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KRAŠTAS
Giliau nepažvelgiu mūsų tautiečiai 
ima skleisti mintį, kad krašto at- 
sikursimam politiniam gyvenimui 
nieko nenulemsią išeiviai bei trem
tiniai, o tik tėvynėje palikusieji. 
Šitoji mintis gali būti ir mūsų ne
priklausomybės priešų pakišama, 
o kitų, visai neįsigilinus, mielai 
kartojama.
I-jo Pasaulinio karo metu ir jam 
baigiantis nepriklausomybės rei
kalui daug ir sėkmingai dirbo 
USA, Šveicarijoje ir kituose kraš
tuose gyvenę lietuviai: jie vedė 
Lietuvos bylos propagandų, jie 
varstė reikalui reikšmingų insti
tucijų ■ duris, sudėdavo visiems 
tiems reikalams sumas pinigų. 
Ypatingai reikšmingas vaidmuo 
yra tekęs USA lietuviams. Kitų 
kraštų nepriklausomybėms atkur
ti taip pat yra suvaidinę labai 
svarbų vaidmenį politiniai emig
rantai. Žinoma, kad krašte gyve
nančioji tautos dalis yra tas ka
mienas dėl kurios laisvo politinio 
gyvenimo kovojama. Yra ir kitokių 
pavyzdžių: žydai atkūrė valstybę 
vien tiktai emigrantais remdamie
si Ir atgavo senųjų tėviškę, tiesa, 
palaipsniui įsistiprindami ir pa
čios reikalaujamos tėviškės žemė
je.

Tai tiesa, kad pirmosios rusų, o 
taip pat karo metu ir vokiečių 
okupacijos metu gyviausias nepri
klausomybės reikalo judinimas 
vyko pačios tėviškės ar Rusijos 
ribose. Bet tai buvo kiti laikai. 
Šiandien rusų bolševikų okupaci
ja yra daug žiauresnė už caristinę, 
Lietuvoje šiandien neįmanomas 
joks organizuotas politinis veiki
mas, visi sąmoningieji ar veikles
nieji tautos sūnūs bei dukros yra 
sekami klkevlename žingsnyje, di
delė dalis jų visai sunaikinta ar 
išvežta J Sibiro ar šiaip Rusijos 
platumas, uždaryta kalėjimuose ar 
priverčiamųjų darbo stovyklose. 
Gyventojai ūkiškai yra taip pri
spausti, kad pagrindinis jų rūpes
tis yra pasidaręs dėl gyvybės pra
tęsimo rytojui, žmonės yra atsi
dūrę vergo būsenoje. Tokiai padė
čiai esant krašte, išeivių vaidmuo 
yra pasidaręs labai reikšmingas, 
nes tik jie vieni teturi politinio 
judėjimo laisvę ir galimybę kle
binti mūsų nepriklausomybės by
lų. Prisimename 1940 — 44 m. 
okupacijas: visų krašte pasiliku
siųjų viltys tais metais krypo į 
tuos lietuvius, kurie gyveno už 
Lietuvos sienų. Iniciatyva 1941 m. 
laikinai vyriausybei paskelbti atė
jo taip pat iš kitur. Kitas reika
las, kad naujasis okupantas tos 
vyriausybės nepripažino ir nelei
do Jai veikti.
Yra lengvatikių, kurie nepriklau
somybės tikisi iš galingųjų Vaka
rų pajėgų. Tiesa, be jų paramos, 
maža vilties atkurti savarankišką 
Lietuvų. Negalima tačiau tikėti, 
kad Vakarai atneštų mums nepri
klausomybę, jei mes, laisvajam 
pasaulyje gyvenų lietuviai, nebū
sime to reikalo judinę, neateisime 
su savais projektais, neįgrislme 
varstydami durų, nepalaikysime 
Lietuvos reikalo gyvo Vakarų pa
saulio viešumoje, neįsigysime sve
timtaučių draugų, remiančių mū
sų bylų.
Iš šios perspektyvos žiūrint, iš
ryškėja laisvajam pasaulyje gyve
nančių lietuvių vaidmuo mūsų ne-

KIPRAS
PADĖTIS TEBĖRA AŠTRI

Reuteris praneša, kad Kipro sa
loje paskleisti atsišaukimai, ku
riuose rašoma, jog turi būti nu
žudytas “gauleiteris Harding" — 
generolas Sir-John Harding, Kip
ro salos gubernatorius.

Atsišaukimų pasirašė EOKA te
roristų organizacijos vadas Dige- 
nis, už kurio galvų Kipro salos 
valdžia yra paskyrusi £ 10.000 
premijų.

Digenis, manoma, yra graikas.
Teroristai už gubernatoriaus gal

vų neskiria piniginės premijos, nes 
jį likviduoti esu kiekvieno 
graiko pareiga. Užtikrinama, kad 
gubernatorių nužudžiuslojo graiko 
pavardė būsianti įrašyta aukso 
raidėmis Kipro Išlaisvinimo pa
minklinėje lentoje.

Pereitų savaitę Kipre buvo pa
karti du graikai, teismo pasmerkti 
už nužudymų britų kareivių.

ALŽYRAS
TEBEKARIAUJAMA

Prancūzų valdomoje šiaurės Af
rikoje kovos nesiliauja. Arabai ir 
toliau kovoja dėl savo žemės ir 
laisvės. Ypač kietų susikirtimų tarp 
arabų ir prancūzų esti Alžyre..

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
2000 — 3000 gerai ginkluotų 
arabų kovos grupė artėja prie 
Tlemcen miesto (Oran apygardo-' 
je), turinčio 60000 gyventojų,kurį, 
prancūzai spėja, alžyriečiai mė
ginsiu užimti.

Prancūzų artilerija paruošta ko
vai, jruošiami paskubomis kulkos
vaidžių lizdai, statomos spygliuo
tų vielų užtvaros.

Prancūzų parašiutininkų daliniai 
artimose kautynėse nukovė 79 
arabus prie Phillipevill. Žuvo ir 
prancūzų. Kitoje vietoje žuvo 30 
arabų, kada jie užpuolė prancū
zų dalinį.

Miestuose sproginėja granatos, 
kurias arabai svaido į žydų ir 
prancūzų kavines, restoranus Ir 
įstaigas.

Paryžiuje pereitą savaitę polici
ja konfiskavo rytinę komunistų 
dienraščio “L’Humanite” laidą, ku
rioje buvo kaltinama prancūzų 
vadovybė dėl jos žiaurumų Alžy
re.

Prancūzai tebesiunčia karinius 
pastiprinimus į Alžyrą, šaukia
mos naujos atsarginių klasės.

Atominiai bandymai 
Australijoje

D. Britanijos atominių ginklų 
bandymai numatoma prasidės dar 
šią savaitę. Jie vyks Australijos 
teritorijoje, Montebello saloje.

Atominius bandymus stebės mo
kslininkai ir 15 spaudos atstovų 
iš Anglijos ir Australijos, šie ban
dymai bus daugiau mokslinio po
būdžio ir nenumatoma, kad jų me
tu būtų išsprogdintos galingos 
bombos.

priklausomybės bylai, išryškėja 
eikalas politinio sąjūdžio branduo
lių. Labai svarbu remti mūsų po
litines institucijas, bet taip pat 
jas kritikuoti ir rekalauti efek
tingesnės ir sėkmingesnės veiklos. 
Privalome pastebėti kiekvieną Jų 
laimėjimų ir viešai tuo pasidžiaug
ti. Tai psichologinis momentas, 
paskatinąs mūsų palitinius veikė
jus dar sėkmingiau dirbti. Daug 
gali padaryti ir paskiri eiliniai 
žmonės mūsų politinei bylai, rei
kia tik visas progas išnaudoti.

A. ZUBRAS.

VIZITO ATGARSIAI
Chruščevo Ir Bulganino vizitas 

Londone vis dar tebekomentuoja- 
mas pasaulio spaudoje. Ir labai 
nepalankiai. Tiek D. Britanijos, 
tiek Vak. Vokietijos, Prancūzijos, 
Amerikos, tiek ir kitų valstybių 
didieji laikraščiai šį vizitų laiko 
britų politikos klaida. Ir šia pro
ga iškeliama vis daugiau sovieti
nių nedorybių. Chruščevas vadina
mas ’’staliniškesniu už patį Stali
ną”, Bulganinas vadinamas “Var
šuvos sukilimo smaugliu“ ir t.t.

Mums tačiau įdomu, kiele šis vi
zitas padėjo mūsų reikalui. O jis, 
reikia pripažinti, gerokai padėjo 
Lietuvos bylą pajudinti.

Vizito metu Londone įvykusios 
politinių tremtinių demonstracijos, 
kuriose dalyvavo ir lietuviai (mo
terys tautiniais drabužiais) britus 
nustebino jau tuo, kad jie netikėję, 
jog jų tarpe esama tiek daug žmo
nių, pabėgusių nuo komunizmo. 
Apie šias demonstracijas rašė viso 
pasaulio laikraščiai. Nurodyta, kad 
pavergtieji padėję vainikus prie 
Nežinomojo kareivio kapo Londo
ne šalia Bulganino Ir Chruščevo 
vainikų. Tremtinių vainikas buvęs 
perjuostas tautinėmis juostomis 
su atitinkamais įrašais. Lenkų

LAISVINIMO KELIU
REIKŠMINGI KONTAKTAI
(E.) Alto vykdomojo komiteto 

Vašingtone buvo pasimatyta su 
abiejų JAV kongreso rūmų ats
tovais, įtakingais organizacijų va
dais ir kalbėtasi Lietuvos laisvi
nimo reikalais. Su pasižymėjusiu 
senatorium P. Douglas kalbėtasi 
apie pavergtųjų tautų išlaisvini
mą, sovietines priverčiamojo dar
bo stovyklas, siuntinių siuntimą j 
Lietuvą ir kitais klausimais. Su 
senatorium susitarta dėl įstatymo 
projekto,- kuriuo pusė procento vi
sos Amerikos užsienio paramos 
sumos būtų skiriama laisvinimo 
akcijai paremti, šį projektų pa
siūlė Čikagos lietuvių veikėjas 
inž. A. Rudis. Anot senatoriaus 
Douglas, priimant tų įstatymų, 
bus reikalinga viso Alto, visų už 
Lietuvos išlaisvinimų kovojančių 
lietuvių ir nelietuvių talka, pa
naši, kokia buvo reikalinga pra
vedant pvz. Kersteno rezoliucijų. 
Lietuvių spaudoj pažymima, kad 
P.H. Douglas rezoliucija — pa
ramos užsieniui įstatymo pataisa 
— yra pats svarbusis šio momen
to reikalas. Alto vykd. komitetas, 
aplankęs visą eilę kongreso na
rių, taip pat išreiškė viltį, kad 
kongresas sutiks tęsti toliau Kers- 
eno komiteto tyrinėjamuosius dar
us.

Spauda ypač iškelia Alto už
megztus kontaktus su 15 mil. 
Amerikos darbininkų unija Ameri
can Federation of Labor. Alto 
vykdomojo komiteto nariai matėsi 
su šios unijos užsienio reikalų ve
dėju Delaney, kuris Ženevoje bir
želio mėnesį per tarptautinę dar
bininkų sąjungų konferencijų ats
tovaus Amerikos darbininkams. 
Delaney paprašė, kad JAV lietu
viai jam pristatytų kuo daugiau
sia medžiagos apie lietuvių dar
bininkų padėtį Sovietų okupuota
me krašte. Jis taip pat prižadė
jo pasimatyti su senat. Douglas, 
vienu iš uoliausių Lietuvos bylos 
gynėjų JAV-se senate, kuris yra 
taip pat senato sudarytosios spe
cialios komisijos tirti vergų dar
bui pirmininkas.

RAUDONIEJI 
NEPOPULARŪS

Gegužio pirmosios švęsti į Aust
raliją buvo atvykę 3 kom. Kinijos 
ii' 3 Sov. Rusijos profesinių są
jungų vadai. Jie dalyvavo gegužio 
pirmosios eitynėse Sydnėjuje ir 
Newcastlyje. Abiejose vietose rau
donieji svečiai buvo sutikti ne
draugiškais sūkiais ar tyliu boi
kotu.

Gegužio 7 d. raudonajam kinie
čiui Chao Kuo-chiang ir vietos 
unijos pareigūnui dedant vainikų 
prie kare žuvusių paminklo , iš 
žiūrovų girdėjosi šūkiai: “Tiems, 
kurie mirė kovodami prieš raudo
nuosius agresorius Korėjoje". Po 
to pasigirdo raudonųjų adresu 
“Būū, būū”. AtĮsirado ir tokių, 
kurie apspjaudė raudonųjų auto
mobilius, kada į juos susėdo ki
niečiai ir jų vertėjas.

Plieno darbininkų unijos nariai 
nešė plakatus, kuriuose buvo įra
šai nukreipti prieš komunistus. 
Plieno darbininkų unija boikotavo 
suruoštas prakalbas sporto aikš
tėje, o vėliau raudonųjų vainikai, 
padėti prie žuvusių karių pamink
lo, buvo nuspirti į šalį.

Sov. Rusijos profsąjungų ats
tovai pakvietė pasisvečiuoti du 
Sydnėjaus unijų vadus.

Tito Prancūzijoje
Pereitų savaitę į Prancūziją nu

vyko Jugoslavijos prezidentas Ti
to. Jo kelionės maršrutas laikytas 
paslaptyje. Prancūzijoje Tito iš
bus 6 dienas. Su juo išvyko jo 
žmona Ir užsienių reikalų ministe- 
ris Popovic. Tito turėjo pasitari
mus su Prancūzijos politikai vado
vaujančiais asmenimis. Vizito pro
ga Prancūzijos vyriausybė ėmėsi 
nepaprastų apsaugos priemonių.

POLITINES ŽUVYS
Japonai atsisakė pasirašyti su 

Sov. S-ga žvejybos sutartį.
Pereitą savaitę nutrūko Mask

voje žvejybos derybos tarp Sov. 
S-gos ir Japonijos. Japonai atsi
sakė pasirašyti sutartį, kadangi 
Sovietai prie jos norėjo prikergti 
“politines sąlygas”, pagal kurias 
Japonija būtų turėjusi priimti Sov. 
Sąjungos diktatų taikos sutartį 
su Sov. S-ga pasirašant.

Žvejybos sutartį turėjo pasira
šyti Japonijos žemės ūkio ir Sov. 
S-gos žvejybos ministerial.

Sov. S-gos sutarties projektas 
apima seną jų teritorini reikala
vimą, pagal kurį nori išveržti iš 
Japonijos Kurilų salas.

Ryšium su žvejybos derybų nu
trūkimu, Japonijos ministerių ka
binetas buvo susirinkęs spec, po
sėdžio. Sovietų — Japonų taikos 
derybos Londone atidėtos. Japoni
ja žvejybos derybų su Sovietais 
neatnaujins, jeigu Maskva neatsi
sakys teritorinių pretenzijų.

— Kanadoje gyvenąs prof. dr. 
Zubrys, Lietuvos un-to mokslinin
kas, išrado naujus vaistus džiovai 
gydyti, šiuo metu jis dirba prie 
Toronto un-to tyrimo laboratori
jose.

kolonoms vadovavęs gen. Ander- 
sas, Varšuvos sukilimo, kurį iš
davė Bulganinas, vadas Bor — Ko- 
morowski. Pavergtųjų delegatai 
įteikę D. Britanijos vyriausybei 
prašymų su 7 tomais parašų.

Lietuvių Namuose Londone buvo 
suruošta anglų spaudai konferen
cija, kurioje dalyvavo apie 40 
laikraštininkų. Konferencijų or
ganizavo Pavergtų Tautų Londo
no Komitetas, o ją atidarė M. Ba- 
jorlnas, kuris paskaitė Išsamų 
pranešimų apie dabartinę okup. 
Lietuvos padėtį ir lietuvių nusis
tatymą dėl Sovietų vadų vizito. 
Konferencijų paminėjo patys di
džiausi Londono dienraščiai, kaip 
“Daily Telegraph”, "Times” ir kt.

Sovietų spauda savo vadų vizi
tų vertina palankiai ir, žinoma, ne
užsimena apie tremtinių demonst
racijas, apie anglų bei kitų kraštų 
laisvosios spaudos nepalankius at
siliepimus.

Tam tikra prasme šis vizitas 
Sovietams daug pasitarnavo pro
pagandine prasme ypač prieš so
vietų žmones, nes sudarytas įs
pūdis, kad Sov. S-gos draugystės 
jieško visos didžiosios Vakarų pa
saulio valstybės.

Amerikos Darbo Federacija pa
laiko artimą kontaktą su Britų 
Trade Union kongresu ir kt. V. 
Europos profesiniais centrais. De
laney išreiškė viltį, kad su bendra 
parama pasiseks Ženevoj iškelti 
Pabaltijo pavergimo faktą, užtik
rindamas, jog Amerikos Darbo Fe
deracija nuoširdžiai pritaria tai 
išlaisvinimo idėjai. Pavergtiesiems 
yra palankus Ir Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas George 
Meany, kuris taip pat padės ves
ti kovų už Lieteuvos gyventojų 
teisę j laisvę, šis kontaktas Lie
tuvos bylai yra didžiai reikšmin
gas.

VLIKO VYKDOMOJI 
TARYBA) PRANEŠA, 

kad per jos įgaliotų PLB Italijos 
krašto valdybos pirmininkų kun. 
V. Mincevičių 1956 metų baland
žio 11 d. gautas Italijos Užsienio 
Reikalų Ministerijos su mlniste- 
rio Alberto Nonis parašų prane
šimas, Jog Italijos vyriausybė Lie
tuvos Respublikos užsienio pasus 
pripažįsta lygiai, kaip ir kitų kraš
tų užsienio pasus, kelionės ir as
mens tapatybės įrodomaisiais do
kumentais. Ateityje mūsų pasai 
bus vizuojami be preventyvaus at- 
slklausimo norint įvažiuoti į Ita
liją ar iš jos išvažiuojant.

VYKDOMOJI TARYBA.

• Japonija, kaip praneša Reu
teris iš Tokio, sutiko Filipinams 
sumokėti 550 millonų dolerių ka
ro reparacijų.

MANO MYLIMAM BROLIUI ANTANUI MIRUS, MANO 
GILAUS SKAUSMO IR LIŪDESIO VALANDOJE SUTELKUSIEMS 
MAN VISOKERIOPĄ PAGALBĄ: p.p. A. SKĖRIUI, D. PALIULIUI, 
R. NORVYDUI, dr. SKAPINSKUI, kun. KELLY IR kun. J. KUNGIUI 
REIŠKIU NUOŠIRDŽIAUSIĄ PADĖKĄ.
TAIP PAT NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU VISIEMS MALONIEMS TAU- 
TIEČIAMS, PAREIS KUSIEMS MAN UŽUOJAUTĄ BEI PALYDĖ- 
JUSIEMS ANTANĄ į AMŽINOJO POILSIO VIETĄ.

JONAS PRANAUSKAS.

Melbourne “Atžalynas” 
Reprezentanto

Pareigose
Melboumo tautinių šokių gru

pė, pasivadinusi “Atžalynu”, įvai
riomis progomis yra kviečiama į 
tarptautinius festivalius, kur vi
sados gražiai reprezentuoja lietu
vius ir garsina Lietuvos vardą.

Nepersenal “Atžalynas” šauniai 
pasirodė didžiuliame “Moomba” 
ftstivalyje, o šiuo metu stropiai 
ruošiasi pasirodymui Balwyn, ku
ris įvyks gegužio 19 d. 8 vai. vak. 
A’Beckett parke, kur dalyvauja ir 
Viktorijos valst. gubernatorius Sir 
Sir Dallas Brooks.

Gegužio 24 d. 8 vai. vak. įvyks 
tautybių pasirodymas Melbourno 
Town Hall, kur dalyvaus ir “At
žalyno” šokėjai. Kiekviena tauty
bė padarys pranešimus apie savo 
kraštą. Šiame pasirodyme daly
vaus keturios mūsiškių šokėjų po
ros tautiniuose drabužiuose su 
Lietuvos vėliava. Trumpų praneši
mų apie Lietuvų paprašyta pa
ruošti p. A. Karazijienė, čia taip 
pat dalyvaus gubernatorius, vy
riausybės atstovai ir daug augštų 
svečių.

Melboumo tautinių šokių grupė 
yra pakviesta dalyvauti Olimpinių 
žaidynių atidarymo iškilmėse, ku
rios įvyks šį rudenį Melbourne, 
šiam svarbiam įvykiui “Atžaly

nas" ruošiasi labai kruopščiai, šo
kių repeticijos eestl kiekvienų sa
vaitę. Žinoma tautinių drabužių 
audėja stud. Danutė Giedraitytė, 
talkininkaujant p.p. Naujokaitie- 
nel, Eimučiui ir kitiems šio rei
kalo žinovams, audžia tautinius 
kostiumus. "Atžalynas” dirba, dir
ba daug ir nuoširdžiai, nes Jaučia 
savo pareigų Tėvynei. Bet jis rei
kalingas ir paramos, kurios iki 
šiol labai pasigendama. (z.y.)

POTVYNIAI

Smarkūs lietūs ir audros iššau
kė potvynius įvairiose N.S.W. vie
tose. Coomos gyventojai buvo pri
versti bėgti iš savo namų, krau
tuvių, jieškodamies prieglaudos 
augštumose.

Beveik visais didžiaisiais pietų 
Nowros keliais buvo nutrūkęs su
sisiekimas.

Daug nuostolių padaryta dar
žams, pasėliams ir tiltams.

Bėga upė pakilo 12 pėdų augš- 
čiau normalaus lygio.
• Pereitų savaitę į Sydnėjaus 

uostą įplaukė naujasis Australi
jos lėktuvnešis “Melbourne”. Tai 
yra vienas moderniškiausių šio ti
po karo laivų pasaulyje. Austra
lijos vyriausybei jis kaštavo apie 
20 milionų svarų.
• Pereitą savaitę 48 valandų 

laikotarpyje arabų sukilėliai Al
žyre nužudė 20 prancūzų. Gi 
laike 48 valandų žuvo 233 arabai. 
Tai rodo, kad kovos tarp arabų 
ir prancūzų Š. Afrikoje aštrėja.
• Iš Istambulo pranešama, kad 

Turkijos užsienių reikalų ministe
rija pranešė Sov. S-gos ambasa
dai, jog Nikola Vailevski laden- 
ko, Sovietų karo atache pavaduo
tojas, būtų atšauktas iš savo pa
reigų iš Turkijos, kadangi yra 
aiškių duomenų, Jog Jis užsiimi
nėja šnipinėjimu.
• Š. Vietnamo, valdomo komu

nistų, vyriausybė pasiūlė P. Viet
namu: pradėti pasitarimus dėl 
pravedimo laisvų rinkimų ir šiau
rės — Pietų Vietnamo sujungi
mo.

Pagal Ženevos konferencijos nu
tarimą, Vietnamas buvo perskel
tas į dvi dalis, kuris dabar nori
ma sujungti balsavimo keliu.

1
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Kodėl saulė Šviečia, kodėl gėlės 
žydi, kodėl Dievulis yra geras? 
— dar vaikais būdami klausinė
jome savo motinas. Kitokiais klau
simais varginome mokytojus, ap
lamai vyresniuosius, paūgėję. Gi 
užaugę, subrendę klausimų turime 
dar daugiau — ir sau, ir Dievui, 
ir pačiam gyvenimui.

Kodėl?
Ir taip begalo. Ir taip per am

žius ir visados — kodėl?
Tiesa, jieškodaml atsakymų, 

jieškodami tiesos, jieškodami pro
blemų sprendimų, jieškodami gy
venimo prasmės, jieškodaml būdų 
negerovėms, blogiui pašalinti — 
žengiame teisingu keliu. Jeigu 
mes pajėgiame kasdieniniame gy
venime dažniau sau ir kitiems sta
tyti klausimų “Kodėl”, ir į jį su
randame atsakymų jeigu mes ne
sivarginame su klausimais “Kas” 
tai ir tai padarė, o tiktai "Ko
dėl” — mes esame teisingame ke
lyje.

šį kartų su klausimu “Kodėl” 
noriu išeiti į mūsų bendruomenę. 
Tad pamėginkime kiekvienas su
rasti- atsakymus — aiškius, nuo
širdžius, nemeluotus. Jeigu kas to
kius atsakymus prisius, būsiu dė
kingas, nes jau šešeri metai vis 
nepajėgiu šių klausimų, kietu maz
gu užslveržusių, išrišti.

? ? ?
Kodėl ir kaip šiame krašte at

siradome, mums visiems aišku. 
Bet kodėl mes tokie skir
tingi nuo, pav. Vokietijoj buvusių?

Šį klausimų statau visai pagrįs
tai, nes mes, bent labai didelė da
lis, esame labai pasikeitę. Ne iš 
oro, bet viduje. Ir mes vis kei
čiamės, deja, neigiama prasme, 

šitai sakau, turėdamas galvoje mū
suose besireiškiantį tautinį atbu
kimų, indiferentiškumų lietuvybei, 
kovai dėl Tėvynės laisvės.

Nesu koks “valdžios” žmogus, 
nesu “komltečikas”, bet dalyvau
ju bendruomenės gyvenime, kaip 
eilinis jos narys, nepraleisdamas 
lietuviškų parengimų, vaidinimų, 
tautinių švenčių minėjimų, susi
rinkimų, kartais net Ir pasišoki
mų. Ir, kaip žmonės sako, visur 
būdamas, viskų matydamas, žinau, 
kad tokių, kaip aš, skaičius 
nėra labai didelis. Dar mažiau to
kių, kurie aktyviai dirba, taip sa
kant, tuos parengimus organizuo
ja, paskaitas skaito, deklamuoja, 
vaidina, paskui susirinkusiems alų 
ir limonadų pilsto, sumuštiniais 
vaišina, kėdes Ir stalus nešioja, 
sales šluoja — šitų, taip vadina
mų “komitečikų” — retoje dides
nėje lietuvių kolonijoje yra dau
giau, kaip puskapis: Taigi bene 
didžiausias procentas bus tokių, 
kurie veik niekur nesirodo, nieko 
bendruomenėje neveikia, niekur 
nedalyvauja, išskyrus linksmus su- 
batvakarius, gimimo bei vardo 
dienų pobūvius siauruose rateliuo
se — nuosavuose flbrlnukuose ar 
mūrinukuose.

? ? ?
O, rodos, reiktų visiems ateiti 

ir į Vasario 16, ir Rugsėjo 8, ir 
Motinos dienos, ir kariuomenės 
sukakties, ir birželio trėmimų mi
nėjimus. Reiktų dalyvauti ben
druomenės susirinkimuose, mo
kyklų šventėse. Juk bendraudami 
tik ir tegalime išlaikyti savo lie
tuviškų charakterį, lietuvybę apla
mai.

Neįdomu, nuobodu, kasmet vis 
tas pats Ir nieko naujo, — pasa
kys tūlas mano brolis, pateisinda
mas savo nedalyvavimų. Bet tai 
nebus tikras atsakymas ir jis ne
bus nuoširdus. Tad kodėl?

Atsiminkime Vokietijų, Austri- 
jų; atsiminkime laikus, kada ap
griauto Berlyno, sudaužytos Vie
nos, degančio Karaliaučiaus, Dres- 
deno ar kito didmiesčio traukiniais 
ir pėsti suplūsdavome į lietuviškas 
pamaldas, susirinkdavome veik vi
si tų miestų lietuviai į minėjimus, 
kitokius parengimus — salės visa
dos būdavo per ankštos, šaligat
viai persiauri — tiek mūs sugu
žėdavo. Kodėl? Nagi todėl, aš pa
sakyčiau, kad mes buvome vienas 
kito reikalingi, kad mes, alkani 
būdami, dar labiau išalkdavome 
per savaitę savojo krašto žmogaus 
draugystės. Galima, žinoma, ir 
daugiau priežasčių priskaičiuoti. 
Ir jų būta.

Tad ar nesikeičlam? O jeigu 
taip — tad kodėl?

KODĖL
RAŠO VYT. ANDRIUKAITIS

? ? ? ...
žinau, pasakys kas nors, kad 

turime daug gražiai veikiančių or
ganizacijų, turime apylinkių val
dybas, turime savo kapelionus ir 
lietuviškas pamaldas, turime Kul
tūros Fondų, Krašto Valdybų, laik
raščius, turime savaitgalio mo
kyklas, teatrus, chorus.

Ir aš neneigiu, kad mes visa 
tai turime. Bet kiek rankų šių 
visų lietuviškų veiklų, tų tautinio 
gyvastingumo kibirkštį neša? Bū
dami objektyvūs sutiksime, kad 
tik labai nedidelio skaičiaus žmo
nių pastangomis ir darbu visa tai 
laikosi.

Tad kurgi mes visi kiti, kodėl 
bendrų mūsų visų rūpestį ir darbo 
naštų užkrauname ant nedaugelio 
brolių pečių? Mėginčiau spėti, jog 
taip yra todėl, kad mes smarkiai 
keičiamės, ir nevien tik tautine 
prasme — kinta mūsų netgi žmo
giškasis būdas, nes šalinamės dar
bo ir pareigų visur ten, kur ne
matome apčiuopiamos, konkrečios 
naudos.

Bet juk jokios apčiuopiamos 
naudos neturi ir tie, kurie tų tau
tinės kultūros vagų verčia. Ir 
jiems už jų darbų bendruomenėje 
niekas neužmoka — jie tik savo 
laika vagia ir pinigo prikiša. Tad 
kodėl vieni gali, o kiti ne? Juk 
esame visi iš vieno lieteuviško avi
lio ir tėvynė visiems yra antroji 
motina.

? ? ?
Visuotinai pripažinta tiesa, kad 

tremties sųlygose lietuviškas spau
sdintas žodis yra vienas svarbiau
sių tautinio gyvastingumo palai
kytojų ir tautinės kultūros ugdy
tojų. O mes turime visiškų laisvę 
leisti lietuviškas knygas ir laik
raščius. Ir turime savų laikraščių 
ir knygų. Tik tiesa, kari tie laik
raščiai ir tos knygos dažnai labai 

SIZIFO
Dievai Ipasmerkė Sizifų nepa

liaujamai ridenti uolų į kalno vir
šūnę, iš kur, jų pasiekus, uola 
nusirisdavo pakalnėn. Dievai ne 
be pagrindo manė, kad nesu bai
sesnės bausmės, kaip bergždžias 
ir beviltiškas darbas.

Jeigu patikėti Homerui, Sizifas 
buvo vienas iš išmintingiausių ir 
padoriausių mirtingųjų. Tačiau, 
pagal kitų tradicijų jam buvę lem
ta būti plačiųjų vieškelių plėšiku. 
Aš nematau prieštaravimo tarp tų 
dviejų teigimų. Nuomonės skiriasi 
bebandant nusakyti priežastis, ko
dėl Sizifas tapo beprasmiu pože
mių darbuotoju. Pradedant tų 
klausimų nagrinėti, reiktų paste
bėti kad Sizifas pakaltinamas tam 
tikru apsileidimu dievų atžvilgiu. 
Jis esu išvogęs jų paslaptis. Egi- 
na, Esopo duktė, buvusi Jupiterio 
pagrobta. Tėvas, dukters dingimo 
pritrenktas, pasiguodęs Sizifui. 
Šis, žinojęs apie pagrobimų, 
pasisiūlęs pasakyti kų žinųs 
su sąlyga, kad Esopas duo
tų vandens Korinto tvirtovei. Jis 
bevelijo vandens palaimų labiau, 
negu dangiškuosius griaustinius. 
Už tai Sizifas buvęs pasmerktas 
požemin. Homeras taip pat sako, 
kad Sizifas Mirtį surakinęs pan
čiais. Požemių dievas Plutonas, 
negalėjęs pakęsti savo viešpati

jos tuščios ir tylios, pasiuntęs ka
ro dievų Mirtį išlaisvinti.

Taip pat sakoma, kad Sizifas, 
prieš pat mirdamas, norėjęs patik
rinti savo žmonos meilę. Jis lie
pęs Jai jo nelaidoti, bet išmesti jo 
lavonų aikštėn. Sizifas pabudęs 
požemių karalijoje. Ir tenai, su
pykintas savo žmonos klusnumo, 
— taip priešingo žmonių meilei — 
jis išprašęs iš, Plutono leidimų 
grįžti žemėn, kad nubaustų žmo
nų. Tačiau, kai jis vėl išvydęs pa
saulį, pamatęs vandenis ir saulę, 
šiltas uolas ir jūrų, jis nebepano- 
rėjęs grįžti į pragariškas tamsy
bes. Raginimai Sizifui grįžti, py
kintai, įspėjinėjimai likęs! neišgir
sti. Dar daugelį metų jis gyvenęs, 
matydamas įlankos kreivę, ošian
čių jūrų ir žemės šypsnį. Jį pri-

sunkiai į mūsų namus prasiskina 
kelių — labai jau šykštūs esame 
lietuviškam laikraščiui, knygai 
svarų išleisti.

Atsimenu, minint lietuviškos 
spaudos atgavimo 50 metų sukak
tį, vienos organizacijos parengime 
prelegentu buvo pakviestas žur
nalistas, kuris kalbėjo apie spau
dos reikšmę ir svarbų aplamai, 
apie Nepriklausomos Lietuvos pe- 
rijodikų ii- tremties spaudos už
davinius. Prelegentas konstatavo 
faktų, kad tremties laikraščiai 
kurstą dėl nepakankamo skaičiaus 
prenumeratorių. Ypač esanti sun
ki padėtis Australijoje, kur pre
numeratorių skaičius visados bus 
labai ribotas, nes ir mūsų tautie
čių čia tėra vos apie 8000. Jis 
kalbėjo apie bendruomenes laik
raščio sunkių finansinę būklę ir 
švelniai priminė, kad šis laikraš
tis galėtų tvirtai jaustis, jeigu 
dar koki du šimtai naujų prenu
meratorių susirastų.

Diskusijose, tiesa, niekas nepa
sakė, kad lietuviškas laikraštis 
nereikalingas, bet niekas neprasi
tarė apie būdus laikraščio med
žiaginę padėtį sustiprinti. Apie 
paramų laikraščiui niekas nekal
bėjo. Tarsi užmiršta buvo, kad 
lietuviško laikraščio, nors plono ir 
“neįdomaus”, neatstos lietuviui 
joks svetima kalba, nors ir pusę 
pūdo sveriųs dienraštis. Tik visai 
naivus ir į “nuostolius nusirašąs” 
tautietis gali tarti, kad jam lietu
viškas laikraštis nereikalingas, 
nes jis “angelskai” paskaitęs ir 
viskų žinųs. Broleli, jokie "miro- 
rai” nei “telegrafai” neparašys 
apie mūsų tautines šventes, susi
rinkimus; juose nerasi savojo gy
venimo ir nežinosi apie lietuvių 
gyvenimų kituose kraštuose, tėvy
nėje ir Sibire, šitai tegalime su
žinoti tik Iš savojo laikraščio.

Grįždamas iš paskaitos galvo
jau: o jeigu vienų dienų valdžia 
uždraustų leisti lietuviškus laik
raščius, jeigu laikraštis, kurį jau 
keleri metai skaitome, sustotų, 
kaip tada?

(B.D.)

ALBERT CAMUS

MITAS
versti paklusti esu prireikė dievų 
įsikišimo. Atvykęs Merkuras grie
bęs akiplėšų už sprando ir Jį prie
varta nugabenęs į požemius, kur 
jo jau laukusi jam skirta uola.

Jūs jau įžvelgėte, kad Sizifas 
yra absurdiškas herojus. Jis tokis 
ir yra tiek per savo aistras tiek 
per savo kančias. Jo pyktis die
vams, neapykanta mirčiai ir jo 
aistra gyventi pelnė jam tų neišsa
komų bausmę, kur visa būtybė 
yra pajungta nieko neatlikti. Tai 
yra kaina, kuri turi būti mokama 
už žemiškas aistras. Mes nieko 
nežinome apie Sizifo buvimų pože
miuose. Mitai yra sukuriami, kad 
vaizduotė galėtų įkvėpti į juos gy
vybę. Kalbant apie šį mitų, tema
toma šimtus kartų kartojamos 
pastangos pakelti milžiniškų ak
menį, ridenti jį augštyn į kalnų. 
Tematomas iškreiptas Sizifo vei
das, kietai priglaustas žandas prie 
akmens; rankos, apglėbiančios mo
liu apdrėbtųjų akmens masę, ak
menį paremianti koja, — ir vėl 
nauja pradžia su išskėstomis, gli
čios žemės supurvintomis ranko
mis. Jo milžiniškų pastangų, te- 
matuojamų beribe dangaus erdve 
ir bedugniu laiku, dėka, tikslas 
pagaliau pasiekiamas. Tada Sizi
fas mato, kaip uola per trumpų 
laikų nurida pakalnėn, į žemesnį
jį pasaulį, iš kur jis tų akmenį 
vėl turės stumti į kalno viršūnę. 
Jis grįžta lygumom

štai šioji pertrauka mane domi
na, šiuo štai laiku Sizifas man yra 
įdomus. Veidas, kurs triūsia pri
gulęs prie akmens, pats yra vir
tęs akmeniu! Aš matau vyrų, žen
giantį sunkiu, tačiau lygiu žings
nių, kad vėl pradėtų iš naujo kan
čių, kurios pabaigos jis niekad ne
sužinos. Tasai grįžimo laikas yra 
tartum atsikvėpimas, kartotinai 
grįžtųs, kaip ir jo kančios, — tai 
yra Jo sųmoningumo valanda. Kiek
vienu tokiu momentu, kai jis pa
lieka augštumas ir pamažu leid
žiasi į dievų gyvenamas vietas, jis 
yra stipresnis už savo likimų. Jis 
yra tvirtesnis negu jo paties uola.

Jeigu šis mitas yra tragiškas,

Poetui Pr. Geniui Mirus
(Vietoj Nekrologo)

Gautomis žiniomis iš Lietuvos, 
Žemaitijoje mirė rašytojas Pranas 
Genys. Susipažinkime su jo gy
venimu, bei atliktais darbais. Ra
šytojas Pranas Genys gimė 1902 
m. vasario 13 d., Kalnėnų kaime, 
Telšių valsčiuje. 1924 metais bai
gė Vyskupo Valančiaus vardo 
gimnazijų Telšiuose. Buvo pradė
jęs studijuoti humanitarinius mo
kslus Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune, bet dėl nessveikatos ir 
lėšų stokos turėjo nutraukti stu
dijas. 1924 ir 1925 metais moky
tojavo Mažeikių gimnazijoje, o 
1926 Ukmergės gimnazijoje. Dėl 
pablogėjusios sveikatos buvo pri
verstas atsisakyti mokytojo darbo 
ir grįžo į gimtuosius Kalnėnus, 
kur nuo 1926 Iki 1931 metų pasi
šventė rašytojo darbui. Bet rašy
tojo, visuomenininko ir kultūros 
darbuotojo prigimtis neleido ilgiau 
gyventi užsidarius siauroj kaimo 
aplinkumoj. Nors liga atėmė jam 
galių nuo juosmens valdyti abi 
kojas ir pats, be kitų pagelbos, 
negaljjo toliau pajudėti, jis grįž
ta į savo numylėtus Telšius, su 
plačiai išdirbtais veiklos planais ir 
užsimojimais.

PRANAS GENYS 
KRAŠTOTYRININKAS

Čia jis suorganizuoja Žemaičių 
senovai ir kultūrai tirti draugijų 
“Alkų”. Jon suburia visus veikles
niuosius Telšių šviesuolius ir pra
deda platų kultūros barų. Vykdy
damas svarbiausių savo sumany
mų — įsteigti “Alkos” muziejų 
Telšiuose — ičeina į visuomenę ir 
šaukiasi visų talkos. įsigijęs dai
lų vežimėlį ir atsparų arkliukų — 
žemaitukų apkeliauja visų žemai- 
tljų, padarydamas tūkstančių ki
lometrų kelionę, rinkdamas ekspo
natus “Alkos” muziejui. Tame 
darbe -talkininkavo jam mokslei
viai ir kai kurie mokytojai. Kad 

ŽMOGAUS GYVENIMAS

Žmogaus gyvenimas, kaip vandenynas, 
Plačiai įsisiūbavęs, neramus, 
žmogus juo irdamasis, nebežino, 
Kaip nuraminti savo troškimus.

Ar dar toli, ar jau čia pat pakrantė, 
Ar švinta ar jau gesta jam diena, 
Žmogus tetrokšta vien tiktai gyventi, 
Gyventi, nesvarbu, kokia kaina!

Gyvenimas brangus šios žemės žmogui, 
Nors nuolat jį kankina nežinia, 
Nors nesaugus jis ir po savo stogu, 
Nors perjautrus jis ir dažnam sapne.

Gyvenimas akimirką tik trumpą 
Nušvitęs kartais, apsiniaukia vėl. 
Žmogus paslysta, kyla, ir vėl klumpa, 
Dažnai ir jam nežinoma kodėl.

Gyvenimas išdidumu apsvaigęs, 
Apnuogintas nevaldomų aistrų, 
Kančioj prasideda, kančioj ir baigias, 
Prie durų amžinybėn atvirų.

NORĖTUM

Norąėtum nepavargdamas keliauti 
Per žemę su pavasariu žaliu, 
Ir kraitį savo mylimai sukrauti 
Iš amžinai nevystančių gėlių.

Deja, pavasariai skubiai nueina
Savais keliais, tave palikdami.
Ir veltui jiems dainuoja savo dainą 
širdis, kaip narve paukšte, nerami.

Ir gal jau niekad nesukrausi kraičio, 
Kuriuo spindėtų tavo mylima, 
Pamilus žilą tavo metų skaičių, 
Graži, jauna, šventai ištikima.

— o 0 O 0 o —

tai dėl to, kad jo herojus yra są
moningas. Kur gi, ištikrųjų, būtų 
jo kančia, jeigu kiekvieną jo žen
giamą žingsnį stabdytų sėkmės 
viltis. Šių dienų darbininkas kiek
vieną savo gyvenimo dieną dirba 
tą patį darbą, ir jo likimas nėra 
mažiau absurdiškas. Tragiška yra 
tai, kad jis tik retais momentais 
tampa sąmoningu. Sizifas, dievų 
proletaras, bejėgis ir maištingas, 

tinkamiau sutvarkius muziejų, lan
kosi pas savo buvusį klasės drau
gų “Aušros” muzėjaus direktorių 
Česlovų Liutikų Šiauliuose iš ku
rio susilaukia daug patarimų, li
teratūros ir naudingų sugestijų. 
Pradžiai “Alkos” draugija buvo 
išnuomavusi du didelius kamba
rius muzėjaus patalpoms Didžiojo
je gatvėje, viename mūriniame 
name. Per seseris metus Pranas 
Genys surinko tiek daug ekspo
natų, kad turimos patalpos jau 
buvo permažos. Todėl 1936 me
tais "Alkos” draugijos, Telšių 
miesto savivaldybės ir švietimo 
ministerijos remiamas pradėjo 
statyti “Alkos” muzėjaus mūri

nius rūmus naujoje miesto dalyje 
ant Masčio ežero kranto.

Nors ir daug sunkumų, kliū
čių turėdamas statybos darbų pra
vedė iki galo, nes buvo kieto už
sispyrusio žemaitiško būdo. Nau
jose patalpose muziejus atrodė 
puikiai: čia matėme gražiai išdės
tytus medžio drožinius — krait- 
kubilius, dėžutes, riešutams spaus
ti spaustukus, šimtus gražių, iš 
medžio išpjaustytų stovyklėlių, 
Rūpintojėlių, kultuvių abrusinių 
prievrpsčių ir kitokių namų apy
vokos dalykų. Nemaži buvo ir ke
ramikos, tautinių rūbų rinkiniai. 
Jam buvo pasisekę surinkti gausų 
medžio raižinių lentų rinkinį, 
šventiems paveikslams spausdinti, 
o taip pat ir šventųjų paveikslų 
rinkinys buvo gausingas. Muziejų 
puošė nemažas senovės spaudinių 
rinkinys, bei gausybė Užgavėnių 
kaukių. Visų dėmesį patraukdavo 
rekrutų kaladė. Organizuodamas 
užsieniuose skautų sąskrydžiuose 

parodėles nekartą esu pasinaudojęs 
"Alkos” muzėjaus eksponatais. 
Prano Genio atliktas darbas kraš
totyros ir folkloro rinkime yra 
delis ir pasitarnaus nemaža mū
sų senovei ir kultūrai tirti.

JUOZAS MIKSTAS 

visa platybe suvokia savo bjaurią 
padėtį — tatai, jis galvoja leisda
masis pakalnėn. Tasai sąmonin
gumas, kurs turėjęs būti j0 kan
čia, tuo pačiu laiku yra ir jo lai
mėjimo vainikas. Nėra tokio liki
mo, kurio negalima būtų apgalėti 
jį paniekinant.

(Iš “The Myth of Sisyphus”)
Vertė J.V.

RAŠYTOJAS IR POETAS

Dar gimnazistu būdamas, ket
virtoj klasėj pradeda rašyti į 
spaudą ir leisti "Alksnyno lepšį”, 
Telšių gimnazistų sąmojaus laik
raštuką. Jis daugiausiai pasišven
čia poezijai. Yra išleisti šie jo 
poezijos leidiniai: I. Džiugo var
pai (1929) 2. Atnašavimai (1936), 
3. Rūpintojėliai (1939). Dalyvavo 
žemaičių rašytojų almanache. 
Nors ir sunkiai pajudėdamas su
organizavo keletą literatūros va
karų. Redagavo “Šatriją” ir “Že
maičių balsą”. Nepamiršo ir Ame
rikos spaudos, bendradarbiauda
mas “Vytyje”, “Garse” ir “Tėvy
nėje”. Nemaža bendradarbiavo ir 
Nepriklausomos Lietuvos laikraš
čiuose. Neturėdamas žinių apie jo 
gyvenimą bolševikmečiu, nugaliu 
tad kalbėti ir apie jo kūrybos po
būdį gyvenimo saulėlydy.

ŽMOGUS IR ASMUO

Pranas Genys buvo su visais 
draugiškas ir mielas. Nepalaužia
mas optimizmas ir tvirtas būdas 
įgalino jį atlikti didelius darbus, 
veik nuo pat mokyklos dienų esant 
invalidu. Savo liūdesį ir vienatvę 
išsakydavo eilėraščiuose ir ilgesin
guose smuiko akorduose, kurie 
dažnai sklido iš muziejaus rūmų 
vakaro prieblandose Masčio ežero 
pakrantėse. Jo geriausi bičiuliai 
buvo smuikas, plunksna šuo — 
sargas ir žemaitukas arklys, įga
linę pamiršti sunkią dalią dėl kū
no negalavimų.

Jis nemaža yra skaitęs paskai
tų ir pasakęs prakalbų minėji
muose šaulių Sąjungai ir kitoms 
organizacijoms. Per visą savo gy
venimą buvo judrus veiklus ir vel
tui neleido nei valandėlės laiko.

Štai gražus pavyzdys kaip ligo
to ir menko kūno, bet tvirtos dva
sios ir stiprios asmenybės žmogus 
gali atlikti didžius darbus kultū
ros bare ir gražiai pasitarnauti 
savo tautai.

Mokslo dienų drauge Pranai, te
būnie Tau lengvas Žemaitijos ka
pinaičių smėlis. Ramiai ilsėkis sa
vo numylėtoje Žemaičių žemėje.

A. KRAUSAS.

KULTŪRINE 
KRONIKA

— “Aidų žurnalo literatūros 
premija šiais metais paskirta K. 
Bradūnui už poezijos knygą “9 
Baladės”.

— Vak. Europoje ir Amerikoje 
galima užtikti įvairių paveikslų 
ar skulptūrų, kuriuos yra sukūrę 
gimę Lietuvoje dailininkai. Pvz. 
Ben Schau, gimęs Kaune, laiko
mas vienu iš geriausių tapytojų 
modernistų, kaip ir B. Arbitblatt, 
William Schwarz ir kt. Haime 
Šautine, gimusio Vilniuje, laikomo 
vieno Iš ekspresionizmo tėvų, pa
veikslų rasime New Yorko, Bos
tono, Čikagos ir ktose Amerikos 
meno galerijose. J. Lipshiz, bai
gęs meno mokslus N. Lietuvoje, 
šiandien garsi kaip vienas iš ge
riausių pasaulio skulptorių — abs
traktų.
• UP iš Minneapolio praneša, 

kad 14.000 žmonių buvo susirinkę 
Minneapolio aikštėje, pasiklausyti 
pasaulinio garso poeto T.S. Eliot, 
kuris viešai skaitė literatūros laik
raštį.

Jaunimas Išėjo Lietuvos 
Bylos Ginti

Norėdama paskatinti jaunimo 
užsiangažavimą aktyviam Lietuvos 
laisvės bylos gynimui, Lietuvių 
Studentų Santara ėmėsi iniciaty

vos surinkti bent 25.000 parašų lie
tuvių jaunimo peticijai ir ją bir
želio sukakties proga, minint prieš 
15 m. įvykdytus išvežimus, įteikti 
Vašingtone pačiam prezidentui 
Eisenhoweriui. Tą iniciatyvą pa
rėmė visos jaunimo organizaci
jos. Peticija norima dar nenaudo
tu būdu vėl priminti lemlančiaja- 
me pasaulio politikos centre Lie
tuvos bylą, o kartu — ir lietuviš
kajam jaunimui priminti jam ten
kantį šiame kovos bare vaidmenį. 
Tuo reikalu atsišaukimas, pasira
šytas visų lietuviškųjų jaunimo 
organizacijų vardu, buvo paskelb
tas lietuvių spaudoje ir nagrinėja
mas per susirinkimus. Visuomenė 
jam gyvai pritaria.

2
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| Iškarpos
— Vai lėkite dainos, iš vargo 

supintos, — užniūniavo melbour
niškiai, įkalę paskutinę vinį į sa
vo choro karstų.

— Žinau aš dainų vienų, dai
nuoju ją kasdieną — užtraukė 
adelaidiškiai, sužinoję apie jų cho
ro suparaližavimų.

— Žydai, Išliko žydais, nes jie 
neprarado savojo tikėjimo; mes 
išliksime lietuviais, jeigu nepra
rasime savųjų dvasinių vertybių 
— neužmiršime Ir dainuosime lie
tuviškas dainas, — pasakė Syd
nėjaus “Dainos” choro krikštyno
se Wollongongo apylinkės lietuvių 
atstovas.

Aš tepakartoju anų senų priežo
dį: Kaip kas išmano, taip save 
gano.

IŠ MELBOURNO NUOMONĖS

ku- 
ir 

ge-
Pi-

Sydnėjaus lietuvių choro krikš
tynose, sako, buvo prisirinkę tiek 
žmonių, kad vos naujagimį nenu- 
spaudę.

Pasakos! šitas naujagimis jau 
senai yra išaugęs iš kūdikio marš
kinėlių, kų liudija ir tas faktas, 
kad jis, pastatytas artt siauros 
lentos scenoje, klausydamasis Jam 
sakomų sveikinimo kalbų, pajėgė 
išsilaikyti veik pusantros valan
dos. Ir ne tik narsiai išsilaikė, bet. 
dar ir meiliai šypsojosi, atsidėko
damas už gražius žodžius, gėles bei 
dovanas gėlėse ir be gėlių. Ir po 
to šitas naujagimis dar įstengė 
šauniai padainuoti.

Paskui, pats mačiau, kai publi
kai delnai sutino beplojant — už 
dainas bedėkojant, A. Plūkas su vi
su naujagimiu nulipo nuo tos siau
ros lentos, susėdo prie vaišių sta
lų, mažumėlę užkando, gurkšne
lį nugėrė Ir vėl, lyg niekur nie
ko, šoko bei kitaip savo krikšty
nose reiškėsi.

Tad ir sakau: šitokį rubuilį len
gvai nenuspausi, jo karstan vinį 
neįkalsi — verks, bet dainuos.

Sako, buvę žmonių, kurie krikš
tynose jautęsi nelaimingi. Vieni 

esu todėl, kad salėje buvę ankšta, 
kiti — kodėl jie negavę kalbėti, 
treti — kodėl choras be jų daina
vęs, ketvirti — kodėl taip anksti 
balius užsibaigęs, penkti — kodėl 
alaus buteliuose buvęs alus

Nelaimingas buvau ir aš 
ėjęs anksti ir vienas.

čia paguodai gal tiktų
posakis: Nors be kailio liksi, vi
siems neįtiksi.

ir t.t.
— iš-

šitoks

Yra toks Brisbano miestas. Ja
me gyvena taip pat gera kupeta 
tautiečių. Nepersenal Jie išsirinko 
naujų valdžių, kurios pirmininku 
tapo žmogus, spėju, kadaise bu
vęs kokios taisyklingos medžiok
lės ar žvejoklės narys. Mat jis, 
vos įkopęs valdžion, tuoj pradėjo 
(labai taisyklingaf ir planingai) 
“žvejoti — medžioti” užsimaska
vusių tautiečių adresus ir siunti
nėti jiems pakvietimus j lietuviš
kus susiėjimus. Ir vienų dienų, kai 
veik visi pakviestieji susirinko, tai 
daugiui net akys iššoko ant kaktų, 
pamačius, kiek daug lietuvių esa
ma Brisbano mieste bei priemies
čiuose.

Pasirodo, kad žodžiai: Belskite 
— Ir bus atidaryta, jleškokite — 
ir rasite tinka ir mūsų dienoms. 
Ir ne tik Brisbano miestui.

Melbourno savaitraštyje 
tautietis rašė apie Melboun

tūlas 
■no see- 

nos mėgėjų gastroles Adelaidėje. 
Rašė, rašė ir parašė, kad adelai- 
dlškial turi augštesnį scenos me
no skonį, nei jų broliai 
niškiai, nes adelaidiškiai 
ję Melbourno vaidintojų 
scenoje, o melbourniškiai 
bėję.

Aš nesu matęs melbourniškių 
vaidintojų nugarų, bet labai ge
rai matau ano “augštesnio sko
nio” recenzento išsišovusių nuga
rų, atsuktų lietuviškam tremties 
teatrui.

melbour- 
pastebė- 
nugaras 
nepaste-

JURGIS DAUBA

DEL SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMU VIETOS 

I
Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta

ryba šaukia nepaprastų narių su
sirinkimų, kad patys nariai galuti
nai tartų savo žodį, kur namai 
turi būti statomi.

Iki šiol, iš pasisakymų spaudoj 
ir susirinkimuose, patirta, kad 
dėl namų vietos vyrauja 3 nuo
monės: vieni nori namus turėti 
Bankstowne, antri — Strathfiel- 
do rajone, treti bet kur, kad tik 
lengva būtų juos pasiekti trauki
niu ir, svarbiausia, kad namai bū
tų galimai greičiau įgyti.

Pereitame visuotiniame susirin
kime buvo suteikta teisė Namų 
Tarybai parinkti vietų ir įsigyti 
sklypų arba tinkamų namų. Ta
me susirinkime siūlymas statyti 
namus ant turimo Bankstowno 
sklypo tegavo 15% balsų. Tame 
pat susirinkime buvo nutarta, kad 
Sydnėjaus lietuvių namų įsigijimą 
paspartinus, reikalinga padidinti 
įnašus iki £ 15, o taip pat ver
buoti naujus narius. Deja, toji ne 
visi padidino įnašus, nedaug kas 
ir naujų narių surado. Taryba 
tačiau per šluos 5 mėnesius papil
domai surinko iš tautiečių apie 
£ 700. šiuo metu S.L. Namų sąs
kaitoje yra veik £ 2000. Jeigu pri
dėtume prie šios sumos ALB Ban
kstowno Apylinkės turimus £ 500 
grynais Ir išmokėtų £ 800 vertės 
sklypą, tai jau turėtume apie 3500 
svarų. Su šia suma būtų galima 
pradėti statybą, tačiau, jeigu na
mai būtų statomi ant Bankstowno 
turimo sklypo, kuris nėra geras ir 
turi prastą privažiavimą.

S.L. Namų Taryba surado žy
miai geresrtėj vietoj ir tinkamesnį 
sklypą Bankstowne (netoli pašto, 
Raymond g-vės gale, 4 min. nuo 
geležinkelio stoties), kuris su pir-

Akademinio Gyvenimo
čia veikia 2-jų akademinių or-. mokytojauja mergaičių gimnazijoj 

ganizacijų skyriai: Lietuvių Stu- ir ruošiasi magistro laipsniui.
Gražiai besireiškiantis Akad. 

Skautų Sųj. skyrius, šalia mažes
nio pobūdžio kavučių,, pasilinks
minimų, filmavakarių ir ekskursi
jų, neseniai suruošė akademinį sa
vaitgalį — stovyklų, kuri praėjo 

dideliu pasisekimu, — jaunimas pa
buvojo 2-vi dienas gražioje gam
toje, kur laikas pasakiškai grei
tai prabėgo. Lauktina daugiau to
kių parengimų!

šiuo metu Akad. Skautų Sųj. 
skyriui priklauso 10 tikrųjų na
rių ir 5 kandidatai-es. Iš jų 7 šiuo 
metu studijuoja Melbourno univer
sitete. Sųjūdžio skyriaus dabarti
nę valdybų sudaro: senj. E. Pan- 
kevičius, t.n. I. Laisvėnaitė 
senj. A. Žilinskas.

— 0 —
Augėlesniojoje technikos 

kykloje (Technical College)
kosi šiuo metu bene 6 jaunuoliai, 
neskaitant tų, kurie lanko vakari
nius kursus bei ruošiasi įvairioms 
specialybėms. Malonu paminėti, 
kad čia dėsto neseniai pats koled
žą baigęs inž. A. 
metu klausąs dar 
universitete.

Negirdėti, kad
Augštesn. namų ruošos 
(Emily McPherson College of Do
mestic Economy) ar farmacijos 
koledžų (Pharmacy College) ar 
kurią gailestingųjų seserų mokyk
lų. Turime bene 2 ar 3 gailestin
gąsias seseris, bet tai dar tik prad
žia. Tikėkimės, kad greit sulauk
sime lietuvių ir šiose mokyklose.

A. Žalgis.

dentų S-gos ir Akademinio Skau
tų Sąjūdžio. Studentų Sąjungos 
skyriaus valdybų sudaro: stud, 
med. A. Staugaitis — pirminin
kas, stud. hum. T. Žilinskas — 
iždininkas, stud. hum. R. Jakuty
tė — sekretorė.

Studentų S-gos skyriaus susi
rinkimas įvykęs š.m. kovo mėn., 
išrinko šią valdybų ir aptarė šių 
metų atliktinus darbus. Nusista
tyta, kaip ir kitais metais, šiemet 
birželio 8 d. suruošti studentų 
balių.

šiuo metu Melbourno Universi
tete studijuoja bene 15 lietuvių.

Humanitarinius mokslus (Arts) 
8. Medicinų — 4. Gamtų — Mate
matikų (Science) — 1.

Iki šiol, šalia dviejų baigusių
— D. Žilinskienės ir E. žižienės,
— šiemet laukiame baigiant hu
manitarinius mokslus (meno isto
riją ir prancūzų kalbų) D. Gied
raitytę, žinomą tautinių audinių 
audėją.

Šiemet pradėjo studijas 3 nau
ji studentai: K. Česnaitė ir A. 
Žilinskas — humanitarinius moks
lus ir K. Bredikytė — medicinų.

★ Gimnazijoje lankėsi VCJM — 
Jaunų Vyrų Krikščionių Sąjungos 
sekretorius Norvegijoje Nils Seim, 
parinkdamas šių metų vasarojimui 
Norvegijoje 15 gimnazijos moki
nių evangelikų. Pernai vasarojo 
10 mokinių ir jie norvegams pali
ko labai gerų įspūdį.

★ Vienas švedų fabrikantas, 
ris yra lankęsis gimnazijoje 
kuriam mokiniai padarė labai 
rą įspūdį, per Seim prisiuntė
niginę dovanų, už kurių visiems 
mokiniams buvo nupirkta vaisių ir 
saldumynų.

★ LWF — Liuteronų Pasaulinės 
Federacijos atstovas kun. H. Reu
ther, kuris ypač nuoširdžiai glo
boja gimnazijos evangelikų jauni
mą ir remia pačių gimnaziją, ko
vo 2 d. išpildė savo pažadų — da
vė koncertą. Jis pasinaudodamas 
nauju, labai geru gimnazijos pia
ninu, atliko W.A. Mozarto, F. 
Schuberto, Rachmaninovo, Llado- 
vo, Liszto ir Chopino kūrinius.

★ Gimnazijos krepšinio rinktinė 
turėjo rungtynes prieš ATC Ka- 
sselio krepšinio komandų. Tai buvo 
lemiamos rungtynės dėl patekimo 
į Vokietijos augščiausią krepšinio 
lygų. Gimnazija šias rungtynes 
laimėjo pasekme 83:37 (44:21). 
Už gimnazijų žaidė: Gustas. Lin
gė, Laniauskas, Neįmanąs, J. Tim
pa, V. Timpa ir T. Gailius.

★ Gimnazijos kūno kultūros
mokytojas T. Gailius yra pakvies-I Valstybinę negrąžinamų stipendl- 
tas Vokietijos krepšinio federaci-'jų gavus stud. L Laisvėnaitė, me-
jos dalyvauti tarptautiniame Eu
ropos krepšinio trenerių suvažia
vime, Įjūris įvyks Duisburge, Vo
kietijoje. Į šį suvažiavimų pakvies
ti dalyvauti 80 trenerių bei eks
pertų iš 16 Europos valstybių.

* Vasario 16 d. gimnazijų šie
met baigė 9 abiturientai, kurie vi
si studijuoja, būtent: A. Jonutis, 
G. Dubauskaitė, L. Jasaite, T. Sa
kalauskaitė, V. Gustas, V. Timpa, 
M. Hermanas, V. Damijonaitis ir 
Vyt. Birieta, kuriam atestatas pri
pažintas be egzaminų, o jis pats 
jau yra išvykęs į Kanadų. šiuo 
metu gimnazijoje yra 153 moki
niai. Naujieji mokslo metai buvo 
pradėti tuoj po Velykų. Gimnazi
ja dabar yra Jau oficialiai vokie
čių leista. Gimnazija rūpintis no
rima sudaryti platesnė kuratori- 
ja.

* Gimnazija nusipirko nauja 
autobusiukų. Jos skolų sumažėjo, 
finansinė padėtis paskiausiu metu 
kiek geresnė. Gimnazijų šiuo metu 
remia apie 180 būrelių.

1 te savo turėtų darbų ir pasišven
tė tik studijoms.

Nuo šių metų Melbourne univ. 
dėsto D. Žilinskienė, kuri prieš 
dvejus metus yra baigusi šį uni
versitetų — pirmoji lietuvė bai
gusi socialines studijas (Social 
Studies) Australijoje.

E. žlžienė, baigusi Melbourne 
universiteto hum. fakultetų, dabar

ir

mo-
mo-

Kabaila, šiuo 
pora dalykų

kas lankytų 
mokyklų

KRIKŠTYNOS
(VIETOJ REPORTAŽO)

Ranka paremia išvargusių gal
vų. Toji galva sunki. Galva po 
baliaus: pasakytų kalbų, išdainuo
tų dainų, cigarečių, šampano, mu
zikos. Gaila neišgertos taurūs, ne
baigto sakinio, lūpoms netyčia 
liečiant švelnų smilkinį, ir taip 
greitai blėstančios Jaunystės.

“Jei tikrai perkratinėsi netei
sybes mano, Viešpatie, Viešpatie 
...” prisimena graudūs Dovydo 
Psalmės žodžiai. Kodėl gi netei
sybes? Argi tikrai neteisybė yra 
subjekto išgyvenimai ir įspūdžiai?

Gal kas paaiškins. Pasakys, kad 
netaip matyta, netaip girdėta, ne- 
taip skambėjo ... stiklai.

Pavyzdžiui.

Laureatas Br. Zumeris
Trumpai esame pranešę apie 

Jaunimo literatūros premijos pas
kyrimų Melbourne gyvenančiam 
Br. Zumeriui, šia proga apie lau
reatų plačiai rašo “Tėviškės Ai
dų” savaitraštis Melbourne, iš kur 
matyti, kad Br. Zumeris yra pra- 1 
dėjęs bendradarbiauti spaudoje 
dar gimnazistu būdamas. Jis ra
šinėjąs “Mūsų Rytojui”, “Tėviškės ntui> flr veržianlasi , salę> sce_ 
žiburiams”, kurį laikų redagavęs noje vykstant programaif ir taip 
“Mūsų Pastogę”, bendradarbiau- t01iau? Tai yra didel-8 smulkme_ 
jus “Australijos Lietuvyje”, “Dar- 1 
bininke”, “Draugo”, “Ateityje”, 
“Aiduose”, Anglijos lietuvių “Ž- 
binte”, ‘Seleziečių Balse” ir kt. 
Selezlečiai, kuriems Br. Zumerio 
rašiniai labai patikę, ir paskatinę 
Jį parašyti didesnį veikalėlį jau
nimui. Taip tad ir gimęs veikalė
lis “Gyvenimo keliu”, už kurį au
toriui paskirta 500 dolerių premi
ja.

“Gyvenimo keliu”, — kaip rašo 
“Tėviškės Aidai”, — nėra tai griež
ta prasme grožinės literatūros kū
rinys. Jis nėra ir originalus. Jis 
yra literatūriniai — pedagoginis, 
auklėjamasis veikalas.

Sveikiname laureatą, linkime 
sėkmės pasirinktame jaunimo auk
lėjimo kelyje.

Ar rūkytina salėj iškilmingo ak
to ir koncerto metu? Ar tikslin- 

I ga šūkauti “garsiau!”, užuot ban- 
| dant susikaupti, nutilti ir Išgirsti? 
Ar plojama nepasibaigus akompo- 

i pimentui, ar veržiamasi j salę, sce-

URUGVAJAUS VALSTYBINĖJE 
FUTBOLO KOMANDOJE

dalyvauja ir lietuvis V. Brazdžio
nis, ypač pasižymėjęs per P. Ame
rikos pirmenybes, kur Urugvajus 
iškovojo meisterio vardą. Urugva
jaus augštosios klasės futbolo žai
dėjai yra taip pat lietuviai Al
bertas Kulys ir Vladas Daukša, su 
savo komanda išvykę žaisti į Eu
ropą.

nos Ir jos reprezentuoja mus — 
publikų.

Ach, Dievulėliau, nereikia mo
kyti mokytų. Mes lankėme teat
rus, " čiupinėjome — su Zoščen- 
ko tariant — Melpomenos menų”. 
Mums dirigavo ne tik Kačinskas, 
Marijošius ar Gailevičius, mums 
dirigavo pasaulio garsenybės. Tai 
mūsų, mūsų ausyse skambėjo bran
gūs perliukai, mes grakščiai nusi
lenkėme išdidžiam viršininkui ir 
saikiai šypsojomės kaimynui. Mo
kėjome pagerbti aplinkų, save ir 
žmones.

Kodėl gi to nepadarome šian
dien? Ar gi turėjome pasikeisti ir 
pamiršti save? Dar blogiau. Saky
čiau, nepagerbti tų, kurie stovi 
augščiau ir daro daugiau, negu 
mes mirtingieji. Jie aukoja savo 
laikų, poilsį, energijų, kad sukur
tų tai, ko mes niekad ir niekur 
už dešimtį skatikų nenupirksime! 
Pagerbkime Juos.

nę, kuria reiškiamos mūsų nuotai
kos, jausmai, išgyvenimai bei vai
zdai.

Nekryžiuokime žodžio. Ištarki
me ir pasakykime jį taip, kad vi
siems jo prasmė būtų prieinama. 
Kalbėdami mes atidarome save ir 
bandome įeiti į klausantį. Ypač 
“viešai” kalbančiojo tikslas yra 
įeiti į klausantįjį ir todėl jo žo
dis turi būti ryškus, apčiuopiamas, 
sugaunamas be vargo Ir įsitempi
mo. Ir dar. Juk mūsų laikysenų, 
kalbėjimų ir kalbėjimo būdų ste
bi jaunimas.. Daug gailių ašarų 
liejama dėl jaunųjų kalbos ne

sklandumo ir pamirštame, kad la
bai dažnai patys esame to ne
sklandumo priežastimi. Iškilmingi 
aktai, minėjimai ir kiti vieši pa
rengimai, kalbos atžvilgiu turėtų 
būti pavyzdžiu klausantiesiems.

Kur klaida? Bent keletu kartų 
mūsų spaudoje teko užtikti skel
bimai į choro krikštynų KONCER
TĄ — balių.

Kad balius įvyko — aišku: tai 
pajuto galvos, piniginės, namie 
likę vaikai ir daugelis kitų mažy
čių atributų, kurie sukuria vaiz
dų “balius”. Bet korcertas? Ar gi 
penkios dainos yra koncertas? ži
nau: ne kiekybė — kokybė svarbu,

bet vistiek, jei “choro nariai pa
kluso meninei disciplinai, dažnoms 
repeticijoms bei pasirodymams Ir 
galiausiai, ... pasijuto verti, kaip 
vienetas, savito vardo” — S.L. 
Choras “Daina” programoje, S.L. 
Choro “Daina” kūrimasis — pen
kios dainos vargiai tų jausmų iš
ryškino. Gal mano pažiūra į choro 
koncertus jau atgyvenusi, bet se
kančiam kartui norėtųsi daugiau. 
O gal klystu? Gal reikėtų pa
miršti tų norų ir sutikti su likimu. 
Gal? ...

O vistlk graži jaunutė “Daina”. 
Daug gėlių rampoje. Veidai pana
šūs į Jas. Tik gėlės mirė, o veidai 
gyvi. Juose yra mintis. Kaip juo
do fortepijono stovėjimas scenos 
gilumoje, kaip tylus vargonų si
dabras jie iššaukia norų paklusti. 
Tokį momentų dabartis pranyks
ta. Pabunda Maironio Lietuvos 
troškimai, kalnelio jovaruos suku
kuoja gegutė Ir baltam Neringos 
gabalėlyje kukliai sužvilga ginta
ras.

... Kažkur sukaukia traukinys. 
Sugirgžda veriamos durys. Rytas. 
Pabus didmiestis. Įsiurbs savin 
Nemuno sūnų ir nusineš. Jis bus 
vienas. Nuvargusi galva palinks 
prie staklių ir plieno skambesys 
pakeis spalvinga Gegužio melodi
jų. Taip būna!
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Greitai — Patikimai — Pigiai
GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI!
Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

Ne vienas iš mūsų, viena ar 
kita proga, yra pasirodęs viešai 
ir kalbėjęs didesniam ar mažes
niam būriui klausytojų. Keista, 
kad mes pamirštame daugumai 
mūsų žodį esant vienintelę priemo-

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymų su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ Į KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau!

■ kimo išlaidomis kaštuoja apie £ 
1800. Bankstowno Apylinkės Val
dyba ir Laik. Namų Taryba su- 

i tinka parduoti savo turimų skly
pų ir su visais aktyvais jungtis 
prie Sydnėjaus lietuvių namų, jei
gu jie būtų statomi ant šio nau
jojo sklypo.

Štai ir stovime pilkoj žemėj 
prieš 3 galimybes: 1) statyti na
mus ant turimo Bankstowno skly
po, 2) statyti namus ant naujojo 
sklypo taip pat Bankstowne ir 3) 
statyti ar pirkti namus kurioje 
kitoje vietoje, bet jau be Banks
towno efektyvios paramos.

Pirmuoju atveju galėtume dar
bų pradėti jau dabar, antruoju 
taip pat galėtume pradėti tiesti 
pamatus, bet statyba vyktų lėčiau, 
nes už sklypų sumokėtume £ 1800, 
o už kokių sumų pasisektų parduo
ti turimųjį Bankstowno sklypų, 
šiandien nežinome, bet visokiu at
veju pradžiai darbo turėtume ge
rų tūkstantinę. Trečia galimybė — 
rinkti toliau pinigus ir jieškotl 
sklypo ar tinkamo namo. Pasta
rasis atvejis yra pavojingas tuo, 
kad namų įsigijimas Ilgai užtruk
tų, nes pinigai plaukia labai lė
tai, kadangi daugis mūsų garbina
me dievaitį svarų ir niekaip neiš
tenkame keliolika svarų bendrajam 
reikalui — lietuvių namams.

Esu sakęs, kad Bankstowno tu
rimas 
netoli 
tuvių 
bėdos 
sklypas, nors ir nėra pilnai tin
kamas, bet žymiai geresnis .tačiau 
ir brangesnis veik visu 1000 sva
rų. Už statybų namų ant šito skly
po pasisakė didesnė dalis Tarybos 
narių, bet buvo ir griežtai prie
šingų nuomonių. Tiesa, ant naujai 
surastojo sklypo stovi dar mažas 
lentinis namukas, kuris laikinai 
galėtų būti panaudotas mokyklai, 
o paskui nugriautas ir perstaty
tas sandėliu. Jo vertė nėra didelė, 
gal kokia pora šimtų svarų.

čia patiekiau savo asmeniškų 
nuomonę, nes noriu, kad prieš su
sirinkimų tautiečiai pagalvotų Ir 
susirinkime, išeidami iš realios 
padėties, padarytų sprendimus, 
kurie būtų patys naudingiausi ir 
įgalintų eiti prie namų įsigijimo 
realizavimo.

Mano giliu įsitikinimu, Sydnė
jaus lietuvių namų įgijimo vilki
nimas yra žalingas lietuviškajam 
reikalui, gi užsimojimas turėti 
dvejus namus yra veik neįgyven
dinamas. Todėl reikia labai rim
tai įvertinti padėtį ir atsisakyti 
planavimų ore — meskime vienon 
kepurėn turimus pinigus ir staty
kime vienerius namus.

V. ŠLIOGERIS

sklypas yra prastas ir, nors 
stoties, bet Sydnėjaus lie- 
namal ant jo statytini tik 
atveju. Naujai surastasis

Laiškas iš N. Zelandijos
Jonas Pūkas, nuolatinis “Mūsų ■ 

Pastoges” prenumeratorius, Nau
jojoje Zelandijoje sėkmingai ver
čiasi daržininkyste. Jis, prisiųs- 
damas prenumeratų, tarp kitko, 
rašo: “Mūsų Pastoge” esu paten
kintas. Gaunu tvarkingai.

Dabar turiu didelius daržus, 
apie 12 akrų. Sodinu visokias dar
žoves, kitų net vardo nežinau. 
Pereitų vasarų užauginau apie 
6000 kelmų pamidorų, 20.000 gal
vų kopūstų, auginu kalafiorus ir 
kt. Kopūstai ir kalafiorai N. Ze
landijoj užauga per 7 savaites. 
Čia labai palankus klimatas dar
žų ūkiui.

Šiemet pirkau sunkvežimį ir 
traktorių, tai palengvės darbas ir 
susitaupys transporto išlaidos. O 
transportas labai brangus: pami
dorų dėžutės nuvežimas iki mies
to (9 mylios) kainuoja 1 šil.

Kur aš gyvenu nėra mūsų tau
tiečių — artimiausia lietuvių ko
lonija yra Aucklande, apie 120 
mylių. Jei ne “Mūsų Pastogė”, 
tai, ko gero, pamirščiau lietuvius 
Ir lietuviškai. Tik gaila, kad ji 
tokia plona. N.Z. lietuvių ben
druomenė leidžia savo Informacinį 
biuletenį, bet jis retai pasirodo.

Linkiu sėkmės ir “storinkite” 
laikraštį.

“M.P.” skaitytojas Jonas Pūkas, 
N. Zealandija.
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KŪSiĮ PASTOGĖ
SYDNEJUS

KAIP SU LIETUVIŲ NAMAIS?
Gegužio 20 d., Camperdowno pa

rapijos salėje, tuoj po lietuviškų 
pamaldų, įvyks nepaprastas Syd
nėjaus Lietuvių Namų narių su
sirinkimas, kuriame bus galutinai 
nuspręsta namų vietos klausimas.

šis susirinkimas yra labai svar
bus, nes nuo jo priklausys, kur 
bus Sydnėjaus lietuvių namai sta
tomi ar perkami, o. taip pat ir 
kokie jie bus. Todėl susirinkime, 
turėtų dalyvauti visi, kuriems rū
pi lietuviški namai, kurie supran
ta jų reikšmę ir svarbų mūsų 
bendruomenei. Tikėtina, kad į su
sirinkimų ateis ir tie, kurie iki 
šiol dar nėra savo įnašų įmokėję 
— tų jie galės padaryti prieš su
sirinkimų ir dalyvaus susirinkime, 
kaip pilnateisiai nariai, tars savo 
žodį ir dalyvaus balsavimuose.

Pagrindinis nario įnašas yra 5 
svarai.

Tie nariai, kurie negalės į su
sirinkimų atvykti, raštu įgalioja 
kitų narį, kuris jį atstovaus su
sirinkime. (v).

ĮSPŪDINGAS motinos dienos 
MINĖJIMAS

Gegužio 13 d. Sydnėjaus skautų 
Ir ateitininkų suruoštas Motinos 
dienos minėjimas buvo vienas ge
riausiai organizuotų ir įdomiausių 
šios rūšies parengimų Sydnėjuje.

Jis pradėtas pamaldomis šv. Be
nedikto parapijos bažnyčioje, kur 
pamaldas atlaikė kun. P. Butkus 
ir pritaikytų dienai pamokslų pa
sakė kun. St. Gaidelis.

Salėje minėjime buvo trum
pa, bet gerai paruošta A. Bučins
ko paskaita, skautų choro dainos, 
radijo vaidinimas, deklamacijos ir 
kt.

Bažnyčioje ir salėje dalyvavo 
per 400 žmonių, daug jaunimo.

Plačiau kitame numeryje.

LIAUDIES ŠOKIŲ KILMĖ
šeštadienį, gegužio 19 d. įvyks- 

tančiame šviesos Sambūrio Syd
nėjaus skyriaus parengime R. 
Saudarglenė skaitys paskaitų, te
ma “Liaudies šoklų kilmė”.

Parengimas įvyks mažojoje Ca
pitol salėje (II-ras augštas), Cha
pel Rd., Bankstowne. Pradžia 7 
vai. vak. Po paskaitos alutis ir šo. 
kiai. įėjimas visiems laisvas.

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 19 Sydnėjaus Lietu
vių Choro “Dainos” krikštynų ap
rašyme nepaminėti kai kurie svei
kintojai. Be išvardintųjų “Dainų” 
dar sveikino: žodžiu — Sydnėjaus 
Lietuvių šalpos ir parapijos komi
tetų vardu kun. P. Butkus, skau
čių — O. Osinlenė ir raštu — atei
tininkai.

Už įvykusį praleidimų čia pa
minėtus sveikintojus atsiprašome.

HOBARTAS
GRAŽIAI PAMINĖTA 

MOTINOS DIENA
Kaip kasmet, taip ir šiemet, 

būrelis Hobarto lietuvių susirin
ko gegužės 6 d. šv. Teresės para
pijos salėje pagerbti brangių 
MOTINA.

Pagerbimas pradėtas p. Dlrkio 
deklamacija “Motinai”. Motinos 
relkšmęs žmogui ir tautai apibu
dino savo paskaitoj ponia Vaičlu- 
levičienė. Susirinkę labai atidžiai 
Išklausė šių turiningų ir su jaut
rumu skaitytų paskaitų.

P. Gaižiūno vedamai savaitgalio 
mokyklos auklėtiniai apdovanojo 
savo motinas gėlėmis, o po to pa
sakė visų virtinę eilėarščių.

Mirusios ir pavergtos motinos 
pagerbtos tylos minute. Pagarbos 
aktas baigtas giesme “Marija, 
Marija...”

Prie progos primlntina hobar- 
tiečiams susirūpinti dainavimu. 
Dažnai giriamės, kad lietuviai 
dainų šalies vaikai, deja, Iš mūsų 
minėjimų tokio įspūdžio prašalie
tis negautų. S.

ADELAIDE

Svarbus susirinkimas
ALB-nės Adelaidės Apylinkės 

ir Adelaidės Lietuvių S-gos Val
dybos, bendruomenės namų pirki
mo reikalu šaukia visų Adelaidės 
lietuvių susirinkimų. Susirinkimas 
įvyks š.m. gegužės mėn 20 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų šv. 
Juozapo bažnyčios salėje.

Prieš susirinkimų prašome tau
tiečius apžiūrėti žemiau išvardin
tus namus ir susidaryti savo nuo
monę.

1) Young St. ir Jaslin St. kam
pas, Wayville, baltas, apvalios 
formos namas, buvęs amerikiečių 
klubas. Kaina £ 8.500.

2) 321 Young St. (prie pat 
Goodwood Rd.), Wayville. Kaina 
apie £ 7250.

3) 2 Arthur St. (prie Cross Rd.), 
Clarence Gardens. Kaina £ 4.200.

Šie namai augščiau minėtų val
dybų jau apžiūrėti Ir patiekiami 
visuomenės sprendimui.

Pastaba: Apžiūrėti prašome tik 
iš gatvės, neinant į vidų. Smulkes
nės informacijos bus patiektos 
susirinkime.

ALB-nės Adelaidės Apylinkės 
Valdyba ir Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos Valdyba.

NEWCASTLIS
PADĖKOJO IMIGRACIJOS 

MINISTERIUI

Ryšium su Australijos vyriau
sybės kreipimusi į Sovietų Sųjun- 
gos vadus — Bulganinų ir Chruš- 
čevų — dėl išleidimo ’’naujųjų 
australų” šeimų narių iš Lietuvos 
ir kitų Sovietų okupuotų kraštų, 
Newcastlio apylinkės valdyba pa
siuntė Australijos federalinės vy
riausybės imigracijos ministerial 
p. Koltui padėkos telegramų.

GRAŽUS POBŪVIS
Balandžio 28 d. Apylinkės Val

dyba suruošė pobūvį, kuriame 
Newcastlio lietuviai jaukiai pra
leido vakarų lietuviškoje draugys
tėje. Prie šio pobūvio pasisekimo 
ypatingai daug prisidėjo p.p. že
maitis, Grlgošaitls ir Bruzgienė, 
kuriems valdyba nuoširdžiai dėko
ja. (V).

Padėka
Visiems Canberros tautiečiams, 

taip gausiai parėmusiems ir nuo
širdžiai savo aukomis prlsidėju- 
siems prie Canberros Lietuvių 
Sp. Klubo ruošiamos loterijos — 
baliaus, o ypatingai ponioms: G. 
Baltaragienei, G. Valtienel, B. 
Grušienei, A. Miniotienei, G. Ge
nienei, M. Cameron, L. Misevičie
nei ir R. Jurašienei, ponams F. 
Borumui ir J. Vaitui, prisidėju
sioms darbu, širdingai dėkojame.
Canberros Lietuvių Sporto Klubo 

“Lithuanians” Valdyba.

Pa.jieškojimai
• Liūdo Bilunskio, gim. 1919 

m., gyv. Šiauliuose, jieško Anta
nas Samuolis, 414 Dovercourt Rd., 
Toronto, Ont. Canada.

O Julijos čepllkaitės jieško 
motina. Kreiptis į "Mūsų Pasto
gės" Red.

Lietuviškos kultūros puoselėtojui
D. PALIULIUI,

jo mylimai motinai pavergtoje tėvynėje mirus, nuoširdžių 
užuojautų reiškia ir kartu liūdi

Liet. Kult. Fondo Geelongo Skyrius.

ruošiamas grandiozinis

t************w*********************★***#★★★★★★*** 
ALB BANKSTOWNO APYL. VALDYBOS

ŠOKIU VAKARAS
įvyks š.m. gegužės 19 d., šeštadienį, Masonic Hall (prie Regent kino 

salės), Bankstowne.
Gros “Meksikiečių” kapela. Geras bufetas.

Pradžia 7 vai. vak.

IŠ SAULĖTO 
BRISBANO

Kiekvienais naujaisiais me
tais, kaip įprasta, einame prie 
“urnų”. Ir šiais, po ginčų, pasi- 
barimų ir pagaliau susitarimų vi
sai gražiai pabalsavome ir išsirin
kome naujų “valdžių” — ALB 
Brisbano Apylinkės Valdybų, ku
ri pareigomis pasiskirstė taip: S. 
Sagatys — pirmininkas, A. Rud
žius — vicepirmininkas, Pr. Bud
rys — sekretorius, A. Vilkinąs — 
iždininkas, S. Reuta — valdybos 
narys.

Naujoji valdyba, atrodo, turi 
daug gražių planų ir idėjų, kurias 
skuba ir įgyvendinti. O mes, kur 
reikia, eisime valdybai į talkų. 
Taigi, dirbsime visi.

STEIGIAMA SAVAITGALIO 
MOKYKLA

Atkreiptas rimtas dėmesys į mū
sų priaugančių kartų — lietuvlš- 
kųjį atžalynų. Pirmiausiai prade
dama nuo savaitgalio mokyklos 
steigimo. Jau surastos patalpos, 
tėvų talkos pagalba padirbti mo
kyklai suolai. Mokykla įsikuria 
lietuviškame kieme — ponai Ivln- 
skiai davė savo garažų. Mokyto
jauti pakviestos p.p. J. Ivinskie
nė ir N. Stelmokienė. Iki šiol mo
kyklų lankyti užsirašė apie 15 vai
kų. Jų yra daugiau, tad tikimasi, 
kad ir kiti suras į jų kelių.

JIEŠKOM1 “NEŽINOMIEJI”

Valdybos pirmininkas S. Saga
tys pradėjo “nežinomųjų medžiok
lę” — renka pavardes ir adresus 
tautitčių, kuria iki šiol mūsų kolo
nijos gyvenime nedalyvavo, -arba 
tik atsitiktinai, lyg kieno užvyti, 
sumirgėdavo kokiame lietuviška
me parengime. Ir šios "medžiok
lės” rezultatus jau pajutome per

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Buvo išsiuntinėti pakvietimai vi

siems, kurių adresai buvo žinomi. 
Ir mlnėjiman susirinko 65% Bris
bane gyvenančių lietuvių. Taigi, 
norime paklausti, ar kurioje kito
je kolonijoje tokiu procentu susi
renkate į lietuviškus parengimus? 
Reikia pripažinti, kad Motinos die
nos minėjime buvo labai daug ne
matytų veidų. Nematytų ankstes
niuose lietuviškuose susiėjimuose. 
O ateityje manoma dar labiau su- 
sicementuoti, dar glaudžiau apsi
jungti, kad visuotinės talkos bū
du būtų įgyvendinti visi tolimes
ni planai.

Motinos dienos minėjime (gegu
žės 5 d.) visos motinos buvo pa
puoštos rūtomis. Na, buvo ir “ap
sirikimų” — rūtos buvo prisegtos 
ir ne motinoms. Matyti, valdyba 
norėjo priminti kiekvienai lieetuvei 
moteriai jos pareigų.

Motinos dienos minėjimų trum
pu žodžiu atidarė valdybos pirm. 
S. Sagatys. Turiningų paskaitų 
skaitė A. Vilkinąs.

Meninėje programoje mūsų mo
kyklinis jaunimas pašoko liaudies 
šokius “Kalvelį”, “žiogelį” ir 
“Kubilų”.

Po to buvo linksmoji dalis su 
alučiu ir p. Reutienės vedamo bu
feto šiltais ir šaltais užkandžiais.

— Juzė —

MELBOURNAS
KAIP GREIČIAU 
ĮSIGYTI NAMUS?

Melbourne “šviesos” Sambūris ge
gužės 5 d. buvo suruošęs disku
sijas su mintimi, kaip greičiau 
įsigyti namus. Pagrindiniu kalbė
toju buvo pakviestas Namų Tary
bos vicepirmininkas A. Vingis, gi 
jo mintims oponuoti bei papldyti 
— V. Jakutis, J. Meiliūnas ir A. 
Zubras.
A. Vingis savo kalboje palietė 
platesnio turinio problemų — ma
žėjantį lietuvių domėjimųsi ben
druomeniniais reikalais. Namai 
Melbourne tai būsiu, buvo jo min
tis, bet ar bus, kas jais domisi? 
J. Jakutis manė pagrindine pro
blema esant pinigų sukaupimų, o 
ateitis nėra galima įžvelgti, to
dėl prie jos šia proga nesustotina. 
J. Meiliūnas siūlė konkrečiai prie
mones, kaip sutelktina didesnė su
ma pinigų. Jo manymu, visi turi 
remti Namų Tarybos darbų, rei
kia ruošti tarpkolonlnes namų įsi
gijimo bei pinigų telkimo varžy
bas. Melbourniškiai pirmoje eilė
je turėtų įsigyti bendruomeniniam 
rekalui namus, o po to vėl visi 
vieningai padėti įsigyti katalikų 
parapijai namus. Namų Taryba 
turėtų pabandyti įtikinti parapijos 
vadovus prisidėti prie šio plano. 
A. Zubras iškėlė reikalų paruošti 
galimai geresnius, įvairius even
tualumus numatant, įstatus, atski
riant klubo vidaus tvarkymus! 
nuo namų administravimo. Namų 
reikalui reikia geresnės propagan
dos. Namai įsigytini palaipsniui, 
t.y. nuo mažesnio objekto, tenki
nančio būtiniausius dienos reika
lus, iki didelio — su sale ir spor
tui reikalingomis aikštėmis ir pa
talpomis. Pačioje pradžioje namai 
turi duoti pelno, patys padėti iš
simokėti, o todėl jie turi būti pre
kybos rajone. Objekto pirkimas 
pradėtinas tuojau, su esamu ka
pitalu, o padarius pradžių, atsiras 
ir didesnis susidomėjimas. Namai: 
pagyvinsiu ir patį lietuviškųjį 
bendruomeninį reiškimusi. A. Zub- 
ro manymu, dalis lietuvių emigra
cijoje nubyra, bet reikia rūpintis 
išlaikyti aktingųjį elementų. 
Apskritai, šis minčių pasikeitimas 
buvo naudingas dalykas. Gerai, 
kad klausytojais dalyvavo Namų 
Tarybos pirm. S. Kuncaitls Ir sta
tuto autorius A. Mikaila. (n)

CANBERRA
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Gegužės 6.d. Canberros lietuviai 

minėjo Motinos dienų. Jį suruošė 
ALB Apylinkės Valdyba.

Programoje buvo skaitomi jau
nimo konkurse I ir II vietas laimė
jusieji laiškai motinai. Pirma pre
mijų laimėjo V. Martišius, II — 
D. Labutytė. Jury komisijų .suda
rė p.p. Jarašienė, Rataiskienė ir 
mokyt. Dienas. Abudu laiškai bu
vo palydėti karštais plojimais.

Toliau programoje E. Rataiskie
nė paskaitė savo kūrinėlį “Sap
navau motinų”, R.Genienė, jos 
dukrelė Gabija (4 m.) ir P. Pilka 
paskaitė mūsų rašytojų eilėraščių.

Minėjimų pravedė ALB Canbe
rros Apyl. V-bos vicepirmininkė E. 
Labanauskienė, dovanas konkurso 
laimėtojams įteikė Valdybos kult, 
vadovė G. Genienė.

Po oficialiosios dalies buvo ben
dra arbatėlė.

PARAMA LIETUVIAMS
VOKIETIJOJ

Tam tikra dalis lietuvių, gyve
nančių Canberroje, sutarė per ruo
šiamas vardines vieton asmeninių 
dovanėlių varduvininkui, padaryti 
aukų vargstantiems lietuviams 
Vokietijoje. Pirma tokia proga 
buvo gegužės 5 d. Irenos Butavi- 
čienės vardinėse, kuriose svečiai 
sumetė 7 svarus, kuriuos varduvi
ninkė persiųs į Vokietijų. Laukia
ma pasekant šiuo pavyzdžiu.

SUKRUTO SPORTININKAI

Gegužės 5 d. Canberros sporto 
klubas atidarė sezonų, suruošda- 
mas jaukų pobūvį jaunimui, kuris 
praskaidrino nuotaikų jauniems ir 
senesniems, o klubo kasai davė 
šiek tiek svarų ateities sporto var
žyboms paremti. Canberros lietu
viai krepšininkai yra Canberros 
krepšinio meistras jau kelinti me
tai iš eilės; žada neapsileisti ir 
ateityje. (b)

VISDĖLTO NE TAIP
Turime Melbourne scenos mėgė

jų trupę, pasivadinusių kukliai, 
esame sulaukę jau kelių vaidini
mų. Žiūrėjom tų vaidinimų, bu
vom visai patenkinti. Nelaukėm 
jokių šedevrų, nes žinojom ir ži
nom, kad mūsų čia esama nedaug, 
dar mažiau aktingų — saujelė 
žmonių, mažas tebūtų bažnytkai
mis, net visus surinkus — tad iš 
kur čia tuos vaidintojus pasirink
si. O ir tie patys visi užimti, re
peticijoms turi tik nuo poilsio nu
vogtas valandas.

Neturime scenos “vilkų”, bet 
turime jaunų, darbščių, scenų my
linčių ir to darbo mokančių, ta
čiau į režisieres tik reikalo ver
čiamų įstojusių p. G. Gasiūnienę, 
kuri su meile dirba ir gerai pati 
vaidina.

Namuose viskas buvo gerai, bet 
karta pasikvietė mūsų scenos mė
gėjus adelaidiškiai ir išbarė. Gal 
ir reikėjo pabarti, tačiau visdėlto 
ne taip. Pretenzingas “Tėviškės 
Aidų” recenzentas mano, kad augš
tas adelaidiškių scenos menę sko
nis “papjovęs” mūsų mėgėjus, nes 
jie esu savųjų (adelaidiškių) te
atrų išlepinti, šitas pasigyrimas 
kažkaip taip pat pjauna. Iškelia
ma nemokėjimas scenoje elgtis, 
nugarų rodymas. Nebuvę Adelai
dėj?, nieko negalime pasakyti. 
Melbourne mes to nepastebėjome. 
Vaidinimas buvo geras. Žinoma, 
bus kaltas mūs menkas meninis 
skonis. Dėl nugarų mes turime 
kitų pažiūrų. Matėm teatrų dau
gely pasaulio kraštų ir gerų, tik 
pastebėjom, ir girdėjom iš kriti
kų, kad artistai nebesilaiko dės
nio kalbėti atsisukus į publikų, o 
elgiasi natūraliai ir kalba, kaip 
sceninė situacija verčia. Nemoka 
juoktis. Tiesa, verkti ir juoktis 
scenoje yra sunkiausia — retai su- 
inkami šaliapinlški Mefistal. {vai
rių nuomonių yra ir dėl dekoraci
jų. Stanislavskis visai ne vietoje 
pacituotas.

Melbourniškei scenos mėgėjų 
trupei galima tik palinkėti nenu
siminti, jei Jaučiasi gal kiek kal
ti, tik pasitempti. Melbourniškiai 
lietuviai laukia jūsų su lietuviš
kais veikalais scenoje ir visad bus 
dėkingi, ypatingai Lietuvos nema
tęs jaunimas. Laukiame ir jūsų, 
p. G. Gasiūniene!

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.
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KVIETIMAS
ALB WOLLONGONGO APYL. VALDYBA MALONIAI KVIEČIA 

atsilankyti į Wollongongo bendruomenės rengiamų grandiozinį

BALIU — VAKARA,
< t

kuris įvyks š.m. gegužės mėn. 19 d. 100 F. salėje Kenny gatvėje, 
WOLLONGONGE.

Trumpa meninė programa — gera muzika — pigus bufetas.
Pradžia 7 vai. vak.

6 vai. vak. gegužinės pamaldos katedroje.
ALB Wollongongo Apyl. Valdyba.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

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

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

Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.
niiniiiiiiimiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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S EUROPIETIS SPECIALISTAS S
§ OPTIKAS
3 Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
B akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
B šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Mclb. C.I. Telef.
g (Priešais Melbourne Town Hall.)
B Centr. 1819

— Amerikiečių “Woman’s Day’’ 
žurnalas, turįs kelių milionų tira
žų, atspausdino A. Devenienės 
angliškai parašytų straipsnį apie 
Laisvės statulos reikšmę ir ame
rikiečių laisvinimo pastangas. Už 
šį straipsnį buvo paskirta premi
ja.

Pranešimai
‘MŪSŲ PASTOGĖS” 

SKAITYTOJAMS
1. Siunčiant prenumeratų adre

suoti: “Mūsų Pastogė”, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.

2. Jei pinigai siunčiami Money 
Orderiu, jo dublikatas, kurį siun
tėjas gauna pašte, atsiunčiamas 
“Mūsų Pastogei”.

3. Postal Notes adresuojamos 
taip pat “Mūsų Pastogės” vardu.

4. Siunčiant pinigus kitais ad
resais, esti sunkumų juos atsiimti.

“M.P.” Administracija.

SOC. GLOBOS MOTERŲ DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks š.m. gegužio mėn. 20 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p., 488 Bur
wood Rd., (Cibulskių namuose), 
Belmorėje.

Kviečiamos dalyvauti visos Soc. 
Globos Sydnėjaus Liet. Moterų 
Draugijos narės, o taip pat norin
čios įstoti, arba tik besidominčios 
Draugijos veikla ir norinčios arčau 
susipažinti su jos tikslais ir už
daviniais.

Valdyba.

PRANEŠAMA,

kad numatytoji senųjų skautų 
“Liepsnojančios Lelijos” židinio 
sueiga gegužio mėn. 20 d., dėl 
įvykstančio Sydnėjaus Lietuvių 
Namų narių susirinkimo, nukelia
ma vėlesniam laikui. Tiksli data 
bus pranešta vėliau.

Tėvūnas.

NAMŲ TARYBOS POSĖDIS
5. L.N. Tarybos pirmininkas pra

neša, kad Tarybos posėdis įvyks 
š.m. gegužio 18 n. 7 vai. vak. 18 
Crinan St., Hurlstone Parke. Pra
šomi dalyvauti visi Tarybos na
riai.

CABRAMATTA
• Savaitgalio mokyklos darban 

įsijungė naujos jėgos ir tuo būdu 
padidėjo mokytojų skaičius: mo
kykloje pradėjo mokytojauti N. 
Cininas, L. Deikuvlenė ir V. Bi
tinas.
• Gegužės 6 d. Cabramattos 

katalikų bažnyčioje įvyko gegu
žinės pamaldos, kurias atlaikė ir 
pamokslų pasakė kun. P. Butkus. 
Šia proga buvo pagerbta lietuvė 
motina. (ns).

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