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KULTŪROS
FONDUI 

PLEČIANTIS
Tautines kultūros puoselėjimas 

emigracijoje yra vienas svarbiau
sių veiksnių lietuvybei Išlaikyti. 
Jis efektyviai padeda kovoti už 
tremtinių tautinį ir žmogiškąjį 
gyvastingumų. Todėl mes turime 
visomis jėgomis stengtis skatinti 
tautinės kultūros ugdymų.

Šios nepaprastos reikšmės tiks
lo siekdamas, Kultūros Fondas 
Australijoje yra Išvaręs namažų 
barų. Jau yra įvykę penki suva
žiavimai, kurių metu išnagrinėta 
visa eilė svarbių problemų Ir įvyk
dyta reikšmingų nutarimų. Nuo 
1952 m. Kultūros Fondui ALB Ta
rybos suvažiavimas pavedė rūpin
tis švietimo Ir kitais kultūriniais 
reikalais.

Šiuo metu Australijoje veikla 20 
savaitgalio mokyklų, akivaizdiniai 
Ir korespondenciniai lituanistikos 
kursai. Mokykloms paruošti nuos
tatai ir programos. Kultūros Fon
das aprūpina mokyklas vadovėliais. 
Jis yra suorganizavęs visų eilę me
no dienų, koncertų, literatūros va
karų, meno parodų, paskaitų, pa
laiko glaudų ryšį su kultūrininkais 
kituose kraštuose. Atspausdinęs 
savo metraštį “ATOLAS” ir Išlei
dęs lietuvių žaidimų rinkinėlį su 
gaidomis “SUK J RATĄ”. LKF 
Australijos Valdyba leidžia. Korės, 
pondencinių Kursų lektorių pas- 
kaitas-pamokas sąsiuviniais “LI- 
THUANICUM”. Kad LKF galėtų 
geriau veikti, reiktų įsteigti dau
giau skyrių, bendruomenė turėtų 
daugiau remti materialiai.

Džiugu, kad Ir Kanadoje 
II Krašto Tarybos suvažiavimas 
įkūrė Kultūros Fondų, su bendruo
ju, švietimo ir finansų skyriais. 
Kanados Kultūros Fondas per 
spaudų kreipėsi į lietuvių visuo
menę laukdamas, kad toks ben
druomeninis organas, skirtas di
džiajam lietuvybės išlaikymo už
daviniui, sulauks visų paramos. 
Šiuo metu Kanados LKF jau bai
gė organizavimosi darbų ir eina 
prie veiklos Išplėtimo, didelio dė
mesio kreipdamas lėšų telkimui.

Amerikoje, ęievelande, veikė tris 
su viršum metų Kultūros Fondas, 
suruošus eilę augšto lygio koncer
tų, vakarų, meno parodų, prave
dęs dramos veikalų konkursų. Šiuo 
metu ten LKF persiorganizavo 
bendruomenės organizacijos rė
muose.

Gražų pavyzdį duoda mums kai
mynai latviai. Jie sugeba ypač su
telkti lėšas Ir atlikti didesnio mas
to uždavinius. Latvių spauda pra
neša Jungtinio JAV Ir Kanados 
Latvių Kultūros Fondo praėjusių 
metų apyskaitų. Suaukota 4566 
dolerių. Suteiktos premijos ir pa
šalpos: prof. Karl Kundzinš — 
500 dol. už teologinę — filosofinę 
knygų, poetui A. Eglitis — 500 
dol. už poezijos rinkinį, prof. 
Straubergs — 400 dol. už mokslo 
veikalų apie latvių tautosakų, vie
nintelei laisvajame pasauly latvių 
gimnazijai Augustdnrfe — 450 dal., 
latviškų plokštelių gamybai pa
remti — 300 dol., Latvių Keliau
jančiam Teatrui — 900 dol. Ir dai
lės bei skulptūros premijai — 
500 dol.

Mūsų -tautinė garbė ir gyvybi
nis Išsilaikymas reikalauja išeiti 
į platesnį ir našesnį kultūros ba. 
rą. Sujungtom jėgom, su visu nuo
širdumu Ir pasiaukojimu dirbkime, 
kad lietuvių kultūra būtų savai
minga, plati ir gili. A. Krausas.

DAUGELIUI DAR NE-, V AK. VOKIETIJA 
ŽINOMA PASIBAISĖ

TINA TIESA NEBUS NATŪRALI
800 SYDNĖJAUS PABALTIEČIŲ 
BUVO SUSIRINKĘ PAREIKŠTI 
PROTESTO DĖL JŲ PAVERG
TOSE TĖVYNĖSE VYKDOMO 

GENOCIDO
Jau tradicija tapo, kad deporta

cijų minėjimus Sydnėjuje kiekvie
nais metais ruošia Jungtinis 
Pabaltlečių Komitetas, šiemet, ke
turioliktoji tragiškoji sukaktis bu
vo paminėta birželio 11d. Assemb
ly Hall. Dalyvavo apie 800 pa- 
baltiečių , australų ir kitų drau
giškų bendruomenių atstovų.

Scenos šonuose nusvirusios Jung
tinės Karalystės, gilumoj juodais 
kaspinais perjuostos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vėliavos, scenos 
priekyje Išstatytos baltos krizan- 
temos, vos salėn įėjus kiekvienų 
nuteikia rimčiai ir susikaupimui.

Nuskamba D. Britanijos him
nas. šiais metais pirmininkaujųs 
Jungtiniam Pabaltiečlų Komitetui 
estų prof. A.G. Parts atidaro mi
nėjimų. Jis apžvelgia Pabaltijo 
valstybių neprkilausomybės laiko
tarpį, skaudžiais faktaią iliustruo
ja šių kraštų didžiųjų tragedijų 
— laisvės netekimų ir deportaci
jas. Tylos minute pagerbiami žu
vusieji dėl tėvynes laisvės.

Pagrindinę kalbų pasako Sydnė- 
jaus universiteto prof. H.D. Black. 
Kalbėtojas padaro istorinę apžval
gų. Klek ilgiau apsistoja apie Ba- 
baltijo valstybių nepriklausomybės 
laikotarpio Ir Sov. Sųjungos įvyk
dyto smurto, kada po ultimatumo 
j Lietuvę, Latviją ir Estiją įžy
giavusi raudonoji armija, laisve 
besidžiaugiančias tautas privertė 
nusilenkti jėgai. Nurodo, kad pa
saulis dar ir šiandien neįstengia 
pilnai suvokti didžiosios grėsmės. 
Kalbėtojas pažymi, kad didžioji 
dalis australų labai nedaug težino 
apie Pabaltijo tragedijos baisumų, 
kaip lygiai jie mažai žinojo ir apie 
Pabaltijo valstybes jų nepriklauso
mybės laikais. Todėl reikia, kad 
galimai didesnis skaičius žmonių 
šiame, kaip ir kituose pasaulio 
kraštuose, sužinotų pasibaisėtiną 
tiesų, kurios atskleidimas daug 
pasitarnautų bendrajam susiprati
mui ir jėgų telkimui prieš agre
sorių.

Giliam susikaupime išklausoma 
F. Chopino Gedulingo Maršo, kurį 
vargonais išpildo Fr. Stockholm 
(jun.).

Latvių mišrus choras, vadovau
jamas dirigento V. Rules ir lat
vių dvigubas vyrų kvartetas, vado
vaujamas J. Puisens, padainuoja 
latviškų dainų. Irena Vilnonytė 
paskambina L. Bethovenų ir R. 
Schumannų. Mūsų mišrus choras, 
diriguojant Algiui Plūkui, padai
nuoja Leiskit į tėvynę, J. Bendo- 
riaus — Kodėl jūs tokie liūdni, 
broliai, ir C. Sasnausko — Apsau
gok, Augščiausias, tų mylimų ša
lį. Dvi dainas padainuoja estas 
baritonas V. Maelong. Programą 
užbaigia estų vyrų choras, diri
guojant H. Molder.

Tai buvo vienas įspūdingiausių 
trėmimų minėjimų Sydnėjuje. 
Apie jį per Sydnėjaus radiją buvo 
pranešta, nurodant, kad 1000 Syd
nėjaus pabaltiečlų buvo susirinkę 
prisiminti savo artimuosius, iš
tremtus į Sibirą ir žuvusius dėl 
gimtųjų kraštų laisvės. Trumpai 
buvo priminta ir sovietų įvykdy
toji okupacija. Australiškuose Syd
nėjaus laikraščiuose apie birželio 
trėmimus neteko skaityti, nors į 
minėjimą buvo pakviesti ir aust
ralai lakraštlninkai. (kl.)

Iš Vašingtono pranešama, kad 
laike prezidento Eisenhowerlo ir 
Vak. Vokietijos kanclerio dr. Aden
auerio pasitarimų, prieita vienin
gos nuomonės, kad Vak. Vokieti
jos neutralizacijos idėja griežtai 
atmestina.

Laukiama, kad Sov. Sąjunga 
Vak. Vokietijos neutralumo parei
kalaus 4 Didžiųjų konferencijoje 
ir mėgins dr. Adenauerį šia kryp
timi veikti laike jo vizito Mask
voje.

Vak. Vokietijos kancleris spau
dos konferencijoje Vašingtone pa
sakė, kad Vak. Vokietijos neutra
lumas reikštų tuštumų Europoje ir 
sudarytų pavojų kiekvienam pas
kiram kraštui.

“Neutralumas, ar Vak. Vokieti
jos neutralizacija įgalintų Sov. 
Rusiją, ir tai labai trumpu laiku, 
išplėsti savo Jėgų visoje Vak. Eu
ropoje” — kalbėjo dr. Adenauerls.

Toliau Jis pareiškė, kad jeigu 
Sov. Sųjunga atsipalaiduotų nuo 
“rūpesčių” Europoje, tai jai būtų 
duota proga panaudoti savo ištek
lius, ir ypač karines pajėgas, ki
tuose sektoriuose. Dr. Adenaueris 
išreiškė savo įsitikinimų, kad Va
karų sųjunga turi būti neišardo
ma. Jis patikino, kad Vak. Vokie
tija savo draugystės su Vakarais 
neišduos Ir garbingai vykdys vi
sus susitarimus.

Konferuoja Užsienio 
Politikos Vadovai

' New Yorke birželio 16 d. prasi
dėjo pasitarimai tarp JAV, Pran
cūzijos ir D. Britanijos užsienių 
reikalų ministerių. Pirmųjų dienų 
trys ministerial tarėsi privačiai, gi 
antrųjų dienų pasitarimai buvo

ŽUVUSIEJI
LIETUVIAI KARIAI
Yra gauta smulkesnių žinių, ko

kiomis aplinkybėmis praėjusio ka
ro metu žuvo žemiau išvardinti lie
tuviai kariai:
1) Aschibergas Adolfas, 21.5.1926,
2) Cirulis Edgars, 12.2.1914, 3) 
Czemewicz Wenzel, 22.5.1924, 4) 
Jukeus Kasimir, 6.2.1923, 5) Juzė
nas Alfonsas, 2.12.1923, 6) Kar- 
manski Waclaw, 23.4.1923, 7) Kre
pšiui Stanislaus, 24.4.1923, 8) Ly- 
geitra Vaclav, 23.6.1923, 9) Mi- 
cius Juozas, 26.12.1927, 10) Mic
kevičius Edvardas, 1.7.1923, 11) 
Najus Peter, 3.12.1927, 12) Nava- 
rauskas Stasys, 27.1.1919, 13) Pas. 
kevicz Viktors, 7.5.1921, 14) Pum
putis Adomas, 14.5.1917.

Artimieji arba šiaip suintere
suoti asmenys prašome kreiptis į 
PLB Vokietijos Krašto Valdybą 
adresu: Lithaulschhes Zentralkomi- 
tee, (17a) Weinheim, Bergstr., 
Postfach 233.

D. Britanijoj traukiniai 
jau pajudėjo

D. Britanijos traukinių mašinis
tų ir kūrikų straikas jau pasibaigė. 
Krašto geležinkeliams 70.000 vyrų 
straikas atnešė £ 45 miltonus nuo
stolių. Viso krašto ūkiui nuostolių 
padaryta už keletą šimtų millonų 
svarų.

Nors geležinkelininkų straikas 
pasibaigė, bet 20.000 dokų darbi
ninkų tebestralkuoja. Iš didžiųjų 
uostų 68 laivai vis nebegali pajudė
ti. Dėl dokų darbininkų stralko 
maisto kainos pakilo visame krašte.

oficialūs Ir juose dalyvavo Vak 
Vokietijos kancleris dr. Adenaue
ris. Per šiuos pasitarimus buvo 

pasiruošta visokiems netikėtumams, 
kuriuos gali pateikti Molotovas 4 
Didžiųjų konferencijoje.

Sov. S-gos Delegatus 
“Pasveikino”

Lietuviai ir Latviai
Molotovui vykstant su savo pen- 

kiasdešimčia patarėjų į San Fran- 
cisko dalyvauti Jungtinių Tautų 
Organizaiijos dešimties metų įsi- 
steigimo sukakčiai paminėti, Oma- 
hoj, Nebraskos valst., kaip prane
ša žinių agentūra A.A.P., stotln 
susirinko gausus būrys “įpykusių 
žmonių”, daugiausia latvių ir lie
tuvių. Demonstrantai nešė plaka
tus su užrašais: "Molotovai, va
žiuok pragaran vieton San Fran- 
clskan (Molotov, go to the hell 
instead of San Francisco) ir “Ko
munizmas yra persisunkęs lietuvių 
krauju” (Communlzm is soaked 
with the blood of Lithuanians). 
Molotovas mėgino sudaryti įspūdį 
lyg visa tai jo neliečia.

JAPONAI PASAKOJA
APIE LIETUVIUS

SIBIRE
Baltų spauda plačiau apžvelgia 

japonų karo belaisvių praneštąsias 
iš Sibro darbo vergų stovyklų ži
nias apie ten sutiktuosius pabal- 
tiečius. Minimi sukilimai Karagan
doj, Norilske ir kitur. Japonų Oka- 
dos spauda aprašė, kaip 150.000 
darbo vergų, protestuodami prieš 
rusų sargybinių bei prižiūrėtojų 
brutalų su jais elgimąsi, metė 

darbo įrankius, iškėlė juodas vėlia
vas ir atsisakė dirbti. Sukilimų 
aukos — apie 200 buvo išžudyti, 
o apie 180 sužeistų. Neramumų 
būta ir tarp darbo vergų, turin
čių kasti Rusijos atomų fabrikams 
uraną Kolymos upės baseine. Ten 
esą apsčiai lietuvių, latvių ir es
tų. Latvių socialdemokratų Stock- 
holme leidžiama “Bryvyba” rašo, 
kad tolimesnėse srityse Kolynos 
upės baseine urano rūdą, turi kas
ti apie 3.000 latvių, lietuvių ir es
tų. Apie juos daugiau žinių sutei
kė paleisti namo japonai karo be
laisviai.

Grįžusieji į Vakarus kai kurie 
iš buvusiųjų karo belaisvių ir ci
vilių Internuotų yra parnešę žinių 
taip pat apie daugelį Sibire ar ki
tose darbo vergų stovyklose sutik
tųjų mūsų tautiečių. Nupasakoja
ma, už ką į Sibirą buvo ištremtas 
operos solistas Kučingis, kaip ten 
atsidūrė buv. Aušros gimnazijos 
mokiniai, bolševikų užtikti Vasa
rio 16 d. giedant Lietuvos himną, 
ir kt. Gautosiomis žniomis, leista 
grįžti iš Vorkutos į Lietuvą jėzui
tui tėvui A. Bieliūnui, išbuvusiam 
joje apie 10 metų. Daugumas bu
vusių jėzuitų dažniausiai tarnau
ją zakrastijonais įvairiose parapi
jose. E.

— o —
• Amerikiečių asmeninės paja

mos š.m. balandžio mėn. pasiekė 
295.600 millonų dolerių. Tai esąs 
rekordinis skaičius. Žinoma, sumo
kėtos “taksos” taip pat. pasiekė re
kordinius skaičius.

Pasikeitimai ALB Krašto 
Valdyboje

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas Leonardas Karvelis nuo š.m. 
birželio 10 d. iš Krašto Valdybos 
pasitraukė, š. m. birželio 17 d. 
įvykusiame Kr. Valdybos posėdyje 
pareigomis pasiskirstyta taip: Vy
tautas Skrinska ■— pirmininkas, 
Vytautas Simniškis I vicepirminin
kas ir socialiniai reikalai, Vytau
tas Doniela — II vicepirmininkas, 
kultūros, švietimo ir spaudos rei
kalai, Stasys Pačėsa — sekreto
rius, Simas Grina — iždininkas, 
Mykolas Petronis ir Pranas Nagys 
— nariai “Mūsų Pastogės” admi
nistraciniams reikalams.

Leonardui Karveliui iš Kr. Val
dybos pasitraukus, jo vieton pak
viestas pirmasis valdybos kandi
datas S. Pačėsa.

Pasitraukdamas L. Karvelis pa
žadėjo savo talką kiekvienu metu, 
kada Krašto Valdyba jį kokiam 
darbui pakvies.

Krašto Valdyba L. Karveliui už 
jo darbą ir nuoširdų bendradarbia
vimą pareiškė padėką.

L. Karvelis pereitoj kadencijoj 
dvejus metus Išbuvo Kr. Valdyboj 
vicepirmininku.

IŠ VLIKO POSĖDŽIO
"1955 m. birželio 6-7 d.d. Vii- 

kas, Išklausęs Vliko pirmininko 
pranešimo, aštuoniais balsais nu
tarė:

1. Vliko pirmininkas ir Vykdo
moji Taryba atsistatydina.

2. Atsistatydinimas įteikiamas, 
kai bus sudaryti toliau minimi nau
jieji organai.

3. Vykdomoji Taryba sudaroma 
iš 5 (penkių) asmenų, pageidau
jant įtraukti naujų žmonių kiek 
galint platesne bendradarbiavimo 
baze.

4. Naujieji organai sutariami 
iki 1955 m. liepos mėn. galo.

Tolimesnėje posėdžio eigoje bu
vo nagrinėjami aktualūs užsienio 
politikos klausimai, svarstyti Lie
tuvos Rytų Sienų Studijų Komisi
jos reikalai, Raudonojo Kryžiaus 
sudėtis ir įvairūs kiti aktualieji 
klausimai”.

Toks yra viešai paskelbtas apie 
1955 m. birželio 6-7 d.d. įvykusį 

VLIKo posėdį komunikatas.
š.m. birželio 6 d. įvykusiame 

grupių pasitarime, dalyvaujant 
astuonioms VLIKą sudarančioms 
grupėms, buvo prieita prie vienin
go nusistatymo, jog, atsižvelgiant 
į šių dienų padėtį, būtina sudary
ti klek galint 'platesnį VLIKo ben
dradarbiavimo pagrindą, šiame 
pasitarime sutarta, kad principinės 
reikšmės reikalai būtų sprendžia
mi kiek tat yra įmanoma sutar
tinai. Elta.

DĖL 4DIDŽ. KONFE
RENCIJOS SUSITARTA

D. Britanija, JAV ir Prancūzija 
sutiko su Sov. Sąjungos pasiūlymu, 
kad 4 Didžiųjų konferencijai, kuri 
prasidės liepos 18 d. Šveicarijoje, 
būtų skirta daugiau kaip 4 dienos. 
Prezidentas Eisehoweris pareiškė, 
kad jis sutinka konferencijoje iš
būti 6 dienas. Sovietai norėtų po
sėdžiauti 3 savaites.

Sovietų Sąjunga per komunistų 
oficiozą “Pravda” puola Ameriką, 
Pravda rašo, kad Amerikos pareiš
kimai, jog konferencijoje būsią iš
kelti satelitinių kraštų ir aplamai 
Rytų Europos problemos, esą nie
kas daugiau, kaip nesąmonė. Mas
kva niekada nesutiksianti šitų klau
simų svarstyti, rašo "Pravda”.

BIRŽELIO TRAGIŠKOSIOS
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS 
Be Jungtinio Pabaltlečių Komi

teto ir ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdybos suruoštų birželio trėmi
mų minėjimų, Sydnėjaus lietu
viams tragiškosios sukakties mi
nėjimą organizavo Liet. Rezisten
cijos Buv. Polit Kalinių Komite
tas.

Pamaldos Camperdowno bažny
čioje. Iškilmingas mišias laiko kun. 
P. Butkus. Galingai skamba Syd
nėjaus lietuvių choro giedamos 
giesmės. Kun. Butkus pasako gi
liai patriotišką pamokslą: kalba 
apie tėvynės ir paskiro žmogaus 
— visos tautos skausmą. Sykiu 
nusako ir mūsų kiekvieno, kaip ly
giai ir visų kartu pareigas kovoje 
dėl Krašto laisvės: turime visur 
ir visiems kalbėti apie mūsų tau
tai padarytą neteisybę.

Prieš altorių simbolinis karstas. 
Jį paruošė choras. Dvi tautiniais 
drabužiais mergaitės padeda gė
lių. Liūdni vargonų tonai palydi 
Libera giedančio J. Gaižausko gi
liai rimčiai nuteikiančius žodžius.

Himnas.
Salė. Pilnutėlė žmonių. LRBPK 

Komiteto pirm. Juozas Ilčlukas 
trumpu žodžiu pradeda minėjimą. 
Toliau kalba ALB Krašto Valdy
bos pirm. Vyt. Skrinska. Trumpoj 
kalboj pabrėžiamas lietuvio per 
amžius nelšblėstąs herojiškumas, 

pasiaukojimas Ir meilė savam kraš
tui. Kalbėtojas neabejoja, kad šitų 
dorybių kupina kiekvieno lietuvio 
širdis ir šiandien, todėl kova dėl 
brangiausio idęalo — laisvės — 
bus tęsiama iki galutinės pergalės. 
Gi birželio trėmimų įprasminimas 
Ir geriausias atpildas tautos kan
kiniams bus tada, kai mes visi 
ryžtingai ir valingai stosime Lie
tuvos bylos ginti.

Kalba Sydnėjaus liet. kat. kape
lionas kun. P. Butkus. Jis praple
čia ir daugiau precizuoja savo pa
moksle pasakytas mintis. Kviečia 
visus, visur Ir kiekviena proga, 
savo kaimynams ir pažįstamiems 
atškinfti fr skelbti tikrąją tiesą 
apie okupanto padarytas žaizdas 
lietuvių tautai.

Meninė dalis. Gyvasis paveiks
las — Lietuva brangi. Išpildo 
Sporto Klubo Kovo 14 tautiniais 
drabužiais vilkinčių mergaičių. Už 
scenos, užkulisyje, mergaičių plas
tiškus judesius lydi tyli choro dai
na. Vaizdas žavus ir įspūdingas.

Almis Jūragis Jautriai paskaito 
savo eilėraštį "Išvežtam broliui”. 
Šauniai pasirodo mažutė deklama- 
torė Jūra Juraitė. Rydes savait
galio mokyklos mokiniai, prie did
žiulio lietuviško stiliaus kryžiaus, 
pasirodo gyvajame paveiksle “Leis
kit į tėvynę". Paruošė mokyt, p. 
Savickienė. “Kovo” merginos už
baigia meninę programą “Kepu
rine”. Gyvąjį paveikslą “Lietuva 
brangi ir "Kepurinę” paruošė p. 
Bernotaitė.

Iš šimtų krūtinių išsiveržia 
LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ, 
TU DIDVYRIŲ ŽEME...

OLIMPINIAI ŽAIDIMAI 
MELBOURNE

Jau prieš keletą metų buvo su
tarta, kad 1956 m. Olimpiniai Žai
dimai bus ruošiami Australijoje, 
Melbourne. Bet, parengiamiesiems 
darbams neinant numatytu sparčiu, 
buvo prileidžiama, kad Olimpiniai 
žaidimai Melbourne gali ir neįvyk
ti. Abejones galutinai išsklaidė 
birželio 14 d. Paryžiuje įvykęs 
Tarptautinio Olimpinio Komiteto 
posėdis, kuriame išreikštas Aust
ralijos Olimpinių Žaidimų Orga
nizaciniam Komitetui pasitikėji
mas.
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STUDIJŲ ŠEŠTADIENIS
Birželio 4 d. Australijos Liet. Studentų Sąjungos Syduėjau.s 

skyrius savo nariams ir susidomėjusiems suruošė studijų šeštadienį. 
Tai buvo antras šios rūšies parengimas ir, reikia tikėtis, tradicija 
nusistovės. Į vakarą, neskaitant svečių, atsilankė beveik visi Sydnė- 
jaus lietuviai studentai. Žemiau duodama skaitytų referatų santrau
kos.

LIETUVIAI
STUDENTAI JAV—SE

Pajauta Daukutė padarė trumpą 
pranešimą apie lietuvius studentus 
JAV-se.

Lietuvių Studentų Sąjunga JAV 
-ėse įsikūrė 1951 m. pradžioje. 
1954 m. Sąjungai priklausė 576 
studentai, susibūrę į 11 skyrių. 
Vietose, kur nėra įsteigto LSS sky
riaus, studentai priklauso tiesio
giniai Centro Valdybai. Centro 
Valdyba, o taip pat ir Garbės Teis
mas bei Revizijos Komisija yra 
renkami kiekvienais metais. 1954 
m. kandidatai buvo siųlomi dviem 
sąrašais: aktyviųjų (ateitininkų) 
ir nepriklausomųjų. Nepriklauso
mieji tais pačiais metais įsteigė 
Lietuvių Studentų Santarą, kuri 
aprėpia įvairių pasaulėžiūrų stu
dentus.

Pasiskirstymas pagal studijų 
šakas panašus, kaip Australijoje. 
Didžiausias procentas studijuoja 
inžineriją, paskui seka gamtos-ma
tematikos mokslai, komercija, tei
sė. Humanitariniai mokslai abejo
se šalyse kiek apleisti, tuo tarpu 
medikai proporcijos atžvilgiu vy
rauja Australijoje.

Finansinė padėtis LSS narių nė
ra pavydėtina. Stipendijas gauna 
tik mažas skaičius (tuo Australi
jos kolegos laimingesni!) ir gan 
daugelis kartu dirba ir studijuoja. 
Visuomenei susirūpinus jaunimo 
mokslinimu ir būsimos inteligen
tijos paruošimu, buvo įsteigtas lie
tuvių studentų šalpos fondas.

Lietuvių studentų veikla Ame
rikoje pasirešikia per pačius sky
rius, o ypač per suvažiavimus, 
studijų dienas ir vietos lietuvių 
spaudą. Leidžiamas Sąjungos biu- 
letinis “Studentų Gairės”, biulete
nis “Lltuanus” anglų kalba, stu
dentų skyriai telpa “Dirvoje”, 
“Drauge”, “Naujienose” ir "Sėjo
je”.

Ypač studijų dienos laikytinos 
svarbiu faktoriumi studentų veik
loje. Jųjų metu studentai randa 
laiko Ir progos pasidalinti minti
mis, studijuoti ir diskutuoti save, 
savo, bei lietuviškosios bendruome
nės aktualiąsias problemas.

IDĖJOS DVIDEŠIMTA
ME AMŽIUJE

Savo referate Vytautas Donlela 
peržvelgė svarbiausius dvidešimto 
amžiaus įvykius humanitariniuose 
moksluose; įvykius, kurie prisidė
jo prie šio amžiaus veido išryš
kinimo. Vytautas Doniela peržvel
gė tris mokslus; psichologiją, fi
losofiją ir istoriją.

Ypatingos pažangos padarė psi
chologija, nors ji savo nepriklau
somybę išsikovojo tik praeito šimt
mečio pabaigoje, šiomis dienomis 
paskiros psichologijos mokyklos iš
sidėsto tarp dviejų kraštutinių 

mokslų: elgsenos psichologijos (be
haviorism) Ir psichoanalizės. Elg
senos psichologija, kilusi iš Pav
lovo eksperimentų, pabrėžė fiziolo
ginį aspektą ir redukavo dvasios 
reiškinius j gerklės ir kitų mus
kulų mechaninį judėjimą. Psicho
analizė atvėrė naujas erdves, pa
brėždama, kad sąmoningi dvasiniai 
reiškiniai yra tik maža dalis psi
chinio pasaulio. Dinamiškai su
prasta psichinių procesų tarpusa
vio kova įgalino suprasti psichi
nių sutrikimų kilmę. Aplamai, psi
chologija negali grįžti į priešfreu- 
dinius laikus. Prichoanalizė iš pa
grindų pakeitė ir antropologijos 
metodus; nebepasitenkinama pa
pročių bei mitų aprašymu, bet 
stengiamasi atverti jų kilmę.

Filosofija dvidešimtame amžiuje, 
ypač Vakarų Europoje, nusigręžė 
nuo tradicinio filosofijos suprati
mo (kaip bendriausas mokslas, 
kalbąs apie bruožus bendrus vi
soms situacijoms) ir pabrėžė žmo
gų ir jo problemas. Iškilusi egzis
tencijos filosofija dėmesį nukreipė 
į laisvės problemą, kiekvieno žmo
gaus savitumą. Jau vien dėl to, 

kad pabrėžė kiekvienos situacijos 
vienkartiškumą, egzistencializmas 
įtakingiausiai išsireiškė literatūri
nėmis formomis (Prancūzija), nors 
kitur netrūko ir noro naująją fi
losofiją susisteminti (Vokietija).

Istorijoje taip pat nebepasiten- 
kinta vien faktų registravimu, ir 
Oswald’as Spengler’is tarėsi radęs 
istorijos dėsnius, atsiveriančius 
kiekvienos kultūros raidoje. Kultū
ra tapo suprasta kaip augalas, ku
ris išdygsta, žydi, vysta ir žlunga. 
Jei Spengler’s pabrėžė mistinius 
likimo dėsnius, anglas istorikas 
Arnold Toynbee jieškojo empirinio 
atsakymo į kultūrų iškilimo klau
simą, o taip pat norėjo išaiškinti 
ir kaikurių kultūrų stagnacijos rei
škinį. f šiuos du klausimus Toyn
bee atsakė “iškvietimo ir atsaky
mo” hipoteze, teigdamas, jog kul
tūros iškilimas ir augimas yra ga. 
limas tik tada, kai kūrybinga ben
druomene pajėgia nugalėti Išori
nes kliūtis. Jei bendruomenė iššau
kimo nepakelia, kultūra žlunga ar
ba vegetuoja.

FIZIKA, SAUGOKIS 
IMETAFIZIKOS

Trečiąjį referatą skaitė Zigmas 
Budrikis, istoriniais pavyzdžiais 
nurodydamas fizikos ir filosofijos 
metodų skirtumą.

Fizika jieško dėsningumo gam
tos įvykiuose, jos įrankiai — ban
dymas ir stebėjimas. Metafizika 
studijuoja pagrindinius klausimus 
surištus su žmogišku pažinimu ir 

NUOMONES

DAUGIAU SANTŪRUMO
Besitęsianti kova dėl Lietuvos 

laisvės, ne visada vyksta lietuviškų 
pastangų vienijimo keliu. Vietoje 
Lietuvos bylos aktyvinimo ir pro
pagandos stiprinimo laisvojo pa
saulio valstybių tarpe, mūsų tar- 
pusaviai nesutarimai, ir vis dažnė
jantis vlnų prieš kitus pykčio pra
siveržimas, pradeda dominuoti mū
sų spaudą ir bendruomenės gyveni
mą aplamai. Apgailėtinas reiškinys, 
kad panašus vyksmas eina ir ki
tų emigrantų tarpe, neturėtų būti 
pateisinimu, kad ir mes turime vie
nas kitam į gerkles kibti.

Užtenka tik pavartyti Amerikos 
ir Kanados lietuviškus laikraščius. 
Ir kokiais vardais ten vieni kitus 
neišvadina! Atrodo, kad tuose kra
štuose nebeliko patriotų, dorų lie
tuvių, garbingų visuomenlnkų — 
veikėjij. Net ir mirusieji Nepriklau
somos Lietuvos politikai bei visuo
menininkai nepaliekami ramybėje. 
Tarytum, juodindami nepriklauso
mybės laikotarpio ryškiąsias asme
nybes, mes priartintume Lietuvos 
išvadavimą.

JAV-bių lietuviškoji spauda vi
sada pasižymėjo savo aštriu tonu 
priešingų ideologijų atžvilgiu, o 
pastaraisiais laikais nuėjo taip to
li, kad lietuviškos visuomenės su
skaldymą į politinius lagerius nu
kėlė į tolimiausias lietuvių ben
druomenės kolonijas.

Amerikinių ir kanadintų lietu
viškų laikraščių pavyzdžiu, kar
tais užsikrečia ir Australijos lie
tuviškoji spauda. Nekalbu apie į- 
vairlos spalvos rotatorinius lape
lius, ar karts nuo karto atsukamus 
rotatorinius laikraštukus. Iš šitos 
rūšies spaudos santurumo ir nesi
tikima. Turiu galvoj “Australijos 
Lietuvio” užimtą poziciją, tautinin
kų ir jiems artimų sąjūdžių atž
vilgiu.

Kad “A.L.” linijos nustatinėto- 
jai tautinės minties žmonių nemėg
sta, nenaujlena. Tai jau ne kartą 
buvo pademonstruota ir anksčiau. 
Pagaliau kiekvienas yra laisvas iš
reikšti pritarimą ar kritiką bet ku
rios partijos ar pasaulėžiūros at
žvilgiu. Tačiau ne vistiek, kokia 
proga tai daroma, kokia forma pa
sirenkama savo credo deklaruoti.

realybe apskritai; Jos priemone — 
grynas mąstymas. Tad tie du 
mokslai svarbiausiai skiriasi savo 
studijavimo būdais.

Klaidinga yra nuomonė, kad kai- 
kada, ypač šiame šimtmetyje, sėk
mingai buvo panaudoti metafiziniai 
principai naujiems fizikos atradi
mams. Iš tiesų, yra, arba buvo, 
fizikų, kaip Milne’as ir Edding- 
ton’as, kurie teigė, kad pasaulį 
galima suprasti vien “sveiku gal-
vojimu” ir eksperimentas esąs ne
labai reikalingas gamtos dėsnių 
jieškojime. Tačiau toks epistemo- 
loginis nusistatymas galėtų tiktai 
fizikos pragresą sustabdyti. Tai 
jau įrodo tai, kad nei Eddington’, 
as nei Milne’as (nei kas kitas) sa
vo pasiūlytuose protiniuose pasau
lio paveiksluose jokių naujų, dar 
nežinomų, gamtos dėsnių nesura
do.

Peržiūrint fizikos praeitį, mato
ma, kad daug svarbios pažangos 
buvo padaryta tikrinant iškilusiu 
hipotezių empirines išvadas. Taip, 
pvz., reliatyvumo teorija buvo iš
vystyta po to, kai iškilo klausimas 
mūsų žemės greičio per absoliučią 
erdvę (eterį), nors vėliau ir pasi
rodė, kad tokios absoliučios erd
vės iš viso nesą. Iš to paaiškėja, 
kad fizikai nereikalingas teisingu
mas, kuris yra nustatytas a prio
ri. Teisingumą fizika susiranda a 
posteriori stebėjimais.

Naudingos hipotezės, geriau heu- 
ristinčs idėjos, buvo Planck’o kvan
tų pasiūlymas ir Bohr’o atomo mo
delis. Pirmoji mintis ligšioliniais 
daviniais teisinga, antroji — ne
visiškai. Bet abi šios hipotezės iš
plaukė iš empirinių stebėjimų ir 
eksperimentų.

Tikrasis metafizikos pavojus fi
zikos progresui glūdi tame, kad 
metafizika gali uždrausti kai kurių 
pagrindinių klausimų kėlimą, nes, 
pasak Jos, atsakymai tiems klau
simams jau esą surasti. Fizikos 
istorija vis dėlto rodo, kad jieš- 
kojimui ribų nustatyti negalima.

P.D.

Perskaičius “Australijos Lietuvio” 
š.m. vasario 7 d. (Nr. 3) vedamąjį 
— Vasario 16-toji — norisi pa
klausti: į ką mes degraduojame 
nepriklausomybės paskelbimo šven
tę? Nesvarbu, kad straipsnis pasi
rašytas p. J. Dalio vardu, bet ve
damuoju paleistas jis išreiškia ofi
cialiai “A.L.” redakcijos ir leidėjo 
nuomonę. Liūdna, kad lietuviškas 
laikraštis savo skaitytojams Vasa
rio 16-tąją — visų srovių Ir skir
tingų Ideologijų lietuviams bran
gios dienos proga — vieton kvies
ti į vieningą darbą ir santūrumą, 
patiekė pykčiu persunktų kaltini
mų, “A.L.” žodžiais tariant, "vi
sokiais vardais besivadinantiems 
tautininkams.”

“A.L.” Nr. 7 atspaudė p. V. 
Rastenio laišką — atsakymą j p. 
J. Dalio straipsnį. Čia “A.L.” lyg 
ir norėjo parodyti: žiūrėkite, duo
du ir antrai pusei pasisakyti. Ta
čiau čia pat, matyt bijodamas, kad 
skaitytojai nepatikėtų p. Rastenio 
padėties nušvietimu, sudeda eilę 
parinktų ištraukų — citatų iš 
“Draugo”, “Naujienų” ir ’’Sėjos”. 
Žinoma, jos visos nukreiptos prieš 
tautininkus ir Diplomatijos šefą, 
ir parinktos pačios “sūriausios”. 

O Nr. 9 tas pats p. J. Dalys, strai
psniu "Tautos Fondo reikalais”, 
duoda atsakymą į p. J. Rastenio 
laišką. Tikrumoje nieko neatsako
ma, tik dar labiau paslgalandue 
plunksną, duodama laisvė savo 
fantazijai, išdėstant “juodu antį 
balto”, kokie nevidonai ir griovė-' 
jai yra tie tautininkai ir kiti einą 
su jais. Lyg aiškiaregystės transo' 
apimtas, p. J. Dalys permato, ką 
tautininkai galvoja ir ko siekia, j 
būtent: “kompetencijos skirti dip
lomatinius atstovus, griežti pirmu1 
smuiku Vilke, demokratus tik vai
diną, užsiimu šmeižimų, Insinua
cijomis ” ir t.t.

Suprantama, kad po tokios rū
šies “argumentacijos” nebepalieka 
vietos polemikai. Tenka tik stebė
tis, kad laikraštis, pretenduojąs bū
ti nepriklausomu, nueina toliau už 
siaurai partinius. “A.* Lietuviui” 
viskas yra tiesa, ką rašo “Naujie
nos”, “Draugas”, ”E. biuletenis”, 
o tai, kas rašoma “Dirvoje”, ’’San-

IMU REIKALU
jau sudaro depozitą £ 9000-£10000 
vertės namui. Turint namus, liku
sius pinigus nėra sunku išmokėti, 
nes tokio pobūdžio namai neša ge
rą pelną — pagalvokime tik kad 
kasmet mes išmokame virš £ 500 
salių nuomavimui! Salių pareika
lavimas Melbourne yra toks dide
lis, kad be didelio vargo vien tik 
Lietuvių Namų salės nuomavimas 
gali nešti apie £ 900 gryno pelno 
per metus.

Perkantieji akcijas, be kitų klau
simų, dažnai Komiteto klausia:
1. Kas bus Lietuvių Namų savi
ninkas, ar Bendruomenės Valdy
ba?
2. Kurioje miesto dalyje namai 
bus perkami? Kaip dideli ir kokie 
šie namai bus?

Lietuvių Namų savininku bus 
patys akcininkai. Kiekvienas ak
cininkas bus šių namų dalininkas 
ir visų su Lietuvių Namais susi
jusių klausimų sprendime turės 
tiek balsų, kiek bus įsigijęs ekci- 
jų. Namai bus administruojami 
akcininkų iš savo tarpo išsirink
tos valdybos, kuri šiuos namus 
tvarkys pagal akcininkų priimtą 
statutą.

Komiteto manymu namai turė
tų būti perkami netoli nuo miesto 
centro, kaip pav. St. Kilda, North 
Melbourne, East Melbourne, Rich
mond, ar panašiame priemiestyje. 
Prie jų taip pat turi būti nema
žas sklypas sporto aikštelėms (pa- 
vyzdž. teniso, krepšinio ir pan.). 
Už augščiau minėtą kainą visa tai 
yra įmanoma įsigyti.

Laikinasis Komitetas nėra kom
petentingas Lietuvių Namų po
būdžio galutinai nustatyti, tačiau, 
bendrais bruožais, štai kokie jie 
yra numatomi.

Juose pirmiausiai turėtų būti 
salė talpinanti apie 300 asmenų. 

Tai pakaktų įvairiems minėjimams, 
susirinkimams, sportui, pasilinks
minimams. Be salės dar turi būti 
5-7 kambariai ir viena ar dvi vir
tuvės. šie kambariai būtų naudo
jami organzacljų susirinkimams, 
repeticijoms, paskaitoms, jaunimo 
veiklai. Vienas šių kambarių tu
rėtų būti skiriamas klubui-blblio- 
tekai. Čia turėtų būti prenumeruo
jama užsienio lietuvių spauda, ras. 
tis šachmatų lentos ir pan. Vienas 
kambarys taip gali būti skiria
mas bufetui-kavinel. Taip pat rei
kalingas kambarys su virtuve na
mų prižiūrėtojui.

Jei mes visi prie Lietuvių Namų 
įsigijimo prisidėsime, šitokius na
mus mes galime nesunkiai ir grei
tu laiku turėti.

Tad rimtai pagalvokime Ir su
praskime šio reikalo svarbą. Mes 
iki šiol galėjome tik didžiuotis sa
vo tautos nueitu keliu, savo tauti
ne kultūra, savo tėvais ir sene
liais, kurių darbo, dažnai net ir 
gyvybės kaina, mes šiandien esa
me lietuviai ir turime savo tradi
cijas, kalbą ir kultūrą. Mes pasa
kojame savo vaikams ir Jaunimui 
apie gražias Lietuvos mokyklas, 
apie Lietuvos liaudies meną, Lie
tuvos kultūrą ir lietuvio meilę gro
žiui ir savai tautodailei, tačiau 
žodžiai neatstoja darbo. Kada ki
tos tautinės grupės, kaip antai 
lenkai, ukrainiečiai ar estai Mel-

MELBOURNO Nj
MELBOURN IEČIAI!

Pereitų metų rugsėjo 8-tą — 
Tautos šventes dieną — Lietuvių 
Namams Melbourne Įsigyti Laiki
nasis Komitetas pradėjo pardavi
nėti šių namų įsigijimui akcijas 
ir akcijų pirkimo pasižadėjimus. 
Iki šiol yra parduota akcijų už 
beveik £ 700. Pinigai laikomi ban
ke Lithuanian House Fund vardu. 
Nors ši suma yra palyginti nedide
lė, tačiau surinkta per trumpą 
laiką, Ji liudija apie Melbourne lie
tuvių norą turėti savo namus. No
rėdamas lietuvių namų įsigijimą 
pagreitinti, Komitetas skelbia Mel
bourne ir jo apylinkių lietuvių vi
suomenei Melbourne Lietuvių Na
mų akcijų išpirkimo vajų, kuris 
tęsis nuo š.m. birželio mėn. 15 d., 
Iki rugsėjo mėn. 8 d. Per šį vajų 
Komitetas tikisi parduoti akcijų 
už maždaug £ 3000. Vajui pasi
baigus Komitetas sušauks akcinin
kų (akcijų savininkų) visuotinį su
sirinkimą ir tolimesni Lietuvių 
Namų įsigijimo darbą perduos į 
pačių akcininkų rankas. Visi pirkę 
akcijų pasižadėjimus yra prašomi 
iki rugsėjo 8 d. juos išpirkti, t.y. 
damokėti iki pilnos akcijos sumos 
ir tuo būdu tapti pilnateisiu akci
ninku.

Melbourne yra per 2000 lietu
vių. Išjų per 1000 dirbančių. Jei
gu kiekvienas dirbantysis nupirks 
tik po vieną £ 5 akciją — turė
sime Jau £ 5000. O kai kurie Jau 
yra nupirkę po dvi ar net daugiau 
akcijų! Be to, mūsų organizacijos 
pasižadėjo pirkti po kelias ar ke
liolika akcijų iš savo turimų lė
šų, ir kai kurios jau pradėjo tai 
vykdyti. Melbourne ALB Apylin
kės Valdyba taip pat yra numa
čiusi skirti nemažą savo pajamų 
dalį akcijų įsigijimui. Tad Komi
teto užsibrėžtą pirminę sumą (£ 
3000) galime nesunkiai sutelkti, 
jei tik visi suprasime šio reikalo 
svarbą Ir pirksime akcijas. £ 3000 

tarvėje”, “Vienybėje” — yra me
las, šmeižtai, insinuacijos.

Sunku prileisti, kad p. J. Dalys 
būtų toks naivus Ir tikėtų, jog 
dėl dabartinių Ir seniau buvusių 

nesutarimų tarp VLIKo ir Diploma
tijos šefo yra kaltas tik vienas mln. 
St. Lozoraitis. Bendradarbiavimo 
dėsniai buvo nustatyti Ir spec. 
VLIKo komisijos pasirašyti prieš 
keletą metų, bet, deja, vienai gru
pei padarius spaudimą, susitarimo 
VLIKas neratifikavo. Berods, ne 
tautininkai dėl to buvo kalti.

Kad VLIKas reikalingas refor
mų ir jame yra daug kas taisyti
no, to neneigia nė vienas objekty
vus ir reikalus iš arčiau pažįstąs 
stebėtojas. VLIKo buv. pirmininkas 
prof. Kaminskas, kviesdamas iš
laikyti VLIKo autoritetą, vis ti\ 
pripažįsta, kad VLIKas ne be ydų. 
Pagaliau, kam gi tos komisijos 
VLIKo būstinei nustatyti ir even
tualioms reformoms paruošti? Jei-i 
gu taip, tad ar yra teisinga ant 
tautininkų, laisvės kovotojų ir ki
tų, kurie reiškia viešą kritiką Ir 
atvirai pasisako dėl VLIKo, kal
nus šmeižtų suversti? Ar tai yra 
jau pagrindas juos kaltinti griovi
mu laisvinimo darbo? Jeigu jų 
(tautininkų ir Juos palaikančių) 
manymu VLIKo organizacijoj yra 
kas taisytino, tai kas gali uždraus
ti siūlyti būdus ir priemones VLI- 
Ko veiklą pagerinti? Tačiau, jei 
VLIKo dauguma, taip vadinamą 
opoziciją eliminuoja iš bendro dar
bo VLIKe, tai nėra ko stebėtis nei 
pykti, kad šie Jieško būdų sueiti 
draugėn ir tarnauti Lietuvos in
teresams taip, kaip jie randa tin
kamiausia esamomis sąlygomis. 
Lietuvos bylos gynimas yra visų 
lietuvių reikalas Ir niekas neturi 
teises nė vieno iš to darbo išjung
ti, o dirbančiojo smerkti.

J. Dalys teigia, kad tautinin
kai, norėdami diskriminuoti VLIKo 
veikėjus, pasirinko niekinimų, kal
tinimų Ir šmeižtų kelią. Gal p. J. 
Dalys taip lengvai nesišvaistytų 
tokiomis frazėmis, Jei padėtų nors 
kiek pastangų patirti, kiek intrigų, 
įžeidinėjimų Inkriminuojančių gan
dų yra nuolat sufabrikuojamų 
Reutlingene’ prieš tautininkų ats
tovą VLIKe.

Sunku surasti bendradarbiavimo 
bazę, kada kalbama tik apie vieno 
besiglnčyjančio partnerio ydas, ki
to sąmoningai nutylint. Tikriausia, 

ir vieni ir kiti yra padarę klaidin
gų ėjimų, pasikarščiavimų, netak
tų. Niekas neneigia, kad būtų idea
lu turėti vieningą, visų remiamą 
politinę vadovybę, kuri sutartinai 
veiktų su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba. Ar galima susiskaldžiu
siai visuomenei padėti suartėti 
"Australijos Lietuvyje” pasirod

žiusiais p. J. Dalio straipsniais, te
sprendžia skaitytojai.

J. Meiliūnas.

Red. PASTABA. Šio laikraščio 
redakcija yra nuomonės, kad poli
tiniais klausimais pasisakymai, kol 
neiškrypstama iš kultūringų disku
sijų vėžių, yra leistini bendruome
nės laikraštyje. Tačiau nebus spau
sdinami tokie straipsniai, kada, as
meninių ar partinių ambicijų atsi
rėmus, bus siekiama skirtingų pa
žiūrų žmones ar grupes diskredi
tuoti, arba’ varyti skaldomąjį dar
bą mūsų bendruomenėje. Jokiu at
veju nebus leidžiama grubi forma.

šitas, kaip ir kiti str. po ant
rašte "NUOMONES”, nebūtinai 
išreiškia ar išreikš laikraščio red. 
nuomonę.

bourne jau turi ar statosi savo na
mus, mūsų jaunimas yra priverstas 
rinktis ir dirbti dažnai labai ne
jaukiose ir svetimose patalpose. 
Argi mes esame mažiau tautiniai 
susipratę, ar mes mažiau turime 
tautinio lobyno, kuriuo mūsų jau
nimas galėtų prieš kitus didžiuo
tis? Mes esame laimingi turėdami 
savo tarpe architektų, dailininkų, 
skulptorių, audėjų, kurie tikrai 
mielu noru prisidėtų prie Lietu
vių Namų įrengimo ir išpuošimo. 
Mes galime Lietuvių Namus pada
ryti lietuviškos dvasios, meno ir 
kultūros centru, kuris ne tik mums 
patiems bus naudingas, bet ir ki
tiems liudys apie lietuvių tautinį 
solidarumą ir kultūringumą.

Tad, mielas lietuvi, kai į tavo 
duris pasibels Lietuvių Namų ak-1 
cijų platintojas, neatstumk jo, bet 
savo penkiais svarais prisidėk prie 

' šio gyvo lietuvių tautinio pamink
lo pastatymo. Tik mes visi kartu 
galime Lietuvių Namus pastatyti, 
tad kiekvienas iš mūsų esame tie- 
sioginiai atsakomingas už jų bu
vimą ar nebuvimą.

Ateinančios kartos vertins mū
sų darbus — ar mūsų sąžinė bus 
rami, jeigu mes nepasiryšim pa
aukoti kelis svarus, kada mūsų 
broliai aukoja savo gyvybes už lie
tuvybės išlaikymą?

ŠIE ASMENYS PLATINA LIE
TUVIŲ NAMŲ AKCIJAS IR PA
SIŽADĖJIMUS:

1. L. Barkus, 9 Earl St., Windsor.
2. D. Giedraitytė, 10 Elm Grove, 
Armadale, 3. J. Kalpokas, 68 Wil
liam’ St., Balaclava. 4. D. Kocha- 
nauskienė, 40 Seves St, Altona. 
5. A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong. 6. Lesniauskas, 7. 
J. Meiliūnas, 41 Raleigh Rd., Yar- 
raville, Maribyrnong. 8. A. Mikai
la, 42 Golf Links Rd., Glenroy. 
9. A. Pridotkas, 149 Yarra St, Ab. 
botsford. 10. Z. Samuolis, 19 Hurtle 
St., Ascot Vale. 11. D. Slmankevi- 
čienė, 125 Gipps St, East Melbour
ne. 12. J. Valys, 1 Moore St, South 
Yarra. 13. A. Viliūnas, 349 Mon
tague St., Albert Park. 14. B. Žie
das, 6 Neptune St., Richmond. 15. 
D. Žilinskienė, 13 Toolangi .Rd., 
Alphington. 16. K. Kazlauskas, 6 
Collett St., Kensington. 17. J. Pet
raitis, 30 Watt Avenue, Pascoe 
Vale.

Kapelionui kun. Vaseriui suti
kus akcijos taip pat bus platina
mos kiekvieną sekmadienį prieš ir 
po pamaldų parapijos bibliotekos 
salėje, be to, per įvairius susirin
kimus, pobūvius ir kt. rengėjams 
leidus.

LAIKINASIS LIETUVIŲ NA- 
MAMS MELBOURNE ĮSIGYTI 

KOMITETAS.

KUR TREMIAMI
MOLDAVAI

Sovietų sukurtosios Moldavijos 
respublikos spaudoje atvirai buvo 
pasisakyta, kad iš Rumunijai an
ksčiau priklausiusių sričių — Be
sarabijos Ir šiaurinės Bukovinos, 
kurios paskelbtos šešioliktąją so
vietine respublika, — gyventojai 
ištremiami. Trėmimas atliekamas 
Maskvos įsakymu, nors jis taria
mai paskelbtas Moldavijos vyriau
sybės. Juk ne kitaip buvo Ir Lietu
voje, kai pakartotiniais atvejais 
trėmimai buvo vykdomi. Tariamie
ji savanoriai yra tremiami į Ka
zachstano, Astrachanės, Rostovo 
ir Pavlodaro sritis. Jų kelionės 
išlaidos “padengiamos”, ir šeimai 
leidžiama pasiimti net ligi dviejų 
tonų turto. Taigi, dabartinis trėmi
mas yra švelnesnis už buvusius 
Lietuvoje. Lietuvių turtas buvo ru
sų pagrobtas. Tiesą sakant, ir da
bar nežinoma, kaip rusai pasielgs 
su minėtu dviejų tonų tu^tu. Mol
davų trėmimas dangstomas vad. 
“premija”, nes kiekviena šeima 
per dvejus metus dviem atvejais 
gausianti 500 rublių vertės maisto, 
be to, būsianti teikiama parama 
įsikurti. Į Astrachanės sritį taria
mai “savanoriškai” buvo iškeldinti 
kalmukai, Juos apkaltinus bendra
darbiavus su vokiečiais. Moldavų 
perkėlimu j Kazachstano stepes 
Sovietai siekia paspartinti rusų 
komunistų planų įgyvendinimą. 
Ton jie paskubomis pavergtųjų 
prakaitu kuria žemės ūkį. Molda
vija yra buvęs pasakiškai turtin
gas žemės ūkio kraštas. Sovietai 
sugriovė jį ir derlingus laukus pa
vertė dirvonais.
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INŽ. F. SIPAVIČIUS

Tarpplanetinio susisiekimo
problemos

Kada mūsų labai tolimas protė
vis žvelgė pro savo urvo plyšį, ta
da taip pat tekėjo ir leidosi saulė, 
naktį spindėjo žvaigždės ir perio
diškai kartojosi metų laikai.

Ir šiandien sunku atsikratyti 
minties, kad jau tada, kai žvaigž
dės buvo dievai ar dievų sostai, 
kada į žvaigždes buvo nukelta ga
lia atskleisti žmogaus ateitį, kada 
dar tik buvo jieškoma žvaigždy
nams vardų, kad jau tada mūsų 
protėvių nekuteno švelni svajonė
lė: o kad taip tenai nukeliavusi...

Štai paveikslas, vaizduojantis se
novės legendų: saulės apšviestas 
pajūris, ant uolos guli negyves jau
nikaitis, mat, jis, pasidirbęs vaško 
sparnus, panoro pakilti į saulę,— 
bet vaškas ėmė tirpti ir jaunikai
tis iš didelių augštybių nukrito 
ant tos uolos. Ir liko tik baugus 
įspėjimas: žmogau, nelįsk, kur ne
reikia!
Z Ir žmogus ilgų laikų nelindo kur 
nereikia. Tik 19-tame šimtmetyje 
svajonė peržengė "kuklumo” ribų: 
atsiranda Jule’s Verne’al, Walls’ai
— kelionės į žvaigždynus prasidėjo.

Bet negi keliausi į erdves pasi
kinkęs arklį ar jautį — ankstyvieji 
fantastai į savo erdvės vežimus 
kinkė mokytas gulbes, magiškos 
rasos butelius, bičių spiečius. Vė- 
lyvesnieji panaudojo jau modemiš
kas priemones: Jule Verne’as sa
vo vežimų iššauna iš milžiniškos 
patrankos, o Wells’as (šio šimtme
čio pradžioje), panaudoja ultra 
modernų priešgravitacinį širmų. 
Deja, nė ta patranka, nė tas prleš- 
gravitacinis širnias su tikra pro
blema neturi nieko bendro, — ne
bent tik tiek, kad tas širmas už
dengė nuo mūs tuos laikus, kada 
erdvės nugalėjimas buvo tik sva
jonė.

Pirmieji žingsniai
Realūs žingsniai šiai problemai 

spręsti plačia prasme — pasiekti 
mėnulį ir kitas planetas — pradeda
mi mūsų laikais, t.y. atominiame 
amžiuje.
Tarpplanetinio susisiekimo pionie
riumi laikomas amerikietis dr. Go- 
ddard’as. Jis 1919 m. paskelbė sa
vo tyrimų rezultatus leidinyje 
"Metodas pasiekti ekstreminius au- 
gščius”, kur nurodė galimybę pa
siųsti raketų į mėnulį. Jo darbu 
susidomėjo Europos mokslininkai ir 
prasidėjo visapusiškas šios proble
mos gvildenimas.

Tenka pastebėti, kad, kaip ir 
kiekviena didelė mintis, pradžioje 
sutinkama abejingai, su nepasitikė
jimu ar pasipriešinimu, taip buvo 
Ir su dr. Goddard’o tarpplanetinio 
susisiekimo Idėja. Didžiausio abe
jingumo sulaukta iš ten, iš kur di
džiausios paramos tikėtasi: iš ofi
cialių sluogsnių iš valdžių. Bet 
vėliau, pajutusios artėjant karų, 
tos valdžios ir tie oficialūs sluogs- 
niai, atsiminė anų idėjų ir pradėtų 
darbų nutarė pajungti karo tiks
lams. Buvo paklota miliardal ir 
per keliatą karo metų raketų išvys
tyme pasiekta daugiau, negu per 
taikos dešimtmečius. Ir dabar dau
gybė atominėmis galvomis raketų 
kyšo nukreiptos, tik ne į mėnulį, 
bet į žemiškuosius kaimynus...

Prieiname prie raketos
Kelionės į erdves problemos pir

masis klausimas: koks turi būti 
tas “vežimas” ar "erdvės laivas”, 
kas ir kaip jį trauks ar stums? 
Aristotelio garsioji formulė — 
Gamta nemėgsta tuštumos — nėra 
visuotine. Jau septynioliktame šim
tmetyje pastebėta, kad kylant aug- 
štyn oras retėja, o dabar jau žino
ma, kad retėia iki visiško išnyki
mo. Jei jūros lygyje 1 kubiniame 
colyje yra vienas milionas oro mo
lekulių, tai 60 mylių augštyje tėra 
tik viena. Šitoji aplinkybė iškarto 
atmeta galimybę panaudoti “erd
vės laivui" traukti mašinas, ku
rios savo darbų atlieka oro sraigto
— propelerio pagalba. Čia reikalin
gas metodas, galįs funkcionuoti vi
siškoje tuštumoje.

Raketos kilmė nėra aiški. Jai

atsirasti, greičiausiai, mintį davė 
senovėje naudotos ugninės strėlės. 
Anksčiausi pėdsakai užtinkami pas 
kiniečius: jie jau 13 šimt. naudojo 
tokias strėles kovoje prieš mongo
lus. Europoje (1405 m.) vokiečių 
karo inžinierius jas taip pat buvo 
pasiūlęs panaudoti karo reikalui. 
1805 m. raketomis buvo bombarduo
ta , Boulogne. Apie raketų įdomių 
minčių buvo patelkęs rusas Ziol- 
kovski (1903 m.) Jis atskleidė patį 
pagrindinį faktų, būtent, kad ra
ketos veikimui visiškai nereikalin
gas aplinkos oras. Raketa veikla, 
t.y. varoma, gryna reakcija, visiš
kai pagal tretįjį Newton’o dėsnį
— kiekvienai akcijai yra lygi re
akcija. Labai vaizdus panašaus ral- 
škinlo pavyzdys matomas šaunant 
iš patrankos: sprogus padegtam 
užtaisui, sviedinys vamzdžiu lekia 
vienon pusėn, o! vamzdis su kitom 
dalim mauna atgal. Tas pat su 
raketa: įvykus sprogimui, dujos 
išmetamos atgal, o pati raketa svie
džiama pirmyn. Kartojantis spro
gimams, raketa varoma pirmyn be 
paliovos — visvlen ore ar tuštu
moj.

Raketų išvystyme pagrindinis 
uždavinys yra “užtaiso” parinki
mas t.y. parinkimas medžiagos, 
kuri degdama duotų galingų spro
gimų. Pradžioje buvo bandomas 
kietas kuras miltelių pavidale, bet 
sutikta nenugalimų kliūčių: pade
gus visas kiekis sprogsta iš karto,
— negalima atskirti "sandėlį” nuo 
degimo kameros. Tokie bandymai 
dažnai yra pasibaigę ekspllozija ir 
pareikalavę žmonių aukų. Dabar 
galingoms raketoms naudojamas 
skystas kurs, kuris turi visas sa
vybes, įgalinančias pilnai reguliuot 
raketos veikimų. Raketos veikimui 
beorėje erdvėje reikalingas jos 
nuosavas deguonis. Jis naudojamas 
arba mišinyje, arba grynas skys
tame pavidale. Aplamai, raketų 
kuras ir oksidatoriai, formulės ir 
pavadinimai yra painūs, ir ne spe
cialistui nieko nesako. Pavyzdžiui, 
vokiečių bandytos raketos kuras 
Ergol yra Optolio, Tatrahydrofu- 
rano, Furfurylo alkocholio ir ani- 
lino mišinys.

Progresui pavaizduoti palyginsi
me dvi charekteringas raketas. 
Pirmoji, skysto kuro, iššauta 1926 
m. Amerikoje augščiau minėto dr. 
Goddard’o. JI buvo apie 1 jardo il
gumo ir mažiau pėdos diametre. 
Kuras — benzinas, oksidatorius — 
skystas deguonis. Per 2 su puse 
sekundės raketa pakilo į 184 pėdų 
augštį, pasiekdama 60 mylių grei
tų per valandų.

Antroji, garsioji vokiečių karo 
meto V 2 - 15 metrų ilgio, apie 2 
su puse jardų diametre, svėrė 12

ROŽIŲ KENKĖJAI IR LIGOS
Rožės, kaip ir kiti augalai, yra 

dažnai užpuolamos įvairių kenkė
jų ir ligų, kurios, neprižiūrint ir 
nekovojant, padaro daug žalos, 
sunaikindami lapus, žiedus bei pa
tį augalų. Čia trumpai paminėti
na kai kurie svarbesni rožių ken
kėjai ir ligos bei kovos priemones.

Žalieji amarai (Aphids). Daž
niausiai užtinkami ant pumpurų 
ir jaunų ūgių, iš kurių jie čiulpia 
syvus. Purkšti su 0.1% DDT skie
diniu (1 arbatinis šaukštelis DDT 
emulsijos į Iš pinto vandens) ar
ba tabako ekstraktu (Nicotine Sul
phate), imant 1 arbat. šaukštelį 
ekstrakto, sumaišyti su 1 pintu 
vandens, pridėti truputį muilo. 
Purškimas su HETP preparatu 
(1 dalis HETP j 1600 dalių van
dens) yra labai efektingas. Purkš
ti minėtais skiediniais geriausia 
ryte, esant ramiam orui.

Thrips (mažytės muselės). Pur
kšti, kol rožių žiedai nėra prasida
rę, ir kenkėjai nėra sulindę tarp 
žiedlapių. Pasirodžius didesniam 
skaičiui purkšti keletą kartų sa
vaitėje. Kovos priemonės tokios 
pačios kaip su žaliaisiais amarais.

Scale (skydeliai). Rožes, ypač 

su puse tonų. Kuras — ethyl, al- 
kocholls — 3 Ir trys ketvirtosios to
nos, oksidatorius — skystas deguo
nis — 5 tonos. Kuras ir deguonis 
pumpuojami į degimo kamerų 280 
svarų greičiu per sekundę. Per 1 
minutę-V 2, 45 laipsnių kampu, 
pakilo į 60 mylių augštį Ir pasiek
dama 3500 mylių greitį per valan
dų.

Vokiečių projektuotas raketas 
dabar, atrodo, realizuoja Amerika, 
kur tarp kitų vyrų iš Peenemeun- 
des dirba ir Werner von Braun, V 
2 kūrėjas, jaunas genialus vokie
tis išradėjas. Bet šių dienų rake
tos yra karinė paslaptis, žinoma 
tik tiek, kad jos pasiekia 250 my
lių augštį ir tūkstančių mylių at
stumus. •

žvilgsnis erdvėn arba pa
sivaikščiojimas aplink 
dangaus kūnus

Palikim raketas žemėje — mes 
dar grįšime prie jų — ir pažvelki
me iš to kampelio, kuriame mes 
egzistuojame, į kur mes galime nu
keliauti? Kad neatrodytų taip bai
su, kosmologinę apžvalgų pradeda, 
me iš viršaus.

Visatoje daugiausia yra “Nieko”. 
Tame “nieke” tarsi plaukia daugy
bė visatos kūnų, kurie nėra pasi
skirstę vienodai, bet sudaro milži
niškus susigrupavimus. Juos popu
liariai vadina visatos salomis. Vie
noje tokioje saloje, kur žvaigždės 
vėl susigrupavusios j paskirus žvai
gždynus, yra mūsų saulė.

Visi, be išimties, visatos kūnai 
yra nuolatiniame judesyje, užtat, 
gal ir teisingai, visata palyginama 
vandenyno paviršiui, kuris visados 
yra tas pats, bet niekada ne toks 
pat. Dauguma šitų kūnų yra la
bai didelių išmatavimų, bet tie iš
matavimai yra labai menki, palygi
nus su juos skiriančiais atstumais. 
Keliatas skaičių iliustracijai:

Visatos salų sudaro apie 100 mi- 
lionų žmaigždžių. Mūsų salos dia
metras 600.000 bilionų mylių. At
stumas iki kaimyninės salos — 
680.000 šviesmečių. Mūsų saloje 
artimiausia nuo saulės žvaigžde yra 
už 4,3 šviesmečių, šviesos greitis 
— 186.000 mylių per sekundę. Tai
gi, į tų artimiausių.žvaigždę reik
tų keliauti 2880 metų, sukarlant 
po 1000 mylių per valandų. Tad ne 
tiktai kaimyninės visatos salos, bet 
ir mūsų salos artimiausių žvaigž
džių sferos, turint galvoj žmogaus 
amžių trumpalaikį, visados bus 
mums uždarytos, šia prasme mes 
galime pritarti Goethei: žvaigždy
nai tylį ir tylės.

(Bus daugiau) 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg
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po genėjimo, užpuola baltieji ir 
raudonieji skydeliai (white ir red 
scale). Šie kenkėjai yra maži 
vabzdžiai, apsidengę skydeliu ir 
prilipę prie rožių kamieno ir ša
kų, čiulpia syvus. DDT, tabako 
ekstraktas čia negelbsti, nes jie 
nepajėgia pereiti per skydelį. Pur
kšti reikia su balta alyva (white 
oil), imant 1 dalį alyvos ir 40 da
lių vandens. Purkšti šiltų dienų 
ir purškimą po kelių savaičių pa
kartoti. Geresnė priemonė yra Ka
lifornijos skystimas (Lime Sulp
hur), 1 dalis Lime Sulphur ir 15 
dalių vandens. Purkšti tuojau po 
genėjimo, kol pumpurai nėra iš- 
sprogę. Purškimas su Kalifornijos 
skystimu yra tuo geras, kad jis 
užmuša netik scale kenkėjus, bet 
ir įvairias grybelių ligas. DDT ir 
Lime Sulphur padarytus skiedinius 
reikia tų pačią dieną suvartoti, nes 
pastovėjus jie nustoja savo veiks
mingumo.

Miltligė (Powdery Mildew) ir 
lapų juodos dėmės (Black Spot). 
Šias abi ligas iššaukia specialūs 
grybeliai. Miltligė ir juodos lapų 
dėmės 'dažniausiai pasirodo pava
sary Ir rudeny ypatingai esant 
drėgnam , tvankiam orui, kuomet

JAV—BĖSE

IŠRINKTA BENDRUOMENES 
TARYBA

Amerikos lietuvių bendruomenė 
jau lyg ir užbaigė organizacinį 
laikotarpį. Vyriausioji Rinkimų 
Komisija oficialiai skelbia Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės Krašte 
Tarybos rinkimų rezultatus. Kraš
to Tarybon išrinkti:

Albavičius, Ignas, prelatas, Ba- 
jerčius, Jonas, gydytojas, Balko
nas, Jonas, prelatas, Barzdukas, 
Stasys, mokytojas, Benderius, An
tanas, pedagogas, geografas, Boley 
-Bolevičius, Juozas, tarnautojas, 
Gaučys, Povilas, rašytojas, Gim
butienė, Marija, filosovljos dakta
rė, Girnius, Juozas, Lietuvių En
ciklopedijos redaktorius, Yla, Sta
sys, kunigas, Juras, Pranciškus, 
prelatas, Juška, Antahas, kunigas, 
Kapočius, Juozas, Lietuvių Enci
klopedijos leidėjas, Kolupaila, Ste
ponas, profesorius, Maciūnas, Vin
cas, profesorius, Mikulskis, Alfon
sas, muzikas, Musteikis, Stasys, 
generolas, Nasvytis, Algirdas, dr. 
inžinierius, Puzinas, Jonas, profe
sorius, Rėklaitis, Mikas, genero
las, Rudis, Antanas, inžinierius, 
Skipitis, Rapolas, dipl. teisininkas, 
Stukas, Jokūbas, "Lietuvos Atsi
minimų” radijo direktorius, Sugin
tas, Benediktas, kunigas, Šlepetys, 
Jonas, pulkininkas, teisininkas, 
Zakarauskas, Vaclovas, kanaunin
kas, Žilevičius, Juozas,' muzikas.

Gautos žinios rodo, kad rinki
muose dalyvavo, palyginti, labai 
mažas skaičius .rinkikų — apie 
7000. Turint galvoj, kad Ameriko
je yra tik naujai atvykusių lietu
vių per 35.000, o išviso save lietu
viais skaitnčlų pusė miliono, Kraš
to Tarybos rinkimuose dalyvavusių 
balsuotojų skaičius tikrai nėra di
delis.

Amerikoje lietuvių bendruome
nės organizavimas ilgai užtruko 
ir vis dar neranda platesnio susi-, 
domėjimo bei paramos lietuvių ma. Į

PRANEŠIMAS

Natūralizacijos Reikalu
šio krašto vyriausybė, siekdama 

palengvinti naujiesiems ateiviams 
įsigyti Australijos pilietybę, yra 
pašalinusi kai kuriuos procedūros 
kliuvinius. Tai padaryta š.m. ge
gužės 11 d. pakeitus įstatymą 
(Nationality and Citizenship Act).

įstatymo pakeitimą parlamentui 
svarstant antruoju skaitymu, imi
gracijos mlnisteris (Mr. Holt) pa
sakė: “Tai yra siekimas mano vy
riausybės, kaip lygiai ir prieš mus 
buvusios, paskatinti mūsų naujuo
sius ateivius tapti tikrais austra
lais taip greitai, kaip jie tokiais 
tapti gali, faktiškai ir įstatymiš
kai.

“Su šituo tikslu prieš akis, ir 
turint galvoje tai, kad didelis skai
čius naujųjų ateivių darosi priim
tini natūralizacijai, dar pereitais 
metais Penktoji Australijos Pille-

grybeliams yra geriausios sąlygos 
veistis. Miltligė užpuola lapus, ku
rie pradžioje atrodo lyg pūslėti 
vėliau apsitraukia lyg pilkšvais 
miltais. Jaunos atžalos ir žiedų 
pumpurai yra taip pat užpuolami 
ir apgadinami. Lapų juodos dė
mės pasireiškia dažniausia tik la
puose, kurie pagelsta ir nelaiku 
nukrinta. Kadangi šių abiejų ligų 
grybeliai peržiemoja nukritusiuose 
lapuose bei pačiose rožėse, tai la
bai svarbu yra lapus surankioti 
ir sudeginti. Sergančias rožes api
barstyti, geriausia ryte, sieros 
dulkėmis (Sulphur dust), žiemos 
metu gi, rožes išgenėjus, purkšti 
su Kalifornijos skystimu (Lime 
Sulphur), tuo pačiu santykiu, kaip 
minėta anksčiau kalbant apie sky
delius. Minėtoms Ilgoms stipriau 
pasireiškus dažnai pajuoduoja pas
kiros šakos ir šakelės. Pradėju
sias juoduoti šakas reikia nukirp
ti iki sveikos akutės. I

Kitą kartą apie rožių genėjimą 
ir tręšimą. (rga) I

LlCTUUlil-------
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sėje, gal svarbiausia todėl, kad 
Amerikoje yra daug ir stiprių or
ganizacijų, kurių didžiausios yra 
sudarę bendrų vyr. vadovybę — 
ALT (Amerikos Lietuvių Taryba). 
Be to, čia veikia BALFas ir yra 
daug kultūrinių organizacijų, ku
rios vis negali suprasti, kokios gi 
funkcijos turėtų tekti Am. Lietu
vių Bendruomenei. Tačiau, reikia 
tikėtis, kad laikui bėgant, visi A- 
merikos ■ lietuviai, nežiūrint kokiai 
jie organizacijai, draugijai ar po
litinei partijai bepriklausytų, su
pras, kad jų aktyvus dalyvavimas 
bendruomenės gyvenime yra būti
nas ir pilnai suderinamas su vei
kla bet kurioje organizacijoje, nes 
lietuvių bendruomenę ir sudaro 
paskiri asmenys bei organizuoti 
vienetai, apsijungę vieningam tik
slui.

— Š.m. gegužės 28-29 dienomis 
Bostone įvykęs Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Seimas praėjo 
darbingoj ir vieningoj nuotaikoj. 
Priimta gyvenimo Iššauktų re
zoliucijų. Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga yra tik JAV ribose 
veikianti organizacija. Išrinkti nau
ji valdomieji organai: pirmininkas 
dr. St. Biežis, nariai: adv. A. La
pinskas, dr. J. Bartkus, dr. Br. 
Dirmeikis ir inž. J. Jurkūnas (visi 
iš Čikagos). TS Tarybon išrinkti: 
V. Abraitis, J. Bačiūnas, J. M. 
Colney, B. Gaidžiūnas, B. Kalvai
tis, J. Kasmauskas, K. S. Karpius, 
B. Nemlckas, A. Olis, V. Rastenis, 
A.S. Trečiokas. (jv)

ITALIJA
Lietuvių Moterų Klubo pirminin

kė p. V. Lozoraitienė pasiuntė lai
škų Moterų Klubų Gen. Federaci
jos Kongresui, įvykusiam gegužes 
mėn. 30-31 d.d. Genevoje, Šveica
rijoje. Ji kartu Kongresų sveikino 
ir Vokietijos lietuvių moterų vardu. 
Italijos Ir Vokietijos liet. mot. klu
bai yra Federacijos nariai.

Laiške p. V. Lozoraitienė Kon
greso dėmesį atkreipė į tai, kad 

tybės Konvencija (The Fifth Aust
ralian Citizenship Convention) 
Canberroj prašė apsvarstyti egzis
tuojančius reikalavimus dėl pilie
tybės suteikimo. Konvencija. pa
darė ir eilę rekomendacijų dėl rei
kalavimų pakeitimo...”

Pagal naująją įstatyminę tvar
ką dabar jau nebereikia naujie
siems ateiviams įteikti Declaration 
of Intention dėl natūralizacijos du 
metus prieš prašymo įteikimų su
teikti pilietybę. Dabar užtenka na
tūralizacijos prašymą įteikti 6 me
nesius prieš užsibaigiant jo penke- 
rių metų šiame krašte gyvenimo 
laikotarpiui, po kurio, paprastai, 
esti suteikiama pilietybė. Natūra
lizacijos pažymėjimas, kaip taisyk
lė, nesuteikiama anksčiau kaip po 
6 mėnesių prašymų įteikus.

Įstatyminė tvarka įgalina naują
jį ateivį įteikti pareiškimą ir po 
vienerių metų gyvenimo Australi
joje. Tai liečia tuos, kurie nori 
įstoti į armiją. Armijon priimami 
tie, kurie yra pareiškę savo norą 
tapti šio krašto piliečiais, nors pi
lietybės ir neturi.

Prieš įstatymo pakeitimą imigra
cijos ministeris turėjo labai ap
rėžtą teisę suteikti pilietybę, trum
piau negu penkerius metus išgyve. 
nuslems Australijoje. Dabar ši tei
sė praplėsta ir tam tikrais atve
jais naujiesiems ateiviams gali 
būti suteikta pilietybė ir penkerių 
metų šiame krašte neišgyvenu, 
slems.

šita teisė apima Australijos pi
liečių vyrus Ir žmonas, kurie, ga
li būti lakiomi asimiliavęsi nuo to 
laiko, kai vedė ar ištekėjo.

Pagal pakeistąjį įst., naujieji 
ateiviai virš 16 metų amž. gauna 
atskirus natūralizacijos pažymėji
mus ir patys dalyvauja natūraliza
cijos suteikimo ceremonijose. Anks
čiau, kada šeimos galvai būdavo 
suteikiama pilietybė, tai jo visi Jau- 
namečiai vaikai, kartais netoli 21 

jau 15 metų Lietuva yra okupuota 
žiauraus priešo, kuris išardė tūk
stančius šeimų, ištremdamas jas į 
Sibirą. Toliau laiške nurodyta ir 
kiti žiaurumai, kuriuos lietuvių 
tauta ir lietuvė moteris pergyveno 
ir tebepergyvena okupacijoje, arba 
iš savojo krašto ir savųjų namų 
išrauta. Priminta koegzistencijos 
minties pavojingumas laisvajam 
pasauliui ir žmonijai aplamai. Bai
giant laišką Kongresas prašomas 
atkreipti dėmesį, kad pasaulyje 
nesumažėtų budrumas, pasiprieši
nimas prieš smurtą ir raudonąjį 
pavojų. Pareikšta padėka Moterų 
Klubų Gen. Federacijai už iki šiol 
rodytą Lietuvai palankumų ir lie
tuvių interesų supratimą.

URAGVAJUS
Gegužės 15 d. buvo skirta atgai

los Ir maldai už Lietuvą. Naujoji 
Marijos širdies bažnyčia buvo sau- 
skl nišai prisirinkusi lietuvių. Mū
sų tautinė, Uragvajaus ir Moterų 
Draugijos vėliavos buvo perrištos 
juodais kaspinais. Tėvas J. Bruži- 
kas kalbėjo per radiją, o T.J. Gie
drys pasakė patriotišką pamokslą, 
po pamaldų.

KAIP ATRODO NAUJOJI 
BAŽNYČIA

Iš oro Uragvajaus’ lietuvių nau
joji bažnyčia (Marijos Širdies) 
atrodo labai žaviai ir patraukia 
kiekvieno akį. Būriai žmonių atei
na jos pasižiūrėti.

Bažnyčios bokšte iš visų keturių 
pusių stovi po didelį baltą kryžių. 
Iš tolo bokštas atrodo lyg kryžių 
tvirtovė, kuriai gyvybę suteiks iš 
Italijos netrukus turį atplaukti ke
turi varpai.

Bažnyčios vidus dar nebaigtas. 
Bet jau yra 3 altoriai, kuriuos 
įtaisė Š. Amerikos lietuviai gera
dariai, o sienas puošia lietuviškais 
ornamentais dekoruotos stacijos, 
taip pat Š. Amerikos lietuvių do
vana. Bet dąr reikia statulų, trūk
sta vargonų Ir kitų būtinų įrengi
mų. šalia bažnyčios jaunimui įren
giama aikštė žaidimams. Šitą baž
nyčią ir vienuolynų savo aukomis 
padėjo statyt! Ir Uragvajaus lie
tuviai, bet be š. Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių paramos jokiu 
būdu nebūtų pastatę.

J. B.

metų amžiaus, būdavo įrašomi į 
tėvo natūralizacijos pažymėjimą.

Dabar taip pat jau nebereikia 
prašančiajam skelbtis spaudoje, 
kada jis pareiškia norą natūrall- 
zuotis. Skelbimasis spaudoj, kaip 
parešikė Mr. Holt, buvo reikalauja
mas tam, kad visuomenė turėtų 
galimybės įteikti protestą, jeigu 
kam atrodytų, kad prašantysis na
tūralizacijos neatitinka kvalifika
cijų. Tačiau, kaip toliau pasakė 
Mr. Holt, beveik per 40 metų to
kių protestų buvę įteikta labai ma
žai. Imigracijos Departamentas 
tokiais atvejais visada stengėsi rei
kalą Ištirti.

Pagal ankstesnį įstatymą už na
tūralizacijos pažymėjimą reikėjo 
mokėti £ 5, gi dabar temokama 
tik £ 1.

Paduodant pareiškimų pilietybei 
gauti reikalingos rekomendacijos. 
Dabar tokias rekotnendacljas gali 
suteikti Gerųjų Kaimynų Tary
bos (Good Neighbour Councils) ir 
New Settlers Leagues pareigūnai.

Pilietybės pažymėjimas dabar iš
duodamas yra naujos formos ir 
daug puošnesnis, negu buvo prieš 
įstatymo, pakeitimų.

Kalbėdamas dėl įstatymo parlar 
mente, Mr. Holt pasakė: “Jo svar
biausi reikalavimai yra rezultatas 
rūpestingo ir atsargaus svars
tymo dviejų tikrų reprezentacinių 
institucijų — the Australian Ci
tizenship Convention ir the Com
monwealth Immigration Advisory 
Council, kurios yra specialiai kva
lifikuotos duoti patarimus piliety
bės reikaluose”.

Wollongongas
SAVAITGALIO MOKYKLA 

DIRBA
ALB Wollongongo Apylinkės 

Valdybos įsteigtoji savaitgalio mo
kykla pradėjo darbą. Kolkas pa
mokos esti vieną kartą per mėnesį, 
po lietuviškų pamaldų Wollongon- 
ge. Pirmą sekmadienį į mokyklą 
atvyko 11 valkų. Mokyklos vedėjas 
Gaillūnas, Tikybą dėsto Sydnėjaus 
liet. kat. kapelionas kun. P. But
kus.
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MUSK ©JPOPTAk#
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS 

SPORTININKAMS

Sydnėjus
ŠVIESOS METINĖS

Birželio 25 d., šeštadienį, Syd
nėjaus šviesos Sambūrio Skyrius 
švenčia savo metines.

Visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 5.30 vai. vak. Po susi
rinkimo, 7.30 vai. vak. rengiamas 
pobūvis metinėm atšvęsti.

Nuolatiniai “šviesos” parengimų 
lankytojai kviečiami pobūvyje da
lyvauti.

Susirinkimas ir pobūvis vyks 12- 
14 Ennis Rd., Milsons Pointe.

VYSK. VALANČIAUS 
MINĖJIMAS

Adelaidės ateitininkai sendrau
giai suruošė vysk. Motiejaus Va
lančiaus aštuoniasdešimties metų 
mirties sukakties minėjimų.

Apie Vyskupą M. Valančių, kaip 
kovotoją, ypač prieš girtavimą, pa
pasakojo J. Bardauskas, o kaip 
rašytojų ir lietuviško spausdinto 
žodžio puoselėtoją, apibudino 
Pusdešrls. (d)

Melbournas

D. 
kū.

Pr.

PIRMOJI PARODA
Naujųjų Australų Lyga NSW, 

š.m. liepos mėn. 4-9 d.d. organ!- 
zuoja naujųjų ateivių rankdarbių, 
foto, filmų Ir tautinių išdirbinių 
parodą. Bus pademonstruota ir eu- 
ropiškų valgių gamyba. Paroda bus 
atidaryta nuo pirmadienio iki penk
tadienio Imtinai nuo 9.30 vai ryto 
iki 5.30 vai. vak. šeštadienį — 
nuo 9.30 vai. ryto iki 12 vai. die
nos. Įėjimas nemokamas. Paroda 
vyks Anthony Horderns’ meno ga
lerijoje.

RUOŠIAMASI EGLĖS ŽALČIŲ 
KARALIENĖS PASTATYMUI
Sydnėjaus Lietuvių Vaikų Teat

ro Studija ruošia pastatymui Eglę 
— žalčių. Karalienę, keturių veiks
mų lietuviškų pasakų. Sutelkus 
geriausias jaunių pajėgas Studija 
pradėjo repeticijas, (vi)

Newcastlis
IŠ ALB APYLINKES 

SUSIRINKIMO
Birželio 12 d. buvo sušauktas 

ALB Newcastlio Apylinkės lietu
vių susirinkimas. Susirinkime 
svarstyti du klausimai: naujos val
dybos rinkimai ir birželio trėmimų 
minėjimo rengimas.

Valdybos pirm. Viskauskas pra
nešė, kad dėl eilės priežasčių (val
dybos iždininko Savicko susiželdi- 
mas eismo nelaimėje ir kt), nau
jos valdybos rinkimai gerokai už
sitęsė. (Valdybos kadencija pasi
baigė š.m. vasario mėn.). Nutar
ta visuotinį susirinkimų sušaukti 
ir naujų apylinkės valdybų rinkti 
birželio 26 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų. ,

Birželio trėmimų minėjimas įvy
ko birželio 19 d.

T. ZIKARO PARODA 
UŽDAROMA BIRŽELIO 25 
Skulptoriaus Teisučio Zikaro 

rinių parodą Melbourne atidarymo
dieną aplankė itin gausus būrys 
tautiečių. Pirmąją dienų įsigyta 5 
menininko darbai. Paroda vyksta 
Victorian Artists’ Society North 
Gallery, 430 Albert Street, East 
Melbourn. Atidaryta kasdien nuo 
10 iki 5 vai. vak. Uždaroma bir
želio 25 d. Kas dar nėra jos ma
tęs — tepaskuba. Paroda tikrai 
įdomi. (S)

PRANEŠIMAS

NAUJA SP. KLUBO KOVO 
VALDYBA

Birželio 18 d. įvyko metinis Spor
to Klubo Kovo susirinkimas. Nau- 
Jon valdybon išrinkti: Šaltmiras, 
Laukaitis, Bernotaitė, Gudelkaitė, 
V. šutais, Baikovas, kandidatai: 
Giliūtė ir V. Karpavičius. Revizi
jos Komisija: V. Patašius, A. šu
tas ir V. Binkauskas, kandidatai: 
Stakauskas, Genys.

Plačiau apie susirinkimą kitos 
savaitės numeryje.

NEWCASTLIO LIETUVIAMS 
(Kap. S. Gaidelio SJ., informacija)

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos birželio 26 d. 11.45 vai. šv. 
Lauryno bažnyčioje, Brodmedove. 
Prieš Mišias, pradedant nuo 11 
vai. galima eiti išpažinties.

Prieš pamaldas Ir po pamaldų 
— savaitgalio mokykla.

NAMŲ TARYBOS POSĖDIS
Sydnėjaus Lietuvių Namų Tary

bos posėdis įvyks birželio 26 d. 9 
vai. ryto Canterbury. Darbotvarkė
je: finansavimo, vietos parinkimo 
klausimai. Inž. B. Daukus supa
žindins su Sydnėjaus Lietuvių na
mų eskyziniais projektais.

PAMALDOS
Birželio 26 d. lietuviškos pamal

dos Wentworthvillėj, St. Colum- 
bas bažnyčioje 10 vai. 45 min.

Birželio 26 d. Wollongong apylin
kių lietuviams pamaldos W. Kated
roje 5 vai. po pietų. Nuo 2 vai. p.p. 
vaikučiai renkasi į Sekmadienio 
mokyklą prie Katedros.

Liepos 3 ir 17 d.d. lietuviškos 
pamaldos Bankstowne St. Brendans 
bažnyčioje 10 vai. 45 min.

Liepos 10 d. Cabramattos lietu
viams pamaldos Mt. Pritchard baž
nyčioje 8 vai. 30 min.

K.P.B.

FILMŲ VAKARAS
Liepos 2 d. 7 vai. vak. Sporto 

Klubas Kovas rengia filmų vakarą. 
Bus rodoma vokiečių filmas apie 
1936 metų Olimpiadų Berlyne.

Adelaidė
NAUJAS NAMŲ STATYBOS 

KOMITETAS
Bendruomenės susirinkime, iš

klausius pranešimų, nutarta Ade
laidės lietuvių namus statyti tel
kiant šiam reikalui lėšas aukų 
pagrindu. Išrinktas naujas namų 
statybos komitetas pareigomis pa
siskirstė taip: V. Ruginis — pir
mininkas, J. Kalvaitis — vicepirm., 
J. Pyragius — sekretorius, šliužas 
— iždininkas, inž. Relsonas ir inž. 
Garbaliauskas — techn. reikalų 
tvarkytojai, S. Čibiras — patarė
jas teisiniais klausimais.

Iki šiol Adelaidėje lietuvių na
mų įsigijimo klausimas mažai prie
kin buvo pajudėjęs, pinigų surink
ta vos keliasdešimt svarų. Tikė
kime, kad naujasis komitetas šį 
svarbų reikalų daugiau išjudins.

PRAŠOMI ATSILIEPTI: E. La- 
pienis, Kvederavičius, Drazdauskas, 
Juozas Baranauskas, Alf. Petraus
kas. Rašyti: Zigmas Zalapuga, 
Caixa Postal 5528, Sao Paulo, 
Brazil — America du SulI.

— Edų Bartkų, gyvenusį Muen- 
chene, ir Alfredų Olšauską, gyve
nusį Eichstaete, prašo atsiliepti I. 
Noris, Compadia Minera La India, 
Apartado 195, Managua, Nlcarague, 
C.A.

— M. šetleris, pajieško Kleros 
Statkevičienės. Rašyti: M. šetleris 
36 Romano St. Quakers Hill, NSW.

— Pajieškomas Anatolis Kasu- 
laltis iš Panevėžio. Rašyti: Z. Balt
rušaitis, 2953 So. Archer Ave., 
Chicago, Ill.

Pajieškomi Zuzana Batkėnienė 
— Abramikaitė, duktė Jono, gim. 
1890 m. Rygoj ir inž. Petras Bat- 
gėnas, gim. 1887 m., turimomis 
žiniomis po kapituliacijos gyvenę 
Austrijoje.

Pajieškoma Petronėlė Schutzienė, 
1944 m. gyvenusi rytų Vokietijoje.

Artimųjų pajieškomi Julijonas 
Vaitiekūnas, gim. 1887 m. Lietu
voje, Panevėžio apskr., Rozalino 
km. ir Adelė Voičehauskaitė, mo
kinė, gim. 1929 m. Rozaline, Pa
nevėžio apskr.

Augščiau minėtiems asmenims 
yra labai svarbių žinių iš jų arti
mųjų. Patys pajieškomeji arba ži
nantieji jų adresus, prašomi tuo
jau susisiekti su PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba adresu: Litaui- 
sches Zentralkomitee, (17a) Wein
heim, Bergstr., Postfach 233.

"M.P.” SKAITYTOJAMS
“M.P.” Administracijų pasiekią 

Nusiskundimai rodo, kad prenume
ratoriai kartais laikraštį gauna 
pavėluotai, o esti atsitikimų, kad 
ir visai negauna.

Pranešame Gerb. prenumerato
riams, kad laikraštis kiekvieną sa
vaitę atspaudžlamas pirmadienį, 
Išskyrus tuos atvejus, kai pirma
dieniais esti šventa, tą pačią die
ną ekspedijuojamas ir apie 9 vai. 
vak. atiduodamas centriniu Sydnė
jaus paštan. Visiems prenumera
toriams laikraštis išsiunčiamas 
kartu. Todėl dėl pavėlavimų ir din
gimų nėra kalta nė Redakcija ne 
Administracija. Kreiptis reiktų į 
laiškininkų, arba j vietos pašto įs
taigą. Rašant šiuo reikalu mums, 
malonėkite duoti tikslias datas ir 
pašto pavadinimus, kad galėtume 
dar kartą atkreipti paštų vadovy
bės dėmesį j tebęsikartojančią ne
tvarką korespondencijų paskirs
tant.

Šia proga primename Gerb. pre
numeratoriams, kad Jau laikas at
naujinti prenumeratų antram šių 
metų pusmečiui. Taip pat prašome 
atsilyginti už pirmąjį pusmetį tuos, 
kurie dar iki šiol to nėra padatę.

Prenumeratos pinigus siunčiant 
adresuoti: Mūsų Pastogė, BOX 
4558, G.P.O., Sydney. N.S.W.

Pereitais metais, pasibaigus Aust
ralijos lietuvių sporto šventei Mel
bourne, lietuvių sporto klubų įga
liotiniai ir Vyr. Liet. Fiz. Aukl. 
ir Sporto Komiteto nariai, pavedė 
man organizuoti 1955 metams nau
jų vyr. vadovybę su būstine Mel
bourne. Kupinas gerų norų ir pil
nas gražių vilčių apsiėmiau šį už
davinį vykdyti, tikėdamas, kad ma
no numatyti asmenys neatsisakys 
įsijungti nariais į Vyr. Australi
jos Lietuvių Fiz. Aukl. ir Sporto 
Komitetų. Deja, vietoj malonaus 
sutikimo ir didelio noro, teko man 
išgirsti nevykusius atsikalbinėji
mus ir šaltų abejingumą, ko pasė
koje nutariau: šiais metais Vyr. 
Fiz. Aukl. ir Sporto Komiteto ne
organizuoti ir pasilikti buvusio 
Komiteto įgaliotiniu, ir iki sekan
čios sporto šventės atlikti visus 
reikalingus organizacinius darbus. 
Kadangi Australijos lietuvių spor
tiniame gyvenime didžiausias įvy
kis yra metinė Australijos lietu-j 
vių sporto šventė, tai imuosi žy
gių, kad šioji šventė ir šiais me
tais praeitų su nemažesniu pasise
kimu, kaip iki šiol buvusiosios. 
Sąryšy su tuo, parašiau Adelaidės 
Lietuvių Sporto Klubo Vytis V-bos 
pirmininkui raštą, kurį čia noriu 
viešai paskelbti, nes, tikriausiai 
kiekvienam lietuvul — sportinin
kui bus įdomu sužinoti, kas yra 
daroma sporto šventės organizavi
mo labui.

tu.
8. Rengėjai, apie Sporto Šven

tę galimai greičiau painformuoja 
vietinę AL Bendruomenės Apylin
kes Valdybą.

9. Nedelsiant praneša savo prin
cipinį nusistatymą Sporto Šven
tės reikalu Vyr. Austr. Liet. Fiz. 
Aukl. ir Sporto Komiteto Įgalioti
niui, idant laiku būtų įmanoma 
painformuoti lietuvišką spaudą ir 
kitus Australijos Lietuvių sporto 
klubus.”

L. Baltrūnas.
Vyr. Austr. Liet. Fiz. Aukl. ir 

Sporto K-to įgaliotinis.

FUTBOLAS ADELAIDĖJE
NAUJAS VYTIES I—SIOS 

VIENUOLIKĖS KAPITONAS

Liečia: 1955 m. Australijos

Birželio 4 d. su Vyties Klubu 
išsiskyrė pirmosios vienuolikės 
centro puolėjas, ilgametis kapito
nas A. Kitas. Jis perėjo į Juven
tus ir žais už italų klubą.

Vyties pirmoji vienuolikė kapi
tonu išsirinko R. Young, draus
mingiausių ir tikrai rimtų futbo
lo sekcijos narį. R. Young į Ade
laidę atvyko iš Sydnėjaus 1954 m. 
ir nuo tų metų pirmųjų pirmeny
bių rungtynėms įsijungė į Vyties 
futbolininkų eiles. Prieš šių metų 
pirmenybes Young pirmas pasira
šė pareiškimą, pažymėdamas, kad 
jis žais už Vytį tol, kol gyvens 
Adelaidėje. Dėl R. Young varžosi 
daugis klubų, bet jis ištikimas Vy
čiai, o kai kapitonas kritišku mo
mentu palieka savo komandą, jis 
perima vadovavimą.

' diktatoriškų įsakinėjimų. Lalmėjl- 
mui : trupučio laimės.

'varčiai: Corba, Petraška.
Vytis — Budapest 2 : ’

'io n d. ’’y'.' la'mčjo ; . š 
Pajėgią Budapest vienuolikę.

Rungtynės pradėtos didele spar
ta ir i viediny:; žaibiškai keliavę 
nuo vartų prie vartų. Pirmą įvar
tį įridino Vyties Corba. Budapest 
neišnaudojo 11 metrų baudinio. 
Pirmą įvartį Budapest laimėjo 
puslaikiui baigiantis. Antro pus- 
laikio pradžioj Čiplys gražiu įvar
čiu užtikrino laimėjimų Vyčiai.

Vytis — Port Adelaide 2 :2
Birželio 13 d. Vyties pirmoji vie

nuolikė prieš Port Adelaide sužai
dė palyginti gerai, išskyrus vie
no — antro žaidėjo nekovingumą. 
Pirmas puslaikis po kietos kovos 
baigtas 1:1. Antro puslaikio pir
mose minutėse Vyties puolimas 
neišnaudojo dviejų auksinių pro
gų. Priešas gražiai praėjęs Vyties 
gynybą, laimi įvartį. Vyties vyrai 
stengėsi laimėti. Gražus padavimas 
iš gynybos centrui — Corba stip
riu smūgiu užkabinęs ore lekian
tį kamuolį šaute jšauna į priešo 
vartus.
š. M. VYTIES I—SIOS VIENUO
LIKĖS PIRMAJAM RATE ŽAIS
TŲ RUNGTYNIŲ LENTELĖ

Vytis — Port Thistle 4:3, Vy
tis — Pirt Adelaide 2:0, Vytis — 
Cumberland 3:1, Vytis — Birkala 
0-6, Vytis — Lion 3:6, Vytis — 
Juventus 0:2, Vytis — Polonia 
2:7, Vytis — Enfield 2:3, Vytis — 
Budapest 2:1.

Vytis pirmajame 
mandų šiuo metu 
vietoj.

rate iš 10 ko- 
stovi septintoj

S. Sityvier.

birželio men. 25 d., šešta- 
12-14 Ennis Rd., Milsons 
šaukiamas "šviesos” Sam- 
Sydnėjaus Skyriaus narių

š.m.
dienį,
Point, 
būrio,
susirinkimas. Susirinkimo pradžia 
5.30 vai. vakaro.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo prezidiumo kvie-i 

timas, 2. Valdybos pranešimas, 3. 
Revizijos Komisijos pranešimas, 4. 
Valdybos, Revizijos Komisijos Ir 
Garbės Teismo rinkimai, 5. Eina
mieji reikalai.

Visi Sambūrio nariai kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo tose pat 
patalpose įvyks pobūvis.

Valdyba.

Skautų vyčių “Geležinio Vilko” 
būrinio loterijos Nr. 1 traukimas 
įvyks birželio 26 d., sekmadienį, 
Camperdowne, tuoj po lietuviškų 
pamaldų, prie spaudos kiosko.

Sk. Vyčių “Geležinio Vilko” 
Būrelis.

Per šių metų motinos dienos mi
nėjimų Sydniėjuje, Camperdowno 
parapijos salėje pražuvo tautinio 
kostiumo karūnėlė. Radusis malo
niai prašomas grąžinti arba pra
nešti savininkei: P. M. Protienė, 3 
Roberts St., Canterbury N.S.W.

Sydnėjaus Futbolo Mėgėjams
Kitos rungtynės įvyks birželio 

25 d. prieš pirmoj vietoj stovin
čių italų rinktinę. Bus rungiamas! 
Jensen Oval, Regents Parke. Prad
žia 3.15 vai.

NESAKYK, KAD ESI IŠ LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO!
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PŪKINES KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (ISO cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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. Lietuvių Sporto Šventę.
Sklandžiai ir gražiai buvo praves
tos penkerius Australijos Lietuvių 
Sporto šventės. Remiantis, laike 
pereitosios šventės Melbourne pa
darytų susitarimų ir Adelaidės 
Lietuvių Sporto Klubo VYTIS ats
tovų įsipareigojimų, šeštoji Aust
ralijos Lietuvių Sporto šventė turi 
būti organizuojama ir pravedama 
Adelaidės 
Vytis. 
Būdamas 
Aukl. ir 
tlniu 1955 m., jaučiu sau už pa
reigų priminti Tamstoms kas au- 
gščiau pasakyta ir kas žemiau 
seka:

1. Vl-jų Austr. Liet. Sporto Žai
dynių organizatorius ir atsakomin- 
gas rengėjas yra Adelaidės Lietu
vių Sporte Klubas Vytis.

2. Vl-sios Austr. Liet. Sporto 
Žaidynės pravedamos Adelaidės

I mieste.
3. Vl-jų Austr. Liet. Sporto Žai

dynių laikas numatomas rengėjų 
Ir dedama pastangų jas įterpti 
tarp šv, Kalėdų ir Naujųjų Metų.

4. VT-siose Austr. Liet. Sporto 
Žaidynėse rungiamas! šiose sporto 
šakose: a)-,krepšinyje, b)-stalo te
nise, c)-šachmatuose. Jeigu sąly
gos leidžia ir jeigu susidaro bent 
trijų vietovių varžovai, rengėjai 
gali programų praplėsti. Dedama 
pastangų, kad varžybose kuo skait- 
llngiau dalyvautų ir moterys.

5. Laikotarpis, kada pravedamos 
Austr. Liet. Sporto Žaidynės, va
dinamas — Austr. Lietuvių Sporto 
švente.

6. Patariu, šiai Šventei praves
ti, sudaryti Vl-jų Austr. Liet. 
Sporto Žaidynių Organizacinį Ko
mitetą. Į jį turėtų įeiti 
lietuviai, esamieji, bei 
sportininkai, arba šiaip 
sporto darbuotojal-

7. šventės ren/jėjai i 
parūpina visiems šventės daly
viams nemokamas, nakvynes ir su
teikia jiems pilnų aprūpinimą mais-

Dr. Alfred Cymerman, 
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 Ir BW 1186

Vytis — Enfield 2 :3
Naujojo kapitono vadovybėje Vy

tis gražiai sukovojo prieš stiprių 
australų komandų. Visi Vyties žai
dėjai buvo kovingi ir drausmingi. 
Aikštėje nesigirdėjo įkyrėjusių 
žiūrovams ir žaidėjams barnių ir

Lietuvis Laikrodininkas
VLADAS BANELIS

158 Liverpool Rd., Enfield. 
Laikrodžių taisymo ir auksakalys
tės dovanų krautuvė. Atidaryta 
kasdien: 9-6 vai. ir šešt. 9-1 vai. 
Tautiečiai priimami bet kuriuo lai
ku — paskambinus prie durų. 
Darbas atliekamas sąžiningai pri
tyrusio specialisto.
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Lietuvių Sporto Klubo

Vyr. Austr. Liet. Fiz. 
Sprto Komiteto Igalio.

garbingi 
buvusieji 
aktyvūs

anksto

Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas ir ui tikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
Ir kt.) atliekama m įmokamai.

Mes susirašinėjame ■ ir susikal
bame lietuviškai.

UZf'A

M. BUKAUSKAS
I
t

56 YARRARA RD., PENNANT HILLS (SYDNEY).

Philips ir kitų firmų radijo aparatai, baldai, šaldytuvai, sta
tybos medžiagos ir kitokios namų reikmenės.
Naujai besikuriantiems iki 12i% nuolaida.

(Trys min. nuo geležinkelio stoties)

Tel. WJ 2272 — iki 9 vai. ryto ir po 7 vai. vak.

Js*£-*;rt**:**)>$4’*jrt****4**^4***Mt**-**-*****;**i**t*4*4rt**2,*.*****)i*^4**i*4N,.rt**-**)"i**t*4*‘9Ml

45% PIGIAU!
L. Jeselskis, Tel.: UY4727

ATIDARĖ ODINIŲ PORTFELIŲ DIRBTUVĘ, 
kurioje gaminami Iš įvairių spalviį ir rūšių odų 45% pigiau. 
Paskambinus telefonu prekės pristatomos į namus. Darykite 
užsakymus vardo, gimimo, vestuvių, krikštynų bei loterijų 
progomis. Vėliau bus gaminami ir moteriški rankinukai, tašęs 
ir kt. Taip pat darau automobiliams sėdynių užvalkalus.

Tel.: U Y 4727, 59 McMillan St., North Bankstown.

ALB BANKSTOWNO APYLINKES VALDYBOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. birželio mėn. 25 d., šeštadienį, 

Friendly Society Hall, Bankstown.
Pradžia 7 vai. vak.

Gera muzika. Alus ir užkandžiai bufete.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškoma M. Jankauskienė 

anksčiau gyvenusi Kasselio sto
vykloje. Dabartiniu metu, manoma, 
gyvenanti Albury, Victoria.

Žinantieji jos adresą prašomi 
pranešti “M.P." redakcijai: Box 

4558, G.P.O., Sydney. N.S.W.

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

(Priešais Melbourne Town Hall.)

Europietis specialistas optikas
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių akinius.
Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šeštad. 9-13 vai.

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