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..PEREITĄ SAVAITĘ JUNGTI
NĖSE TAUTOSE AMERIKOS 
PREZIDENTO PATARĖJAS NU
SIGINKLAVIMO REIKALAMS 
(HAROLD STASSEN) ATIDEN
GĖ AMERIKOS KARINES PAS
LAPTIS, KVIESDAMAS TĄ PA
TI PADARYTI IR SOV. SĄJUN
GOS DELEGATĄ.

Harold Stassen patiekė plikus 
skaičius, kurie rodo, kad JAV ka
rinės pajėgos, II Pasaulinio karo 
metu siekusios 11.000.000 vyrų, 
dabar sumažintos ir tesiekia tik 
2.900.000. Sovietų delegatas Arka
dijus Sobolevas tepasakė, kad So
vietų Sąjunga yra paleidusi iš ka
riuomenės 640.000 vyrų ir dabar 
grąžina Porkkalos karinę laivyno 
bazę Suomijai.

šie skaičiai rodo, kad Amerika 
yra iki minimumo savo karines 
pajėgas, turint galvoj žmonių 
skaičių, sumažinusi, kai Sov. Ru
sija niekada nėra paskelbusi duo
menis apie savo kariuomenę.

Tačiau, nežiūrint j tai, kad Ame
rikos kariuomenėje šiandien tėra 
vos nepilni 3 milionai vyrų, bet 
jos pajėgumas yra labai didelis, 
kadangi amerikiečiai yra ginkluoti 
modernlškiausiais ginklais.

JAV karo laivynas turi 400 lai
vų, įskaitant didžiuosius lėktuv
nešius ir povandeninius laivus. 
Karo aviacija šiandien gali smog
ti kiekvieną užpuoliką.

GRAŽI ŠVENTE
Maitlando Vyskupas Pas Newcastlio Lietuvius

SOVIETAI SUTINKA.
Sov. Sąjungos min. pirm. Bulga

ninas, kaip praneša A.P.P. spau
dos agentūra, savo rašte preziden
tui Eisenhoweriui pareiškė, kad 
Sov. Sąjunga sutinkanti priimti 

Amerikos prezidento pasiūlymą pa
sikeisti kariniais planais su sąly
ga, Jeigu Amerika patieks smul
kius “brėžinius” savo bazių užsie
niuose, kaip lygiai ir visų karinių 
įrengimų viduje.

Sovietų Sąjunga sutinka su 
prezidento pasiūlymu, kad Sovietų 
žvalgybiniai lėktuvai fotografuo
tų Amerikos karinius įrengimus, 
ir amerikiečiai sovietinius, bet tai 
su sąlyga, jeigu tai bus dalis nu
siginklavimo programos, pagal ku
rią turėtų būti uždrausti ir visi 
atominiai ginklai.

Šio rašto nuorašus JAV vyrlau- 
bė persiuntė D. Britanijai, Pran
cūzijai ir Kanadai.

• Per šių finansinių metų pir
muosius du mėnesius Australijos 
pajamos už vilną padidėjo £ 8 mi- 
lionais. Kadangi vilnos kaina yra 
kritusi, tai rodo, kad jos parduota 
žymiai daugius, negu per tą patį 
laikotarpį pereitais metais.

ŽINO KO REIKALAUTI
AP ir INS spaudos agentūros iš 

New Yorko praneša, kad Sov. Są
jungos užsienių reikalų ministe- 
ris Molotovas, kalbėdamas Jungti
nių Tautų Organizacijos susirinki
me, pareiškė, kad Amerika priva
lo išsikraustyti Iš visų savo bazių 
užsieniuose, nes tai būtų pats tik
riausias kelias užbaigti “šaltąjį 
karą."

Jo ilgos kalbos tonas šį kartą 
nebuvo toks agresyvus ir vietomis 
net "minkštas”, ypač kai jis kal
bėjo apie prezidento Eisenhowerio 
"atviro dangaus" planą, siūlyda
mas JT jį gerai apsvarstyti.

Rytai ir Vakarai
PEREITA SAVAITĖ ATŽYMĖTA EILE REIKŠMINGŲ ĮVY. 

KIŲ. JŲ TARPE YRA (DOMŪS SOVIETŲ SĄJUNGOS POLITI
NIAI ĖJIMAI IR OFICIALŪS KREMLIAUS PAREIŠKIMAI, 
LEIDŽIĄ SPĖTI, KAD MASKVA IR TOLIAU PLANINGAI VYK
DYS SAVO TAIKIOS KOEGZISTENCIJOS” OFENZYVĄ.

Sovietų Sąjungos gynybos mi- 
nisteris maršalas Žukovas pasakė, 
kad jau yra atėjęs laikas likvi
duoti karines bazes svetimuose 
kraštuose, kadangi perspektyvos 
pastoviai atikai įgyvendinti esan
čios pakankamai tikros, čia jis 
nurodė, kad Sovietų Sąjunga lik
viduojanti savo karinę laivyno ba
zę Porkkaloje, Suomijoje. Iki š.m. 
spalio 17 d. ši vietovė bus per
duota suomiams. Šiuo reikalu jau 
pasirašyta ir sutartis tarp Suo
mijos ir Maskvos, o pačios bazės 
išmontavlino darbai pradėti vykdy. 
ti.

Porkalą Sovietų Sąjunga okupa
vo 1944 m. Sovietams užėmus Por- 
kkalą, Iš ten per 10 dienų iškraus
tyta 11.000 ūkininkų, žvejų ir ki
tokių verslų suomių.

Kalbėdamas apie Porkkalos ba
zės Ikividavimą, Žukovas pareiškė, 
kad Sovietai šituo duodą pavyzdį 
kitiems, kurie savo karines bazes 
turi svetimose teritorijose, kaip 
pavyzdžiui Amerika, kurios bazių 
žiedas juosiąs Kom. Kiniją ir So
vietų Sąjungą.

Primintina, kad Sovietų Sąjun
ga jėga yra atplėšusi iš Suomi
jos Kareliją ir neužšalantį Petsa- 
mo uostą. Iš Porkkalos jie Suomi
jos sostinę Helsinkį lengvai galė
jo pasiekti patrankų ugnimi.

Dabar Porkkala evakuojama. 
Kremlius skelbia, kad Sovietų Są
junga pasitikinti Suomija, (4 mil. 
gyventojų ir 30.000 kariuomenės) 
kad ši neužpuls Sovietų Sąjungos 
(200 milionų gyventojų ir apie 5 
mil. kariuomenės).

*
Sov. Sąjungos ministeris pirm, 

maršalas Bulganinas pranešė, kad 
Sov. Sąjunga panaikina R. Vokie
tijoje augštojo komisaro instituci

ARGENTINA PO
Perversmas prieš Perono dikta

tūrinį režimą Argentinoje pasibai
gė sukilėlių pergale. Sukilimą ofi
cialiai organizavo karininkai.

Kovoms įsiliepsnojus ir sukilė
liams, kurių pusėje buvo laivynas, 
grasinant bombarduoti Buenos Ai
res, Peronas paskelbė pasitraukiąs 
iš prezidento pareigų, kadangi ne
norįs brolžudiško karo ir piliečių 
bei valstybės turto naikinimo. Jis 
politinio pabėgėlio globos paprašė 
Urugvajaus karo laivyne, tuo metu 
stovėjusiame Buenos Aires uoste. 
Argentinos karo laivai tebėra už
blokavę šio laivo išplaukimą, bet 
manoma , kad naujoji vyriausybė 
leis laivui išplaukti ir Peronas 
passitrauks užsienin.

Sudaryta laikinoji vyriausybė ir 
prezidento pareigas eiti paskirtas 
generolas Eduardo LeonardI.

Naujojo prezidento aktu paleis
tas parlamentas ir senatas. Duo
tas įsakymas parlamento ir sena
to narius areštuoti. Senate visi 
34 nariai buvo peronistai, o par
lamente, iš 155 atstovų opozicija 
turėjo tik 12 atstovų.

I Argentiną grįžta šimtai poli
tinių pabėgėlių, pasitraukusių Pe
rono valdymo metu. Dienraščio 
“La Prensa” leidėjas ir vyr. re
daktorius, Jo laikraštį Peronui už
darius, buvo pabėgęs užsienin. Da-

ją. Dabar ryšius R. Vokietijoje 
tarp Sovietų Sąjungos, JAV ir 
D. Britanijos palaikys Sovietų Są
jungos ambasadorius, šitai pas
kelbta po 4 dienas trukusių pasi
tarimų Maskvoje, kuriuose daly
vavo R. Vokietijos Ir Sov. Sąjun
gos vadai. Atitinkamą sutartį, pa
gal kurią Rytų Vokietijai sutei
kiama "nepriklausomybė”, pasira
šė Bulganinas ir R. Vokietijos mi
nisteris pirm. dr. Otto Grotewohl.

Pagal sutartį sovietinės įgulos 
R. Vokieitjoje pasiliksią tol, kol 
britų, amerikiečių ir prancūzų ka
riuomenės daliniai bus Vak. Vokie
tijoje. Sutartyje parašyta, kad R. 
Vokietijai suteikiama teisė nusta
tyti savo vidaus politiką, kaip ly
giai ir užsienio, ir ji gali užmegs- 
ti ryšius su Vak. Vokietija bei ki
tais kraštais. Pagal sutartį, R. Vo
kietija ir Sov. Sąjunga visados 
tarsis “svarbiais klausimais".

Manoma, kad ši sutartis pir
miausia turi tikslo suteikti R. Vo
kietijai teisę ir primesti atsako
mybę dėl Vokietijos sujungimo.

Jungtinių Tautų visumos suva- 
! žiavime, kuris pereitą savaitę jvy- 
l ko New Yorke, Molotovas ir vėl 
| iškėlė Kom. Kinijos priėmimo į 
Jungtines Tautas klausimą. Jis siū

lė pašalinti iš Jungtinių Tautų 
Organizacijos Nac. Kiniją, ir jos 
vieton priimti Kom. Kiniją. Jį pa
laikė Indijos atstovas, bet JAV 
delegato AnthonI Nutting pasiūly
mas klausimą atidėti ir šioje JT 
suvažiavimo sesijoje nesvarstyti, 
buvė priimtas. Už Amerikos pa
siūlymą balsavo 42, prieš 12 ir 
susilaikė 6. Tokiu pat rezultatu 
buvo atmestas Sovietų Sąjungos 
pasiūlymas Kom. Kiniją priimti į 
JT ir pereitais metais.

REVOLIUCIJOS
bar "La Prensa” vėl išėjo kaip ne
priklausomas laikraštis.

Buenos Aires ir kituose mies- ’ 
tuose vyksta demonstracijos ir pa- ' 
sitaiko susidūrimų. Paskelbtas ypa
tingas stovis krašte ir miestuose ■ 
patruliuoja policija ir kariuome-1 
nė.

Užsienio spaudos stebėtojai nu
rodo, kad perversmo metu žuvo 
daug žmonių ir padaryta žymių ■ 
sunaikinimų.

Naujasis Prezidentas, kuris Jau ' 
davė priesaikų, skelbia, kad dabar ' 
bus atstatytos visos konstitucinės 
teisės ir už 6-7 mėnesių bus pra
vesti rinkimai į parlamentą ir se
natą.

* Iš Maskvos praneša apie ten 
viešinčią 20 užsienio žurnalistų 
grupę, kuriai parodyta atominė 
elektrinė esanti 60 mylių už Mask
vos. Žurnalistams nebuvo leista 
neštis foto aparatų, nors kitokių 
suvaržymų nbeuvę.

ši atominė elektrinė yra pats 
naujausias Sov. Sąjungos “atrak
cionas”, kurį rodo kiekvienam už
sieniečiui.

• Pereitą savaitę Newcastlyje 
vilnos kaina pakilo 2š%. Prieš kiek 
laiko Australijos vilnos kaina bu
vo kritusi.

š.m. rugsėjo 11 d. newcastlio. 
čius aplankė J.E. vyskupas J. Too- 
hey. Prie šv. Lauryno bažnyčios, 
Brodmedove, garbingą svetį pasi
tiko lietuviai ir latviai su Aušros 
Vartų Marijos vėliava. Mišias lai
kė Ir Tautos šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kap. S. Gaidelis 
SJ. Vyskupas per savo pamokslą 

I priminė mūsų ir latvių tautų tru- 
1 gėdijąs ir linkėjo, Devui ir Mari- 
I jai padedant, vėl atgauti laisvę.

Mišių metu lietuviškos giesmės 
; skambėjo šį kartą daug iškilmin
giau, negu paprastai, dalyvaujant 
pamaldose per 100 lietuvių ir apie 

I 20 latvių. Po pakylėjimo smuikl- 
’ ninkas S. Žukas pagrojo “Avė Ma
ria” — Gunoud, solo. Jo Ekselen- 

' cija visą laiką atydžiai stebėjo 
lietuvių nuoširdų pamaldumą, ypač 
per giedamas suplikacijas palaimi
nimo metu.

Po pamaldų salėje buvo bendra 
arbatėlė, kurios metu vyskupą

Newcastlieciai Tautos šventės minėjime. Sėdi iš kairės į dešinę 
V. Petrėnas bažn. komiteto pirmininkas, kap. S. Gaidelis SJ., 
Maitlando vyskupas pag. J.E.J. Toohey ir liet, bičiulis Brod- 
mcdovo klebonas J. Flanagan.

sveikino australų klebonas, lietu
vių bičiulis kun. J. Flanagan; baž
nytinio komiteto vardu — Vyg. 
Liūgą; latvių katalikų vardu — E. 
Putnis; Newcastlio apylinkės ben
druomenės vardu — pirm. J. Vis- 
kauskas ir kap. S. Gaidelis SJ. 
Jis tarp kitko sakė:

"Brodmeadow yra gerai pažįs
tama vieta visiems Newcastlio ir 
apylinkės lietuviams ir latviams. 
Vietinio kun. klebono draugišku
mo dėka, čia mes renkamės pa
maldoms dukart į mėnesį. Savo 
pamaldos ir pobūviai mums nuolat 
primena, kad gyvename laisvame 
krašte. Australijoje mes galime 
laisvai melstis, galime džiaugtis 
vyskupų atsilankymu ir viešai 
garbiname Višpatį, mūsų Dievą. 
Kaip tik šių teisių senai neteko 
mūsų broliai ir sesės likusios už 
geležinės uždangos.

Mūsų šalys Europoje neteko lai
svės ir mes gerai suprantame ką 
reiškia gyventi vergijoje. Joks 
vyskupas negali ten laisvai dirbti 
savo ganytojišką darbą, joks ku
nigas negali viešai eiti savo parei. 
gų ir dėstyti vaikams religiją. Ka
talikai negali ten laisvai burtis Į 
pobūvius, kaip kad mes čia esame 
šiandien susirinkę.

Katalikų Bažnyčia Lietuvoje ir 
Latvijoje dabar prilygsta anam 
šventojo Rašto keleiviui, kurį ke
lyje nuo Jeruzalės į Jerycho api
plėšė galvažudžiai ir jį suželdę pa
liko pusgyvį. Bedievis režimas už 
geležinės uždangos atėmė katali
kų Bažnyčiai visas jos laisves, 
brutaliai sužalojo katalikų religi
nį gyvenimą ir daugelį nelaimin

gų aukų paliko vargti piktybių 
tamsumoje..."

Jo Ekselencija atsakydamas į 
sveikinimus kalbėjo: “Aš esu lai
mingas Jūsų tarpe... Po 100 me
tų, kai bus rašoma Australijos 
istorija, jos puslapiuose neabejoti
nai bus iškelti ir naujųjų ateivių 
nuopelnai šiam kraštui”... Toliau 
vyskupas pabrėžė savo įsitikini
mą, jog ateis diena, kada Lietuva 
ir Latvija bus vėl laisvos dirbti 
ir melstis savo gimtomis kalbo
mis”. .. Jo Ekselencija baigė sa
vo prakalbą žodžiais: “Lai, Dievas 
laimina jūsų kraštus!”

Valandos Brodmedove praėjo niu- 
kastliečiams tikrai gražioj nuotai
koj. Iš savo pusės ir garbingas 
svečias neslėpė pasitenkinimo sa
vo atsilankymu.

Priėmimo arbatėlę organizavo 
Newcastlio liet. kat. bažnytinio 
komiteto pirmininkas VI. Petrėnas, 
talkininkaujant ponioms ir pane

lėms. Pianinu paskambino P. Grl- 
gošaitis, Jun. Šventės minėjimas 
baigtas Britanijos ir Lietuvos 
himnais.

Dalyvis.

LAUKIAMA NAUJŲ IMPORTO 
SUVARŽYMŲ

Iš Canberros pranešama apie 
numatomus naujus importo suvar
žymus, kurie, manoma, bus paskelb
ti spalio mėn. pradžioje.

Importo suvaržymai yra viena iš 
vyriausybės priemonių prieš infli
acijos pavojų. Nelaukiama, kad 
importo suvaržymai šį kartą būtų 
labai dideli, bet jie sieks 10%.

• Australijos federalinė vy
riausybė nutarė, kad nuo š.m. spa
lio mėn. importo suvaržymai pa
lies ypač "dolerio ir sterlingo kraš
tus, iš kurių bus importuota už 
£ 80 milionų mažiau, negu buvo 
numatyta.

• šiemet Davls taurę laimėjo 
Australija. Jos teniso žvaigždės 
Lew Hoad ir Ken Rosewall, atro
do, kitais metais jau nebekovos 
už Australiją, nes gavo pasiūly
mą pereiti i profesionalus. Jiems 
siūloma po £ 20.000 per metus.

• Reuterio agentūra praneša 
apie 4 vokiečius, sugrįžusius iš 
Sov. Sąjungos. 3 Jų yra iki šiol 
laikyti priverčiamųjų darbų sto
vyklose, o ketvirtasis buvęs karo 
belaisvių stvoyklose. Tai yra pir
mieji vokiečiai, paleisti po kanc
lerio dr. Adenauerio vizito Mask
voje.

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

RESPUBLIKOS DAINŲ 
ŠVENTĖ VILNIUJE

“Sovietskaja Litva” Nr. 177 pra
nešimu š.m. liepos 21 d. įvyku
siose Vilniuje dainų šventės var
žybose pirmąsias vietas užėmė šie 
meninės saviveiklos sąmbūriai: a) 
mišriųjų chorų varžybose: Vilniaus 
un-to, Ukmergės pedagoginės mo- 
myklos, Kauno aklųjų kombinato, 
Skaudvilės raj. “Gegužės Pirmo
sios” kolūkio ir Klaipėdos miesto 
Vykdomojo Komiteto chorai, b) 
dainų ir šokių varžybose: Kauno 
politechnikos sinstituto, Kauno 
miesto medicinos darbuotojų prof 
s-gos, Kretingos vid. mokyklos, 
Šiaulių raj. “Raud. Vėliavos” ko
lūkio, Kauno "Inkaro” kombinato 
ir Kauno pramoninės kooperaci
jos darbuotojų dainų ir šoklų sam
būriai; c) kanklininkų varžybas 
laimėjo Šiaulių Kultūros Namų ir 
Telšių "Mąsčio” fabriko kanklinin
kai; d) skudutininkų varžybas 
laimėjo Panevėžio pedagoginė mo
kykla e) dūdų orkestrų tarpe 
pirmą vietą užėmė Panevėžio mė
sos kombinatas ir Alytaus Kultū
ros Namai.

LIETUVOJE VEIKIA BOLŠEVI
KINIS T. LIETUVOS RAUDON.

KRYŽIUS

š.m. koov 2 d. “Tiesos ” veda
majame, pavadintame “Gerinti 
Raudonojo Kryžiaus Draugijos 
veiklą” buvo nusiskųsta, kad toji 
veikla toli gražu nėra patenkina
ma, nors eilėje vietų esą įrengti 
RK kampeliai, ruošiamos parodė
lės, leidžiami sienlaikraščiai ir 
kt. Už apsileidimą žymi kaltė su
verčiama RK draugijos centro ko
mitetui, vadovaujamam žydo V. 
Brglmano, kad jis “silpnai vado
vauja miestui ir rajonų komitetų 
darbui, nepatenkinamai suteikda
mas jiems praktiškos paramos vie
tose”.

LIETUVOS JAUNIMAS KIJEVE

Kijeve nesenai pasibaigė II-ji 
visasąjunginė moksleivių sparta, 
kiada. Joje, kaip praneša Vilniaus 
radijas, lietuviai užėmė vienuolik
tą vietą. Tačiau atskirose sporto 
šakose lietuviai geriau pasirodė.

Krepšinyje mergaitės užėmė li
rą vietą, nugalėjusios maskvietes 
57:42. Berniukams atiteko IV-ji 
vieta. Bet bendruose užskaitymuo- 
se lietuviai krepšinyje laimėjo I 
-ją vietą ir parsivežė taurę.

Tinklinyje lietuvaitės užėmė V- 
tą vietą.

Lengvojoj atletikoj buvo pasiek
ti nauji Lietuvos rekordai. 80 met. 
rų su kliūtimis Tonkūnaltė nubė
go per 11,6 sek. ir užėmė II-rą 
vietą bendrose varžybose. Jieties 
metime J. Mozūra laimėjo Hl-čią 
vietą, nusviesdamas Jietj 54,80 
metrų.

Blogai pasirodė plaukikai, dvi
ratininkai ir šauliai. Jų nesėkmės 
ir nustūmė lietuvių moksleivių 
rinktinę j XI-tą vietą.

• Pereitą savaitę A.C:T. — 
Australijos Federalinė teritorija— 
buvo pravesta referendumas dėl 
alaus barų prekiavimo laiko. Nu
balsuota, kad barai būtų atidarl 
iki 10 vai. nakties.
• Iš Londono pranešama, kad 

spalio mėn. į D. Britaniją atplauks 
Sovietų Sąjungos karo laivai Ir 
į Sov. Sąjungą plauks "draugiš
kumo" vizitui britų karo laivai.
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STASYS ŽUKAS.

Liaudies dainos ir muzika
Jau nuo senų senovės lietuviai 

dainomis išreiškia savo sielvar
tus, vargus ir džiaugsmus. Dai
nos žodžiais būdavo išleidžiamas 
bernelis į karų, dainos žodžiais 
jis apraudojamas ir kritęs kovoje.

Metraštininkai aprašo, kaip lie
tuviai vilniečiai sutikdavo savo ku
nigaikščius plodami rankomis ir 
dainuodami dainas. Yra žinoma, 
kad mūsų kunigaikščiai taip pat 
mėgo liaudies dainas. Pav. metraš
tininkai pažymi, kad 1547 m. Tra
kų kaštelionas užmokėjo daininin
kui padainavusiam lietuviškų dai
nų didžiajam Lietuvos kunigaikš
čiu! Žygimantui. Tai parodo, kad 
Žygimantas suprato ir kalbėjo lie
tuviškai. Yra žinoma, kad Aldona 
Gediminaltė nepaprastai mėgusi 
lietuviškas liaudies dainas.

jdomuą yra faktas, kad lietuvių 
dainas Iškėlė ir jų vertę išaugš- 
tino daugiausiai svetimšaliai mu
zikai ir mokslininkai. Bet tai įvy. 
ko gana vėlai. Pirma daina buvo 
užrašyta istoriko Strlkauskio 1580 
metais, apie Kauno tvirtovės su 
jos gynėjais sudeginimų (kuris 
įvyko 1362 m.). Vėliau mums su
telkė didelę pagelbų liaudies dai
nų rinkime ginčas, iškilęs tarp 
Prūsijos kunigų dėl lietuvių kalbos, 
XVHI amžiaus pradžioje. Ginče da
lyvavo Ruigys, šimpelnikas ir 
prof. Kreutzfeldas. Kiekvienas iš 
jų, tvirtindami savo teorijas, at
kreipė dėmesį į liaudies dainas. 
Jas pradėjo rinkti ir labai pamė
go. Dar daugiau lietuvių dainų iš
garsino Karaliaučiaus universiteto 
prof. Liudviko Rėzos 90 lietuviš
kų dainų rinkinys.

Lietuviškomis dainomis susido
mėjo vokiečių rašytojai: Lessingas, 
Herderis, Goethe ir kiti. Yra ma
noma, kad ir didysis romantikas 
Šileris, o taip pat ir Goethe, pa
ėmė savo keliems kuriniams siu
žetus iš lietuviškų dainų. Prof. 
Liudvikas Rėza daugiausiai sužy
mėjo Klaipėdos krašto dainas ir 
Jas išleido 1825 metais. Tos dainos 
buvo pažymėtos, kaip nepaprastai 
švelnios savo pobūdžiu, naivios ir 
dvelkiu gilia senove. Vėliau L. Rė
za išleido ppaildytų lietuviškų dai
nų rinkinį, kuriame tilpo 450 dai
nų. lt

Maždaug tuo pačiu laiku Leonas 
Rogalskis užrašė lenkiškai lietu
viškas dainas. Tačiau jis rinko tik 
tokias,'’kokios jam atrodė gražes
nės. Kai kada net iškreipdamas 
dainos turinį, kad, jo manymu, ge
riau skambėtų. Vėliau jau ir dau
gelis šviesesnių lietuvių pradėjo 
rinkti liaudies dainas. Simanas 
Daukantas, Stanevičius, Pabrėža ir 
Juška. Gal būt vertingiausių rin
kinį anuo metu sudarė Antanas 
Juška, išgarsinęs Vėliuonos para
pijos dainas.

Atgavus spaudų dr. Jono Basa
navičiaus įsteigtoji Vilniuje “Lietu
vių Mokslo Draugija” virto tauto
sakos centrine ašimi, čia labai di
delį darbų atliko Vincas Krėvė- 
Mickevičius, kun. Jonas Žilius Ir 
kun. Adolfas Sabaliauskas. Kun. 
Sabaliausko dainų rinkinys sudo
mino suomių prof. Niemį, kuris 
pradėjo jas studijuoti ir rinkti. 
Tuo klausimu parašė daug straips
nių.

Vėliau kilo sumanymas surink
ti visas liaudies dainas į vienų 
knyga, švietimo ministerijai pade
dant, per mokytojus ir moksleivius, 
yra surinkta 150.000 dainų.

Kyla klausimas: kaip liaudies 
dainos atsirado, ar tiksliau pasa
kius, buvo sukurtos?
Pati liaudis, kaip masė, negalėjo 
sukurti dainos. Turėjo būti vienas 
kūrėjas, kuris apdainavo vienokį 
ar kitokį atsitikimų, žmogaus sie
los stovį, šventes ar istorinį įvy
kį. Jeigu daina žmonėms patiko, 
jie jų pradėjo dainuoti, neretai 
pakeisdami, atimdami ar pridėda
mi žodžius ir posmus. Atsirado 
įvairių dainos variacijų. Laikui 
bėgant, tos dainos kūrėjo, arba 
savotiško kompozitoriaus vardas 
buvo užmirštas, bet daina ėjo iš 
lūpų į lūpas, iš kartos į kartų 
įgaudama liaudies dvasios charak
terį. Kadangi jos buvo dainuoja
mos per šimtus metų, (r jų autoriai 
nežinomi, jas vadiname liaudies 
dainomis.

Apie lietuviškų liaudies dainų

daug turime daug apeiginių dainų iš 
be-

vėl kita kyla... ir 
migdantis, ramus

visos liaudies dainos

) 2 kart.

2 kart.
400 metų

meliodijų charakterį yra 
skirtingų pasisakymų. Bet, 
ne tiksliausiai apibudino liaudies 
dainas M.K. Čiurlionis. Jam lie
tuvių liaudies dainų meliodijos pri
mena ramų pajūrį — bangelės 
pakyla, bėga link kranto, lūžta, 
traukiasi ir 
taip, kaip 
bangavimas.

Aišku, ne
buvo sukurtos vienu metu ar vie
name šimtmetyje. Daug dainų yra 
užmiršta, daug neužrašyta. Iš dai. 
nų žodžių, meliodijos, mokslininkai 
gali spręsti apie dainos senumų. 
Pav. Klaipėdos krašte dar ir da
bar daug kur dainuojama daina:

"Tšbėg, išbėgo 
iš Rusnės kaimo 
du jauni žvejitėliai 
Jie leido, leido 
plonus tinklelius 
Nemuno vidurėlin ) 

manoma yra maždaug 
senumo.

Lietuvai susijungus su Lenkija, 
atsirado daug svetimybių. Lietuvių 
bajorai su tarnais, ar kareiviai 
tarnavę svetimose armijose, keliau
dami po svetimus kraštus, išgirdę 
svetimas dainas, jas pradėjo dai
nuoti, kartu jas perdirbdami lie
tuviškais motyvais ar lietuviškai | 
sielai artimais žodžiais, štai, kad 
ir Liudviko Rėzos 90 dainų rinki- I 
nyje, (surinkta 
ir išleista 1825 
žavių sodietišku 
didžios senovės 
koletų visai nesenai sukurtų dai
lu;, manoma lietuvių karių tarna
vusių Prūsų kariuomenėje, kurių 
tarpe yra pasižyminčių ir nešvan
kumu.

Lietuvių liaudies dainas aš no
riu suskirstyti į keturias grupes: 
istorines, darbo, apeigines ir rau
das. žinomas yra dar vienas dai
nų ciklas — tai apie bernelį ir 
mergelę, žirgelį ir rūtų darželį.

Istorinės dainos yra tos, kur yra 
apdainuojamas koks nors istorinis 
įvykis. Jau angsčiau minėta dai
na apie Kauno pilies gynimų ir 
jos sudeginimų kartu su gynėjais, 
(XI amž.) pirmų kartų buvo už- 

daug 
am- 

i ėjo 
me-

> nu

Klaipėdos krašte 
m.) tarp tikrai 
naturalumu ir 

dainų, randame

rašyta XV amžiuje, vėliau ji < 
kartų užrašyta XVIII ir XIX 
žiuje. Reiškia, ta pati daina 
iš lūpų į lūpas per 6 šimtus 
tų! Lietuvos liaudies dainose 
nimas daugelyje vietų “mėlynas 
Dūnojėlis” ar Dūnojaus upė. Iš 
to mokslininkai teigia, kad lietu
viai savo laiku, gal būt tautų 
kraustymosi laikotarpyje, buvo ap
sistoję kurį laikų prie Dūnojaus 
upės. Tokia daina kaip:

* Barzdoti vyrai
Vyrai iš jūrų
Salelę mūs užpuolė”

Kas gi tie barzdoti vyrai iš jū
rų? Teigiama, kad tai ne kas ki
tas kaip vikingai, kurie užpuldi
nėdavo, atplaukdami mažais vikin
gų laivais, Baltijos pakrantes.

Kita daina, padainuota Anasta-
zijos Roikienės iš Pašvintinio pa
rapijos, prasideda:

Gana broliai mums miegoti 
Ant kapo motynos 
Ką čia ilgai bedūmoti 
Nosis nukabinus 
Mari, mari, lietuvninkai, 
Ant svodbos kruvinos, 
Mari lietuviai žalnierėliai, 
Prikelti motinos ir t.t.

ši daina, manoma, sukurta 1863 
m., antrojo sukilimo prieš rusus 
metu.

Senovės lietuviai mėgdavo dai
nuoti darbo metu. Mokslininko 
Guagnini užrašytos, taip vadina
mos gitninės dainos “malu, malu 
viena” XV-ame amžiuje, be abejo 
siekia dar žilesnės senovės. Sun
kus baudžiavos laikotarpis savo
tiškai padėjo darbo dainoms kles
tėti. Mat tuo metu dvaruose buvo 
populiarus daržų ir sodų ūkis, ku
riuose dirbo daugiausiai moterys. 
Prižiūrėtojai, norėdami žinoti kur 
moterys dirba ir kad nevalgytų 
vaisių, įsakydavo darbininkėms 
dainuoti be pertraukos darbo me
tu. Dar ir šiandien žinomos šiena
pjūtės, kūlimo, verpimo ir kitos 
dainos, dainuojamos darbo metu.

Be daugelio dainų, užsilikusių 
iš senovės apie aukojimų dievams,
arba kaip ir senoviškų maldų, 
dainų apie saulę ir mėnulį, mes

A. ZUBRAS

Lietu v iii Kalbos Vadovas
kiek vėlesnių amžių. Užbaigus ru
giapjūtę būdavo savotiškos apei
gos. Darbininkai eidavo iš laukų 
nešini rugių vainiku ir dainuoda
mi užbaigtuvių dainų. Prie vartų 
juos pasitikdavo šeimininkas kuris 
priimdavo šitų vainikų ir vaišin
davo darbininkus. Visų laikų būda
vo dainuojamos pritaikintos dai
nos. Toliau turime senovines lie
tuviškas vestuves. Jaunamartę 
rengiant pamergės dainuodavo tam 
įvykiui pritaikintas dainas. Skry
nios vežimas, atsisveikinimas, Jau
namartės atvažiavimas į Jaunojo 
namus ir t.t.

Kiekvienas net judesys buvo su
rištas su dainomis. Kartais dai
nuojamos choru — visų, kartais 
mergoms vedant ir vyrams atsa
kant ir taip įvairiomis variacijo
mis.

Kadangi krikščioniškos Kalėdos 
veik sutapo su pagoniškomis (jas 
pagonys švęsdavo kaipo užbaigimų 
vasaros darbų.) tai mes turime

Iki Jono Jablonskio, slapyvardis nukrypti — pats jautė, kad rašy- 
Rygiškių Jonas, (1860-1930) netu- t bos dalykuose yra likę daug nely- 
rėjome griežtai nusistovėjusios ra- | gumų, nelogiškumų. Jam mirus 
šybos, būta įvairavimų, gyventa 1 Kaune buvo sudaryta rašybos re- 
jieškojimo laikotarpis. Bendrinei1 
rašytinei tarmei ir rašybai išsi
kristalizuoti daug yra nusipelniu
si “Aušra”, kurioje bendradarbia
vo ir J. Jablonskis. Griežtesnis 
rašyboje vienodumas atsirado 1912 
m. išėjus J. Jablonskio “Rašomo
sios kalbos dalykams”, šiaip jau 
mokykloms buvo paimta pagrindu 
1922 m. jojo “Lietuvių kalbos gra
matika”, kuri buvo trečias iš ei
lės, bet papildytas ir perdirbtas 
leidimas (pirmas leidimas — 1901 
m., antras 1919 m.) Sintaksei ir 
skyrybai vadovavomės Jablonskio 
1911 m. “Lietuvių kalbos sintak
se”: sintaksės dalykai papildyti 
buvo 1928 m. “Linksniais ir prie
linksniais”. Šiemet švenčiame 25 
m. nuo Jablonskio mirties. Gyve
nimo pabaigoje ir pats J. Jablons
kis pradėjo kai kur nuo savo kal
binių programinių veikalų rašybos

Lietuvių liaudies menas rei

škėsi įvairiomis formomis.

Salia dainos ir šokio klės.

kryžiai didelio susidomėji

mo sukėlė pasaulyje ir did-

ypač drožiniai bei audiniai.
Lietuvių liaudies drožiniai:

dar vaizdinis menas

ruošė suruoštose parodose 

buvo ir tebėra augštai ver
tinami.

žiuosiuose Europos cent-

čia matome būdingų liau
dies skulptūrų.

rūpintojėliai, koplytėlės,

formos komisija, 1933 m. buvo iš
spausdintas “Lietuvių kalbos rašy
bos projektas”, kuris tačiau ir li
ko projektu, nes švietimo ministe
rijos nebuvo patvirtintas.

Tremtyje 1950 m. Vokietijoje 
buvo išleistas “Lietuvių kalbos 
vadovas”, kuris, tenka laikyti, yra 
davęs naujus pagrindus mūsų ra
šybai, išlygindamas prieštaravi
mus, nelogiškumus, suvienodinda
mas svetimybių rašymų, atsižvelg
damas artimesnio susitikimo su 
vakarų pasauliu ir jo įtakomis. 
Lietuvių švietimo ir Kultūros Ta
ryba Vokietijoje 1948 m. darbų 
dar rankraštyje patvirtino šia re
zoliucija: — Lietuvių švietimo ir 
Kultūros Taryba 16-17 d. posėdy
je susipažino su prof. dr. Pr. 
Skardžiaus, St. Barzduko ir J.M. 
Laurinaičio rengiamu LIETUVIŲ 
KALBOS VADOVU, pripažino, kad 
jo kodifikuojama ligšiolinė įvai
ruojanti kalbos rašyba, ir nutarė 
įpareigoti visas lietuvių mokyklas, 
įstaigas, spaudų ir kitas kultūri
nes institucijas jos laikytis”. Tat 
nuo “L.k. vadovo” pasirodymo ir 
tenka jis skaityti vieninteliu ir 
oficialiu mūsų rašybos kelrodžiu; 
gaila tik, kad nesant efektingo 
valdžios įsakomojo ir sudrausmina
mojo autoritėto, daugelis mūsų dėl 
nepaslankumo ar neapdairumo te- 
bespausdina rašytų žodį senųja 
jablonskine rašyba. Tie dalykai 
įneša dar didesnės painiavos. Di
delis nepaisymas kalbinės kultūros 
ir nerūpestingumas rašybos daly
kuose sutinkamas visoje Australi

jos lietuvių periodinėje spaudoje 
ir šiaip rašiniuose.

(LIthuanicum Nr. 6)

RAŠYBOS NAUJYBĖS.
Mūsų rašyba esmėje yra kllminė, 
pagal “Lietuvių kalbos vadovų" 
todėl rašytina:augštaičiai, augštas 
medis, namas (augo); rūgštus pie
nas (rūgo) baugštus zuikelis ar 
kiškelis (baugus); ilga sluogsna 
(sluoge, į pabaigų nulaibėjo) ne
pavyko suregsti sakinio (rezgė). 
Jablonskine rašyba visus šiuos 
žodžius rašė su “k”. Taip pat ra
šytina knipčius, panašiai kaip kip. 
šas. Rašytina: Jieznas (miestelio 
pavadinimas), Jieva moters ir med
žio vardas), Jiesia (upelis tiee 

Kaunu. Nemuno intakas), Jiešmas, 
jieškoti. čia aiškiai girdimas “j", 
todėl ir rašytinas. Jablonskis čia 
“j” nerašydavo. Su “J” dėl tų pa
čių priežasčių rašytini žodžiai: 
bjaurus, pjauti, pjudyti, spjaudyti. 
Jablonskis čia taip pat terašydavo

Drauge reikia rašyti šiuos trum
pus žodelius: kažkas, kažinkas, die- 
važinkas, velnžinkas, betkada, bet- 
kas, betkaip, bykaip, bykas, by- 
koks, bykur, bykuris. Kiek kitaip, 
tačiau taip pat naujoviškai rašo
mi žodžiai: kas nekas, kur nekur, 
kada nekada, vos nevos. Vienu 
žodžiu rašoma: galbūt, turbūt vis- 
delto; atskirai tačiau rašoma taip 
pat. Jablonsklnė rašyba kitokia: 
kažin kas, dievaži kas, velnžin kas, 
kas-ne-kas, kur-ne-kur, kada— 
ne-kada, vos-ne-vos, gal būt, tur 
būt, vis dėlto.

daug dainų apie “Kalėdų”.
Senovės lietuviui mirus į jo kapų 

būdavo įdedama maisto, ginklų ir 
ašarų puodukai. Tuos ašarų puodu
kus ašaromis pripildydavo giminės 
- artimieji ir specialiai kviestos 
verksnės. Kad ašarų išspaudus 
žmonės dainuodavo dainas, pava
dintas "raudomis”. Raudos yra ne- 
meliodingos, bet turi labai vaizd- 
žius, nusiminimų keliančius, žod
žius.

Laikui bėgant, pirmiausiai lietu
viai išeiviai Amerikoje, pradėjo 
burtis į draugijas. Susirinkę jie 
dainuodavo lietuviškas dainas. At
sirado kompozitorių, kurie pradė
jo senovės liaudies dainas harmo
nizuoti, pritaikindami chorui. Tok-
sai dainų charmonlzavimas numu
šė senovės dainos vertę lingvistų 
ir istorikų akyse, bet išaugštino 
muzikoje pažangiose tiek lietuvių, 
tiek svetimtaučių masėse. Pirmie
ji vieši lietuviškųjų chorų su liau
dies dainomis pasirodymai įvyko 
JAV lietuviškų kolonijų tautiniuo
se vakaruose. Vėliau Petrapilio 
lietuviškuose vakaruose, ir paga
liau 1904-1905 m. pačioje Lietuvo
je. Šitie pirmieji koncertai iškėlė 
ir pirmuosius lietuvius kompozito
rius — harmonizatorius. Amerikoje 
Ereminų, Petrapilyje ir Lietuvoje 
Č. Sasnauską, M. Petrauskų, J. 
Naujelį. Vėliau S. Šimkų, J. Tallat 
-Kelpšą, J. Gruodį ir kitus, šitie 
chorų koncertai iškėlė ir daug ga
bių dainininkų-ių. (B.D.)

PETROVO 
ŠNIPINĖJIMO 
PASLAPTIS

Karališkoji Komisija Petrovo 
šnipinėjimo aferai aiškinti patie
kė Australijos federalinei vyriau
sybei savo raportų, kurį mlniste- 
ris pirmininkas perdavė parlamen
tui. Išvados būtų tokios:

Per eilę metų Sov. Sąjungos 
vyriausybė savo ambasadų Can- 
berroje naudojo šnipinėjimui Aus
tralijoje.

★ 1952 m., kada karas prieš Sov. 
Sąjungą buvo neįmanomas, Petro
vui buvo pavesta organizuoti pen
ktąją kolonų.

* Visi Petrovo pateikti doku
mentai Karališkajai Komisijai yra 
autentiški.

* Sov. Sąjungos vyriausybė tik
rai yra sumokėjusi 25.000 dolerių 
Australijos komunistų partijos ge
neraliniam sekretoriui (Sharkey) 
partijos išlaidoms dengti.

* Australai, kurie sąmoningai 
pagelbėjo Svoietų šnipinėjimo afe
roj buvo komunistai, arba komunis
tų rėmėjai.

Karališkosios Komisijos rapor
tas plačiai komentuojamas viso pa
saulio spaudos ir ypatingo dėmesio 
susilaukė D. Britanijoj. Australi
jos vyrluasybė, remdamasi Kara
liškosios Komisijos pateiktais duo
menimis, numato sustiprinti kovų 
prieš subversyvų elementą krašte.

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

146 DARLINGHURST ROAD, DARLINGHURST, SYDNEY,
RUOŠIA

ŠOKIU VAKARA
< <

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

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Sveikintinas sumanymas
Kanados Lietuvių 3-sios Dienos masinio lietuvių susirinkimo priimta 
rezoliucija:
SIŪLOMA TAUTŲ LAISVĖS PETICIJA SU MILIONAIS PARAŠŲ.

1955 metų rugsėjo 4 dieną Kanados lietuviai, švęsdami Trečiąją 
Kanados Lietuvių Dieną ir minėdami 50-ties metų lietuvių įsikūrimo 
Kanadoje sukaktuves, suvažiavę iš visų krašto vietų į Montrealį, 
masiniame susirinkime, kurį kanadiečiai vadina Lietuvių Kongresu, 
Plateau salėje, rado reikalinga konstatuoti:

1. kad
2. kad 

vendinlmas
3. kad

W. Wllsono, iškeltieji 14 punktų yra aktualūs ir šiandien; 
Atlanto Chartos principai užmiršti, tačiau tiktai jų įgy- 
laidotų pastovių taikų;
JAV prezidento D. Eisenhowerio š.m. Genevos konferen

cijoje iškeltieji visuotinei taikai įgyvendinti principai yra priemonė 
išvengti karui ir sudaryti žmonijos gerbūviui sųlygas.

Tačiau Sovietų Rusija visa tai pakartotinai yra atmetusi ir sa
vo agresijos aktais visas tas laisvės deklaracijas daug kartų sulau
žiusi. To( pasėkoje ir mūsų tėvynės Lietuvos bei kitų pavergtų tautų 
okupacija tebetęsiama — nejieškant realių priemonių tas neteisybes 
ir skriaudas iškelti tarptautiniu mastu Jungtinėse Tautose ir kitose 
tarptautinėse Institucijose.

Masinis Kanados lietuvių suvažiavimas (Kongresas) šiuo kreipia
si į visas Sovietų pavargtas tautas ir į tautų laisvę, humaniškumų, 
žmogaus ir piliečio teises gerbiančių žmoniją, kad viso demokratinio 
pasaulio mastu būtų keliamas suminėtųjų principų bei dėsnių įgy
vendinimas. Tuo tikslu suvažiavimas (Kongresas) siūlo sudaryti 
Tautų Laisvės Peticijų, po kuria pasirašytų visi žmonės, pritarimų 
tų principų realizavimui. Peticija, su milionais parašų, turėtų būti 
įteikta Jungtinėms Tautoms ir demokratinių kraštų institucijoms.

IŠLEIDŽIAMAS LIET KALBOS ŽODYNAS
Iš Čikagos mums praneša, kad 

km lietuvšikųjų knygų leidykla 
dar šį rudenį išleidžia prof. J. 
Balčikonio "Lietuvių kalbos žody
ną”.

žodynas bus didžiulio formato, 
virš 1000 psl., kirčiuotas, su apie 
45.000 žodžių, gerai aptartų ir su 
vartojimo pavyzdžiais. Tai pirmas 
ir vienintelis tokios didelės apim
ties mūsų gimtosios kalbos žody
nas ir kartu — pats rimčiausias 
autoritetas visais mūsų kalbos 
klausimais. Pirmoji šio žodyno lai
da išleista Vilniuje, 1954 m., bet 
ji bolševikų tiek pergrūsta komu
nistine propaganda, nukreipta ir 
prieš Vakarus, Ir prieš mūsų tau
tų, jog be pasišlykštėjimo negali
ma paimti į rankas. Terra duoda 
antrųjų šio žodyno laidą, kuri bus 
visiškai nubolševikinta ir kuriai 
bus grąžintas visiškas moksliniam 
veikalui reikalingas objektyvumas.

Tokio milžiniško veikalo išleidi
mas prašoka bet kokios mūsų kny
gų leidyklos pajėgumą. Be to, žo
dyno savikaina leidyklai didelė, ir 
leidykla nedrįsta imtis rizikos leis
ti žodyną didesniu tiražu, kad kar-

leidyklos. Tokiu būdu žodynas lei
džiamas prenumeratos pagrindu, 
labai ribotu tiražu, tik tiek, kiek 
bus prenumeratorių ir iš anksto 
žodyną užsisakiusiųjų žmonių. Ne
užsisakiusieji ar neužsiprenumera- 
vusieji iš anksto šio žodyno nusi
pirkti negalės.

Žodyno kaina prenumeratoriams, 
iš karto užsimokantiems už žodynų, 
8 amerikoniškieji doleriai, visiems 
kitiems, t.y. užsisakantiems ir pini
gus apsimokantiems po žodyno iš
leidimo — 12. dol. Leidyklos adre
sas: Terra, 3333 So. Halsted Street, 
Chicago 8, Ill., U.S.A.

Kaip šį “Lietuvių kalbos žody
ną” įsigyti Australijos lietuviams, 
artimiausiu laiku bus painformuota 
per mūsų laikraštį.

Ši pati leidykla leidžia ir ant
rąjį — “Tarptautinių žodžių žo
dyną”, taip pat antrąją laidą. Pir
moji laida išėjo Lietuvoje, berods, 
1937 m., paruošė ir redagavo prof. 
P. Čepėnas, K. Boruta ir kt, iš
leido Spaudos Fondas. Tai taip 
pat didžiulė knyga, virš 1300 psl., 
papildyta tarptautiniais žodžiais, 
atsiradusiais jau vėlesniais laikais.

tais likę neišparduoti veikalo eg
zemplioriai nesužlugdytų pačios

žodynas Jau ruošiamas spaudai.
J. Sk.

2
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| Gyvenimo
LAIŠKAI
REDAKCIJAI

; JONAS JUSKAITIS

PIRMASIS LIETUVIS
Gerb. Redaktoriau,

Leiskite Išreikšti pasigėrėjimą 
LITHUANICUM kursų veržlumu, [ 
ypač metodo pritaikymu vyresnio i 
amžiaus ir augštesnio išsilavinimo j l’pP0S 6 d. Britų Kolumbi- 
nariams, universiteto studentams.1 ios Vyriausias Teismas suteikė 
Turiu galvoje egzamininių rašinių ' diplomuotam teisininkui Jonui J. 
temas, paskelbtas prieš porą sa- I Juškaičiui teisę verstis Kanadoje 
valčių “Mūsų Pastogėje”. savistoviai advokato ir notaro

Lietuviškos akademinės aplinkos ! Praktika.
stoką efektyviai gali sušvelninti ! Advokatas Juškaitis gimė Ma- 
savosios istorijos šaltinių tyrimas I kojoje Lietuvoje. Tėvai jį pasiun- 
ir sistemingas rezultatų išdėsty- ! tė i vokišką mokyklą, tačiau nuo 
mas, pačiam tyrinėtojui į juos įsi-

- j juačiant. Susipažįstama tada be
tarpiai su mokslo veikalais, aki
vaizdžiau atsiveria tautinės prob
lemos. Ir tautos atstovavimo metu, 
teigimai apie savo kraštą, nebes-

ką
ADVOKATAS KANADOJEIškarpos

Tautietis iš Brisbanės štai 
rašo:

“Aš vis mielindavau, kad atva
žiavęs per tokius didelius vande
nis, per marias plačiausias, netu
riu jokio reikalo sau galvos kvar
šinti apie kokį grįžimą, kaip kokie 
ten veikėjai šneka, prie Nemuno; 
krantų. Juk kas gi Nemunas, pa-! 
lyginus su Atlanto vandenimis? O 1 
jeigu jau čia gyveni, tai tvarky
lis taip reikalinga, kad nekliūtu- : 
mei nei šito krašto valdžiai nei 
žmonėms, bent jau artimiausiems 
kaimynams, kur už tvoros gyve- j 
na. Todėlgi savo pačiai Ir valkui ■ 
pasakiau, kad visokią praeitį iš- į kamba taip dogmatiškai, jei jie 
skustų iš savo galvų ir gyventų , yra detalizuojami ir faktais pare- 
bei elgtųsi taip, kaip visi aplinki- , 
niai gyvena. Aš pats dar užmetu | 
sykiais akį ant lietuviško rašto, į 
bet vaikui mano jis jau nereika- ! 
lingas. Ir į lietuviškus susiėjimus | 
jo niekada nesu nusivedęs, o tai- ! 
pogi ir pats retai juose būvu, ši- 
taipos reikalus rikiuodamas, no
rėjau valdžiai įsiteikti. Bet aną 
dieną vienas ministeris į mano

lietuvybės kelio jis nenukrypo. Lan
kė vėliau Šilutės lietuvių progim
naziją ir brandos atestatą įsigijo 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gim
nazijoje.

Augštuosius mokslus jis ėjo 
Vilniaus universitete, šią mokslo 
įstaigą naciams uždarius, J. Juš
kaitis dirbo pedagogo darbą Adu
tiškio progimnazijoje. Skuodo 
gimnazijoje ir Vilniaus II-troje

dieną vienas ministeris 
planus kylį įvarė.

O buvo taip. Atplaukė 
jos pilnas laivas italų. Ant šito 
laivo šonų buvo užrašyta “Flami- 
nia”. Taigi, ‘ Flaminią” uoste pa
sitiko daugybė žmonių ir minlste- 
ris jiems žodį tarė. Jis pasakė, 
kad Australija neprašo naujuosius 
ateivius užmiršti savo gimtuosius 
kraštus. Pažodžiui (kaimyno mer
giotė pervertė ant lietuviško) mi
nisteris taip kalbėjo: ‘Jūs neuž
mirškite savo gimtosios žemės 
puikių papročių ir tradicijų. Ne
užmirškite jų, nes tai yra jūsų 
širdies dalis”.

Taigi, patark gerb. Dauba, nuo 
kur man' dabar pradėti? Ikšiol 
savo vaikui apie Lietuvą nieko ne
pasakojau, gi dabar pats ministe
ris liepia neužmiršti gimtosios že
mės ir jos papročių.

Gal turi kokią knygelę , tinkan
čią vaikams pasiskaityti. Taip sa
kant, apie Lietuvą, kokią su pa
veiksliukais. Kaštus atlyginčiau!”

Broli, pačiam ministeris, o pats 
man kylį į paširdį varai — tavo 
vaikui tinkamos knygelės neturiu 
po ranka. Bet surasiu, būtinai pri
siųsiu, idant, kokio ministerio pa
klaustas, tavo vaikis žinotų, kur 
tėvas ir motina yra gimę ir ko
dėl jo garbieji tėveliai į Aust
raliją atburiavo.

iš ItaĮi-

miami.
Jau kiekvienam universiteto stu

dentui yra aišku, jog rašiniai yra 
įrašomi ne dėstytojus patenkinti; , Mergaičių gimnazijoje. Prieš ant- 
> jie yra valios bandymas. Prie to ‘ rąją bolševikų okupaciją ir pasi
neriu pridurti, kad kiekvienas ap- traukimą į Vakarus 1944 m. jis bu- 
sisprendimas tautinio darbo at- ! 
žvilgiu taip pat yra individo tau- | 
tinės sąmonės teismas. Iš tikro, I 
kritiškoje valandoje ryšys su tauta 
negali būti tik pigiai ’’moralinis”. I 
Neužtenka asmens, kuris pasiten- ! 
kiną pareigos pajautimu. Jei toks ■ 
jausmas neišsireiškia konkrečios , 
veiklos pavidalu, gali šio jausmo 
ir nebūti. Galutiniu teisėju yra 1 
veikla.

Reikia tikėti, kad lietuviškoji 
studentija šiame žemyne supras, [ 
jog, neskaitant grynai organizaci
nės veiklos, mokslinis savos isto- I 
rijos ir problemų pažinimas yra I 
svarbus reikalas ir vertas akade- i 
lininio dėmesio. Malonu yra prisi- j 
minti, jog Melbournas j šį darbą . 
jau seniai įsijungė. Linkėtina, kad j
ir Sydnėjaus bei Adelaidės stu
dentai įsisąmonintų jiems tenkan- 
čios pareigos svarbą.

Vyt. Doniela.

tuvių Bendruomenės pirmąją Kraš
to Tarybą. Jis yra narys Cana
dian Bar Association, Law Society 
of British Columbia, Vancouver 
Bar Association, Lietuvių Teisi
ninkų Draugijos Tremtyje, Kana
dos Lietuvių Centro Tarybos, Su- 
sivienyjimo Lietuvių Amerikoje ir 
kt.

Šiuo metu J. Juškaitis yra Ka
nados Lietuvių Bendruomenės Bri
tų Kolumbijos Apylinkės Valdybos 
pirmininkas ir, ex oficio, KLB 
Krašto Tarybos atstovas.

Spaudos darbe adv. Juškaitis 
reiškiasi nuo pat gimnazijos lai
kų. Jis rašo “Mažosios Lietuvos 
Keleivyje”, “Vakaruose”, ’’Mokslo 
Dienose”, “XX Amžiuje". Trem
tyje jo straipsnių užtinkame “Mū
sų Kelyje” Ir vokiečių pokarinėje 
spaudoje, šiuo metu Jis bendradar
biauja “Nepriklausomoje Lietuvo
je”, ’’Naujienose”, "Drauge” ir 
kituose leidiniuose. Toronto Uni
versiteto Juridinio Fakulteto met
raštis per kelis numerius yra at
spausdinęs tris jo mokslinius dar
bus: “Russian Political Penology”, I

[“Gustav Radbruch, the still neg
lected Relativist” ir “On the Un-

I derstanding of the Supreme Court 
of Canada”.

i Pernai J. Juškaitis baigė teisių 
fakultetą. Atlikęs vienerių metų 
nustatytą teismo praktiką, šį pava
sarį jis išlaikė valstybinius egza
minus labai gerai, pirmuoju savo 
laidoje, ir jam buvo pasiūlyta pro
kuroro padėjėjo tarnyba valsty
bės gynėjo įstaigoje. Tačiau adv. 
Juškaitis pasirinko privačią prak
tiką. Pagal vietos įstatymus, jis 
buvo priimtas į Kanados Teisinin
kų Tarybą, kuriai priklauso teisė
jai ir advokatai, pilnateisiu nariu 
ir tapo Vyriausiojo Teismo valdi
ninku. Adv. Juškaitis yra pirmas 
ir tuo tarpu vienintelis lietuvis 
baigęs teisių mokslus Kanados 
universitete, įsigijęs Teisių Bake- 
lauro (LL.B.O) akademinį laipsnį 
Kanadoje ir priimtas į Kanados 
Advokatų Tarybą.

Kaip pilnateisis 
katas J. Juškaitis 
ti ir ginti visas
civilines bylas visų devynių ang
liškųjų provincijų visuose teis
muose ir Vyriausiame Kanados 
Teisme, Apeliaciniame Tribunole 
Ottawoje (Supreme Court of Ca
nada).

DR. ANZELMAS GAILIUS.
Fort Langley, B.C.

Laiškas Rezistentams

Kanados advo- 
dabar gali sto- 
kriminalines ir

DĖDĖS PUSČIAUS BALSAS

“Iridės, džentelmenai” ir jaunimas sveiki! 
sąlėn šokiams Jaiks nuo laiko reikia, 
dirbus per savaitę ir išsieikvojus

“Kartais, — rašo bičiulis, — di
džiuosiuose laikraščiuose minimos 
šeimos, kurių tėvas su sūnumis 
sudaro krepšinio penketuką, arba 
futbolo komandą. Tad kodėl nepa
rašyti, kad tokiame Sydnėjujė 
Alg. Plūkas diriguoja Protų ket
vertukui: Cecilijai, Birutei, Povi
lui ir Kęstučiui. Kolkas visi — visa 
šiema dainuoja chore, bet gal su
darys kurią dieną savo šeimos 
kvartetą”.

Aną dieną Melbourne Liet. Kul
tūros Fondas sušaukė metinį su
sirinkimą. Iš anksto, prieš kelias 
savaites, kvietė visus kultūrininkus 
susirinkti. Tą pačią dieną į kitą 
salę buvo šaukti visi parapijos 
žmonės kapinių reikalų pasvars
tyti. Vieni ėjo į Kultūros Fondo 
susirinkimą, kiti — sisipažinti su 
"kapų duobių eile”.

Taigi, o kai kas 
kad Melbourne nėra ___
vienybės. Pasakos! Faktai rodo, 
kad darbu puikiausiai pasidalin
ta: vieni rūpinasi, sielojasi kultū
riniais — lietuviškais reikalais, o 
kiti jiems, kai ir jų jėgos išseks, 
jau bus paruošę lietuvišką kampe
lį kapinėse.

“Girios, kalneliai, sveikiname 
jus —

Ruoškite narsuoliams tinkamus 
kapus”.

vis dar sako, 
susitarimo ir

..Gerb. Redaktoriau, — š.m. rug
pjūčio 17 d. ‘Mūsų Pastogėje” til
po žinutė “Vienas iš mlllono”, kur 
kalbama apie labai gajų P. Afri
kos negrą.

Noris priminti, kad lietuviai ne- i 
mažiau gajūs, štai atsitikimas. 
1940 m. žiemą Vilniuje jaunas ka- I laikos ir ekonomijos mokslus stu- 
rys (X.Y.J, kuris buvo palikęs my- di.iavo Heidelbergo ir Marburgo 
limąją tėviškės mieste, gavo iš 
jos laišką, kad ji jo daugiau ne
mylinti, jis jai nereikalingas ir t.t.

Karys žinojo, kad jo merginai 
meilinasi kitas, bet jis neįtarė, kad 
laiškas yra suklastotas, kad jį 
parašė anas vyras, norįs merginą 
iš jo paveržti.

Kelis kartus laišką perskaitęs ir 
manydamas, kad mylimoji jį tik
rai atstūmė, nutarė pats nukirsti 
savo gyvenimo siūlą. Jis paėmęs 
ginklą paleido 9 mm. ka
libro kulką sau į duobutę po deši
ne ausimi, tarp žandikaulio ir 
sprando. Kulka išėjusi tarp kairės 
akies ir 
toliau, o 
gabentas 
nę, kur 
Zubkaus 
dytojas išplėšė jaunuolį iš mirties 
glėbįo ir išeinant jam iš ligoninės 
pasakė, kad taip laimingai pasi
baigti gali tik vienam iš 1000.

Po kelerių metų šį vyrą sutikau 
Vokietijoj sveiką ir vos buvo ga
lima įžiūrėti žaizdų susiuvimus, 
kaip lygiai jokio ženklo, kad jis 
kada nors vėl kėsintųsi sau gyvy
bę atimti.

vo lektorius Vilniaus Pedagogi
niame Institute ir kartu dirbo 
Vilniaus Apygardos Teismo Proku
ratūroje.

Tremtyje J. Juškaitis teisės, po-

nosies įlenkimo, nušvilpė 
savižudis tuoj buvo nu- 
į Vilniaus įgulos ligoni- 
pakliuvo į chirurgo dr. 
rankas, šis gabus gy-

B.Z.

universltetuose, Vakarų Vokietijo- 
ije.

Po Antrojo Pasaulinio karo jis 
atvyko į Kanadą kaip politinis pa
bėgėlis be cento kišenėje. Jis pra
dėjo kurti gyvenimą iš naujo, 
dirbdamas Kanados šiaurės miš
kuose. •

Susitaupęs šiek tiek pinigų, jis 
įstojo į Toronto universiteto ju
ridinį fakultetą. Santaupoms išse
kus, jis uždarbiavo nešiodamas 
knygas pardavinėti nuo durų prie 
durų. Po to gavo darbo kaip šla
vikas privačiame turtuolių klube. 
Naktimis plaudavo grindis, o die
nos metu klausydavo paskaitų uni
versitete. Vėliau, pamatęs, kad sa
vo žinojimu gali pasitarnauti ki
tiems, jis atidarė patarimų ir ver
timų biurą.

Nors turėjo užsidirbti lėšas pra
gyvenimui ii- studijoms, J. Juškai
tis rasdavo laiko dalyvauti ir lie
tuviškame visuomeniniame gyveni
me. Jis yra vienas iš Kanados Lie
tuvių Studentų Sąjungos steigėjų 
ir buvęs Jos pirmas pirmininkas 
per dvi kadencijas. Vėliau jisai 
ėjo Toronto Universiteto Lietuvių 
Studentų Klubo pirmininko parei
gas, buvo Išrinktas į Kanados Lie-

SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO KOVO
MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ

spalio 15 d. Macabean Hali, 146 Darlinghurst Rd., Darlinghurste, stato

VYT. ALANTO 3-JŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

BUHALTERIJOS KLAIDA
Tautietis išvažiuodamas iš Ade

laidės į Čikagą pasakė: “Vargau 
— turėjau kirpyklą, pieno barą, 
prekiavau alum ir arielka, uždirb
davau po £ 50 per savaitę, bet 
susipykau, su policija ir nutariau, 
kad gyvenimas čia prastas”.

JURGIS DAUBA

Po vaidin. šokiai. Gera kapela. Puikus bufetas su karštais užkandžiais

Bilietų kainos: 12/-, 10/-, 8/-. Bilietus, iš anksto galima gauti 
pas Klubo Valdybos narius ir prislunčiant pinigus šiuo adresu: 
Sporto Klubui Kovas, 237 Sydenham Rd.,’ Marrickville, N.S.W.

Vaidinimo pradžia 6 vai. vak.
Vaidinimui prasidėjus salėn nebus įleidžiama.

Sveikos 
Susieiti 
Sunkiai 
Šokiai ištaisys figūrą ir išmiklins kojas.
Sausas “tancius”, gerbiamieji, džiaugsmo maža teikia, 
Tad programą vis dapildyt, paįvairint reikia.
Alaus "džągą” apkabinę, dar antrą pridėję 
Priartėsim prie Kybartų ir Laisvės Alėjos! 
Jeigu “byrąs” būtų skystas, visai neparblokštų 
Tektų “vodkos” pajieškoti su “Kremliavos” bokštu. 
Tik netraukti per šiaudelį, bet sriaubt kaip arbatą, 
Taip pratęsim savo amžių ir puikią sveikatą.
Nėr ko skubint bėgt iš šokių — reik Ilgai žmonėtis, 
Kol matysis palubyje erdvynai žvaigždėti.
Patarimą jei priimsim mes šį dėdės Pusčiaus 
Darnioj nuotaikoj paliksim poryt salę tuščią. 
Nuo rūpesčių Ir negalių daromės nervingi, 
Apetito nebetaiso nė vaisiai sultingi.
Skaldomo atomo jėgos kliudo mūs pakaušius 
Kam nurauna visai plaukus, o kam tik sušlaušia. 
Nuo darbų ir saulės karščio ima nosys tįsti, 
Senstelėjus kaulai stingsta — gelbėkim jaunystę! 
Reikia strėnas masažuoti, veidus delnais plakti, 
Jei “šporuojam” visą dieną, išnaudoklm naktį! 
Jei nuo rankų kam pirštelių nagų lakas lupas, 
O Iš nuovargio, nemiego, raukšlėjas kiek lūpos, 
Tas turėtų paskubėti Taubmen’s dažus gerti — 
Net Paryžiuj jau pakilo šito vaisto vertė. 
Kai palyginsim mūs amžių su amžiais pirmaisiais 
Bus didžiulis jų skirtumas, bus “diferents” baisus: 
Ir vaikučiai mūs jauniausi tėveliams atvėso, 
Daugiau geidžia, geriau žino už gudriausi bėsą. 
Pasikeitė ne tik žemė, žmogus ir drabužis, 
Net paukšteliai, gyvulėliai ir varlės — kukužės. 
Pirmi tėvai nenešiojo suknelių nė kelnių, 
O mes dangstomės 
Geriau būtų bėgt iš 
Kur žvaigždelėj ar 
Mūsų laimei — yr
Patogiausia emigruoti tad būtų į Marsą; 
Pats gi Marso “emigreišen” vedėjas Ferdantės 
Aną dieną, žmonės matė, jau Brisbanėj lankės.

POVELS ŠAUKLĖLIS.

apsiaustais jau ne žemės elnio, 
žemės ir palikti svietą, 
planetoj susirasti vietą.

lėktuvų skubesnių už garsą,

i Imigracija Kanadon, Amerikon
J Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar-
Į bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome-
! nes Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas,
■ advokatas ir notaras

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
įstaigos adresas:

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING ?
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA | 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos / 
smulkesnės informacijos). į
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PŪKINĖS KALDKOS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, 

Rockdale stotis.
Mūsų atstovas Jus aplankys 

Prekės duodamos ir išsimokėjimui.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

BEXLEY, N.S.W.
Tel.: LW 1220 

kiekvienu metu. 
Mes kalbame vokiškai.

Jūs paskelbėte viešą atsišauki
mą (“Mūsų Pastogė” Nr. 84) kaip 
steigėjai L.R. Santarvės, kviesda
mi visuomenę Jus paremti. Aš ti
kiuosi, Jūs man atleisite už tai, 
kad aš prašysiu platesnių paaiš
kinimų ar atsakymų į mano klau
simus, nes Jūsų atsišaukimas man 
sukėlė daug neaiškumų ir abejo
nių.

Aš gyvenu Australijoje jau šeše- 
rl metai. Per tą laiką visad ma
čiau lietuvius palyginti organizuo
tai ir vieningai siekiančius to pa
ties tikslo — Lietuvos išlaisvini
mo, nežiūrint nei pasaulėžiūrinio 
nei politinio paskirų asmenų ar 
organizacijų nusistatymo.

Gi Jūs, visas lietuvių pastangas 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, aš su
prantu, kaip Australijoje, taip ir 
kitur, apšaukiate rietenomis, žmo
nių veikla, kurie nesimoko iš gy
venimo patirties. Visus kitus lai
kote gyvenančius “dingusių" lai
kų politinėmis kategorijomis ir iš 
viso nerandate nė vieno gero žod
žio niekam už padarytas pastan
gas dėl Lietuvos laisvinimo. Ne
jaugi mes visi kiti, nesivadiną 
Jūsų organizacijos vardu, nesame 
nieko gero padarę?

Jūsų organizacija yra Jauna ir 
mes nesenai apie ją pradėjome 
girdėti. Jūs peikiate visus kitus, 
jų darbus, jų metodus ir t.t„ bet 
aš žinau lietuvių tautai nusipel
niusių daug vyrų ir organizaci
jų, o ką padarėte Jūs? Keli Jūs 
ten esate? Jūs net savo pavardes 
po org. atsišaukimu nepaskelbėte. 
Tai kaip mes galime Jūsų žodžiais 
tikėti ir eiti paskui Jus?

Jūs sakote, kad kova dėl Lietu
vos išlaisvinimo galima sėkmin
giau atlikti organizuotai, nei pas
kirai, ir sakote, kad tat yra Jū
sų tikslas. Vyrai, kur Jūs buvote 
iki šiol!? Kiti tą darbą jau dirba 
senai ir organizuotai! Man atrodo, 
kad mes čia, Australijoje, esame 
Irgi organizuoti. Tad kokios mūsų 
nuodėmės? Ką Jūs žadate daryti 
su mumis, kurie jau senai dirba
me Lietuvos išlaisvinimui? Man 
visgi įdomu, kaip mūsų santykiai 
rutuliosis.

Jūs sakote, kad LRS ir visi kiti 
turi derinti savo pastangas ir 
veiksmus su Kraštu. Aš prisipa
žinsiu, nesuprantu ką Jūs čia no
rėjote pasakyti. Gal Jūs malonėtu
mėte paaiškinti: kas, kaip, kur ir 
ką nederina ir kaip ir kuo prak
tikoje pasireiškia Jūsų pastangų 
derinimas? Jūs nieko nesakote 
apie savo veiklos derinimą su ki
tų jau vykdoma veikla dėl Lietu
vos laisvinimo už Lietuvos ribų. 
Taigi, ar Jūs griausite kitų veik
lą, ar bendradarbiausite ir, paga
liau, kuo tas Jūsų eventualus ben
dradarbiavimas pasireikš prakti
koje?

Jūs baigiate savo atsišaukimą 
pareikšdami, kad: “Vadovaudamie
si šiomis gairėmis ir jausdami 
trūkumą organizuotų pastangų
šioms mintims įgyvendinti, stei
giame Melbourno LRS skyrių..." 

Jei aš galiu j Jus kreiptis, kaip 
į brolius tautiečius, tai aš turiu 
prisipažinti, kad aš iš Jūsų atsi
šaukimo nesijaučiu supratęs ko
kios bus Jūsų veiklos gairės. Jūs 
pradėjote savo veiklą nuo nieki
nimo ir degradavimo kitų, kurie 
dirba ir turi jau daug nuopelnų. 
Ar tai yra viskas, ką Jūs esate 
numatę savo veiklos gairėse?

Aš prašau atleisti už mano to
kią atvirą formą stengiantis išsi
aiškinti reikalus, nes kiekvienam 
įdomu žinoti, kaip seksis su nau
jai atsirandančiu kaimynu gyven
ti, kuris bando užmegzti pirmą 
pažintį nepriimtoje formoje tarp 
taikių, ramių ir kultūringų žmo
nių.
Sydnėjus, 1955.8.31.

V.S.

JEI NESKAITYSI IR NEPRENU- 
MERUOSI “MŪSŲ PASTOGĖS”. 
NETOLIMOJE ATEITYJE Iš 
TAVĘS PASIJUOKS LIETUVIŠ
KAI NEIŠMOKĘS TAVO VAI. 
KAS.

Lietuviškos plokštelės
120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
Gausite parašę: D. Daunoraitė,

49 Thronton Ave., London W 4, 
England.
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mAsu pastogė
Melboumas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Danutė Butkevičiūtė.
Pabaigai žodį tarė Tėvų Rėmėjų 
Komiteto vardu V. šalkūnas, sen. 
Pagerbtas 10 metų kunigystės 
proga kursų dėstytojas kun. J. 
Kungys. Jam buvo įteiktas A. Bu- 
loko meniškai paruoštas adresas. 
Kursų vedėjas iš kursantų gavo 
gražų plunksnakotį.
Sekė šokiai, vaišės ir loterija, šo
kiams grojo tai progai sudarytas 
B. Zabielos trejetukas. B. Zabiela, 
savo iniciatyva, pravedė ir tauti
nių dainų pamokymą. Salėje buvo 
200 su viršum svečių. Pelno gau
ta apie £ 60. (X)

Tautos šventė Melbourne buvo 
švenčiama rugsėjo 11 d. St. Johns 
parapijos bažnyčioje kun. P. Va- 
seris už kenčiančią Lietuvą laikė 
giedotines mišias. Choras "Aldas” 
giedojo šv. Cecilijos Mišias. Kun. 
P. Vaseris pasakė pamokslą, pa
brėždamas dvigubą rugsėjo 8-to- 
sios reikšmę: Mergelės Marijos 
gimimą Ir Vytauto Didžiojo karū
naciją. .

Po pamaldų didžiojoje parapijos 
salėje minėjimą trumpu žodžiu 
pradėjo ALB Apylinkės Valdybos 
pirmininkas S. Balčiūnas, paaiš
kindamas, kad ne dėl valdybos kal
tės šventės programa yra sutrum
pinta.

Paskaitą skaitė V. Cižauskas, 
išaiškindamas tautinę ir bažnytinę 
šventės reikšmę, ir pastebėdamas, 
kad vienybės stoka kenkia didės- 13fl0 va] gt Johns ijc. 
niems mūsų žygiams Prelegentas | j -e (ka HoddIe gt ,r vic. 
kvietė visus vieningai jungtis į 
kovą už Lietuvos laisvę.

Melbourne Lietuvių Bendruome
nės Lietuvių Namų Įsigijimo Ko
miteto pirmininkas A. Žilinskas 
paaiškino lietuvių namų įsigijimo 
padėtį, pranešdamas, kad akcijų 
išparduota už apie pusantro tūks
tančio svarų. Spalio mėn. prad
žioje bus sušauktas akcininkų su
sirinkimas, kuriam būsią perduo- 
ta spręsti namų įsigijimo reika
lai. Kad visi galėtų dalyvauti sa
vų namų reikalų sprendime jis 
kvietė, dar neįsigyjusius namų 
akcijų, jų įsigyti.

Gražiai atliko šventės meninės 
programos dalį vaikučiai: Aušra 
Gylytė, pasipuošusi tautiniais dra
bužėliais, gražiai padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraštį “Aš čia gy
va” ir Kęstutis Civlnskas, įdo
miai paskalydamas iš A. Rinkū- 
no vadovėlio “Kregždutė” — “Su
kilimas mokykloje”.

Šventė užbaigta tautos himnu.
Šventės proga surinkta aukų 

Tautos Fondui 7 svarai 5 šilingai 
ir 26 bendruomenės nariai pilnai 
užsimokėjo solidarumo mokestį.

J.M.

MELBOURNO LIETUVIAMS

Visi tautiečial-ės, įsigiję Mel- 
boumo Lietuvių Namų akcijas, 
kviečiami atvykti į I-ą susirinki
mą, įvyksiantį š.m. spalio mėn. 9 

.d. (sekmadieni), tuoj po pamaldų, 
jos sa-

taria Pde.), East Melbourne.
Susirinkimui patiekiama tokia 

darbotvarkė:
1. Laikinojo Namų Komiteto pra

nešimas,
2. Lietuvių Namų Valdybos rin

kimai,
3. Revizijos Komisijos rinkimai,
4. Einamieji Liet. Namų įsigi

jimo reikalai.
I Prieš susirinkimą veiks Sociali
nės Globos Moterų D-jos užkan
dinė. Akcininkai prašomi atsinešti 
visas turimas akcijas.

Kviečiami atvykti ir ne akcinin. 
kai suinteresuoti lietuvių namų 
įsigijimo reikalu.

Alg. Žilinskas 
Laik. Liet. Namų 

Komiteto vardu

MELBOURNO 
VISUOMENEI

m. spalio mėn. 8 d. (šeštadienį), 
vai. vak., St. Michaels salėje, 

Nth. Melbourne, bus viešai rodo
mi

S. 
6
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Sydnėjus
LITERATŪROS POPIETĖ

Sydnėjaus Lietuvių Plunksnos 
Klubas ruošia literatūros popietę, 
kuri įvyks spalio 1 d., šeštadienį, 
7 vai. vak., 12-14 Ennis Road, Mil- 
sons Point salėje. Parengimui pro
gramą — eilių ir prozos pynę, pa
įvairintą parinktos muzikos garsais, 
sumontavo V. Kazokas. Čia bus iš
pildyta Sydnėjuj gyvenančių litera
tų kūryba, būtent: V. Kazoko, A. 
J. Jūragio, J. Janavičiaus, V. 
Skrinskos ir poros kitų iš toliau, 
kurią skaitys patys autoriai ar 
kviestiniai lietuviško žodžio bičiu
liai — menininkai. Po literatūrinės 
programos įvyks pasilinksminimas.

BANKSTOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLOS TĖVŲ 

SUSIRINKIMAS

Canberra
GRAŽIAI ATŠVĘSTA 

RUGSĖJO 8—TOJI
šiais metais Canberros lietuviai 

Tautos šventę paminėjo labai Iš
kilmingai. šio mėn. 11 d. 12 vai. 
kun. dr. Bašinskas atlaikė pamal
das ir pasakė pamokslą.
' Pamaldų metu giedojo Pr. 
Dariaus vedamas dvigubas vyrų 
kvartetas ir solo Pr. Darius.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
ALB Apylinkės pirm. A. Butavi- 
čius. Sugiedojus tautos himną, bu
vo skaityta paskaita apie bendruo
menės paskirtį mūsų gyvenime.

Meninėje dalyje pasirodė tauti-

- s— 
u* —-

Pranešimai

Jaunosios Jėgos Scenoje
Melbourne Lituanistinių Kursų 
Tėvų Rėmėjų Komitetas rugsėjo 
10 d. karmelitų salėje suruošė 
jaunimo vakarą — pobūvį. Prog
ramą atliko Lituanistinių Kursų 
lankytojai Ir Algio Karpavičiaus 
vadovaujami Tautinių šokių gru
pės šokėjai. Baranauską ir Putiną 
padeklamavo Vytautas šalkūnas ir 
Algis Kazlauskas; Putino eilėraš
čius paskaitė Birutė Antanaitytė 
ir Eglė Civinskaitė. Stud. Rasa 
Jakutytė paskaitė referatą “Vir
šūnės ir Gelmės”, kuriame panag- 
rinėjo to paties pavadinimo Puti
no eilėraščių ciklo simbolizmą. Da
nutė Butkevičiūtė paskaitė savos 
kūrybos “Kūdikystės takais". Pia
ninu paskambino Irena Zablecky- 
tė, Danutė Butkevičiūtė ir Vikto
ras Adomavičius. Tautinių šokių 
grupė pašoko 4 šokius.
Centrinis tačiau programos daly
kas buvo K. Binkio “Atžalyno" 
II-jo veiksmo vaidinimas, režisuo
tas Valės Baltutytės. Vaidino Li
tuanistinių Kursų lankytojai. Kur
santai dalyką suvaidino tikrai ge
rai. Tas daugelį maloniai nustebi
no, nes tokio lygmens vaidinimo 
Iš tokios mažos jaunimo grupelės 
niekas nesitikėjo. Visai geri buvo: 
direktoriaus rolėje Davis Bitė, ins
pektoriaus — Arūnas Staugaitis ir 
mokinio — Algis Bulokas. Visai 
įtikinančiai suvaidino ir klasė kaip 
vienetas. Komplimentas tikrai dera 
visai grupei ir vadovei V. Baltu
tytei.
Programą pradėjo trumpu žodžiu 
kursų seniūnas stud. med. A. Stau
gaitis, pažymėdamas, kad su prog
rama kursantai ir šokėjai atneša 
savo dalį Tautos šventės proga. 
Turint galvoje pasiruošimui skir
tą darbą ir pasirodymo gerus vai
sius, jų įnašas tikrai vertingas. 
Jautėsi, kad lituanistinė progra
mos dalis buvo paruošta moksli
nimo tikslui. Programą pravedė

TRUMPI KULTŪRINIAI
FILMAI

Po jų, ten pat, įvyks
ŠOKIŲ VAKARAS

Pulkus orkestras, loterija, mergi
nų tango ir kt. Įėjimas aukomis. 
Visus maloniai kviečiame atsilan
kyti. Vykti iš Elizabeth gatvės 
(mieste) tramvajais Flemington 
tilto kryptimi iki 19-to sustojimo.

Akad. Sk. Sąjūdžio 
Melbourne Skyrius.

TRADICINIS PABALTIECIŲ 
BALIUS SYDNĖJUJE

Šiemet įvyks spalio mėn. 29 d., 
Grace Bros Auditorijos salėje, 
Broadway.

Bilietai netrukus bus pradėti pla
tinti. Perkant bilietus iš anksto 
galima rezervuoti sau staliukus 
keturių, šešių ir didesnio skaičiaus 
žmonių grupėms. Bilietų kaina: 
vyrams £ 1.0.0, moterims £ 0.16.0.

Balius žada būti vienas nuotai- 
kingiausių parengimų Sydnėjuje.

— P. PLUČĄ prašo atsiliepti 
Vingiliai: 73 Brunswick Str., Mary
land, N.S.W.

rest! “Tėviškė”. Mnžoii Kučins- 
1-oi*ė nednklsmnvn rilėrašti “Bite
lė” ir dvivebsR vvrn kvartetas 
nadainavo penkias dainas.

— Rugsėjo 9 d. Apylinkės Val
dybos surengtame baliuje dalyvavo 
nelauktai didelis skaičius tautie
čių.

— Jūsų korespondentas buvo 
Rugsėjo 17 d. Yagoonoje, mo- ' įsivogęs i A. Škėmos "Živilės” re- 

kyklos klasėje, įvyko antrasis šiais Į peticijas. Praneša, kad kietose rež. 
metais mokinių tėvų susirinkimas. ' a. Gasiūno rankose jaunieji akta
is mokyklos vedėjo J. Reisgio riai dirba rimtai ir pradeda įgauti 
pranešimo paaiškėjo, kad mokyk
lai trūksta kelių mokytojų, ir kad 
ne visi tėvai atlieka savo pasiža
dėjimą — palaikyti švarą mokyk
loje. Beveik visi tėvai nekreipia 
dėmesio į vaikų pažangumą moks
le. Dar daug vaikų neturi reika
lingų vadovėlių Ir neatlieka už
duotų darbų namuose.

Tėvų komiteto pirm. Al. Mau- „ ,
ragis perskaitė mokyt. Kantono j k - M-K- Čiurlionio Preliudus Ir 
Jam prisiųstą laišką, kuriame tė- Nokturną (Piano solo išpildymas 
vai prašomi labiau susirūpinti lie-1 žinomos Adelaidės lietuvių drau- 
tuvlškosios mokyklos reikalais.1 
Šiuo metu mokykloje dirba šie mo
kytojai: Reisgys, Kantonas, Ra
manauskas, žilytė, kun. Butkus. 
Dėl emigracijos Amerikon iš mo
kyklos darbų pasitraukė Pikturna 
ir naujai įsijungė Stašionis. Ponia 
Ramanauskienė rengia vaikus mo
kyklos pasirodymui. Nutarta prieš 
metų pabaigą sušaukti dar vieną 
mokinių tėvų susirinkimą.

VESTUVĖSE NEUŽMIRŠTA 
IR LIETUVIŠKA SPAUDA
— Rugsėjo 24 d. įvyko Jurgio 

Karpavičiaus su Danute Donielal- 
te jungtuvės.

Po jungtuvių apeigų, kurias at
liko kun. P. Butkus šv. Jouzapo 
bažnyčioje Camperdowne, į p.p. Do- 
nielų namus Croydone susirinko tė
vai, giminės ir svečiai iš Sydnė
jaus ir Canberros, letuvlšku pa
pročiu atšvęsti šią šeimos šventę.

Abu jaunieji buvo aktyvūs lie
tuviškojo jaunimo tarpe ir Sporto 
Kl. Kovo nariai.

Per vaišes, A. Laukaičio Inicia
tyva, buvo padaryta mezliava ben
druomenės laikraščiui.

Svečiai gausiai aukojo ir "Mūsų 
Pastogei surinkta £ 11.10.0. (n)

— Rugsėjo 24 d. susituokė Vy
tautas Kasperaitis su Genute Gi- 
liute. Camperdowno parapijos baž
nyčioje moterystei palaimino kun. 
P. Butkus.

Tradicinėse lietuviškų vestuvių 
vaišėse, įvykusiose p.p. Gilių na
muose Bankstowne, dalyvavo tė
vai ir gausus būrys svečių 

Jaunoji buvo aktyvi Sporto Kl. 
Kovo narė — moterų tinklinio ka
pitonė.

Per vaišes, J. šimborui pasiū
lius, buvo pravesta mezliava “Mū
sų Pastogei". Vestuvių dalyviai 
nuoširdžiai šią mintį parėmė ir su
dėjo £ 10.12.li. (i)

formą. Režisierius prasitarė, kad 
“Živilės” premjera įvyksianti lap
kričio mėnesi (p)

JTEŠKOMA 250 LIETUVIŠKOS 

MUZIKOS MĖGĖJŲ
Pirmą kartą Australijoje išlei

dome lietuvišką patefono plokšte-

INŽINIERIŲ DĖMESIUI
Š.m. spalio mėn. 1 d., šeštadie

nį, 14 vai. įvyksta Sydnėjaus lie
tuvių inžineirių ekskursija į Pyr- 
mont elektros jėgainę. Norį daly
vauti (kviečiami ir ne Draugijos 
nariai) renkasi George gatvėje 
prie Town Hall. Iš čia, punktua
liai 13.30 vai., vykstama į Pymiont.

Draugijos Valdyba.

TARPTAUTINĖ SKAUTŲ SPOR
TO ŠVENTĖ GLENFIELDE 
Sydnėjaus Vietininkija praneša, 

kad š.m. spalio 9 d. Glenfieldo 
sporto aikštėje įvyksta tarptauti
nė skautų sporto šventė. Pradžia 
10 vai. ryto. Rungsis lengvaatle- 
tai. Iš lietuvių dalyvauja Sydnė
jaus Vietininkijos skautai-ės, kvie
čiama lietuviškoji vsuomenė savo 
dalyvavimu moraliai palaikyti mū
sų jaunąją kartą, ginant lietuviš
kas spalvas.

SYDNĖJAUS SKAUTŲ IR 
VISUOMENĖS DĖMESIUI

Sydnėjaus Vietininkija praneša, 
kad ruošiamą skautų iškilą — ge
gužinę pasiekti galima (iš Liver- 
poolio stoties) šiais gariniaiss trau
kiniais: 7.54, 9.03, 10.07, 10.54 va
landomis ryto. Iki 11 vai. Ingle- 
burno stotyje lauks uniformuoti 
skautai, kurie nurodys tolimesnį 
kelią. Nuo stoties iki iškilos vietos 
20 minučių pėsčiam.

Iškila — gegužinė įvyks Ingle- 
burno Picnic Graund. Kviečiami vi
si skautai-ės, jų tėvai ir visa lie
tuviškoji visuomenė.

Sydnėjaus Vietininkija.

GENUTĘ GILIUTĘ 
ir 

VYTAUTĄ KASPERAITI, 
sukūrusius šeimos židinį, bičiuliškai sveikina ir laimingo 
gyvenimo linki

A. J. Eismontai ir E. P. Nagiai.

Cabramattoje
4 Broomfield St. — prieš pat gelež. stotį 

ATIDARYTA MODERNIŠKA LIETUVIŠKA MAISTO 
PRODUKTŲ PREKYBA

Europiteiškl ir australiški maisto produktai. Įpakuotos ir pa
laidos prekės.
Apsilankę įsitikinsite, kad ‘‘Ratoj” gdriauslos prekės ir pi
giausios kainos.

ges Dorothy Oldham).
Plokštelės kaina 12/6 su 

siuntimu.
Užsakymai (lietuvių kalba) 

čiami firmai MAZIL & CO.,
Floor, 91-93 A Gonger Street, 
Adelaide, S.A.

per-

siun-
First

DANUTĘ DONIELAITĘ

ir
JURGI KARPAVIČIŲ,

sukūrusius lietuvišką šeimos židi
nį, sveikiname ir linkime darnaus 
ir laimingo gyvenimo

Grosai.

6

3

“Atžalynas”
REPETICIJŲ TVARKA

Penktadienį, 30.9.56, III v. 6 vai. 
p.p. Milsons Pt. salėje.

šeštadienį, 1.10.55, IV v. 6 vai. 
p.p. 52 Jeffrey St.

Sekmadienį, 2.10.56, II ir V v. 
vai. p.p. Milsons Pt. salėje 
Pirmadienį, 3.10.56, III Ir IV v 
vai. p.p. Milsons Pt. salėje.
Penktadienį, 7.10.55, V ir I v. 6

vai. p.p. Milsons Pt. salėje.
šeštadienį, 8.10.66, II v. 6 vai. 

p.p. Milsons Pt salėje.
Sekmadieni, 9.10.55, III v. 3 vai. 

p.p. Milsons Pt. salėje.
Penktadienį, 14.10.65, V v. 6 vai. 

p.p. Milsons Pt. salėje.
šeštadienį, 15.10.55, IV v. 6 vai. 

p.p. Milsons Pt. salėje.
Sekmadienį, 16.10.65, 2.30 p.p. 

visi “Atžalyno” aktoriai renkasi 
į Milsons Pt. salę. Režisierius.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo
DANUTĘ DONIELAITĘ — JURGĮ 

ir
GENUTĘ GILIUTĘ — VYTAUTĄ

sukūrusius lietuviškas šeimas, sveikiname ir linkime gražaus 
ir laimingo gyvenimo

Kovo Narius 
KARPAVIČIŲ

KASPERAITI,

Klubo Valdyba.

iSE5Z5a5a5SS25asa5HSB5H5Z525ž5a5E5asa52S2525Z5a525ESaSB5252Sa52S3j

I
 EUROPIETIS SPECIALISTAS

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

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

Centr. 1819
(Priešais Melbourne Town Hall.)
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DĖMESIO! DĖMESIO I

LIET. REZISTENCIJOS BUV. POLIT. KALINIŲ KOMITETO

TRADICINIS PAVASARIO

VAKARAS-BALIUS

E

ĮVYKS š. M. SPALIO MĖN. 29 D. MACABEAN HALL 
146 Darlinghurst. Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties. 
Baliaus programoj baletas, tautiniai šokiai ir solistai. Bus ren. 
karna BALIAUS KARALIENĖ, šokiams gros GERA ŠVEICA
RŲ KAPELA. Veiks didieji spalvotieji prožektoriai. Bufete 
šalti ir karšti užkandžiai bei taurieji gėrimai.
Pakvietimai: vyrams 12 šil., moterims 10 šil. Pakvietimus ga
lima gauti liet, spaudos kioske Camperdowne pas p. Stašį ir 
pas vladybos narius: Juozą Ilčiuką — 76 Church St., Ryde, 
N.S.W., St. Rutkauską — 20 Bowes Ave. Edgeclif, N.S.W., 
J. Ramanauską — Lot 3 Hillcrest Ave, East Bankstown, N.S.W. 
ir Pr. Sakalauską — 137 Wilbur St., East Bankstown, N.S.W. 
Paštu užsakant siųsti Pr. Sakalausko adresu atitinkamos vertės 
“Postal Note”, pridedant 3i peno pašto ženkliuką.

50% pelno skiriama Sydnėjaus Lietuvių Namams. 
Maloniai kviečiami visi tautiečiai ir jų svečiai.

LRBPK VALDYBA

POSTAI
PABALTIECIŲ STALO TENISO 

TURNYRAS SYDNĖJUJE

S.m. spalio mėn. 1 ir 2 dienomis, 
Sporto Klubas Kovas Camperdow
no parapijos salėje rengia Sydnė
jaus pabaltlečių stalo teniso tur
nyrą. Jis bus pravestas komandine 
sistema. Dalyvaus estų, latvių ir 
lietuvių vyrų bei moterų koman
dos.

Kovą atstovaus: Karpavičius, 
Bernotas ir Binkauskas; šliaper- 
taitė, Laukaitienė ir Gudeikaltė. 
Turnyro laimėtojams yra paskir
tos pereinamosios taurės. Turnyru 
susidomėjimas itin didelis sporti
ninkų tarpe, nes žais geriausi pa- 
baltiečlai stalo tenisininkai, žai
dynių pradžia šeštadienį ir sekma
dienį 2 vai. p.p.

KOVAS — MOORE PARK 45:44

Augštosios Lygos krepšinio pir
menybėse Kovas turėjo labai sun- 

i kias rungtynes prieš Moore Park 
ir laimėjo tik vieno taško persva
ra.

Moore Park komanda pasižymi 
veržlumu Ir didele sparta. Rungty
nės buvo labai įtemptos. Tik pas
kutinės minutės Išryškino laimė
toją.

KOVAS KANGAROOS 50:66
Kangaroos A. Lygoje yra viena 

silpniausių komandų, bet Kovas 
pralaimėjo. Čia gal kaltas per di
delis pasitikėjimas (Kovas laimė
jo eilę rungtynių prieš pačias 
stipriausias komandas) ir neverti- 
nimass priešo,

KOVAS — NEUTRONS 36:33
Gražioje kovoje Kovas laimėjo 

prieš amerikiečių —australų rink
tinę, kuri A. Lygos lentelėje sto
vi pirmaujančių komandų eilėje. 
Šį kartą Kovo vyrai parodė visiš
ką savimi pasitikėjimą aikštėje Ir 
savo gražiu žaidimu bei tiksliais 
metimais stebino žiūrovus. Pirmą 
puslaikj Kovas baigė 19:14. Ant
rame, nors augštieji amerikiečiai 
kovojo puikiai, bet pergalės iš
plėšti nepajėgė.

Taškus pelnė: Genys 10, šutas 
9, Vasaris 7, Laukaitis 6, Kože- 
niauskas 3, Kriaucevičlus 2.

CANBERROS LIETUVIAI 
KREPŠININKAI LAIMĖJO 

TAURĘ
Baigminėse varžybose susitiko 

Canberros Lietuvių Sporto Klubas 
Lithuanians su IMCA.

Lietuviai buvo žymiai pranašes
ni. Savo sparta ir veržlumu tuoj 
palaužė IMCos zoninį gynimą ir 
pirmą puslaikj baigė 27:15. Antra
me puslaiky mūsiškiai viešpatavo 
aikštėje. Rungtynės baigtos 61:88 
Lithuanians naudai.
žaidė: F. Gružas, V. Genys, V. 
Macevičius, M. Venclova, P. Gru
žauskas, V. Tiškus, I. Jarašius ir 
L. Gružauskas.

Nugalėtojui įteikta taurė. Ją 
įteikė ir mūsų vyrus pasveikino 
Duntun Karališkosios Karo Mo
kyklos viršininkas.

Rungtynių žiūrėjo per 160 žmo
nių, kurių trečdalį sudarė lietu
viai.

Dienraštis “Canberra Time"” run
gtynes pavadino geriausiomis se
zono rungtynėmis, (p)

FUTBOLO RUNGTYNĖS 
Lietuviai — Lenkai

Spalio 2 d. 3 vai. p.p. Chulloros 
stovyklos aikštėje įvyks draugiš
kos futbolo rungtynės tarp lietu
vių Ir lenkų.

Visi Kovo futbolo komandos 
žaidėjai renkasi 2.30 vai. Chulloros 
aikštėje.

AUSTRALIJOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

prasidėjo rugsėjo 26 d. Jos kiek
vieną dieną vyksta 8.30 vai. vak. 
Newtowno Police Boys Klubo pa
talpose. Pirmenybės baigsis spa
lio 1 d.
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Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1768, for the publi
sher Vytautas Sfanniškls, as 
President of the Australian — 

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