškoje dvasio
je”.

Taip 
Avižos 
nintelę 
vykią Vokietijoje DM 500. — sub
sidija.

— (URT) Tarpparlamentarinės 
S-gos konferencijos, kuri šiais me
tais susirenka rugpjūčio 25 d. Hel
sinkyje, pirmininkui lordui Stans- 
gaten (D. Britanija) ir Andre de 
Blonay (Šveicarija) URT valdyto
jas pasiuntė telegramą, kurioje 
priminęs, kad Pabaltijo kraštai esą 
Sovietų f 
1939 m. sąmokslo aukos, prašo 
šioje konferencijoje iškelti Pabal
tijo klausimą, reikalaujant pada
ryti galą Sovietų imperializmui.

— (URT) š.m. rugpjūčio mėne
sio 16-18 d.d. URT valdytojas dr. 
P. Karvelis lankėsi Bonnoje. Ta 
proga jis buvo priimtas Vokieti
jos Užsienio Reikalų Ministerijoje.

pat LIT parėmė kunigų 
ir Bungos rengiamą vie- 
šiais. metais vasaros sto-

DARBŲ RŪŠYS
Valdyba savo darbu siekė prisi

dėti prie tautinės kultūros ugdy
mo vietos bendruomenėje arba 
tiesioginiu būdu, pati organizuoda
ma kultūrinių vertybių pateikimą, 
arba tarpiniu būdu — vienaip ar 
kitaip paremdama kitų pastangas, 
skirtas savoms kultūrinėms ver
tybėms ugdyti.

Skyriaus negausiuose darbuose 
galima įžiūrėti šias darbų rūšis: 
1) švietimo įstaigų bei jų pastan
gų, kreipiamų į tautinį ugdymą, 
rėmimas; 2) kultūrinių parengi
mų organizavimas; 3) lėšų telki
mas kultūriniams reikalams; 
siekimas kultūrinio reiškimosi 
ordinacijos bendruomenėje.

4) 
ko-

MOKYKLOS, KURSAI
švietimo sektorius bendruomenė

je, svarbi ir reikšminga tautinės 
kultūros ugdymo sritis, jau anks
tesnių LKF bei bendruomenės or- 

, ganų suorganizuota bei apipavida- 
Sąjungos — Vokietijos imta.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

O Iš Kairo pranešama, kad Egip
to minist. pirminnko pavaduotojas 
Gamai Salem pareiškė, jog jo vy
riausybė yra pasirengusi pirkti 
ginklų iš Sov. Sąjungos, kadangi 
Vakarai neįstengė savo pažadų iš
pildyti.

Savaitgalio mokyklos — Centri
nė, Collingwoode, Marribyrnongo, 
Claytono, Altonos sėkmingai tę-, kursai savo reikalams. Lėšos tam 
sla savo mokymo darbą. Malonu reikalui buvo rezervuotos seno- 
atžymėti, kad naujai įsisteigė sa
vaitgalio mokykla St. Albans’e.

Centrinės savaitgalio mokyklos 
steigėjas ir vedėjas J. Makulis, 
51 metų joje dirbęs, savo noru 
pasitraukė iš mokyklos darbo. Val
dyba, apgailestaudama jo pasi
traukimą, pareiškė jam padėką už 
atliktą darbą mokykloje. Centri
nės mokyklos vedėju pakviestas L. 
Vacbergas.

Bendruomenės apylinkėje vei
kianti parapinė savaitgalio mokyk
la, Skyriaus valdybos kviečiama

sios valdybos.
LĖŠŲ TELKIMAS

Lėšos yra svarbi priemonė kul
tūrinei veiklai. Lėšų telkimas yra 
vienas tiesioginių LKF, kaip ir or
ganizacijos pavadinimas rodo, už
davinių. Ligi šiol lėšų telkimas 
kultūriniams reikalams vis tebėra 
atsitiktinis. Jos parūpinamos kar
tinėmis progomis, kaip parengi
mais, loterijomis, tačiau tokiu bū
du surenkamos lėšos nėra pakan
kamos būtiniausiems reikalams

DU DALYKAI

Atvykusiųjų organizacijų ats
tovams buvo iškeltas reikalas ras
ti būdų kultūriniams reikalams 
sėkmingiau tvarkyti. Diskusijai
buvo pateikti du dalykai:

1) Kultūrinės veiklos koordina
cijos klausimas, t.y. mintis turėti 
visų bendruomenės apylinkėje 
esančių velkinių drauge sutartą 
bei suderintu būdu gyvendinamą 
kultūrinės veiklos programą, pra
matytą ilgesniam laikui, ir kuri 
apimtų įvairius kultūrinius pasi
reiškimus, nukreiptus į tautinį bei 
bendruomenini ugdymą.

2) Reikalas turėti nuolatinį lėšų 
šaltinį, patikrinantį planingą kul
tūrinių reikalų deramu mastu rū-

(Pabaiga 3 psl.)
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IŠRAIŠKOS ŠOKIO

FM4W MELBOURNE
Emilijos ir Julijos Kesminaičlų Veidrodinio pobūdžio judesiai 

išraiškos šokio vakaro — koncer- vė įspūdį, kad Kesminaitės 
to programa buvo tuo įdomi, kad Į dvynės, arba kad vienas 
matėme ne tik šokius palydimus 
pianinu, bet ir šokius su deklama
cijos bei instrumentų, kaip cimbo
lai, palydėjimu. Reikia pažymėti 
kad tai yra pirmas seserų Kės mi
naičių pasirodymas, Pažvelgus į 
programą buvo matyti, kad įdėta 
labai daug darbo jieškant naujų 
minčių, idėjų ir joms išreikšti ju
dėsiu, kurie atitiktų modernųjį 
atomo amžių. Muzika buvo beveik 
vien tik moderniųjų kompozitorių 
— kuri ir reikalauja naujo priėji
mo bei išreiškimo priemonių.

Taip šis atomo amžius ir atsi
spindėjo šokyje pavadintame “Ma
šina”, kurį šoko Julija Kesminal- 
tė. Kostiumas buvo gerai parink
tas ir judėsiai tikrai priminė įvai
rių mašinų dalių judėsius. šokyje 
“Medis ir Aš” buvo aiškiai matyti 
moderniojo meno įtaka — ypač 
Julijos Kesminaitės kostiume Ir 
skoningoje dekoracijoje Jautėsi 
lyg ir nuotrupos iš Paul Klee abs
traktaus linijų pasaulio. Tik šia
me šokyje šiek tiek neryški buvo 
EmiMJos Kesminaitės rolė. įdomus 
šokis buvo “šaukimasis” išpildy
tas pagal Stephen Spender eilė
raščio deklamavimą. Gaila tik, kad 
dėl kaikurių judėsiu greitumo žiū
rovui buvo sunku juos pilnai pa
gauti. žinoma, čia galėjo būti, 
deklamatorės perdaug pasiskubin- Į 
ta, o šokis ėjo gana ritmingai ir | 
su pritaikytu tempu. Emilijos 
Kesminaitės šokis “Kojinaitės” 
įnešė linksmesnės nuotaikos ir don. 
gvumo. Atrodo, kad sesės Kesmi
naitės šokį “Concerto” buvo paė- 
musios kaip pagrindinį dalyką. Vie
tomis šis šokis buvo labai įdomus.

TUŠČIAS LĖKTUVAS
VIRŠ SYDNĖJAUS

da- 
yra 

asmuo
šoka prieš veidrodį, šis šokis bu
vo labai Ilgas ir todėl vietomis at
rodė monotoniškas. Joseph Wie- 
niawsko “žaismas erdvėje” tikrai 
suteikė žaismo įspūdį, tik buvo 
neužtenkamai erdvės pajautimo. 
Yra gaila, kad šokis “Be Tėvy
nės", pastatytas pagal Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį, buvo paly
dėtas deklamacija anglų kalboje.

Visų šokių kostiumai buvo taip 
pat seserų Kesminaičlų kūryba. 
Jie buvo malonūs akiai, nors vie
tomis jie ir ne visiškai atitiko šo
kio minčiai, ir kai kada truputį 
prislopino patį šokį, kaip pav. 
“Preliude”. “Aistros šokyje” kos
tiumų spalvos buvo pergiminln- 
gos — perdaug susiliejo. Bet “Le
do”, “Mašinos” ir ’’Kojinaičių”

■ šoklų kostiumai buvo labai origi
nalūs ir pritaikyti. Taip pat Juli-

, jos Kesminaitės kostiumas šokyje 
“Medis ir Aš” buvo labai įdomus 
ir originalus, ir gražiai derinosi 
su sausos eukalipto šakos dekora
cija.

šiuo pasirodymu seserys Kesmi- 1
naltės įrodė, kad jos yra gerokai , ®US- 
techniškai ir kūrybiškai pažengu- ’ 
Mos; ypatingai šokiuose “Ledas”, 
“Concerto”, “Aistra” buvo išryš
kinta techniškoji pusė.

Yra malonu matyti, kad Emili
ja ir Julija Kesminaitės dirba šio
je meno srityje jieškodamos naujų 
kelių ir priėjimų. Linkėtina, kad 
šie jų didelio darbo vaisiai nebūtų 
pirmi ir paskutiniai. Tikėkimės, 
kad publikos šiltas ir entuziasitš- 
kas priėmimas skatins jas ir to
liau dirbti.

IRENA KAUNAITĖ.

Nepersenai Sydnėjuje buvo 
paskelbtas “orinis pavojus", kada 
iš Bankstowno aerodromo pakilęs 
lėktuvas be lakūno pradėjo suka
liotis virš miesto.

Visos greitosios pagalbos stotys, 
policija ir gyventojai, buvo įspė
ti apie gręsiantį pavojų, nes lėk
tuvas, pradėjęs “aklų” skridimų, 
galėjo kiekvienu metu nerti žemėn. 
Be lakūno skraidantį lėktuvų se
kė iššaukti karo aviacijos nakin- 
tuvai. Dvi valandas pasisukiojęs 
virš miesto lėktuvas, zigzaguoda- 
mas 5000-9000 pėdų augštyje, pa
galiau atsidūrė virš jūros, kur jį 
naikintuvai paleido serijų šūvių 
ir lėktuvas degdamas nukrito į 
vandenį.

Auster tipo mokomasis lėktu
vas iš Bankstowno aerodromo pa
kilo lakūnui nespėjus atsisėsti 
prie vairo. Prieš užvedant motorų, 
lakūnas buvo įjungęs lėktuvų ki
limui.

Tai pirmas atsitikimas Austra
lijos aviacijos istorijoje, kad lėk
tuvas be lakūnos pakilo ir skrai
dė. Panašus atsitikimas yra. bu
vęs Anglijoje, kur apie 2 vai. be 
lakūno išbuvęs ore lėktuvas nu
krito ir sudužo benzinui pasibai-

VIEŠAS
PAREIŠKIMAS

IŠ LKF VEIKLOS

pensijos 
užuo- 
myli-

šaltas

kad jie sunaikina kenksmingus 
i grybelius. Sodinant tik kelioliką 

kaip jau buvo minėta , gladijolių patartina vietoj minėtų

VIJOKLINĖS ROŽĖS

Rožės, 
anksčiau, yra skirstomos į 4 gru- 1 belcų" vartoti naftalinu arba DDT 
peš. Viena jų yra vijoklinės ro- miltelius (trys savaitės prieš so- 
žės, kurios susideda iš 2 pogru
pių:- a) laipiojančios (Climbing) 
ir b) šliaužiojančios (Rambling- 
Wichuraiana). Skirtumas tarp tų 
2 pogrupių yra, tas, kas “elim, 
bing” rožės yra artimesnės krūmi
nėms (bush) rožėms, tik jų šakos 
išauga daug ilgesnės ir yra reika
lingos atramos. ’’Rambling" ro
žės yra daugiau panašios savo 
augimo būdu į ■ erškėtrožes, jų ša
kos yra plonos ir reikalingos at
ramos. Be to, šliaužiojančios ro
žės žydi tik. kartų pavasaryje. 
Abiejų rožių genėjimas skiriasi 
nuo krūminių 
daugiažiedžių rožių genėjimo.

Laipiojančios rožės yra genėja
mos pavasaryje po pirmojo žydė
jimo. Pirma pašalinti ligotas, pase
nusias šakas. Tada smarkiau ap
genėti senesnes šakas, kad jos iš 
savo likusių pumpurų išleistų jau
nas šakas. Jaunesnes šakas apge
nėti mažiau (per 2-3 pumpurus). 
Vasarų, po kiekvieno žydėjimo ap
genėti po truputį tik jaunesnes ša
kas, kad būtų daugiau žiedų se
kančiame žydėjime. Rudeniop, ko
vo mėnesyje, jas galima vėl genė
ti smarkiau. Panašiai reikia ge
nėti ir žieminę krūminę rožė Lor
raine Lee.

šliaužiojančios rožės žydi tik 
pavasaryje ir iš jaunų, pirmamečių 
šakų. Tad, pavasaryje, peržydėjus 
šias rožes reikia “žiauriai” Išge
nėti — genėti ligi pat žemės pa
viršiaus. Tuomet šios rožės išleis 
jaunas šakas, kurios vėl bus pil- šventės programoje numatyta at- 
nos žiedų. 1/..L2

Standartinių ir

dinimų įdėti svogūnus į maišelį ir 
apibarstyti naftalinu ar DDT; 
prieš sodinimų svogūnus išimti ir 
nukratyti naftalino ar DDT lieka
nas). Kai mažytės muselės pasi
rodo gladijolėms augant, purkšti 
kas 1-2 savaitės su DDT ar kitais 
(tabako ekstraktu, HETP) skiedi
niais, kurie buvo minėti prie rožių 
kenkėjų (amarai ir maž. muselės). 
Praktiškumo sumetimais tuo pa
čiu laiku purkšti ir rožes bei kitus 
augalus.

Skinant gladijoles dekoravimui 
jas reikia nupjauti klek galima 
ilgesniu kotu ir tik pirmajam žie
dui prasidarius.

Gladijolėms peržydėjus, po 4-6 
savaičių jų svogūnus su lapais iš
imti iš žemės, gerai išdžiovinti, 
nuvalyti nuo žemių bei laiškų ir 
sandėliuoti sausoje, vėsioje vieto
je kitam sezonui, šalia stambių 
gladijolių svogūnų esu maži svo
gūnėliai irgi tinka auginimui.

rga

Kur dingo 63 dienos?
Pereitų savaitę londonietis John 

Vonacott sugrįžęs namo ant sta- 
1 lo rado laikraščių iškarpas apie 
' savo mirtį. Čia pat paskaitė ir jo 

žmonai išduotų našlės
knygutę bei jai prisiųstus 
jautos pareiškimus apie jos 
mo vyro Jono mirtį.

John Wonnacott išpylė
prakaitas. Jis desperatiškai pradė
jo galvoti, kas buvo su juo atsi
tikę.

Jis buvo praradęs 63 savo gy
venimo dienas. Ta ijis aiškiai matė 
iš laikraščių iškarpų ir užuojau
tų.

John Wonnacott, 37 metų banko 
tarnautojas, savo žmonų ir 2 vai
kus š.m. birželio 8 d. paliko vieš
butyje, kur jie buvo nutarę pra
leisti atostogas, ir pasakė einųs 
maudytis. Rugpjūčio 9 d., gurkš
nodamas arbatų Bristolio kavinėje, 
jis žiūrėjo į sieninį kalendorių ir 
negalėjo suprasti, kodėl parašyta 
rugpjūčio 9 d. Čia truputį jam 
“migla" išsisklaidė ir jis paskam
bino savo uošviui. Šis jam, nors 
ir labai nustebęs, pranešė žmonos 
adresų ir jis sugrįžo į namus. Ji 
pamačiusi žmona apalpo. Paskui 
“mirusis” vyras paaiškėjo, jog po 
maudymosi jis atsimena tik tiek, 
kad savo kišenėse rado 2 anglų 
svarus, keliolika amerikoniškų va
riokų ir tabako kapšelį, nors pats 
niekada nėra tokio tabako rūkęs. 
“Aš buvau apsirengęs niekad man 
nematytais drabužiais, o mano 
kostiumas buvo lagamine" — kal
bėjo iš “numirusių prisikėlusis”.

Žmona, išklausius keistos isto
rijos, kitų dienų savo vyrų nuga
beno atgal į Bristolį, kur sten
giasi “surasti 63 žuvusias dienas”.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Prieš metus — rugsėjo aštun
tųjų — Melbourne pradėta platin
ti — pardavinėti Lietuvių Na
mams Melbourne įsigyti akcijos.

Melbourne Lietuvių Namams 
įsigyti Laik. Komitetas, norėda
mas namų įsigijimo klausimų pa
greitinti, paskelbė akcijų išparda
vimo vajų, kuris pradėtas š.m. 
birželio 15 d. ir tęsėsi iki š. m. 
rugsėjo 8 d.

Komitetas, prieš skelbdamas va
jų, gegužės 15 d. sukvietė visų 
Melbourno lietuviškų organizacijų 
atstovų pasitarimų Ir paprašė jų 
atstovaujamų organizacijų para
mos ir talkos akcijų platinimo va
jų bevykdant.

Pasitarime dalyvavęs Melbourno 
Lietuvių Sporto Klubo Varpo pir
mininkas pareiškė, kad šio pasita
rimo išvakarėse Sporto Kl. Var

pas pradėjo rinkti aukas sportinin
kų namams Melbourne pastatyti, 
čia jam buvo priminta, kad š.m. 
balandžio 3 d. visuotiniame — me
tiniame Sp. Kl. Varpo susirinki
me, vienam klubo nariui pasiū
lius remti Lietuvių Namų Mel
bourne įsigijimo akcijų, tam buvo 
pritarta rankų plojimu. Tad kaip 
reiktų aiškinti dabartinės klubo 
valdybos nusistatymų dėl atskirų 
namų įsigijimo atskirai sportinin
kams? “Varpo” V-bos pirminin
kas tepasakė, kad sportininkai ir 
toliau rinksiu aukas saviems na
mams įsigyti.

Vėliau, matyti “Varpo” valdy
ba apsigalvojo, kad be klubo narių 
atsiklausimo ir pritarimo toli ne
nueisianti, todėl liepos 17 d. su
šaukė narių susirinkimų, kurio dar
botvarkėje buvo ir sportininkų na
mų klausimas.

Susirinkimas buvo šauktas sek
madienį, 8 vai. vak., bet prasidėjo 
8.50 vai., nes prieš tai buvo rodo
mas apžvalginis filmas, kaip ta
tai buvo darbotvarkėje numatyta. 
Daugeliui kilo klausimas, kodėl 
prieš darbo dienų taip vėlai šau
kiamas susirinkimas ir dar tokiam 
svarbiam klausimui aptarti? Susi
rinkime dalyvavo, kaip pranešė 
klubo pirmininkas, kuris ir šiam 
susirinkimui pirmininkavo, 24 klu
bo nariai.

Prieš svarstant šį klausimų, klu
bo pirmininkas pareiškė, kad Sp. 
Kl. Varpo valdyba savo posėdyje 
yra vienbalsiai pasisakiusi už ats
kirų namų sportininkams staty
mų, o šio sumanymo autorius 
esąs Australijos Liet. Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Valdybos Vyr. 
įgaliotinis, kuris sykiu yra ir da- 
baritnės Sp. Klubo Varpo valdy
bos narys. Klausimų referavo Vyr. 
įgaliotinis, pasisakydamas tik už 
atskirų namų sportininkams sta
tymų.

Susirinkimas viešu balsavimu, 12 
prieš 5 pasisakė už atskirų namų 
įsigijimų. Kiek susilaikė nuo bal
savimo — pirmininkaujantis ne
pranešė. Turiu pasakyti, jog bal
savau prieš atskirų namų įsigiji
mų ir paprašiau tai įrašyti susi
rinkimo protokolan.

Čia nekeliu klausimo dėl to su
sirinkimo teisėtumo. Tačiau stebi-

na Sp. Klubo Varpas valdybos atė
jimas į susirinkimų su aiškiu noru 
statyti sportininkų namus atski
rai ir charakteringa, kad tai pra
dėta vykdyti neatsiklausus klubo 
narių ir kaip tik tuo laiku, kada 
Lietuvių Namų Komitetas skelbė 
akcijų išpardavimo vajų bendrie
siems Melbourne lietuvių namams. 
Atrodo, kad “Varpo” valdyba tu
rėjo suprasti, jog toks jos pasiel
gimas skaldo Melbourne lietuvius 
moraline prasme ir išskaido mate
rialinius išteklius. Nereikia ir įro
dinėti, jog vleneri namai visiems 
Melbourne lietuviams nėra lengva 
įsigyti, o kų jau bekalbėti apie 
kelerių namų statybų.

Šį Šproto Klubo Varpo valdybos 
ėjimų laikau žalingu bendrajam 
lietuviškam reikalui ir todėl pasi
traukiu iš klubo, kurio nariu bu
vau nuo pirmosios jo įslsteigimo 
dienos.
1955.8.19 d.

( Atkelta iš. 2 psl.)
pinimų bendruomenėje. Pastaroji 
mintis nėra nauja: ji kelta prieš 
porų metų bendruomenės apylin
kės valdybos,, tačiau jos realizavi
mas nebuvo pastūmėtas.

TALKOS DARBAS
LKF Melbourno Skyriaus valdy

ba šiais savo darbais, — tiesa, ne
gausiais dėl turėtųjų sąlygų bei 
aplinkybių — tariasi prisidėjusi 
prie bendruomenės apylinkės kul
tūrinių reikalų rūpinimo. Ir tie 
patys darbai negalėtų būti atlikti, 
jei nesirastų talkininkų — jiems 
priklauso ne tiktai LKF Melbour
no Skyriaus valdybos ar jos orga
nizacijos, bet ir bendruomenės pa. 
dėka bei dėkingumas.

SĄLYGOS ATEITIES
DARBAMS

J. Valys.

BUSIMIEJI TERROS
LEIDINIAI

JUNGT. AMERIKOS VALST.

Dainų šventė. 1956 m. liepos mėn. 
Čikagoje rengiama JAV ir Kana
dos lietuvių dainų šventė, šven
tei rengti sudarytas komitetas iš 
šių asmenų: VI. Jakubėno (pirm.), 
Br. Budriūno, St. Gailevlčiaus, Br. 
Jonušo, J. Kreivėno, Kudirkos, 
Alf. Mikulskio, St. Sodeikos, A. 
Steponavičienės, Steponavičiaus, L. 
Šimučio ir J. Žilevičiaus. Dainų

likti lietuvių kompozitorių kūri
niai. šventėje pasirodys jungtinis, 
vyrų ir moterų chorai. Tai bus 

, . , ... i pirmoji dainų šventė, kurioje da-
Didžiauaias gladijolių kenkėjas . JAV ir Kanadoa lietuvių 

yra mažytės muselės (thrips), ku- chorai, 
rios dažnai yra pasislėpę tarp! 
svogūnų lukštų. Tad, prieš sodi
nant patartina gladijolių svogūnus 
beicuoti: 1 oz. gyvsidabrio subli- 
matas (Corrosive sublimate — 
NUODAI) su 7 gal. vandens ir 
laikyti tame skiedinyje apie 
vai. Taip pat galima vartoti 
tan ar Baytan beicus. Visi 
minėti beical yra dar tuo

GLADIJOLĖS (tąsa)

7-12 
Are- 
trys 
geri,

Išnuomojami kambariai
Didelis kambarys su virtuve tin

ka vedusiai porai, gali būti Ir vie
nas vaikas.

Kitas kambarys viengungiui.
Abiejuos kambariuos kuklūs bal

dai.
18 Brussells St., Homebush,

Sydney.

j „MAISTAS“ į
S MĖSINE IR MĖSOS GAMINIAI g

464 New Canterbury Rd., Dulwich Hill, 
g Tetef. LM 3718 g
H PIRMOJI LIETUVIŠKA MĖSOS GAMINIŲ ĮMONĖ SYDNE- K 
g JUJE. GAMINAMA PAGAL LIETUVOS “MAISTO” FABRIKŲ g 
H RECEPTUS. H

g Reikalaukite visur tik: g
B “Maistas” mortadella, “Maistas” salami, ’’Maistas” arbatinė, S 
g ’’Maistas” krakovska (krakauer), “Maistas” lieverwurst, “Mais- g 
K tas” frankfurters (sosiskos), “Maistas” coctail frankfurters C] 
g (mažos sosiskos). 
g Paskambinus pristatome orig. “Maisto” 
“j (nešpricuotus) kumpius, 
g “Maisto” gaminiai patenkins ir labiausiai 
K skonį, nes gamybai vadovauja 
S “Maisto” meisteris. O kas gi 
g “Maisto” gaminių?!
S Neturintiems “Maisto” gaminių 
g kite pasakyti mūsų adresą.

rūkytus Ir sūdytus

ilgametis 
pasaulyje

išlepintų 
senojo 

nežinojo

lietuviškų 
lietuviško 

puikiųjų

Jūsų krautuvininkams malonš-

B-VĖ "MAISTAS”.

Knygų leidykla Terra, kaip mus 
. informuoja iš Čikagos, artimiausiu 
i laiku duos visų eilę knygų, vertų 
, didelio lietuviškosios knygos drau- 
, gų dėmesio.
I Pirmoje eilėje skelbiami prof. J. 
. Balčikonio “Lietuvių kalbos žody- 
. nas” ir prof. P. Čepėno “Tarp- 
. tautinių žodžių žodynas". Tai du 

mums neįprasto dydžio veikalai, 
kiekvienas daugiau kaip po 1000 

. psl., be kurių apsieiti mums ir 
taip jau sunku.

Dar šį rudeni, rugsėjo ir spalio 
mėnesiais, išleidžiami literatūri
niai mūsų žymaus rašytojo ir dip
lomato Jurgio Savickio atsimini
mai iš 1939-1946 m., tragiškiausio 
ir kruviniausio laikotarpio mūsų 
tautos ir Europos istorijoje, pa
vadinti trumpu vardu “Žemė de
ga”. Jurgis Savickis Europos tra
gedijų išgyveno Pietų Prancūzijo
je ir visa matė ir stebėjo visai 
iš kito matymo taško, negu mes 
visi. Knygoje dideliu pastabumu ir 
atvirumu vaizduojama visa, ne
vengiant nei užkulisių, iki šiol 
mūsų pačių slepiamų nuo mūsų 
akių. Veikalas didžiulis, apie 700 
psl., leidžiamas dviem tomais. 
“Žemė dega” taip pat leidžiama 
prenumeratos pagrindu, knygų 
rinkoje jos nebus.

Iki Kalėdų leidykla tikisi už
baigti ir paskutinįjį neseniai mi
rusio mūsų dailininko prof. Igno 
šlapelio monografinį veikalų 
“Leonardo da VinČl”, parodantį 
šio didžiojo žmonijos genijaus gy
venimų, darbus Ir kūrybų. Veika
las bus didesnio formato, per 300 
psl., iliustruotas Leonardo da Vin- 
či darbų fotografijomis ir 
dukcijomis.

Dar šį mėnesį iš spaudos 
Jurgio Jankaus naujausias 
nas “Senas kareivis 
kuriame vaizduojamas 
Matatutis, jaunystėje 
dvidešimtpenkeriems metams į ru
sų kariuomenę ir ten užmirštas 
caro ir žmonių. Knyga taikyta 
daugiau mūsų jaunimui, nuo antro
sios pusės pereina į pasakos ele
mentus, bet lygiai įdomi ir suau
gusiems skaitytojams, iškelianti 
minčių, dėl kurių verta susimąs
tyti. Netiesiogine prasme seno ka
reivio Matatučio likimas — Lietu
vos likimas, ir šį senų kareivį 
neužmiršime su knyga, nes mes 
negalime užmiršti patys save.

Jurgis Jankus atidavė knygų 
leidyklai Terrai ir kitų veikalų, 
patį didžiausių ir įdomiausių sa
vo knygų “Pušis”, kuri ir įdomu
mu, ir apimtimi (trys dideli to
mai) yra neeilinė mūsų literatū
roje.

Taip pat Terra leidžia Hipolite 
Tai ne didžiulį veikalų “Meno fi
losofija”, du didžiulius tomus. 
Pirmoji šio veikalo laida išėjusi 
Nepriklausomoje Lietuvoje, išleis
ta švietimo ministerijos. Knyga 
leidžiama tik prenumeratoriams, 
nedideliu 500 egz. tiražu.

Kiti busimieji vėliausiai iki ki
tų metų rudens Terros leidiniai — 
A. Vienuoli “Rinktiniai raštai”, 
Jono Aalsčio “Poezija”, apimanti 
visų J. Aisčio kūrybų, A. Miškinio 
“Eilėraščiai” ir kt.

repro-

išeina 
roma- 

Matatutis”, 
žemaitis 
paimtas

J. Sk.

Lietuvių Kultūros Fondo, orga
nizacijos lietuvių kultūrai ugdyti, 
uždaviniai yra savi kiekvienam lie
tuviui. Uždaviniai yra dideli, ir 
Jiems įvykinti reikia sųlygų, mūsų 
pačių sudaromų.

Jeigu jsisųmoninsime tautinės 
kultūros vertingumu, ir Jeigu 
kiekvienų pastangų, kreipiamų sa
vai kultūrai išlaikyti, kurti ir ug
dyti, laikysime teigiamu veiksniu 
mūsų tautinėje bendruomenėje, 
tada jau turėsime pagrindų rei
kiamoms sųlygoms atsirasti.

Tokios sąlygos, kultyvuojant 
tautinį solidarumų, patikrins di
desnius, mūsų bendruomenei tik
rai priklausomus laimėjimus lie. 
tuvybei išlaikyti šiame krašte.

LKF Melbourne Skyriaus Val
dybos pranešimų padarė pirm. VI. 
Jakutis.

KANADA

Skautų jambore. JAV-Kanados 
pasienyje, Niagara Falls įvyks 
VHI-oji pasaulinė skautų Jambo- 
re-stovykla, kurioje dalyvaus skau
tai iš 62 valstybių. Lietuvius ats
tovaus toje stovykloje lietuviai 
skautai iš Venesuelos, Bostono, To
ronto ir- Montrealio.

Geriausia
VODKA
Gaunama

75 LAIPSNIAI 
STIPRUMO

Swift & Horndale Pty. Ltd. 
32 Clarence Street, Sydney. 
241 William Street, Melbourne. 
294 St Psul's Terrace, Brisbane.
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4 mūsų pastoge

raišu msrocE
Pan-Pacific Jamboree 
Australijoje ir mes

Paskutiniu metu teko išgirsti 
Įvairių gandų, vienaip ar kitaip 
nusakančių mūsų padėtį 1955-56 
metu Pan Pacific Jamboree Aust- 

dienos iškilą — gegužinę skautams talijoje (20 mylių nuo Melbourne), 
A_4.. i,_____ ■ nerime duoti

Pranešimai
SYDNĖJAUS SKAUTŲ IŠKILA1

PLSS Australijos Rajono Syd- 
; nejaus Vietininkija š.m. spalio 
mėn. 2 d., sekmadienį, ruošia Ing- 

j lebourne, Picnic Grounds, vienos

1965 m. rugsėjo 21 d.

Melbournas
NAUJA LKF SKYRIAUS 

VALDYBA
Liet. Kultūros Fondo Melbour

ne Skyriaus metiniame suslrinkl- 
' me, įvykusiame rugsėjo 4 d., iš
rinkta nauja valdyba: Rindzevlčius.

Sydnėjus
PRADĖJO DARBĄ ST. MARYS

SAVAITGALIO MOKYKLA
Ir tolimoje St. Marys lietuvių 

kolonijoje (30 mylių nuo Sydnė
jaus) š.m. rugsėjo mėn. 4 d. ati- i 
daryta savaitgalio mokykla.

Specialias pamaldas St Marys Motiejūnas, Lynikas, žiedas ir 
bažnyčioje atlaikė Sydnėjaus lie- Zizmaraitė.
tuvių kapelionas, kurias daug rū- I p|at1 valdybos pranešimą pada- 
pinosi ir dėjo pastangų šią mo- r« Jos Pirm- VI. Jakutis (sant- 
kyklą įsteigti. Jautrų ir prasmin- I rauka atskirai II psl.). Susmin
gą žodį tarė vaikučiams, tėveliams 
ir mokytojams bažnyčioje, o taip 
pat ir klasėje pasveikino Camper- 
downo mokyklos ir savo vardu.
Mokytojas J. Astramskas perskai
tė A. Krausos sveikinimą Kultū
ros Fondo vardu ir suregistravo 
mokinius, viso 17. Jau aukščiau 
sudarytas tėvų komitetas (Slivins- 
kas, Lėverienė ir Hopas) suruošė

kime dalyvavo apie 50 narių. Nu- 
' statytas ateities darbo planas.

i DR. DIDŽIO PASKAITA
j šviesos Sambūrio Melbourne 
skyriaus parengime rugpjūčio 27 

1 d. dr. V. Dtdžys skaitė paskaitą 
tema: "Virusų ligos”.

Paskaitininkas susirinkusius su- 
• pažindino su medicinos atsiekimais 

kuklias vaišes vaikučiams ir jų, ir nenuilstama kova nugalėti di- 
tėveliams. Jauniausioji Hopaitė pa
sirodė su solo šokiais, paruoštais 
vyresniųjų sesučių, kurios vėliau 
ir visus vaikučius pamokė lietu
viško suktinio ir kitų žaidimų. Tė
veliai prie alučio stiklo, aptarė 
mokyklos reikalus ir išsiskirstė 
su ryžtu dirbti Ir ištesėti savo ma
žiesiems ir Tėvynei.

j džiausią žmonijos priešą virusą — 
' įvairių ligų sukėlėją.
i Po paskaitos prelegentas atsa- 
: kinėjo į iškeltus klausimus. Pas
kaita susidomėjimas buvo 
gyvas. Dr. Didžio puikus kalbėji
mo stilius visus tiesiog sužavėjo 
ir mokslinę paskaitą padarė pat- 
rauklia.

labai

(K.P.)

NETRUKUS MATYSIME 
K. BINKIO “ATŽALYNĄ” 
Prieš tris mėnesius Sydnėjuje 

pradėta repetuoti Kazio Binkio 5 
veiksmų pjesė “Atžalynas”. In
tensyviai dirbant jau gerokai pa
žengta į prieki ir premjera numa
toma įvyks š.m. spalio 28 d. North 
Sydney “Independent” teatro salė
je-

"Atžalyną” režisuoja Julius 
Dambrauskas.

GRAŽIOS LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Rugsėjo 16 d. šv. Jono bažny
čioje susituokė Irena Kaunaitė su 
Vytautu Tamošaičiu. Moterystės 
sakramentą suteikė kun. J. Kun- 
gys. Vedybų pobūvyje dalyvavo 
per 70 svečių.

I. Kaunaitė — Tamošaitienė 
studijuoja Melboumo universitete 
meną, prancūzų ir vokiečių kal
bas, gi V. Tamošaitis lėktuvų 
statybą technikos koledže.

Adelaidė
IŠVYKO AMERIKON

Prieš keletą dienų į JAV iš Ade
laidės pas dukrą išvyko N. Var- 
nauskienė. N. Varnausklenė buvo 
viena iš to negausaus būrio mote
rų, apie kurias sakoma, kad jos 
esti visados ten, kur reikalinga 
jautri moters širdis ir pagalba ar
timui. N. Vamauskienė Adelaidė
je energingai dirbo Moterų Sekci
joje ir jai išvykus jos pasiges 
ligoniai, kuriuos ji mielai lanky
davo, pasiges jos ir visi tie, ku
riems Moterų Sekcijos nuoširdi 
darbininkė yra nekartą pagalbos 
ranką ištiesusi.

N. Varnauskienel Moterų Sek
cija suruošė gražias išleistuves ir 
įteikė prisiminimui dovanų. Atsi
sveikinimo žodį tarė ir visų vardu 
laimingos kelionės palinkėjo p. 
Reisonienė.

— Rugsėjo 15 d. į Ameriką iš
vyko ir adelatdiškis Juozas Staš- 
kauskas, turėjęs Adelaidėje savo 
kirpyklą ir pieno barą. J. Staš- 
kauskas, kaip nuolatinis “M.P.” 
skaitytojas, išvykdamas iš Aust
ralijos pratęsė prenumeratą 1956 
metams jau nauju adresu Čika
goje.

Netrukus iš Adelaidės išvyksta 
dar keletas liet, šeimų.

STATO “ATŽALYNĄ”
Adelaidės Teatro Mylėtojų gru

pė rugsėjo 30 d. stato Kazio Bin
kio 5 veiksmų pjesę "Atžalynas”. 
Režisierius Paulius Rūtenis.

ILIUSTRUOTA PASKAITA 
APIE MENĄ

Rugsėjo 17 d. Šviesos Sambūrio 
Sydnėjaus sk. parengime paskaitą 
apie meną skaitė dail. Vaclovas 
Ratas — Rataiskis. Jis supažindi
no su lietuviais dailininkais ir jų 
kūrybą aptariant šviesos aparato 
pagalba buvo parodyti būdingesni 
mūsų tapytojų, grafikų ir skulp
torių darbai. Kiek plačiau buvo 
apsistota prie M.K. čiurlionies ir 
suteikta paaiškinimų, pademonst
ruojant ištisus jo darbų ciklus.

Brisbane
ĮSISTEIGĖ LRS SKYRIUS

Rugsėjo 4 d., susirinkęs gausus 
būrys tautiečių ir išklausęs Liet. 
Rezistencinės Santarvės įgalioti
nio pranešimo, nuatrė įsteigti LR 
Santarvės skyrių Brisbanėje. Į 
valdybą išrinkti šie asmenys: S. 
Reuta, K. Statkus ir Petras Stel
mokas. Kandidatas K. Sakalaus
kas.

Tai bene pirmasis LRS skyrius 
Australijoje.

TAUTIEČIAI I
JŪS GALITE ĮSIGYTI 

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES
“Electrolux”

DULKIŲ SIURBLIUS IR POLI- 
ŠAVIMO MAŠINAS PRIEINA- 
MIAUSIOMIS KAINOMIS.

Nemokamas demonstravimas 
namuose.

KREIPTIS: K. BIČIŪNAS, 140 
MIMOSA RD., E. BANKSTOWN, 
N.S.W.
MBIIIMimiB

(Buvęs)
LITERATŪROS VAKARAS

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubas ruošia literatūros vakarą, 
kuris įvyks spalio 1 d., šeštadienį, 
Molsons Point salėje, Kirrihllli. 
Įėjimas visiems laisvas.

NAMŲ TARYBO S POSĖDIS 
įvyks rugsėjo 25 d. 9 vai. ryto 
Canterbury.

J IEŠKOMA 250 LIETUVIŠKOS

MUZIKOS MĖGĖJŲ

Pirmą kartą Australijoje išlei
dome lietuvišką patefono plokšte
lę — M.K. Čiurlionio Preliudus Ir 
Nokturną (Piano solo išpildymas 
žinomos Adelaidės lietuvių drau
gės Dorothy Oldham).

Plokštelės kaina 12/6 su per

siuntimu.

Užsakymai (lietuvių kalba) siun
čiami firmai MAZIL & CO., First 
Floor, 91-93 A Gonger Street, 
Adelaide, S.A.

Mielus kolegas

DANUTĘ IR STASI SKORULIUS, 

sūnaus susilaukus, širdingai svei
kina

Sambūrio Šviesa 
Sydnėjaus Skyrius

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

Padėka
Kun. P. Butkui, kun. Ritshenson 

(Ashfield), p.p. Tallat-Kelpšams, 
Ničajams, Vllčauskams, Zabors- 
kiams, A.J. Sklrkai, Pr. Savickui, 
Leonui šilui, J. Vizbarui ir kitiems, 
mane lankiusiems namuose ir li
goninėje laike mano ligos, reiškiu 
gilią padėką.

Aš noriu pranešti, kad operaci
ja yra pvaykusi ir dabar sveikatą 
taisau savo namuose.

VI. Miniotas.

Reikalingas dažytojas
LIETUVIŠKA DAŽYTOJŲ IR

DEKORATORIŲ FIRMA

Reikalinga nuolatinio dažytojo 
įvairiems dažymo darbams. Geros 
sąlygos.
Kreiptis kasdien: J. Bistrickas, 7 
Fifth St., Ashbury, Sydney; arba 
V. Janavičius, 84 Old Prospect Rd., 
Wentworthville, N.S.W.

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St, Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

-ėms, jų tėveliams ir svečiams.
Programoje: skautiški Ir kitoki 

žaidimai Jaunimui Ir senimui, skau. 
tiški, ant laužo gaminti, pietūs, o 
vakare skautiškas laužas.

Vietininkijos dvasios vadovas 
kun, P. Butkus sutiko pravesti 
religinę valandėlę.

Sydnėjaus Vietininkija 

BANKSTOWNO LIET. MOTERŲ 
DĖMESIUI

Š.m. spalio 2 d., sekmadienį, 4 
vai. po pietų, p.p. Šimborų na
muose (127 Mimosa Rd.), Banks
towne, kviečiamas steigiamasis 
Bankstowno aylinkės moterų so
cialinės globos sekcijos susirinki
mas. Kviečiamos visos moterys.

Iniciatorės.

SYDNĖJUJE
10.45 vai. lletu-
Wentworthvlllėj.

PAMALDOS
Rugsėjo 25 d. 

viškos pamaldos 
St. Columbas bažnyčioje.

Rugsėjo 25 d. 5 vai. po pietų 
lietuviškos pamaldos Wollongongo 
katedroje. Prieš pamaldas mokyk
la vaikučiams. Kviečiami visi Wol
longongo apylinkės lietuviai.

Spalio 2 d. lietuviškos pamaldos 
Bankstowne St. Brendans bažny
čioje 11 vai.

Po pamaldų Gyvojo Rožančiaus 
Dr-jos susirinkimas.

K.P.B.
NEWCASTLIO LIETUVIAMS

(Kap. S. Gaidelio SJ. informacija)
Pamaldos Newcastlio ir apylin

kės lietuviams bus laikomos rug
sėjo 25 d. 11.45 Brodmedove, šv. 
Lauryno bažnyčioje

Prieš pamaldas nuo 11 vai. iš
pažintys. Po Mišių suplikacijos ir 
palaiminimas. Po to — tikybos pa
moka vaikams.

Savaitgalio mokykla veiks ir 
prieš pamaldas, kaip paprastai.

NAUJAS “M.P.” 
REDAKCIJOS 

ADRESAS
korespondenciją ‘ Mūsų Pas-Visą 

togės” Redakcijai prašome siųsti 
nauju adresu: 127 Mimosa Rd., 
E. Bankstown, N.S.W. Telefonai: 
UY 4581, WB 1758.

Visad bu dideliu nuoširdumu skubančiai vargan patekusio ar
timo pagalbon, Six:. Globos Moterų Draugijos pirmininkei

J. Liutkutei — Viliūnienei,
mirus jos mylimai motinai Lietuvoje, reiškiame širdingą užuo
jautą

Soc. Globos Moterų Dr-ja Melbourne.

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

146 DARLINGHURST ROAD, DARLINGHURST, SYDNEY, 
RUOŠIA

ŠOKIU V AK AR A 
< <

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

Centr. 1819
(Priešais Melboumo Town Hall.)

PŪKINES 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
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai, 
mm linini

1220

Clifford Parke. Mes norime duoti 
jums tikslias žinias, kad jūs pa
tys galėtute įsitikinti, jog mūsų 
vieneto reprezentacinis dalyvavi
mas yra remtinas tiek tautiniu 
tiek skautišku atžvilgiais ir yra 
pageidautinas.

1) Uniforma: tokia pati, kaip 
mūsų senoji lietuviška, tačiau fet- 
ros (skautų skrybėlės) privalomos 
ne tik skautininkams, bet ir skau
tams. Vietoje mūsų normaliai nau
dojamų išeiginių mėlynų trumpų 
kelnaičių dėvėtinos sotvyklinės 
dengiamos spalvos, kaip palaidinė. 
Priedo prie mūsų lietuviškų ženk
lų nešiotini dar ir australiškieji 
ženklai.

Tautinių spalvų juostelė virš 
palaidinės kišenaitės nešiotina ir 
toliau.

2) Vėliavos: trispalvė negalės 
būti keliama stovyklavietėje nei 
nešama paradų metu, tačiau vie
neto vėliava, kuri turi būti paga
minta vietos skautų pavyzdžiu, 
inkorporuotinas mūsų pavadinimas 
ir viršuje kampe mūsų tautinė 
trispalvė.

3) Vartai: virš vartų ties įėji
mu į mūsų stovyklą leistini įra
šai "Lietuviai iš Victorljos” arba 
“Lithuanians in Victoria’’.

4) Tautinės Draugovės: tautinių 
sudėtinių draugovių iš įvairių 
valstijų sudarymas Jamboree va
dovybės yra leistas su sąlyga, kad 
būtų gautas sutikimas iš tos vals
tijos, kurioje skautai gyvena.

Parodėlės ir papuoiimai: tauti
niai papuošimai bei stovyklavie
tės dekoravimas tautiniais moty
vais leistinas, taip pat leistos tau
tinės parodėlės.

6) Pasirodymai: tautiniai pasi
rodymai prie Jamboree laužų ar
ba arenoje leistini Ir bus prane
šama, kad pasirodo "Lithuanians 
in Australia”.

Čia duodamos žinios ir paaiški
nimai yra oficialūs ir paimti iš 
Pan Pacific Jamboree vadovybės 
aplinkraščio Nr. 60.

Vyr. Sktn. B. Dainutis.

MARGARITĄ GRIGALAVIČIŪTĘ 
ir

.... ANTANĄ MURAUSKĄ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židi
nį, nuoširdžiai sveikina

Brisbanės Liet. Vyrų Choras

PASIRUOŠIMAI JAMBOREI
Pan Pacific Jamboree iš Mel

bourne dalyvauti įsiregistravo 22 
skautai. Provizorinėn vieneto va- 
dovybėn įeina: vyr. sktn. B. Dai- 
nutis — lietuvių vieneto vadovas, 
vyr. sktn. A. Krausas — parodė
lės vadovas ir jūrų psktn. A. Ga- 

becas — pasirodymų vadovas. Jam
boree stovyklavimo įrengimams ir 
reprezentacinėms dovanoms pirk
ti bei reprezentacinei literatūrai 
apie Lietuvą gaminti lėšas renka 
vietos skautų globos komiteto pir
mininkas inž. sktn. Vyt. Civina- 
kas.

Skautų vadovybė tikisi, kad visi 
Australijos lietuviai moraliai ir 
materialiai parmes lietuviškojo vie
neto pasirodymą.

POSĖDŽIAVO ORG. KOMITETAS
Rugpjūčio 29 d. Pan-Pacific jam- 

borės Organizacinio Komiteto pir- 
min. vyr. sktn. A. Krausas buvo 
sušaukęs narius posėdžio, kuria
me aptartas mūsų reprezentacinio 
vieneto dalyvavimas jamborėje.

Jau gauta anglų, prancūzų ir 
kitomis kalbomis leidinių apie Lie
tuvą iš VLIKo. Nutarta galimai 
tinkamiau suruošti parodėlę. Sto
vyklavietės puošimų projektams 
paruošti pkaviesta psktn. D. Gied
raitytė. Reprezentacinio vieneto 
vadovas vyr. sktn. B. Dainutis 
pranešė apie paruošiamuosius dar
bus . Lėšų telkimo vadovas sktn. 
V. Civinskas Iškėlė daug sumany
mų reikalingoms lėšoms sutelkti. 
Visuomenė kviečiama paremti mū
sų skautus, atstovausiančius Lie
tuvą. Pirmoji parama 10 svarų 
jau gauta iš Adelaidės, Vilniaus 
Vietlninkijos, Skautų Rėmėjų Ko
miteto. Aukas siųsti: V. Civinskas, 
22 Park St., Sth. Melbourne, Vic.

vietą pirmenybių lentelė-

pažangą geriausiai galima 
iš to, kad antrajame rate

SPORTO KLUBO KOVO FUTBO
LININKAI PADARĖ GRAŽIĄ 

PAŽANGĄ
Kovo futbolininkai, po silpnai 

sužaisto pirmojo rato rungtynių, 
pirmenybėms užsibaigus užėmė 
penktą 
je.

Kovo 
matyti
teturėjo tik vieną pralaimėjimą.

Pirmą vietą laimėjo U.S. Julia, 
laimėjusi 16 rungtynių, vienas už
baigusi lygiomis, vienas pralaimė
jusi ir surinkusi 33 taškus. Ant
ra vieeta teko U.S. Nova ir tre
čia U.S. “Spars”. Penktą vietą 
užėmęs Kovas laimėjo devynerias 
rungtynes, lygiomis baigė dvejas, 
pralaimėjo aštuonerias; įvarčių 
santykis 37:34 Kovo naudai, taš
kų surinko 20.

Antrame rate Kovas pralaimėjo 
tik prieš pirmenybių nugalėtoją 
— U.S. Julia, santykiu 0:3. Vi
sas kitas komandas įveikė ir lai
mėjo žymiu įvarčių skirtumu.

KOVO FUTBOLO KOMANDA 
BAIGMINĖSE VARŽYBOSE 
Į šios klasės taurės (Cup), K.O. 

sistemos, pirmenybes Kovas buvo 
užregistravęs savo dvi koman
das. Iš 13 dalyvaujančių koman
dų į pusiau baigmę įėjo U.S. Ju
lia, Revesby Rovers ir Kovas I 
ir H.

Po gražių rungtynių Kovo II-ji 
įveikė Revesby Rovers 2:1. šiose 
rungtynėse ypač gražiai sužaidė 
vartininkas D. Kriaucevlčius ir 
komandos kapitonas V. Berno
tas. Įvarčiai L. Baikovo ir Lašaičio.

Kovo I-ji žaidė prieš stipriausią 
šios klasės komandą italų U.S. 
Julia Ir rungtynes, nors gerai su- 
kovojo, kovlečiai pralaimėjo.

Baigmėje susitiko Kovas II-ji ir 
U.S. Julia. Po žiūrovus žavinčios 
kovos, kur buvo išvystyta itin 
didelė sparta, italai 
lial kovojusią jauną 
dą 1:0.

įveikė atkak-
Kovo koman-

LINKĖJIMAIPALYGINIMAI IR
ADELAIDĖS LIETUVIAMS 

SPORTININKAMS
Pasibaigus futbolo rungtynėms 

tarp U.S. Julia ir Kovo H-sios, 
Jūsų bendradarbis kreipėsi į italų 
žaidėją Jannali, kuris ilgą laiką 
yra gyvenęs Adelaidėje ir buvo 
Vyties futbolo komandoje vienas 
pagrindinių žaidėjų.

— Koks skirtumas tarp Pietų 
Australijos ir N.S.W. futbolo ly>. 
gio?

— Skirtumas yra gana didelis. 
Tokio pajėgumo komanda kaip 
Jūsų Kovas, arba mūsų Julia, tik- 
ral galėtų žaisti Pietų Australijos 
pirmojoj divizijoj (State League), 
— atsakė Jannali.

Atsisveikinant Jannali prašė 
perduoti per "Mūsų Pastogę” (ku
rioje jis anksčiau dažnai savo pa
vardę matydavo), visiems Adelai
dės Vyties futbolininkams nuo
širdžius ir draugiškus sveikini
mus.

KOVAS LAIMI II-RĄ VIETĄ 
BĖGIME

Nesenai įvykusioje sporto šven
tėje Sydnėjuje, kurioje dalyvavo 
latvių, lietuvių, škotų, ukrainie
čių, italų ir australų bėgikai, Ko
vas išsikovojo antrą vietą 4x100 
jardų estafetės bėgime. Pirmą vie
tą laimėjo škotai, antrą lietuviai 
ir trečią latviai.

Už Kovą bėgo R. Stakauskas, 
J. Baikovas, K. Protas ir L. Bal
kovas. J.B.

MŪSŲ SLIDININKAI TARP 
PIRMŲJŲ

Tasmanijos australiškieji laik
raščiai rašo apie šioje valstybėje 
populiarų slidžių sportą ir įvyku
sias varžybas, kuriose dalyvavęs 
lietuvis Vyt. Rimas laimėjo tre
čią vietą, nusklendęs 1000 pėdų 
per 3 min. 23 sek. Pirmą vietą lai
mėjęs Hans Roth šį nuotolį nu
sklendė per 2 min. 29 sek.

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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