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6 PENAI
Pereitos savaitės numeryje skai
tėme ALB Krašto Valdybos krei
pimąsi, prašant paremti jos suda
romą švietimo ir kultūros reika
lams ekonominį fondą.
Idėja nuoširdžiai sveikintina. Su
manymas remtinas. Ir telieka tik 
jį realizuoti — rinkti sikspensus, 
iš kurių susidarys lėšos, įgalinan
čios vykdyti, ir paremti jau tebe
vykdomą, lituanistinio švietimo bei 
tautinės kultūros puoselėjimo dar- 
bą.
Nekalbėsime čia apie tai, nes tai 
visiems žinoma tiesa, kad bendruo
meninis reiškimasis tegalimas 
tautinės kultūros atsirėmus. Te- 
konstatuosme faktą, kad tautinei 
kultūrai ugdyti, jai išlaikyti, tuo 
pačiu tautinės bendruomenės eg
zistencijai užtikrinti, stokojame 
daugelio sąlygų, bet labiausiai lė
šų.
Eilės metų patirtis rodo, kad 
nesame per daug dosnūs lietuviš
kiems reikalams. Solidarumo mo
kestis plaukia pasigailėtinai slip, 
nai; lietuvių namams taip pat 

sunkiai teišprašomas svaras; Kraš
to Valdybos ižde skamba variokai, 
tuščios Kultūros Fondo ir visų 
organizacijų kasos.
švietimo ir kultūros, taigi, tauti
nės bendruomenės reiškimuisl ir 
egzistencijai užtikrinti reikalingas 
lėšas turime būtinai parūpinti. Ir 
tai privalome padaryt mes patys 
— svetimieji neduos pinigų nei 
mūsų savaitgalio mokykloms ir 
lituanistiniams kursams išlaikyti, 
nei mokykliniams vadovėliams 
leisti. Niekas nepasiūlys pinigų 
meno parodoms, teatrų pastaty
mams, chorų koncertams, sporto 

šventėms suorganizuoti. Kaimynai 
nesuruoš mums nei Lietuvių Die
nų — brangiai kaštuojančios tau
tinės manifestacijos šventės.
ALB Krašto Valdyba prašo 
visas apylinkių valdybas ir orga
nizacijas, ruošiant šokių vakarus 
bei kitokius viešo pobūdžio paren
gimus, prie bilieto ar pakvietimo 
kainos pridėti 6 penus, kurie su
darys švietimo Ir kultūros reika
lams ekonominį fondą; prašo šį 
fondą paremti ir aukomis.
šeši penai! Labai jau smulkus pi
nigėlis. Bet patarlė sako, kad de
dant grūdą prie grūdo, pripilsi 
aruodą. Tad pamėginkime, “nu
skriausti” save šešiais penais — 
rinkime grūdus, iš kurių sužaliuos 
gajus tautinės kultūros atolas.

J. KALAKONIS.

JAPONAI IŠPLAUKIA 
PAVIRŠIUN

Iš Tokio pranešama, kad Japo
nijos ministeris pirm. Nobusuke 
Kishi išvyko vizituoti Indijos, 
Burmos, Ceylono, Formozos, Sia
mo ir Pakistano. Kishi išvykda
mas pareiškė, kad jis nutaręs ap
lankyti šiuos kraštus, kadangi jis, 
esą, labai susidomėjęs Azijos pro
blemomis.

Politiniai stebėtojai atvirai sa
ko, kad Kishi kelionė po Aziją tu
ri tikslo paruošti dirvą jo vizitui 
į Vašingtoną, kur jis mėginsiąs 
iš JAV-bių išspausti daugiau kre
ditų Japonijos ekonominiam gyve
nimui plėtoti. Manoma, kad laike 
savo vizito jis amerikiečiams pa
reikš, jog Jo nuomonė yra sykiu 
ir daugelio Azijos tautų politinių 
vadovų nuomonė.

Japonai tiki, kad niekas kitas, 
bet tik jie geriausiai gali padėti 
sustiprėt ūkiškai atsilikusioms 
Azijos tautoms, bet tam reikalin
ga pačiai Japonijai finansinė Ame
rikos parama.

MASKVOS
“Draugiška ranka”

A.A.P. agentūra praneša, kad 
Sov. Rusija Prancūzijai tiesia 
“draugišką ranką”.

Pirmiausiai nurodoma, kad Sov. 
Sąjungos min. pirm. Bulganinas 
savo laiške Prancūzijos min. pir
mininkui M. Mollet nurodęs, jog 
keletas vandenilio bombų šiandien 
galį paversti dykuma didžiulę val
stybę.

Toliau Bulganinas savo laiške 
Prancūzijos premjerui aiškina, jog 
tarp Sov. Sąjungos ir Prancūzi
jos nesą esminių interesų skirtin
gumų ir todėl galimas ekonominis, 
kultūrinis ir politinis bendradar
biavimas.

Laiško gale jis dar kartą pri
mena, kad Prancūzija statanti 
save dideliam pavojui, leisdama 

steigti atominių ginklų bazes savo 
žemėje. Jis, tiesa, prašo jo žodžius 
nesuprasti kaip grąsinimą, nes jis 
tikįs, jog galima pasiekti tarp jų 
kraštų pilno susitarimo, gi 
nesąs neišvengiamas.

karas

• Prieš keliolika dienų 
tas Anglijos vandenilio bombos 
bandomasis sprogdinimas, pasau
lyje susilaukė griežtai priešingų 
komentarų. Visi tačiau pripažįsta, 
kad Anglija yra davusi gerą šuo
lį atomo išradimų srityje. Ameri
kos spaudos atsiliepimai rodo, kad 
amerikiečiai į agnius, kaip savo 
sąjungininkus, pradeda žiūrėti ki
tokiomis akimis — Anglijos pres
tižas esą smarkiai pakilęs. Rašo
ma, kad Anglija, kaip sąjunginin
kas, dabar vertinamas augščiau, 
negu Vak, Vokietija.
• Anglijos karalienė su vyru 

pereitą savaitę nuvyko vizituoti 
Danijos. Karališkąją porą laive 
pasitiko Danijos karalius Frederi
kas.

atlik-

Naujas Turinys
Jau kelinti metai minime tragiš

kuosius 1941 m. birželio 14 ir 15 
dienų įvykius. Daugelyje vietų tas 
mnėj!mas daromas drauge su ar
timiausiais mūsų kraujo broliais 
latviais ir bendro likimo tremti
niais estais. Norėjome tų įvykių 
minėjimais išeiti su savo skundu 
į pasauliu viešumą. Labai gerai, 
kur tas sekasi. Australijoje, atro
do, nelabai vyksta. Netenka nusi
minti ir nutraukti ta proga bend
ro pabaltiečių suėjimo. Birželinės 
gali virsti trijų Baltijos 
mažųjų tautų soli
darumo sueiga. Kartais 
taip būna, kad bendra nelaimė 
suartina kaimynus, ir toji bičiu
lystė gauna didelės gyvenimiškos 
reikšmės ateities laikams. Draugė
je pasijaučiame ir emigracijoje ti pabaltiečiams krūvon, 
svaresnis vienetas: dėl to galime NEMO.

įvairiomis progomis tarti jau rei
kšmingesnį žodį. Mažesnėse vieto
se pabaltiečiai galėtų susidėję ir 
bendrus namus įsigyti — pakaktų 
visų reikalams.
Turime ir baltų komitetus, kurie 
galėtų suruošti bendrus pobūvius 
bei šokius. Pasijautimas didesniu 
vienetu palengvins ir mūsų išliki
mą svetimose jūrose. Kur jauni
mas neįstengia sudaryti tautinių 
sportinių vienetų, vertėtų susibnr-

Pavergtosios Europos Tautos
Pavergtųjų Europos Tautų tre

čioji nepaprastoji sesija įvyko 
Strasburge. Devynios tautos buvo 
atstovaujamos po 6 delegatus nuo 
kiekvienos tautos. Lietuvių dele
gaciją sudarė V. Sidzikauskas 
(pirm.), dr. P. Karvelis, J. Glem- 
ža, E. Turauskas, pik. J. Lansko- 
ronskis ir V. Banaitis. Spaudos 
atstovų tarpe buvo V.T. radijo 
skyriaus S. Miglinas ir atvykusi iš 
Paryžiaus dr. Deveikė. Nuo atski
rų tarptautinių organizacijų daly
vavo po 3 atstovus. Cento Euro
pos krikščionių demokratų uniją 
atstovavo ir lietuvis A. Venskus, 
o Centro ir Rytų Europos jaunimo 
tarybos atstovų tarpe buvo lietu
vis R. Bačkis, jr.

Sesiją atidarant pusiau stiebo 
buvo pakeltos Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Albanijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos ir Lenkijos tautinės vėlia
vos.

Sesijas darbotvarkėje buvo: 1). 
Paskutinieji įvykiai pavergtuose 
kraštuose ir jų poveikis Vakarų 
politikai, 2). Europos apjungimas 
Ir Europos Tarybos politika, 8). 
Pabėgėlių — tremtinių reikalai.

Sesiją sveikino žodžiu ir raštu

eilė žymių pasaulio politikų.
JAV-bių užsienių reikalų min. 

J.F. Dulles savo sveikinime pa
brėžė pavergtųjų Europos Tautų 
seimo svarbumą ir savo gilų įsi
tikinimą, kad pavergtųjų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės sie
kiai negali būt nusmelkti amži
nai. Iš kitų sveikinimų pažymėti
ni JAV senatorių ir kongreso na
rių, Pavergtųjų Tautų Bičiulių 
Komiteto pirm., buv. Prancūzijos 
ministerių — Bidault ir Paul Rey- 
naud, Kinijos (tautinės) atstovo 
Jungtinėse Tautose Tigfu F. 
Tsiang Ir kt.

Į PET sesiją buvo atvykę eilė 
žymių Europos politinių veikėjų. 
Ilgesnes kalbas, išreikšdami pa
vergtosioms tautoms savo simpa
tijas, pasakė Fed. Vokietijos par
lamento užsienių reikalų kom. 
pirm. dr. K.G. Kiesinger ir to pa
ties parlamento bei Pat. Europos 
Tarybos narys E. Paul. PET sesi
jos metu lietuvių delegacijos na
riai turėjo progos kalbėti per ra
diją i pavergtąjį kraštą.

PET sesiją plačiai atžymėjo 
spaudos agentūros ir laikraščiai, 
kaikurie atsiuntę spec, savo ko
respondentus. E.

KAIP MASKVOJ — TAIP IR 
BUDAPEŠTE

PINIGAI IR TEISE
Prieš kurį laiką, kaip praneša 

Reuterio spaudos agentūra, tarp 
Danijos ir Sov. Sąjungos prasi
dėjo derybos dėl nuostolių atly
ginimo Danijos piliečiams, ryšium 
su jų turtų nusavinimu Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, Sovietų ag
resijos 1940 m. pasėkoje.

Ryšium su šiomis derybomis, 
Baltų Taryba, kuri veikia nuo 
1947 m. balandžio mėn., Danijos 
ministeriui pirmininkui ir užsie
nių reikalų ministeriui H.C. Han
sen pasiuntė telegramą, kurioje 

nurodo, jog Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos užgrobimas, įvykdytas So
vietų Sąjungos 1940 m., laisvojo 
pasaulio niekada nebuvo pripažin
tas, todėl Sov. S-gos sudaryti bet 
kokie sandėriai šių kraštų vardu, 
būtų niekiniai. Telegramoje pa
reikštas protestas prieš mėginimą 
sovietinius Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos agresorius pastatyti šių 
kraštų atstovais. Telegrama užbai
giama apeliacija į Danijos vyriau
sybę ir danų tautą, prašant viso
mis priemonėmis padėti Pabaltijo 
kraštams išsilaisvinti iš komunis
tinės vergijos.

šios telegramos nuorašas buvo 
pasiųstas Europos Tarybos gene
raliniam sekretoriui, 
daryta ir per kitas 
organizacijas.

Europos Tarybos 
sekretorius atsiuntė
bai telegramą, kurioje nurodo, jog 
šiuo klausimu Europos Taryba 
kreipėsi į Danijos vyriausybę pra
šydama suteikti papildomų 
macijų.

Pavergtųjų Tautų seimo 
prastoji sesija Strasburge
jos vyriausybei pasiuntė telegra
mą, prašydamas nutraukti su Sov. 
Sąjunga pradėtas derybas dėl 
turtų nusavinimo, kad būtų iš
vengta įspūdžio, būk šiomis dery
bomis pripažįstama Sov. S-gos 
okupacija Lietuvoje ir kituose Pa
baltijo kraštuose.

Šis klausimas pateko į spaudą 
per vokiečių ir šveicarų spaudos

agentūras.
Turimomis žiniomis, Danijos — 

Sov. Sąjungos derybas tuo • tarpu 
pertrauktos. Danų pretenzijos dėl 
nuostolių, turėtų Pabaltijo kraš
tuose, siekia 20 mllionų kronų, o 
Sovietų pretenzijos j danus — 7 
mil. kronų.

Iš Vienos pranešama, kad rusų 
raudonarmiečių durtuvų palaiko
mas Vengrijos ministeris pirm. 
Jonos Kadar ruošiąs “parodomą
jį teismą“, kuriame būsią teisiami 
politinių partijų vadai, nesutinką 
remti Kadaro išdavikišką Vengrų 
tautai režimą.

Nurodoma, kad Kadarui nepasi
sekę prikalbėti su juo bendradar
biauti nei ūkininkų sąjungos vado 
Laszh* Kardos nei valstiečių par
tijos atstovo Atilos Szigethy, ku
rie dabar yra tarp kitų suimtųjų. 
Manoma, kad sykiu bus teisiamas 
ir tautinės revoliucijos didvyris, 
sukilimo vadas, buv. krašto gyny
bos ministeris gen. Pal Meleter, o 
taip pat ir buv. Budapešto pol. 
vadas pik. Sandor Kopaszy, kuris 
buvo prisidėjęs prie sukilėlių.

Kadaro vyriausybė buvo paskel
busi, kad visiems sukilimo daly
viams bus suteikta amnestija, jei
gu jie padės ginklus ir patys pasi
duos policijai. Dabar Budapešto 
augščiausio teismo pirmininkas 
vienoje byloje išaiškino, kad vy
riausybė tokios amnestijos negali 
suteikti — tai parlamento kompe
tencija. Todėl visi suimtieji bus 
teisiami ir jokio pasigailėjimo jie 
negalį tikėtis.

NAUJA VYRIAUSYBĖ
ITALIJOJE

Dulles pareiškimas
JAV-bių užs. reik. min. J.F. 

Dulles, kalbėdamas amerikiečių 
telegramų agentūros “A.P.” meti
niame suvažiavime, pareiškė, kad 
JAV turinčios duoti Sov. Sąjungos 
vadams suprasti, kad amerikiečiai 
sovietinį imperializmą pasmerkia 
ir jam priešinasi. Jis pabrėžė, kad:

Jungtinės Amerikos Valstybės 
siekia pavergtųjų tautų išlaisvi
nimo, tačiau nėra numačiusios 
Sov. Sąjungą apsupti. Taika ir 
laisvė tol bus tušti žodžiai, kol 
pavergtosios tautos nėra išlaisvin
tos ir suskaldytos tautos vėl su
jungtos.

Trylika dienų trukusi Italijos 
vyriausybės krizė pasibaigė. Nau
ją ministerlų kabinetą pasisekė 
sulipdyti senatoriui Adone Zoli. 
Jo vyrausybei pareiškė pasitikėji
mą parlamentas ir senatas, nors 
vyriausybė sudaryta iš vienų kri
kščionių demokratų, tiesa, didžiau
sios parlamento partijos, betgi 
neturinčios reikiamos daugumos 
valdyti kraštui.

Min. pirm. Scelba, o vėliau 
prof. Segni, kurie buvo davę tvir
tas vyriausybes, jas buvo sudarę 
iš trijų partijų: krikščionių de
mokratų, liberalų ir soc. demok
ratų. Pastarosios dvi partijos da
bar išėjo iš koalicijos ir privertė 
atsistatydinti prof. Segni vyriau
sybę. Manoma, kad naujoji vy
riausybė Išsilaikys iki parlamento 
rinkimų, kurie įvyks šių metų ga-

EISENHOWERIS APIE 
NUSIGINKLAVIMĄ

ALB METRAŠČIO
REIKALU

REMKIME AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ METRAŠČIO

IŠLEIDIMĄ

šių metų pabaigoje sueina 10 
metų, kai lietuviai politiniai emi
grantai, karo išblaškyti ir nega
lėdami grįžti savan kraštan, pra
dėjo plaukti Australijon.

Australijos Lietuvių Bendruome
nė per tą dešimtmetį išaugo, susi
organizavo ir tapo pastoviu reiš
kiniu mūsų Tautos istorijoje. Kaip 
paskiro žmogaus, taip ir žmonių 
sambūrio gyvenime 10 metų yra 
pakankamas laiko tarpas, vienu ar 
kitu būdu pasireikšti. Bet laikas 
bėga ir įvykiai ir žmonės skęsta 
praeityje ir užmirštami šios die
nos gyvenimo rūpesčiuose.

ALB Krašto Valdyba, jausda
ma pareigą išsaugoti šios mūsų 
Tautos dalies, politinių audrų nu
blokštos į kitą pasaulio dalį, įsikū
rimo ir jos veiklos bei pasireiški
mų istoriją, pasiryžo išleisti Aus
tralijos Lietuvių Metraštį. Jame 
norime atvaizduoti Australijos lie
tuvių dvasinį — kultūrinį — eko
nominį — socialinį gyvenimą.

Australijos Lietuvių Metraštis 
turės apie 320 puslapių, bus dide
lio žurnalinio formato su apie 150 
nuotraukų ir iliustracijų iŠ čio
nykščio lietuvių gyvenimo.
Metraščio vyr. redaktorium Kraš

to Valdyba pakvietė ‘Mūsų Pasto
gės” redaktorių Jurgį Kalakauską, 
kuris sudarys redakcinę kolegiją.

Leidinys bus meniškai apipavi
dalintas ir tiek turiniu, tiek sa
vo išvaizda sudarys malonų ir ver
tingą įnašą kiekvieno lietuvio bib
liotekai.

Tokiam dideliam ir geram popie- 
ryje atspaustam metraščiui išleis
ti reikės nemažai lėšų. Todėl, šiam 
taip svarbiam užsimojimui įvyk
dyti, reikalingas visų Australijos 
lietuvių pritarimas ir nuoširdi pa
rama. Reikalingiems pinigams su
telkti Krašto Valdyba prašo met
raštį iš anksto užsiprenumeruoti 
ir prenumeratos pinigus siųsti 
Krašto V-bos uždininkui.

Metraščio kaina, jį iš anksto 
užsisakiusiems £ 1.10.0, o po išlei
dimo perkant paskirais egzemplio
riais £ 2.0.0. Tuo būdu prenume
ratoriai ne tik parems metraščio 
išleidimą, bet ir sutaupys 25% nuo 
jo pardavimo kainos.

Nędelskime. Pinigus, aiškiai nu
rodant, kad siunčiama metraščio 
prenumerata, siųskit šiuo adresu: 
ALB Krašto Valdyba, G.P.O., Box 
4558, Sydney, N.S.W.

Krašto Valdyba tikisi visų tau
tiečių nuoširdaus pritarmo ir re
alios paramos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

infor-

PRASIDEJO ŠALČIAI

■

generalinis
Baltų Tary-

Intervencija 
tarptautines

nepa-
Dani-

• Amerikoje .pereitą savaitę 
vėl siautė uraganas. Kansas Ci
ty ir Missuri rajone žuvo 34 ir 
sužeista apie 200 žmonių. Torna
do padarė ir daug medžiaginių 
nuostolių: sugriautas 15 augštų 

prekybos namas, augštosios mo
kyklos rūmai, bažnyčia ir apie 50 
gyvenamųjų namų.

• UP žinių agentūra iš Va
šingtono praneša, kad Amerikoje 
pastaruoju metu žymiai pakilo 
skaičius žmonių, turinčių daugiau 
kaip vieną darbą. Statistikos duo
menys rodo, kad pereitų metų vi
dury Amerikoj buvo 3.700.000 žmo
nių, turinčių mažiausiai du dar
bus. Gi prieš šešerius metus du 
darbus dirbančiųjų skaičius siekė 
apie 1.800.000.

Nustatyta, kad Amerikoje kiek
vienas 13 šeimos tėvas dirba du 
darbus.

Prezidentas Eisenhower i s perei
tą savaitę spaudos konferencijoj 

pareiškė, kad JAV-bės turi vykdy
ti nusiginklavimo politiką tuo pa
čiu principu, jog su kitais, jeigu 
jie nuoširdžiai kalba apie nusigin
klavimą, būtų galima “susitikti 
pusiaukelėje” ir tuo būdu rasti 
bendrą kalbą. Prezidentas mano, 
jog reikalinga sumažinti pasaulio 
įtampą.

Metereologijos įstaigos praneša, 
kad pastarosiomis dienomis prasi
dėję šalčiai apima visą Australi
ją. Pereitą savaitę^ buv. šalčiau
sios gegužio mėn. dienos per eilę 
metų. Sniego iškrito Mėlynuosiuo
se kalnuose. Žemės ūkis kenčia 
nuo sausrų. Daug kur ūkininkai 
išparduoda gyvulius, nes ganyk
lose nėra Žolės.

• Iš Lietuvos į Vak. Vokieti
ją nesenai atvyko Balčiūnienė su 
sūnum Voldemaru. Balčiūnienė su 
dviem sūnum ir dukra prieš 13 
metų rusų buvo suimta Tueringi- 
joje. Kitas jos sūnus tebėra suim
tas Sovietų, o duktė išvežta dar
bams į Rusiją.

* Argentinos lietuviai Andrius 
ir Liuda Ramanauskai, sudarę 
bendrovę su P. Krištalevičių šei
ma, nupirko laivą, kurį naudos 
medžio ir kitų prekių transportui. 
Laivas plaukios tarp Entre Rios ir 
Buenos Aires uosto. Laivui vado
vaus jūrų kapitonas Benjaminas 
Krištalevičius, ikšiol tarnavęs Ar
gentinos prekybos laivyne.

1
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Melbourno \jiihii Reikalas
I

Paskelbus M.L. Klubo įstatus ir 
1 o įvairių nuomonių dėl paties ] 
dakcijos bendradarbis kreipėsi į I 
tų K u n c a i t į su keliais 5 
rių atsakymai čia spaudžiami.

1. Kuo, p. Pirmininke, aiškinate 
nuolatinę ir labai nedraugišką 
“Tėviškės Aidų” akciją prieš M. 
L. Klubą ir jo perkamus visų Mel
bourne lietuvių kultūriniams rei
kalams namus?

Ats.: Nesu aiškiaregys, todėl 
tikrosios nedraugiškumo priežas
ties nežinau. Faktas yra aiškus, 
kad seniau tik protarpiais pasiro
dydavo spaudoje straipsnių, nu
kreiptų prieš M.L. Klubų ir jo per
kamus namus, o paskutiniu laiku 
“T.A.” ypač tai suintensyvino. 
Dirbame lietuvišką darbą, darbą 
šventą, pareigos ir jausmo tautai 
diktuojamą. Nemanau, kad būtų 
reikalo kreipti dėmesį į “T.A.” 
slapukų nedraugiškumą.

2. Ar turi pagrindo “T.A.” Nr. 
16 St. L. užuomina, kad Klubas 
esąs tautininkų partijos įtakoje ar 
jos padalinys?

Ats.: Išrinkus pirmąją namams 
įsigyti valdybą, jos buvo nutarta 
ir paskelbta, kad asmuo, įmokė
jęs £ 5 įnašą, tampa namų dali
ninku ir turi 1 balsą. Vėliau, pri
ėmus Klubo įstatus, tas princi
pas buvo paliktas. Visi Tarybos 
kvietimai prisidėti prie namų bu
vo bendri visiems melbourniškiams 
.lietuviams ir garsinami wisityns 
lygiai. Nė į galvą neatėjo Tary
bos nariams mintis pasiteirauti,

artėjant prie namų pirkimo, ki- 
llubo ir jo perkamų namų. Re- 
4.L.K. Tarybos pirmininką p. Jus- 
iešumai rūpimais klausimais, kū

jo nesklandumai, nereikalingi vie
ni kitų užgauliojimai, gal net šei
minės partinės pozcijos ir opozi
cijos pamėgdžiojimai. Namų rei
kalui todėl buvo pasirinktas nau
jas kelias: sprendžia tas, kas įmo
ka įnašą ir pasidaro namų dali
ninku. Šis kelias pasirodė efek
tingesnis: su pasižadėjimais turi
me per £ 6000 ir artėjame prie 
namų įsigijimo. Jei būtumėm nuo
širdūs, paprasti ir atvirus, many
čiau, kad būtų labai žmoniška ne
trukdyti kitų darbo, nestatyti “vė
jo malūnų” ii- su jais • nekovoti. 
Visi žinome, kad angliškai kalban
čiuose kraštuose klubo pava
dinimas turi gilias tradicijas, ir 
vietiniai įstatymai todėl, prie jų 
prisitaikinti mes turime, klubus 
palankiai traktuoja. Vardas nekei
čia esmės.

4. Kaip Tamsta planuojate Klu
bo namų naudojimą ?

Ats.: Klubo tikslas sudaryti są
lygas lietuviškam kultūriniam 
gyvenimui klestėti ir veiklai ska
tinti. Tikslas tad jau ir nusako 
namų naudojimo principus bei po
būdį. Jei mes būtumėm apsispren
dę sumažinti Klubo tikslų apim
tį, tai šianden paparstus namus 
jau turėtumėm. Norima, kad na
mai būtų visiems Melbourne lie
tuviams naudotis, ir kad Juose vi

si jaustumėmės vienos šeimos na
riai, užmiršę asmenines bei sro
vines nesantaikas bei prieštaravi
mus.

5. Ar turi pagrindo “Tėviškės 
Aidų” kaikurių bendradarbių da
romi Klubo būsimiems namams 
“karčiamos” priekaištai?

Ats.: Aišku, kad neturi. Tuose 
namuose mes galėsime vartoti al
koholinius gėrimus tik gavę kar
tinį valandinį policijos leidimą, o 
jis ne taip jau lengvai gaunamas. 
Mes turėsime prisitaikinti licen
zijų akto dėsnių, o žinome iš pa
tyrimo, kad policija šiuos dėsnius 
stropiai saugo. Galiu drąsiai tvir
tinti, kad nė vienas būsimų^ namų 
Tarybos pirmininkų nenorės nusi
žengti licencijų akto dėsniams, nes 
už tai reikės eiti į teismą, būti 
nubaustam ir atlikti bausmę.

6. Kada Klubas numato įsigyti 
namus ir kur?

Ats.: šiuo metu turime du ob
jektus, kurie dalinai patenkintų 
mūsų statuto nubrėžtus reikalavi
mus. Sakau dalinai, nes tik milio- 
nieriai gali patenkinti savo norus. 
Deja, mes tokie nesame. Abu ob
jektai yra netoli miesto centro, 
šia proga turiu pasakyti, kad esa
me apžiūrėję apie 60 pasiūlymų, 
o tas atėmė Tarybos nariams ne
mažai poilsio laiko. Dabartiniu 

metu namų įsigijimo reikalas yra 
derybų stadijoje. Remkime darbą 
visi vieningai, turėkime kantry
bės — namas tikrai bus.

MODERNUSIS SOKIS
E. Kepalaitės Sydnėju.ie belaukiant

š.m. gegužio 31 d., Synėjaus 
konservatorijos salėje įvyks Ele
nos Kepalaitės išraiškos šokio 
koncertas. Tai belie septintasis 
jos koncertas Australijoje.

Keli žodžiai apie išraiškos šokį.
Kaikas išraiškos šokį-vadina mo

derniuoju šokiu, nors jis jau veik 
penkiasdešimties metų senumo.

Išraiškos šokio kūrėjos buvo 
Isadora Duncan (1878-1929) ir 
Ruth St. Denis, amerikietės. Jos 
sukūrė atitinkamus moderniojo šo
kio principus ir jų įtaka buvo ir

kuriai partijai namų dalininkas 
priklauso ar kurią rems. Todėl 
“T.A.” užuomina, kad namai bū
sią tautininkų klubas, yra nevy
kusi jų bendradarbio pranašystė. 
Ir šiuo kartu kviečiu visus lietu
vius pasidaryti namų dalininkais 
ir prisidėti prie namų įsigijimo 
(tik ne St. L. ir jam panašių sla
pukų'būdu), o įstojus nariais ir 
įžengus į būsimus namus, spren
džiant reikalus, užmiršti visas 
partijas — pasilikti tik lietuviais. 
Patikinu, kad pats nesu ir nesu 
buvęs jokios politinės partijos na
rys.

3. Kodėl pasirinkta klubo, o ne 
bendruomenės vardas ir forma?

Ats.: Pasiekus šio krašto žemę, 
Melbourno Lietuvių Bendruomenės 
Skyriaus valdybos per 6 metus 

bendruomenės namams tebuvo su
rinkę apie. £ 50, ir reikalas buvo 
visai apmiręs. Reikėjo tat jieško- 
ti naujų kelių,' ypač kada ben
druomenės susirinkimuose išryškė-

Elena Kepalaitė 
charakteringame lokyje

į tebėra žymi iki šios dienos. Jų 
įtakoje išaugo Europoje eilė gar
sių šokėjų, jų poveikyje brendo 
jaunesnioji šokėjų karta JAV?bė- 
se ir kitur.

Kuo skiriasi išraiškos šokis nuo 
klasikinio, aplamai, tradicinio šo
kio? Bene ryškiausias skirtumas 
yra tai, kad išraiškos šokis ven
gia ikšiol vartotų įprastinių bale-, 
tui judėsiu — kuriami nauji, mo
derniajam šokiui, jo idėjai savi, 

! charakteringi judesiai, kuriuos 
šokėjas natūraliai, sakytume, spon
taniškai sukuria.

Išraiškos šokis remiamas žmo
gaus kūno judesio galimybėmis, 
dramatiniu erdvės išnaudojimu ; 
gi jo tikslas . — teatriškai apipa
vidalintai idėjas, parodyti žmo
gaus vidaus pasaulį, apreikšti 
žmogaus buitį.

Išraiškos šokis pasekėjų rado ir 
Lietuvoje. Danutė Nasvytytė bene 
pirmoji pradėjo jį šokti — pagar
sėjo namuose ir užsienyje buvo ži
noma.

•
Elena Kepalaitė, vilnietė, pažįs

tama Vilniaus operos lankytojams-, 
kur ją matė balete. J Vokietiją 
pasitraukus, E. Kepalaitė studi

javo išraiškos šokį Augsburge pas 
baletmeisterį Walther Klass. Vo
kietijoje jinai davė išraiškos šo
kio rečitalius Hanau, Schwaebisch 
Gmuendėje, Dillingene, Memmin- 
gene ir kitur.

PLB SEIMAS
NUMATO TURĖTI 112 ATSTOVŲ

PLB Seimo Organizacinio Komi- konkursą misterijai parašyti, ku-
teto pilnaties priimtoji Seimo kon
stitucija numato, kad Seimą suda
rys 112 atstovų. Seimo pagrindi
niai uždaviniai bus: priimti PLB 
konstituciją ir sudaryti centrinį 
-organą — sekretoriatą. Tuo bus 
užbaigta PLB organizavimosi sta
dija. Ta proga įvyks ir lietuviš
kosios kultūros demonstracija — 
koncertai, parodos ir kita.

Seimo finansų komisija artimo
je ateityje turės savo pirmąjį po
sėdį, kuriame jos darbas bus įs
tatytas į tvirtas vėžes Po to bus 
pradėtas didysis darbas: lėšų tel
kimas seimo organizavimo, prave- 
dimo ir kultūrinių pasirodymų gau
sioms išlaidoms padengti.

LB Kultūros Fondas paskelbė

ri bus pirmą kartą pastatyta 
PLB Seimo New Yorke proga.

Lietuvos pašto ženklų parodai 
rengti komisija jau užmezgė san
tykius su tais filatelistais, kurie 
renka lietuviškuosius pašto ženk
lus ir taip pat dalyvaus parodoje.

Seimo ūkio komisija, kurią su
daro A. škerys — pirm, ir nariai 
A. Reventas ir Pr. Kunigėlis, pir
moje eilėje j ieško tinkamo vieš
bučio, . kuriame vyks Seimo posė
džiai,. filatelijos paroda, bankie- 
tas ir kiti parengimai.

Meno parodos rengimo komisija 
papildyta naujais nariais. Dabar
tinė jos sudėtis yra šitokia: E. 
Kulbokienė, D. Jasaitytė, V. Tys- 
liavienė, V. Leskaitienė, R. Ke-

zys ir L. Karmazinas, šiuo metu 
komisija jieško parodai tinkamos 
galerijos ir svarsto kitus su paro
dos rengimu susijusius techniškus 
reikalus.

Meno parodos atidarymo proga 
numatoma surengti lietuviškosios 
kamerinės muzikos koncertą.

Muz. V. Marijošius kovo pra
džioje . lankėsi New Yorke ir ap
tarė simfoninio koncerto rengimo 
reikalus su vetos muzikais, kon
certo rengimo komisijos pirm. V. 
Tyslieviene ir Organizacinio Ko
miteto Prezidiumo nariais. Kon
certo repertuaras dar galutinai 
nesudarytas. Minimi kompozito
rių V. Jakubėno, Gaidelio, Lapin
sko ir kitų kūriniai.

Simfoniniam koncertui jau re
zervuota žymiausia New Yorko 
koncertinė salė Carnegie Hall, tu
rinti 2.760 vietų. V. Tysliavienės 
parengta sąmata numato per 8000

dol. išlaidų, kurioms padengti rei
kia užpildyti visas salės vietas. 
Orkestras numatomas iš 79 na
rių. žinant, kad tai bus neeilinė 
lietuviškosios kultūros demonstra
cija New Yorko muzikos centre 
ir kad amerikinė publika sudarys 
tik dalį atsilankiusiųjų, lietuviai — 
vietos ir seimo proga atvykę iš 
kitur, turės savo atsilankymu ir 
kartu pinigine parama šią demon
straciją padaryti įmanomą.

.Muz. A. Mikulskis, kaip žino
ma, yra paėmęs misterijos pasta
tymo naštą. Be čiurlionies ansam- 
blo, misterijos pastatyme, kaip 
numatoma, dalyvaus dar keletas, 
geriausių JAV ir Kanados chorų, 
solistai, kanklininkai, taut, šokių 
šokėjai ir simfoninis orkestras.

PLB Seimo Informacijos Komi
sija, 145 Waterbury St., Brooklyn. 
N.Y., U.S.A.

PAR LAGERKVIST
1951 M. NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS

Tikrai nuostabūs atradimai bu
vo ,padaryti vieno ar dviejų žy
miųjų istorikų, labai puikaus išsi
lavinimo ir retų sugebėjimų na
grinėti problemas. Jie atvyko su 
turistais į šį kraštą patvirtinti sa
vųjų tezių, kurių jie buvo priėję. 
Istorikai rado, kad, nežiūmt šio 
mažojo krašto painių bei miglotų 
koncepcijų ir, apskritai, reikalų 
painiavos, visdėlto esama gijos, 
besitęsiančios visame raizginyje, 
kurią, nesant tikslesnio mokslinio 
termino, šiuo tarpu jie vadina 
“laisvės ’ idėja”. Gyventojai savo 
reikalus tvarkė, kaip jiems pati
ko. Ne dėl to, kad. jie būtų buvę 
nepaslankiai abejingi, kaip kad 
galėjai žmogus iš karto pamanyti, 
bet tikrojo vidinio nusiteikimo ve
dini ir tai, kaip greitai buvo pa
stebėta, dėl tvirtai įsišaknijusios 
tradeijos. Jie norėjo galvoti lais
vai ir nebojo jokių patvarkymų, 
kurie būtų trukdę jiems šitaip elg
tis. Jie turėjo laisvę tirti visas 
mokslo sritis, jie -turėjo alkį tie
sai, kurio joks įstatymas negalėjo 
užgniaužti. Jie laikėsi nepriklau
somai, individo teisių, nepažeidžia
mumą gynė beveik su fanatišku 
atkaklumu. Mistiškai nuspalvinto
je ir nesuvokiamoje didžiosios tam
sybės metafizikoje jie.siekė išlai
kyti paties gyvenimo laisvę ir tei
gė, kad ji neturėtų būti bereika
lingai trukdoma, bet turėtų būti 
jai leista reikštis kiek galima pil

niau. Iš viso, atrodė, kad jie mo
kė, jog žmogaus gyvybė turi sa
vas vertybes, skirtingas nuo ver
tybių visuomenėje, kuriai jie pri
klausė, ir kad toji vertybė yra 
augštesnės rūšies ir pirminės kil
mės.

Laisvės idėja aiškiai jautėsi vi
sur — jų jausmuose ir veiksmuo
se, jų privačiame ir viešame gy
venime. Tai nebuvo nei atsitikti
numas, nei istorinė keistenybė nei, 
pagaliau, pačios tautos savybė: ji 
turėjo labai senas bei šakotas tra
dicijas, siekiančias praėjusių lai
kų ūkanas, žmonės, iš tikrųjų, ki
tados galvojo taip, kaip šie. Jie 
ilgus metus ješkojo ir klupo eida
mi šiuo keliu, saviškais būdais sie
kdami tiesos ir teisingumo ir jieš- 
kodami tam tikros prasmės egzi
stencijoje taip, kaip gyvento lai
ko nuovoka diktavo. Jie buvo ban
dę pritaikinti šitokį metafizinį 
mastą gyvenimui. Panašus minti
jimo būdas, fantastiškas ir keistas, 
tebesireiškiąs savo būdingomis pa
sėkomis, faktinai dar tebegyvovo 
ir buvo labai paplitęs. Toks tai 
mokslas, kitados • buvo puoselėja? 
mas visame pasaulyje, kurio pas
kutinieji bemirštą atstovai buvo 
žilagalviai seni ekscentrikai, ši 
venatinė kultūra jau senai. buvo 
dingusi šalyse, kur kadaise jos 

taip pat .buvo laikomasi.. Ji tačiau 
išliko šioje tolimoje mažoje ša
lyje, ir josios esminiai bruožai

šiuo metu visur akivaizdžiai tebė
ra matomi panašiai, kaip kad vie
nu ar kitu atsitikimu yra buvę 
.galima užtikti mirusiųjų ir už
mirštųjų kultūrų vegetuojančius 
likučius izoliuotose vietose, kurie 
ten besireiškia iškreiptoje ir ne
suprastoje formoje.

Istorikai, teisingai nujausdami, 
kad ir čia esama tokio pat atvejo 
ir, matydami dingusią kultūrą 
gyvuojant, atvyko čia su tikslu ją 
patyrinėti, ir jų pastangos neli
ko bevaisės. Tikrai, tai buvo jų 
tyrinėjimų .laimėjimas. Tai buvo 
ir laimėjimas mokyklos, kurios 
minčiai jie- atstovavo ir kuri buvo 
visiškai priešinga senajai — ste
reotipiškai istorijos koncepcijai.

“Laisvės idėja’ ’tačiau nėra vi
siškai tikslus terminas ir jis turė
tų būti pakeistsas kokiu kitu, ne
turinčiu savyje eontradietio in ad- 
jecto, nes laisvė reiškia nebuvi
mą betkokios vedamosios idėjos. 
Jei kas nesivadovauja kuria nors 
tikrai aiškia idėja, jis yra laisvas. 
Laisvė tat reikštų tokios idėjos 
nebuvimą. Tačiau kitu požiūriu 
toji “laisvės idėja” yra teisinga, 
šis formalinis prieštaravimas ga
lės būti lengvai pašalintas, kai 
tik gausi studijinė medžiaga bus 
peržiūrėta ir sutvarkyta.

Tikrai- kažko didingo esama .to
je vedamojoje .mintyje, dingstan
čioje amžių glūdumoje, šioji per
spektyva labai akinančiai veikė 
mokslininką, ir j is buvo radęs 
keistą žavesį. Jam buvo nepapras
tai svarbu,, kad tokie žmonės tik
rai egzistavę dar . tebeegzistuoja. 
Tie Žmonės turi būti bet .kurią.

kaina išlaikyti tokie, kokie jie yra, 
ir apsaugoti nuo bet kurių naujų
jų amžių idėjų taip, kad savo da
bartinėje būsenoje galėtų būti 
mokslininkų studijuojami. Piktin
tis šiuo dalyku, kaip kad kaikas 
buvo pasipiktinęs, tebūtų pigaus 
sentimentalumo pasireiškimas, ku
ris dažnai yra buvęs mokslinio 
darbo kliūtimi. Tam neturi būti 
Čia vietos. Turistams turėtų būti 
įsakmiai uždrausta Čiabuvio aki
vaizdoje kalbėti apie gyvenimo są
lygas kitame pasaulyje, ydant ne
pastūmėjus jų atsisakyti senobiš
kojo mintijimo būdo.

Tatai ir buvo, ką mokslininkai 
laimėjo buvodami šioje šalyje. Nė
ra reikalo pabrėžti, .kad jie buvo 
patenkinti ir didžiavosi savo at
liktais darbais.

Visi buvo patenkinti: tiek mo
kyti tiek nemokyti. Jie matė žmo
nes, skirtingus nuo kitų, kas šiais 
laikais pamatyti yra nepaprastai 
sunku. Tačiau ne visi pastebėjo 
tąjį skirtingumą. Daug kas vyko 
į tolimas iškylas ir gėrėjosi pui
kia, nesudarkyta gamta, pralen
kiančia bet kurį tikėjimąsi, kiek 
tatai liečia gamtos originalumą ir 
primityvumą, padariusį neišdildo
mą įspūdį .iškylautojams. Vienas 
dalykas buvo tikrai puikus šioje 
šalyje — josios gamtovaizdis. Jau
teis pajėgiu ir patenkintu kažko
kiu ypatingu būdu. Kito sustiprė
jo sveikata, kvėpuojant grynu ir 
gaiviu oru.

■ Vienintelis - dalykas, kurio buvo 
pasigendama, tai trupučio iškil
mių. Visai. nebūta jokių• paradų, 
ir jų nebuvimas, pradžioje nepa

stebimas, ilgainiui darė gyvenimą 
nuobodžiu. Betgi visados tokioje 
egzotiškoje aplinkoje žmogų api
ma monotoniškumo Jausmas. Ne
galima buvo išvengti ir savotiško 
nesaugumo jausmo — visai su
prantama šalyje, kur* net gyven
tojų dalis nėra ginkluota. Tačiau 
visa kas klojosi puikiai: nebūta 
jokų nesusipratimų, kiekvienas 
buvo malonus ir draugiškas Visus 
tuos dalykus priėmus dėmesin, 
žmonės buvo nepaprastai geri ir 
malonūs taip, kad kiekvienas su
tarė su jais labai gerai.

Pagaliau atėjo diena grįžti na
mo, ir turistai sulipo į garlaivį. 
Oras buvo puikus kaip ir visą lai
ką, jūra buvo rami ir galėjai, at
sirėmęs denio turėklų, pasakotis 
įspūdžius bei išgyvenimus, gėrė
tis maloniai praleistu laiku ar, iš 
viso, džiaugtis pačiu nieku. Die
nos .praėjo labai maloniai. Ir taip 
vieną rytą laivas atplaukė į sa
vo uostą, ir .kiekvienas buvo pasi
tiktas valdžios žmonių, — viskas 
vėl buvo sava. Keli grįžusiųjų, 
netyčiomis padarę pastabų tikri
nusiems muitininkams ir tie, ku
rie buvo pamiršę oficialiniu būdu 
saliutuoti, buvo išgabenti specia
liomis susisisiekimo priemonėmis. 
Laimingas ir patenkintas galėjai 
lipti į turistų biuro parūpintus 
autobusus ir patogiai susigūžti sa
vo kampelyje.

Tai buvo nuostabi iškyla. Tačiau 
vis dėlto malonu būti namieje.

Iš rinkinio
“The Marriage Feast” 

verti Melbourniskis.

I Australiją atvykusi E. Kepa
laitė jau 1950-51 m. suruošė iš
raiškos šokio koncertus Adelaidė
je, Melbourne, Brisbane je, Syd- ' 
nėjuje, Canberroje, Alburyje. Ade
laidės “The Advertiser” dienraš
čio meno kritikas, 1951 m. gegu
žio mėn. 26 d. numeryje, taip ra
šė: “Veik viskas buvo atlikta 
grakščiai^ pradedant rankų jude
siais ir baigiant puikiu kūno val
dymu bei charakteringa kojų tech
nika”.

Gerai jos koncertus įvertino 
Adelaidės ii’ kitų miestų australiš
kieji laikraščiai.

E. Kepalaitė yra ne tik šokėja, 
bet ir dailininkė. Jos < kostiumų 
eskizai yra jos pačios kūrybą ir 
šokių choreografija pačios šokėjos.

Kaip dailininkė E. Kepalaitė su 
savo tapybos darbais yra dalyva
vusi ir tebedalyvauja lietuvių bei 
australų meno pandose Melbour
ne. Jr.

Melbournas 
Dainuoja

ŠALIA “SENŲJŲ DAINORIŲ” 
SUSIORGANIZAVO DAR

JAUNIMO CHORAS.

“Kai du stos, visados daugiau 
padarys”.

šita sena lietuviška patarlė, at
rodo, ir paskatino Melbourno lie
tuviškąjį jaunimą, mėgstantį dai
ną, burtis draugėn, kad suderin
tais balsais būtų dar sėkmingiau 
ir efektingiau puoselėjama lietu
viškoji daina. Taip tad ir gimė, 
tyliai, be triukšmo, antrasis Mel
bourno lietuvių choras, kurin su
sibūrė geras puskapis šaunaus 
mūsų jaunimo. Į savo eiles jau
nieji choristai mielai priima kiek? 
vieną jaunuolį — vyrą ir merginą 
— norintį dainoj ir per dainą 
rasti dvasinio džiaugmo ir pasi
tenkinimo.

Jaunimo choro dirigentu ir va
dovu mielai sutiko būti nuoširdus 
dainos puoselėtojas Petras Mor
kūnas, kuris tikisi jaunimo chorą 
paruošti,' išmokyti keletas lietu
viškų dainų, iki Melbourno Liet. 
Dainos Sambūrio koncerto, kuris 
įvyks birželio pradžioje. Tą dieną 
įvyks jaunimo choro krikštas.

Iki krikšto jaunimo chorą, mo
raliai ir materialiai, sutiko glo
boti “senųjų dainorių” sambūris. 
Abu vienetai, artėjant koncertui, 
stropiai ruošiasi. Tai bus pirmas 
atsitikimas Australijoje, kada vie
name koncerte programą išpildys 
du lietuviški chorai. Tikėtina, kad 
šios retos progos nepraleis nė vie
nas melbourniskis lietuvis.

“Senieji dainoriai”, prisiminda
mi savo pirmojo koncerto Melbour
ne gražų pasisekimą (į jį atsilan
kė paie 800 žmonių), labai rimtai 
ruošiasi antrajam koncertui. Cho
ro dirigentas Albertas Čelna dali
nai atsiekė savo užsibrėžto tikslo * 
— padidėjo choro dalyvių skai
čius ir užpildytos spragos, buvu
sios dar pirmajame koncerte.

Į šio koncerto programą įtrauk
ta naujų dainų, paįvairinimui su
rasta nauja daina duetui, smuikui 
ir pianinui palydint. Ypatingai 
malonu pabrėžti, kad akompani
mentams išpildyti surasta nauja, 
jauna pianistė Irena' Zableckytė, 
kuri noriai įsijungė į Sambūrį. 
Tokiu būdu, ateityje bus apsieita 
be svetimtaučių pianistų. Tad da
bar visa koncerto programa bus 
pravesta lietuviškai, ir visi pro
gramos dalyviai bus lietuviai.

Įvyksiančiam koncertui gauta 
specialiai koncertams pritaikyta, 

nors ir neperddžiausia salė netoli 
miesto centro, todėl visiems nesun
kiai pasiekiama, ši salė turi itin 
gražią akustiką..

Giliai tikiu, kad Melbourno lie
tuviai, gausiai atsilankydami į ši 
koncertą, suteiks naujos energijos 
“seniesiems dainoriams” ir sykiu 
paskatins jaunuosius dainininkus 
tolimesniam darbui, tuo įrodydami, 
kad choristų triūsas ir pašvęstas 
laikas, ruošiantis šiam koncertui, 
nenuėjo niekais.

Leonas Baltrūnas.
\ Melb. Dainos Sambūrio 

Administratorius.
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PRANEŠIMAS
SYDNĖJAUS LIET. NAMU NARIAMS

su- 
nė-_

reikalus diskutuojant. Mes to 
stabdyti negalime, nes spauda 
ra mūsų- kontrolėje.

Jūs žinote, kad vienur perka 
parapijos namus, kitur

Praėjo jau geras laiko tarpas, 
kai Sydnėjaus Lietuvių Namų Ta
ryba buvo paskelbusi apie užpir
kimą namų ir smulkesnes pirkimo 
sąlygas. Laikui bėgant, pirkimo 
reikalai pradėjo komplikuotis mū
sų nenaudai. Prieš Kalėdas mirė 
namų valdytojas (trustee), su 
kuriuo buvo padaryti susitarimai. _ . 
dėl pirkimo sąlygų. Jo vieton atė-1 tumų, prie ko aš noriu čia trūni
jęs naujas asmuo pokeitė sąlygas • pai sustoti. Iš anksto noriu užtik- 
— nebesutiko duoti mums pasko-' rinti, kad aš nenoriu kitų nei kri- 
los, bet sutiko palaukti, kol mes tikuoti, nei atkalbinėti, o siekti 
gausime paskolą iš kitur. Pasko- savo tikslo. Mano tikslas padary
tos jieškojimas užsitęsė kurį lai- ti tam tikrą palyginimą ir paro- 
ką, o savo keliu mes pilnu tempu dyti, kodėl mes pasirinkome mū- 
vykdėme rinkliavą, kad sudarius sų dabartinį būdą lietuvių namams 

............... įsigyti.
Parapijos namas paprastai tar

nauja tos parapijos narių religi
niams ir kitiems reikalams ten
kinti, kuriems neprieštaraus ati-

stato 
Church Hall, o mūsų tikslas įsigy
ti Lietuvių Namus ant klubo tei
sinės bazės. Už tų pavadinimų 
glūdi visa eilė gilių esminių skir-

liai yra tokioje,pat padėtyje, kaip 
ir parapjos namas, todėl atskirai 
čia nėra ko plačiau ir aiškinti.

Tuo tarpu Lietuvių namai — 
klubai, turi aiškų teisinį savisto
vumą. Jie nepriklauso nuo jokių 
organizacijų ar asmenų, kurie yra 
už lietuvių bendruomenės ribų. 
Jų pilnateisiai šeimininkai bus vi
si lietuviai, be jokių surūšiavimų 
pagal tikybas ar politinius įsiti
kinimus, nes kiekvienas bendruo
menės narys yra kviečiamas prie 
Lietuvių Namų prisidėti. Lietuvių 
Namų tiksluose yra aiškiai pasa
kyta, kad tokie namai tarnaus 
lietuvių bendruomenės kultūri
niams, socialiniams ir religiniams 
reikalams. Lietuvių Namuose gali 
sutilpti visi, be jokių surūšiavimų; 
jie jungia visus lietuvius, o ne
skaldo į atskiras grupes.

Būtij naivu save apgaudinėti, ne
suprasti ir nenumatyti, kas mums 
yra naudinga ir kas nenaudinga, 
o taipgi, kas mus skaldo ir kas 
mus jungia.

Kiek man yra žinoma, dauguma 
lietuvių dedasi prie Lietuvių Na
mų — klubų įsigijimo, yra jau 
surinkta didelės sumos pinigų ir 
klubai jau yra išaugę į skaitlin
giausias ir turtingiausias lietuvių 
bendruomenės organizacijas Aus
tralijoje.

šia proga aš noriu užtikrinti 
tautiečius, kad Jūsų pinigai, duoti 
Sydnėjaus Lietuvių Namams yra 
Jūsų balsavimas ir Jūsų susipra
timo įrodymas ko Jūs norite. Gi 
mūsų pareiga yra pildyti Jūsų va
lią ir apsaugoti Jūsų turtą.

Kas liečia spaudoje straipsnius, 
siūlančius ar patariančius Jūsų 
turtą atiduoti kam nors kitam, ne-

NAUJA ADELAIDĖS
“VYTIES” VALDYBA

Redaguoja Antanas Laukaitis.
Adresas; 237 Sydenham Rd., Marrickville, N.S.W.

pusę pinigų, reikalingų mokėti už 
namą.

Pradinį depozitą mes deponavo
me pas mūsų advokatą ir parda
vėjo agentas sutiko, kad tas de
pozitas bus jam perduotas prie su- I tinkamos parapijos bežnytinė vy- 
tarčių pasikeitimo, kas turėjo riausybė.^ Kitų religijų žmonėms 
įvykti suradus paskolą, ši tvarka j 
mums buvo priimtiniausia, nes 
nesurinkus reikalingų pinigų įmo- 
kėjįmui, mes turėjom galimybę at-1 
sisakyti nuo pirkimo, nerizikuo
jant savo pradiniu depozitu. I 

Pagaliau paskola buvo surasta 
nors ir su žymiai augštesniu pro-1 
centu, o mūsų rinkliava irgi pri
artėjo prie reikalingos sumos. At
rodė, kad užsitesę reikalai pasi
baigs gerai. Bet įvyko vėl naujų 
pasikeitimų, Kada reikėjo pasira-j vyriausybės 
syti sutartis — pardavėjas išbrau- niekas šiandien negali užtikrinti, 
kė iš sutarties sėdynes. Tai reiš- kur parapijos namų reikalai pa- 
kia, kad mes salę būtume gavę be ' suktų laiko bėgyje. Su lietuvių kreipkite į tai dėmesio, lygiai, kaip 
sėdynių. Šis susitarimo sulaužy- nuomone, kurie davė pinigus para- I ir mes nematome reikalo leistais į 
mas būtų mums vėl pabranginęs 
perkamą namą. Dėl pirmojo su
laužymo — būtų reikėję mokėti 
augštespi procentai, o dėl antro
jo — būtų reikėję pirkti apie 300 
kėdžių į salę.

Neturėdami pinigų kėdžių pir
kimui, negalėtume naudotis sale 
ir- gauti iš jos naudojimo paja
mų, o procentus ir paskolos ratas 
bei mokesčius reikėtų mokėti. 
Tarybos nariai abejojo, ar jie bus 
pajėgūs surinkti užtenkamai pi
nigų procentų ir paskolos ratų 

mokėjimui, jau nekalbant apie lė
šas kėdžių pirkimui.

Mums teliko vienintelė išeitis: 
reikalauti, kad sumažintų namo 
kainą tokiai sumai, kad galėtume 
įsigyti kėdes. Bet pardavėjas ne
sutiko ir namą paskelbė naujam 
pardavimui, bet jau ne už £ 9000, 
o už £ 10.000.

fcTas namas tebestovi neparduo
tas ir šiandien, ir gali ateiti lai
kas, kad pardavėjas Jį vėl siūlys 
mums pirkt — tada, žinoma, jis 
turės sutikti su- mūsų sąlygomis, 
bet jei mes veršimės pirkti, 
tada mes turėtume sutikti su 
davėjo sąlygomis.

Šiuo metu mes dar nesame 
turtingi, kad galėtume su parda
vėjo naujom sąlygom sutikti.

šalia šito viso reikalo, mes jau 
jieškome ir kito tinkamo namo, 
ir jei pasitaikys'— pirksime ir 
užmiršime senas bėdas.

šiuo metu mes turime apie & 
4.400. Pinigai laikomi bankuose. 
Yra dar nemažai žmonių, iš kurių 
tikimės gauti pinigų, ir dar visa 
eilė žm’onių, kurie davė mažes
nes sumas, yra žadėję savo įna
šus padidinti. Norėčiau atkreipti 
tautiečių dėmesį į 
penksvariais gerų 
sime. Turime duoti 
lint duoti daugiau 
ma duoti dalimis. Bet su ta min
tim, kad reikia duoti daugiau, tu
rim visi sutikti, nes svetimtau
čiai mums namų nenupirks.

Pinigų rinkimas nėra greitas 
darbas. Tik maža dalis rinkėjų 
teturi savo transporto priemones, 
o ir laikas yra Jąbai ribotas, tik 
savaitgaliais galima lankyti tau
tiečius.

Bet kaip patarlė sako, kad lašas 
po lašo ir akmenį prakala, taip 
pat ir mes, jei turėsime kantry
bės ir noro, tai savo tikslo pasiek
sime.

Toliau dar tenka ' sustoti dėl 
spaudoje pasitaikančios polemikos, 
barnių, kiršinimo ar net asmeniš
kų užgauliojimų liętuvių namų

tokiuose namuose vietos nėra. To
kių namų administracijoj parapi
jos narių balsas tegali būti labai 
ribotas, nes tokie namai yra baž
nytinės vyriausybės turtas. Ka
dangi mes, lietuviai, Australijoj 
neturime savistovių parapijų, o 
Ir negyvename visi kurioj nors 
vienoj australiškoj parapijoj, tai 
parapijos namas būtų bet kurios 
australiškos parapijos ribose ir 
atitinkamoj australų bažnytinės 

priklausomybėj ir

pijos namo pastatymui, galėtų 
būti visai nesiskaitoma, tuo la
biau, kad tie lietuviai bus išsi
blaškę įvairiose kitose parapijose, 
o ne toje, kurioje jų pirktas para
pijos namas stovi.

Church Hall, arba lietuviškai 
išvertus — bažnyčios salė, forma-

ir mes nematome reikalo leistais į 
ginčus su tokių straipsnių auto
riais, nes jų tikslai mums yra aiš
kūs. Geriau mes tą laiką paskir- 
sime mūsų bendrų tikslų greites
niam pasiekimui.

V. Saudargas, 
Sydnėjaus Lietuvių Namų 

Tarybos Pirmininkas.

MINĖTINA SUKAKTIS
Šiemet, gegužio mėnesį, suėjo 

' 20 metų, kai Lietuvos krepšinio 
kai laimėjo pirmąjį kartą Euro
pos krepšinio pirmenybes. Lietu
vos vardas tada plačiai nuskambė
jo Europos ir viso pasaulio spau
doje. Lietuva džiaugėsi ir į savo 
jauno sporto istoriją aukso rai
dėmis įrašė pirmąjį savo laimėji
mą, kuris krepšinį Lietuvoje pa
darė tautiniu sportu, o Lietuvos 
rinktinė, tiek ir paskiri lietuviai 
krepšininkai, buvo gerai žinomi 
Europoje ir pasaulyje.

1937 metais gegužio 
Rygoje prasidėjo II-sios 
krepšinio pirmenybės, 
būdami pirmųjų krepšinio pirme
nybių (Ženevoje) 1935 metais lai
mėtojai ir, žaisdami savame kraš
te, turėjo daug vilčių laimėti ir 
šįkart. Lietuvos rinktinė, sustip
rinta keliais Amerikos lietuviais, 
iš kurių geniausi buvo Pr. Talzū- 
nas ir F. Kriaučiūnas, nugalėjus 
Italiją, Estiją ir Egiptą, laimėjo 
savo pogrupyje pirmąją vietą, tuo 
patekdama į pusiau baigmę, kur, 
nugalėję Lenkiją, iškopė į baigmę. 
Baigmės rungtynes Lietuvos vy
rams teko žaisti prieš judrią ir 
greitą Italijos rinktinę. Po gra
žios ir įtemptos kovos, lietuviai 
nugalėjo italus vieno taško skirtu
mu 24:23 ir tapo Europos krepši
nio laimėtojais, palikdami 3-joj 
vietoj Prancūziją, 4-joj Lenkiją, 
5-joj Estiją ir 6-joj Latviją ir kt.

Po dviejų metų įvykusiose pas
kutinėse laisvųjų Europos kraštų 
pirmenybėse Kaune, Lietuva įro
dė antrą kartą savo parnašumą 
krepŠinyjo, laimėdama baigmines 
rungtynes prieš Latvijos rinktinę

3 dieną 
Europos 
Latviai,

tai 
par-

tiek

tai, kad su 
namų neįsigy- 
daugau. Nega
iš karto, gali-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr., 1819

COSMOS
Trading Co

Sav. A. Vaitiekūnas

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

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

Rockdale stotis. Tel.: LW
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas ijųs aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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AK ZiAOllL
KAD. SIUNTINĖLIS GALI PASIEKTI

ADRESATA

Per 15 Dienu?
SKUBIAM REIKALUI ESANT, JŪS GALITE PASIŲSTI 

VAISTŲ SIUNTINĖLIUS ORO PAŠTU.
TOKIO PERSIUNTIMO TARIFAS YRA 2YMIAI ATPIGĘS..

Visų rūšių siuntinėliams pilną informaciją, išsamius kainoraš- 
čus lietuviij kalboje gausite,; parašę į didžiausią firmą

TAZAB & GO. LTD.,

22 Roland Gardens, London S.W. 7, England

RAŠYKITE LIETUVIŲ KALBA.

JŪSŲ PAČIŲ SUPA- 
SIUNTINIUS.
prašau prisiųsti arba 
mūsų adresu. Įpakavi-

SIUNČIAME | LIETUVĄ BEI 
RUSIJĄ 
KUOTUS 
Siuntinius 
pristatyti
mą atliekame patys.
Jū»ų supirktų prekių siuntinio svo
ris padidintas iki 22 Ibs. Persiun
timo išlaidos tos pačios.

APMUITUOJAME 
vietoje ir pilnai 

apdraudžiame.
Prie siuntinio nebūtina pridėti 

prekių kainų kvitus.
ADRESATAS GAUNA 

siuntinį per 2š — 3 mėnesius 
nieko neprimokėdamas.

Laukiame Jūsų «u siuntiniais bet 
kuriuo laiku ir savaitgaliais: 

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, 
VIC. (važiuoti iš Elizabeth St., 
Essendon tramvajum, iki 44 su
stojimo Glass St.).

Taip pat:
300 Little Collins St., Melbourne 
C.
11 
to

ir savo užnugaryje palikdama 3- 
joj vietoj Lenkiją, 4-joj Prancūzi
ja, 5-joj Estiją, 6-joj Italiją ir t.t.

Tiek anomis dienomis, tiek da
bar po 20-ties metų, mes lietuviai 
turime ypatingai būti dėkingi mū
sų broliams Amerikos lietuviams: 
Kriaučiūnui, Talzūnui, Budriūnui, 
Jurgėlai, Ruzgiui, Lubinui ir ki
tiems, kurie davė gražią pradžią 
Lietuvos krepšiniui ir padėjo iš
auginti mūsų vėlesniąją krepši
ninkų kartą. Daugumas šių krep
šininkų, prieš 20 metų gynusių 
Lietuvos spalvas, šiuo metu gyve
na Amerikoje. Australijoje teturi
me vieną, anų buvusių žaidynių 
dalyvį, tai sportininkams gerai 
žinomą Leoną Baltrūną, kuris ša
lia aktyvios sportinės veiklos dar 
Lietuvoje ir per visą tremties lai
ką, buvo ir yra vienas iš geriausių 
sporto organizatorių, krepšinio 
trenerių ir fizinio auklėjimo pe
dagogų.

Gyvendami tremtyje, mes mini
me daug įvairių sukakčių, kurios 
mums primena mūsų laisvąjį kraš
tą; mintimis nukylame į gimtą
sias sodybas, mūsų gražiąją Lie
tuvą. Aš manau, kad ir Austra- 

. lijos lietuviai galėtų surasti dieną, 
kad šis garbingas sportinis Lietu
vos dvidešimtmetis būtų gražiai 
paminėtas. Australijos lietuvių 
sportininkams ir sporto mėgėjams 
pati tinkamiausia proga šį 20-tį 
paminėti būtų laike VHI-sios spor
to šventės, šių metų pabaigoje Gee- 
longe. Aš siūlau organizatoriams, 
Geelongo “Vyties” klubui, 'susita
rus su A.L.F.A.S. Valdyba, į žai
dynių programą įtraukti ir iškil
mingąjį 20-Čio minėjimą, su ati
tinkama paskaita jaunimui, meni
niu pasirodymu, pagerbimu tų die
nų Lietuvos rinktinės atstovo L. 
Baltrūno bei specialiu atžymėjimu 
visų tų žaidėjų, kuriems bent ka
da teko atstovauti Lietuvai ar žino- 
mesniuss jos klubus užsienyje, nes 
jie, kaip laisvos Lietuvos sporto 
veteranai, yra pavyzdys jaunajai 
sportininkų kartai tremtyje.

Mūsų vyresnieji dar gerai atsi
mena tas garbingas 1937-jų metų 
dienas, kada grįžę iš Rygos, Lie
tuvos rinktinės žaidėjai buvo iš
kilmingai sutikti, minios išbučiuo
ti. Himno garsams skambant, 1939. 
metais Kauno Sporto Halėje,, tūks
tančiai žiūrovų, daugumas su 
džiaugsmo ašaromis akyse, atidavė 
savo gilią pagarbą tiems vyrams, 
kurie, atstovaudami mažąją Lie
tuvą, parodė savo pranašumą prieš 
kitas didžiąsias Europos valsty
bes.

Anų dienų garbingus laimėji
mus, visos tautos pakilią -nuotai
ką ir sportinį nuoširdumą rinkti
nių dalyviams, mes turime vaiz
dingai ir nuosekliai perduoti jau
najai, tremty išaugusiai kartai, 
kurių nemaža dalis, sekdama anų 
pirmtakūnų pėdomis, patys pasie
kė gražių rezultatų. Tegul mūsų 
jaunimas gyvu žodžiu ir per spau
dą sužino ir ddžiuojasi tais gar
bingais lietuvio sportininko lai

mėjimais, pradėtais prieš 20 metų 
ir dabar tęsiamais pavergtoje tė
vynėje ir išeivijoje.

ALB Adelaidės Apylinkės val
dybos šauktame sportininkų susi
rinkime pasisekė išrinkti naują 
“Vyties” sporto klubo valdybą, 
kurią sudaro: J. Jaunutis — pirm., 
Nomeika — sekr. S. Vysockis — 
ižd. Vyrų sporto vadovas S. Snar- 
skis ir moterų p. Vysockienė.

Naujoji valdyba energingai ėmė
si darbo ir jau susitarė su tre
neriais. Pirmą krepšinio komandą 
treniruos A. Ignatavičius, jaunių 
pirmą — S. Umevičius, jaunių 
antrą — senas “Vyties” žaidėjas 
Brovčenko. Sudarytos ir dvi mo
terų krepšinio komandos. (j.)

KOVAS — MAYBANKE 
64:69 (41:32)

Savo antrąsias žiemos turnyro 
rungtynes “Kovas” nelaimingai 
pralaimėjo. Pirmąjį puslaikį do
minuodami aikštėje. “Kovo” vyrai 
parodė ypatingai gražų žaidimą 
su gerais mėtymais, tuo laimėda
mi 9 taškų persvarą. Antram pus- 
laiky, ypatingai “Kovo” puolikai, 
pasiiikėdami per daug savimi, žai
dė “individualų” žaidimą, kas lei
do priešui laisvai, nedengiamam 
taškų santykį išlyginti ir' rungty
nių pabaigoje nusverti laimėjimą 
savo naudai. Komandos žaidimo 
vadovas V. Koženiauskas, kuris ir 
šį kartą gražiai vedė visą žaidimą, 
ateityje turėtų visus žaidėjų pa
keitimus, neklausydamas paskirų 
žaidėjų nuomonių, daryti pats sa
varankiškai, rungtynių metu sėdė
ti prie teisėjų staliuko, kad ga
lėtų sekti, kiek liko žaisti; minu
čių pertraukos metu turėtų žai
dėjams ir visai komandai nurody
ti jų daromas klaidas. “Kovui” 
taškus pelnė: Vasaris 22, Kriau- 
cevičius 21, Šutas 11, Gašlūnas 8, 
Baikaūskas 2.

STALO TENISININKAI LAIMI

“Kovo” vyrų stalo teniso ko
manda iki šiol eina be pralaimėji
mo. žaidžia “A” rezervo klasėje. 
Jie laimėjo prieš Table Tennis 
Centre 6:0, prieš Lions — 9:2 ir 
paskutiniąsias savo rungtynes 
lengvai laimėjo prieš Terras — 
11:0. Kovą atstovauja V. Binkis, 
G. Bernotas ir R. Liniauskas.

DĖMESIO SYDNĖJAŲS 
JAUNIMUI

“Kovo” valdyba šiais metais 
nori sudaryti atskirą jaunių 13- 
18 metų krepšinio komandą ir vė
liau ją registruoti australų jaunių 
pirmenybėse. Prašomi visi Sydnė- 
jaus lietuviai tėvai leisti savo ber
niukus į sudaromą jaunių grupę. 
Treniruotės vyksta kiekvieną šeš
tadienį nuo 9 v. ryto iki 1-riios 
p.p. Newtowno policijos klubo sa
lėje, Erskinėville Rd., Newtown, 
4-rios minutės pėsčiam nuo New
towno ar Erskinville traukimų 
stočių.

MELBOURNO SPORTININKAM 
IR SPORTO MĖGĖJAMS

Pranešama, kad Melbourne “Var
po” sporto klubas birželio .29 d. 
“M.U.” salėje (Collingwoode) 
rengia šokių vakarą — alutį.

Pradžia 7 vai. Kviečiami visi 
tautiečiai.

“Varpo” Valdyba.

1. Tel.: Central 1270. 
ryto — 6 vakaro, Šeštad.
— 1 P.P.

SKYRIAI 
SYDNĖJUJE:

Val.
9 ry-

1. A. NLĄŲRAGIS
18 Crinan ’ St., Hyrlstone 

N.S.W.
; Darbo dienomis nuo 1 vai. iki 

6 vai. ir šeštadieniais nuo 10 vai. 
iki 6 vai.

Sekmadieniais ir darbo 
mis vakarais kreiptis: 82 
Ąve., Picnic Point.

Park,

dieno-
Victor

A. L-tis.

• Kaunietis Varanauskas. Ba
ku mieste pasiekė naują Lietuvos 
rekordą. Jis nustūmė rutulį 15,75 
metrų.

SIUNTINIAMS I LIETUVA
GERIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNA

2. J. STATKUS
“RŪTA” Delicatessen, 92 Broom
field St., Cabramatta, N.S.W. Tel. 
:UB 3498. Vai.: 7. ryto — 7 vaka
ro, kiekvieną dieną.

9 COWPER STR., ST. KILDA SOUTH, VIC.
Susitikti patogiausia Melbourne Liet. Par. Kioske, 

arba susitarus telefonu — LŪ 6671.
Užsakymai vykdomi greit ir. sąžiningai per Londono ir Stokhol

mo firmas, žiūrint kaip pigiau ir patogiau klijento atžvilgiu.
Ųuodąmi praktiški patarimai kokie siuntiniai ir kaip siųsti. Rei

kalaukit liet, kainoraščio ir standartinių siuntinių bei vaistų sąrašų.
Siuvamos mašinos Šinger ir Husqvarna, akordeonai ir kit. siun

čiame iki 44 1b. svorio.
Siunčiama ir pro paštu, ypač vaistai, laikrodžiai, nylon kojinės 

ir kt.
Siunčiami ir jūsų pačių sudaryti siuntiniai (su pirkimo kvitais 

ar. kainų sąrašu).
Pas Butkūną galite gauti ir įvairiausią lietuvišką spaudą.

3



4 MŪSŲ PASTOGĖ 1957 m. gegužio 27 d.

BANKSTOWNAS
BANKSTOWNO APYLINKĖ 

PIRMOJI

Į A]LiB Krašto Valdybos atsi
šaukimą sudaryti ekonominį fon
dą švietimo ir kultūros reikalams, 
pirmieji atsiliepė Bankstowno lie-

SYDNĖJUS
PARUOSIMAS PIRMAI 

KOMUNIJAI
Jau ruošiami vaikučiai išpažin

čiai ir pirmai Komunijai. Pamo
kos vyksta tuojau po pamaldų 
lietuviams Camperdowne.

Norintieji įsijungti į šią kateki- 
zaciją, prašomi nedelsti, nes kur
sas numatoma užbaigti rugpjūčio 
mėn. K.P.B.

IŠ PLUNKSNOS KLUBO 
SUEIGOS

Gegužio 19 d. “M.P.” redakci
joje įvyko Sydnėjaus lietuvių 
plunksnos klubo sueiga, kurią 
atidarė pirmininkas Vincas Kazo
kas. Pranešimą apie tautinės kul
tūros reiškimąsi okupuotoje Lietu
voje padarė J. Veteikis. Diskusi
jose vyravo nuomonė, kad nors pa
staruoju metu okup. Lietuvoje ir 
yra reiškinių, rodančių, kad varž
tai kiek ir atsileidžia, bet kūrėjas 
tebėra pajungtas komunistų parti
jos doktrinai, ir todėl tautinės 
kultūros poreiškiai tėra tik atsitik
tinės prošvaistės.

Naujai kadencijai klubo pirmi
ninku perrinktas V. Kazokas, (j)

SOC. GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJOS

susirinkimas įvyko gegužio 19 d., 
Belmorėje. Dalyvavo apie 30 šios 
Draugijos narių. Susirinkimą pra
vedė S. Dryžienė, sekretoriavo A. 
Virgen inkienė.

Valdybos pranešimą padarė jos 
pirm. O. Osinienė, kasos apyskai
tą patiekė B. Jarembauskienė, 

kontrolės komisijos pranešimą per
skaitė P. Daukienė. Veiklos ir fi
nansinė apyskaitos patvirtintos ir 
valdybai pareikšta padėka už na
šų, daug laiko ir energijos parei
kalavusį darbą.

I naują valdybą išrinktos ir pa
reigomis pasiskirstė: O. Osinienė 
— pirmininkė, S. Dryžienė — vi- 
cepirm., A. Virgeninkienė — sek
retorė, B. Jarembauskienė — iž
dininkė, P. Daukienė — ligonių 
globos reikalai. Kontrolės komisi- 
jon išrinktos: O. Baužienė, A. 
Adomėnienė ir E. Badauskienė.

Susirinkimas praėjo tikrai nuo
širdžioje ir šo svarbaus darbo su
pratimo ženkle. Po susirinkimo 
R.M. Cibulskių svetainėje buvo' tę
siami pašnekesiai prie kavos.

Naujajai valdybai palinkėsime 
sėkmės darbe ir ištvermės.

PAS SKAUTUS
“Aušros” tuntas gegužio 5 d. 

paminėjo Pasaulio Skautų Patro
no šv. Jurgio dieną. Ryte buvo 
išklausyta mišių Bankstowne, pas
kui autobusu nuvykta į Picnic 
Pointą, George upės pakrantes, 
kur papietavus pravesta tunto su
eiga, kurios metu 7 skautės — 
“lakštingalos” — davė skautės 
įžodį. Po oficialiosios dalies, s.v. 
A. Janavičius pravedė pašnekesį 
apie Šv. Jurgį, tunt. s.v. Kišonas 
skautus-es supažindino su PLSS 
svarbesniais bėgamaisiais rei
kalais. Po to pažaista ir nusifoto
grafuota. Pavakariukais grįžta į 
Picnic Pointą, kur mūsų laukė 
dvasios vadas kun. P. Butkus ir 
gražaus, medžiais apaugusio kal
no papėdėje pravedė gegužines pa
maldas. Iškyloje dalyvavo apie 60 
skautų-čių . 2.

“JAUNIMAS LAIKO BĖGYJE”
Gegužio 19 d. Sydnėjaus atei

tininkai suruošė paskaitą.
Ateitininkai ir svečiai, kurių bu

vo apie 50, dalyvavo tą vakarą 
gegužinėse pamaldose, po kurių 
visi susirinko į salę išklausyti dr. 
A. Mauragio paskaitos — “Jauni
mas laiko bėgyje”.

Jaunimas rodė didelį susidomė
jimą taip įdomia paskaita, už ku
rią turime būti dėkingi dr. Maura- 
giui. Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos, vėliau šokiai ir žaidimai. 
Vakaras praėjo tikrai linksmai 
lietuviškoje nuotaikoje. Dalyvė.

E. KEPALAITĖ TELEVIZIJOJ

Žinoma išraiškos šokio šokėja 
Elena Kepalaitė, yra pakviesta 
dviejų Sydnėjaus televizijos stočių 
išpildyti savo sukurtus šokius te- 
levezijal. Pirmą kartą televizijai 
šoko gegužio 24 d. ir antrą kartą 
šoks birželio 6 d.

Elena Kepalaitė iš Melbourno 
jau yra atvykusi į Sydnėjų ir ruo
šiasi savo koncertui, kuris įvyks 
gegužio 31 d., penktadienį, 8.15 
vai. vak., Sydnėjaus konservatori
jos salėje. (Iš Wynyardo stoties 
eti į Macquarie gatvę)

GRAŽIAI TĘSIAMAS DARBAS

Susirinkusi pirmo posėdžio nau
jai išrinkta Mažosios Lietuvos Bi
čiulių d-jos valdyba šiaip pasi
skirstė pareigomis: S. Marcinkie
nė — pirmininkė, A. Mensonas — 
vicepirm., H. Keraitis — sekreto
rius, A. Prašmutas-— iždininkas, 
A. Reisgys — v-bos narys.

Valdyba, pagal seną tradiciją, 
pačioje pradžioje aptarė kasoje 
likusių pinigų sunaudojimo klau
simą ir juos paskirstė šiaip: Ban
kstowno lietuvių namams — £ 10. 
“Mūsų Pastogei” — £ 10, mažlie- 
tuvių laikraščiui “Keleiviui” Vo
kietijoje — £ 10 ir Vasario 16 
gimnazijai (papildomai) — £ 5.

Tame pat posėdyje nuspręsta 
š.m. liepos mėn., kaip kasmet, su
rengti iškilmingą Jūros dienos mi
nėjimu — vakarą ir visą gautą 
pelną skirti jaunimo reikalams.

Tai bene .Vienintelė lietuviška 
organizacija, kuri pastarųjų dvie
jų metų bėgy visas sutelktas lėšas 
tuojaus tiksliai paskirsto paramos 
reikalingiems. Rep.

PATIKSLINIMAS IR 
PAPILDYMAS

Pereitos savaitės “M.P.” buvo 
rašyta apie Prano Radzevičiaus 
mirtį ir laidotuves. Jo artimas 
draugas Juozas Makūnas suteikia 
papildomų žinių.

Velionis Pr. Radzevičius gimė 
1908 m. vasario mėn. 7 d. Mižonių 
km. Kaišedorių v., Trakų apskr. 
Jo tėvas buvo Lietuvos kariuome
nės savanoris — kūrėjas. Pranas, 
atlikęs karinę prievolę, tarnavo 
policijoje, buvo stropus pareigose, 
vertinamas viršininkų ir mylimas 
draugų.

MELBOURNAS
GRAŽI TALKA

Šiomis dienoms buvo įteikti de
vyni Lietuvių Enciklopedijos to
mai Viešajai Victorijos Bibliote
kai Melbourne, šiems devyniems 
tomams pinigus sutelkė, LKF 
Australijos Valdybos pakviesti 
mūsų veiklieji tautiečiai Vincas 
Lazauskas ir Povilas Baltutis. 
LKF Australijos Valdyba gavo iš 
bibliotekos vadovybės padėkos 
raštą, kuriame džiaugiamasi tokia 
gražia ir didele auka. Mūsų Jauni
mas, o ypač moksleiviai, studen-
tai galės naudotis šiuo lituanisti
kos lobynu. Mums ir pasididžiavi
mas bei savigarbos pakilimas, kad
tarp kitų didžiųjų tautų enciklo-
pedijų, mūsoji 
lentynas.

puoš bibliotekos

Visiems aukotojams priklauso
didė padėka. Didžiausią auką £ 
3.10.0 įteikė kultūrininkas A. Sa
dauskas. Jo pinigais Užpirktas vie
nas tomas.

Lieka sutelkti pinigai dar 12- 
kai tomų. LKF-dui yra pasižadėję 
ir toliau taikauti Vincas Lazaus
kas ir Povilas Baltutis.

MARIBYRNONGO .
SAVAITGALIO MOKYKLA

Šiais mokslo metais Marlbyr- 
nongo Savaitgalio Mokykloje mo
kosi 22 mokiniai. Joje moko šie 
mokytojai: A. Krausas (vedėjas), 
M. Bulakienė ir V. Motuzą. Prie 
mokyklos veikia mokinių bibliote
ka, kurioje knygų skaičius pasie
kė jau 150. Mokyklos tėvų komi
tetas pastatydino krepšiniui žais
ti lentą. Lavinasi žaisti krepšinį 
mokiniai ii’ jauniai krepšininkai. 
Šių metų tėvų komitetą sudaro: 
J. Adomavičius — pirmininkas, V.
Andriukonis ir p. Kryžicnė — na
riai. Tėvai glaudžiai su mokykla
bendradarbiauja. Ir šiais mokslo 
metais tėvų susirinkimas nutarė 
mokėti nuo šeimos po vieną sva
rą bibliotekai praplėsti ir po 2 
svarus bendriems mokyklos reika
lams. Mokyklai patalpas duoda 
mokyklos vedėjas A. Krausas sa
vo name. (L).

SPAUDOS BALIUS
Melbourne įvyks liepos mėn. Jo 
pelnas skiriamas mūsų bendruo
menės spaudai remti. Balių ruo
šia Kultūros Fondo Melbourno 
skyrius. K.

Malonų bendradarbį

JONĄ KALVAITI

motinos mirties proga nuoširdžiai užjaučia

“M.P.” Redakcija.

Liūdesio valandoje, brangiai motinai Lietuvoje mirus, 

Coli. JONUI KALVAIČIUI 

gilią užuojautą reiškia
Adelaidės teisininkai.

Stud. arch. JURGIUI NAUJALIUI tragiškai žuvus, liū

dintiems žmonai, sesutei ir uošviams, gilią užuojautą reiškia ir 

sykiu liūdi

A.L. Stud. Sąjunga.

Veroniką ir Aleksandrą K02ENIAUSKUS, 

jų vienintelei dukrelei NIJOLEI mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Kybartai ir Kružai.

Buv. “Vilniaus” Tunto adjutantui, Adelaidės korp. “Vytis” 
pirmininkui, veikliam “Vlado Putvio” v. Skautų Vyčių Būrelio 
nariui

8.v. skiltu. JURGIUI NAUJALIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai p. Jūratei Naujalienei, p.p. Marmu- 
koniams, p.p. Palluliams reiškia gilią užuojautą

LSS Australijos Rajono Vadija.

tuviai.
Gegužio 18 d. Bankstowno Apy

linkės valdybos ir Namų tarybos 
ruoštas šokių vakaras — pobūvis 
šiam fondui davė pirmąjį įnašą: 
pridėjus sikspensą prie įprastinės 
bilieto kainos, švietimo ir kultū
ros reikalams ekonominiam fon
dui surinkta apie 4 svarai.

Pelno gauta apie 50 svarų, ku
ris paskirtas Bankstowno lietuvių 
namų statybai.

Vakaro programoje pasirodė 
jaunutė šokėja Hopaitė. Į šokius 
atsilankė apie 160 žmonių.

★ šios apylinkės valdyba nuta
rė suruošti vieną šoklų vakarą —
pobūvį, kurio pelnas bus paskir
tas Bendruomenės slaikraščiui pa
remti, kito šokių vakaro pelnas
bus paskirtas Bankstowno savait-
galio mokyklai. Nutarta pravesti 
spec, vajų Vasario 16 gimnazijoi
bei Vokietijoje pasilikusiems lie-
tuviams sušelpti. x

Apylinkės valdybai jos pirmi
ninkas pavedė vieną savo namo 
kambarį (nemokamai) kur vyksta 
valdybos posėdžiai, yra apylin
kės valdybos biblioteka ir kt.
★ Bankstowno Liet. Namų Taryba 
informuoja, kad namų sienos spar
čiai kyla augštyn ir bus baigtos 
birželio mėn. gale. Mūro darbams 
užbaigti reikalinga surinkti dar 
apie 500 svarų, gi stogui uždengti 
reikėsią irgi pinigų. Taryba pra
šo visus namų statybos rėmėjus, 
o taip pat ir tuos, kurie ikšiol dar 
nėra nieko, arba labai mažai te- 
įmokėję, paskubėti įmokėti įnašus, 
kad nesusitrukdytų darbai. Pini
gų rinkėjai kas savaitę lankys 
Bankstowno liet, namų rėmėjus, 
bet būtų gražu, kad tautiečiai pa
tys rinkėją susirastų ir atiduotų 
savo įnašą. (r).

Pajieškojimai
★ J. Blažionio, gyv. Vakaru 

Australijoje, pajieško sesuo Bi
rutė. Jis pats arba žinantieji apie 
jj, prašomi rašyti ši/uo adresu:

V. Asevičius, 282 Miller St., North 
Sydney, N.S.W.

★ Jonas Klevečka, is Panevėžio, 
jis pats, arba žinantieji apie jj 
prašomi parašyti adresu: Box
1817-N, G.P.O., Adelaide, South 
Australia. Yra laiškas iš Jo šei
mos Lietuvoje.

★ Broniui Vascegai yra žinių iš 
Lietuvos. Rašyti: A. Laukaitienė, 
70 Powell St., Yarraville, Vic.

★ Algirdą* Valinys, buv. Kre
tingos apskr. viršininko sūnus, 
prašomas atsiliepti šiuo adresu: 
J. Šimkus, 183 Victoria St., North 
Geelong, Vic. Yra žiinų iš moti
nos.

★ Jonas Sarokas prašomas at
siliepti Ant. Šimkūnui, 77 Studley 
St., Abbotsford, Vic. Yra žinių.

PRANUI RADZEVIČIUI

tragiškai mirus, jo žmonai 
ir d. Reginai gilią užuojau
tą reiškia

V.O.B. Popeliučkai.

Sydnėjaus Lietuviams
Naujoji ALB Sydnėjaus Apylin

kės valdyba, Sekminių proga, š. 
m. birželio mėn. 8 d., šeštadienį, 
tikslu susipažinti su visomis Syd- 
nėjuje ir jo apylnkėse veikiančio
mis organizacijomis bei paskirais 
asmenimis, estų salėje 141 CAM
BELL ST., SYDNEY, ruošia viešą

ŠOKIŲ VAKARĄ
Pradžia 8 vai. vakaro. Gros estų 

kapela, galima bus gauti ir vaka
rienę už visiems prieinamą kainą, 
taip pat ir alučio.

Tad kviečiame visus gausiai da
lyvauti, tuo pačiu paremti naujo
sios valdybos darbą.

ALB Sydnėjaus Apyl. V-ba.

IR VĖL SKAMBĖS DAINA MELBOURNE
š.m. birželio mėn. 9 d. (sekmadienį), Melb. Lietuvių Dainos Sambū
ris rengia antrąjį, ištisinį

LIETUVIŠKOS DAINOS KONCERTĄ,

kuris įvyks Šopeno (Chopin) koncertų salėje, 313 Punt Rd., PRAH- 
RAN. Koncerto pradžia 5 vai. 30 min. po pietų.
Programoje: Mišraus, moterų ir vyrų choro dainos ir duetai smuikui 
ir pianinui palydint. Pranešėja p. A. Karazijienė, akompaniatorė 
p-lė Irena Zableckytė.
Bilietų kainos: 8 šil. ir vaikams iki 12 m. — 4 šil. Bilietai iš anksto 
gaunami pas p. E. Balčiūnienę, 53 Sommerville Rd., Yarraville. 
Telef. MW 1119 ir pas p. V. Bosikį, 36 Walpole St., Kew. Telef. 
WM 6032.

Nuoširdžiai kviečiami visi lietuviai.
Ta pačia proga įvyks Melb. Jaunimo Choro krikštas.

METINIS MELBOURNO STUDENTŲ

BALIUS

PRANEŠIMAI

GEN. RAŠTIKIO RAŠTŲ I-JO 
TOMO APŽVALGA

Lietuvių Karių Sąjungos “Ra
movės” Sydnėjaus skyriaus valdy
ba birželio 2 d., sekmadienį,* 2 

vai. p.p. Estų namuose (141 Camp
bell St) netoli Centrinės St., ren
gia paskaitą, tema: “Gen Raštikio 
raštų I-jo tomo apžvalga”. Pas
kaitininkas dipl. teisininkas Leo
nardas Karvelis.

“Ramovės” valdyba kviečia vi
sus tautiečius, o ypač buv. visų 
laipsnių bei ginklo rūšių karius su 
šeimomis, dalyvauti paskaitoje. P<» 
paskaitos alutis ir šilti užkand
žiai.

Visi buv. lietuviai kariai kvie
čiami užsiprenumeruoti Amerikoje 
leidžiamą “Karį”, mėnesinį karių 
žurnalą, kuris savo turiniu yra 
įdomus ne tik buv. kariams, bet ir 
kiekvienam lietuviui.

Sydnėjuje “Karį” galima užsi
prenumeruoti pas šiuos asmenis: 
N. Cininas, 98 Boyd St, Cabra- 
matta, N.S.W.; E. Stašys, 72 Can
terbury Rd., Canterbury, N.S.W. 
“Kario” kaina metams £ 2.10.0. 
čia galima gauti ir Lietuvos Ve
teranų S-gos “Ramovės” statutą, 
kaina 3 šil.

“Ramovės” Valdyba.

AUKOS lietuviams 
VOKIETIJOJE

Ir šiais metais — visą birželio 
mėnesį skelbiamas vajus Vokieti
joj esantiems lietuviams paremti.

Prašoma aukoti rūbus, avalynę, 
o taip pat ir pinigus. Kurie Syd
nėjaus Liet šalpos Fondo — “Ca
ritas” — rūpesčiu bus persiųsti i 
Vokietiją, šiam vajui pasižada 
talkininkauti ir Sydnėjaus A-kės 
v-ba.

Visos aukos bus priimamos sek
madieniais Camperdowne prieš pa
maldas per šluos asmenis: A. Ni- 
čajų, J. Bernotavičių ir inŽ. A. 
Adomėną. K.P.B.

A.L.K.K. D-JOS SUSIRINKIMAS

Turime garbės kviesti visus Syd
nėjaus lietuvius į A.L.K.K. D-jos 
metinį susirinkimą, kuris įvyks š. 
m. birželio 2 d. Camperdowno pa
rapijos salėje, po pamaldų lietu
viams.

Darbotvarkė: 1. A.L.K.K. D-Jos 
pirm, pranešimas, 2. A. Liet. Ar
chyvo vedėjo pranešimas, 3. A.L. 
K.K. D-jos iždininko pranešimas,
4. Revizijos komisijos pranešimas,
5. Valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, 6. Klausimai ir sumano
mai.

Susirinkimo metu bus galima 
įstoti į A.L.K.K. D-ją nariu ir 
apmokėti 6 šil. nario mokestį.

Po susirinkimo alutis, užkand
žiai ir bičiuliški pašnekėsią!..

A.L.K.K. D-jos Valdyba.

Šįmet birželio mėn. 7 d. (penktadieni) 
BRUNSWICK TOWN HALL (SYDNEY RD.)

8 VAL. VAK. — 2 VAL. RYTO.
Puikus Socialinės Globos Moterų D-jos bufetas. Gėrimai, žino

ma ir graži salė. 6 žmonių Sam Rametta Jazzas. įvairios staigmenos. 
Trumpa įdomi programa.

Studentiška nuotaika! Tik vienas toks balius per metu*. 
Nepraleiskit progos!

Bilietai prie bažnyčios ir telef. JX 3867, XU 3848.
A.L. Stud. S-gos Melb. Skyrius. _

10% PAPIGINTAS MUITAS SIUNČIANT JOSŲ PAČIŲ SUDARY
TUS SIUNTINIUS LIETUVON IR KITUR PER MŪSŲ FIRMĄ:

Betonia Trading Co.
99 HENRY STR., WINDSOR, MELBOURNE. TEL. WIN. (LX) 3880.

Darbo vai. kasdien 2-9 vai. vakare. Arba susitarus — visuomet. 
Imamas muitas: nuo medžiagų 40%, už gatavus drabužius 65%, ko
jines, batus, odas 65% ir t.L

Siuntiniai išsiunčiami kas savaitę ir pasiekia adresatą per du- 
tris mėnesius. Siuntinių svoris 19 Ibs Netto.

Užsakymai ir siuntiniai priimami: paštu, telefonu arba asmeniš
kai pristačius: BETONIA TRADING CO., 99 Henry St., Windsor, 
Melbourne, arba į Firmos skyrių:

LEONAS BALTRŪNAS, 295 Hoddle SL, Ab-» 
botsford, tel. JA 3284. Darbo vai. kasdien iki 8 vai. vakaro, arba iš 
anksto susitarus visuomet.

Siuntinių pristatymą garantuojame ir gavėjas neturi nieko pri
mokėti.

PADĖKA

L.K. Fondo Adelaidės skyriaus 
voldyba dėkoja p. Jonui LapŠiui, 
savo automobiliu ir darbu padėju
siam valdybos nariui dailininkui 
L. Žygui įrengti lietuvių tauto
dailės skyrių Adelaidės “Royal 
Exhibition” parodos metu. Taip 
pat nuoširdi padėka priklauso p. 
J. LazareviČiui ir daugeliui kitų 
mūsų tautiečių, darbu ar pasko
lintas exponatais šį skyrių parė- 
musiems.

L.K.F. Adelaidės Skyriaus 
Valdyba.

PADĖKA

Nuoširdi mano padėka p.p. Ba- 
jeliui, Petrėnui, Bučiui, sūnui Ed
vardui ir visiems kitiems, mane 
moraliai ir- materialiai rėmusiems 
ir lankiusiems sunkios ligos metu 
ligoninėje ir namuose.

Jūsų Ben. Liūgą.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert Su Leichhardt, Sydney, 
(Tel. WB 1758), for the publi
sher Vytautas Simniškis, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. (Tel. MX 2120).
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