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BALTŲ SANTALKA
Pasaulinė Baltų. Santalka posė

džiavo New Yorke Estų namuose s.m. 
rugsėjo 6 d. Buvo svarstyti šie klau
simai: Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijos tolimesnė 
eiga; Australijos ir Naujosios Zelan
dijos Sovietų Sąjungai de jure pripa
žinimas jos‘ neteisėtai aneksuotas 
Lietuva, Latviją ir Estiją; Simo Ku
dirkos ‘padėtis; Baltiškųjų organiza
cijų tarpusavis bendradarbiavimas; 
išklausyti tautiniai pranešimai.

Nors ir Europoje prie Viduržemio 
jūros vyko ginkluotas susikirtimas, 
manoma, kad tie įvykiai konferenci
jos nesuardys, - ji bus privesta iki 
galo. Pagal daugybę turimų dokumen
tų ir informacijų, Prancūzijos pasiū
lyta formula ir jos ■ kieta laikysena 
dėl savo pasiūlymo, galinti būti pri
imta Europos sienų klausimu — bu
sianti paskelbta deklaracija, pripa
žįstanti tautoms laisvų apsisprendi
mą ir jo vykdymą bei žmogaus teisių

1974 m. rugpjūčio mėn. 2 d. 
Lietuvių Namuose įvykęs visuotinis 
L.D.R.K-to posėdis - pasitarimas pra
ėjo nuoširdžioje ir darbščioje nuotai
koje.

Po pirm. p. V. Baltučio padaryto 
įvado, sekė visų parengimų vadovu 
pranešimai.

LD atidarymo pamaldos įvyks 
gruodžio 27 d. Sv. Kazimiero Lietuvių 
Bažnyčioje. Pamaldų metu giedos 
Šv. Kazimiero Parapijos Bažnytinis 
Choras, diriguojamas p-lės N. Masiu
lytės. Sekmadienį, gruodžio 29 d., 
pamaldos įvyks Adelaidės sv. Pran
ciškaus Xavero katedroje. Pamaldų 
metu giedos jungtinis Melboumo Lie
tuvių Parapijos Bažnytinis Choras ir 
Melbourno Lietuvių Dainos Sambūris, 
kuriems diriguos p. A. Morkūnas.

Dailės Parodos vadovė p. L. Po
cienė pranešė, jog paroda vyks gruo
džio 26 - 31 d.d., Lidums Meno Gale
rijoje. Nuomos galerija neimsiaųti, 
tik 30 — 33% mokestį už parduotus 
kūrinius. Tiksliau bus sužinota, 
galerijos savininkui sugrįžus iš už
sienio. Taip pat dar bus galutiniai 
aptarta parodos meninis lygis ir pa
rodoje dalyvaujančių dailininkų skai
čius.

Literatūros Vakaro vadovas p. 
Pr. Pusdešris pareiškė, jog ilgai už
trukęs susirašinėjimas su užsieniu 
pasibaigė ir ore kabojusi nežinia pa
galiau išsisklaidė. Jokių žodžio ar 
dainos menininkų iš užjūrių nesulauk
sime. Bus susirišta su Australijoje 
gyvenančiais literatais, bei daininin
kais. Literatūros Vakaras įvyks Liet. 
Kat. Centro salėje gruodžio 26 d.

Apie būsimą Sporto Šventę prane
šė p. P. Adrijaitis. Sporto Šventės 
metu, gruodžio 27 - 31 d.d., įvyks 
apie 50 krepšinio rungtynių, be tink
linio ir šachmatų. Taip pat sužinota, 
kad į Sporto šventę atvyks Brisbanės 
Lietuvių Sporto Klubo “Neries” spor
tininkai.

(Nukelta Į 6 -tą psl.) 

ir laisvių gerbimą. Išvadoje sutarta, 
kad netrukus Santalka sudarančių 
organizacijų pirmininkai išdirbs kon
kretu veiklos planą.

Iš Australijos yra gauta daug laiš
kų ir spaudos, kad ten pasireiškia 
diSelė vyriausybės nutarimui opozi
cija. Pabaltiečių labai energinga 
bendra veikla, aukštai vertinama, ir 
juo toliau, juo didesnį pritarimą gau
nanti. Opozicinės dabartinei vyriau
sybei partijos glaudžiai bendradar
biauja su pabaltieciais, kuriems pri
taria ir iš kitų tautų kilę australie- 
čiai. Buvo patvirtinta, kad Austra
lijos vyriausybei gausiai siunčiami 
protestai lietuviu, latvių ir estų iš 
viso pasaulio kraštų. Siunčiami pro
testai ir Naujosios Zelandijos vy
riausybei. Buvo susirūpinta, kad 
Kanados vyriausybė nenueitų tuo 
pačiu keliu, kuriuo nuėjo Australi
ja ir Naujoji Zelandija.

Dėl Simo Kudirkos vadavimo .ei
gos ir dabartinės jo padėties išsa
miai posėdžio dalyvius painformavo 
Daiva, Kezienė, ypatingai į šią veik
lą įdėjusi daug sumanumo ir darbo. 
V*alstybės Departamentas ilgai buvęs 
visai nerangus imtis Kudirkos bylos 
aiškinimo. Tik kogresininkams ir 
kai kuriems senatoriams pradėjus 
veikti, V.D. savo diplomatinėmis 
priemonėmis pradėjęs veikti ir gana 
nuoširdžiai bendradarbiauti su dviem 
organizac’jom: “Americans for
Simas”, kuriai pirmininkauja p. Ke
zienė ir “Seaman’s Education Fede
ration”, kuriai vadovauja latvis dr. 
Roland Paegle. Tačiau, ypatingai 
daug nuveikusi jo žmona Gražina 
ęaeglė, — Kulikauskaitė. Nuo gegu
žės mėn. ji laikiusi nuolatinį telefo
nini ryšį su V.D., JAV ambasada 
Maskvoje ir Kudirkos motina. Jau 
esą padaryta daug išlaidų ir kvietė 
latvius ir estus prisidėti savo lėšo
mis. Sovietai Kudirkai pasiūlė savo 
pasą, bet jis atsisakęs jį priimti ir ■ 
su juo išvažiuoti, nes jis 'nenori pa
žeisti Amerikos pilietybės. Apie tai 
jis pats telefonu pasakė p. Paegle. 
Dr. Kęstutis Valiūnas viešai padėko
jo p. Kezienei ir p. Paegle, už jų di
delį įnašą Kudirkai ^išvaduoti.

c Apsvarsčius šiuos tris labai 
svarbius klausimus, ryšium su ku
riais visų trijų tautų — lietuvių, lat
vių ir estų bendra ir efektinga veikla 
tiek daug yra padariusi, posėdžio 
dalyviai vieningai pasisakė, kad 
visuose kraštuose reikia dar labiau 
suglaudinti savo jėgas svarbiesiems 
savo tautų reikalams ginti, čia iš
ryškėjo ir sudarytosios Santalkos 
vis didėjantis vaidmuo. Todėl turi 
būti einama ir toliau tuo keliu, kaip 
vyko Helsinky ir vyksta dabar.

Apie savo atskirą veiklą painfor
mavo organizacijų pirmininkai. Uldis 
Grava pasidžiaugė, kad Kanadoje 
pabaltiečių pastangomis yra sudary
tas etninių grupių prezidiumas. Ilmar 
Pleer paminėjo, kad estams pasisekė 
užmegsti ryši su kelių laikraščių 
bendradarbiu dr. Kiek, kuris rašysiąs 
apie juos ir kad 1976 m. jie ruošia 
Baltimorėje savo tautinį festivalį. 
Dr. Kęstutis Valiūnas painformavo 
apie Bražinskų padėtį ir kad Tautos 
Fondas yra inkorporuota organizacija 
ir gavo atleidimą nuo mokesčių. Jam 
duodamos aukos taip pat neapjmokes- 
tinamos.

Posėdy dalyvavo šie lietuviai: 
dr. Kęstutis Valiūnas, Juozas Audė
nas, Aleksandras Vakselis, dr. Euge
nijus Noakas, Eglė Žilionytė, Biru
tė Radzivanienė ir Vytautas Radzi- 
vanas. Posėdžiui pirmininkavo da
bartinis Santalkos pirmininkas, estas 
Ilmar Pleer.

(ELTA)

Pavergtu Tautų Motorkada Syd-nejuje, rugsėjo 7 d.. Sydnejaus lietuvių 
jaunimas. Foto A. Reisgio

Dipl.ŠeFo Protestas
Lietuvos Diplomatijos Šefo S. Lozo
raičio protesto nota, pasiųsta Austra
lijos Užsienio Reikalų Ministeriui.

Australijos Federalinei Vyriausy. 
bei pripažinus vadinamąjį Lietuvos ir 
kitų dviejų Baltijos Valstybių, Esti
jos ir Latvijos, “inkorporaciją” į 
Sovietų Sąjungą, laikau savo pareiga 
įsakmiai protestuoti prieš šį aktą, 
kenksmingą lietuvių tautos neatima
moms teisėms ir gyvybiniams intere
sams.

Anot Australijos Užsienio Rei
kalų Departamento atstovo pareiški
mų, kalbamas aktas buvęs pagrįstas 
reikalu pripažinti realybę.

Dėl to turiu garbės atkreipti 
Jūsų Ekscelencijos dėmesį į faktų, 
kuris, beje, plačiai žinomas. Būtent, 
kad realybėje ir teisės požiūriu Bal

Pranas ir Algirdas Bražinskai, 
nors paleisti iš kalėjimo pagal nau
jąjį amnestijos įstatymą ir gyvena 
laisvai, tačiau teisminė procedūra 
nėra dar galutinai baigta. Sov. Są
jungos advokatas apskundė teismui 
vykdomosios valdžios neteisėtą am
nestijos pritaikymą Bražinskams. Dė 
Ito Turkijos teismas turėjo pasisaky
ti. Altindag teismas liepos 16 d. pat
virtino amnestijos teisėtumą. Antra
sis augštasis Ankaros teismas birže
lio 11 d. ir liepos 15 d. sesijose taip 
pat nagrinėjo tą pačią bylą, bet jos 
dar nebaigė. Byla bus tęsiama rugsė 
jo 26 d.

PALESTINIEČIAI NORI JTO 
PAGELBOS

Palestinos išlaisvinimo Organi
zacija reikalauja, kad Palestinos by
la būtų įjungta į JTO dienotvarkę 
kaip atskiras dalykas, išskiriant ją 
iš Vid. Rytų.Palestinos Išlaisvinimo 
Org. politinio sparno vadovas Mr. 
Kaeduomi ir vyriausias atstovas Ara
bų lygoje pareiškė, kad Palestinos 
klausimas yra priežastis Art. Rytų 
krizės, o ne jos išdava.

Šiuo reikalu specialus komite
tas padarys Arabų lygai, dabar posė
džiaujančiai raportą. Manoma, kad 
Arabų lyga reikalaus klausimą įjung
ti į sekančio JTO susirinkimo dieno
tvarkę.

***

tijos Valstybėse yra neteisėta karinė 
okupacija primesta joms Sovietų 
Sąjungos brutališkos agresijos pasek
mėje.

Kalbama agresija įvyko pažei
džiant tiek baltų tautų valią būt lais
voms bei nepriklausomoms, tiek gau
sias sutartis ir civilizuotų tautų 
bendruomenės visuotiniai primestus 
tarptautinės teisės nuostatus. Oku
pacijos įvedimas buvo vykdomas lau
kinio žiaurumo priemonėmis masiniai 
suimant, deportuojant, šaudant lie
tuvius, latvius ir estus. Po šiai die
nai bet kuri laisvė yra užgniaužta, 
kiekvienas tautinių jausmų pasireiš
kimas laikomas ir baudžiamas kaip 
nusikaltimas, Bažnyčios sutrukdytos 
vykdyti savo misiją.

Si tok iu būdu sovietų sudarytoji 
Baltijos valstybėse realybė nuo pat 
pradžios sudaro testinį sunkų tarp
tautinį nusikaltimą, kuriam yra ma
žai precedentų net Sovietų Sąjungos 
agresyvios ekspansijos istorijoje.

Ta aplinkybė, kad tas nusikalti
mas tęsiasi daug metų, padaro jį tik
tai daugiau neleistiną bei smerktiną.

Galop, vis palikdamas realybės 
plotmėje, turiu konstatuoti, jog Aus
tralijos Vyriausybės padarytas žings
nis Lietuvos atveju įgyja ypatingai 
tragiškos reikšmės, ir Štai kodėl:

1939 metų rugsėjo mėnesį Vo
kietijos nacionalsocialistų Vyriausy
bė pareikalavo, kad Lietuva greta 
Reicho intervenuotų prieš Lenkiją — 
kuri vėliau tapo Australijos sąjun
gininkė — Lietuvos Vyriausybė atsi
sakė pripažinti Vokietijos galybės 
realybę ir patvirtino Berlynui savo 
neutralumą.

To pasekmėje Hitleris slaptu 
Ribbentroppo — Molotovo susitarimu 
iŠ rugsėjo mėnesio 28 dienos “per
leido” Lietuvą Sovietų Sąjungai, ati
darydamas tokiu būdu kelią sovietų 
agresijai prieš Lietuvą.

Visa tai pranešdamas, esu tikras, 
kad reiškiu lietuvių tautos jausmus, 
kuri, pergyvendama dabar sunkiausią 
savo ilgos istorijos nelaimę, yra pa
siryžusi atsiimti laisvą savo suvere
ninių teisių vykdymą ir atstatyti savo 
Valstybės nepriklausomybę.

Aš laikau, jog šie teisėti siekiai 
yra verti bent nebūt trukdomi laisvų 
tautų vyriausybių veiksmais, ypač 
šiuo laiku, kai paskutinės kolonia- 
tines t teritorijos įgyja nepriklausomybę.

***
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MŪSŲ ŽYGIO PRASMĖ

Paskutinieji įvykiai Australijo
je tiek yra sujaukę musę nuotaikas 
ir taip užgavę musę garbę, kad mes 
ryžomės atsakyti j tai žygiu į Can* 
berrą. Tai nėra Caezario žygis — nu
ėjau, pamačiau, nugalėjau. Mes ne 
tos rūšies kariai ir ne tos rūšies karą 
vedame. Mes Žinome, kad musę kova 
uz tautos laisvę ir Žmogaus teisių 
įgyvendinimą bus ilga ir sunki, kad 
savo priešų vienu žygiu nenugalėsi
me.

Daugeliui atrodo, kad mūsų kova 
yra beviltiška ir todėl beprasmiška. 
Jie palieka mūsų eiles ir plaukia 
lengvai srovės nešami, kaip determi
nuoti gamtos sutvėrimai. Jie nekovoja 
su blogybėm, jie rūpinasi savo pato
gumu, jie nesuka sau galvos dėl tau
tos ar jos ateities. Tai žmonės gyvena 
sau, o ne socialinei bendruomenei. 
Jie gyvena kaip parazitai kitų sukur
tom vertybėm: saugumu, laisve, bend
ra gerove ir kultūra, patys prie to 
nieko neprisidėdami. Kita dalis 
žmonių veržiasi ir kovoja su blogu 
dėl žmogaus kilnumo dėl tautų lais
vės, dėl žmonijos gerovės. Jie auko
jasi visų gerovei, nes žmogaus gero
vė priklauso nuo visų gerovės. Šia 
prasme ir mūsų kova nėra beviltiška 
ir beprasmė. Mes jungiamės su tais, 
kurie kiekvienoje tamsioje gatvėje 
už'dega rampas ir švyturius, kad nu
šviestų žmonijos kelius į ateitį.

Mums rūpi žmonijos laisvės prob
lemos, mums rūpi blogio nugalėji
mas žmogaus santykiuose su žmogu
mi, mums rūpi žmonijos ateitis todėl 
ir kovojame. Šis mūsų Canberros žy
gis nėra kraujo žygis, nėra žemės 
užgrobimo žygis, šis žygis yra išsi
laisvinimo žygis, žygis už principus, 
Žygis už laisvę ir ateitį.

Mes žinome, kad šita kova nėra 
nugalima vienu žygiu ir nėra nugali
ma šimtais žygių, nes blogis yra mū
sų prigimtyje ir jį nugalėti mes neįs
tengsime, tašiau mes turime budėti 
ir kovoti, kad blogio galia neišilietų 
kaip tvanas į musų gyvenimą ir ne
nuskandintų žmonijos. Istorija žino, 
kad kultūros ir civilizacijos išnyko 
dėl blogio nesuvaldymo, dėl pasime
timo vertybėse J< o va su blogiu yra 
mūsų pačių Žmoniškumo vertės laips
nis. Kai nustojame žmoniškumo prin
cipų, tai nustojame būti ir žmonėmis. 
Tada žūva kultūros ir civilizacijos, 
nes nebėra prasmės kurti ir gyventi.

Mes negalime pakelti minties, kad 
mūsų Baltų tautos būtų traktuojamos 
kaip vergės Rusijos imperializmui 
augti, mes negalime sutikti, kad pa
saulio sąžinė, kai tiek daug yra 
skriaudžiamų ir kenčiančių, snaustų 
ir nematytų kas yra daroma tyronų, 
mes pilki ir maži drįstame sušukti 
ir pareikalauti dėmesio.

am
***

Rugsėjo 15 d. Pavergtu, Tautu, demonstracija Sydnejuje. Foto A. Reisgio.
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Jie keičia pasuli
(iŠ E. Liet.)

British League for European. Freedom 
rugpiūčio 14 d. suruošė įdomią paskaitą, 
kurios pavadinimas — „Slaptieji komunis
tų agentai, kurie pakeitė pasaulio istorijos 
eigą“. Ją skaitė buvęs Kanados policijos 
slaptasis agentas Patrick Walsh, savo an
tikomunistine veikla plačiai žinomas ir už 
Kanados sienų.

Minėtosios organizacijos pirmininkas 
Don Martin, pristatydamas kalbėtoją, pa
pasakojo vieną charakteringą įvykį, kuris 
ir buvo P. Walsh‘o paskaitos vedamasis 
motyvas.

Jam išlipus viename aerodrome iš lėk
tuvo, spaudos atstovai paklausė, ar jis esąs 
tas garsusis Patrick Walsh, kuris ieškąs 
komunistų po kiekviena lova (red under 
ach bed)? Walsh“ as jiems atsakęs: „Ne, 

aš esu tas, kuris ieško komunistų aukštuo
se ir įtakinguose valdžios postuose. Po lo
vomis yra tie, kurie, bijodami viešai pasi
rodyti, tariasi esą kovotojai su komunistų 
infiltracija“.

Ir taip beveik pusantros valandos tru
kusioje paskaitoje kalbėtojas suminėjo 
svarbiausius komunistų agentus, turėju
sius savo metu nepaprastos istorinės 
mės. Pradėjęs nuo paties paskutiniojo R. 
Vokietijos agento Guillaume, nuvertusio 
kanclerį Brandtą, jis pateikė klausimą: 
Kas yra komunizmas? Ir čia pat atsakė — 
Komunizmas yra tarptautinis elitas, suge
bąs savo tikslams išnaudoti viso pasaulio 
valdžios viršūnes. Komunistų partijai ma
žai išsilavinę ir negabūs juodadarbiai nė
ra reikalingi — kitaip dauguma Sov. Są
jungos gyventojų priklausytų partijai. 
Darbininkai ir valstiečiai priimami tik eli
to piredangad, kad pasaulis nežiūrėtų į 
partiją kaipo į privilegijuotų autokratų 
kliką.

Kiek plačiau kalbėtojas sustojo ties JAV 
komunistų agento A. Hisso veikla, kurio 
dėka Stalinas Jaltoje išgavo iš Roosevelto 
visa, ko tiktai jis norėjo.

R. Sorge, kurio tėvas kadaise buvo K. 
Markso sekretorium, buvo komunistų taip 
tvirtai įsodintas į Hitlerio generalinį šta
bą, kad galėjo pranešti ne tik tikslią rusų- 
vokiečių karo datą, bet ir panaudosimų di
vizijų skaičių.

Kim Philby — kilnios britų giminės pa
reigūnas, valdęs ne tik slaptąją žvalgybą, 
bet mielai davęs „patarimų“ ir amerikie
čių GIA agentūrai. Ir atsitiko, kad susekus 
jo tragiškai žalingus išdavimo darbus, pats 
ano meto ministeris pirmininkas Macmil
lan išėjo parlamente viešai ginti jo nekal
tybės...

Maclean, Burgess, Petrovas, Penkovskis, 
Blakes ir daugelis kitų „garsenybių“ buvo 
pristatyta klausytojams. Kalbėtojas pabrė
žė, kad diplomatinė veikla Sovietų Sąjun
goje reiškianti tik šnipinėjimą, o atstovy
bės ir ambasados esančios tos žalingos 
veiklos lizdai. Kur įsisteigė sovietų diplo
matinė misija — ten jau esąs šnipinėjimo 
centras.

Savo teigimą jis pailiustravo tokiu Roos- 
velto — Stalino pasikalbėjimu. Esą Roos- 
veltas skundžiasi, kad Amerika pirmoji 
pripažinusi Sov. Sąjungą, visokiais būdais 
ją remianti, o Sovietai atsilygina siųsda
mi šnipų būrius. „Šaudykite juos, kai pa- 
gaunate“, atsakęs Stalinas. „Kaipgi šaudy
si žmones, juk mes ne barbarai“. „Gerai, 
jei jūs bijote šaudyti, tai mes prisiusime 
jų dar daugiau“, užbaigė pasikalbėjimą 
Stalinas.

Verta šioje vietoje pažymėti, kad Lygos 
pirmininkas D. Martin pareiškė, jog jie 
imsis žygių dėl Australijos vyriausybės 
Pabaltijo valstybių pripažinimo.

V. Baltutis

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVIU 
DIENOMS RUOŠTI VYR. KOMITETO 

PIRMININKU P. BALTUČIU

Australijos lietuvių 
tradicinė dvimetinė švente 
- LIETUVIŲ DIENOS jau 
netoli. Susidomėjimas jomis 
diena iš dienos auga. Jūsų 
laikraščio redakcija nore* 

dama laiku informuoti skai* 
tytojus apie L.D. paruošia* 
muosius darbus pradeda 
spausdinti eile pasikalbėji
mų su L.D. parengimų vado
vais.

Red.

Lietuvių Dienas suruošti yra milžiniš
kas darbas. Kiek žinau, tas darbas 
padalintas Jau nuo pat pradžios. Ar 
yra pasikeitimų atskirų padalinių 
vadovybėse?

Pasikeitimų nėra. Padalinių va
dovai nuo pat pradžios energingai 
dirba jiems pavestų darbų. Nors jau 
buvo skelbta, bet dar pakartosiu, 
kas jie yra. Dainų Šventės vadovė — 
G. Vasiliauskienė, Taut. Šokių 
vadovas — V. Straukas. Literatūros, 
dainos ir muzikos vakaro vadovas — 
P. PusdeŠris. Jaunimo vakaro vado
vė — E. Varnienė. Teatro — Rež. J. 
Neverauskas. Sporto Šventės vado
vas — A. Skiparis. Meno parodos 
organizatorė — Lydija Pocienė.

Kuo skirsis šios Lietuvių Dienos nuo 
kitų buvusių ir kas atidarys jas?

Iš esmės daug nesiskirs, nebent 
tiktuo, kad pas mus atvyksta Ameri
kos lietuvių ekskursija, ko anksčiau 
nėra buvę, beto tikimės kad Žios 
LIETUVIŲ DIENOS bus gausingiau
sios dalyvių skaičiumi. LIETUVIŲ 
DIENAS atidarys Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Pirmininkas p. B. 
Nainys.

Ar yra kokių sunkumų ir kliūčių L.D. 
organizuojant?

Taip. Bet manau, kad yra natū
ralu, jei kartais viskas ir neišeina, 
kaip užplanuota. Pav. tikėjomės gau
ti Festival Hall, bet deja, paskuti
niu metu ji buvo mums atsakyta. Teks 
pasitenkinti Adelaidės miesto sale. 
Turėjome vilčių sulaukti musų iški
liausio poeto B. Brazdžionio. Dabar 
sužinojom, kad jis negali atvykti. 
Organizuoti L.D. man tenka pirmų 
kartą. Neturint jokių bylų iš praėju
sių L.D. pradžioje buvo sunkoka, 
bet, kadangi organizaciniame komi
tete turiu keletą asmenų jau dirbu
sių sį darbų, tai su jų pagalba šiuo 
metu visi sunkumai jau nugalėti ir 
darbas vyksta sklandžiai.

Ar galėtų jums padėti vietinės 
organizacijos ir pavieniai asmenys?

Taip. Ir labai daug. Visų pirma 
norėčiau prašyti, kad daugiau pritar

tų dirbantiems, o mažiau kritikuotų 
parengimų vadovus kurie visą savo 
laiką ir patyrimą aukoja šiam darbui. 
Beto, prašyčiau neatsisakyti patal
kininkauti ten, kur bus prašomi.

Yra žinoma, kad į LIETUVIU DIE
NAS Adelaidėje atvyksta p. B. Nai
nio organizuojama Amerikos lietuvių 
ekskursija. Ar turite atvykstančių 
sąrašą, jei ne, tai ar numatote jį 
gauti. Daug kas tikisi tame sąraše 
rasti artimųjų, pažįstamų ir gal net 
giminių. Ar nevertėtų tą sąrašą spau
doje paskelbti?

P. V. Neverauskas palaiko nuo
latinį kontaktą su p. B. Nainiu. Galu
tinis atvykstančiųjų sąrašas paaiš
kės tik keletą dienų prieš išvykimą. 
Šiuo metu galima tikėtis tik provizo
rinio sąrašo, kai tik gausime, — pa
skelbsime.

Ar tas reklamuojami Australų ir kitu 
tautybių spaudoje LIETUVIU. DIE
NŲ parengimai?

Tik Tautinių šokių Šventę numa
toma daryti viešą, visiems prieinamą 
ir todėl atatinkamai reklamuojamą.

Australijos Lietuviai Šiuo atiu išgy
vena skaudų dvasinį snkrtataą dM 
G. Whitlam sauvalifte iifardavtad- 
jlmo Pabaltie&ų laisvės teisių. Ar 
L.D. metu Adelaidėje tas svarsto
mas šis skaudus (vykis Ir ar numa
toma kokių žygių tuo reikalu?

Tikiuosi, kad Šis klausimas bus 
nuodugniai svarstomas Austr. Liet. 
Bendruomenės Tarybos sesijose ir 
bus padaryti atitinkami nutarimai.

Ar yra numatyta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Pirmininko pranešimas 
Australijos lietuviams?

Taip. Gruodžio mėn. 29 d. 3 vai. 
p.p. toks pranešimas įvyks Adelai
dės Lietuvių Namuose, į kurį kvie
čiami visi dalyvauti.

Atleiskite už sekantį gal perdaug 
privatų klausimą. Būdamas Krašto 
Valdybos Narys, Kultūros Tarybos 
Pirmininkas, Parapijos Tarybos na
rys, Teatro "Vaidila” aktorius, laik
raščių korespondentas, aktyvus daly
vis įvairiuose kultūriniuose parengi
muose, Vyr. Lietuvių Dienų organi
zatorius, ir, kaip nesenai sužinojau, 
parašėte vėl naują veikalą scenai, 
pėsčias einate į darbą ir atgal, tai iš 
kur surandate tam viskam laiko? 
Daugelis iš mūsų daug mažiau dirb
dami vis trokštame laiko. Kokia jūsų 
laiko suradimo paslaptis?

Mano laikas paskirstytas pagal 
iš anksto nustatytą planą. Manau, 
kad čia ir yra jūsų taip vadinama 
paslaptis. Iš anksto suplanuojant 
laiką galima daug daugiau padaryti. 
Taip daryti rekomenduočiau ir tiems, 
kuriems trūksta laiko.

Ko Šiuo metu pageidautumėte iš 
Australijos lietuvių?

Kad visi vyktų į Lietuvių Die
nas Adelaidėje iš visų Australijos 
kampų. L.D. suartins mus visus, duos 
naUiU. naul\ jėgų bandant iš
likti ištikimais savo kraštui.

STR1PRINK1ME A.L. BENDRUOMENĘ, 

STIPRINKIME JOS SPAUDĄ REM
DAMI SPAUDOS VAJŲ. AR JAU ŠIĄ 

SAVO PAREIGĄ ATLIKAI?
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NAUJIENOS IŠ VISUR
* Labai malonios žinios iš Mel

bourne, kad tenykštis ALSS skyrius 
Šiais metais rodo didelį aktyvumą. 
Naujas pirmininkas, Algis Karazija, 
labai sustiprino studentų būrelį. Dėka 
jo sumanumo. į skyrių įsijungė eilė 
anksčiau nedalyvavusių studentų. 
Tikimės, kad ir ateityje jam taip gerai 
seksis.

* Rugpjūčio 24 d. įvyko jaukus 
pobūvis pas buvusį ALSS Sydn. sky
riaus valdybos narį, Paulių Kabailą. 
Paulius pirmiausia išprašė visus 
kitus šeimynos narius iŠ namų, ir tik 
tada pasikvietė draugus. Pasišokta 
ir pabaliavota!

* Sveikiname naujų melbournis- 
kių susižiedavusių porų Šarūnų Žiedų 
su Litą Hviid. Litą jau keletas metų 
kai dalyvauja lietuvių parengimuose. 
Ji yra viena iš grakščiausių “Klumpa- 
kojo” šokėjų. 0 Šarūnas tikriausiai 
pažįstamas visų lietuvių, nes jau 
dvylika metų kaip matome jį tauti
niuose Šokiuose, jis vienas iš iški
liausių, krepšinio žaidėjų ir yra parei
gingas skautas vytis.

Linkime jiems daug sėkmės!
***

* Ir vėl draugai keliauja . . . 
Laike universitetinių atostogų, Sydne- 
juje matėme adelaidiškę Rūtų Biels
kytę, kuri atskrido pabuvoti su drau
gais. Tuo pat laiku č'ia viešėjo žino
mas “Neries” krepšininkas Eugeni
jus Intas, kuris studijuoja Canberroje.

* **
* Atrodo,'kad mūsų draugams bė

dų netrūksta ... Adelaidės ALSS 
pirmininkas Šarūnas Vabolis, neseniai 
prarado savo didžiausių turtą: moto
ciklų, kuris buvo pavogtas. Tašiau 
Šarūnas nenustojo vilties — tikėjosi 
jį atgauti. Tik po dviejų mėnesių 
policija surado motociklą, bet jau 
perdažytų ir su Victorijos registraci
jos lentele. Tas motociklas dabar 
turi savo istorija, bet tikimės, kad 
nuo Šio laiko jis tebus naudojamas 
tik savininko.

***
* Labai malonu buvo pamatyti 

Melbourno studentų pirmininką Algį 
Karaziją Sydnejuje. Tik jo kelionė į 
Sydneją buvo ilga, nes lėktuvas ku
riuo jis turėjo skristi vėlavosi visą 
naktelę. Jam teko naktį praleisti 
aerodrome. Algis atsivežė nemažai 
medžiagos “Studentų Žodžiui

***
* Sklinda gandai, kad Sydnejaus 

ALSS valdyba ruošia labai įdomų pa
sirodymą Sydnejaus lietuviams . . .***

Juozas Vaitiekūnas - Melbourno ALSS 
valdybos fuksu atstovas.*• ***

Algis Karazija - Melbourno ALSS 
valdybos pirmininkas.

MELBOURNAS
Ir ’Melbourne studentai juda — 

kruta. 0 kad laikrašty nieko apie 
mus nėra, tai turbūt dėl to, kad “Stu
dentą Žodis” per toli, ir jo redakto
rius nepasiekia mūs į pašonp pabaks
noti.

Metus pradėjom sugraibę 16 stu
dentų, kurie visų vardu išrinko naujų 
valdybų.

Valdybos pirmas rūpestis buvo, 
kaip pritraukti studentus — kad atei
tų, kad pažintume, kad galima būtų 
ką nors padaryti.

Planų buvo daug, bet sekančiam 
susirinkime, be valdybos buvo dar 
8 studentai.

Tada buvo imtasi drastiško žy
gio: sekantis susirinkimas buvo
paskirtas pas pirmininkų Algį ir 
apskelbtas kaip PVK (Pažinkime 
Viens Kitą) subuvimas. Atrodo, kad 
mintis buvo gera. Atvažiavo ir tokių 
studentų kurių net sąrašuose nebuvo, 
bet sąrašai tuoj buvo pataisyti. Nu
tarta ir toliau laikytis tokios tvarkos.

***

Andrius Balbata — Melbourno ALSS 

valdybos iždininkas.

INOVACIJOS MELBOURNO 
SKYRIUJE

MelbourniŠkiai įsivedė keletą 
naujų dalykų:

1. Priėmė į sąjungą kandidatais 
vyresniųjų klasių mokinius.

2. Paskyrė $50.00 premiją ge
riausiai iŠlaikusiam 1974 m. H.S.C. 
egzaminus.

3. Remia Melbourno skautų laik
raštėlį “Budėk”.

PADĖKA
“Studentų Žodžio” redaktorė 

dėkoja Albertui Zubrui už $10.00 
auką “S.Ž.” ir “Mūsų Pastogės” 
popieriaus pagerinimui. Ačiū!

***

VALDYBA
Valdybą sudaro: pirmininkas Al

gis Karazija, vice — pirm. Jonas 
Sadauskas, sekretorius Jonas Saka
lauskas, iždininkas Audrius Balbata, 
fuksų atstovas Juozas Vaitiekūnas. 
Revizijos komisija: Jonas Petraitis 
ir Tomas Aniulis. Jaunimo Komiteto 
atstovė Birutė PraŠmutaitė.

Algis Karazija, vakarais studi
juoja archit. braižybą, dienų dirba 
architektų firmoje kaipo braižytojas. 
Šoka “Klumpakojyje”. Skautas vytis.

Jonas Sadauskas studijuoja 
elektros inžineriją Melbourno Uni
versitete. Turi radijo Kumpio 
licenziją. Skautas — Paskautininkas.

Jonas Sakalauskas studijuoja 
“applied science” Melb. U-te. Skau
tas vytis kandidatas.

Audrius Balbata vakarais stu
dijuoja komerciją Melb. U-te, dirba 
ligoninėj buhalteriu.

Juozas Vaitiekūnas studijuoja 
tiksliuosius mokslus Monasho U-te. 
Jūrų skautas — Budys. Slidininkas 
(geras). ***

ATEITIES PLANAI
Jų yra daug, o kas bus jeigu 

kas neišeis?! Geriau paskelbsim ką 
darom,kai darysim.

***

STUDENTU BALIUS
Patys nežinom, kaip tai atsitiko, 

bet beveik visi bilietai į balių buvo 
užsakyti dar skelbimams nepasiro
džius. Bet sustumdę stalus, sutal- 
pinom apie 270 žmonių.

Orkestras buvo puikus — ne per 
garsus, bet jaunatviškas. Beveik visi 
svečiai — jaunimas. Neilgą programą 
sąmojingai pravedė Slikas Mikas 
(Andrius Baltrūnas).

Įeidamas kiekvienas gavo bilie
tėlį, o vėliau 6 laimingi numeriai 
gavo po šampano butelį. Be jokio 
ekstra mokesčio!

Tuo dar gausybės ragas nesi
baigė, tik sekančiai loterijai jau 
reikėjo bilietus pirkti. Bet kaip gi 
nepirks žmonės, kai į loteriją lei
džiamas A. Vaitiekūno dovanotas 
persiškas kilimas, na ir dar du 
transistoriniai radijo aparatai, kep
tas pyragas, magnum butelis ir Na
poleono brandy.

Socialinė Globa visus pavalgy
dino karšta vakariene, o nuotaika 
savaimė susidarė.

Svečių buvo iš Adelaidės, Syd
nejaus, Pertho ir Canberros. Tai bent 
balius!

“Plaukai, barzda ir gitara“ Melbourno studentu baliuje.

iL

I MELBOURNO STUDENTU BALIAUS 
DAINA

Neskųsk, drauguži, tu barzdos, 
kitaip išeisi iš mados.

| Dabar, brol au,,tokia mada, 
kad reikia vaikščiot su barzda. 
Auginki plaukus prie barzdos, 
tai būsi dar arčiau mados,

g Dabar didžiausia kultūra, —
R 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Plaukai, barzda ir gitara.

Ir koks tu vyras be barzdos — 
vaikai gatve praeit neduos. 
Dabar, brolau, tokia mada, 
kad reikia vaikščiot su barzda. 
Neskųsk, drauguži, tu barzdos, 
kitaip išeisi iš mados.
Dabar didžiausia kultūra — 
plaukai, barzda ir gitara.

Jei tau plaukai staiga nupliks, 
nenusimink, barzda pa liks, 
tu būsi giriamas svečiuos, 
gražuolės visos išbučiuos.
Neskųsk, drauguži, tu barzdos, 
kitaip išeisi iš mados.
Dabar didžiausia kultūra — 
plaukai, barzda ir gitara.

VIRGINIJA INKRATAITĖ - PIRMOJI
Sydnejiškė Virginija Inkrataitė, 

20 m., iš East Lindfield, A.B.C. 
1974 m. instrumentinėse ir vokalinė
se varžybose, klaviatūros sekcijoje, 
laimėjo pirmą vietų. P-lė Inkrataitė 
skambino finalinėse varžybose Mel
bourno Town Hall (rugsėjo 8 d.) 
Prokofievo piano koncerto No. 1 in 
D flat.

***
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JONAS JASIŪNAS
Prieš keletą menesiu “S.Ž.” 

buvo straipsnis apie antropologą. Joną 
Jasiūną, kuris keliavo į Afganistaną 
patirti kokius mūsų kalba turi ryšius 
su Afganistane gyvenančios Nuristan 
giminės kalba. Išbuvęs Afganistane 
tris mėnesius jis grįžo į Australiją 
labai nusilpęs ir nebe toks optimis
tiškai nusiteikęs kaip anksčiau. Jis 
ten pergyveno daug nelaimių ir nepa
sisekimų. Maistas ten buvo blogas 
ir nebuvo jo pakankamai, labai sunku 
buvo gauti leidimas keliauti į Nuris- 
taną, bet didžiausių nesėkmę jis iš
gyveno kai grįžęs į Australiją paste
bėjo, kad visos jo darytos nuotraukos 
kelionėje pagadintos — foto aparate 
buvo defektas.

Jonas Šiuo metu yra Amerikoje. 
Ten jis žada paruošti keletą moksli
nių straipsnių, sutvarkyti visus as
meniškus reikalus ir persikelti į 
Australiją nuolatiniam apsigyveni
mui. Melbourne Monash u-te žada 
ruoštis doktoratui ir kartu įsidarbinti 
tame pat universitete.

Ketina studijų reikalais neužilgo 
vėl lankytis Afganistane.

Jonas pažadėjo atsiųsti žinių 
apie Afganistaną “S.Ž.” Ir jo pirmas 
straipsnis talpinamas šiame nume
ryje.

***

SVARBUS LIETUVIU KALBOS 
VEIKALAS

Australijos lietuviai turi tikro 
pagrindo didžiuotis Melbourne Monash 
universiteto kalbų profesoriaus Jiri 
Marvan darbais. Nesenai turėjau pro
gos perskaityti profesoriaus Marvano 
ekstensyvią lietuvių kalbos linksnia
vimo analizę, kuri neužilgo numatoma 
išleisti per Oxfordo Universitetą. Ana
lizė pavadinta “Modern Lithuanian

ATŠVENTĖ 21 GIMTADIENĮ
Liepos mėn. 13 d., Šeštadienį, 

Zita PraŠmutaitė, Melbourne lietuvių 
parapijos vargonininkė, minėjo savo 
21 — mą gimtadienį. Zitai skirtam 
pagerbime dalyvavo 50 studentiško ir 
skautiško jaunimo. Proga buvo neei
linė, nes Zita studijuoja Monash 
universitete (Bachelor of Science — 
honours — final year), todėl pagerbi
me dalyvavo ir būrelis jos kolegų — 
studentų australų.

IŠ Šalies žiūrint — tą studentišką 
jaunimą buvo sunku atskirti: ir vie
ni, ir kiti labai panašūs tiek savo 
išvaizda, tiek ir manieromis. 21 

žvakutė už'gęso vienu atsikvėpimu. 
Ir nenuostabu, nes Zita — visais 
atžvilgiais pajėgi ir šauni mergina! 
Išraiškingai skambėjo stiklai, o tostų 
ir linkėjimų vardan — liejosi šampa
nas, traškios kalbos, muzika ir šo
kiai. Himnas — atšiprasau! — “Il
giausių Metų” sugiedota abiem kal
bom. Reikšmingą Žodį tarė pats šio 
pobūvio Šeimininkas — senjoras 
PraŠmutas, primindamas dukrai (ir 
galimiems Žentams!), kad sukaktu
vininkė jau galinti pasitikti gyveni
mą savo laisva iniciatyva . . .

Zitos žodis, skirtas tėvams^ bu
vo irgi nuotaikingas, tik . . . gal 
kiek melancholiškai nuskambėjęs, 
atseit: “Mane mažą motinėlė pienu- 
teliu girdė, dvidešimt vienų mete
lių — ašarėlėm virkdė . . .” Na, bet 
tai nieko tokio . . . Juk ateina lai
kas viskam, o ypač — asmeniškam 
apsisprendimui ir savarankiškumui. 
Tam juk tėvai savo vaikūs ir ruošia.

Linkime Zitai laimingų, džiaugs
mingų ir ilgiausių metų!!!

Svečias'
* **
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Declension (A Study of its Infra
structure)” — tai būtų “Dabartinis 
Lietuvių Kalbos Linksniavimas (Jos 
Infrastruktūros Nagrinėjimas)”.

Ši studija yra tikrai nemažiau 
reikšminga ir naudinga, kaip bet koks 
kitas iki Šiol išleistas veikalas apie 
lietuvių lingvistiką. Kadangi studija 
parašyta anglų kalba^ ji gali būti 
plačiau priimta kaipo mokslinis šal
tinis. Tekstas patrauklus ir aukšto 
lygio lingvistikos specialistui, ir 
diletantui, o lietuvių tarpe ir jau
niems ir seniems, kurie jau kartais 
užmiršta savo pačių kalbos sudėtin
gumą.

Savo įžangoje profesorius Marvan 
metodiškai nagrinėja rinkinį europie
tiškų kalbų ir prieina išvados, kad 
lietuvių kalba yra specialiai skaity
tina pagrindine struktūra infleksinėm 
studijom. Toliau jis gilinasi į lietu
vių kalbos infrastruktūrinius pagrin
dus.

Persijojęs gausybę infleksinių 
niuansų pavyzdžių ir išimčių, profe
sorius Marvan prieina prie kelių la
bai naudingų paradigmų ir padaro iš
vadų, kad sinkroninės infrastruktūros 
nagrinėjimas suteikia vertingos infor
macijos — apie diakroninius kalbos 
bruožus. Tokiu būdu jo studija at
veria naujus sprendimus senosios 
lietuvių, baltų ir giminingų priešisto
rinių kalbų rekonstravimui.

Sveikiname profesorių Marvan. 
Šitokios apimties darbas (virš 400 
puslapių) turės padaryti įtakos, netik 
praeities gramatinių sistemų studi
jom, kaip jis pats užsimena, bet drau
ge suteikti įžvalgą į kalbos vystymo
si ateitį.

J.A. Jasiūnas
***

Jonas Jasiūnas prie iš Afganistano 
atsivežto kilimėlio.

KALBINIU GIMINAIČIŲ 
BEIEŠKANT
J.A. Jasiūnas

RYŽTAS ŽYGIUI

Dar prieš moksliškai pagrindžiant 
lyginamąją kalbotyrą ir nustatant 
indoeuropiečių kalbinę šeimos grupę, 
kalbininkai lygindavo lietuvių kalbą 
su sanskritu ir stebėdavosi būdingais 
panašumais. Nuo to laiko lietuvių 
kalba skaitoma kaip artimiausias gy
vasis pavyzdys bei paveikslas sena
jai indoeuropiečių prokalbei. Sanksri- 
tas, savo geografine padėtimi toli
miausia rytinė priešybė, šiandien tė
ra tik kaip rašytinis rytinės ide. at
šakos paminklas, panašiai kaip lo
tynų kalba Vakaruose. Skirtumas tik 
tas, kad sanskritas jau ir pačioj pra
džioj nebuvo kasdieninės komunika
cijos priemonė, o tik rastų bei litera
tūros kalba. Tuo tarpu lotynų kalba 
buvo Šnekamoji ir kartu rašto.

Indoeuropiečių kalbos ir kultūros 
pirminės protėvynės bei lopšio klau
simas vis dar tebėra diskusijų bei 
prielaidų padėtyje. Vieni tariasi 
įžvelgiu tą lopšį Dunojaus vidupyje, 
kiti Ukrainos stepių ir Kaspijos jū
ros rajone. Yra užuominų ir apie plotą 
tarp Vislos ir Nemuno iki Dauguvos, 
taigi baltų bei mūsų sentėvių Žemėse. 
Azijos vietovėse, pavyzdžiui — Tur
kestane, Baktijoje, šiauriniame Af
ganistane. Bangų teorija iŠ viso pro-

Algis Kusta, Roma Maksvytytė ir Ričardas Bukevičius- 
studentu susirinkime Sydnejuje.

tėvynės reikalą pritemdo. Reikia ti
kėtis, kad gilesnės archeologinės 
studijos atskleis daugiau šviesos.

• M. Gimbutienė tariasi atsekanti indo
europiečių ekspansiją į vakarus iš 
europazijatinių stepių per kurganus 
— piltinius kapus. Iškasenomis remda
masi, ji prieina išvados, kad toji 
ide. migracija įvyko trečio tūkstanme- 
čio pr. K. pabaigoje. Gyvenvietėse ir 
kapuose surasta avių, ožkų, arklių, 
galvijų ir šunų kaulai, o taip pat 
puodai su kviečiais ir sora. Kontras
tas tarp turtingų ir varganų kapų 
rodo, kad kurganų Žmonėse būta kla
sinių skirtumų. Dažni dvigubi vyro ir 
moters kapai byloja apie našlių susi
deginimo paprotį. Lietuvių archeologai 
P. Kulikauskas, R. Kulikauskienė ir 
A. Tautavičius randa visą eilę,tokių 
dvigubų kapų Lietuvoje. Lietuviuose 
tas paprotys bus visai išnykęs XIV š., 
tuo tarpu h indų moterys pasekdavo 
savo mirusius vyrus dar iki šio šimt
mečio.

Rašytinių paminklų bei įrašų 
uolose ar urvuose nėra iš indoeuropie
čių kalbinės šeimos ankstyvojo migra
cinio laikotarpio. Tačiau papročiai ir 
tikėjimai senųjų ide. rytinių migran
tų, kurie pasiekė šių dienų vadinamą 
Indiją, išliko ankstyvojo sanskrito 
Vedose, Ramajanos ir Mahabaratos 
epuose, o taip pat senosios persų 
kalbos Avestoje. Rigvedos himnai, 
pavyzdžiui, ryškiai patvirtina faktus, 
atskleistus Europos archeologijos, 
suteikdami jų interpretacijai švie
sos. Bendri ide. žodžiai grūdams ir 
naminiams gyvyliams lygiai taip pat 
aiškiai ir įtikinančiai kalba apie 
bendrą ide. kalbinės "šeimos kilmę. 
Keli pavyzdžiai: javai, sans. yavah; 
pekus (galvijas), sans. paku. lot. 
pecus; avis, sans. avih, lot. ovis, 
sen. slav. ovinu.

Žinoma, daug kas naujo Čia ne
pasakyta ir daugeliui mūsų jau gir
dėta, nes liečia ir mūsų pačių kilmės 
pagrindus. Gal dėl to, kad esam maža 
tauta, taip išdidžiai ir užsispyrusiai 
stengėmės išlaikyti senąjį paveldė
jimą ir nepasiduoti naujybėms, ne
sančioms ir asimiliaciją. O gal ir dėl 
geografinio atokumo nuo judriųjų 
kelių ir kryžkelių? Juk ir krikščio
nybei ilgai spyrėmės. Vadinamuoju 
šviečiamuoju laikotarpiu (jis mūsuose 
prasidėjo jau su Vytauto laiko kroni
komis, bet ypač išryškėjo su Aušra 
ir Varpu) ėmėm savąjį etninį identi
tetą ir teoretiškai pagrįsti. Dabar tas 
darbas tęsiamas ir namuose, ir išeivi
joje jau tikrai moksliniais metodais.

Kadangi antropologija yra mano 
pagrindinis interesas, paskatintas 
dar National Geographic Magazine 
užuominų, ryž'ausi vykti į atokius 
Hindokuso kalnynus, tikėdamasis ten 
sutikti visą eilę genčių, kurios man 
atrodė, gali būti gyvi išlikę proto — 
indoeuropiečių kalbiniai liudininkai. 
Terminui “proto — ide.,” ypač ryti
nei atšakai, anksčiau buvo dažnai 
vartojamas pakaitalas “arijų” var
das. Tik vokiškieji nacių rasistai, 
pasiėmę tą terminą rasei nusakyti ir 
priskirdami pranašumo turinį, jį supur
vino. Dabar jis yra antropologų žy
miai atsargiau vartojamas. Žurnalis

tiniam reikalui aš jį tačiau vartosiu, 
nes jis trumpesnis, o pagaliau jr 
sanskrito kilmės, į kurio plotus aš ir 
vykstu.
* ide — indoeuropiečių

(bus daugiau)
***

Gabrys Žemkalnis laimėjęs p. A. 
Vaitiekūno dovanotą baliaus premiją 
Melbourne studentų, baliuje.

III - SIS PASAULIO LIETUVIU. 
JAUNIMO KONGRESAS PIETŲ 

AMERIKOJE

KADA ĮVYKS
Stasys Vancevičius

III-sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas įvyks Pietų Amerikoje 
1975 metų pabaigoje ir 1976 metų 
pradžioje (prasidės 1975 gruodžio 
20 dieną ir baigsis 1976 metų sausio 
6 dieną). Iškilmingas kongreso ati
darymas įvyks Argentinoje, Buenos 
Aires mieste ir tęsis iki gruodžio 
27 dienos imtinai. Gruodžio 28 dieną 
persikels į Urugvajų, Montevideo 
mieste, kur užtruks dvi dienas, tai 
yra gruodžio 28 ir 29 dienos. Gruo
džio 30 dieną visi kongreso dalyviai 
vyks į Braziliją, Sao Paulo miestą, 
kur gruodžio 31 dieną bus iškilmingas 
Naujų Metų sutikimas. Sao Paulyje 
kongresas tęsis iki 1976 metų sausio 
6 dienos.

Visuose trijuose kraštuose, kur 
vyks Sis jaunimo kongresas numatyta 
plati programa, kaip jaunimo stovyk
los, koncertai, tautinių šokių šventė, 
talentų vakaras, parodos ir kiti 
parengimai, paskaitos ir kt.

KONGRESO TIKSLAS

Pagrindinis lietuvių jaunimo 
kongreso tikslas pramatytas toks:
a) lietuvių- kultūros ir lietuviškų 
papročių palaikymas išeivijoje;
b) glaudesnių santykių išvystymas 
ir palaikymas tarp įvairių kraštų 
lietuvių; c) Lietuvos ir lietuvių vardo 
išgarsinimas Pietų Amerikoje ir ki
tuose kraštuose; d) per akademines 
programas plačiau susipažinti su 
dabartine Lietuvos padėtimi ir lietu
vių veikla visame laisvame pasaulyje 
bei okupuotoje Lietuvoje; e) suteikti 
progą kitų kraštų lietuviams plačiau 
pažinti Argentiną, Urugvajų ir Brazi
liją, tas šalis kur vyks kongresas
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KĄ AŠ MACIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

CHICAGO
Būdamas antrą, kartą Chicagoje 

tikėjausi pamatyti miestą ir jo įžy
mesnes vietas. Miestas labai didelis, 
antras po New Yorko, turi virš šešių 
milijonų gyventojų, grožiu nepasižy
mi, tačiau tokiame dideliame mieste 
yra daug ir gražių vietų, ypač gausu 
mokslo institucijų. Miesto vardas 
Chicago yra kilęs iŠ indėnų še - kag 
- on, kas reiškia laukinių svogūnų 
lauką.

Chicaga žinoma kaip pasaulio 
lietuvių sostinė. Didžiausios lietuvių 
kolonijos yra Marquette Parke (pran
cūziškas pavadinimas nuo pirmojo 
(1673 m) šios vietos tyrinėtojo Jac
ques Marquette), toliau Cicero, 
Bridgeport, Roseland ir kt. Man teko 
buvoti Marquette Parke, Cicero ir 
Bridgeport. Pirmieji lietuviai Chica
goje įsikūrė 1870 m. po dešimties 
metų susidarė jau nemaža kolonija. 
Kiek iš tikrųjų yra Chicagoje lietuvių 
niekas tikrai nežino. Prof. K. Pakš
tas 1929 m. rašė, kad yra 100,000. 
Po antrojo pasaulinio karo nauju lie
tuvių atvyko dar 10,000.

Šiandien kaip tik susitarėm su 
Kazimieru pasižvalgyti po miestą, 
Ištrukęs iš Petronėlės tuojau atsi
dūriau pas Kazimierą, sėdom j auto
mobilį ir išlėkėm pirmiausiai į Margu
tį, nes čia turėjau pasimatymą su 
Petru Petručiu, reikėjo pasiimti įkal
bėtas juosteles. Atvykę radome Petru- 
tį studijoje, kaip visada malonų; pa
sakoja man paskutines naujienas ir 
teiraujasi ką patyriau Kanadoje. Atsi
prašau, kad skubu, noriu dar daug 
žmonių susitikti ir miestą, pamatyti. 
Atsisveikiname iki pasimatymo Aus
tralijoje ar Amerikoje. Prašo perduoti 
linkėjimus savo pažįstamiems ir visai 
Australijos bendruomenei. Ačiū ir iki, 
Petrai!

f) pradėti paminėjimą 50 mėty sukak
ties nuo masinės lįetuvip emigraci
jos į Braziliją.

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

IlI-j o P.L.J. Kongreso paruošia
mieji darbai jau dabar sėkmingai vyks
ta visuose trijuose kraštuose. Argen
tinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje jau 
sudaryti vietiniai kongreso ruošos 
komitetai iš įvairių lietuviškų organi
zacijų, spaudos ir netatsk'irų miestų 
rajonų bei kolonijų atstovų.

Šioje srityje iki šiol platesnę 
veiklų yra išvystę Brazilijos lietuviai 
Sao Paulo mieste. Čia sudarytas 
kongreso organizacinis komitetas iš 
VISŲ LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ, 
spaudos ir atskirų miesto rajonų 
atstovų. Paskutiniame, jau trečiame iš 
eilės įvykusiame organizacinio komi
teto posėdyje, rugpjūčio 9 dieną buvo 
išrinktas komiteto prezidiumas iš 
penkių asmenų, būtent: inž. Arūno 
Steponaičio, inž. Gražvydo Babelio, 
inž. Algirdo Idiko, rašytojos p. Heli- 
nos Mošinskienės ir V. Tartarūno.

LAUKIAMA DAUG SVEČIŲ

Argentinos, Brazilijos ir Urugva
jaus lietuviai, be kongreso atstovų, 
kuriuos sudarys lietuvių jaunimas, 
laukiame taip pat daug ir senesnio 
amžiaus svečių net iš 15 kraštų kaip 
J.A.V., Kanados, Australijos, Angli- 

os, Venezue- 
kitų.

Atvykstantieji svečiai ir kongre
so atstovai, kurie galės ir norės, 
apsistos viešbučiuose, bet daugiau
sia jų, ypač jaunimo, numatoma apgy
vendinti vietos lietuvių Šeimose.

jos, Vokietijos, Prancūzij 
los, Kolombijos, Cile’s ir

PROGA PAŽINTI PIETŲ AMERIKĄ
Visų kraštų lietuviams, ypač jų 

jaunimui, šis kongresas bus didelė 
proga arčiau pažinti Pietų Ameriką ir 
jos lietuviškas kolonijas bei lietuvių 
organizacijas, spaudą ir bendrai mūsą 
išeivių gyvenimą.Kongresometu numa
toma organizuoti ekskursijas į įdo
mesnes vietas bei atskirus miestus.

A. Mauragjs

Važiuojame pas V. Vijeikį. Kazi
mieras sako ši Westen St., yra ilgiau
sia pasaulyje, turi 43 kilometrus. Gat
vė tikrai plati, didelė, šalia krautu
vės, įmonės, smulkūs fabrikėliai, san
dėliai ir kiti komerciniai pastatai. 
Atvykę radome mielą bičiulį besi
darbuojantį savo spaustuvėje su vie
na ponia ir negriuku. Spaustuvė di
delė, popierio priversta galybės ir 
nauji knygų ir žurnalų leidiniai guli 
šilti sukrauti and stalų. Pasakiau ko 
atvykęs ir paprašiau pademonstruoti 
Compuwriterį. Mašina kaip mašina, 
bet kaip atidarė jos vidų, tai tikras 
vielelių voratinklis.

- Kas ją gali besutaisyti, jei 
ji sugestų? ' — nenoroms paklausiau.

- Turiu daugiau kaip metai ir 
nė karto nešaukiau mechaniko, ne
genda. Mašina gera, darbas geras, bet 
jei nori pamatyti dar geresnę važiuok 
pas Morkūną, jis neseniai nusipirko 
brangesnę ir žinoma geresnę .

Iki pasimatymo Australijoje.pas- 
paudžiau jam kairę ranką ir iškūrėme 
pas Morkūną. Ne taip toli būta ir 
Morkūno , greitai susiradome spaus
tuvę. Prisistatau Morkūnui kas toks 
esu. Jis man matytas, bet negaliu 
prisiminti kur ir kada. Jis Šypsosi į 
mane žiūrėdamas ir nieko nesako. 
Matau, kad jis mane pažįsta ir dabar 
tikrina mano blogą atmintį. Staiga 
atsiniiniau, kad kartu studijavome 
Innsbrucko universitete, Austrijoje^, 
jis ekonomiją, aš teisę. Siurprizas, 
būtų gerai prisiminti senus laikus, 
pakalbėti prie kavos puoduko, bet . . . 
rodyk savo naujas mašinas Compu- 
graphus. Pirmiausiai jis man atnešė 
katalogus ir pradėjo rodyti pačias 
naujausias rinkimo mašinas, įvairius 
jų modelius ir darbus. Siek tiek įgi
jęs žinių ir pamatąs spaustuvę, bei 
norimą mašiną,skubiai atsisveikinau, 
nes gerai žinojau, jei per daug uŽ- 
gaišiu, tai miesto nepamatysiu.

Jau dabar kongreso paruošiamieji 
darbai pradeda gyvai išjudinti visą 
lietuvišką visuomenišką ir kultūrinę 
veiklą mūsų kolonijose Argentinoje^ 
Brazilijoje ir Urugvajuje, ypatingai 
lietuviško jaunimo tarpe. Lietuvių 
jaunimo susidomėjimas šiuo kongresu 
yra labai didelis ir, reikia tikėtis, kad 
jis visais atžvilgiais pasiseks. Nors 
iki kongreso dar yra nemaža laiko, 
bet paruošiamieji darbai vyksta 
gyvu tempu.

VEDYBINĖ SUKAKTIS
Aną savaitgalį gražus Geelongo 

lietuvių būrelis susirinko į ■ “Golf 
View Hotel ’ svetainę atšvęsti ponų 
Juozo ir Anelės Medelių 25-rių metų 
vedybinę sukaktį.

Iškilmingos vakarienės metu pa
keltos Šampano taurės, perpiautas 
jubiliejinis tortas ir sudainuota “jau
navedžiams” “Ilgiausių Metų”.

Organizacijų vardu tarė žodį ir 
sveikino Liet. Sąjungos pirm. J. Gai
lius ir Šatrijos Tunto skautų vadas 
Alg. Karpavičius, o už nuopelnus 
lietuviškame darbe jubiliatai apdo
vanoti lietuviškų raštų rankdarbiu. 
Nors ponai Medeliai j Geelongo atsi
kėlė tik prieš 10 metų, bet greitai 
buvo pamilti geelongiškių, nes tuo
jau. vaikus įjungė į sav. mokyklą, 
skautus, sportą, o patys stojo į dai- 

gretas lietuvių chore. Jubilia
tai kaip ir daugelis lietuvių po II 
pasaulinio karo savo jaunystę pra
leido Greweno D.P. stovykloje trauk
dami lietuvišką dainą, o 1947 m. 
prasidėjus emigracijai į Angliją išsku- 

nininkų

bėjo laimės ieškoti.
Žinoma, Juozuko ir Anelės lai-

m’e sužibėjo 1949 metais sukuriant 
lietuvišką Šeimą Bradforde, kur susi
laukė dukros Aldonos ir sūnaus Ro
mo. Nors naujakurystėje ir dar su 
maža šeima darbų užteko ir namuo
se, bet p. J. Medelis surado laiko 
pasidarbuoti apie 8 metus Bradford© 
Lietuvių Klubo valdyboje.

Nežinia kas paskatino ponų 
Medelių šeimų emigruoti į Australiją,

Dabar jau buvome iki 5 vai. 
laisvi, galėjome 4 vai. važiuoti pasi
žvalgyti po miestą.

- Vežk pirmiausia į Illinois 
universitetą, noriu pamatyti kaip 
atrodo, daug esu apie jį skaitęs, gir
dėjęs ir, tur būt, dar girdėsiu, taigi 
norisi juos ir pamatyti.

Važiuojame su Kazimieru, o jis 
man aiškina kas dešinėje kas kairėje. 
Pagaliau sustabdo mašiną ir sako: 
“išlipkime ir eikime iš tos vietos 
pažiūrėti, čia kaip matai ta virtinė 
namų yra universiteto pastatai. Iš tos 
vietos bene bus gražiausias vaiz
das”. Mes valandėlę pasigėrėjom 
pasidžiaugėme ir važiuojame toliau.

Važiuojame dabar į senąsias lie
tuvių gyvenamas vietas. Privažiavome 
didele bažnyčią, panašią į katedrą 
savo didumu ir įspūdingumu - tai 
Šv. Kryžiaus bažnyčią. Norime įeiti 
i vidų — užrakintos visos durys; no
rime susirasti kunigą — nerandame; 
norime susirasti bent kokį žmogų, 
kuris mums galėtų paaiškinti ir įleis
ti į vidų. Zvalgomės stovinėjame, 
Kazimieras aiškina, kad tose gatvė
se kadaise gyveno lietuviai, o dabar 
jų nėra. Žiūrim ateina senutė. Užkal
biname ją angliškai, o ji atsako lie
tuviškai. Toje gatvėje ji gyvenanti 
visą savo gyvenimą, kadaise Čia gy
veno vieni lietuviai, o dabar porteri- 
kiečiai, lietuviai pardavę namus ir 
išvažiavo kitur gyventi. Bažnyčios 
pastatai dideli ir įspūdingi, kaip ir 
pati bažnyčia,neįprastai didelė ir gra
ži. Deja, lietuvių jau nebedaug čia.

Atvažiavome į Brighton Parką. 
Čia radome naują modemišką bažny
čią. Įėjęs į vidų nustebau jos vitražų 
gražumu, šviesų įvairumu. Saulė Švie
tė per langus, margaspalviai Šešėliai 
ir spinduliai žėrėjo visoje bažnyčioje, 
tarsi deganti Žarija Židinyje. AŠ bu
vau pritrenktas tos neįprastos šva
ros, tvarkos, nuotaikos, kuri supo mane 
kaip kokiame muilo burbule. Rodos 
ims ir sutruks tas nuostabus spalvin
gumas vitražų ir dings toji maloni 
nuotaika kaip muilo burbulas.

Aldona ir Juozas Medeliai, dukra Aldona ir sūnus Juozas.

bet p. Medelienei turint seserį p. Šim
kienę Australijoje informaciją ne
trūko apie Australijos lietuvius, tai 
nenuostabu, kad 1963 metais persi
kėlė i Geelongą, žinoma, kartu atsi
vežė 2 gražiai lietuviškai kalbančius 
“pomius”, kurie tuojau prisijungė 
prie mūsų organizacijų.

Lietuviška patarlė sako, kad 
paukštis Žiūri tik į mišką pandsiai 
atsitiko ir su ponais Medeliais, 
visą laiką dirbę lietuvišką darbą, nuo 
jo nenutolo, bet vėl stojo į Geelongo 
Liet. S-gos valdybą, kur Juozas jau 
eilę metų kaip eina vicepirmininko 
pareigas, o žmona Anelė visą laiką 
su visa Širdimi, talkininkauja lietu
višką organizacijų parengimuose. 
Užaugo ir vaikai, dukra dirba Mel
bourne bibliotekoje ir kombinuoja 
ko daugiau lietuviškų knygą nupirkti, 
o sūnus metų pradžioje buvo sužeis
tas eismo nelaimėje, baigia pasveikti 
ir ruošiasi dirbti. Tai šia jubiliejine 
proga norisi palinkėti geųos sveika
tos laukiant jau auksinio jubiliejaus, 
o jaunimui pasekti tėvų pėdomis ku
riant lietuviškas šeimas

J. Gailius
***

Vaikštau bloknotėlį pasiėmęs ir 
užrašinėjo lietuviškus vardus funda
torių, kiek jų daug čia įamžino savo 
vardus. Prie altoriaus seselė su ber
niuku pamoką atlieka. Ji mokina ber
niuką kokias tai maldas. Noriu iš
girsti kaip kalba ir paklausti kaip 
einasi, bet nenoriu sutrukdyti pamo
kos. Laukiu kol ji bus laisvesnė. 
Žiūriu ateina kunigas, panašus į 
lietuvį, taigi kalbinsiu lietuviškai. 
Sakau:

— Gerbiamas Klebone, Čia jūsų 
bažnyčioje tai tik vestuvėms kelti, per 
daug graži laidotuvėms '.

- Aš ne klebonas aš tik vika
ras — pataisė jis mane, —Tai sakai 
graži bažnyčia ir aš taip sakau kad 
pagrabui ji netinka .

— Bet maldai ji tikrai tinka, 
gali jaustis kaip danguje .

— Matai kaip dabar yra su baž
nyčiom, neseniai Archivyskupas 
Fulton Sheen kalbėdamas Šv. Sakra
mento bažnyčioje pasakę angelo žo
džius, pasakytus Marijai: Jo Čia nėra^ 
Bažnyčia, kurioje nėra eucharisti
jos, yra tik Kristaus kapas' .

- .Argi Čia nėra eucharistijos? 
Nustebęs paklausiau, '

- Čia yra, bet daug jau yra 
bažnyčių,kur Kristus yra išneštas į 
zakristijas

Tokį šnekų kunigą sunku sutikti, 
jis nori man viską parodyti ir pasa
kyti. Susipažįstame, pasisakau kad 
esu iš Australijos, o Kazimieras dar 
prideda, kad “Mūsų Pastogės” redak
torius. Jo pavardė kun. Jonas Plaukis 
labai malonu pažinti, prašo perduoti 
kun. Petrui Butkui linkėjimus. “Ge
rai*— sakau.

— O aš galvoju, kas Čia toks po 
bažnyčią vaikšto su popierių ir pieš
tuku, mat ponas redaktorius. Gerai, 
palauk aš dovanų atnešiu , — ir jis 
pasišalino. Po valandėlės ateina ir 
atneša didelę auksiną knygą- - Immacu* 
late Conception, 50th year anniver
sary 1964. Tokios gražios knygos dar 
nebuvau matęs, paėmiau Šią brangią 
dovaną su pasididžiavimu ir padėka. 
Apie Šią mielą bažnytėlę galėčiau 
daug prirašyti, ji taip man labai pa
tiko, bet tuo tarpu laįkas neleidžia.

(bus daugiau)***

IMIGRANTAI EKSPLOATUOJAMI
Imigracijos patariamosios Tary

bos visuomenės santykiams tirti 
komitetas įteikė Fed. vyriausybei 
raportą imigrantų reikalais, ir tas 
raportas neužilgo bus svarstomas 
parlamente. Raporte pažymima, kad 
beveik kiekvienoje Australijos insti
tucijoje yra pribrendę rasiniai prie
tarai. Raportas kaltina daugelio 
vyriausybės ir privatinių tarnybų as
menų nejautrumą ir stoką kultūrinių 
skirtingumų supratimo. Pagal viešo
sios tarnybos nuostatus, nuolatinės 
pareigos gali būti teikiamos tik Aus
tralijos piliečiams, o imigrantams tik 
su sąlyga, kai jie bus po tam tikro 
laiko naturalizuoti. Raporte kritikuo
jama apribojamai įstojimo į karinę 
tarnybą: laivyne imigrantas gali tar
nauti tik taikos metu, o aviacijoj — 
tik karo metu. Toliau paminima imi
grantų išnaudojimas dėl kalbos ne
mokėjimo, rekomenduojama vertėjai 
teismams; taip pat pakeitimai pensi
jų srityje.

***

— Nori vienminčio — pirk 
papūgą.
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O, VILNIAUS NEPAMIRŠK 
LIETUVI!

Paulius Dunda

VILNIAUS KULTŪRINIS 
GYVENIMAS

Referatas skaitytas 
Adelaidės A.L.B. Savaitga
lio Mokyklos rengtame 
‘ Vilniaus 650 metą sukak
ties minėjime 1974 m. lie
pos mėn. 14 d.

Autorius yra jaunosios 
kartos atstovas.

Red.
(Naudojausi B. Kviklio “Mūsų Lietu

va”, Liet. Enciklopedija ir Mykolo Bir
žiškos “Senasis Vilniaus Universi
tetas”. Į

Nuo seniausių laikų Vilniaus 
mokslo Šviesa sklido ne tik į visą 
Lietuvą,bet ir Gudiją, Lenkiją, 
Ukrainą bei Latviją. 14-tame amžių- 
je Vilniuje buvo įsteigta pirmoji mo
kykla prie Vilniaus katedros, kurioje 
pradžioje buvo mokoma skaityti, rašy
ti, skaičiuoti; vėliau nuo 16-to am
žiaus pradžios lotynu ir vokiečių 
kalbų, giedojimo ir bažnytinių daly
kų. Vėliau mokyklos buvo steigiamos 
prie visų Vilniaus parapijų. 1582 me
tais Vilniuje buvo įsteigta pirmoji 
Lietuvoje kunigų seminarija.

1570 metais atvykę į Vilnių jėzui' 
tai Įsteigė savo kolegiją. 1579 metais 
ji pakelta į akademiją — universitetą. 
Si akademija jau turėjo tokias teises 
kaip užsienio universitetai bei aka
demijos. ši Vilniaus akademija 18-to 
amžiaus gale buvo pavadinta Vyriau
sia Lietuvos Mokykla, o 1803 metais 
ji buvo paversta universitetu. Jame 
dėstomoji kalba buvo lotynų kalba. 
Šis universitetas iškėlė Lietuvos 
vardą, paruošė daugelio sričių spe
cialistų.

Anais laikais Vilniaus universi
tetas pralenkė to meto Rusijos uni
versitetus ir profesūra ir studentais, 
o prilygo gerinusiems Vakarų Europos 
universitetams.

1829 metais Vilniaus universi
tetui švenčiant 250 metų jubiliejų 
rusų universitetas turėjo tik 70 metų. 
Ta proga buvo išleistas medalis. 
(Medalį galima matyti Adelaidės Lie
tuvių Namų Muziejuje).

Nors Šis universitetas savo dva
sia nebuvo grynai lietuviškas, bet 
profesorius Mykolas Biržiška sako: 
“Lietuvos dvasia prasiverždavo aikš
tėn ir reiškėsi kur kas reikšmingiau, 
negu pavyzdžiui lenkiškoj tuomet 
Krokuvos akademijoje”. Šis Vilniaus 
universitetas veikė iki Rusijos caras 
Nikalojus Pirmasis 1832 metais įsa
kė uždaryti.

Šio universiteto profesoriai ir 
studentai įnešė daug naujo j Lietuvos 
mokslą, meną ir architektūrą bei kitas 
sritis. Daugelis jų kalbėjo ir rašė 
lenkiškai, bet galvojo lietuviškai, o 
kai kurie net reiškėsi tautinio atgi
mimo darbe.

Visų pavardžių neminėsiu, tik 
paminėsiu tuos apie kuriuos iš jų 
mokiausi šioje ALB Savaitgalio Mo
kykloje, būtent: istoriką Simoną Dau
kantą (kuris į universitetą atėjo pės
čias), rašytoją Simoną Stanevičių. 
Prie Vilniaus universiteto baigė se
minarija,, ir Motiejus Valančius, vė
liaus Žemaičių vyskupas ir rašytojas 
Adomas Mickevičius taip pat mokėsi 
Vilniaus universitete, kuris savo di
delį veikalą "Poną Tadą” apie seno
sios Lietuvos grožį pradeda Šiais Žo
džiais:

"Lietuva, mano Žeme, "šalele 
gimtoji!

Tas tik supras, kad tu jam 
sveikatą atstoji, 

Kurs jau tavęs neteko. Pasiil
gęs šiandieną 

Tavo regiu aŠ groži ir kampą 
kiekvieną”.

Nuo 1919 metų ligi 1939 mėtų, 
tai yra lenkų okupacijos metu, Vil
niaus universitetas buvo lenkų atgai
vintas ir pavadintas Stepono Batoro 
vardu. Tada jis buyo grynai lenkiš
kas.

1940 metais iš Kauno perkeltie
ji fakultetai galutinai įlietuvino Vii-
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niaus universitetą. Rektorium buvo 
paskirtas profesorius Mykolas Bir
žiška. Dabar Vilniaus universitetas 
prisitaikęs prie Maskvos reikalavi
mų, veikia kaip Tarybų Lietuvos 
universitetas - Vinco Kapsuko vardu.

Vilnius visada buvo didžiulis 
lietuviškos knygos centras. Pirmoji 
spaustuvė įsteigta 1525 metais. Jau 
šešioliktame amžiuje Vilniuje buvo 
nemaža svetimų kraštų rašytojų, ku
rie nerasdami savo Šalyse pritarimo, 
atvažiavo į Lietuvos sostinę, rado 
žmonių, kurie juos suprato ir rėmė. 
Be jų tuo pačiu metu buvo ir savųjų 
Vilniečių poetų, kurie rašė to meto 
oficialia kalba, būtent lotyniškai. 
Jų raštuose atsispindi meilė gimta
jam kraštui. Visą laiką Vilniuje vei
kė daug spaustuvių; buvo išleista 
daug knygų, žurnalų ir daug mokslo 
veikalų. Devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje ir dvidešimto amžiaus pra
džioje buvo išleisti Višinskio ele- 
mentoriai, Žemaitės, Baranausko, 
Lazdynų Pelėdos ir daugelio kitų 
rašytojų kūriniai, o taip pat nemaža 
vadovėlių.

Taip pat nuo amžių Vilnius buvo 
žinomas savo muzikais, teatrais, 
vaidintojais. Jis nuo seniausių laikų 
buvo muzikinio gyvenimo centras. 
Nuo šešiolikto amžiaus jau Vilnius 
turėjo savo teatrą. 1636 metais Vil
niuje buvo pastatyta pirmoji opera. 
Nuo 18-to amžiaus pradėjo garsėti 
Vilniaus baletas. įvairiems vaidini
mams būdavo rašomos specialios 
pjesės, dažniausiai paremtos faktais 
ir padavimais iš Lietuvos praeities 
bei istorijos. Vakarų kraštų meno 
jėgos dažnai lankydavo Vilnių. 19-to 
amžiaus pradžioje Vilniaus universi
tete buvo Įsteigta Muzikos katedra, 
kuri buvo viena pirmųjų Europoje. 19-to 
amžiaus pabaigoje ir 20-to amžiaus 
pradžioje Vilniuje buvo rengiami kon
certai ne tik vietinių, bet ir žymių 
užsienių meno pajėgų. 1905 me
tais buvo suruoštas didelis lietuviš
kas vakaras. Nuo to laiko čia buvo 
dažnai ruošiami lietuviški vakarai 
dalyvaujant ir Kiprui Petrauskui.

Dar nepriklausomos Lietuvos me
tais suspėta įsteigti lietuviškos ope
ros ir baleto teatras. Dabar Vilniaus 
teatrui dažnai tenka ir bolševikinės 
propagandos skleidėjo darbą dirbti. 
Dabar lietuviai stengiasi Vilniuje 
ruošti dainos, muzikos ir tautinių 
šokių šventes. Tokios Šventės 1950 
- 1955 metais sutraukė tūkstančius 
dalyvių.

DAILĖ
18-tame, 19-tame amžiuose atsi

rado Vilniaus Dailės Mokykla. Nuo 
senų laikų Vilniuje buvo ruošiamos ir 
dailės parodos. 1907 metais atidaryta 
pirmoji lietuvių dailės paroda su 311 
paveikslų ir kitų dailės kūrinių. Jų 
tarpe buvo 33 kūriniai M.K. ^Čiurlio- 
nio ir 30 paveikslu Antano Žmuidzi
navičiaus. Skulptorius Petras Rimša 
pirmą karta išstatė savo "Lietuvos 
Mokyklą” ir kitus kūrinius. Vėliau 
Vilniuje visą laiką veikė Aukštoji 
Dailės Akademija.

LITUANISTINIAI TURTAI
Visais laikais lietuvių tauta rin

ko Vilniuje savo didžiausius kultū
ros turtus, pavyzdžiui čia buvo Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
istorinių dokumentų, jų tarpe garsioji 
Lietuvos Metrika. Ją pagrobė rusai 
ir dar negrąžino.

Katedra ir kitos bažnyčios turėjo 
savo archyvus. Senasis Vilniaus 
universitetas turėjo gausų mokslinį 
bei istorinį archyvą su šešiais mili
jonais įvairių dokumentų bei aktų 
liečiančių Lietuvos praeitį. Kai ku
rie didikai turėjo gražias Lietuvos 
praeiti liečiančių dalykų kolekcijas. 
Daug" Šio lituanistinio turto Žuvo 
karų ir gaisrų metu, daug išvežė len
kai,1 vokiečiai, o ypač rusai. 1855 
metais E. (Tiškevičiaus rūpesčiu, 
Vilniuje buvo įsteigtas pirmasis 
Lietuvoje senovės muziejus, kuriame 
buvo sutelkta daug eksponatų. Pa
ties Tiškevičiaus vertingi rinkiniai, 
Muravjovo patvarkymu, buvo išga
benti į Rusiją.

1907 metais įsteigtoji Lietuvių 
Mokslo Draugija subūrė šimtus moks
lininkų, sutelkė tūkstančius muzieji

nių bei etnografinių eksponatų, tauto
sakos dalykų iŠ įvairiausių Lietuvos 
vietovių.

Vilniuje gyveno ir dirbo lietuvių 
tautos atgimimo patriarkas Dr. Jonas 
Basanavičius. Jis ir mirė Mokslo 
Draugijos patalpose 1927 metais 
vasario mėnesio 16-ta dieną.

Dabar Mokslo Draugijos Biblio
tekoje yra apie milijonas du šimtai 
tukstančią knygų ir šimtas dešimt 
tūkstančių rankraščių. Tai pati tur
tingiausia biblioteka visoje Lietuvoje.

Tiek trumpai apie kultūrinį Vil
niaus gyvenimą.

PERTHAS 
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

IR KUN. J. PETRAUSKO SUTIKIMAS
✓
Šiais metais buvo liūdnas Tau

tos Šventės minėjimas dėl mūsų tė
vynės tragiškos padėties. Kun. J. 
Petrauskas atlaikė misiąs už Lietu
va,, pasakė" tai dienai pritaikintų pa
mokslą,. Iškilmingas minėjimas Įvyko 
Leederville didžioje salėje 3 vai. 
p.p. Pirm. J. Kuzmickienė atidarė 
liūdnais žodžiais minėjimą. Buvo 
pagerbti tylos minute musų žuvusieji 
už tėvyne, kenčiantieji mūsų broliai 
ir seses tolimame Sibire ir brangiojoje 
Lietuvoje. Liūdnai skambėjo Tautos 
himnas, nes visų širdys buvo apgaub
tos gedulo šydu, bet gyvenimas eina 
savo keliu todėl dar turime vilties, 
kad mūsų Lietuva vėl kada nors bus 
laisva ... -

Ponas A. Statkus, dabartinis 
pabaltiečių pirmininkas, savo paskai
ta nukėlė mūsų mintis, nors trumpam 
laikui, į tolimą kenčiančią tėvynę, 
o A. Plučaite pasakė gražų eilėraštį.

Po minėjimo sekė mūsų gerb. 
kun. J. Petrausko oficialus priėmimas 
Perthe. Visi tautiečiai sugiedojo 
“Ilgiausių Metų”, o S. Kuzmickas 
pasveikino Šiltais žodžiais taip lauk
tąjį lietuvį kunigą — mūsų dvasinį 
vadovą. Valdybos pirmininkė visų 
vardu įteikė piniginę dovaną persi
kėlimo išlaidoms padengti.

LIETUVI U DIENOS
(atkelta iš J psl.)
Sporto Šventėje dalyvaus 7 

sporto klubai - apie 230 sportininką. 
Jau yra paruoštas Sporto Šventės 
ženklelio projektas.

ALT. "Vaidila” adm. p. J. 
Neverauskas pranešė, jog A. Kairio 
veikalo "Šviesa kuri užsidegė” pas
tatymas vyksta labai kukliai. Spek
taklis įvyks Lietuvių Namuose gruo
džio 27 d.

Taut. Šokių Šventės rekalu pa
sisakė "Žilvino” vadovė p-lė R. 
Bielskytė. Taut. Šokių šventė įvyks 
APOLLO Stadijone gruodžio 28 d. 
Šventėje dalyvaus apie 120 — 40 Šo
kėjų. Programoje: 6 Šokius atliks 
visos grupės bendrai, o po to pasiro
dys kiekviena grupė atskirai.

Jaunimo Vakaro vadovė p. E. 
Varnienė pranešė, kad yra užvestas 
susirašinėjimas su visomis liet, 
kolonijomis; gauta įvairią pasiūlymų 
ir, kur įmanoma, bus tariamasi as
meniškai. Jaunimo Vakarą norima 
pagrįsti tautine dvasia. Pertho lietu
vių jaunimas Žada atvežti montažą. 
Jaunimo Vakaras įvyks Scotts Thea
tre salėje gruodžio 29 d.

VIII - sios Dainų šventės vado
vė yra p. G. Vasiliauskienė. Dainą 
šventė įvyks Adelaidės Town Hall 
gruodžio 30 d. Šventėje dalyvaus 
pavieniai Australijos lietuvių chorai; 
jungtinis choras, apie 200 daininin
ką; vaikų choras, apie 100 daininin
kų, kuriam diriguos p-lė R. Kubiliū- 
tė ir kanklių muzika.

Pranešimą apie busimąjį ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimą padarė 
ALB Krašto V-bos pirm. p. V. Neve
rauskas. Suvažiavimas vyks Liet. 
Namuose gruodžio 28 - 30 d.d.Suva- 
ž'iavime dalyvaus 70 - 80 ALB Krašto 
Tarybos atstovų ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. p. Nainys. Bus 
apie 46 - 50 svečių iš Š. Amerikos 
kontinento.

Naujų Metų Sutikimo Balius 
įvyks gruodžio 31 d. Centennial 
Hall. Jį ruošia ALB Adelaidės Apyl. 
Valdyba.

Malonu buvo išgirsti daug gražių 
minčių pasakytų kun. J. Petrausko. 
Mes Pertho lietuviai esame labai 
dėkingi už jo atvažiavimų pas mus, 
nes jis suprato mūsų liūdną padėtį 
be lietuvio kunigo.

Malonu buvo pabendrauti kartu 
visiems tautiečiams tokiu svarbiu 
gyvenimo momentu, o ypač turint savų
jų tarpe savo dvasinį vadovą.

Taip pat primenama, kad š.m. 
spalio mėn. 12 d. (šeštadienį) 7 vai. 
vak. Leederville didž. salėje įvyks 
pobūvis — balius. Dalis pelno ski
riama protesto mitingų ir eisenos 
išlaidoms padengti.

Iš anksto dėkojame visiems, ku
rie savo atsilankymu padeda išlai
kyti mūsų lietuviškų bendruomenę.

Apylinkės Valdyba

Lėšų reikalu kalbėjo dr. S. 
Pacevičienė. Lėšos yra telkiamos 
dviejų atskirų loterijų būdu. Bilietų 
platinimui yra pakviestas Akademinis 
Skautų Sąjūdis ir pavieniai asmenys. 
Loterijoms fantus aukojo: p. Vaitie
kūnas - kilimą; Australijos lietuviai 
menininkai — 6 tapybas ir 2 skulptū
ras. Loterijų bilietai jau yra platina
mi.

Apgyvendinimo reikalu pasisakė 
p. P. Launikaitis. Atvyks 500 — 600 
asmenų, kurie dalyvaus programoje. 
Tačiau svečių skaičius gali pakilti 
iki 1,000 asmenų. Nakvynė ir svečių 
apgyvendinimas bus ieškoma priva
čiuose namuose. Tuo reikalu taip 
pat yra užvestas pasitarimas su Lin
coln College ir Classic Private 
Hotel.

LVS "Ramovė” Adelaidės sky
rius numato suruošti iešminę gruo
džio 29 d., tačiau vieta ir laikas dar 
nėra galutinai nustatyta.

(O.A. S-nė) 
***

TYKUSIS DONAS PAJUDĖJO
Žiniomis iš Oslo (Norvegijoje), 

Al. SolŽenicinas netrukus Paryžiuje 
išeinančioj savo knygoj iškelia teo
riją, kad romanas Tykiai teka Donas 
didele dalimi buvo parašytas rusų 
rašytojo Teodoro Kriukovo, kuris 
mirė dar 1920 metais, šią teoriją Al. 
SolŽenicinas priskiria jau mirusiam 
literatūros ekspertui, kurio pavardės 
SolŽenicinas nemini. Šolokovas te
padaręs romane vėliau tekste pakei
timus, kad tuo būdu veikalas politiš
kai būtų priimtinas sovietų viršū
nėms.

Kriukovas, Dono kazokų politi
nis vadas, 1906 buvo išrinktas į 
Rusijos Durnus (parlamentą). Vėliau 
jis buvo deportuotas uŽ pro testavimą 
dėl Durnos paleidimo.***
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didžiausias metų
parengimas

TIK DVI SAVAITĖS IKI SPAUDOS BALIAUS! PASKUBĖKITE 
ĮSIGYTI BILIETUS IR UŽSITIKRINTI VIETAS!

SPALIO 10. UKRAINIEČIU SALĖJE L ID COM BE

ĮĖJIMAS: 15.00 dirbantiems, $3.00 pensininkams ir moksleiviams.
BILIETUS PLATINA: V. Bitinas Tel: 969 - 6394

J. Maksvytis Tel: 871 — 6269
A. Mauragis Tel: 77_— 6707
L. StaSionienė Tel: 649 — 9062
P. Alekna, Liet. Klube Tel: 708 — 1414
A. Vinevičiua prie bažnyčios Lidcombe.

BALIUJE VIETŲ REZERVACIJOS: V. Bitinas Tel: 969 - 6394
J. Maksvytis Tel: 871 — 6269

BALIUS
BALIAUS ATRAKCIJOS:

a)
b)

d)

f)

niekur nematyta ir negirdėta programa 
turtinga loterija 
orchidėjų valsas 
puikus orkestras 
kokteilio baras
geriausia nuotaika nuo 7 vai. vak. iki 1 vai. 

ryto.
Alkstančius pastiprins Sydnejaus Soc. Globos Mot. Draugija. 

Trokštančius pagirdys baliaus rengėjai visų rūsių gėrimais norma
liomis kainomis.

madoje

tautos Šventės minėjimas
SYDNEJUJE

Mums Australijos lietuviams Šie 
metai yra skirtingi nuo daugelio kitų, 
nes šiais metais mūsų naujoji tėvy
nė Australija pasirodė nedraugiška 
mūsų lietuvių tautai, užuot parėmusi 
jos laisvės kovas, ji išdavė ją oku
pantui. Nenuostabu, kad mes esame 
tokiu valdžios aktu pasipiktinę ir 
pasirengę kovoti už laisvę ir teisin
gumą, nežiūrint iŠ kur smurtas ateitų. 
Sį kartą mes jį patyrėme iš Australi
jos vyriausybės. Tas skaudus įvykis 
lietuvius užgavo, ir mes, sydnejiš- 
kiai, jausdamiesi pažeminti ir užgauti 
rinkomės į Tautos Šventės minėjimą 
kaip į tautines rekolekcijas dvasi
niam sustiprėjimui.

Iš ryto rinkomės į Lidcombės 
bažnyčią iškilmingom pamaldom, ku
rias atnašavo kun. P. Butkus, Prie 
altoriaus su vėliavomis stovėjo atei
tininkai, ramovėnai ir skautai. Dai
nos choras, vad. p. Br. Kiverio, gie
dojo tautines giesmes. Tinkamą ir 
f erą pamokslą pasakė kun. P. Butkus, 

ventoriuje buvo renkamos Tautos 
Fondui aukos.

Tą pačią dieną 6 vai. vakare 
iškilmingoje Bankstowno mažoje 
Civic salėje per 300 lietuvių susi
rinko Tautos Šventės minėjimui.

Scenos viduryje įrašyti Žodžiai: 
"TAUTA GYVA”. Pirmoji scenoje 
pasirodė p. Jadvyga Viliūniene ir 
pakvietė kun. P. Butkų sukalbėti in- 
vokaciją. Po to pasirodė Apylinkės 
pirm. p. J. Maksvytis ir trumpu žo
džiu pasveikino susirinkusius ir 
paaiškino Šventės reikšmę. Toliau 
buvo duotas žodis kviestiniams sve
čiams. Pirmoji kalbėjo estų atstovė 
Miss T. Kroli, estų bendruomenės 
pirmininkė Sydnejuje, ji pasveikino 
šventės proga ir daug šiltų žodžių 
pasakė lietuviams. Mr. Swidersky, 
ukrainiečių bendruomenės pirminin
kas Sydnejuje, savo Žodyje prisiminė 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją ir 
išreiškė savo simpatiją Lietuvių tau
tai. Po jo žodį tarė lenkų atstovas 
Mr. T.O. Karvicki, Lenkų Fed. Tary
bos vicepirmininkas ir “Polish 
News” redaktorius, jis kaip visados 
linkėjo lietuvių tautai savarankišku
mo ir laisvės. Čekų atstovas Mr. 
Schorik priminė susirinkusiems S v. 
Vaitiekų ir pirmą kontaktą čekų su 
prūsų tauta.

Ilgą ir išsamų pranešimą apie 
dabartinius įvykius Australijoje pa

darė V. Bukevičius, jo pranešimas 
tikrai buvo įdomus ir naudingas. Jis 
nušvietė baltų veiklą sąryšyje su 
valdžios pripažinimu de jure Baltų 
tautų aneksiją Sovietų Rusijai. Iš 
pranešimo matėsi kad Baltai nemiega 
o tikrai kovoja už savo tautos teises 
būti laisvais ,

Meninėje dalyje pasirodė Audro
nė StaŠionytė, Antanas Kavaliauskas 
ir Onutė Maksvytienė su deklamaci
jomis - eilėraščiais. Daiva Bieri 
paskaitė ištrauką iš “Milžino Paūks- 
mio” Balio Sruogos. Gražina Zigai- 
tytė ir Mr. Brendish padainavo keletą 
dainų. Ir pabaigai, tautinių šokių 
grupe “Grandinėlė” pašoko du šokius 
- Kalvelį ir Sustą. Pranešėja p. J. 
Viliūniene programą užbaigė eilėraš
čiu — "Tėvynės ilgesys” J. Aisčio.

Tvirtai nuskambėjus Tautos Him
no gražiems žodžiams, baigėsi Tau
tos Šventė tiems, kurie joje dalyvavo; 
gi tiems, kurie joje nebuvo, tur būt, 
nebuvo ir Tautos Šventės. Kaip gai
la, kad tokių turime nemažai.

A. Kelmietis***

SKULPTORIUS NEĮSIŽEIDĖ
Žiniomis iš Maskvos, šiomis 

dienomis ant N. Chruščiovo ir jo 
šeimos kapo pastatytas marmurinis 
paminklas, sukurtas pagal abstrakti
nį stilių. Pažymėtina, kad N. Chruš
čiovas, dar būdamas savo galios vir
šūnėje lankydamas skulptūros kūrinių 
parodų, labai šiurkščiai apibarė vie
ną tos parodos dalyvių, kurio visi 
kūriniai buvo abstraktiški. ‘‘Kaip 
tau ne gėda — valstybė davė tau lėšų 
mokytis, o kuo tu atsimoki. Tokius 
“kūrinius” beždžionė savo uodega 
geriau galėtų padaryti, nei tu” — py
ko Chruščiovas. Dabar ant Chruščiovo 
kapo pastatyto paminklo autorius yra 
kaip tik tas pats, tada Chruščiovo iš
kovotasis skulptorius.

***
KAS YRA PATRIOTAS?

„Jei rusas sako, kad jis myli savo kraš
tą ir žmones, jis vadinamas patriotu. Jei 
žydas sako tą patį — tai jis yra išdavikas“. 
Taip pareiškė pulk. Alšanski‘s, kuris su 
kitais dviem Sovietų kariuomenės pulki
ninkais norėjo emigruoti į Izraelį. Jų pra
šymas atmestas. Minske jiems buvę pasa
kyta: „Mes negalime išleisti kariuomenės 
pulkininkų. Kaip į tai žiūrėtų visas pasau
lis?“

A.A. brangiai motinai Elenai Pagodinienei Lietuvoje mirus, 
dukteriai TAMARAI SKRINSKIENEI ir jos vyrui teisininkui Vytau
tui Skrinskui reiškiame gilia užuojauta ir kartu liūdime

Ona ir Vladas Miniotai

KIEK AS
Teko patirti, kad p. B. Baltramie- 

jūnienė atsidūrė St. Vincents ligoni
nėje kur jai bus padaryta kojų opera
cija. Linkime p. Baltramiejūnienei 
greitai pasveikti ir per Spaudos Balių 
gerai pašokti.

* **
Daug kas gal nustebo, kur buvo 

dingę “Aušros” Tunto skautą! ir 
skautės per pamaldas Tautos Šven
tės proga. Pasirodo,_tuntas skilo i 
dvi dalis: vieni su vėliava bažnyčio
je, kiti gynė musų trispalve, Egzilų 
Skautų lengvosios” atletikos* varžy
bose. ***

Akademinis Skautų Sąjūdis šie
met švenčia 50 metų gyvavimo jubi
liejų. Sąjūdis visais laikais pasižy
mėjo kaip- vienijantis veiksnis stu
dentijos, Liet. Bendruomenės ir jau
nimo organizacijų gyvenime. Sąjū
džio įnašai į kultūrinį darbą labai 
žymus, ypač J.A.V-se.

Teko patirti, kad Sydnejuje gy
veną. to Sąjūdžio filisteriai spalio 
6 d. 4 vai. p.p. Liet. Klube rengia 
vieša, jubiliejaus minėjimą. Be Są
jūdžio gyvavimo apžvalgos, bus ir 
meninė dalis. ***

Rugsėjo 15 d. Pavergtų tautų 
demonstracija Sydnejuje buvo įspū
dinga, dalyvavo virš 1000 žmonių ir 
lietuviai taip pat gražiai pasirodė. 
Daug ką galėjo nustebinti kun. Fr. 
Peter A. Hayes OSA, vienuolis, jis 
atėjo prie lietuvių grupės atsistojo 
pirmose eilėse ir pasakė: “aš šian- Skautų Tėvų Komitetas jau ruošiasi 

• dien esu lietuvis”, ir žygiavo visa gegužinei. — piknikui skautų žemėje, 
laika su lietuviais. Ar daug mes to- Gegužinė įvyks š.m. spalio mėn. 
kiu turime? 20 d.***

PADĖKA
Užbaigiant solisto Eduardo Kaniavos viešnage musuose be 

gilių mūsų padėkos žodžių dainininkui už savo atostogų laike skirtus 
mums dainų koncertus — laikome malonia pareiga padėkoti visiems 
prisidėjusiems tiek prie dainininko koncertų rengimo dalyvavimo 
juose, tiek asmeniškame svečio globojime.

Tikimės, kad tatai liksis musų bendruomenėje vienu iš tų 
brangių momentų, — kuriuose iškyla ir mus apjungia tas tyras ir 
nedalomas lietuvio lietuviui sentimentas.

Kartu perduodame ir mūsų svečio atsisveikinime jautriai iš
reikšta ačiū visiems už parodytą jam nuoširdumą.

SUŽINOJAU!
Kiekvienais metais kaip tradi

cija Spaudos Baliuje šokame orchi-— . 
de'jų valsą. Tos gėlės yra paaukoja
mos p. L. Stasionienės, ji turi di
delį rinkinį šių gražiu gėlių, bet šiais 
metais nedaug žydinčių. Ana dieną su
sitikęs malonių šeimininke paklau
siau, kaip bus su orchidėjoms , 
Spaudos Balius jau nebetoli, tik 
už dvieju savaičių? “Nebijok, — ji 
man sako, — spaudos balius bus su 
orchidėjomis”. Tai matote.mieli “M.P.’ 
rėmėjai, šoksime ir šiais metais orchi
dėjų valsą.

***
Pranas Sakalauskas bevažinė

damas po Europą nepamiršta ir savo 
draugų Sydnejuje, nuolat jis siunčia 
linkėjimus per į'M.P.” redakciją 
savo bičiuliams. Šiuo metu jis yra 
Romoje ir ruošiasi važiuoti į Ispani
ją. Gero vėjo! ***

Teko nugirsti kad dedamos pastan
gos leisti "M.P.” priedą “Our Ha
ven” reguliariai vieną kartą į mėnesį. 
Priedas padeda susiorientuoti austra
lams Baltų Tautų klausimais, o taip 
pat ir Australijos vidaus problemose. 
Jo pirmo numerio buvo atspausdinta 
10,000, o antro 8,000 ir nuolat parei
kalavimas didėja. Ypač turėtume su
dominti savo jaunimą, studentiją.

***
Teko išgirsti, kad Sydnejaus

LIETUVIU, LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72*5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

-iįaisnru ėklt

M.L. Čiurlionio Diskusijų Klubas
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METUVIAl AUSTRALIJOJE
AUSTRALIJOS* RAMO VĖNAMS

Mieli ramovėnai,
Šiais metais Meno Dienų suva

žiavime Adelaidėje, L.K.V.S. “RA
MOVĖS” skyrius rengia ramovėnų 
sąskrydį, kurin tikimės atvyks iŠ 
Amerikos Centro Valdybos atstovas 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovas p. Nainys.

Būtų labai malonu susitikti ir 
pabendrauti, nes tolimas atstumas 

varžo mūsų asmenišką kontaktą, o 
pasitarti būtų daug aktualijų.

Mūsų eilės kas metai vis mažėja, 
o Ši proga būtų pati geriausia. Mes 
jau turime mūsų nario sutikimą pasi
naudoti jo labai gražia sodyba pikni
kui.

Prašytume aptarti mūsų idėją ir 
mums pranešti šiuo adresu: L.K.V.S. 
“RAMOVĖS” Valdybos pirmininkui
K. Tapanti 141 South Tce. Adelaide, 
S.A. 5000.

Mieli ginklo draugai nors mus 
daugelis jau apleido, tad glauskimės 
vieni prie kitų.
L. K.V.S. “Ramovės” Pietų Aust.

Skyriaus valdybos 
Pirmininkas 
K. Taparas

Sekretorius
V. Laurinaitis ***

Į PAGALBĄ. BALTŲ MOTERIMS
Spalio 5 d. Melbourne Pabaltie- 

tės moterys 9 vai. ryto renkasi į Lat
vių namus, 3 Dickens St., St. Kilda,

50 Errol St., Nth. Melbourne.
Kviečiamos kuo daugiau moterų 

ir merginu dalyvauti su tautiniais 
rūbais.

šis moterų žygis, kaip ir dažnai 
' moterų darbai, turi dvigubą tikslą: 

demonstruoti uŽ tėvynės laisvę ir 
rinkti lėšas išlaidoms padengti.

Dalyvaujančios moterys prašomos 
turėti mažiausiai 10 savo draugų, 
kurie negailėtų joms magiausiai 10 
centų už 1 kilometrą žygio. Tikimės 
ir duosnesnių draugų, kurie parems 'feį 
žygį. Draugų registracija ir kita smul
kesnė informacija gaunama telefo
nais: Mrs. Amats (latvė) tel: 539674; 
ir A. MatukeviČienė tel: 8782565.
A. Baltrukonienė Telf: 866304 , To
limesnes informacijas prašoma sekti 
mūsų spaudoje. Tikimės entuziastin
go visų pritarimo.
Liet. Moterų vardu A. Matukevičienė 

A. Baltrukonienė* *sk

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 35 įsibriovusi klaida; 

turi būti-’Ona ir Eugenijus . Karpavi-' 
Čiai paaukavo dešimt dolerių" o yra 
užrasyta-J. ir E. Karpavičiai.*Atsipra> 
some uz klaida.<

Red.***

***
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMŲ 

TARYBOS PRANEŠIMAS

1. Šiais metais į tarybą pririnkti 
trys nauji asmenys; p.p. V. Ado
mavičius, A. Klimas ir S. Tamošaus
kas. Ponui Ig. Aleknai nuo Š.m. rug- 
piūcio mėn. 25 d. dėl sveikatos iš 
Tarybos pasitraukus, buvo pakvies
tas p. J. Kvietelaitis.

Rugpiūčio mėn. 29 d. taryba pasi
skirstė pareigomis: 1. A. Ramanaus
kas - pirmininkas, V. Adomavičius - 
vice - pirm. M. Didžys iž'dininku, S.

* ... . j. . ». i . u . • >■ - v- » Tamošauskas - sekretorius, A. Kli-Amerikoje atspausdinta si pašto kortelė, antroje puseje užrašyti šie zo R pirmininku nkio reika.
džiai: BEWARE AUSTRALIA! By recognizing de jure incorporation of Baltic. jams> y, Žiogas - parengimams ir J. 
States into USSR,the government of Australia has invited the Soviet Bear to Kvietelaitis - ūkio reikalams - remon- 
look upon its next victim. tarns. „ . .
..... at • j. . . 2. Nuo s.m. rugsėjo men. 1 d.
Ar nereikėtų ir mums Australijoje panašias atvirutes atspausdinti ir pa - kiekvieną šeštadienį nuo 10 vai. ryto 

leisti po Australiją. iki 1 vai. p.p. vienas tarybos narys |
budi Lietuvių Namuose. Kas įdomau- ■ 
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GEELONG
Š.m. rugsėjo mėn. 28 d. 6 vai. 

vakaro Lietuvių Namuose 128 Douro 
St., Nth. Geelong, "Šaukiamas visuo
tinis metinis G.L,S-gos narių ir rėmė
jų susirinkimas su sekančia dieno
tvarke:

1. Susirinkimo atidarymas •
2. Prezidiumo pirmininko ir sek

retoriaus kvietimas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Pranešimai: a) Sąjungos Pirm.

b) Sąjungos Kasi-
ninko.

ir

c) Sąjungos Revi
zijos Komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų ir 
metinės apyskaitos tvirtinimas.

6. Valdomųjų organų rinkimai:
a) Valdyba iŠ 5 narių ir dviejų 

kandidatų,
b) Revizijos komisija iš 3 narių 

dviejų 1 kandidatų.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Atkreipiama visų narių ir rėmėjų, 

demesis, nesusirinkus pilnam narių 
kvorumui, numatytas susirinkimas 
įvyks paskelbtu laiku prisilaikant 
S-gos įstatų ir visi padaryti nutari
mai bus laikomi teisėtais.

Po susirinkimo tradicinė suneš
tinė kavutė atžymėti 15-kos metų nuo 
Sąjungos įstatų priėmimo Geelong’e.

Leidimas gėrimams bus gautas, 
užkanda ir midučiu apsirūpina kiek
vienas pagal skonį.

Geelong’o Liet. S.gos Valdyba
***

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE 
Remontas ir parama

Tautiečiai dalyvavę Melbourne 
Lietuvių Klubo metiniame susirin
kime, o ir kitomis progomis atsilankę 
į Lietuvių Namus, patys gerai matė 
juose vykdomo remonto ir jų gerinimo 
puošimo darbus, todėl ne vienas jų 
čia pat įteikė savo skirtas paramos 
sumas, tuo prisidėdami prie tų darbų 
vykdymo, o taip pat suteikdami M.L. 
Klubo Tarybai moralinį pritarimą bei 
paskatinimą tęsti darbą iki galutino 
namų įrengimo bei jų išpuošimo.

Malonu M.L. Klubo Tarybai skelb
ti naują sąrašą paramą skyrusių 
tautiečių: $100.00 auką skyrė Austra
lijos Lietuvių Studentų Sąjungos Mel
bourne skyrius, $60.00 - p. V. Lakic- 
kas, po $50.00 - p.p. V. ir B. Vait- 
kai, M. ir L. Žagamauskai, po $20.00 
p.p. L. ir M. Bušeliai, V. Bieliaus
kas, Z. Jablonskienė ir St. Žakas, 
$16.00 - p. B. Duoba, $15.00 - p. K. 
Kasulaitis, po $10.00 - p.p. V. Iva, 
M. Saženienė, St. Stopus.

M.L. Klubo Taryba nuoširdžiai 
dėkoja paramą skyrusiems tautie
čiams ir turi viltį, kad visi melbour- 
niečiai dėsis sava dalimi prie vykdo
mų darbų rėmimo.

M.L.K. Taryba

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI "JACKPOTAI

Dėmesio nariams!

f*'
SEKMADIENI ,29 D.
NORMAN YEMM
T. V. —artistas — dainininkas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 - 18 East Teirace, Banks town, TEL: 708 - 1414 

DĖMESIO NARIAMS!
* METINIS LIETUVIŲ KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS SPALIO MEN.
15 D. 8 VAL. VAK. (ANTRADIENĮ)
*JUSU INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS- 

10%.
TAD, KODĖL NEINVESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

* Susirinkimo meti Į Klubą bus jleidžiami tik klubo nariai parodant 
klubo ženkliuką. Nepamirškite!

RUGSĖJO MĖN.

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 VAL.
"IN SET" kvarteto šokių, muzika

SEKMADIENIAIS 6 - 10 VAL.

* Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
dėvėti kaklaryšius.

TAUTOS ŠVENTĖ CANBERROJE

Tautos šventės minėjimas prasi
dėjo pamaldomis St. Joseph bažny
čioje O’Connor 8 rugsėjo 11.30 vai. 
Šventas misiąs atnašavo ir pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. P. Martū- 
zas.

bo patalpose buvo oficialioji mi
nėjimo dalis. Apylinkės pirmininkas 
p. A. Balsys atidarė minėjimą ir 
pakvietė paskaitininką dr. K. Kemežį.

Dr. K. Kemezys savo paskaitoje 
atkreipė demesj j dabartinius įvykius 
Australijoje, kurie netikėtai, bet 
skaudžiai palietė Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Dar tik prieš rinkimus min. 
pirmininkas G. Whitlam užtikrino, 
kad jis laikysis status quo, Balti
jos valstybių atžvilgiu, o po rinki
mų jo vyriausybė pripažino Baltijos 
valstybių aneksiją. Tie įvykiai rodo, 
kad mes niekam negalime pasitikėti. 
Australijos pavyzdžiu gali pasekti 
ir kiti kramtai.

Dabartinė padėtis reikalauja iš 
mūsų didesnių pastangų ir pasitikė
jimo savo jėgomis veikiant prieš 
okupantą. Reikia jungti visą lietuvių 
tautą tiek tėvynėje tiek išeivijoje, 
nežiūrint ideologinių skirtumų, kovo
je dėl Lietuvos laisves.

Meninėje dalyje pasirodė: Tere
sėlė Burikauskaitė — solo, tautinė 
daina; ponios L. Žilinskienės vado
vaujama tautinių šokių grupė su tau
tiniais šokiais. Minėjimas baigėsi 
Tautos himnu.

Po to kavutė su užkandžiais ir 
alutis su iešminės kepsniais.

Dalyvis 

jas lietuvių namų dabartimi ir ateitimi 
prašau kreiptis i budintį tarybos narį. 
Jis atsakys ir pasižymės jūsų pasta
bas, bei. pageidavimus, o tuo pačiu 
priiminės ir nario mokestį, aukas bei 
paskolas ir užsakymus salių, bei kitų 
patalpų išnuomavimus.

3. Taryba bando surasti moterį 
ar vyrą, kurie už atlyginimų sutiktų 
padėti palaikyti Švarą lietuvių na
muose. Tuo reikalu prašau kreiptis, 
pas budintį tarybos narį ar kitus ta
rybos narius.

4. Ir toliau mums maloniai sutiko 
talkininkauti visuose namų reika
luose t.y. p. Prašmutas ir p. Ig. 
Alekna, o tuo pačiu visi aktyvus 
nariai. Ačiū visiems.

5. Licenzijos klausimas, eina 
prie pabaigos. Daromi paskutiniai 
išsiaiškinimai. Tik dar kartą prašau
nepainioti reikalų, o tokių narių yra.

A. Ramanauskas
Melb. Liet. Klubo Tarybos 
Pirmininkas***

SOVIETŲ ŽYDAI į AUSTRALIJĄ
Kas mėnuo iš Sdv. Sąjungos į 

Italiją atvyksta iki 500 žydų. Fed. 
vyriausybės spec.
cijos reikalams Mr. Grassby pareiš
kimu, 300 tų žydų yra padavę pareiš
kimus, norėdami atvykti į Australiją.

***
Nors ir pakrautas auksu, asilas lieka 
asilu. vAnglu priežodis

patarėjo imigra-
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