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AUSTRALIJOS SENATE
Prof. dr. Edgars Dunsdorfs

Australijos Senato 1974 m. rug
sėjo mėn. 18 d. debatų metu, užsie
nių reikalų minis teris , senatorius 
D.R. Willesee ir kiti DarbieČių Par
tijos senatoriai yra padare visų eilę 
pareiškimų apie Pabaltijo Valstybes. 
Yra nuostabu, kad atsakingi valsty
bes veikėjai taip menkai pasiruošę 
drįsta daryti tokios rūšies oficialius 
pareiškimus.

Čia aš tik išdėstysiu vos kelias 
svarbesnes gerbiamųjų senatorių 
klaidas.

1. Senatorius Willesee (Hansard, 
pusi. 1178) pasakė, kad Latvija ir 
Estija buvo nepriklausomos tik 1920 
— 1940 metų laikotarpyje ir, kad Lie
tuva buvo nepriklausoma tik trumpų 
laiko tarpų ir tai “tik kitos valsty
bės ribose”.

Nenaudodamas priešistorinių 
įrodymu, yra nepaneigiamas istorinis 
faktas, kad Lietuvos kunigaikštijų 
susivienijimas įvyko jau 1219 metais. 
1386 metais vyriausias Lietuvos Ka
raliaus Algirdo sūnus Jogaila, buvo 
išrinktas Lenkijos karalium ir valdė 
Vladislovo II vardu. Jo dinastija 
valdė Lietuvą ir Lenkiją iki 1572 me
tų. iki 1569 metų Lreuivu ir Lenkija 
buvo tiktai personalinėj unijoj, bet 
nuo 1569 metų — politinėj unijoj.

Tų, personalinės ir politinės, 
unijų metu Lietuva ir Lenkija turėjo 
atskiras vyriausybes, atskiras karo 
pajėgas, atskirus valstybės iždus ir

DELEGACIJA PAS ADELAIDĖS 
ARKIVYSKUPĄ,

Š.m. spalio mėn. 1 d. A.L.B. 
Krašto Valdybos pirmininkas V. Ne- 
verauskas, drauge su Pietų Austra
lijos Baltų Tarybos pirmininku J. 
LapŠiu ir -kun. A. Spurgiu, lankėsi 
pas Pietų Australijos katalikų arki
vyskupų dr. J. Gleason.

Atsilankymo tikslas buvo padė
koti Jo Ekscelencijai už suteiktų 
moralinę paramų lietuviams ir vi
siems pabaltiečiams, bei pareikštą 
Australijos vyriausybės elgesio pas
merkimą dėl pabaltijo tautų okupa
cijos pripažinimo. Pietų Australijos 
bažnyčiose arkivyskupas buvo prisa
kęs skaityti specialias maldas, pra
šant Aukščiausiojo apsaugos, teisin
gumo ir laisves mūsų pavergtai tėvy
nei.

Ta pačia proga buvo per arki
vyskupą perduota AL Bendruomenės 
ir Baltu Tarybos padėka Australų 
Vyskupų Konferencijai ir Vyskupų 
Teisingumo ir Taikos Komisijai už 
viešus ir aštrius Australijos vyriau
sybės nutarimo pasmerkimus.

Dr. Gleason parodė didelį musų 
padėties pažinimų ir supratimą. Pasi
kalbėjimo metu paaiškėjo, kad arki
vyskupas veda Pabaltijo reikalu, as
menišką susirašinėjimų su Australi
jos ministeriu pirmininku. Peržiūrėjęs 
delegacijos įteiktų medžiagų ir iš
klausęs paaiškinimų, dr. Gleason pa
žadėjo parašyti ir paklausti minis- 
terio pirmininko papildomo pasiaiš
kinimo.

Atsisveikindamas arkivyskupas 
suteikė delegacijos nariams specialų 
palaiminimą ir užtikrino savo nepa
liaujamą dėmesį ir paramą ateityje. 

atskirus teismus. 1795 metais, po 
trečiojo Lietuvos ir Lenkijos padali
nimo, visa tai buvo prie'sų nutraukta. 
Iš to seka, kad Lietuva buvo nepri
klausoma 556 metus, kas jau nėra 
toks trumpas laiko tarpas nežiūrint 
kaip norėtum fantazuoti. Keleto šimt
mečių laikotarpyje Lietuva buvo stam
biausia Europos, valstybė, kurios 
rūbežiai tąsėsi nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų, bet tik palaipsniui jos 
teritorijų dalis pateko Lenkijon bei 
Rusijon. Nežiūrint to, Lietuva liko 
nepriklausoma iki 1795 metų. Po to 
sekančius 120 metų, Lietuva buvo po 
Rusijos dominavimu, bet ir to laiko
tarpio metu ten įvyko penkios stam
bios revoliucijos ir eilė mažesnių 
sukilimų.

2. Estija atiteko Rusijai, Rusų 
— Švedų karo išdavoje, t.y. pasira
šius taikos sutarlįi Nystad’e 1721 m. 
rugpiūČio mėn. 30 d. (žr. para. 4).

3. Tos sutarties pasėkoje Rusi
jai teko dar 35% Latvijos teritorijos; 
24% Latvijos — buvusios Lietuvos — 
Lenkijos kondominiumo dalis — ati
teko Rusijai 1772 metais. Likęs 41% 
Latvijos — Kuršo Kunigaikštija — 
pateko Rusijon 1795 metais.

4. N’’o 13-jo iki 16-jo amžiaus 
(išskyrus trumpą Danijos dominavimo 
periodų) Estija ir Latvija susidarė iŠ 
nepriklausomų vyskupijų ir bažnyti
nio riterių ordeno valdomu valstijų. 
Kartu su tikybine reformacija, tos 
valstijos disintegravosi ir pateko 
Lietuvos ir Švedijos valdžion. Nuo 
1561 iki 1795 metų. Kuršo Kunigaikš
tija, nors ir buvo Lietuvos vasalu, 
tų šimtmečių laiku naudojosi pla
čia autonomija. Kuršo Kunigaikštija 
net buvo įsisteigusi istorijoj pirmas 
kolonijas (Tabago ir jos karalius 
James II pasiskolinąs iš savo krikšta
tėvio, Kuršų Kunigaikščio, ginklų ir 
pinigų viso £84,582:13:6 sumai (Žr. 
H F M Simpson,- “Civil War Papers 
1643 — 50, Correspondence of James 
Fettler”, Scottish Hist. Soc. Publ., 
vol 15, 1893). Tenka pastebėti, kad 
ta didžioji suma niekad nebuvo grą
žinta.

5. Kaip matome vien tik is to 
trumpo resume, trijų Baltijos valsty
bių istorija yra labai marga. Yra 
svarbus faktas, kad virš tūkstančio 
jų sudėtingos istorijos metų, estai, 
latviai ir lietuviai išlaikė savo kul
tūras bei kalbas. Dabar jau jos atsi
rado pavojuje dėl Sovietų valdžios 
genocidinių priemonių. Australijos vy
riausybe sutinka su tų kultūrų išnai
kinimu. Tas yra, ne vien tik Austra
lijoj, bet ir visam pasauly gyvenan
čių Baltijos žmonių pasipiktinimo 
priežastimi.

6. Senatorius Willesee pasakė 
(Hansard, psl. 1178): “Jos (Baltijos 
valstybės) buvo Rusų administracijoj 
nuo 1745 iki maždaug dviejų pasau
linių karp laikorapio”. 1745 metai, 
parafrazuojant Šekspyrą, yra senato
riaus smegenų įrodymas. Nesenai aš 
išleidau knygą (668 puslapių) apie 
Latvijos 18 Šimtmečio istoriją 
(“Latvijas vesture 1710 — 1800”, 
Stockholm 1973) ir aš nežinau nė 
vieno 1745 metų įvykio, kuris turėtų 
bent ką nors bendro sų šiuo reikalu.

(Nekelta Į 2.tą psl.)

Taip atrodė “GRANDINĖLES” šokėja Ginta Viliūnaite Shell National Folk- 
loric Festival koncerto metu Sydney Operos Rūmuose Š.m. spalio mėn. 4, 6 d.
Šokiams vadovavo Gediminas Sauka, akordeonu grojo J. Zubrickas.

Bernie Gibson

pabaltiečiai
PRIPAŽINIMAS BALTU RUSIJAI 

BUS ATŠAUKTAS
Spalio 6 d., sekmadienį Liberalų 

partijos skyrius suruošė protesto 
demonstraciją prieš Pabaltijo pripa
žinimą Sovietų Sąjungai. Demonstra
cija buvo tinkamai pareklamuota, to
dėl 2 vai. j Doncaster susirinko apie 
tūkstantis pabaltieČių. Gaila, austra
lų labai mažai tesimatė.

Demonstracija prasidėjo nuo 
W'oolworth prekybos centro eisena su

VĖL REFERENDUMAI

Ministeris pirmininkas Mr. 
Whitlam. šiomis dienomis pareiškė, 
kad vyriausybė galinti dar kartą 
mėginti siekti atlyginimų ir kainų 
kontrolės referendumo keliu. Bet 
prie šiuo klausimu referendumo dar 
gali būti prijungta eilė kitų — abiejų 
rūmų vienu metu rinkimo, 
panaikinimo apeliacijos į Slaptąją 
tarybą (Londone) ir pramonės 
įstatymų reformos. Referendumų 
laiko min. pirm, nenurodė, apie tai 
bus svarstoma po Konstitucinės 
konvencijos posėdžių (pirmoj pusėj 
lapkričio). ***

demonstravo
plakatais apie 2 km. iki Myer preky
bos centro. Pastarojoje aikštėje jau 
laukė sunkvežimis su platforma ir 
tinkamais garsintuvais bei mikrofo
nais. Pirmas išėjo kalbėti Baltų ko
miteto narys Viva Alekna.

Alekna, matomai, tikėdamas mi
nioje esant daug australų, gan pla
čiai peržvelgė Baltų tautų ' istoriją, 
nusviesdamas mūsų praeitį ir paaiš
kindamas kiek mes iškentėjome nuo 
savo nedorų kaimynų ir kodėl mes 
laikome savo pareigą protestuoti prieš 
mūsų tautų okupaciją — neteisėtą ir 
gėdingą mūsų kaimynų aktą.

Po Aleknos kalbėjo parlamenta
ras Malcolm Fraeser. Jis tarp kitko 
pabrėžė, kad Baltą tautos tą pačiu 
rusu buvo pripažintos savisto
viai gyventi ir turėjo sudarę atitinka
mas sutartis, kurias sovietai sulaužė 
ir su Hitlerio Vokietija pasidalino ir 
tebelaiko Žiaurioje priespaudoje. 
Whitlamas Šito nežino, ir,nukrypda
mas nuo australų tradicinės politikos, 
nepaiso, kad nei Anglija, nei Amerika 
to užgrobimo akto nepripažino. Jis 
priminė ir gėdingą Ermolenko išda
vimą, panaudojant tam tikslui net 
karinius lėktuvus.

(Nukelta i 6 4ą psl.)
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MIRAŽAS AR CINIZMAS

Liūdna buvo klausytis Whitlamo, 
kada jis kalbėjo JTO-je spaudos at
stovams. Ten jis apie 10 minučių aiš
kino Baltų istoriją, ir padarė tokias 
išvadas kad Baltijos Kraštai yra Rusi
jai' priklausančios žemes nuo Petro 
Didžiojo ir Katerinos laikų ir kad Bal
tų emigrantai besivaikydami miražo 
daro bereikalingą ištampą dėl savo kraš
tų nepriklausomybės, nesgi be karo, 
Rusijos nenugalėjus, tų tautų laisvė 
nėra įmanoma. Toks grubus istorinių 
faktų pristatymas negali būti kitaip 
suprastas kaip cinizmas mestas ci
vilizuotam pasauliui į veidą.

Padėtis kurią sukūrė Katerina 
su savo sąjungininkais niekada nebu
vo kultūringo pasaulio pripažinta, to
ji padėtis iššaukė Pirmąjį pasaulinį 
karą ir daugiau Šimtą metų vergavu
sios tautos išsilaisvino. Tos Pirmojo 
pasaulinio karo sudėtos aukos, tie 
laisvės idealai ir troškimai įgalino ir 
Baltijos tautas apsispręsti už nepri- ’ 
klausomybę. Baltijos ir Balkanų tau
tos džiaugėsi nepriklausomybe kol 
kitas imperialistinis Trečiasis Reic
has nepradėjo Antrojo pasaulinio ka
ro. Čia ir vėl istorija pasikartojo So
vietinė Rusija ir Hitlerinė Vokietija 
padarė kitą slaptą sąmokslą išparce
liuoti Europą (Ribbentrop — Molotov 
Secret Protocol August 23. 1938.) ir 
nežiūrint tų idealų ir milžiniškų aukų 
sudėtų uz Žmonių ir tautų laisvę, šis 
dviejų nusikaltėlių sąmokslas paliko 
galioti iki Šiai dienai. Visos tos 
Antrojo pasaulinio karo aukos, visi 
žmoniškumo idealai turėjo sudužti 
atsimušė į nusikalstamo akto gele
žinę valią, kurią tebevyko sovietų 
Rusija.

Kas kaltas dėl Šitokios padėties? 
Ne tie, kurie aukojosi dėl geresnes, 
žmoniškesnės, teisingesnės žmoni
jos santvarkos, bet tie, kurie nemokė
jo ar nesugebėjo išnaudoti situacijos 
ir laimėjimo, kurie išdavė idealus ir 
principus. Rytų ir vidurio Europa at
sidūrė dar blogesnėse sąlygose, kaip 
buvo prieš Pirmąjį pasaulinį karų. 
Šiandien Sovietų Rusijos imperializ
mas gresia jau visai Žmonijai ir vi
som tautom.

Ir kokia gėda turi būti civilizuo
tam pasauliui, klausant Whitlamo 
kalbos, kai jis sako 30 metų faktines 
vergystės yra pakankamas pagrindas 
ją pripažinti legalia, o dviejų karų 
aukas, siekius ir idealus išbraukti iš 
istorijos kaip nesusipratimų.

Whitlamas kalbėjo Australijos 
vardu, kurios geriausi sūnūs atidavė 
savo gyvybę už žmonijos idealus ir 
kurių tėvai ir vaikai pastatė jiems ka
ro Šventoves kad juos prisimintų ir 
atiduotų gilią pagarbą už jų didelį 
pasiaukavimą ir meilę Žmonijai.

Mes Baltai netikime, kad Whit
lamo skaudūs Žodžiai būtų Australų 
tautos, kurią jis Šiandien atstovauja 
pasaulio forume, mes Žinome, kad tai 
yra jo Žodžiai dėl kurių reikia rausti 
iš gėdos ne tik mums, bet kiekvienam 
kultūringam žmogui.

am

DĖMESIO SKAITYTOJAI
Administracija patikrinusi korte

les rado, kad dar dalis žmonių nėra 
apsimokėję “M.P.” prenumeratos 

už 1973 ir 1974 metus.
Prašome skolą apsimokėti arti

miausiu laiku, nes siuntinėjimas para
ginimų sudaro bereikalingas išlai
das.

“M.P.” Administracija 
Mūsų Pastogė N". 42 1974.10.21 pšl. ?

GraŽi Žmonių ir vėliavų demonstracija, prieš Whitlamo vyriausybės pripažinimą 
de jure Baltijos Tautų Sovietų Rusijai, Canberroje 19 rugpiūčio ’74.

Nuotrauka N. Butkūno

AUSTRALIJOS SENATO 
KLAIDINIMAS 
(atkelta iŠ 3 psl.)

Atrodo, kad senatoriaus Willesee mini
mi 1745 metai yra tiek patikimi kaip 
ir Pabaltijo perkėlimas į Balkanus! 
(Hansard, psl. 1177) ir kad jis, už
sienių reikalų ministeris, nežinojo 
kas yra Australijos ambasadorius 
Pekine (Hansard, psl. 1171).

7. Senatorius Willesee pareiškė 
Senatui, kad Rusijos vyriausybė nie
kad nebuvo atsisakiusi savo pretenzi
jų į Baltijos valstybes (Hansard, psl. 
1178) ir tęsė, kad “Tai yra rusų argu
mentas, su kuriuo galima sutikti ar 
nesutikti . . .” Faktas yra, kad tai 
nėra rusų argumentas. Rusai puikiai 
žino, kad 1920 metais, atskiromis 
sutartimis, sudarytomis su kiekviena 
trijų Baltijos valstybių, iškilmingai ir 
visiems laikam atsižadėjo bent kokių 
suvereniteto teisių į tas valstybes 
(žr. The League of Nations Treaty 
Series: Estonia 2nd Febr. 1920, Lat
via 11th August 1920 and Lithuania 
12th July 1920). To trys taikos su
tartys buvo pakartotinai Sovietų 
Sąjungos patvirtintos, paskutinį kartą 
1940 metais.

Matosi, kad senatorius Willesee 
yra daugiau rusiškas negu rusai.

8. Sąryšy su senatoriaus James 
McClelland pastabomis (Hansard, psl. 
1200), tenka pažymėti, kad buvusioji 
Rytų Vokietijos Karaliaučiaus sri
tis, su Konigsbergo (dabar Kalinin
grado), Insterburgo (dabar Červachovs- 
ko) ir Tilžės (dabar Sovietsko) mies
tais, irgi buvo ankesuota ir prijungta 
prie Sovietų Sąjungos. Yra svarbu 
pabrėžti, kad tiktai Sovietų Sąjunga 
ir jos satelitai yra vienintelės vals
tybės pasigrobusios svetimas terito
rijas Antro Pasaulinio Karo išvadoje. 
Nebuvo sudaryta jokių sutarčių pat
virtinančių sovietinę Baltijos valsty
bių aneksiją.

9. Senator Murphy (Hansard, psl. 
1187) mini, kad jau net 1970 metų 
rugsėjo mėn. 15 dieną, Liberalų — 
Krašto Partijos vyriausybė pripažino, 
kad Baltijos valstybės daugiau 
“juridiniai žiūrint, neegzistuoja . 
Esą Liberalų — Krašto Partijos vy
riausybė išbraukiusi jas iš sąrašo tų 
valstybių, su kuriomis kadaise buvu
sios sudarytos nusikaltėlių ekstradik- 

cijos sutartys. Senatorius Murphy da
ro išvadą, kad Baltijos valstybių 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą “de 
jure” pripažinimas jau buvęs Liberalų 
— Krašto Partijos vyriausybės atlik
tas, Darbiebiu Partijos vyriausybe tik 
tą pripažinimą tęsianti.

Man dar nepavyko sužinoti ar 
tom sutartim nebuvo duota laiko limi- 
tacija. Ir net jeigu jos dar galiotų, 
yra savaime aišku, kad po tų valsty
bių okupacijos tos svetimos galybe’s, 
kuri turi visiškai skirtingą teisių sis
temą, visiškai skirtingas teisetumo 
sąvokas apie nusikaltimo esmę, eks- 
tradikcijos sutarčių vykdomoji galia 
nustojo praktiškai, nuo pat okupaci
jos galioti. Dėl to yra visiškai patei

sinama tas valstybes iš ekstradikci- 
jos sutarčių sąrašo išbraukti ir tas 
tikrai nieko bendra neturi su “de 
jure” pripažinimu ar nepripažinimu.

Norėtųsi tik paklausti, jei tikrai 
senatorius Murphy galvoja, kad Aus
tralijos Liberalų — Krašto Partijos 
vyriausybė 1970 metais pripažino 
Baltijos valstybių inkorporavimą 
Sovietų Sąjungon “de jure”, tai kam 
Darbiečių Partijos vyriausybe turėjo 
tą patį pakartoti 1974 metais?

10. Darbiečių senatoriai pakarto
tinai įrodinėjo, kad Baltijos valsty
bių inkorporavimo de jure” pripa
žinimo byla yra panaši dabartinės 
Čile vyriausybės pripažinimui. Aš 
nematau, kad tai būtu teisingas paly
ginimas. Panaši byla būtu tiktai jeigu 
Jungtinės Amerikos Valstybės būtų 
okupavusios Čile’s valstybę. Tuo at
veju Australijos vyriausybės “de jure” 
pripažinimas Amerikai aneksavus 
Čilę, būtų paralelinės reikšmės aktas. 
Kaip ta byla dabar stovi, Baltijos 
valstybių sovietinės' aneksijos “de 
jure” pripažinimą, teisinti Čile’s vy
riausybės pripažinimu yra niekas kita 
kaip menkos logikos įrodymas.

TAIKLUS ATSAKYMAS

Baltų Tarybos Australijoje narys 
dr. J.A. Meilins paskelbė S.M.H. 
8.10.’74 laišką, kuriame duoda taiklų 
atsakymą Mr. Whitlamui dėl “siekiamo 
pabaltiečių miražo”. Laiške rašoma:

Mr. Whitlam Washingtone pareiš
kė, kad baltai, vildamiesi sulaukti 
Latvijos, Lietuvos, Estijos nepri
klausomybės, tegaudą miražą. Jeigu 
tai ir būtų miražas, tai nėra jo (Mr. 
Whitlam) miražas ir jis nėra pašauktas 
ir neturi kvalifikacijų pranašauti ar 
formuoti geopolitinę ateitį Rytą 
Europos tautų, Šiandie esančių ko
munistų valdyme. Argi buvo, pavyz
džiui, maždaug prie 35 metus miražas 
tapti Papua ir New Guinea nepriklau
soma?

Toliau Mr. Whitlam kaltina bal
tus uŽ kėlimą nereikalingos įtampos, 
bet jis nepamini, kad tos įtampos jo 
pačio sudarytos vienašališkai pripa
žįstant sovietų suverenitetą anksčiau 
buvusiose nepriklausomose Baltijos 
valstybėse. Priešingai Mr. Whitlam 
tvirtinimams, Baltų tautos turi labai 
seną kultūros, tautinio subrendimo ir 
nepriklausomybės istoriją. Pavyzdžiui 
Lietuvos karalystė septynioliktame 
Šimtmetyje' buvo didžiausia pajėga 
Europoje.

Mr. Whitlam politikos balansas 
yra tik tas, kad buvo pasistengta į- 
žeisti daugelio tūkstančių lojalių 
Australijos piliečių, kurie tiki laisT 
vės “miražui”. Taip pat patarnauta 
sovietų imperialistiniams siekimams 
Rytų Europoje.

***

Klaida gali privesti prie didelės 
nelaimės. z

Anglų priežodis
***

L.D.R.K-to posėdyje, kuris įvy
ko LN 1974.9.27 d., buvo svarstyta ir 
nutarta: ryšium su politiniais įvy
kiais Australijoje skubiai pasiųsti 
atsišaukimų į Amerikos lietuvių Die
nas ir tuo mums suteikti moralinę 
parama^ L.D. brošiūros bus išsiunti- 
ne'tos Amerikos lietuviškiems laikraš-
ciams. Kaip jau buvo minėta anksčiau, 
LD atidarymo pamaldos Įvyks L.K. 
Centre, St. Peters. Pagal turimas 

► sąlygas, sios pamaldos bus suruoštos 
kuo iškilmingesnės. Yra planuojamas 
antras altorius šventoriuje.

Į Literatūros, Dainos ir Muzikos 
vakarą tikimasi sulaukti viešnios is 
Amerikos — rašyt. Kardės Pažėrai; 
tęs.

Jau buvo skelbta anksčiau, kad 
Taut. Šokių Šventė įvyks Apollo 
Stadiume. Šventėje dalyvaus 7 rtaut. 
šokių, grupės su Adelaidės “Žilvi
nu”. Nutarta pasirūpinti stipria rek
lama australų spaudoje. Vaišes įvyks 
Liet. Namuose.

Kiek teko sužinoti, Jaunimo Vaka 
ro -paruošimo darbai vyksta: sale už
sakyta, dekoracijos gaminamos. v

Į kvietimų dalyvauti Dainų Šven
tėje, dar neatsakė visi chorai. Taip 
pat dar negauti pilni visų dalyvau
jančiu sąrašai. Dainų Šventes diri
gentai ištraukti loterijos būdu. Muz. 
Br. Budriūnas Adelaidėje viešes 
17.12/74 - 31.12.’74.

Sporto Šventės piknikas — gegu
žinė įvyks Rostrevor College 1.1. 75.

Bilietai i visus L.D. parengimus 
bus pradėti platinti lapkričio mėn. 
pradžioje. Platintoju pavardės ir 
adresai bus paskelbti vėliau.

BILIETU. KAINOS
Literatūros Vakaro, gruodžio 26 d., 
$3.00; jaunimui ir pensininkams — 
$2.00;
Teatro Spektaklio, gruodžio 27 d., 
$3.00; ’ jaunimui ir pensininkams — 
$2.00;
Taut. Šokių Šventės, gruodžio 28 d., 
$3.00; jaunimui ir pensininkams — 
$2.00;
Jaunimo Vakaro, gruodžio 29 d., 
$3.00; jaunimui ir pensininkams — 
$2.00.
Dainų Šventės, gruodžio 30 d., $4.00; 
$3.00; jaunimui ir pensininkams — 
$2.00;
Apgyvendinimo K-tas primygtinai 
prašo visų vienetų kaip galima grei
čiau pristatyti pilnus atvykstančiųjų. 
saraŠus, pažymint kurie asmenys jau 
turi nakvyne. Laiku negavus sąrašų, 
nebus įmanoma surasti pastogę.

Taip pat norintieji apsigyventi 
Lincoln College (Nth. Adelaide), 
skubiai praneša p. P. Launikaiciui. 
27 Kent Rd., Keswick, S.A. 5035.

Terminuotu laiku nesurinkus pa
geidaujamo svečių, skaičiaus, kole
gijos vadovybė atsisako išnuomuoti 
patalpas.

(O.S. S-ne)
**♦

RYTlį VOKIETIJOS SUKAKTIS

Praėjusią savaitę Rytų Vokie
tija šventė savo 25 metų sukaktį. 
Svarbiausi šios dienos momentai — 
masyvinis karinis paradas ,ir naujos, 
pertaisytos konstitucijos paskelbi
mas.

Reformuotoj konstitucijoj Rytą 
Vokietija pasižadama surišti “amži
nai ir neatšaukiamai su Sov. Sąjunga 
ir jos rytų sąjungininkais .***
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JAUNIMAS PRADEDA DARBĄ
PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO TREČIOJO 

KONGRESO KOMITETO 
PAREIŠKIMAS

Argentinos, Brazilijos ir 
Urugvajaus lietuvius jau pusšimtį 
metų jungia glaudūs ryšiai, 
išreiškiami ir pagyvinami Pietų 
Amerikos lietuvių kongresais, 
kulturine'mis kelionėmis bei sveėia- 
vimusi. Gyvendami panašiose kultū
rinėse ir socialinėse sąlygose ir tu
rėdami panašią istoriją, šių kraštų 
lietuviai ypatingu būdu vieni kitiems 
artimi ir vieni kitiems reikalingi.

Artimiau bendradarbiauti ir 
bendrauti mus skatina 1975 m. 
gruodžio mėn. — 1976 m. sausio 
mėn. paskelbtas trečiasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, j kurį 
suskris šimtai lietuvių iš keliolikos 
kraštų ir keturių žemynų.

Šis jaunimo Kongresas pirmą 
kartą suteiks progą kitų šalių 
lietuviams plačiau ir giliau pažinti 
Pietų Ameriką, jos grožį, kultūrą, 
gyvenimą ir šių kraštų lietuvių 
bendruomenes, įstaigas, 
organizacijas, veiklą, jaunimą ir 
šeimas. Ir pirmą kartą Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus lietuviai 
išsamiau parodys, ką per imigracijos 
50 metų yra atlikę, sukūrę, pasiekę, 
ko dabar - siekia, sielojasi ir 
stengiasi. O išvystyti tarpusavio 
ryšiai bei paties kongreso 
Per-gyvenimai sustiprins bei 
pagyvins mūsų veiklą ir draugystę. 
Kongresas ir vėl pakartos mums ir 
pasauliui, kad išeivijos lietuviai 
trokšta ir siekia savo tėvų žemei 

laisvės, nepriklausomybės ir 
kultūrinės gyvybės.

Kadangi Kongresas yra didelio 
mąsto renginys, jį ruošti remti ir 
jame dalyvauti turi visa Argentinos, 
Brazilijos ir Urugvajaus lietuvių 
visuomenė, ypatingai jaunimas ir 
tie, kurie rūpinasi lietuvių tautos 
ateitimi. Pats jaunimas užaugęs čia, 
reikalingas talkos, iš tų, kurie daug 
metų veikia ir kuriuos su Lietuva 
riša gyvi ryšiai savam kraštui. 
Reikalinga kiekvieno asmens, 
kiekvienos šeimos, visų 
organizacijų,įstaigų ir apylinkių 
talka, parama, pasiūlymai ir darbai, 
nuo pat šios dienos. Lietuviai vieni 
kitus kviečia ir traukia į bendrą 
darbą visų labui, juk lietuvis lietuvio 
brolis ir sesuo, ir visi esame tos 
pačios tautos vaikai, išeivijoje 
sudarydami vieningą Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, kuri į šį 
kongresą kviečia, ruošia ir vykdo.

Jaunimo vardu nuoširdžiai 
dėkojame visiems jau dirbantiems 
kongreso ruošos darbe ir tiems, 
kurie prisidės prie jo darbų ir jame 
dalyvaus.

Pasaulio lietuvių jaunimo trečiojo 
kongreso komitetas
ARGENTINOJE: Nelida
Zavickaitė, Jonas Baltrūnas, Jonas 
Mikalonis, Viktoras Barzdžius. 
BRAZILIJOJE: Antanas Saulaitis, 
Elena Bareišytė, Teresė Jocytė,. 
Jonas Lukoševičius.
URUGVAJUJE: Birutė
Mačanskienė, Romas Mačanskas, 
Juozas Petruškevičius, Rikardas 
Geležauskas, Edmundas 
Andriuškevičius.

LIETUVAITĖ MOKYTOJU 
KOLEDŽIO KARALAITĖ

Maždaug 600 studentu lanko 
Teachers College of Geelong, kuria
me mokosi ir keletas lietuvaičių. 
Geelongo lietuviams yra pasididžia
vimas, kad Šio KoledŽio karalaite 
tapo išrinkta mums gerai žinoma 
19-kos metų aktyvi lietuvaitė Angelė 
Šimaitytė.

Mokytoju koledzio karalaitės 
karūnacijos balius sutraukė apie 1200 
jaunimo, neturint tokios patalpos 
Geelonge balius įvyko Werribee mieste
lio jubiliejinėje salėje.

Iš 21 kandidačių Angele laimėjo 
pirmą vieta, tuo pačiu tapo kandidate 
į “Miss Geelong” ir gal į “Miss 
Victoria”.

Angelė daug taškų surinko už 
savo sumanumą ir malonų būdą stu
dentų tarpe. Gabumų jai netrūksta, 
nes baigė “A.S.C.” su gerais pažy
miais ir gavo stipendiją į Melbourne 
universitetą, bet pasirinko Geelongo 
Mokytojų Koledžą. A. Šimaitytė gee- 
longiškiams yra žinoma nuo Savaitga
lio mokyklos dienų, kaip gera dekla- 
matorė, tąutipių šokių šokėja ir “Vy- _ 
ties” Klubo sportininkė.

Šąli a mokslo turi patraukimų į 
meną, mokinosi baletų, groja klasine 
gitara, o jos keramikos išdirbinių vis 
daugėja- tėvelių svetainėje. Gerai 
žinoma ir labdaros darbe kaip “Miss 
College” įteikė čekį apie $1600 
“Spastic Children’s Society of 
Victoria”. Geelonge jau ketvirta 
lietuvaitė siekia “Miss^ Geelong”. 
Džiugu pristatyti p. A. Simaitytę ir 
“Mūsų Pastogės” laikraščio skaity
tojams. Nors australų spauda plačiai 
aprašo karalaičių laimėjimus, bet

Mokytojų seminarijos studentė Angele 
Šimaitytė karūnuota “Miss Geelong
1974 - 1975 m.

sąmoningai vengia pažymėti tautinę 
kilmę, nes gimusius emigrantų vaikus 
laiko australais.

Čia mūsų jaunimas turėtų panau
doti diplomatiją, nes galima išgarsin
ti Lietuvos vardą reiškiant padėką 
savo lietuviams tėvams ir paminint 
Lietuvą gintaro šalį.

Tikrai mums geelongiškiams 
džiugu turėti p. Šimaičių šeimą savo 
tarpe ir visų vardu linkiu p-lei Ange
lei tapti Victorijos valstijos karalaite.

Juozas Gailius
***

ATOMINIU BOMBŲ KLAUSIMU
Australijos min. pirm. Mr. Whitlam 

įvairiomis progomis, bet ypač savo 
paskutinių kelionių metu užsieniuose
- JTO ir įvairiose spaudos konferen

cijose - pasisakė prieš atominių gink
lą plėtimą ir priminęs vad. Atominės 
energijos neplėtimo sutartį, pabrėž
damas reikalą laikytis jos nuostatų.

Buv. Australijos Atominės ener
gijos komisijos pirmininkas ir žymus 
autoritetas atominės energijos srity
je, Sir Philip Baxter, paskelbė spau
doje laišką (SMH - 11.10/74) kuriame 
tuo reikalu charakteringai sampro
tauja:

Nederėtų abejoti min. pirm, nuo
širdumu, rašo laiško autorius, jo 
kelionių metu užsieniuose vedant ko
vą, kad būtų iškasta iš žemės Ato
minės energijos neplėtimo sutartis; 
bet reikia rimtai abejoti tos kovos iš- 
mintimgumu. IŠ tikro vieša draugų ir 
sąjungininkų kritika, kurią jis sau lei
do, yra ne tik neteisinga, bet gali bū
ti Australijai pavojinga.

Kas ryškiai paaiškėjo, tai kad 
nei min. pirmininkas nei jo patarėjai 
nesupranta • nei sutarties realių prob
lemų, nei to, kad technologijos pažan
ga — pastarųjų laikų raida, kuri labai 
suprastino ir atpigino tų ginklų gamy

Demonstrantai neša daugybę plakatų prieš Whitlamo de jure pripažinimą Balti
jos Kraštų Sov. Rusijai Š.m. rugpiūcio 19 d. Canberroje.

bą — pavertė tą sutartį visiškai ne
veiksminga. Pagal tą sutartį buvo 
sudaryta milžiniška ir brangiai kai
nuojanti biurokratija, kuri turėjusi 
sekti atominės energijos neleisti
niems reikalams naudojimą. Tokį se
kimą pastarųjų laikų evoliucijos raida 
padarė negalimu.

Kai žymus skaičius valstybių, 
pajėgiančių pasigaminti atominius 
ginklus, tvirtai vengia ratifikuoti su
tartį ir toliau plečia atominės energi- 
jos (žinoma, taikos labui) gamybą, 
kuri joms teikia galimybę kiekvienu 
metu gamintis atominius ginklus; kai 
atomines bombas turinčios valstybės 
beveik visiškai nepaisė savo sutarti
nių įsipareigojimų, o 2 net sutarties 
neratifikavo — Australija, pakeisda
ma ankstesnių vyriausybių apgalvotus 
sprendimus, ratifikavo sutartį. Bet 
tas veiksmas neatimtų mums galimy
bės pasigaminti ginklus slapta, jei 
mes to norėtume; o jei nenorėtume 
pasigaminti, tas nieku neprisidėtų 
prie pasaulinės taikos, nors tas mums 
kainuotų daug pinigą.

Yra faktas, kad anoji atom, ener
gijos sutartis tėra negyva antis ir ato
minis nusiginklavimas visuotinu matu, 
kol. mes tebeturime suverenines vals
tybes, yra faktiškai negalimas. Tau
tos, kurios nėra atominės energijos

Nuotrauka N. Butkūno 

klube, nesutiks su ją nuolatiniu 
išskyrimu ir bet kuri Australijos vy
riausybė, kuri rimtai rūpinasi mūsų 
ateities saugumu, nesiryš, kad ir ne
griežtai atimti mums tokias gynybos 
priemones — ypač kada mūsų kitos 
gynybos priemonės yra taip skanda
lingai apleistos.

Pasaulis turi išmokti gyventi su 
atominiais ginklais — jie yra realūs ir 
negali būti kalbomis pašalinti, netgi 
ir ministerių pirmininkų. Tą ginklų 
esimas faktiškai turi įtakos tiems, 
kurie rengiasi karą pradėti, verčia 
juos susilaikyti. Ką pasaulio politi
kai turėtų daryti — tai siekti pašalin
ti pasaulyje esančias sąlygas, kurios 
gali vesti prie karų.. Iš tų sąlygų pa
čios svarbiausios — gyventojų per
teklius ir visos jas sukeliančios prob
lemos — maisto, žemės, išteklių ir 
užteršimo.

Si proga buvo praleista, kai min. 
kalbėjo JTO. Jis galėjo skelbti kry
žiaus karą už gyventojų kontrolę, už 
pastovą pasaulį, ir už efektingą pa
saulinę vyriausybę, kurios toks pro
gresas reikalauja. Tokia kalba, gal 
būti galėjusi turėti atgarsių net tarp
tautinėj spaudoj.

Busimasis karas, kaip ir paskuti
nysis, bus sukeltas gyventojų spau
dimo ir įtampos, kurią jis sudarys. 
Tai bus nepaprastai žiaurus, naiki
nantis. .ir be atominių ginklų. Jei ato
miniai ginklai bus panaudoti, tai jie 
padarys tą karą tik trumpesnį ir higie- 
niškesnį . . Atominės energijos plėti
mas — tik gąsdinimas.

***

SNEDDEN APIE MOTERS V 
PIRKIMĄ

Fed. opozicijos lyderis Mr. 
Snedden, kalbėdamas Darwine apie 
kontraversinio paveikslo Moteris V 
pirkimą, tarp kita ko pareiškė:

Australiją užsienių meno pirk
liai apstatė. Ir tai dėlto, kad mes, 
siųsdami pirkti žymesnių meno kūri
nių, pasiuntėme meno ekspertus, o ne 
asmenis, mokančius tartis. Yra reika
lingas profesinis (žinovų) patarimas 
dėl kūrinio kokybės. Bet nesiųskite 
tokių asmenų deryboms, nes 'jūs bu
site apstatyti. Aš manau tas atsitiko 

ir dabar. Mr. Snedden toliau mano, 
kad pirkti Žymesnius meno kūrinius 
dabar nėra tinkamas laikas. Visuo
menė supranta reikalą susivaržyti, 
bet šitą pirkimą jis laiko nesuderinamu 
su raginimais susilaikyti. Mr. Sned
den pareiškė pritariąs vyriausybės 
politikai remti meną, bet ne meno 
pirklius.

***

MR. WHITLAM KELIONĖ PER 
LOS ANGELES

Neoficialaus vizito metu Los 
Angeles mieste Mr. Whitlam buvo su
teiktas aukščiausio pobūdžio sutiki
mas. Bet policijos apsauga darė patį 
didžiausią įspūdį. Šeši juodi polici
jos limuzinai prieky ir iš paskos, 20 
motociklistų, kurie kaip kaubojai 
sekdami savo bandą, skraidė čia į 
vieną čia į kitą pusę. Keli saugumo 
helikopteriai dūsgė virš galvų. Tiek 
Mr. Whitlam atvykstant į Los Angeles, 
tiek ir išvykstant, nors buvo didžiau
sias judėjimo metas, mylios miesto 
didžiųjų kelių buvo uždarytos norma
liam susisiekimui. Mr. Whitlam mo- 
torkada važiavo tuščiomis gatvėmis, 
uŽ savęs palikdama susisiekimo 
chaosą.

***

JUDA SALA
Už i24O kilometrų nuo Naujosios 

Škotijos pakrantės yra nedidelė sa
la, kurią jūrininkai praminė “Pietų 
Atlanto vampyru”. Sala visą laiką 
juda. Per du šimtus metų ji nuke
liavo 23 myliai. Aplink ją yra gau
sybė povandeninių uolų. Be to, šio
je vietoje dažnnai siaučia audros ir 
būna tiršti rūkai. Sakoma, kad 
“Pietų Atlanto vampyras” nuskan
dino apie 500 laivų ir pražudė 10 
tūkstančių jūrininkų. jm

TEHERANAS. — Iranas vėl 
sušaudė septynis narkotikų pirk 
lius. Pagal veikiančius įstaty
mus, mirties bausmė taikoma 
kiekvienam, pas ką bus rasta 
nors trečdalis uncijos heroinu 
arba 2.2 svarai opiumo.
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BALETAS AUSTRALIJOJE
Aldona VeŠėiūnaitė

( TĘSINYS)
Prie Australijos Baleto yra Cho

reographic Workshop, kur yra leidžia
ma pasireikšti jauniesiems choreogra
fams. Vienam iš jų pasirodymų ryškūs 
spalvingi 7 nedideli baletai. Nuosta
biai žaismingas FIRST EPISODE 
išaugantis, rodos, Elton John’s dai
nai palydint. Šokančiųjų tarpe ir lie
tuvis Joseph Jonušaitis nesudėtin
guose solo arba grupiniame šokyje 
muzikaliai įsijungiantis. Iš dabartinių 
Australijos baleto šokėjų — principai 
artists — pažymėtini Lucette Aldous, 
Nureyevo partnerė DON QUIXOTE ir 
puiki interpretatorė klasiškųjų rolių, 
stipri techniškai; Marilyn Rowe, ža
vinga visose rolėse klasiško ir moder
naus šokio, laimėjusi sidabro medalį 
International Ballet Competition 
(100 dalyvavusių iŠ 23 kraštų). Ji 
buvo tikra sensacija Glen Tetley’s 
balete GEMINI; Gary Norman, meteo- 
rišku greičiu iškilus į pirmaujančias 
roles, įspūdingas dramatiškose rolėse, 
puikus aktorius: Alan Alder, ilgus 
metus Šokąs London Royal Ballet, 
stiprus charakterio rolėse. Visa eilė 
ryškių baleto Šokėjų įsijungė į kitas 
baleto grupes užjūryje ar vietines, 
arba, kaip Garth Welch, ilgus metus 
buvęs Australijos baleto premiere 
danseur, reiškiasi kaip choreografas 
garsėjančios Dance Company of 
Victoria, yra taip pat jos assistant 
artistic director. Čia dirba kaipo mo
kytoja ir p. Čiunovienė, p. Ratienes 
sesuo. Grįžta scenon, po pertraukos, 
Marilyn Jones iškili klasiškųjų ro
lių interpretatorė. John Meehan — 
stiprus šokyje ir talentingas choreo
grafas, jo sukurtas baletas — NIGHT 
EPISODE išpildomas teatro scenose 
Šių metų baleto sezone. Ramona Ra- 
taitė, iširus Borovanskio baletui, įsi
jungė į Australian Ballet Company, 
Šoko Čia iki 1965 m. Dabar Ramona 
moko jaunas šokėjas keliose baleto 
studijose Sydney. Joseph Jonušaitis 
dalyvauja visuose Australijos baleto 
pasirodymuose, taip pat filme DON 

QUIXOTE. Viena stipriausių moder
naus šokio grupių yra Margaret Barr 
Dance Drama Group, Sydney. Neseniai 
susiformavusi The Dance Company 
(N.S.W.) praeitų metų sezonui davė 
3 premijeras. Labai originalus bale
tas NARNIA — Šokėjai ilgais viole
tiniais rūbais užpildo savotišką 
Michael Kitchinger skulptūrą. Griež
tos, tiesios linijos skulptūroje drama
tiškai išryškina judesių švelnų bėgi
mą. Labai nuotaikingas. Palyginti 
nedidelė šokėjų grupė tuo pačiu lanks
tesnė, gali eksperimentuoti, statyti 
originalius šokius. Savo programoj 
turi įtraukę įvairaus amžiaus vaikus, 
važinėja po mokyklas. Siekimai: išau
ginti susidomėjimą teatru, Šokiu, 
iššaukti kūrybingumą. Vadovė Su
zanne Musitz.

Keletą vakarų Sydney buvo rodo
mas Rudolf Nureyev filmas — I AM 
A DANCER. Matėm Nureyevą dirban
tį, praktikuojantį baleto studijoj 
kartu su visa klase, Nureyevas — 
choreografas, artistas. Is keturių ba
leto ištraukų filme išskirtini — žavus 
pas de deux su Amerikos Carla 
Fracci, balete LA SYLPHYDE ir 
Glen Tetley’s moderniam Šokyje 
FIELD FIGURES,Nureyevo partnerė 
Lynn Seymour. Nėra čia įprastinės 
temos, akcentuotas nesibaigiamumas 
— continuity: lyg sektume žmogų jo 
augimo procese, neatidalomai įsi
jungiantį aplinkon, nesibaigiančiam 
ritme. Pajunti nuostabią tvarką, jėgą, 
galią rankų, kojų judesiuose. Rodos, 
žmogus nuostaboj sąmoningai seka 
savo augimą dabar, šiuo momentu, 
atsisukęs į save. Rodos, išauga iŠ 
žemes lyg augalas, liečia, alsuoja, 
pasineria bėgančion, nešančion sro- 
vėn, vandeny ar vėjuje, niekad nesus
toja, nesiilsi, nuolatiniam vyksme. 
Begaline rimtim lieč’ia Šią-tninutą.

Baleto grupės Australijoje kas
met papildomos naujais talentais, 
ateinančiais iš gausių baleto studijų. 
Atrenkami patys gabesnieji, pasiruo
šę dedikuotis baletui.

* **

Ramona Rataite balete “RAYMONDA”, .ispaną šokis, choreografas Rudolf Nu
reyev.

PADĖKA
“Mūsų Pastogės’’ Spaudos Baliaus rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems 

prisidėjusiems prie baliaus parengimo, bet ypač Sydnejaus Liet. Moterų So
cialinės Globos Draugijai, jos narėms ir kitoms ponioms, kurios pamaitino 
gausius baliaus-svečius aukodamos maistą, pinigus ir darbą. Čia išreiškiame 
savo padėką ponioms alfabetine eile — p.p. Asevičienei, Bitinienei, Baužie- 
nei, B. Baltramiejūnienei, E. Baltrimienei, V. Barkienei, L. Bukevičienei, 
Čilvinienei, Čelkienei, Dudaitienei, Daudarienei, Deikienei, Donelienei, Da- 
niškęvičienei, Grybienei, Gasiūnieneį, Grosienei, Jakštienei, I. Jarmalavi- 
Čiūtei, Jančiauskienei, Jarembauskienei, Jonaitienei, Kazokienei, M. Kava
liauskienei, D. Karpavičienei, Koliavienei, O. KarpaviČienei, V. Kabailienei, 
Liutikienei, Liubanskienei, Leverienei', O. Meiliūnienei, Marašinskienei, R. 
Migevičienei, O. Maksvytienei, Milašienei, S. Mauragienei, Migevičienei, Me
delienei, Mikalauskienei, Miniotienei, Palaitienei, Penkaitienei, P. Pullinen, 
Paliuskienei, Pūkienei, Rocienei, M. Reisgienei, V. Ramanauskienei, Ridi— 
kienei, Rudienei, T. Reisgienei, SimniŠkienei, Statkienei, Sidaravičienei, 
Sidaravičiui, Skorulienei, D. SerkŠnienei, O. Šliterienei, L. Stašionienei, Ša- 
parienei, Vilkaitienei, Vingilienei, Viliūnienei, Vičiulienei, Zakarevičienei, 
L. Žalienei, Nita Wallis, J. Kaufeldienei. \

Dar kartą visiems ačiū ir atsiprašome jei ką per neapsižiūrėjimą pralei
dome.

Rengėjai

(
 SYDNEY LIETUVIŲ “DAINOS” CHORO S

20 METŲ VEIKLOS JUBILIEJINIS |

KONCERTAS-BALIUS
LAPKRIČIO 9 D. 7.30 VAL. VAK. 15 PARK RD., AUBURN. ft

______ _ ______ __ _____ ___________ __  _ »

LIAUDIES MENO IR IŠDIRBINIŲ 
PARODA SYDNEJUJE

Š.m. rugsėjo mėnesį N.S.W. 
Pavergtų Tautų Komiteto pastangomis 
buvo surengta “Captive Nations 
Week”. Apie šiuos parengimus “M.P.” 
skaitytojai jau buvo painformuoti 
anksčiau.

Tos savaites pabaigoje, nuo 
rugsėjo 16 iki 27 dienos buvo suruošta 
Liaudies Meno ir išdirbinių paroda 
Commonwealth Banko patalpose, 
Martin Plaza, Sydney. Pavergtų Tau
tų sekretorė ponia Lia Looveer buvo 
ryšininkė ir pagrindinė organizatorė. 
Vieta parodai buvo gera: pačioje Syd
nejaus miesto Širdyje. Patalpa dide
lė, salė marmuro sienomis ir kolono
mis — viena iš tų senųjų rūmų. Tai 
progai buvo išleistas leidinėlis su 
trumpomis tautų istorijomis ir kultū
ros aprašymais. Kiekviena tautybė 
ribojosi 250 žodžių aprašymu. Leidi
nėlio kaina tik 20<£. Žmones atėjp j 
banką turėjo progos apžiūrėti parodą 
ir pasiteirauti apie liaudies meną ir 
įsigyti leidinėlį. Po nelemto Whitlam’o 
pripažinimo Pabaltijos Tautų aneksi
jos Sovietų Sąjungai, susidomėjimas 
paroda buvo didelis ir mums labai 
svarbus.

Parodoje dalyvavo Šios tautybės: 
estai, latviai, lietuviai, slovėnai, 
kroatai, vengrai, gudai ir ukrainie

čiai. Lietuviai, latviai ir estai susi
būrė į vieną vietą po “The Baltic 
States” iškaba. Tačiau, kiekviena 
tautybė turėjo savo atskirus skyrelius.

Lietuvių skyrių organizavo, pa
ruošė ir globojo mūsų menininke 
ponia Vida Kabailiėnė. Ponia Vida 
parodė visa tai, ką turėjome gražiau
sio ir lietuviŠkiausio. Mūsų tautie
čiai Šiai parodai paskolino savo mie
liausius ir geriausius daiktus; įvai
rių spalvų gintarinius papuošalus, 
paveikslus iŠ gintarų, medžio kryžius 
ir koplytėles bei drožinius, audinius 
iš Lietuvos ar Čia austus mūsų tra
diciniais deriniais, staltieses, rank
šluosčius, kilimėlius, juostas.

Didžiausia mūsų padėka priklauso 
poniai Vidai Kabailienei, kuri įdėjo 
labai daug triūso, rūpesčio ir sielos. 
Nuoširdus ačiū!

Ačiū visiems už paskolinimą tų 
širdžiai taip brangių eksponatų, vi
siems padėjusiems išdėti ir nuimti 
eksponatus, ponioms ir panelėms, 
kurios daugumoje tautiniuose rūbuo
se, atėjo pabūti prie mūsų jskyriaus ir 
paaiškino susidomėjusiems apie mū
sų tautos istoriją ir likimą. Ačiū po
nioms: O. Maksvytienei, I. Milašie
nei, p.p. Liutikams, p-lėms J. Reis- 
gytei, V. Maksvytytei, L. Apinytei, 
p-nioms Žygienei, MigeviČienei(sen.) 
Statkienei, Daukienei, Jarembauskie
nei, Dailydienei, Viliūnienei, M. 

Reisgienei, Simniškienei, E. Jonai
tienei, N. Wallis, MikutaviČienei, G. 
Petrauskienei, Skeivienei, Ramanaus
kienei, K. Bitinienei, J. Šarkienei ir 
ponams P. Aleknai ir A. Milašui.

Širdingai dėkui visiems vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie 
šios parodos.

A. Reisgys
Atstovas prie N.S.W. Pavergtų 
Tautų Komiteto.

***

DEŠIMTOJI VINCO KRĖVĖS

LITERATŪRINĖ PREMIJA 
PASKIRTA LIONEI SUTEMAI UŽ

POEZIJOS KNYGĄ 
“BADMETIS”

VINCO KRĖVĖS literatūrinės 
premijos jury komisija (pirm. dr. 
Jūratė Ciplijauskaitė — Tanner, 
sekr. dr. Henrikas Nagys, nariai: 
Monika Jonynienė, Rima Tekutkytė 
ir Vilius Peteraitisi) balsų dauguma 
paskyrė dešimtąją Vinco Krėvės 
literatūrinę premiją ($500.00) poetei 
Liūnei SUTEMAI (Zinaidai Nagytei 
— Katiliškienei) už poezijos rin
kinį “Badmetis” (išleistą 1972 metais 
Jūrų SKAUTUOS
KORPORACIJOS GINTARAS). 
Balsuojant taškų sistema, po 
paskutiniojo balsavimo L. Sutemos 
“Badmetis” gavo 14 taškų (iš 
15—kos galimų), Kazio Bradūno 
“Pokalbiai su karalium” 9 taškus ir 
Antano Gustaičio “Saulės 
šermenys” 7 taškus.

Šią premiją, skiriamą kas antri 
metai Lietuvių Akademinio 
sambūrio Montrealyje, iki šiol yra 
gavę sekantys rašytojai

(chronologine tvarka): Jonas Aistis 
(Apie laiką ir žmones), Jonas Mekas 
(Semeniškių idilės), Marius 
Katiliškis (Išėjusiems negrįžti), 
Algimantas Mackus
(Neornamentuotas kalbos 
generacija ir Augintiniai), Vincas 
Ramonas (Migilotas rytas), Kostas 
Ostrauskas (Žaliojoj lankelėj), 
Antanas Vaičiulaitis (Gluosnių 
daina), Kazimieras Barėnas (Tūboto 
gaidžio metai) ir Juozas 
Kralikauskas (Vaišvilkas).

Dešimtoji V. Krėvės lit. premija 
bus įteikta š.m. spalio mėn. 5 d. 
Montrealyje. Šiuo metu sambūryje 
yra apie 40 narių: jo pirmininke — 
dr. J. Ciplijauskaitė — Tanner ir 
sekr. R.E. Maziliauskas. Sambūris 
įsteigtas 1950 metais, o V. Krėvės 
premija skiriama jau 19 metų.

Jury komisijos sekr.
(dr. H. Nagys) 

***

LEIDINYS APIE PROF. KOLUPAILĄ
Šį rudenį pasirodys kapitalinis 

veikalas apie žymų J hidrologą visuo
menininką, spaudos bendradarbį, 
profesorių Steponą Kolupailą. Knygos 
autoriai yra mirusio profesoriaus bu
vę, studentai, inž. Juozas Danys ir 
dr. Jurgis Gimbutas. Su autoriais 
išsamiai bendradarbiavo velionio 
šeima, eilė kolegų ir prietelių. Pažy
mėtini Zenonas BaČelis, Ksaveras 
Kaunas, J. ir R. Baubliai, prof. J. 
Brazaitis, dr. A. Damušis, A. Di
džiulis, prof. S. Dirmantas, P. Naru
tis, K. Palčiauskas, dr. A. Šešplau- 
kis, kun. J. Prunskis ir kt. Taip pat 
naudot&si daug detalių atskleidžian
čių profesoriaus dienoraščiu ir net 
iš "Lietuvos atsivežta, dešimtmečius 
vesta Kolupailų šeimos svečių, knyga.
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Valstybės Žuvimo Priežastys
Petras Sungaila 

(Paskaita skaityta Tautos Šventės 
Minėjime Melbourne.)

Mes susirinkome čia, ne vien tik, 
kad prisimintum mūsų tautos pra
eities didybės įvykius, kurie įvyko 
šimtmečius atgal ir pasididžiuotum 
kad esame senos ir garbingos tautos 
palikuoniais, bet taip pat turime 
pakritikuoti savo protėvius ir save, 
ar mes nesame kalti dėl mūsų vals
tybės žlugimo.

Mes turime užtenkamai įrodymų, 
kad mūsų tauta džiaugėsi savo kles
tėjimu keturioliktame ir 
penkiolitame šimtmetyje.

Vadovėlyje, lotynų kalba, 
išleistame septyniolikto šimtmečio 
pradžioje, pavadintame “Orbis Sen- 
sualium” arba lietuviškai “Matomas 
Pasaulis” Jan Amos Commenii, pri
skiria Lietuvą vienai iš dvidešimt 
aštuoiAzdidžiųjų Europos valstybių.

Tas vadovėlis, kuris buvo skirtas 
mokykloms, buvo taip pat 
atspausdintas ir kitose vakarų Eu
ropos kalbose.

Žalgirio mūšio pergalė, Vytauto 
laikais, mums taip pat įrodo mūsų 
valstybės didingumą.

Mes žinome, kad Vytautas, 
sekdamas vakarų Eruopos karalių 
pavyzdžiu, norėjo suvienyti Lietuvos 
žemes ir pasiskelbti save karalium, 
ką jau Prancūzijos ir Anglijos kara
liai buvo padarę.

Mes taip pat žinome, kad po Vy
tauto mirties prasideda Lietuvos 
imperijos silpnėjimas.

Mano tikslas šiandien yra atsakyti 
nors dalinai, mums svarbų klausimą. 
Būtent: Kodėl, po Vytauto mirties 
Lietuvių tautos didybė pradėjo 
nykti?

Čia aš noriu pasinaudoti 
dokumentais. Maždaug 1550 metais 
grupė lietuvių bajorų patriotų įteikė 
Žygimantui Augustui savotišką 
memorandumą, lotynų kalba.

Tai yra: Mykolo Lietuvio 10 frag
mentų “Apie totorių maskvėnų ir 
lietuvių papročius”, kuriame yra iš
keliama senovės lietuvių kovos su 
maskvėnais ir totoriais ir pradas 
augančio pavojaus iš Maskvos 
pusės. Nurodomos lietuvių 
silpnybės bei jų priežastis: bajorų 
moralės smukimas ir tėvynės meilės 
stoka.

Rašte pabrėžiama, kad maskvėnai 
ir totoriai esą už lietuvius prane- 
šesni, nes karingi ir blaivūs, tuo 
tarpu mūsų bajorai jau netekę senų 
blaivybės saikingumo dorybių ir 
kariškos dvasios; jie pernelyg 
pamėgępuošnumą patogumus ir jau 
nuo pat ryto lovoj gulėdami šaukia: 
“vyno! vyno!”. Čia pat vaizduojamos 
santvarkos bei teismų negerovės, 
nurodomas reikalas kelti švietimą 
kurti mokyklas, gražinti bajorams 
protėvių dorybes ir t.t.

Vieni šaltiniai nurodo, kad šio 
rašto,dvelkiančio tikru susirūpinimu 
Lietuvos ateitimi, autorius esąs 
Mykolas Tiškevičius, dažnai 
lankęsis su įvairiomis 
pasiuntinybėmis Kryme ir 
Maskvoje. Kiti šaltiniai tai paneigia 
ir nurodo, kad šitas memorandumas 
buvo rašytas ne vieno žmogaus.

Mykolas Lietuvis iškeldamas lie
tuvių narsumus, bei žiaurumus, pa
tirtus iš totorių ir maskvėnų,rašo:

“Prie Čerkasų ir Olšanicos upės 
mes negyvai užkapojome dvidešimt 
penkis tūkstančius Perekopo 
totorių, nors mūsų nedaugiau kaip 
pusketvirto tūkstančio. Ir anksčiau 
prie Klecko jie neteko-apie dvide
šimt septynių tūkstančių vyrų, ku
riuos išguldė devyni tūkstančiai 
mūsiškių”.

Šitokiu įvadu jis rašo toliau, apie 
lietuvių belaisvius patekusius 
totoriams:

“Iš šių nelaimingųjų tarpo stip
resniems vyrams, jeigu jie 

neiškastruojami, nuipiaustomos 
nosys ir ausys ir ant veidų ir kaktų 
išdeginami ženklai. Su grandinėmis 
ant kojų ir kilpomis ant kaklo jie 
dieną verčiami darbus dirbti, o naktį 
uždaromi tamsiojon. Nors jie ir labai 
išsekę bet maitinami pastipusių 
gyvulių mėsa, ir taip supuvusia, kad 
joje knibždėte knibžda kirmėlės ir jų 
šlykštisi net šunys”.

Mykolas Lietuvis rašo, kad lie
tuvių karo belaisviai buvo 
parduodami kaipo vergai ir pirkliai 
už juos gaudavo aukštesnę kainą 
negu už maskvėnus, nes lietuviai 
nebuvo klastingi ir apgavikai. Jis 
rašo: “Šios prekės Taurikoje už jas 
įkainojams dideliu sumanumu, ir 
užsienio pirkliai brangiai už jas mo
ka, o patys parduoda už jas dar to
liau tolimesnėms ir juodesnėms 
tautoms — saracėnams, persams, 
indams, arabams, siriečiams ir 
asiriečiams, nes kai kurie jų čia go
džiai ieško vergių vedyboms, tačiau 
elgiasi su jomis be smurto ir užgau
liojimo, laikydamiesi viešpaties 
įstatymų.- Ir dabartinio turkų 
imperatoriaus mylimiausioji žmona, 
jo pirmutinio sūnaus ir įpėdinio mo
tina, pagrobta iš mūsų krašto”.

Šitame fragmente Mykolas 
Lietuvis taip pat įrodinėja, kad lie
tuviai pasilikę totorių belaisvėje yra 
dar nelaimingesni, negu tie kurie 
yra parduodami vergais.

Sekančiuose fragmentuose jis ra
šo apie vėlyvesnius laikus ir lietuvių 
tautos degeneraciją. Jis rašo: “O 
maskvėnai giriasi iš mūsų Vytauto 
pasiskolinę įstatymus kurių mes 
dabar atsisakome”.

“Mes laikome amžinojoje 
vergijoje ne įsigytuosius karo keliu 
arba pirktuosius už pinigus ir ne 
svetimšalius, o mūsų pačių tautos ir 
tikėjimo žmones, našlaičius 
beturčius, netekusius laisvės dėl 
santuokos su vergėmis.

Mes piktnaudžiaujame savo val
džią, kankindami ir žudydami juos be 
teismo, bet kuo įtarę. . . Visai kas 
kita totorių ir maskvėnų tarpe, ten 
jokiam valdininkui, išskyrus tik vy
riausius teisėjus, ir tai tik sostinėje, 
neleidžiama užmušti žmogaus, net 
jeigu jo nusikaltimas būtų aiškus; o 
mūsų krašte visuose kaimuose ir 
dvaruose žmonės viešai teisiami 
mirčiai.

Iš šių kelių citatų jau galima su
sidaryti vaizdą apie padėtį 
Lietuvoje, šešioliktame šimtmetyje.

Pavaizduoti šešiolikto amžiaus 
padėtį aš grįšiu atgal panagrinėti to 
laiko mūsų valstybinės santvarkos 
įvykių .

Iš Lietuvos istorijos mes žinome, 
kad Vytauto brolis Žygimantas buvo 
nužudytas už tai, kad siekė griež
tomis priemonėmis vykdyti 
valstybės centralizacijos politiką. 
Tai yra siekė tęsti Vytauto politiką 
kuri buvo panaši vakariečių pašaus 
liui.

Bychovco kronikoje Žygimantas 
vaizduojamas neigiamai. Reikia 
atsiminti, kad Bychovco kronikos 
autorius buvo didikų ir jų ponų ta
rybos politinės galios stiprėjimo 
šalininkas. nusistatęs prieš 
kunigaikščio valdžios stiprėjimą. Jis 
rėmė, po Vytauto mirties, Lietuvos 
didikus ir kroniką rašė jiems.

Tautinis Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės įvairumas, atskirų 
jos sričių interesų skirtingumas 
buvo viena iš pagrindinių priežas

čių, kad nebuvo sudaryta 
centralizuota Lietuvos valstybė.

Nemažą vaidmenį šioje srityje 
suvaidino išaugę kaimynai. Lenkų 
ponai pasinaudoję vidaus kivirčais 
Lietuvoje. Pradėjo Lietuvos 
valstybės dalybas.

Po Žygimanto mirties Lietuvos 
bajorų tarpe atsirado daugiau ir 
daugiau išsigimusio elemento. Tie 
bajorai buvo svetimtaučių įtakoje ir

jie neleido bet kuriam susipratusiam 
bajorui tęsti Vytauto darbą.

Šitoje stadijoje prasidėjo 
Lietuvos žlugimo istorija.

Čia aš norėčiau, išaiškinti 
skirtuimą tarp Lietuvos ir Lenkijos 
bajorijos ir padaryti išvadas.

Seniai jau pasakyta ir dažnai 
kartojama teisinga pastaba, jog 
lietuvybė išliko po šiaudiniu stogu, 
tik klaidinga iš čia išvada (taip pat 
kartojama) jog tik valstiečiai vieni 
bebus ją išlaikę ir kad išlaikyta tik 
kaimo lietuvybė.

Reikia papildyti, kad lietuvybei 
išlaikyti nemažai svėrė ir po tokiu 
pat šiaudiniu stogu seniau gyvenusi 
bajorija, kurios įtaka reiškiasi tajai 
pat kaimo ir tautos kultūrai.

Tikros lietuviškos bajorijos 
branduolį sudarė Vytauto karžygiai. 
Mums čia ypač svarbu nustatyti, jog 
toli gražu ne kiekvienas Vytauto 
bajoras buvo homo novus 
(naujokas).

Iki lenkų bajorų luomų įsigalėjimo 
Lietuvoje, Lietuvos bajorija susidė
jo iš kunigaikščių vaidilų ir karinių 
vadų,pasižymėjusių tarp xiii — xiv 
amžiaus karuose ir politikoje.

Įherbinimas ir įšlėktinimas ne tik 
politiškai sulygino Lietuvos bajorus 
su Lenkijos šlėkta, bet ir uždarydino 
kelią tarp lietuvių bajorų, ir valstie
čių.

Pilnateisiai buvo bajorai ir betei
siai baudžiauninkai.

Tais keliais Lietuvoje atsirado 
nemažai iš svetur atvykusių čia 
įbajorintų vyrų, tarnavusių 
Lietuvos, kariuomenėje ar jai 
samdomuose pulkuose, karaliaus ar 
didikų rūmuose.

Drauge su vedybomis, ir kitaip, 
Lietuvon patekusių lenkų bajorais, o 
vėliau, nuo Kotrynos II—sios laikų, 
ir maskoliškais ponais jie nemažai 
svėrė Lietuvos bajorijai dar labiau 
ją nutolindami nuo savo krašto 
įpročių ir tradicijų, kalbos, žmonių, 
jai nutaustant dar labiau 
praskiesdami jos branduolį 
svetimais pradmenimis ir 
palenkdami ją savajai įtakai.

Kelios dešimtys Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos ponų — di
dikų (magnatų), turinčių daugybę 
dvarų ir miestelių, etmonų, vaivadų, 
kaštelionų, vyskupų ir kitų Lietuvos 
galiūnų, turėjo čia didžiausią ir 
beveik visišką galią, tad ne be pa
grindo buvo laikomi Lietuvos kara
liukais.

Čia taip pat aš norėčiau pabrėžti, 
kad krikščionybė pasiekė Lietuvą 
tuo laiku, kada pati katalikų 
bažnyčia turėjo būti reformuojama, 
o protestantų reformacijai jau buvo 
pasėta sėkla.

Panagrinėjus tų laikų šventosios 
Romėnų imperijos sistemą, galima 
įsitikrinti, kad su katalikybės pra
džia Lietuvoje atsirado taip pat ir 
nepageidaujamo elemento.

Į Lietuvą atvyko daug svetimšalių, 
kurie išnaudojo padėtį savo naudai, 
katalikybės vardu.

Suglaustai noriu pasakyti, kad į 
Lietuvą buvo atvežta feodalinė 
sistema, tada kada vakarų Europos 
tautos pradėjo ja nusikratyti.

Rytų Europoje feodalinė 
santvarka išliko iki 19to šimtmečio 
pabaigos.

Šitame laikotarpyje yra 
pažymėtina lietuvių kunigų 
pastangos sulietuvinti katalikų 
bažnyčią ir steigti lietuviškas mo- 
kylas.

Tarp pasižymėjusių lietuvybės 
skatintojų kunigų ir vyskupų, mes 
randame daugiausiai iš sodžiaus 
kilusią dvasiškiją, kuri buvo 
priešinga sulenkėjusioms Lietuvos 
bažnyčios tradicijoms.

Taigi, kaip matote, Lietuvos 
imperijos žlugimui daug padėjo

vidujinė santvarka. Svetimtaučių ir 
išsigimėlių lietuvių
savanaudiškumas slopino mūsų 
tautos pažangą lietuviškoje 
kultūroje.Lietuvių kalba buvo 
slopinama.Mokyklose pirmoje eilėje 
buvo mokomos svetimos kalbos.

Pažvelgus į praeitį mes matome 
pasikartojančią istoriją ir šiais lai
kais.

Mes matome kaip mūsų priešai 
stengiasi mus suskaldyti į grupeles, 
ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. Jie 
stengiasi įtikinti kitas tautas, kad 
Lietuva neverta būti laisva.

Mokyklose Lietuvoje Rusų kalba 
yra privaloma.

Ar ne ironiška, kad tauta kaip 
Australija, kuri dar buvo negimusi 
Lietuvos klestėjimo laikotarpyje, 
paneigia mūsų tautos egzistgenciją; 
uždedama anspaudą mūsų tautos 
vergijai.

Bet tikėkite, kad tai nėra 
Australų tautos sprendimas, bet 
išsigimusių asmenų, siekiančių 
įvesti chaosą savo tautoje,kad tuo 
pasinaudotų priešai. Bet kurioje 
tautoje atsiranda išsigimėlių, kurie 
apakinti garbės ir blizgučių 
parduoda savo ^raugus brolius ir 
net motiną.

Mokėkime atskirti draugus nuo 
priešų. Mokėkime atskirti idealines 
vertybes nuo materialinių vertybių. 
Žinokime mūsų tautos kelią. Mūsų 
tautos branduolys buvo ir bus tik 
lietuivi škai kalbančioje 
visuomenėje. Todėl nepamirškite 
pirmoje eilėje savo kalbos patys ir 
perduokite ją savo vaikams.

Išniekinimas mūsų tautos, kurį 
mes dabar pergyvename, turi mus 
labiau suvienyti, kadangi mes 
būsime daugiau reikalingi mūsų 
pavergtai tautai.

Atsiminkite, kad daugumoje, 
Lietuvoje išliks lietuviais ne tie, 
kurie gyvena prabangoje, bet tie, 
kurie neša skurdą,kuriems lietuvių 
kalba yra pirmaeilis dalykas.

Mums, čia Australijoje, yra 
sudarytos geros sąlygos Lietuvių 
kalbos tęsimui.

Vienas Latrobes universiteto 
profesorius yra man pasakęs: Mums 
Australams yra pareiga išlaikyti 
kalbas,kurios yra naikinamos užim
tuose kraštuose, todėl kad atėjus 
reikalui mes gale tumėm duoti žmo
nių tų kalbų atgaivinimui.

Tai buvo svetimtautis 
profesorius, kuris supranta, kad 
reikalinga išlaikyti kultūrines 
vertes bet kuria kaina.

Gaila, kad jau net kai kurie mūsų 
lietuvia vei kėjai pradeda rašyti net 
į laikraščius; juk nebūtina, kad mū
sų jaunimas kalbėtų lietuviškai.

Suprasdami mūsų valstybės 
žlugimo priežastis nedarykime 
įtokių oąt klaidų , kaip mūsų protė
viai. kad darė.'

Pasisavinkime, tik garbingus 
mūsų protėvių veiksmus, kurie 
mums suteikia pasididžiiavim.ą ir 
pavyzdį.

Neskirstykimės į grupeles, bet 
vieningu lietuviškumu, sukurkime 
čia Australijoje lietuvių tautinę 
atmosferą, kurios neįveiktų mūsų 
klastingieji priešai.

Šitokiu būdu mes būsime 
naudingi ne tik mūsų pavergtai 
tautai, bet taip pat ir mūsų antrajai 
tėviškei, Australijai.

Žinokite, kad lietuvių tauta dar 
tebėra gyva.

***

NEPATINKA KRITIKA
Žiniomis iŠ Belgrado, jugoslavą 

disidentas rašytojas Mihajlo Mihaj- 
lov suimtas jo gyvenamoje vietoje 
— apie 75 km. į šiauru nuo Belgrado. 
Jo kaltinimai nėra aiškiai žinomi, bet 
jo draugai pareiškė, kad Mihajlovas 
nesenai užsieny paskelbė keletą 
straipsnių, kuriuose buvo aštriai 
kritikuojama dabartinė Jugolavijos 
sistema.

***
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/PORTAS
VILKAS PIRMAUJA

Melbourne Business Houses No. 
t Div. vasaros sezone lošė su lietu
vių vyrų krepšinio komanda, pavadin
ta Vilkas. Komandą sudaro: Vincas 
Foką broliai Gus ir Vus BrazdŽioniai, 
Arūnas ir Jonas Petraičiai, Vadim 
Ruossiyon, Edis Lipdys ir Ričardas 
Lekniūs.

Pirmos rungtynės buvo prieš 
“A.N.Z.” rezultatas 54/15 (23 — 4). 
Pirmą puslaikį VilkieSiai sulaikė 
priešus taip kad ANZ pirmuosius 
taškus įmetė tik po 15 minučių. 
Antrą puslaikį VilkieČiai gynė smar
kiai ir pagrėbdavo kamuolį nuo lentos 
arba priešui pasuojant.

Už Vilką lošė ir taškus pelnė: 
Vus 18, Gus 16, Arūnas 13, Jonas ir 
Vincas 3.

Antros rungtynės loštos prieš 
Melboumo lietuvių vyrų komandą 
“Varpas”. Per pirmą puslaikį varpie- 
Čiai gražiai sulošė, panaudodami sa
vo išvystytą lošimo kombinaciją. 
Atrodė, kad žaidimas ėjo gerai Varpo 
naudai, tik Arūnas kaip rakštis trug* 
dė Varpo žaidėjų gynimą įmesdamas 
8 taškus. Pirmas f '"laikis pasibai
gė Varpo naudai 17 — 16. Nežiūrint 
kad antram puslaikyje vilkieėiai pa
keitė gynimą, Varpas po 10 minučių 
vedė žaidimą 6 taškais. Vilkieciai 
nepasiduodami, perėmė žaidimą į 
savo rankas, kontroliuojant kamuolį 
nuo lentos ir su Gus ir Vinco gra
žiais tolimais metimais užbaigė 
rungtynes laimėdami 48 — 36.

Rungtynės buvo tuo įdomios ir 
intriguojančios, kad lošimui susitiko 
dvi Melboumo lietuviu vyrą stipriau
sios komandos. Už Vilką lošė ir taš
kus pelnė: Gus 18, Vincas 12, 
Arūnas 8, Jonas 4, Vus 4 ir Vadim 2. 
Už Varpą lošė ir taškus pelnė: V. 
Levickas 14, A. Milvydas 10, A. 
Verbila 4, S. Žiedas 4, V. Mačiu- 
laitis 2, A. Mickus 2 ir P. Oželis.***

ŠACHMATAI

Sydnejaus Lietuvių Klubo metinis 
šachmatų turnyras šiais metais su
žaistas keletą mėnesių anksčiau. Dėl 
Klubo Šachmatų čempijono vardo ir 
taurės varžėsi aštuoni šachmatinin
kai, jų tarpe naujas šachmatininkas 
S. Rimkus, kuriam priešininkai buvo 
su didesniu patyrimu, todėl laimėtų 
partijų tik viena. Pagal S. Rimkaus 
pasisakymą viena laimėta partija 
jau yra daug svarbesnė už visas prieš 
pralaimėtas per eilę metų. Reikia 
pritarti, nes jo nugalėtas tapo dr. I. 
Venclova.

Šiuo metu turnyras baigtas, bet 
naujo Klubo Čempijono dar neturime. 
Trys ' Šachmatininkai: V. Patašius, 
dr. I. Venclovas ir J. Masčinskas turi 
surinkę po lygiai taškų. Reiks pra
vesti naują turnyrą tarp šių trijų 
dalyvių. Reservo grupėje pirmauja 
P. Grosas ir J. Baikovas. Turnyras . 
nebaigtas.

Matas
***

LIETUVIAI DEMONSTRUOJA PRIE AUSTRALIJOS KONSULATO, CHICAGOJE,
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Tikėti lietuviškos dvasios kūrybinį 
nemirtingumą — tai kiekvienam pagal 
savo pajėgas įsipareigoti lietuviško
sios kultūros ugydymui (Dr. J. Girnius, 
Tauta ir tautinė ištikimybė, 1961, 
p 310.)

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDĄ!

Adresai: ALF, Kredito draugija 
TALKA, Box 4051, G.P.O., Mel
bourne, 3001: ALF Įgaliotinis B. 
Stašionis, Lietuvių Namai, 16 — 18 
East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200. 

***

PRIPAŽINIMAS BALTU

(Atkelta iš l.psl.)
Kalbėtojas tvirti

no, kad Whitlam tokiam žygiui neturė
jo mandato ir negalėjo tai daryti.

Toliau kalbėjo Opozicijos vadas 
Bill Snedden. Jis patvirtino liberalų 
politiką — stovėti už žmonių ir tautų 
laisvę: “Mes nesutiksim, kad kas 
būtų pavergti, o į kiti dominuotų”.

Jis pasijuokė iš Whitlamo igno- 
rancijos ir nežinojimo, kad Baltai ir 
carų laikais buvo pavergti, vadinasi 
nesiskaitė rusais, kad ir tada tūks
tančiai dėl pavergimo emigravo į 
U.S.A, ir kitas pasaulio Šalis. Whit
lamas pripažindamas Baltų tautas 
rusams padare gėdingą aktą, net bijo
damas jo australams paskelbti. Mes 
sužinojome tik iš Maskvos. Kur dingo 
daugelis kitų nepriklausomų valsty
bių — Lenkija, Čekoslovakija, Ven
grija, Rumunija, Jugoslavija? Visos 
jos vergauja, kaip ir Pabaltijo kraštai 
— Rusijos imperialistams. Whitlamas 
to nemato ar nesupranta. Bet jo ir 
vidaus ekonominė politika — yra, 
maišatis.

Kalbėtojas šaukė: “Demokratine 
teisė yra žmonėms būti laisviems, tau
toms būti laisvoms. Kai mes būsime 
valdžioje — sieksime /tų tikslų”. Jis 
tik priminė dar: ‘AŠ . žiūrėsiu, kad 
nebūtų padaryta žala individams, bet 
aš tikrai tikinu, kad tas sprendimas 
bus atstatytas”.

Demonstracijos metu ir po jos 
buvo renkama parašai po r peticija i 
senatui. Kiek jų surinkta neteko su
žinoti, bet atrodo, kad nemažas skai
čius surinkta.

N.B.

AUSTRALIJOS LIETUVIU. FONDAS 
IR SYDNEY LIETUVIAI

Sekdami svąją, o ypač Ameriko
je leidžiama lietuvišką spaudą, daž
nai sutinkame žinių apie J.A.V. įsteig 
tą ir sėkmingai veikiantį Lietuviu 
Fondą, kuris greitu laiku pasieks 
vieno milijono dolerių sumą. Fondo 
steigėjais buvo daktarai, bet į jį 
jungiasi visi geros valios lietuviai, 
kuriems rupi lietuvybės tremtyje — 
išeivijoje išlikimas, lietuviškos kul
tūros ugdymas ir, bendrai, plačiaša
ke lietuviškoji veikla.

Kanados lietuviai, sekdami savo 
kaimynų pavyzdį, įsteigė Kanados 
Lietuviu Fondą, kuris turėdamas aiš
kų Kanados lietuvių pritarimą, sėk
mingai auga.

Neatsilikome ir mes tolimos
Australijos lietuviai, nors mūsų, pa
lyginus su minėtaisiais, tik saujele, 
1972 m. Krašto Tarybos suvažiavime 
Sydney įsteigėme Australijos Lietu
vių Fondą, kuriam augti laukiama au
kų iš visų Australijos lietuvių.

Tenka pripažinti, kad A.L. Fon
das dar eina vėžio žingsniu, gal būt 
dėl to, kad jis dar yra palyginus jau
nas, neįleides giliai šaknų i mūsų 
visuomeninį gyvenimą^ A.L. Fondas 
tačiau jau turi, kad ir nedaug, gražių 
ir sektinų pavyzdžių.

Kuklus tautietis, neskelbdamas 
savo pavardės, paskyrė A.L. Fondui 
tūkstantinę sumą, kuria, aukotojo 
pageidavimu, bus skiriama premija uz 
akademini darba, liečiantį lietuvišką 
reikalą.

Gražią iniciatyvą ir sugebėjimą 
parodė A.L. Fondo Įgaliotinis Sydney 
p. B. Stašionis, suorganizuodamas 
A.L. Fondui remti vakarą, kurio gra
žus pelnas 389,70 doleriu papildė 
fondo kasą.

A.L. Fondo Įgaliotinio p. B. 
Stasionio pavyzdys rodo, kad ir kito
se Australijos vietovėse, vieno ar 
kelių tautiečių parodyta iniciatyva, 
galėtu sukelti lesu ir padėti augti 
A.L. Fondui, kurio nauda ir parama 
bus reikšminga mūsų lietuviškajam 
darbui.

Malonu čia pažymėti, kad Fondo 
Įgaliotiniui p. Stašioniui organizuo
jant vakarą, dailininkas p. L. Urbo
nas skyrė savo kurinį — paveikslą, 
o p. Stašionis — kristalo dirbinių, 
kaip premijas vakaro loterijai. A.L. 
Fondo V-ba dėkinga vakaro dalyviams, 
sudėjusiems aukų: $30.00 - p. B. 
Stasionis, po $2(3.00 - p.p. J. Dočkus, 
I. Jonaitis, V. Sliteris, po $10.00 - 
p.p. P. Alekna, V. Aras, K. Butkus, 
A. Gasiūnas, V. Shopis, M. Zaka
ras, p. T.Z., po $5.00 - p.p. V. D an ta, 
E. Daugėla, J. Karitonas, B. Kaufel- 
das, A. Laukaitis, A. Lukšyte, A. 
Lokys, M. Petronis, P. Pilka, V. 
Simniškis, A. Statkus, $4.00 - p. V. 
Deikus, $3.00 - neišskaitoma pav., 
po $2.00 - p.p. G. Antanėlis, A. 
Barzdys, E. Bartkevičius, K. Belkus, 
p. Jurkūnas, A. Kramilius, S.B. Ka
valiauskas, p. Kabaila, V. Leonavi
čius, E. Lašaitis, p. Liūgą, B. Maz
gelis, A. Mikaila, p. I.K. V. Pata
šius, J. Reisgys, E. Slonskis ir 
kiti mažesnėmis sumomis.

A.L. Fondo Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką: p. B. Stašioniui uz 
suorganizavimo sėkmingo vakaro, ku
riuo gražiai paremtas A.L. Fondas, 
Sydney Lietuvių Klubo Valdybai lei
dusiai Klubo patalpose rengti vakarą 
ir savo $50.00 auka prisidėjusiai prie 
A.L. Fondo rėmimo, dailininkui p. L. 
Urbonui ir p. Stašioniui uŽ vertingas 
loterijos premijas, visiems vakaro 
dalyviams, savo aukomis prisideju- 
siems prie A.L. Fondo rėmimo.

A.L. Fondo Valdyba tiki, kad ir 
kiti Sydney tautiečiai, įteikdami savo 
skirtas aukas Įgaliotiniui p. B. Sta- 
sioniui, padės augti ir stipre'ti 
A.L. Fondui ir įgalins ji vykdyti jam 
skirta^ uždavinį — remti lietuviškąjį, 
darbą.

A.L.F. Valdyba 
***

SU SOFIJA RAITELAITIENE - 
LAURINAITYTE ATSISVEIKINANT

S.m. rugsėjo mėn. 25 d. netekome 
brangios tautietes SOFIJOS RAITE- 
LAITIENĖS. Tą dieną Lidcombės 
bažnyčioje gedulingas pamaldas auko
jo ir pamokslą pasakė kun. P. Butkus. 
Visa Wollongongo lietuvių kolonija 
ir didžiulis būrys sydnejiškių draugų 
palydėjo karstą į Rookwoodo lietuvių 
kapines. Atsisveikinimo žodį tarė 
M. Gailiūnas, M. Zakaras ir Č. Juo
zaitis. Puokštės gėlių išreiškė pasku
tinius sudiev velionei. Po laidotuvių 
visi svečiai buvo pakviesti į Lietu
vių Klubą šermenims.

Trumpas bet audringas buvo 
Sofijos gyvenimo kelias. Gimė prieš 
51 metus Šakių valsčiuje ūkininkų 
šeimoje. Gimnaziją lankė Marijam
polėje, .o vėliau studijavo mokytojų 
seminarijoje. Deja, karo audros nu
traukė visas svajones ir užsimojimus. 
1944 metais susipažino Joną Raite- 
laitį, vedė ir greitai pasitrau
kė į Vokietiją. Po karo apsigyveno 
Hanau stovykloje. Čia susilaukė 
dviejų sūnų: Valdema'ro ir Eduardo. 
Atvykus į Australiją kurį laiką gy
veno Gretos stovykloje. Į Wollongong- 
gą Sofija atsikraustė gyventi prieš 
24 metus. Čia greit įsikūrė, susi
tvarkė namus, sodybą. Sofija netik 
prižiūrėjo ir rūpinosi vyru ir vaikais, 
bet jos buvo pilna ir visuose mūsų 
susirinkimuose bei minėjimuose. Jos 
duosni ir darbšti ranka visada buvo 
pasiruošusi padėti. Sofija buvo tie
saus būdo, atvira, užsispyrusi su
valkietė. Lietuvybės principas ir 
tautoj meilė lydėjo ją visą jos gy
venimą. Mylėjo gamtą, žmones ir 
gyvenimą, o taip pat buvo mylima ir 
kitų.

Tavo staigus netekimas pritren
kė mus visus. Vyras neteko brangios 
žmonos, vaikai motinos, o mes bran
gios tautietės. Ilsėkis ramybėje, 
brangi Sofija,savųjų tarpe, nors taip 
toli nuo gimtosios žemės.

M.G.
***

PORTUGALIJA SUKA KAIRĖN

Naujasis, kairiųjų dominuojamas 
režimas, baigdamas pirmą valdymo 
savaitę, pasiekė naujų įsitvirtinimų 
valdžioje. Savaitės darbo dienos pra
ilgintos viena diena — sekmadieniu, 
kuris portugalų tautoje iki Šiol buvo 
švenčiamas. Naujasis ministeris 
pirmininkas brig. Concalves pareiš
kė: ‘Sekmadienį pareikšti pasitikė
jimo balsai yra kilę iš Širdžių, rankų 
ir smegenų portugalų darbininkų, ku
rie tuo būdu parodė savo sprendimą 
Žengti pirmyn drauge su ginkluotomis 
pajėgomis statyti naują Portugaliją, 
kokios mes taip ilgėjomės.

Praėjusią savaitę kabineto mi
nisteris komunistas Aivaro Cunhal 
pradėjo vyriausybės vardu pirmą buv. 
prezidento Spinolos puolimą. Cunhal, 
kuris yra komunistų partijos genera
linis sekretorius, 13 metų išbuvęs 
Rytų Europoje, išvadino gen. Spinolą 
oportunistu, siekusiu asmeninės ir 
karinės diktatūros.***
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naftos problema ’’MŪSŲ PASTOGĖS” 25-METU

JUBILIEJINIS BALIUS
ADELAIDĖJE

Spalio 26 d. Lietuviu Namuose 7.30 vai.v. 

Gera muzika, bufetas, loterija, Spaudos 
jantisl ir programa.

BILIETŲ. KAINA: Vienam asmeniui $3.00
Dviem asmenims $5.00

J.A.V. prez. Ford, kalbėdamas 
Pasaulio energijos konferencijoje 
pasmerkė nepaprastai aukštas 
naftos kainas, kurios iškreipia 
pasaulio ųkį, gręsia pasaulinio masto 
depresija. “Suvereninės tautos, 
kalbėjo prezidentas Ford, negali 
leisti, kad joms būtų diktuojama jų 
politika ar jų likimas sprendžiamas 
dirbtinai mažinant ar iškreipiant 
pasaulio reikmenų rinkas. Istorija

J.A.V. DIDĖJA NUSIKALTIMAI

Kalbėdamas Chicagoje J.A.V. ir 
Kanados policijos vadų suvažiavime 
teis. min. Mr. Saxbe pareiškė: jei 
taip toliau eis, tai visai galima, kad 
nusikaltimai mus. apsems. Tauta turi 
daug sunkumų stengdamasi 
sumažinti nusikaltimus. Praėjusiais 
metais nusikaltimų padidėjo 6 %, o 
pirmuose š.m. keturiuose 
mėnesiuose pašoko 15%. Jei 
nusikaltimai kils, tauta arba subyrės* 
arba turės sudaryti tautinę policiją, 
kuri turės atstatyti vidaus tvarką. 
Mes negalime nei valandėlės 
abejoti, kad šiame krašte yra 
žmonių ir jėgų, atkakliai laukiančių 
progos parengti tokį planą, kuris 
būtų pirmas žingsnis visiškai mūsų 
gyvybėms kontroliuoti. Nusikaltimų 
indo dangtis turi būti užspaustas ir 
visuomenėj atstatyta tvarka, 
kalbėjo toliau Saxbe. Jei tas nebus 
padaryta, ankščiau ar vėliau mes 
stosime akis į akį su galimybe, kuri 
mums parodys, kad yra labai daug 
tokių — tiek viduj tiek užsieny, — 
kurie su užsidegimu puls tokią 
demoralizuotą tautą.

Kodėl nusikaltimai daugėja?
Mr. Saxbe nuomone:

1. tėvai dažnai nesistengia mokyti 
ai* tinkamai sudrausminti, savo 
vaikų;

2. alkoholizmas tapo didesne svei
katos problema ir dėl jo kyla žymus
kiekis nusikaltimų;

3. pornografija tiek yra paplitusi, 
kaip futbolas;

4. 8 metų vaikas vidutiniškai 
imant mato televizijoj daugiau žiau
rumų ir smurto, nei vidutiniškai 
kareivis susiduria armijoj.

J.A.V. prez. Ford šiomis dienomis 
tame pat policijos viršininkų 
suvažiavime pareiškė, kad kova 
prieš smurto nusikaltimus 
Amerikoje — vienas iš pirmiausių už 
davinių . “Tai jau to per daug ir 
ilgiau negali būti ignoruojama. 
Atėjo laikas veikti.”

Prezidentas iškėlė dvigubą atakos 
pobūdį prieš nusikaltimus — 
griežtesnis užkietėjusių nusikaltėlių 
persekiojimas ir didesnės pastangos 
įtaukti visuomenę į
bendradarbiavimą su policija 
teismuose.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W

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

rodo, kad tautos dažnai kariaudavo 
dėl gamtinių išteklių. Prezidentas, 
pabrėždamas savo kalbos 
griežtumą, pridūrė, kad tai buvo 
reikalinga, nes pavojus yra aiškus.

Dr. Kissinger JTO visumos 
susirinkime pareiškė panašias 
mintis. Jis priminė naftos 
gamintojams, kad J.A.V.
pradėjusios programą su Iranu ir 
Saudi Arabija išplėsti jų ū k į, jį pa - 
įvairinant. Jei naujas susitarimas 
dėįj kainų tarp naftos gamintojų ir 
naudotojų nebus pasiektas, J.A.V. 
gali būti priverstos sumažinti su 
naftos kraštais technologinį ir kitokį 
bendradarbiavimą. Pasaulis negalįs 
pakelti ir dabartinių kainų, tuo 
labiau nuolatinio kėlimo. “Kas 
pakelta politiniu sprendimu, gali 
būti politiniu sprendimu ir 
sumažinta” — kalbėjo Kissingeris.

Šiios prez. Ford ir Dr. Kissinger 
kalbos pasakytos po 12 naftos 
vartotojų susitarimo sujungti 
išteklius, jei būtų vykdomas kitas 
arabų naftos embargo.

***

J.A.V. PANEIGIA GRASYMUS

Po J.A.V. prez. Ford ir dr. 
Kissingerio “kietų kalbų” prieš 
naftos gamintojų nustatytas aukštas 
kainas, J.A.V. gynybos sekretorius 
dr. Schlesinger atmetė bet kokią 
karinės intervencijos galimybę prieš 
arabų kraštus,, norint apsaugoti 
naftos gamybą ir užkirsti kelią kainų 
kėlimui. Spaudos konferencijoje jis 
pareiškė: aš nepramatau karinio 
konflikto'- mes tęs rūšies akcijos 
nesvarstome.

***

ARABŲ REAKCIJA IR

KOMENTARAI .

Arabų spauda prez. Ford ir dr. 
Kissingerio kalbas traktuoja kaip 
grėsmę arabų suverenumui. Vienas 
Lebanono laikraštis dar rašo, kad 
JAV skelbia naftos karą prieš arabų 
naftą gaminančius kraštus, 
mėgindamos užmaskuoti Palestinos 
bylą JTO,“kur JAV pozicija sunki ir 
kritiška.”

***
KELIAS BE AKMENŲ

Du Budapešto inžinieriai išrado 
naują kelio dengimą. Jie nutiesė 9 
m pločio kelią be akmenų, asfalto 
betono. Išpurentą ir išlygintą žemę, 
apliejo specialiais chemikalais, vi
siškai suakmfenėjo per keletą valan
dą. jm

NAMAI IR ŠUO

Mažas vaikas stovi gatvėje ir 
gailiai verkia.

— Ko tu verki, vaikeli, ,— 
klausia gailestingas praeivis.

— Nes mano šuo namo pabė
go!

— O kur tų gyveni ?
— Tai žino tas šuo.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti
A.L.B. Krašto ir Adelaidės Apylinkes Valdybos-

Mielą Draugijos narę DANĄ ŽEMKALNIENĘ ir jos šeimą.
Mylimam ir brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Soc. Motery Draugijos Valdyba ir Nares

PADĖKA
Netekus brangios žmonos ir motinos SOFIJOS RAITELAITIENES 

Gilią padėką reiškiame kun. P. Butkui uŽ maldas ir pamokslą. Lie
tuviu Klubui už suteiktą galimybę pasinaudoti patalpomis. Visiems 
draugams ir pažįstamiems už dalyvavimą laidotuvėse, už gėles ir 
pareikštas užuojautas raštu bei asmeniškai.

Nuliūdęs vyras, sūnūs ir marčios

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Rugsėjo 14 d. tėvelių ir draugą 

išlydėtas j Ameriką išskrido Rimvy
das Skeivys. Tenai jis lanko įvairius 
universitetus UNIVAC kompiuterių 
įrengimus ir susipažįsta su ją sis
tema. Kanadoje, Toronto dalyvavo 
kompiuterių konferencijoje ir šaunio
se p.p. Maziliauską sidabrinėse vestu
vėse.

Šiuo metu randasi Washingtone 
(University of Maryland). Lapkričio 
vidury skrenda į Europą ir, kaip atro
do, tik apie gruodžio 10 d. susiras 
savo namus.

***
Lietuvių Klube išrinktoji “Miss 

Lithuania” Valė Šatkauskaitė stengia
si išpildyti visas finansines sąlygas 
tolimesnei eigai į busimuosius gra
žuolių rinkimus. Jai pagelbėti Klube 
ruošiamas vakaras spalio men. 26 d. 
Programa išpildys du jauni broliai 
lietuviai “Pop” dainininkai iki Šiol 
dar negirdėti. Bus ir kitokią staig
menų. Padėkime savajai gražuolei!

***

Teko patirti kad Algis Druskinis 
vieton į. Spaudos balių pateko netikė
tai į ligonine. Pritruko plaučiuose 
oro, pasirodo ten būta per daug van
dens. Išbūvąs savaite ligoninėje 
grizo namo, kur is palengvo sveiks
ta. Linkime Algiui stiprios sveikatos, 
kokia jis turėjo iki šiol.

***

Nepraleiskite geros progos pa- 
matyti “Popiečio Diagnozę”, tai 
tikrai aktuali šių dienų problema kone 
kiekvienoje šeimoje. Nors ir liūdnos 
problemos, bet juoko yra užtenkamai 
ir laikas prabėga greitai ir maloniai.

***

Spaudos baliaus proga “M.P.” 
skaitytojai, kurie dėl vienos ar kitos 
priežasties negalėjo baliuje dalyvauti, 
atsiunčia paramą pinigais. Sį kartą 
p.p. K.J. ir V. Galenieks atsiuntė po 
$3.00. Ačiū už auksų

***

Jaunimui ir Pensininkams $2.00

Australijos Lietuvių Fondo valdy
ba praneša, kad p. Stasys Dainius su
tiko būti ALF įgaliotiniu Pietą Austra
lijai. Tautiečiai, kurie norėtą AL Fon
dą paremti gali tai padaryti per p. S. 
Dainių, 25 Manuel Ave, Blair Athol, 
S.A. 5084.

***
Giedrė Straukaitė šių metų pra

džioje baigė Adelaidės Karališkoje 
ligoninėje trijų metų medicinos sese
rų mokyklą su aukso medaliu. Toks 
aukštas pažymys tai retas atsitiki
mas.

Užmirštant sunkaus darbo vargus, 
Giedrė su pora to paties kurso drau
gių beveik pusmetį praleido atosto
gaudama N. Zelandijoje ir Fiji. Iš 
keliones parsivežė krūvas nuotraukų 
ir įspūdžių.

Didžiausią įspūdį padarė N. 
Zelandijoj apsnigti laukai, nes snie
gą matė pirmą kartą. Susižavėjusi 
paprastais bet ir labai nuoširdžiais 
Fiji gyventojais.

IŠ keliones grįžus dar kelis 
mėnesius paatostogaus pas tėvus, 
neseniai gavo darbą kaip medicinos 
sesuo didžiulėje Karalienės Elžbie
tos ligoninėje.

***

400,000 areštų 
dėl marijuanas

Praeitais 1973 metais dėl 
marijuanos narkotikų plati
nimo ir vartojimo buvo su
imta apie 400,000 žmonių. 
Tai yra apie 100,000 dau
giau negu ankstesniais me
tais.

Tie pusmilioniniai skai
čiai rodo, kokia didelė nar
komanija siaučia JAV-se.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

Lietuvių Akademinė Korporacija 
ROMUVA 

ruošia
Š.m. lapkričio mėn. 10 d., sekmadienj, 
4 vai. p.p. Lietuvių Namuose, 50 
Errol St., Nth Melbourne viešą paskai
tų, kurių skaitys Profesorius Dr. 
Edgars Dunsdorfs.
Paskaitos tema:

BALTIJOS KRAŠTŲ DILEMA

Prof. Dunsdorfs savo iliustruotoj 
paskaitoj nagrinės istorinius įvykius 
ir problemas, susijusias su Baltijos 
valstybių inkorporavimu į Tarybų Są
jungą ir dabartiniu Australijos vyriau
sybės. to akto pripažinimu “de jure”.

Melbourne Universiteto profeso
rius dr. Edgars Dinsdorfs yra buvęs 
Ekonominės Istorijos profesorius 
Latvijos Universitete (Rygoj), vienas 
Baltijos Universiteto rektorių (Pinne- 
berge, Vakarų Vokietijoj), vizituojan
tis profesorius Kalifornijos Universi
tete (Berkeley, JAV), Stockholmo, . 
Uppsala (Švedijoj) ir kituose universi
tetuose.

Prof. Dunsdorfs yra parašęs 19 
knygų, visą eilę mokslinių straipsnių 
liečiančių Baltijos srities istoriją ir 
šiuo metu yra latvių metinio periodiko 
“Archivai” redaktorium.

Į šią paskaitą yra 
kitų tautybių atstovai,

kvietiami ir 
bei australji

***

8 d. 3 vai.

CANBERRA
Š.m. gruodžio mėn. 

p.p. Canberros Lietuvių 
rengiama vaikams Kalėdų eglutė. 
Vaikus norinčius dalyvauti eglutėje, 
tėvai užrašo L. Klube iki lap
kričio mėn. 15 dienos.

Tėvų Komitetas 
***

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 40, pirmame puslapyje, 

yra atspausdinta Canberros Lietuvių 
Klubo Valdybos fotografija. Toje 
fotografijoje yra valdybas sąstatas 
ne pilnas, kai kurių asmenų trūksta. 
Čia mes pateikiame pilną Canberros 
Liet. Klubo Valdybos sąstatą: A. Brūz
ga — pirmininkas, V. Martišius jun. — 

iždininkas^ S. Rataiskis — pramogų 
organizatorius, K. Keraitis — prekių 
užpirkimo narys, V. Pušaite Howe — 
sekretorė ir M. Kaspariūniene — li- 
cenzuota Klubo vedėja.

Nuotraukoje p. A. Balsys yra kaip 
svečias Apylinkės Valdybos pirminin
kas.

Redakcija atsiprašo, jei kas del 
to būtų įsižeidęs.

Red.***

STR1PRINKIME A.L, BENDRUOMENĘ, 
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ REM
DAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ 
SAVO PAREIGĄ ATLIKAI?

SYDNEY LIETUVIŲ. KLUBĄ 
bus NEPAPRASTAS LINKSMAVAKARIS

įvairi programa, turtinga loterija, Klubo orkestras ir kiti Klubo 
patogumai.

Jūsų atsilankymas parems .
MISS LITHUANIA VALE, ŠATKAUSKAITĘ 

patekti į australų gražuolių konkursą, tuomi garsinant lietuvių vardą.]'

S.m. spalio 26 d. 7 vai. vak. kviečiami visi į

Mūsų. Pastogė Nr. 42,1974.10.21 psl. 8

VADŲ BEIEŠKANT
Didelė garbė ir dar didesnis dar

bas laukia Melbourne - sekančius 
dvejus metus vadovauti Australijos 
Lietuvių Bendruomenei. Mūsiškoje 
rinkiminėje sistemoje praktiškai tai 
reiškia, kad negausingame Melbour
ne Bendruomenės susirinkime išrink
tieji Krašto Tarybos atstovai prista
tys suvažiavimui Adelaidėje kandida
tų sąrašą iš kurio bus išrinkta Krašto 
Valdyba. Patogu — be komplikacijų 
ir be didelių pastangų.

Man tačiau, tos Bendruomenės 
nariui yra įdomu žinoti Šiandien, du 
mėnesius prieš rinkimus, kas kandida
tuoja į Krašto Valdybą, Be abejonės 
tas taip pat turėtų būti įdomu ir Ži
noma ir Krašto Tarybos atstovams. 
Jiems kaip ir man ir kaip daugeliui 
kitų turbūt norėtųsi išgirsti Krašto 
Valdybon kandidatuojančių pasisa
kymus bent šiais klausimais:

1 Jaunimo bendruomenės darban 
pritraukimo metodika.

2 Dalinas anglų kalbos naudoji
mas bendruomenės parengimuose ir 
spaudoje.

3 Bendruomenės laikraščio reda
gavimas.

4 Politinės linijos laikymosi kartu 
su viena iŠ Australijos partijų vertė.

5 Mūsų jaunimo dalyvavimas 
Jaunimo Kongrese Brazilijoje sekan
čiais metais.

6 Pažiūra į kontraveršinius klau- 
ir nebijojimas jais diskutuoti. 
Kandidato asmeniškos kvali-

simus
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fikacijos.
Ne vien tik atsakymus į šiuos 

ar kitus klausimus norėčiau išgirsti. 
Norėčiau taip pat pamatyti kandidatų 
pasisakymus spaudoje su jų nuomo
nėmis ir planais. Mūsų išrinktiesiems 
parlamentarams - Krašto Tarybos 
atstovams tada būtų patiems aišku, ką 
jie, mūsų visų vardu rinks. Ir mums 
ne atstovams, bus galima susidaryti 
nuomonių ir jas su išrinktaisiais atsto
vais diskutuoti. Taip pat neužmirš
kime atstovų iš kitų vietovių ir Bend
ruomenės narių visoje Australijoje. 
Mes visi turime teisę į informaciją 
Šituo svarbiu klausimu — renkame 
Valdybą, kuri turi sugebėti mus tinka
mai atstovauti ir reprezentuoti dabar
tinėje jautrioje šio krašto politinėje 
situacijoje, į kurią mes esame įvelti 
ne tik kaip Australijos piliečiai,, bet, 
svarbiausia, ir kaip lietuviai. Toks 
normaliai yra demokratinis procesas] 
— nejaugi mes dar vis esame prie jo- 
nepriaugę?

Tikiuosi kad Krašto Tarybos at
stovai iš Melbourne žino apie Krašto 
Valdybos kandidatus, jų aspiracijas 
nuomones, sugebėjimus. Tikiu, kad 

Krašto Taryba atliks savo pareigą iš
rinkdami geriausius kandidatus iŠ 
sąraše esančiųjų. Tačiau dar kartą 
kartoju, bendruomenės nariai turi 
teisę reikalauti informacijos. Kol 
neturime informacijos, neturime kon
troversijos, neturime diskusijų ir 
neturime stebėtis, kad didelė bend
ruomenės dalis merdėja apatijoje ir ją 
išjudina tik skaudūs įvykiai.

G. Žemkalnis***

PAVERGTŲ. TAUTŲ TAUTODAILĖS 
PARODA SYDNEJUJE

Pavergtu Tauhį Savaitės proga, 
erdviose Commonwealth centrinio 
banko patalpose, visą savaitę vyko 
Sovietų pavergtą tautą išeivių grupią 
tautodailės paroda, kuri praėjo su

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstewa, TEL: 708 - 1414 

SPAUOMEN.

SEKMADIENI,27 D.
Kartoja A. Kairio 3
PRADŽIA 3.30 VAL.
Vedėją). Bilietų kaina $2.50 ir $2.00. Pensininkams ir moksleiviams 
nuolaida.

veiksmų komedija "PopiCCIO DlagnOZfi”
P.P. (Bilietai prie įėjimo arba pas Klubo

SEKMADIENĮ,27 D. Vakare
MARLENE ATCHISON - Vocalist.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI

| ŠEŠTADIENIAIS 8-12 VAL.

I ”IN SET’f KVARTETO ŠOKIU MUZIKA
■SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

•JŪSŲ INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS. 
10%. TAD, KODĖL NEINVESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

* Šokių, vakaro^ metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai pri- , 
valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių. - ištrenksime 
nemalonumų!

Publikai pageidaujant, SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS 
“ATŽALA”

Spalio mėn. 27 d. (sekmadienį)

A. KAIRIO 3 veiksmu komedija^

"PO PIEČIO DIAGNOZE"

Spektaklio pradžia 3.30 vai. p.p.
Bilietus iš anksto galima isigyti pas klubo vedėją ir spektaklio 
dieną prie įėjimo.

Bilietų kaina $2.50 ir $2.00. Pensininkams ir moksleiviams 
nuolaida.

“ATŽALA”.-
SYDNEJAUS LIETUVIU TEATRAS

>O'

dideliu pasisekimu, atkreipdama aus
tralų demesį i P.T. kūrybą ir sugebė
jimus. Taip pat parodoje platinamose 
brošiūrose buvo patiekiama visu 
pavergtų kraštų istorijos apibraižos.

Parodos eksponatai buvo skonin
gai išdėlioti, ypač lietuvių skyrius 
buvo rūpestingai ir meniskai sutvar
kytas ir savo eksponatais atkreipė 
daugelio lankytoju, demesį ir pasi
teiravimu apie mūsų gausius gintaro 
dirbinius, audinius, rankdarbius, me
džio drožinius. Daugelis klausinėjo, 
kur galima įsigyti panašių audinių 
bei gintaro. Prie lietuvių skyriaus 
nuolat budėjo tautiniais rūbais pasi- 
puosusios lietuvės ir teike lankyto
jams paaiškinimus.

Teko patirti, kad ypač gražus 
gintaro dirbiniai, buvo gauti parodai 
įs p.p. Migevicienės, Statkienės, 
Zygienės ir kt.

Už lietuvių skyriaus organiza
vimą ir menišką eksponatų isdeštyma 
reikia ypač dėkoti ponioms Vidai 
Kabailienei ir Onai Maksvytienei.

jjc *
MEDICINOS RECEPTAI

Daktaras parašė ligoniui receptų 
vaistams ir davė patarimą: - Geriau
sia bus, jeigu tamsta gersi karšto 
vandens valandą prieš pusrytį. —

Po kurio laiko ligonis grįžta pas 
daktarą.

— Aš dar blogiau jaučiuosi.
— Ar viską tamsta darei, kaip 

patariau?
— Nee, - sako ligonis. - Aš jo

kiu būdu negalėjau visą valandą 
gerti karštą vandenį. Ilgiausiai iš
tvėriau penkias minutes.***

I
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Jauno protas
Mokytoja mokiniams uždavė“ iš

spręsti klausimą, koks paukštis, nors 
ir turėdamas sparnus, niekad jais 
nesinaudoja.

Pakėlė ranką Jurgiukas.
“Prašau”.
“Negyvas”, pasakė Jurgiukas.

! M ŪSŲ
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY 
”0UR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis

LEIDĖJAS: - A.L.B. Krašto. Valdyba 
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