
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—“OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRAŠTIS
Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a news paper.

PRENUMERATA
Ištisiems melams— 

£ 3.0.0.
Pusei metų—£140.0 
Vienam mėnesiui—

5 šil.
Atskiras nr. — 1/6.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš-l 
tuose - 7 dol. me-

SKELBIMAI 
1 colis per vienų 
skiltį—10/- 
Skelbimų kaina vie
nui teksto eilutei ar
ba jos vidtai'—1/6.

Nuolatiniams skel
bimams teikiama 

nuolaida.
Už skelbimų turinį 

neatsakoma.tams.
PRENUMERATA ADRESUOJAMA:

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

Redaktorius: Jurgis Kalakauskas LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Redakcija: 127 Mimosa Rd., East Bankstown, N.S.W. Tel.: UY 4581, WB 1758 KRAŠTO VALDYBA

Nr. 39 (337). šeštieji metai.

SYDNĖJUS, 1955 m. spalio 5 d.

SMERKTINAS 
BANDYMAS
šiame laikraštyje tautiečiai, 

straipsniais ir laiškais redakcijai, 
griežtai pasmerkė melbournlškio 
“švyturio” peršamų Lietuvos him
no reformos mintį.

Kitu metu ir kitomis aplinky
bėmis, klausimas nebūtų iššaukęs 
tokios reakcijos — normaliose val
stybinio gyvenimo sųlygose tautos 
himno niekas ir nedrįstų sauva- 
liškai kaitalioti. Tremtyje tačiau 
kiekvienas tariasi turįs teisę ir va
lių elgtis taip, kaip jam patinka, 
todėl ir į visos tautos nuosavybę 
tūli asmenys yra linkę žiūrėti 
kaip į savo daiktų.

Jau pats žodis TAUTOS rodo, 
kad tautos himnas priklauso visai 
tautai. Tad ar turi teisę keli tūks
tančiai žmonių, mažutė lietuvių 
tautos dalelė, kėsintis į tai, kas 
visai tautai priklauso? NelgaJuo 
mažiau teisės į šitai turi keletas 
ar kelios dešimtys melbournišklų! 
Ir tautos himnų reformuoti pasi
šovusieji melboumišklai negali ne
žinoti, kad šituo jie siekia išreikš
ti visos tautos valių. Ir jie tikrai 
žino, kad šitam jie neturi nei Ju
ridinės nei moralinės teisės. Tad 
kodėl taip elgiamasi ir tai dabar?

Šitas laikraštis nesako, Kudir
kos parašytasis tautos himnas yra 
tobuliausias. Bet tiesa yra tai, kad 
jis šiandien yra vienintelis. Ir toks 
privalo palikti, iki Lietuvos vals- 
tybės suverenumas bus atstatytas 
— kol tauta galės laisvai pasisa
kyti. Todėl niekam nevalia dabarti
nio himno kaitalioti.

Tie, kurie siūlo tautos himne, 
vietoj žodžio saulė įstatyti žodį 
Dievas, parodo tik savo nesubren
dimų ir dvasinį lėkštumų. Jiems 
svarbu žodis, bet ne esmė. Juk 
kun. prof. Yla sako, kad saulė 
mūsų tautos himne reiktų suprasti 
amžinosios šviesos prasme Kiti 
gal ir kitokių interpretacijų pa
tieks. Todėl palikime žodžius jų 
vietose.

Mes turime labai gražių gies
mių. Tad nenorėkime ir tautos 
himnų padaryti bažnytine giesme, 
nes tada nebeturėsime tautos him
no.

“Švyturio” keliu eidami atsi
durtume akligatvyje: gali Juk atsi
rasti žmonių, kurie įsigeis tautos 
himne dar kurį kitų žodį, gal net 
visų sakinį, keisti. Kaip tada?

Jeigu šiandien tūli melboumiš- 
kiai jau mėgina, savaip tautos 
himnų giedoti, šitai rodo, kad ne
tenkama atsakomybės Ir tautinio 
padorumo jausmo. Ir nesistebėki
me, Jei kurių dienų mūsų jauni
mas, kuris jau čia mokomas Lie
tuvos praeitį pažinti ir iš jos stip
rybės semtis skatinamas, sykiu 
tautinėn vienybėn kviečiamas, di
desnio būrin susirinkęs nebemokės- 
savo tautos himno giedoti, kadan
gi iš savo vyresniųjų jie bus iš
mokę kelias jo variacijas. Jie, vi
sai nuoširdžiai, tikės, kad Lietuva 
ir neturėjo himno, nes tauta te
gali turėti tiktai vienų tautos 
himnų.

Šitas laikraštis reiškia tvirtų 
įsitikinimų, kad mes tremtyje, kaip 
maža savos tautos dalelė, neturi
me teisės, ir galios daryti tarimus, 
kurie priklauso visos tautos valios; 
kaip tautinė bendruomenė svetimo, 
je šalyje privalome rūpestingai 
saugoti ir puoselėti tas vertybes, 
kurios gali geriausiai prisidėti 
prie tautinio gyvastingumo išlai
kymo, kaip lygiai privalome už
kirsti kelių tokiems reiškiniams, 
kurie šitai gali sutrukdyti.

2 NAUJI VYSKUPAI 
LIETUVOJE

Telegramų agentūra AP š.m. 
rugsėjo 13 d. perdavė iš Londono 
žinių, kaip pastebi, paremtų Mas
kvos radijo pranešimu, kad sek
madienį (turėtų būti rugsėjo 11 
d. E.), dalyvaujant 1.500 tikin
čiųjų, Vilniaus katedroje buvę įš
vęsti du nauji vyskupai. Tai Pet
ras Maželis ir Julionas Stepona
vičius. Juos įšventinęs 80 metų 
amžiaus Panevėžio diecezijos vys
kupas K. Paltarokas. Ceremonijose 
dalyvavę per 30 prelatų, kanaunin
kų Ir kunigų. Tai tokia toji be ko
mentarų AP perduotoji žinia. Trem
tyje esančios Lietuvos dvasinės 
vyresnybės atstovų pasisakymo tuo 
reikalu dar nėra paskelbta. Tų ži
nių plačiai perdavė amerikiečių ir 
vokiečių spauda.

Vatikano sluogsnluose ta proga 
pažymima, jog dviejų naujų vys
kupų konsekravimas dar nereiškia, 
kad Sovietai būtų pakeitę savo 
nusistatymų antireliginiu atžvil
giu. (vairios radijo tarnybos klau
sia, kodėl Sovietai nepaskelbia 
smulkesnių ir tikslesnių duomenų, 
koks likimas ištiko 4 lietuvių vys
kupus: Borisevlčių, Ramanauskų, 
Matulionį ir Reinį.

UŽSIENIEČIAI 
SAVANORIAI

SPR ir kiti spaudos organai, 
komentuodami “New York Times” 
paskelbtų pranešimų, rašo, kad 
Fort-Bragge, šiaurės Karolinoje, 

JAV-se vykdomi pratimai ir pa
ruošiami specialūs daliniai, kurie 
karo atveju numatyti išmesti prie
šo užnugaryje. Iš pagėgėlių ana
pus geležinės uždangos amerikie
čių armijoje sudaromas specialus 
korpas. “Aviacijos” parašiutininkų 
specialių dalinių grupė apmokoma
partizaninės taktikos. Tas žinias 
taip pat patvirtino pulk. Raff, mi
nimojo Forto karo psichologinės 
vadybos direktorius. Korpas suda
romas tiktai iš savanorių.

Krizei
Atslenkant

AUSTRALIJOS VYRIAUSYBES 
PASTANGOS IŠVENGTI KRIZĖS.
MINISTERIS PIRM. PARLA
MENTE PASKELBĖ VYRIAU
SYBĖS PANAUDOSIAMAS PRIE
MONES.

Ministeris pirmininkas (Mr. Men
zies) federaliniame parlamente pa
skelbė, kad vyriausybė panaudos 
visas priemones prekybos balansui 
išlyginti ir šito turės būti pasiekta 
iki ateinančių metų birželio 30 die
nos.

Jis nurodė, kad naujieji importo 
suvaržymai buvę labai rūpestingai 
išstudijuoti ir žiūrėta, kad tai ne
pažeistų, arba paliestų galimai ma
žiau, vietos pramonės gamybų.

Importas bus sumažintas ir tuo 
būsią sutaupyta £80 millonų. Su
varžymai paliesiu daugiausiai įve
žimų iš Amerikos ir D.Britanljos.

Atidedami kai kurie valstybės 
lėšomis vykdomi darbai ir čia nu
matoma sutaupyti £ 10 milionų. I

Federalinės vyriausybės užpla- ’ 
nuotas importas atskiroms žiny
boms, sumažinamas iki £ 40 mil. 
Buvo numatyta iš užsienio įvežti 
už £ 59 milionus.

Parlamento narių atlyginimai 
nebūsią didinami iki kitų metų 
birželio 30 d.

Ministeris pirmininkas mano, kad 
panaudojus reikalingas priemones 
būsią išvengta krizės. Jis kvietė 
gyventojus susilaikyti nuo metimo Į 
pinigų į rinką, sumažinant pirki
mą.
• Buv. Argentinos prezid. Pe

ronas jau atvyko į Uragvajų.
• Iš New Yorko pranešama, 

kad uragano metu, kuris palietė

PREZIDENTAS 
EISENHOWERIS 

SVEIKSTA
JAV prezidentas Eisenhoweris, 

po širdies atakos, antra savaitė 
tebeguli ligoninėje. Iškviesti žy
miausi širdies ligų specialistai 
konstatavo, kad svarbiausia ligos 
priežastiss yra širdies arterijos už
sikimšimas. Vėliausios žinios iš Va
šingtono rodo, kad prezidento svei
kata gerėjanti.

Gydytojų nuomone, prezidentas, 
jeigu ir nebus komplikacijų, vis- 
tiek bus reikalingas ilgesnio poil
sio.

Prancūzija Pasitraukia 
iš JTO

Sukilimai prieš Prancūzijos val
džią š. Afrikoje vis neatslūgsta. 
Esama ženklų, kad neramumai ga
li dar plėstis. Ryšium su tuo, Azi
jos — Afrikos valstybių bloko 
atstovai iškėlė Maroko ir Alžyro 
klausimą JT posėdyje. Nubalsuota 
šį klausimą svarstyti. Prancūzi
jos delegacija šitam griežtai pasi
priešino. Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris pareiškė, kad tai 
esąs grynai Prancūzijos vidaus rei
kalas, gi Jungtinės Tautos neturi 
teisės kištis į bet kurios valstybės 
vidaus reikalus. Prancūzijos dele
gacija pareiškė protestų ir iš po
sėdžio salės išėjo.

Azijos — Afrikos valstybių blo
ko siūlymą parėmė Sov. Sąjunga, 
Egiptas ir kt. Prieš balsavo Ame
rika, D. Britanija ir kitos Vakarų 
valstybės.

Prancūzija atšaukė savo nuolati
nį delegatų iš Jungtinių Tautų Ir 
skelbia, kad JT Organizacijoje 
Prancūzija pasiliksianti tik Sau
gumo Taryboje.

Numatytoji Prancūzijos minis- 
terio pirm, ir užsienių reikalų min. 
kelionė j Maskvą atšaukta.

MELB0URN0 LIETUVIŲ NAMAI
Nežiūrint įvairių nepalankių net 
priešiškų skersvėjų, yra vilties 
greitu laiku susilaukti Melbourne 
lietuvių namų. Ir tai mus kiti jau 
pralenkė: latviai St. Klldoje įsigi
jo namus, lenkai sugebėjo tą patį 
padaryti. Tegu mūsų namai ir bus 
pradžiai kuklesni, mūsų mažiau, 
bet namai turi būti. Negi lietuviai 
bus tik gyręs!, kad jie sprendžia
mu rimtu momentu moka veikti, 
moka nesutarimus atidėti į šalį? 
Visi požymiai rodo, kad lietuviai 
ir šiuo reikalu išminties neprara
do. i
Jokie paskirų organizacijų ar re
liginių bendruomenių namai neats
tos lietuvių namų, nes jie visad 
vienus ar kitus organizuotus jun
ginius ar paskirus asmenius išs
kirs, jų durų atidarymas priklau- 
ys nuo vadovaujančių asmenų ma
lonės. Tik tautinė bazė suteikia 
bendrą plotmę visiems lietuviams 
susitikti, neskirstant jų į sūnus ir 
posūnius, į sekėjus ir priešus. Koks 
lietuvis bebūtų, jis visdėlto yra 
mūsų tautos narys, tuo pačiu mū
sų tautinis brolis. Šioje plotmėje 
netinka moraliai ar religiniai ver
tinimai, nes tautoje visokių jos 
narių esama. Tai realus faktas^ 
kuriam neišmintinga užmerkti 
akis. Tuo nesakoma, kad tautinėje 
plotmėje nesiektina idealo, kad vi
si Jos nariai būtų dori, tikrai žmo
nės, tačiau to idealo nė vienai 
tautai nėra pavykę pasiekti.
Lietuvių namai, reikia tikėtis, su
siras daug mieste pasklidusių 
(laipėdos krašto lietuvių, kurie yra 
svetimi katalikų konfesijai, kurie 
lietuvių tautai tačiau nemažiau 
brangūs už katalikus. Politiškai 
jie yra svarbus elementas, nes Jų 
daugelis yra buvę stambūs Klai
pėdos krašto ūkininkai ir, progai 
atsiradus, jie grįš jieškoti sentė-

kartus, tat toms progoms bus, ga
lima susirasti vietos ir kitur. In
vestuoti pinigai kuklesniems na
mams nežus, nes visados galima 
parduoti ir dairytis didesnio ob
jekto. Namai, tiesa, bųp įsigyjami 
akciniu būdu, todėl teisiškai jie 
bus lyg ir akcininkų namai. Bet 
tuo pačiu jie bus ir aktyviųjų 
bendruomenės narių namai, nes ak
cijų įsigyti yra kviečiam! visi 
lietuviai, todėl prisidėjimas yra 
laisvas visiems. Akcininkai tačiau 
nemano tuos namus pelno reikalui 
įsigyju, akcija yra daugiau aukos 
pobūdžio, nes pirmauja visuose 
sprendimuose tautinio solidarumo 
reikalas, šių namų durys bus at
viros ir tiems, kurie iš atšalimo 
lietuviškam reikalui ar kieno nors 
suklaidinti nebus pirkę akcijų. 
Žinoma, balsų dėl namų administ
ravimo teturės tik akcininkai. Bet 
tas ir teisingai.
Namai turės įtakos visam ben

druomeniniam gyvenimui: viešajam 
lietuviškam reiškimuisi atsiras 
konkretūs uždaviniai, rūpesčiai. 
Namų administravimo komsija ar 
.įgaliotinis pasidarys labai reikš
mingas faktorius Melbourne lietu
viškajam gyvenime. Labai svarbu 
tinkami ir tvarkingi žmonės 
tam reikalui, nes nuo jų priklau
sys namų vardas, namų veidas. 
Labai svarbu taip įrengti ir tvar
kyti namus, kad jie pasidarytų 
mūsų jaunimo namai, kad jaunimų 
jie veiktų ugdančiai, dorinančiai. 
Namų administravimas yra ir di
delio takto ir išminties dalykas. 
Malonu ir tai, kad melbournlškiai, 
greičiausiai, duos Impulsų, para
ginančiai savo pavyzdžiu veiks ir 
kitas lietuvių salas sukaupti jė
gas ir įsigyti savąją pastogę. Jei 
melbournlškiai nori, kad namai bū
tų tikrai visų lietuvių namai, tai

JAV ir Meksiką žuvo apie 200 
žmonių, apie 350 yra sužeisti, 100 
yra dingusių be žinios, 5000 liko 
be pastogės. Medžiaginiai nuosto
liai milžiniški.

Juliui Žemaičiui
mirus, velionles našlei, motinai, sūnui Leonui, marčiai ir 
anūkams, gilių užuojautų reiškia

V. Petraitis, Alf. Giliauskas ir M.V. Šutai.

Stasiui Paulauskui ir Vaikams,
mylimai žmonai ir motinai

ONAI PAULAUSKIENEI

mirus, reiškiame gilių užuojautų
Mss. M. Gray, S. Jurevičius, 
St. Butkus, M. ir T. Noreikos 
ir Alf. šernas.

SYDNfiJAUS SPORTO KLUBO KOVO
MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ SPALIO 15 D., ŠEŠTADIENI,

Macabean Hali, 146 Darlinghurst Rd., Darlinghurste, stato

VYT. ALANTO 3-JŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

BUHALTERIJOS KLAIDA
Po vaidin. lokiai. 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.

Sovietai Tieks Ginklus 
Egiptui

Iš Kairo pranešama, kad Egipto 
vyriausybė pirksiantl ginklų iš So
vietų Sąjungos bei satelitinių 

kraštų, šituo labai susirūpino Ame. 
rika ir D. Britanija. Spec. D. Bri
tanijos pasiuntinys atvyko į Egip
tą. Egipto vyriausybės atstovas 
ginklų užpirkimo reikalais išskri
do į Čekoslovakiją. Egipto min. 
pirm, nurodo, kad Vakarų valsty
bės tiekiančios ginklus Izraeliui, 
todėl Egiptas turįs taip pat stip
rinti savo kariuomenę ir ją gerai 
apginkluoti.

MATULIS SU
DRAUGAIS JTO

Bolševikai visokiais būdais sten. 
giasi iškišti į priekį jiems atsi
davusius įvairius okup. Lietuvos 
veikėjus. Taip A. Venclova buvo 
pasiųstas skleisti žinių apie “įvai
rius Tarybinės Lietuvos laimėji-
mus” į Stockholmą, Veimarą, Ki
niją ir kitur. M. Gedvilas turėjo 
dalyvauti švedų parlamentarų su
tikime. J. Paleckis atstovavo Sov. 
Sąjungai drauge su k. panašiais 
“delegatais” Tarptaut. Parlamen
tarų Unijos Kongrese Helsinkyje. 
Vilniaus radijo š.m. rugsėjo 13 d. 
pranešimu, Sov. Sąjungos minis- 
terių taryba į Jungt. Tautų orga
nizacijos dabartinę sesiją, pradė
jusią savo posėdžius New Yorke 
rugsėjo 20 d., į Sov. Sąjungos de
legaciją šalia Molotovo ir kt. pa
skyrė taip pat J. Matulį, “T.L. 
AT prezidiumo narį”...

* Nauju Jungtinių Tautų Or
ganizacijos prezidentu išrinktas 
Jose Maža, čilietis.

vių sodybos. Lietuviškai galvojan- kelias atviras: tegu kiekvienas lie
tis klaipėdietis tada bus mums tuvis perka akcijų, o tuo būdu 
labai svarbu tų kraštą administ- visi pasidarys Jųjų savininkais.
ruojant. Vokiečiai ir laikraštį leid
žia, ir šiaip pinigų nesigaili klai
pėdiečių vokietinimui.
Pradžiai tegu bus ir kuklūs Mel
bourne namai, bet juose galėsime 
turėti savaitgalio kavinę, tilps 
skaitykla, jaunimas turės patalpas 
savo pratyboms ir pramogoms, 
sportininkams labai svarbu kie
mas ir bent viena didesnė salikė, 
o ją nesunku padaryti išgriaunant 
sieną ir sujungiant porą kamba
rių. Visi tie darbai galimi talkos 
būdu; atsiras mecenatų, kurie 
įrengs po kambarį, padovanos bal-
dų. Tokiuose namuose ras pasto-
gę mažesnio pobūdžio susirinki
mai, sueigos, pobūviai ir pasllinks. 
minimai. Tiesa, netilps juose ben
druomenės susirinkimas, nesureng
sime juose baliaus. Bet negi tie 
mūsų pagrindiniai vargai: tokio 
įvykiai per metus tebūna kelis

A. Zubras.

Mirė Julius Žemaitis
Po sunkios ir ilgos ligos, š.m. 

rugsėjo mėn. 22 d., Windsoro li
goninėje mirė buv. augštas Lietu
vos Vidaus Reikalų ministerijos 
pareigūnas, provizorius Julius Že
maitis, 70 m. amžiaus. Velionies 
šeima '(žmona, motina, sūnus Leo
nas su šeima) gyvena Australijoje.

Velionis palaidotas Windsoro ka
talikų kapinėse. ( amžinojo poil-
šio vietą palydėjo šeima ir arti-
mieji draugai. (V.)

• Numatoma, kad šiais metais 
prieš Kalėdas j Australiją atvyks 
Indijos ministeris pirmininkas Ne
hru. Jį pakvietė Australijos vy
riausybė.

AV.V.V.V.V.V.V.V.W.V.WAW/A,A,AV.WJ,.',<W.W/

i Imigracija Kanadon, Amerikon i;

I
 Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, dar- !• 

bo — buto garantijas, etc.) parūpina Pasaulio Liet. Bendruome- >J 
nūs Britų Kolumbijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, «Į 

advokatas ir notaras ■ !

JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B. į

įstaigos adresas: j!

SUITE 14, TUNSTALL BUILDING J>

709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B.C., CANADA į 

(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos IĮ 
smulkesnės informacijos). «Į

'.W.V.V.'.WAV.VW.V.W/AW.'.W.V.W.Y.VAV.V?,
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;&©KUPUOTQJE
V+f LIETUUQ7E

BENDRA MATERIALINĖ PADĖTIS LIETUVOJ
MOTERS PADĖTIS. Bolševikai 

mėgsta girtis, kad nė viename 
krašte moteris neturinti tiek tei
sių, kiek Sovietų Sąjungoj. Prak
tiškai tas “teisių sulyginimas” 
reiškia , kad' moteriai tenka at
likti ir tuos darbus, kuriuos Vaka
ruose net įstatymais jai draudžia
ma dirbti. Moterį Lietuvoj pama
tysime šiandieną ne tik garvežio 
mašinisto, traktoristo ir pan. vie
tose, bet ir prie sunkiausių staty
bos, kelių tiesimo ar žemės dar
bų. Dirbančiųjų motetų skaičius 
yra didelis. Tai yra dėl dvejopų 
priežasčių:

a) pokarinėj Lietuvoj moterų 
skaičius yra žymiai didesnis, negu 
vyrų,

b) uždarbiai yra labai menki. 
Retas kuris vyras gali išlaikyti 
visą šeimą. Dažniausiai tenka pa
dėti savo vyrams.

Ypač sunkiai verčiasi netekėju
sios moterys. Jeigu ištekėjusioms 
moterims tenka tik pridurti prie 
vyro atlyginimo ir jos jieškodamos 
darbo gali pasirinkti, tai netekė
jusios moterys yra tas tikrasis 
proletariatas, kuris, Markso žod
žiais, "neturi ko prarasti išsky
rus savo pančius”. Jos negalėda
mos daug laiko pašvęsti geresnio 
uždarbio ir lengvesnio darbo jieš- 
kojimui, turi imtis sunkiausių dar
bų.

Vienoje srityje bolševizmas tik
rai moterims suteikė “lygias tei
ses” — tai seksualinė sritis. Daž
nai ir vakariečiai nuvykę į Sovie
tų Sąjungą konstatuoja, kad joje 
nėra prostitucijos. Tai yra tam 
tikra prasme teisinga — jos nė
ra tokioje fottnoje, kuri yra įpras
ta matyti Vakarų didmiesčiuose. 
Sovletijoj ir seksualiniai santykiai 
yra “išlaisvinti nuo buržuazinių 
prietarų". Jie dabar pradeda plis
ti ir Lietuvoje. Nors visumoje lie. 
tuvaitės yra santūresnės, tvarkin
gesnės bei švaresnės už atkelia
vusias ruses, tačiau nuolatinis var
gas, jokios vilties neturėjimas da
ro savo įtaką ir niveliuoja visus į 
Sovietų Sąjungos glėbį patekusias 
žmones ir tautas.

Šie pasekmėje ir prostitucija 
įgijo sovietiškas formas. Nekal
bant jau npie tuos atvejus, kada 
moteris jiškodama darbo turi ver
stis prostitucija. Sovietijoj šioje 
srityje yra įsivyravusios specifi
nės formos. Pvz. ir didesniuose 
Lietuvos miestuose esanitejl darbi
ninkų bendrabučiai kai kuriais po
žiūriais yra blogiausios rūšies vie
šieji namai.

K0LCH0ZIN1NKŲ PADĖTIS.
Bendrai Lietuvoje — žemės ūkio 
krašte — trūksta maisto. Miestie
čiai bevelk visą savo uždarbį su
naudoja maisto įsigyjimui. Kolcho
zuose yra dar blogiau. Kokio nors 
akstino daugiau gaminti — nėra. 
Valstybė kiekvienam kolchozui nu
stato prievoles. Teoretiškai, dau
giau pagaminus, turėtų didesnis 
gėrybių kiekis likti privačiam kol- 
chozlnlnkų suvartjoimul. Kasdie
nybėje tačiau yra kas kita. Esama 
pavyzdžių, kada kolchozai yra nu
ėmę didesnį derlių, negu buvo nu
matyta: jiems liko daugiau net 
atidavus duokles įvairiems fon
dams (grūdų etc), MTS, valstybei, 
skolų ' padengimui ir t.t. Tačiau 
kolchozininkams teko nustebti, kai 
jie gavo įprastą atlyginimą. Visa 
kita, kaip buvo jiems paaiškinta, 
esą taupoma “juodai dienai”, ati
dedant specialiam fondui. Be to, 
kitais metais šiems kolchozams 
duoklių norma buvo padidinta.
Kolchozininkai nusivylę pereitos bei terptis į bajorų luomą, rem- 
vasaros rezultatais, kitais metais , damiesi vakarų “okupantais”, sa- 
nustatytų normų neatliko. Jiems j vo kovoje prieš plačiuosius uk- 
buvo išmokėtos minimalinės už- rainiečių sluogsnius. Iš savo pu-
darbio normos, o valstybė sau sės Ukrainos gyvėntoai jieškoję
duokles pasiėmė iš "juodai dienai” 
numatytų atsargų. Dažnai atsi
tinka, kad kolchozinlnkas už sa
vaitės darbą gauna tik 1 kg. grū
dų. Kolchozams nustatytų plane 
normų neįvykdžius, valstybė už
rašo jas į skolas, pasilmdama sau 
visą metinę kolchozą gamyba. 
Kolchozininkų pragyvenimui palie
kamas egzisteneminimumas. To-

rusų valstybėje paramos savo ko
vai prieš lenkų ir lietuviu pries
paudą. Esą B. Chmelnicko dėka 
padarytas Ukrtiinop prijungimas 
prie Rusijos atitikęs tikruosius 
tautos siekimus. Toji pati tenden
cija buvusi jaučiama ir Muenchė- 
no un-to priv. doc. Gruenig pas
kaitoj, kuris aiškinęs neva tarp 
Rusijos ir Ukrainos visuomet bu-

PARTINĖ VEIKLA. Nežiūrint, 
kad jokios literatūros, išskyrus 
komunistinę, gauti negalima ir 
žmonės apie kitokias santvarkas 
mažai ką žino, antikomunistinis 
nusistatymas jaučiamas visur, net 
jaunuomenėje.

Kaimuose komjaunuolių tėra 
vienas kitas. Ten net nelabai sten
giamasi juos į komjaunuolius tem
pti. Anksčiau prie MTS stočių 
veikė politiniai skyriai, kurie lei
do laikraščius. Juos žmonės ta
čiau mažai skaitė. Vertėsi jie gry
nai iš valstybės subsidijų.

★

VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS
š.m. rugpjūčio 31 d. “Tiesos” 

vedamasis skiriamas vartotojų ap
rūpinimo klausimams apsvarstyti. 
Kaip paprastai šie vedamieji, taip 
ir šis pradedamas panegirika: esą 
prekių apyvarta Lietuvoje palygi
nus su 1950 m. pakilusi 97,3%. 
Parduota prekių buvę už 103,8 mil. 
rb. daugiau, negu per tą .patį pra
eitų metų laikotarpį. “Kyla preky
bos kultūra” — rašo “Tiesa”, nors 
ką toji prekybos kultūra reiškia, 
sunku suprasti. Nebent tai, kad 
N. Lietuvoje prekybininkams rū
pinantis paklausos patenkinimu, 
pirkėjai krautuvėse galėjo pirkti 
visko, ko tik norėjo, dabar gi, be
sirūpinant prekybos kultūra, pa
mirštama pasirūpinti pirkėjams 
reikalingų prekių. Prekiij trūku
mas jaučiamas ne tik kažkur pro
vincijoje, kur nėra nei žibabnių 

lempų, žibintų, pieno koštuvų, ema
liuotų indų, bet ir Lietuvos sos
tinėje nėra niekuo geriau. Tos pa
ties “Tiesos” žodžiais Vilniaus 
universalinėje krautuvėje “nuolat 
trūksta medvilninių siuvinių, ūki
nių ir kitų prekių”. Kauno mies- 

1 td valgyklose — jos vadinasi da
bar visuomeninio maitinimo įstai
gos — esą trūksta daržovių ir 
pan. Tai esą pasak “Tiesos” to
dėl, kad, kai kurie elementai, nau
dodamiesi kai kurių įmonių žiop
lumu, superka prekes pardavimui 
augštesnėmis kainomis”, o eilėje 
atvejų jų bendrininkai būna pre
kybos darbuotojai. Esą tokių fak
tų dažnai pasitaiko, bet "preky
bos ministerija ir miesto prekybos 
skyrius su tokiais gėdingais reiš
kiniais ryžtingai nekovoja”.

Kaipgi kovosi su vagyste, kada 
šis reiškinys yra esminė visos bol
ševikinės sistemos savybė. Elta.

dėl Ir kolchozuose ’“viešoji mora
lė” yra labai nusmukusi. Vagiama- 
visuomet ir visur. Nuimant derlių 
kolchozininkai stengiasi jau lau
kuose jį pasidalinti, kad nebūtų 
jis pravestas pro buchalterlnes 
knygas ir netektų visko atiduoti 
valstybei. Vogti iš valstybės so
vietiniam piliečiui yra savaime su
prantama.

Pats darbas kolchozuose irgi or
ganizuotas blogai. Kolchozus stei
giant ankstyvesni viensėdžiai buvo 
sujungti į vieną organizacini vie
netą, tačiau žmonės paliko ir to
liau gyventi nacionalizuotuose sa
vo namuose. Centriniu^ kolchozų 
pastatus retai kur bolševikai įs
tengė pastatyti. Todėl, kol kolcho
zininkai iš ryto sueina į vieną 
centrą, kol darbas paskirstomas. į 
laukus nueinama apie 10 vai. ar 
net vėliau.

Ir vis tik nežiūrint viso skurdo 
Lietuvjoe pragyvenimas dar yra 
geresnis, negu kitose kai kuriose 
Sov. Sąjungos respublikose.

TAUTYBIŲ SANTYKIAI, šis 
vienodas visų Sovietų gyventojų 
vargas padeda bolševikams įgy
vendinti “stalininę tautinę politi
ką”. šiandieną Lietuvoje antago
nizmas tarp atskirų tautybių ma
žiau jaučiamas. Net ir į iš nežinia 
kur atkeliavusį rusą žiūrima, kai
po į darbo draugą, kuriam tenka 
tą patį vargą vargti. Tiesa, miš
rių vedybų su rusais, ypač lietu
vių vyrų (moterų perteklius!) pa
sitaiko retai: vis jie nėra “savi”. 
Tačiau po truputį priprantama, 
kad piktybių šaltinis yra komuniz
mas ir jo rusiškų formų nebeįžiū
rima.

Šias Sov. Sąjungos gyventojų 
nuotaikas patvirtina taip pat ir ži
nios, gaunamos iš Vokietijai pri
klausiusių žemių. Ten taip pat 
tarp vokiečių ir lenkų antagoniz
mo nėra. Visi jaučia tam tikrą 
sulidarlimą prieš komunistinę sis
temą,kuri vienodai išnaudoja vi
sas tautas.-

R, EUROPOS
Pasaulio Universitetų Tarnybos 
ir Ukrainiečių Studentų Vokie
tijoje S-gos suorganizuotame se
minare skaitytos paskaitos palie
tė ir Lietuvą. Trumpai norime 
gerb. skaitytojus supažindinti su 
šių paskaitų tendencijomis, kiek 
jos lietė Lietuvą ar lietuvius.

Seminare dalyvavo apie 40 Muen- 
cheno universiteto studentų ir 
kviestųjų asmenų, studijuojančių 
Rytų Europos problemas. Rytų 
Europos Instituto Muenchene ve- 
dėjas prof. Koch savo paskaitoje 
apie Ukrainos istoriją nurodė, kad 
ukrainiečiai yra kilę iš pietų sla
vų (bulgarų), kurie vėliau nuo 
savo giminių buvę įsiveržusių ven
grų — suomių kilčių atskirti. Na
grinėdamas Ukrainos valstybės 
kilimą ir žlugimą, prof. Koch pa
žymėjo, kad jai teko nuolat gintis 
vakarų, o ypač rytų kaimynų puo
limų, kol Ji pagaliau Rusijos bu
vo pavargta.

Visai kitokias tezes atstovavo 
jo pavaduotojas Rytų Europos 
Institute Dr. Neugebauer. Patvir
tinęs, kad rusų valstybė yra ki
lusi iš “Kijevo Rusijos”, Neuge
bauer pareiškė, kad Ukraina ilgą 
laiką buvusi lenkų ir lietuvių pa
vergta.

Esą valdantieji ukrainiečių sluo- 
gsniai pradėję priimti katalikybę

SEMINARAS
vę nenutraukiami ryšiai. Pats Uk
rainos vardas, paskaitininko žod
žiais, yra kilęs iš “Pietų Rusijos 
srities" (južnaja Okraina Rosiji). 
Mezapos sukilimą Gruenig charak
terizavęs kaipo pučą, kurio tiks
las buvęs, remiantis Rusijos ir 
Ukrainos priešo - švedų galia, pa
tenkinti savąsias valdžios troški
mo ambicijas.

Kaip matyti iš šių pranešimų, 
Muencheno Rytų Europos Institu
te jaučiama didžrusių įtaka. E.

PRANCŪZIJA
Vasaros kursai Laisvosios Euro

pos koledže. Laisvosios Europos 
koledžas Strasburge yra persior
ganizavęs. Pagal naująją tvarką 
stipendijos duodamos studijuojan
tiems įvairiuose' Europos univer
sitetuose (anksčiau dauguma sti
pendininkų buvo Strasburgo un-to 
studentai). Vasarą Laisvosios Eu
ropos stipendininkai suvažiuoja į 
koledžo patalpas Strasburge dvie
jų mėnesių kursams, kuriuose pa
vergtųjų tautų profesoriai skaito 
jiems paskaitas iš Sovietų užimtų 
kraštų kultūros, istorijos, geogra
fijos ir pan. šių kursų metu taip 
pat plačiai supažindinama su ko
munistų metodais ir nagrinėjami 
kovos su komunizmu būdai.

šiais metais rugpjūčio 1 d. įvy
ko pirmasis perorganizuoto Lais
vosios Europos koledžio vasaros 
kursų atidarymas. Paskaitoms 
kviesti numatoma prancūzų, ang
lų ir kt. Europos kraštų žymūs 
politikai.

Laisvosios Europos koledžas 
šiuo metu skiria virš 200 stipen
dijų. šiais metais naujai stipendi
jas gavo ir 2 lietuviai: Kempka 
iš Vokietijos ir Narakas iš Švei
carijos. Tuo būdu šiuo metu yra 
viso 6 Laisvosios Europos stipen
dininkai lietuviai.

i Liaudies dainos ir muzika
(Pradžia Nr. 38)

Daug nuopelnų muzikos lygio 
ir muzikinės kultūros kėlime turi 

I vargonininkai, kurie labai dažnai, 
šalia savo tiesioginių pareigų, dar 
organizuodavo bažnytinius chorus 

I ir neretai suruošdavo pasaulietiš
kų dainų koncertus.

Prie Vilniaus universiteto var
gonininkų mokyklą baigusieji stu
dentai plačiai pasklisdavo po Lie
tuvą, o dažnas jų būdavo dar ir 
parapijos mokyklos mokytoju. Pas
kui (XIX amž.) vargonininkų mo
kyklą Rokiškyje įsteigė Tuzinau- 
za, o ne mažas skaičius jaunuolių 
pasiekdavo Varšuvos, Vokietijos 
ir Italijos vargonininkų mokyklas 
ir konservatorijas.

Vargonininkai , patys dažniau
siai kilę iš kaimo ar nedidelių 
miestelių, kviečiami į vestuves, 
krikštynas, laidotuves ar kitokias 

! šventes, turėdavo progos išgirsti 
j liaudies sutartines ir pasirinkti 
i balsų savo chorams. Gal dar ne 
I vienas prisimename, kaip pavasa
rio ar rudenio purvynais ir žie- 

I mos pusnynais brisdavo vyrai ir 
I moterys į bažnytkaimius ir mieste- 
1 liūs, dalyvauti chorų repeticijose. 
Tai, populiarino dainą ir ugdė 
meilę lietuviškai dainai kaime.

Iš žinomesnių anais laikais lai
kytini Lenkijos lietuvis Moniuška, 
lenkams davęs operą “Halka”, ir 
gudams rašęs muzikas Marcinke
vičius, sukomponavęs daug dainą 
lenkiškai ir lietuviams palikęs mi
tologinę kantatą “Milda”. Jis buvo 
Vokietijoje išmokslintas ir vargo- 
ninkavo šv. Jono bažnyčioje Vil
niuje.

Iš vargonininkų šeimos kilo ir 
vienas didžiausių mūsų muzikų — 
Konsatntinas Mikalojus Čiurlionis 
(1875-1911). Apie jį, kaip vieną 
pirmųjų ir žinomiausių mūsų kom
pozitorių, čia kiek plačiau pakal
bėsiu.

M.K; Čiurlionis. Iš ciklo Zodijako ženklai.

Čiurlionis dar vaikas 
būdamas, parodė dide
lių gabumų muzikai. 
Septynerių metų bū
damas pažinojo gaidas 
ir gerai skambino pia
ninu. Juo susidomėjo 
didelis muzikos mėgė
jas kunigaikštis Ogins
kis, kuris savo dvare 
Plungėje turėjo simfo
ninį orkestrą ir muzi
kos mokyklą. Jis tad, 
pakvietė Čiurlionį, 13 
metų bernioką, į savo 
dvarą, o vėliau jį pa
siuntė į Varšuvos kon
servatoriją.

Baigęs Varšuvos kon
servatoriją Čiurlionis 
sukuria gražiausią sa
vo simfoniją “Miškas”. 
Šiame kūrinyje ats
pindėjo jo gimtosios' 

Dzūkijos kalnelių ir miškų grožis 
visa Dainavos šalies didybė. Už 
"Mišką” jam buvo paskirta Varšu
voje pirmoji premija, bet sužino
ję lenkai, kad Čiurlionis yra lie
tuvis, premiją sustabdė, šitoks 
lenkų muzikų elgesys giliai užgavo' 
jautrų lietuvį kompozitorių. Bet 
tai tik dar labiau sustiprino jo 
dvasią.

Oginskis Čiurlionį tuoj pasiuntė 
į Leipcigą pagilinti studijas. Bet 
netikėta Oginskio mirtis privertė 
Čiurlionį vėl grįžti Varšuvon.

Šalia muzikos, Čiurlionis ėmėsi 
dar tapybos meno. Manoma, kad 
Jis muziką ir tapybą laikė neats
kiriamais dalykais. Teigiama, kad 
daugelyje jo paveikslų spalvos ir 
linijos reiškia muzikos tonus. Sa
koma, kad ateities muzikas, atsis
tojęs prieš jo paveikslą, galės 
groti kaip iš gaidų, šitai patvirti
na ir tai, kad daugelis jo paveiks
lų turi tuos pačius pavadinimus 
kaip ir jo muzikos kūriniai.

Vos atsirado Lietuvoje pirmieji 
muzikos ir meno rateliai, ir buvo 
pradėtos organizuoti meno paro
dos, Čiurlionis grįžo Lietuvon ir 
jose dalyvavo su savo kūriniais. 
Mirė sulaukęs 36 metų amžiaus, 
bet paliko savo tautai didžiulį dva
sinį lobį, šiandien apie Čiurlionį 
rašomos monografijos ir jo vardas, 
kaip didelio menininko, užtinkamas 
enciklopedijose, leksikonuose ir jis 
lyginamas su didžiausiais pasau
linio masto kūrėjais.

Pirmojo Pasaulinio karo audros 
ir patrankų gaudesys lyg ir už
slopino dainos ir muzikos garsus. 
Bet vos karas pasibaigė, 1920 m., 
pradėta organizuoti lietuviškoji 
opera Kaune. J šį darbą prad
žioje skeptiškai žiūrėjo tuometi
nė vyriausybė, o su nepasitikėji
mu entuziastus pasitiko inteligen
tija. Operos pastatymo viltis ta
čiau drąsino ką tik iš Petrapilio 
grįžęs Lietuvon Kipras Pet
rauskas. Jis tad, sykiu su muzi
kais J. Žilevičium, J. Tallat — 
Kelpša, A. Kačanausku ir kitais, 
beveik primityviose sąlygose, su
organizavo operą “Traviatą”, kuri 
buvo pastatyta 1920 m. gruodžio 
13 d. Tai ir buvo lietuviškos ope
ros atidarymas ir sykiu pravertos 
durys j Nepriklausomos Lietuvos 
muzikinio gyvenimo barus.

Vėliau, metams slenkant, kilo 
naujos pajėgos ir Lietuvos opera 
išaugo. Ji galėjo lygintis su ge
riausiomis pasaulio operomis. Mū
sų operos solistai būdavo kviečia
mi dainuoti užsienio operose, o į 
Kauno operos pastatymus atvyk
davo žymiausi pasaulio daininin
kai.

1921 metai atžymėti kitu dideliu 
įvykiu — įsteigta Kauno muzikos 
konservatorija, kuri išaugo Ir pa
ruošė šimtus muzikos mokytojų 
augštesniosioms mokykloms, ope
rai dainininkų, simfoniniams or
kestrams augštos klasės Instru
mentalistų, solistų ir kompozito
rių.

Vėliau, šalia Kauno konservato
rijos, kilo muzikos mokykla Klai
pėdoje. Nacių Vokietijai atplėšus 
Klaipėdą, muzikos mokykla persi
kėlė į Šiaulius.

Kitą reikšmingą faktorių, inst- 
rumentalinės muzikos srityje, su
darė orkestrai: kariuomenės, po
licijos, šaulių ir kt. Pagrinde tai

buvo pučiamųjų Instrumentų or- 
. kestrai, vadovaujami gabių muzi- 
! kų, kurie nesitenkino vien mar
šais, bet duodavo klasikinės ir mo
derniosios muzikos koncertus, la
bai dažnai Ir mažuose provincijos 
miesteliuose. Beveik kiekvienas 
orkestras turėjo ir styginių inst
rumentų skyrių. Iš kariuomenės 
išėję orkestrantai, savo mieste
liuose tuoj įsijungdavo į esamus, 
arba ir patys suorganizuodavo nau
jus orkestrus.

Negalima nepaminėti chorų. Jų 
buvo daug ir labai gerų. Nekal
bant jau apie operos, universite
tų, šaulių Sąjungos — nepriklau
somoje Lietuvoje puikių, labai ge
rai paruoštų chorų buvo labai 
daug. Jų buvo kiekviename mieste 
po keletą, didesniuose po keliolika, 
Ir kiekviename bažnytkaimyje bent 
po' vieną. Juos steigė įvairios or
ganizacijos ir įstaigos. Atsiminę 
ruoštas dainų šventes Kaune, Klai
pėdoje ir rajonines, mes turėsi
me vaizdą Lietuvos, apie kurią 
teisingai sakoma, kad tai yra dainų 
šalis.

čia tačiau dar reiktų pažymėti, 
kad senovės lietuviai turėjo ir 
muzikos instrumentų. Yra žinomos 
ilgos, pučiamos dūdos, birbynės, 
ragai ir kt.

Lietuvių pasilinksminimuose, 
šventėse, dainavo dainiai, palydint 
kanklėmis, šokant senovės šoklus, 
ar per aukojimo apeigas, lietu
viai grojo įvairiais ragais, rage-

STASYS ŽUKAS

llais ir birbynėmis.
Prieš pat bolševikinę okupaciją, 

1939-1940 metais, muzikas švedas 
Kaune suorganizavo Liaudies an
samblį. Veik tuo pačiu metu mu
zikas Mikulskis Vilniuje įsteigė 
kitą ansamblį, pavadintą čiurlio- 
nies vardu.

Kas gi čia naujo?
Švedas ir Mikulskis, abudu ga

būs muzikai, ansambliams pagrin
du paėmė pirmykščio dainavimo 
stilių, įjungę kankles, vamzdelius, 
rgaelius, birbynes — instrumen
tus, kokius vartojo lietuviai seno
vėje. Pasisekimas buvo milžiniš
kas. Ansambliai važinėjo po Lie
tuvą ir žavėjo lietuvius liaudies 
dainomis. Vėliau, atsidūrę tremty
je Vokietijoje, ansamblių turėjo
me net keletą. Daugumas jų už- 
gęso anksčiau, kiti emigracijai 
prasidėjus, o išliko ir šiandien lie
tuvišką dainą ir muziką garsina 
tik Čiurlionio vardo, ir kiek mažiau 
Sodeikos vadovaujamas Dainavos, 
ansambliai, abu Amerikoje.

Liaudies ansambliai turėjo dide
lį pasisekimą ne tik savųjų tautie
čių tarpe. Jų išpildymais ir lietu
viška daina žavėjosi ir užsienie
čiai. Ir tai reikia laikyti dideliu 
laimėjimu, nes lietuvis jau buvo 
pradėjęs jieškotl “gražesnių” dai. 
nų pas lenkus, rusus, vokiečius 
ar kitus kaimynus, kurių kalbos 
mokėjo ar ją bent suprato.

Čia sąmoningai neminiu tų me
tų, kada svetimieji įsakinėjo ir 
įsakinėja kurti muziką pritaikytą 
jų spalvai ir norams. Prievarta 
kuriama muzika niekada nebuvo ir 
nč*Us augštos vertės, kaip lygiai 
ir dabar skelbiamos “liaudies dai
nos” per Vilniaus radiją, išreiš
kia viską, tik ne lietuvio sielą.

“Lenino principas”
- Kaip Sovietai supranta koegzis
tenciją su laisvuoju pasauliu, vai
zdžiai parodo jų diriguojama spau
da. Dresdene išeinantis SĖD laik
raštis “Saecksische Zeitung” rašo: 

. “Koegzistencijos sąvoka yra Le
nino principas, turįs aiškų turinį, 

.kurį negalima tokiomis frazėmis, 
kaip 'taikingas visos žmonijos san- 
būvis’ iškraipyti". Šį principą, šio 
.laikraščio žodžiais, reikią supras
ti taip, kad “taikingas socializ
mo ir kapiatlizmo sugyvenimas 

.gali būti garantuotas tik perma
nentine kova prieš monopol-kapi- 
tallzmą; kova kuri tarptautiniu 
mastu gali būti vedama visų tai
ka suinteresuotų valstybių, sąjun
goje su kapitalistiniuose kraštuose 
esančiomis demokratinėmis jėgo
mis”. Todėl esą klaidingai kai kur 
manoma, kad tarptautiniam įtem
pimui atslūgus, esančios nereika
lingos kovos grupės arba, kad ko
egzistencijos principas turįs būti 
realizuotas žmonių tarpusavio san
tykiuose. Priešingai: "Tik paaštri
nus kovą prieš imperialistinius val
dovus ir jų milltarinius pasekėjus 
bus galima prievarta įgyvendinti 
taikingą tarp skirtingų visuomenės 
santvarkos požiūrių kraštų sugy
venimą. O štai SĖD saksų srities 
partijos sekretoriato instrukcija; 
“Jau Leninas mokė, kad reikia da
ryti vingius, jei kelyje į pasaulio 
revoliuciją susiduriama su kliūti, 
mis”. Austrijos sprendimo pritai
kymas Vokietijai, reiškiąs Vokie
tijos neutralizavimą, kuris pada
rysiąs ją greitai "pažangia” vals
tybe panašia j Rytų Zoną.

Iluistracijai dar Vilniaus radio
fonas: “Pažangios visuomenės Ide
ologijos uždavinys yra mobilizuoti 
išnaudojamuosius prieš atgyvenu
sią socialinę santvarką. Anksčiau 
ar vėliau išnaudojamų masių ko
va bus apvainikuota pergale... Ke
turių valstybių vadovų sušuaki- 
mas ir jo reikšmingos ateičiai pa
sėkos rodo, kad pažangiosios.idė
jos, kai jos pasiekia plačiausias 
darbo žmonių širdis, tampa mil
žiniška ir nenugalima jėga stu
miant visą žmoniją progreso ke. 
liu".

Taip komentuojama Ženevos 
konferencija bolševikų “vidaus rin
koj”. Tuo būdu vakariečių noras 
taikingai spręsti tarptautines pro
blemas, bolševikų yra išnaudoja
mas pavergtųjų vilčiai užgniaužti.
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NAMAI IR KAPAI
SUSILAUKSIME VISŲ NAMŲ

Pradėjus Melbourne namų įsigiji
mo akciją, buvo baimintasi juos 
būsiant tik akcininkų namus, šis 
baiminimasis blogos valios ar ne
išmanėlių žmonių: akcininkais juk 
gali labai lengvai pasidaryti kiek
vienas melbourniškis lietuvis. Keis
ta būtų, jei kas norėtų namų rei
kalu kalbėti, nieku prie jų neprisi
dėjęs. Tačiau paskutiniu laiku na
mai gauna tikrai visai bendruome
ninį pobūdi — akcininkais darosi 
vietinės lietuviškos organizacijos. 
Kultūros Fondo skyrius, Soc. Mot. 
GI. D-ja, sportininkų “Varpo” klu
bas) Stud. S-ga ir kt. Tenka 
tik visoms organizacijoms pasekti 
šiuos pavyzdžius, Ir Melbourne tu
rėsime tikrus bendruomenės na
mus, taigi visų lietuvių namus.

LIBERALŲ KONGRESAS PRANEŠIMAS

KAPŲ REIKALAS

Melboui-no lietuvių katalikų kun. 
kapelionas P. Vaseris pradėjo ju
dinti reikalų įsigyti lietuviams ka
talikams kapus. Kapų reikalas nė
ra jau toks prastas reikalas — ir 
mirusieji gyvena su tauta, todėl 
kapai yra ir tautinis: reikalas. Ka
pų tautinė dvasia formuojančiai 
veikla jaunąją kartą. Visos gajos 
tautinės bendruomenės ir emigra
cijoje savo mirusiųjų vietą tau
tine šventove laiko, mirusiųjų ne
išmėto. Kiniečiai senius siunčia i 
Kiniją mirti, o mirusiuosius net 
lėktuvais skraidina į sentėvių že
mę. Tik tokios tautos neišsklysta. 
Ar negalimi Melbourne tautiniai 
kapai, ar būtina konfesiniai? Jei 
negalima, tai kitų konfesijų ka
pams greta žemės turi parūpinti 
bendruomenės valdyba. Kun. P. 
Vaseris kapų įsigijimo reikalą yra 
tačiau psichologiškai nevykusiai 
pradėjęs: kapui vietą reikia Indi
vidualiai pirkti. Kažkaip svetima 
yra žmogui, ypač jaunam, pirkti 
kapui žemės. Pagaliau, mes juk 
vis skiepijame mintį grįžti į Lie
tuvą. Tačiau ir laukiant grįžimo, 
žinome tikrai, dalis mirs šioje že
mėje. Žymiai gražiau būtų, kad 
būtų nupirkta lietuvių kapams vie
ta bendromis jėgomis ir, reikalui 

tautietis ten 
pagrindu, 
nusipirkę

pasitaikius, miręs 
būtų laidojamas. Tokiu 
žinau, yra Melbourne 
latviai kapams vietų.

Nemo.

"Liberalų Pasaulio Sąjunga sa
vo ryžtais nutarimais, degančių 
dabarties politikos pagrindinių 
klausimų atžvilgiu padarė žingsnį 
priekin tuo laiku, kada netikrumas 
ir disorentacija nuolat didėja” — 
pareiškė baigiamajame žodyje 
kongreso pirmininkas belgų sena-' 
torius Motz. Atkreipęs dėmesį į 
kylantį nacionalizmo pavojų, jis 
kreipėsi į visų tautų liberalus, 
kviesdamas juos pasipriešinti poli
tinėms ir dvasinėms pavojingoms 
laisvajam pasauliui srovėms tuo 
įrodant, kad liberalizmas ne tik 
yra praeities palikimas, bet- Ir ant
rojo mūsų šimtmečio pusės atei
ties doktrina.

VII Liberalų Internacionalo Kon
gresas š.m. rugpjūčio 30 — rug
sėjo 3 d.d., posėdžiavęs Lucerne, 
priėmė 3 pagrindines rezoliucijas: i 
koegzistencijos, bolševikinės sub- 
versijos ir Atlanto pakto valsty
bių bendradarbiavimo reikalais.

Koegzistencijos reikalų priimto, 
je rezoliucijoje tarp kitko sakoma: 
“Kol komunizmas laikysis pasauli
nės revoliucijos doktrinos, jis yra 
nuolatinė grėsmė ne tik laisvojo 
pasaulio gyvenimo būdui, bet Ir 
jo egzistencijai... Jokia pastovi, 
pasitikėjimu paremta taika nega
li būti įgyvendinta, kol totalitari
niai režimai... atima tautoms jų 
apsisprendimo ir pilietines teises”. 
Esą reikia siekti įtempimo maži
nimo, tačiau Vakarų pasiruošimas 
derėtis negalįs reikšti kompromiso 
pagrindinių teisingumo ir laisvės 
principų atžvilgiais. Esą, turįs 
būti išlaikytas Eisenhowerio ir 
Churchlllio 1954 m. birželio 29 d. 
formuluotas nusistatymas, kad jie 
nepasirašysią sutarties, kuri galė
tų priverstą pavergimą patvirtin
ti ar prailginti.

< Daug ginčų kilo dėl antros re
zoliucijos, liečiančios komunistų ; 
paraustlnę veiklą. Prancūzų minis- 
terio Devinat tezei, kad prieš ko
munizmo paraustinę veiklą nepa
kanka’kovoti vien tik ideologiniais 1 
ginklais, oponavo skandinavų ir 1 
danų atstovai, kurie baiminosi, kad 
pradėjus kovoti policinėmis prie-

kai kurie anglai, yra sakoma, kad 
“laisvės įgyvendinimas praktikoje 
yra kartu geriausias jos gynimas".

šia formule buvo suderinta se
noji liberalų dkotrina, kurios es
minis elementas yra minties bei

■ žodžio Ir politinės veiklos laisvė,
■ su tomis priemonėmis, kurios de

mokratinė valstybė yra priversta 
Imti prieš moderniųjų totalistų 
veiklą. Ji išskiria, anot de Mada
riaga, ' neliečiamą minties laisvę 
nuo aktyvios paraustinės veiklos. 
Valstybinės priemonės preiš komu
nistinius “profesionalus revoliucio
nierius" negalinčios išaugti į 
McCarthy stilių, pažymėjo Bret- 
scher (Šveicarija), bet turinčios 
būti suderintos su teisinės valsty
bės reikalavimais.

Trečioji kongreso rezoliucija lie
tė NATO valstybių bendradarbia
vimų. Joje sakome, kad suorgani
zavus apsigynimo pylimą, reikia 
daugiau dėmesio kreipti į ūkinį, 
politinį ir socialinį NATO valsty
bių tarpusavį bendradarbiavimą.

Atskira rezoliucija buvo priim
ta spaudos laisvės pažeidimo Ko
lumbijoj reikalu.

Egzilų Liberalų Komiteto vardu 
pranešimą padarė jo sekretorius 
prof. St. Žymantas, kuris padėko
jo kongresui už jo pavergtųjų 
tautų interesų supraitmą.

Socialinio Komiteto vardu pra
nešimą darė vokietė L. Busch
mann. Pranešimus kongresui pa
darė’ ir kitų Pasaulinei Liberalų 
Sąjungai priklausančių komisijų 
bei organizacijų atstovai.

Lucerne liberalų kongrese daly
vavo' 26 tautų, iš jų 8 pavergtų
jų tautų atstovai.

Lietuvius atstovavo St. Žyman
tas ir J. Bataitis.

Kongreso salė buvo papuošta 
visų dalyvaujančių tautų vėliavo
mis.

Prieš kurį laiką “Laisvojoje Lie
tuvoje” (240 Nr.) pasirodė žinutė, 
kad Jonas Rlmašauskas yra pa
ruošęs spaudai knygą “Sovietinis 
Genocidas Lietuvoje”, kurią išlei
sianti buv. Politinių Kalinių Są
junga. Knygos išleidimas kainuo
siąs apie 7.000 dol. todėl iš anksto 
renkama prenumerata.

Lietuvos Rezistencijos buv. Po
litinių Kalinių Sąjungos - Centro 
Valyba pasiuntė “Laisvosios Lie
tuvos” redaktoriui raštą, prašyda
ma paskelbti jį spaudoje. Rašto 
turinys buvo šis:

“Lietuvos Rezistencijos buv. Po
litinių Kalinių Sąjungos Centro 
Valdyba atkreipia visuomenės dė
mesį, kad Jonas Rlmašauskas mi
nėtai knygai medžiagą surinko 
Sąjungos pavedimu ir parama ta
čiau minėtos knygos redakcijos nė
ra mačiusi nei jos aprobavusi, o 
taip pat nėra įgaliojusi p. Rima- 
šauskų ją spuasdinti ar platinti 
Sąjungos vardu”.

Tą raštą pasirašė visa Lietuvos 
Rezistencijos buv. Politinių Kali
nių Sąjungos Centro Valdyba. De- 

I ja, “Laisvoji Lietuva” šio rašto iki 
šiol dar nepaskelbė. Dar daugiau: 
gegužės 26 d. (Nr. 243) ji, o taip 
pat ir "Draugas” (birželio 1 d. 
Nr. 127) atspausdino straipsnelį 
"Paminklas komunižmo aukoms”, 
po kuriuo pasirašė Liet. buv. Pollt-

• Daugiau 100 žmonių žuvo ir 
šimtai sužeista uragano metu, ku
ris nusiaubė Barbados salą (Ka
ribų jūroje).

Barbados sala turi 200.000 gy-

ARGENTINA BE PERONO
Peronas buvo vadinantis dikta

torium. Ir tai tiesa. Bet skirtu
mas tarp Perono ir kitų kraštų 
diktatorių yra tai, kad Peronas į 
valdžią atėjo konstituciniu rinki
mų keliu, kai kiti diktatoriai vald. 
žią yra užgrobę jėga. Taip yra 
ir su Peronų pakeitusiu gen. Leo
nard!.

Prieš Perono režimų, kuris įgavo 
diktatūros charakterį valdymo me
tu, buvo keletą kartų organizuo
ti sukilimai. Jie vis nepasisekda
vo.

Pietų Amerikos valstybėse per
versmai, ginkluoti sukilimai prieš 
valdžias, yra dažnas reiškinys. 
Beveik tai mados dalykas. Todėl 
ten revoliucijos ir naminiai karai 
labai dažnai kartojasi. Taip buvo 
ir Argentinoje, kada 1943 m. kon
servatorių prezidentas Ramon Cas
tillo buvo .jėga nušalintas ir jo 
vieton atsisėdo generolas Arturo 
Rawson.

Vlenerių metų laikotarpyje Ar
gentinoje įvyko kiti du perversmai: 
gen. Arturo Rawson turėjo užlei
sti savo vietų gener. Ramirez, ku
rį netrukus nušalino gener. Far- 
rel.

Parrel valdymo metu “į dienos 
šviesą” išėjo ir Juan Peronas.

Gener. Farrel buvo silpnas ad
ministratorius. Jo režimas rėmėsi

tarėjas Ir ramstis, labai dažnai ir 
vadovas, buvo jo žmona, populia
riai vadinama “Evita”, buvusi fil
mų aktorė ir radijo dainininkė. Ji 
ir buvo tas asmuo Argentinoje, 
paskui kurį ėjo milionai darbinin
kų, nes ji atsidavusiai ii- nepa
laužiama energija rūpinosi varguo
menės gyvenimo pagerinimu. To
dėl kartais Ir sakoma, kad Ar
gentiną valdė Peronai.

Peronas gimė 1895 m., karinėn 
tarnybon įstojo 1911 m. Ir 1930 
m. katyviai dalyvavo gener. Jose 
E. Uriburu perversme.

Prieš jį buvo rengta perversmų, 
bet jo autoritetas nesusilpnėjo iki 
paskutinio meto. Pastarasis gink
luotas sukilimas buvo remiamas 
katalikų politinių grupių, o žinant, 
kad katalikų Bažnyčia Argentino
je visados buvo labai stipri, tad 
jo pradėta 1954-1955 m. kova, 
siekiant atskirti Bažnyčią nuo val
stybės, Ir tegalėjo iššaukti plataus 
masto sukilimų, kuris šį kartų ir 
užbaigė Perono viešpatavimo lai
kotarpį. J.S.

PRANAŠINGI
SAPNAI

laisvai savo nuomonę reikšti. Po 
išsamių diskusijų priimtoje rezo
liucijoje, už'kurių balsavo ir prad. 
žiftje jai oponavę švedai, danai ir

teisė ventojų. Uraganas palietė apie nių Kalinių Sąjungos Centro Vai-
- - — — « « . . • « ■ Hvrrtzvc? ĄsvnirvC rvzil ailrlirimn

Kalinių S-gos Chicagoje Valdyba, j jaunais karininkais, kuriems va- 
l Straipsnelyje liejtuvių visuomenė 
' prašoma iš anksto užsiprenume
ruoti knygų “Sovietinis Genocidas 
Lietuvoje”, pinigus siųsti Mr. Juo
zo žičkaus vardu. Skelbiama, kad 
knygą leidžia Lietuvių buv. Poli
tini Kalinių Sąjunga Chicagoje.

Atkreipiame dėmesį, kad strai
psnyje minimas knygos leidėjas 
(Lietuvių buv. Politinių Kalinių 
Sąjunga Chicagoje) neturi nieko 
bendro su Lietuvos Rezistencijos 
buv. Politinių Kalinių Sąjunga, 
kuri Jonui Rimašauskul buvo pa
vedusi tvarkyti Tautinės Marty- 
riologljos skyrių. Tačiau Jonas Ri- 
mašauskas neturi jokių įgaliojimų 
surinktos medžiagos spausdinti be 
Lietuvos Rezistencijos buv. Politi-

1166 kvadratinių mylių plotą.
• Pranešama, kad per pir

muosius šių metų 3 mėnesius 
, Australijoje eismo nelaimėse žuvo 
' 499 asmenys, o įvairių nelaimin
gų atsitikimų įvyko 22.755.

dovavo pulkininkas Peronas. Bet 
Peronas buvo pakankamai gudrus 
ir valdžion nesiveržė. Kada jam 
buvo pasiūlyta ministerių kabine
te vieta, jis paėmė kuklių darbo 
ir gerovės ministerijų, kurių jis 
pats įsteigė. Niekas ir nemanė, 
kad ši nekalto pavadinimo minis
terija ateityje galėtų sudaryti kam 
nors rūpesčio.

Suorganizavęs ministerijos apa
ratą, pats Peronas įniko dirbti. 
Ramiai, metodiškai Ir kietai jis 
dirbo, kol sutriuškino unijas, vado
vaujamas socialistų ir sindikalis- 
tų. Jis sjsteigė generalinę darbi
ninkų konfederaciją, kurion subū
rė milžiniškų masę taip vadinamų 
“bemarškinių” — nuogąjį Argen
tinos proletariatą.

Perono darbininkų organizavimo 
metodai sukėlė įtarimo ano meto 
vyriausybei. Peronas buvo areš- 

ir uždarytas kalėjimam

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ STATYTOJAI

Pagal mūsų turimas žinias;'Liet. I tallkių Moterų D-ja (2), A. Kal- 
Namų Melbourne akcijas jau įsi
gijo šie asmenys ir organizacijos 
(skliausteliuose pažymėta akcijų 
skaičius ar pasižadėjimas):

A. Ąžuolas, V. Aglinskas, R. 
Ališauskas, ' J. Adomavičius, J. 
Arnasatuskas (pasiž.), Akadem. 
Skautų Sąjūdis Melb. Skyrius, J. 
Antanaitis, V. Aniulis (2).

V. Bartuška, N. Butkūnas, A. 
Bastys, L. Balsys (2), L. Bučelis, 
L. Barkus. J- Bacevičius, B. Bal
čiūnas, J. Bruožisį' S. Balčiūnas, 
A. Bikulčius, J. Balbata, A. Ba
kaitis, P. Baltutis, R. Barkutė, K. 
Bukauskas, A. Boveinis, A. Baltu
tis, A. Butkys, L. Baltrūnas (2), 
V. Bieliauskas, V. Blinstrubas (pa
siž.), S. Brasas (2), Z. Brėdikis.

V. Civinskas (pasiž.), A. čelna, 
V. čižauskas.

V. Didžys, L. Didžienė, P. Dar- 
gis, V. Dumskis, A. Dagilis, J. 
Dagys, V. Didelis, J. Daunoravl- 
čius, E. Dzukienė, J. Dudėnas 
(pasiž. 4-ioms akcijoms).

S. Eimutis, M. Eimutienė.
J. Grybas, K. Grabauskas, 

Grigaliūnas (2), B. Gudonls, 
Griganavičius, F. Gužas (2),
Grybas, R. Greimas (2), J. Gru
žauskas (pasiž. 2-lems akcijoms), 
D. Giedraitytė, B. Goštautas, J. 
Gatautis (pasiž.).

A. Ivanauskas, K. Juozapavi
čius (2), J. Janulaitis, J. Joku- 
bavičius, E. Jonauskis, J. Jablons
kis, J. Jablonskis (2), V. Jaku
tis (pasiž. 2-lem akcijom).

J. Kuncaitis, A. Krausas, H. 
Kaladė, A. Kaspariūnas, R. Ka
čerauskais; V. Kačerauskienė, K. 
Kazlauskas, M. Kleinaitienė, M. 
Kleinaitytė, Kult. Fondo Melb. 
Skyrius (5), V. Kensminas, G. 
Kizeliš, P. Katinas, J. Kemėšis, 
V. Kochanauskas', D. Kochanaus- 
klenė, D. Končius, J. Kvedar, Ra

pokas, J. Kalpokas, E. Kepalaitė, 
G. Karazija (pasiž.).

P. Liubinskas, A. Lastas, B. 
Leitonas, Liet. Stud. S-gos Melb. 
Skyrius, A. Laisvėnas, I. Laisvė- 
naitė, K. Lynikas (2)', Lietuvių 
Karių "Ramovė” (2).

B. Makullenė, A. Martišius,- K. 
Mikolajūnas (pasiž. 2-iem akci
jom), K.11 Mikalauskas,-A. Milvy
dai‘(2), J. Meiliūnas, V. Meiliū
nas, J. Mašanauskas, M. Medei- 
šlenė ir M. Gudelienė, P. Morkū
nas, V. Malžinskas, A. Maksimas.

J. Nagulevičius, G. Novickis
(2) , J. Normantas (Canberra).

V. Paragys (2), K. Prašmutas, 
P.L.B. Melbourne’o Skyrius (5), 
A. Pridotkas (2), V. Pumputis
(3) , J. Pečiulis, J. Petkevičius, A. 
Pocius, J. Pranokus (5), P. Petke
vičius, B. Petkevičius, J. Povlla- 
vičius, J. Petraitlenė, M. Petrie
nė (pasiž.), V. Pošiūnas, A. Par
ti kas.

A. Rakštelis, V. Rakštelis,’ K.

Rama-

Klubas
Skautų

Rindzevičius (pasiž.), A. 
nauskas.

I. Smilgevičius, Sporto 
"Varpas” (41), Senųjų
Židinys, E; Seženls; V. Savickas 
(4), Socialinės Globos Moterų D-ja 
(10), G. Samsonas, Z. Samuolis 
(2), J. Seliokas, H. Statkuvienė, 
V. Simankevičius (pasiž.), P. 
Štuopis, P. šėkas, J. šekienė, G. 
šemienė, V. šilinskas, E. Šeme- 
tienė (2), K. šilką, A. šllva (2), 
A. šeikis, J. Šeštakauskas (2), V. 
šalkūnas (2). v

J. Tamošiūnas, S. Tamošaitis.
P. Valonis, J. Varškys, K. Vik- 

toravičius, J. Valys, L. Vacber- 
gas, A. Vrubliauskas, J. Valiau- 
ga S. Valys, M. Varanius, P. Vai
čaitis, R. Vyšniauskas (2), Pr. 
Vllutls, A. Viliūnas, J. Veremčiu- 
kas; A. Viniušis, V. Vasaris (pa
siž,).

A. Undzėnas.
A. Žilinskas, D. Žilinskienė, T. 

Žilinskas, V. žiogas, B. Žiedas, J. 
Žukauskas (2), G. Žemkalnis (pa
siž.).

Alg. Žilinskas 
Laik. Liet; Namų K-to vardu.

A.
Z.
P. THE IMPERIAL

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

Puikioje vietoje. įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butų, maistų, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti arba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

r a
pi
PS 
pi
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dybos žinios bei sutikimo.
Šį raštų skelbiame dėl to, kad 

. vėliau visuomenė nekaltintų mūsų, 
už "Stop Genocide” ženklelius, ku- tuotas 
rluos Jonas Rlmašauskas platino Darbininkai suruošė demonstraci- 
Lietuvos Rezistencijos buv. Poli- jas. Milionai žmonių, 
tinių Kalinių Sujungs vardu, bet - 
iki šiol dar nėra už juos atsiskai
tęs Ir tuo reikalu visai neatsako į 
Centro Valdybos raštus.

LIETUVOS REZISTENCIJOS 
BUV. POLITIKIŲ KALINIŲ SĄ
JUNGOS CENTRO VALDYBA. 
Kun. Vyatutas Pikturna, Vaclovas 
Alksninis, Juozas Kojelis, Povilas 
Žičkus, kun. Jurgis Paransevičius, 
Vaclovas Sidzikauskas, dr. Bronius 
Nemickas, Jonas Šlepetys.

1955 m. birželio 13 d.

Padėka
Nekalė. Marijos širdies lietuvių 

bažnyčiai Urugvajuje aukęjo:
J. Bardauskas iš Edwardstown, 

S.A. — £ 40.0.0
E. Tugandis iš Kilkenny S.A. 

ir A.A. iš Melboumo po £ 10.0.0
Adelaidės Futbolo Klubas “Vy

tis” per J. Jaunutį £ 8.0.0
VI. Račkauskas iš Cooma (Iš vi

so paaukojęs £ 45),J. Kiveris iš 
Cheltenham, P. Lukošiūnas iš Ade
laidės, A. ir E. šliogeriai iš Merry- 
lando po £ 5.0.0

M. Stasiūnaitienė Iš Ermington
— £ 3.0.0

A. Jantauskas iš Bass Hill, J. 
Gudelienė iš Adelaidės po £ 2.0.0

A. Bučinskas Iš Padstow, O. Ma- 
karovienė iš Cooma, S. 
iš Bass Hill, Pažereckienė 
laidės, B.P. po

P.V. —
Anksčiau suaukota — £

Kurienė 
iš Ade- 
£ 1.0.0 

£ 0.10.0 
900.19.6

Iš viso — £ 1001. 9.6
Misijonieriaus T.J. Bružiko SJ 

vardu visiems aukojusiems nuo
širdžiai dėkoja

T.S. .Gaidelis SJ
264 Miller Str., North Sydney, 
NSW.
Pastaba: Jonas Bardauskas iš Ed- 
wardstown įnešęs £ 40.0.0 tapo 
Marijos širdies bažnyčios Funda
torium ir jėzuitų ordino amžinu 
Nariu — Geradariu.

, šaukdami 
Perono vardų, apsupo vyriausybės 
rūmus. Prezidentas Farrel buvo 
priverstas Peroną paleisti. Pero
nas tarė jį vaduoti atėjusiai mi
niai žodį. Bet čia jis kalbėjo ne 
tik šiai miniai — jo balsą išgirdo 
milionai radijo klausytojų.

1946 m. Peronas buvo išrinktas 
Argentinos prezidentu. Jo šalinin
kai laimėjo rinkimus senate ir 
parlamente.

Pagaliau peronistai paėmė vald
žių visame krašte. Peronas ir to
liau rėmėsi darbininkija Ir kariuo
mene. Darbininkų generalinei kon
federacijai privalėjo priklausyti 
kiekvienas darbininkas ir darbi
ninkams buvo suteikta tokių leng
vatų ir pagerinimų, apie kokius 
Pietų Amerikoje net nesvajota. 
Peronas patvarkė, kad kiekvienas 
civil, valstybės tarnautojas priva
lo priklausyti peronlstų partijai 
ir ši partija pasidarė didžiausia 
Argentinoje.

Perono vyriausybė atpirko britų 
kompanijos geležinkelius, sumokė
dama mėsa, kurių britų kariuome
nei Argentina tiekė II Pasaulinio 
karo metu. Buvo nacionalizuotos 
dujų įmonės, telefonas ir Buenos 
Aires susisiekimas. Jis statė na
mus darbininkams ir reorganizavo 
bankų sistemą; privertė privačias 
prekybos ir pramonės bendroves 
ir paskirus turtuolius iš savo pel
no skirti atitinkamas sumas socia
liniams reikalams. Perono tikslas 
buvo Argentinos supramoninimas, 
bet jo penkmečio planas nepasise
kė.

Objektyviai vertinant Perono 
valdymo laikotarpį, pripažįstama, 
kad Argentinai, kaip tautai ir val
stybei, jis davė daug. Tačiau vi
daus politikoje, jei ne tiek savo 
forma, tai turiniu, Perono ražimas 
buvo aiški diktatūra Ir pilietinės 
laisvės buvo smarkiai suvaržytos, 
arba ir visai jų nebuvo. Opozici
ja buvo nutildyta, spauda cenzū
ruojama, kaip esti visuose dikta
tūriniuose kraštuose.

Ilgus metus Peronos didysis pa-

1949 m. gegužės 21 d. naktį, pu
sę ketvirtos, į Scotland Yardą, 
Londone paskambino nepažįstama 
ponia ir pranešė:

I — čia Lady Winterson. Tuč
tuojau vykite į Picadilly, kad dar 
galėtumėt sutrugdyti žmogžudys
tę. Šiandien rytą prieš 6 vai. nu
šaus smuikininką Dan Norson...

Ponia nepasakė net savo adre
so, tačiau prieš suminėtą valandą 
4 sekliai jau sukaliojosi "Pica
dilly” svečių tarpe. Staiga vienas 
iš jų pastebėjo, kaip pradėjus gro
ti muzikai viena ponia ložėje Nr. 
10 išsiėmė iš rankinuko braunin
gų. Žaibo greitumu inspektorius 
Green išjungė šviesą ir tamsoje 
nuskambėjo šūvis. Suimta moteris 
pareiškė norėjusi Norsoną nužudy
ti iš pavydo. Policija tada su j Ieško
jo ir Lady Winterson, kuriai ne
lengvai teko įrodyti, jog ji netu
rėjo ryšių su ana moterimi. Ji 
tai įrodė, nors policija kraipė gal
vom, kai aiškinosi visa tai ma
čius! sapne, kažkoks monotoniš
kas balsas jai pasakęs vardus, tad 
ji ir paskambinusi j Scotland 
Yardą.

Ponia Winterson ir vėliau pa
našių sapnų susapnavo. Pagal jos 
pranešimus buvo sutrukdyti 5 ban
kų apiplėšimai, 7 žmogžudystės, 
3 vaikų pavogimai ir 18 įsilaužimų, 
kuriuos organizavo didelės plėšikų 
bandos.

Vyr. komisaras Redwin stebuk
lais netiki ir mano, kad toji po
nia turėjo kokių ryšių su pogrind
žiu, Iš kurio, Ir semia savo žinias. 
Bet inspektorius Green ne be pag
rindo atsako, kad tokiam atvejy 
ji būtų buvusi pogrindžio išjung
ta. O be to, buvo įrodyta, kad ji 
nei dienų nei naktį niekur neiš
eina nei turi įtartinų pasikalbėji
mų telefonu. Ji Išeina tik į paštų 
atsiimti pensijos ir j krautuvę ap
sipirkti.

Ekspertas prof. Harold Lorrey, 
vienas žymiausių Londono psi
chiatrų teigia, kad tokie sapnai, 
kurie atidengia būsimus nusikalti
mus esą įmanomi, nors jų išaiškin
ti ir nesą galima. Jei mokslas 
kada nors prasiskverbiųs pro min
tijimo proceso paslaptingą skrais
tę, gal atidengsiąs ir tokių sapnų 
paslaptis. Tačiau visdėlto liksią 
mįslė kaip gali būti susapnuojami 
vardai ir niekad nematytos vietos. 
Prof. Lorrey nuomone tai jau ne
galį būti išaiškinama natūralio
mis jėgomis.

O Lady Winterson tebegyvena 
ir iki šiol tebebendrauja su Scot
land Yardu, padėdama sutrukdyti 
daugelį nusikaltimų. (E.L.)

SOVIETAI NORI GAUTI NOBE
LIO LITERATŪROS PREMIJĄ
"Latvija” Nr. 33 praneša, kad 

Sovietų Mokslų Akademija pasiū
liusi "Ramiojo Dono” ir kt. bolše
vikinių veikalų autorių Mlchail šo- 
lochov kandidatu Nobelio literatū
ros premijai.
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4 MŪSŲ PASTOGE

HUSU PASTOGĖ
PRANEŠIMAI

1955 m. spalio 5 d-

SP. KLUBAS VYTIS JAU TURI

Sydnėjus
VYT. ALANTO 

“BUHALTERIJOS KLAIDA”
Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu

bas Kovas turi ir savo meno gru
pę, kuri dalyvauja Įvairiuose ben
druomenės parengimuose.

Prieš keletą mėnesių ši grupė 
pradėjo repetuoti Vyt. Alanto 3-jų 
veiksmų komedijų “Buhalterijos 
klaida”. Režisuoja grupės vadvoė 
Aldona Bernotaitė. Vaidina: Vyt. 
Bernotas, N. Mauragytė, D. čel- 
kytė, T. Rocas, Vyt. Burokas, 
Guoda Petrauskaitė, Jurgis Baiko
vas ir V. Gilius.

Buhalterijos klaidos spektaklis 
įvyks spalio 15 d.

TARPTAUTINIS KALĖDINIS 
FESTIVALIS

The Young Women’s Christian 
Association of Sydney (Jaunųjų 
Krikščionių Moterų Sąjunga Syd- 
nėjuje) šiemet organizuoja tarp
tautinį festivalį, kuriame pakvies
ti dalyvauti ir lietuviai. Festivalis 
prasidės gruodžio 5 d. ir tęsis 6 
dienas. Tautinės grupės pakviestos 
aktyviai dalyvauti su savo tradi
ciniais kalėdiniais parengimais. 
Programoje bus chorai, solistai, 
tautiniai šokiai, meno ir foto pa
rodos, filmai, kalėdinių giesmių 
konkursas ir kt.

Tarptautinis Kalėdų Festivalis 
vyks Y.W.C.A. namuose ir kai ku
rie pasirodymai Hyde Parke.

Lietuvių grupės dalyvavimu rū
pinasi Juozas Ilčiukas.

BANKSTOWNE ĮSISTEIGĖ 
MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS 

SEKCIJA
Spalio 2 d. šimborų namuose 

įvyko steigiamasis Bankstowno 
Apylinkės Moterų Socialinės Glo
bos Sekcijos susirinkimas. Sekci
jos valdybon išrinkta: ponios Ba- 
dauskienė, Ramanauskienė ir 
Kasperaitienė.

IŠVYKSTA I KANADĄ

Sydnėjiškis Kazys Batūra, su 
žmona, sūnum ir dukrele, spalio 
7 d. Išvyksta į Kanadą ir apsistos 
pas gimines Toronto mieste.

Batūrai aktyviai dalyvavo ben
druomenės, ypač kultūriniame gy
venime.

K. Batūra ilgesnį laiką vadova
vo tautinių šokių grupei, buvo vie
nas veikusio tautinio ansamblio 
Sydnėjuje organizatorių ir daly
vių. Jis taip pat daug pastangų 
ir triūso padėjo dabar gražiai vei
kiančio Sydnėjaus lietuvių choro 
įsteigimui ir visą kuką buvo jo 
vyr. seniūnu. Pastaruoju metu K. 
Batūra buvo Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Tarybos nariu.

Spalio 3 d., Milsons Point salė
je, Sydnėjaus lietuvių choras Ba
tūroms surengė gražias išleistu
ves, kuriose dalyvavo ir būrelis 
kviestų svečių.

Jautrios atsisveikinimo kalbos, 
linkėjimai ir jauki nuotaika liudijo, 
kad choras yra tarsi šeima, susi
rinkusi savo brangų narį naujon 
kelionėn palydėti.

Kaip ir dera, šį kartą 
tikrai gražiai skambėjo lietuviškos 
dainos.

Dirigentas Alg. Plūkas choro 
vardu įteikė K. Batūrai puošnų 
pirtfelį, o poniai choro sen. Gro- 
sienė įteikė gėlių.

Alg. Plūko pravesta mezliava 
“Mūsų Pastogei” davė £ 5.7.0.

Batūrų šeima išvyksta spalio 7 
d. 4 vai. laivu “Oreadės”, Pyr- 
mont, 13 krantinė. (1.)

MEZLIAVA VASARIO 
16 GIMNAZIJAI

Pereitą savaitę, Narbutų bute 
(Newtowne) Vaclovinių proga pa
daryta mezliava Vasario 16 Gim
nazijai davė £ 4.15.7J.

Pinigus persiųsti paprašyta ALB 
Krašto Valdyba.

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 
METU LABIAUSIAI REIKALIN
GA TAVO AUKA — PALAIKY. 
MAS SPAUSDINTO LIETUVIS. 
KO ŽODŽIO.

BENDRUOMENĖS NAMAMS 
ATSIRASTI DAUGĖJA VILČIŲ

Bendruomenės išrinktoji komisi
ja lietuvių namams Adelaidėje 
įsigyti, per 4 mėnessius paruošė 
įstatus ir įregistravo valdžios įs
taigoje spec, lietuvių nammas įsi
gyti kuriamą organizaciją — Ade
laidės Lietuvių Sąjungą (Adelai
de Lithuanians’ Society Inc). Są
jungos įstatai netrukus bus pas
kelbti. Pradėjus Sąjungai veikti 
pareis nuo pačių Adelaidėje gyve
nančių tautiečių ryžto ir dosnumo, 

. kada jie įsikurs pastovų lietuviš
ką židinį, (p)

PIRMAS LIETUVIS — RAAF 
LAKŪNAS

Adelaidės universitete studijuo
jąs St. Čibiras priklauso ir Ade
laidės University Squadron (paly
ginus su Lietuvos aviacija, tai bū. 
tų galima pavadinti aviacijos as
pirantų eskadrilė.). Rugsėjo 17 d. 
buvo išleista šio universiteto avia
cijos leitenantų (atsargos) laida, 
kurioje buvo ir mūsų tautietis St. 
Čibiras. Sveikiname! (p)

Jungtuvių proga,
DANUTĘ DONIELAITĘ 

ir
JURGI KARPAVIČIŲ 

nuoširdžiai sveikina, linkėdami 
gražaus šeimyninio gyvenimo

Putrių ir Stapulionių šeimos.

DANUTEI DONIELAITEI

ir
JURGIUI KARPAVIČIUI, 

sukūrusiems lietuvišką šeimos ži
dinį, daug laimės linki

Protų šeima.

DANUTĘ DONIELAITĘ

ir
JURGI KARPAVIČIŲ 

vedybų proga sveikina ir saulėto 
gyvenimo linki

Stasys Pačėsa.

PAJIESKOJIMAI
Lapienis Eugenijus prašomas at

siliepti skubiam reikalui.
Pajieško Gediminas Ivanauskas, 

343 Elm St., Newark 5, N.Y. 
U.S.A.

Sydnėjaus Lietuvių Teatras 
ATŽALA

•
1955 m. spalio mėn. 23 d., 

sekmadienį, 5 vai. p.p.
INDEPENDENT THEATRE

269 Miller St., North Sydney
• 

PREMJERA

ATŽALYNAS
KAZIO BINKIO 5. V. PJESĖ 

•
Rež. Julius Dambrauskas 

Dek. Dail. Vincas Stanevičius
•

Bilietai po 12/-, 10/-, 8/- ir 6/-. 
Gaunami po lietuviškų pamladų. 
Iš toliau atvykstantiems labai 
svarbu bilietus užsisakyti iš anks
to prisiunčiant Postal Notes šiuo 
adresu: S.L.T. Atžala adm. 5 Eden 
St., SydneY—Crows Nest, N.S.W.

•
Važiuojant elektriniu traukiniu 19 
peronas iš centrinės stoties iki 

North Sydney stoties (sekanti sto
tis už Milson’s Point). Nuo pat 
stoties vieną sekciją tramvajais: 
The Spit, Mosman, Balmoral. Tie 
patys tramvajai tinka ir iš Wyn- 
yard stoties. Taxi iš North Sydney 
stoties — 2 šil., 6 penai.

Adelaidė Melbournas
Kun. J. Kungio

Kunigystės Dešimtmetis
Lietuvių Katalikių Moterų Drau

gija (Statkų namuose), Newthor- 
ne, rugpjūčio 27 d. vakare suruo
šė kunigo Juozo Kungio kunigys
tės dešimtmečio minėjimą.

Kun. J. Kungys gimė 1919 m. 
vasario 14 d. Rensčių kaime, Lau-

■ kuvos valse., Tauragės apskr. Mo
kėsi Rietavos ir Švėkšnos gimna
zijose. 1937 m. įstojo į Telšių Ku
nigų Seminariją. 1942-43 metais 
Vilniaus Universitete studijavo 
graiktĮ ir lotynų kalbas. 1944 m. 
spalio mėn. pasitraukė iš Lietuvos 
į Vokietiją ir įstojo į Eichstadto 
Augštąją Teologijos — Filosofi
jos mokyklą, kurią baigė 1945 m. 
ir tais pat metais liepos 29 d. bu
vo pašventintas kunigu. Primici
jose nedalyvavo nei jo tėvai, nei 
broliai su seserimis, nes jie visi 
liko už geležinės uždangos. Primi
cijas jam iškėlė Eichstadto lietu
viai.

Nuo 1945 m. iki 1949 m. balan- 
d6io mėn. gyveno Freiburge, kur 
universitete dar studijavo teologi
nius dalykus, dirbo su lietuviais 
studentais ir buvo vienas iš lietuvių 
kapelionų.

1949 m. kun. J. Kungys atvyko 
į Australiją. Po dviejų metų ka- 
pelionavimo Waggoje, gavo leidi
mą atvykti į Melbourną, kur dir
ba lietuvių pastoracijoje. Apart 
darbo Melbourne ir Geelonge, jis 
yra aplankęs visas Australijos 
sostines ir didesnes vietoves su 
rekolekcijomis lietuviams.

Specialiu Šv. Sosto leidimu pa
šventintas Telšių vyskupijos tar
nybai, bet, dėja, priverstas dirbti 
toli už jos ribų, jaučiasi laimin
gas galėdamas būti su lietuviais 
ir tikisi, Dievo pagalba, grįžti į 
tėvynę Lietuvą.

Sukakties minėjime dalyvavo ke
liasdešimt žmonių. Jubiliatas su
silaukė gražių sveikinimų ir do
vanų.

Po vakarienės gražiai pasilinks
minta: skambėjo jaukūs Statkų 
namai nuo lietuviškų dainų. Visus 
maloniai nustebino jaunųjų Stat- 
kučių ir Petraitytės gražiai pa
dainuotos lietuviškos sutartinės ir 
pagiedota "Avė Maria”, jų sene
liui V. Jurevičiui pianinu paly
dint.

Visi kun. Juozo Kungio dešimt
mečio kunigystės minėjimo daly
viai apie vidurnakti išsiskirstė, 
būdami patenkinti linksmai pra
leistomis minėjimo iškilmių va
landomis.

J.M.

ALB CABRAMATTOS APYL.
VALDYBA SKELBIA

ALB Cabramattos Apylinkės sp. 
“Mūsų Pastogės” numeriui išleis
ti aukojo: Marine Plastik Co. Pty. 
Ltd. (savininkas Sarv) £ 10.0.0, 
P. ir S. Ambrozai — £ 7.0.0, p. 
Pališkienė — £ 5.0.0, J. Grudzins- 
kas — £ 2.0.0; po vieną svarą —
N. Cininas, Jančevskis, P. Sap- 
ronas, V. Bitinas, E. Migevičius, 
J.A. Skirka; po 10 šil. — J. Žu
kauskas, Grlnčelis, Klygis.

Šio numerio išleidimą skelbi
mais parėmė: “Cabra — Vale Pty. 
Ltd. (savin. K. Butkus — p. Žy- 
gienė), £10.0.0, J. Perram — £10.
O. 0,; po 2 svarus — vaistinė Jol- 
low, firmos Caltex, Pehic; po 1 
svarą — maisto produktų krautu
vė “Rūta” (sav. Statkai) ir Broom
field kirpykla (sav. Krlvograd).

ALB Cabramattos Apylinkės 
spec. ’’Mūsų Pastogės” numerio 
redaktoriui Juliui Veteikiui ir Ant. 
Martusevičiui, surinkusiam nu
meriui skelbimų už £ 25.0.0,, vi
siems aukotojams ir verslininkams, 
parėmusiems mus skelbimais ir 
kitiems, kuo nors prisidėjusiems 
prie šio numerio išleidimo, nuo
širdžiai dėkojame

ALB Cabramattos Apyl. V-ba.

Dėl gyvenamos vietos pakeitimo 
ir susidariusių nenugalimų klitt- 

■ čin iš Bankstowno Apylinkės Val
dybos pasitraukė: J. Kedys, P.

• Stakauskas, ir A. Keraitis. Jų vie
ton įėjo buv. kandidatai St. Pačė- 

| sa, P. Zaremba ir A. Miliauskas.
I Pasitraukusiems valdybos na- 
I riams už parodytą pasišventimą 
ir nuoširdų bendradarbiavimą Apy
linkės vardu dėkoju.

J. Ramanauskas 
ALB Bankstowno Apyl. Valdybos 

Pirmininkas

Bankstowno Apyl. Valdyba skel
bia solidarumo mokesčio, Lietuvio 
Paso ir Tautos Fondo ženkliukų 
platinimo vajų, kuris bus vykdo
mas š.m. spalio mėn. įgalioti as
menys aplankys Bankstowno Apyl. 
lietuvius, rinkdami solidarumo mo
kestį ir platindami Liet. Pasus Ir 
T. F. ženkliukus.

ALB Bankstowno Apyl. Val-ba.
— * —

Sydnėjaus lietuvių choro krikš
tas jau numatytas — Trocadero sa- 

į Įėję 1956 m. sausio mėn. 6 d., kar
tu su Sydnėjaus šalpos Komiteto

1 ruošiamu Tradiciniu lietuvių ba- 
l lium.
; šio mėn. 16 d., po pamaldų Cam- 
, perdowne, šaukiamas šalpos ir 
choro krikštui ruošti komitetų ben
dras posėdis.

— ★ —
LAUKIAM PAVARDĖS

Tautietis š.m. rugsėjo mėn. 8 
d. Iš Victoria Building pašto siun
tęs “Mūsų Pastogei” Postal Note 
10 šilingų ir neužrašęs savo ad
reso, prašomas atsiliepti “Mūsų 
Pastogei”, Box 4558, G.P.O., Syd
ney, N.S.W.

PADĖKA
Mūsų jungtuvių proga visiems 

mus sveikinusiems, o ypač Sydnė
jaus Lietuvių Choro dirigentui p. 
Alg. Plukui ir visiems choristams, 
giedojusiems mūsų jungtuvių me
tu bažnyčioje, Sydnėjaus Lietuvių 
Sporto Klubo Kovo valdybai ir na
riams, mus sveikinusiems ir įtei
kusiems prisiminimui mielą simbo
linę dovaną, tariame nuoširdų dė
kui.

Vytautas ir Genė Kasperaičial

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

Pamaldos Newcastlio ir apylin
kės lietuviams bus laikomos spa
lio 9 d. 11.45 vai. šv. Lauryno 
bažnyčioje, Brodmedove.

Prieš pamaldas — savaitgalio 
mokykla įprastu laiku. Po Mišių 
— suplikacijos ir palaiminimas, po 
to — tikybos ompakaK,. ..s. .v i,p 
to — tikybos pamoka vaikams.

. ..........................................................................Illlllllllllllllli... Iiiill...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...IIIIIIIIII 
Sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, 

IRENĄ KAUNA1TĘ
ir

VYTAUTĄ TAMOŠAITI
sveikiname, linkėdami ilgo ir harmoningo bendro gyvenimo

Sčitnickiai.
uiuuiuuuiuiuuiiuiiiiiiuuuuuuiuuiiuuuiiuiuuuuiuuuuuHuiiuuuuuiunimuuiuiuuuumumitmuiuuiiHnimHunmuimiuniiiuiiuminis

IRENĄ KAUNAITĘ 
ir

VYTĄ TAMOŠAITI, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina

Austr. Liet. Studentų S-gos Melbourne Skyrius.

Brangią seserėčią
DANUTĘ DONIELAITĘ 

Ir
JURGI KARPAVIČIŲ,

sukūrus šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 
ir darnaus bendro kelio linki, krikšto tėvai

E. ir P. Lapinskai, Kanada.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniim

5 EUROPIETIS SPECIALISTAS
S OPTIKAS
re Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
B akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
D] šeštad. 9-13 vai.
3 9tli Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef-
re Centr. 1819
re (Priešais Melbourne Town Hall.)

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniM

■ 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 1220
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokėjimul. Mes kalbame vokiškai.

Pranešame gerb. tautiečiams, kad 
Sydnėjaus lietuvių teatro mėgėjai 
yra pasirinkę savo -grupei vardą, 
kuris nuo šiol oficialiai bus nau
dojamas sekančiai:

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ TE
ATRAS ATŽALA.

Teatrui vadovauja Meno Taryba. 
Teatro būstinė ir administracija: 
5 Eden St., Sydney—Crows Nest, 
N.S.W.

Administratorius.

Religinė informacija
PIRMOJI KOMUNIJA — 

PARAPIJOS ŠVENTĖ

Sydnėjaus lietuvių vaikų pir
moji komunija įvyks š.mėn. 9 d., 
per lietuviškas pamaldas Camper- 
downe (12 vai.).

Iš vakaro — šeštadienį nuo 4 
vai. vaikučiams iv jų tėveliams iš
pažintys Camperdowne. Išpažinčių 
klausyti užkviestas svečias kun. St. 
Gaidelis, S.J. Sekmadienį išpažin
tys nuo 10-11 vai. (kun. P. But
kus).

Kviečiami visi skaitlingai daly
vauti šioje parapijos šventėje — 
ypač kuo daugiau einant šv. Sak
ramentų.

Bus tik vienos lietuviškos pa
maldos Camperdowne.

K.P.B.

SPALIS — ROŽANČIAUS
MĖNUO

Lietuviškos kolonijos, šeimos ir 
pavieniai asmenys nepamirškime 
kalbėti rožančių, prašydami Tėvy
nei laisvės ir Rusijos atsivertimo. 
Ir šiais metais Bass-Hill lietuviai 
gausiai susirinkę p. Bartninko na
muose su kapelionu K.P.B. 1 d. 
spalio pradėjo rožančių, kurį kal
bės visą mėnesį.

VALDYBĄ
Ilgesnį laiką Adelaidės Sporto 

Klubas Vytis buvo be vieningos 
vadovybės. Dabar, ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pastangomis, 
tokią valdybą jau turi. Ji išrinkta 
Sp. Klubo Vyties narių ir rėmėjų 
susirinkime, kuriam pirmininkavo 
ALB Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas Martinkus, sekretoriavo 
Povilaitis.

Sp. Klubo Vyties valdybon iš
rinkti B. Marmukonls, B. Lange- 
vičius, inž. L. Garbaliauskas. S. 
Kelertaitė, S. Reivytis, A. Merū- 
nas, B. Lukavičius, E. Danlsevi. 
čius, E. Taparauskas.

Revizijos komisija nerinkta — 
nutarta kviestis ALB Apylinkės 
Revizijos Komisiją.

Susirinkimas naujajai valdybai 
pavedė pakeisti klubo įstatus ta, 
prasme, kad būtų apjungtos vie
non vadovybėn visos sporto šakos, 
panaikinant sekcijų valdybas, lai
kantis principo, kad Adelaidėje 
gyvenančių lietuvių yra vienas 
sporto klubas Vytis ir viena va
dovybė.

Naujajai valdybai susirinkimas 
pavedė kooptuoti reikalingus as
menis valdybon, jeigu valdyba ras 
tai reikalinga. Šitai jau ir padary
ta: valdybon pkaviesti J. Jaunu
tis ir K. Jurgaitis. E. Daniscvi- 
čius iš valdybos pasitraukė.

Sp. Klubo pirmininkas Marrnu- 
konis.

S. Sityvier.

PABALTIEČIŲ FUTBOLO 
TURNYRAS ADELAIDĖJE

Spalio 8 d. 3.30 vai., B.T.M., 
Vytis — Venta. Žaidžiu vien tik 
lietuviai ir latviai, p-.iešžaismyje 
(1.30 vai.) Vytis — Hungaria..

Sp-iio 15 d. 310 vai., B.T.M., 
Ad.laidės lietuvių Vytis — Mel
bourne Latvia. Priešžaismyje (1.30 
vai.) Venta — Ungarta.

Spalio 16 d. 3.30 vai., B.T.M., 
Venta — Melbourne Latvia. ’Tur
nyrą uždaro Baltų Tarybos pirmi
ninkas ir įteikia taurę laimėtojui.

3. Reivytis.

MIKUS PRALAIMĖJO
Sydnėjaus stadione pereitą sa

vaitę įvyko bokso rungtynės tarp — 
Australijos — Naujosios Zelandi
jos vidutinio svorio čempiono Pra
no Mikaus ir Billy McDonnell. 
Rungtynes žymiu taškų persvara 
laimėjo jaunas (18 metų) McDon
nell. Šios rungtynės nebuvo dėl 
čempionato, bet Mikus turės ap
ginti čempionato titulą prieš tą 
boksininką, kurį parinks gruodžio 
mėnesį Sydnėjaus Stadiono vado
vybė.

Adelaidės Liet. Sp. Kl.
Vyties Valdybos 

ruošiamas
š.m. sporto sezono užbaigimo

Vakaras — Pobūvis
įvyks spalio 7 d. Kings Ballroom, 

Kings William St.
Pradžia 7 vai. vak. šokiams gros 
gera kapela. Veiks Moterų Sekci
jos paruoštas bufetas.
Klubo Valdyba ir sportininkai 
kviečia atsilankyti visą lietuvišką
ją Adelaidės visuomenę.

Sp. Kl. Vyties Valdyba.

Dr. Alfred Cymerman,
SOUTHERN EXPRESS TRAVEL 

SERVICE
134 King St, Sydney.

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

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 

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