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Politinė apžvalga
Dr. Kęstučio J. Valiūno, 

Vliko pirmininko kalba, pa
sakyta- 197 3 m. gruodžio 1 d., 
Vliko Seime, Toronto, Kana
doje.

Gerbiamosios ir Gerbiamieji Seimo 
Atstovai!

Vliko darbas, kuris prasidėjo 
pries 30 metų, deja, dar nėra baigtas. 
Vliko pagrindinis uždavinys tad ir yra 
veikti visomis mums prieinamomis prie
monėmis tautos vergijai sutrumpinti.

Tarptautinė politika yra labai toli 
nuo romantikos ir yra kieta bei prag
matiška veikla. Vliko atžvilgiu ji yra 
ypatingai sunki todėl, kad neturime 
tiek ir tokių priemonių, kurios padėtų 
dar geriau atlikti uždavinius, kuriuos 
Vliko Seimas, Taryba ir Valdyba vyk
do. Tai yra sunkus, nedėkingas, var
ginantis ir išsemiąs darbas, kuris 
vyksta daugiau tylumos prieglobstyje 
ir vengia save garsinti.

Okupuotai Lietuvai yra gyvybi
niai svarbu, kad genocidinė rusų oku
pacija kaip galima greičiau baigtųsi. 
Todėl, žiūrint į pasaulio politinius 
įvykius, reikia juos vertinti dviem po
žiūriais, būtent: ilgalaikės ir trumpa
laikės bei nuolat ir netikėtai besikei
čiančios padėties.

Didžiųjų pasaulio jėgų nustatyta 
ilgalaikė nol’tj' . ųjtiška’ nėr’ 
vykdoma, nes susidarą du stiprieji 
blokai yra vienas kitam visai prie
šingi, ir mes visi puikiai žinome, kad 
komunistai aiškiai ir viešai sako, jog 
jų tikslas esąs įvesti savo kraugerišką 
sistemą visame‘pasaulyje.

Antras pasaulinis karas baigėsi 
Atlanto Chartos dvasioje, bet sutari
mo bei Atlanto Chartos nuostatų lai
kėsi tik Vakarų valstybės, tuo tarpu 
kai Sovietu Sąjunga išnaudojo antrą, 
pasaulinį karą groboniškiems savo 
tikslams. Jeigu pažvelgsime i pokari
nį laikotarpį ir prisiminsime Korėją, 
Vietnamą, kur amerikiečiai savo jaunų 
žmonių gyvybėmis turėjo mokėti už

DR. J. K. VALIŪNAS, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas,

Adelaides lietuvių Choras "Lituania” su dirg. R. Kubiliute, Adelaidės Festi
valio Teatre laike koncerto, 22 rugsėjo 1973 m.

nuolaidas, padarytas rusams antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje, tai maty
sime, kad amerikiečių bei kai kurių 
kitų Vakarų valstybių aukos, jei ir ne 
visuomet kraujo kaina, tebedaromos 
ir šiandien.

Išeinant iš ilgalaikio politinio 
požiūrio >aško, Vakarai yra apsispren
dę užimti atoslūgio (detente) poziciją. 
Tai šiuo rietu yra vykdoma dviem ilga* 
laikės i.Llitikos planavimo būdais. 
Pirmasis , tai Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencija, kuri 
yra tampriai susijusi su ginklavimosi 
apribojimu. Antrasis - tai JAV noras 
surasti naujus bendradarbiavimo meto
dus su Vakarų Europa, apie kuriuos 
kalbėjo tuomet dar prezidento Nixono 
patarėjas, dabartinis JAV State De
partment sekretorius, Henry Kissinger, 
savo kai boję, pasakytoje New Yorke 
balandžio mėn., kur jis ta. bendradar
biavimo formą pavadino Europos At
lanto Charta. Antrojo pasaulinio karo 
metu paskelbtoji Atlanto Charta musų 
tautai buvo palanki, nes joje buvo, 
aiškiai pasakyta, kad ne’ vienas iš; 
signatarų nemėgins išnaudoti karo 
pasėkų savo sienoms praplėsti. Taip 
pat buvo iškilmingai skelbiama, kad 
visos valstybės, nepriklauso
mos 1939 m. antrojo pasaulinio karo 
pradžioje, turės būti nepriklausomos 
karui pasibaigus. Deja, mes žinome^ 
kas įvyko ir todėl mums yra labai 
svarbu pažvelgti į tekstą naujos su
tarties, kuri yra JAV pasiūlyta Euro
pos Bendrosios Rinkos kraštams. Kita 
sutartis yra ruošiama ir bus pasiūlyta 
visiems NATO kraštams. Kaip žinote, 
astuoni Europos Bendrosios Rinkos 
kraštai priklauso taip pat ir NATO, 
o devintasis - Airija - priklauso tiktai 
Europos Bendrajai Rinkai. Todėl tik 
astuoni kraštai svarstys abiejų naujų 
sutarčių siūlymus.

Įvade į JAV siūloma. Europos 
Atlanto Chartos tekstą yra aiškiai 
pasakyta penktame punkte, kad, prisi
menant istorijos pamokymus, yra ne
abejotinai įrodyta, jog JAV ir Europos 
kraštai palieka labai tampriai su
jungti. Toliau sekančiuose bendruose 
principuose sakoma, kad JAV svei
kina Europos Bendrosios Rinkos 
valstybių norą, sukurti vienetą, kuris 
veiktų ir bendradarbiautų su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis, siekiant 
bendrų interesų ir visos žmonijos 
labo. JAV labai ai šakiai pasisako už 
ūkinį ir finansinį bendradarbiavimą su 
Europos kraštais ir siūlo išvystyti 
patariamuosius ir bendruosius nuosta
tus tarp Europos ir JAV.

Mums svarbiausias yra tretysis 
skyrius, kuris liečia Rytų-Vakarų 
santykius. Todėl aš ji čia paduodu 
išverstą pažodžiui.

(Nukelta J 4 pusi.)

Su lietuviška daina
ADELAIDES "LITUANIA” CHORAS

Jau dvidešimt penkeri metai pra
bėgo, kaip daugelio mūsų kojos mindo 
Australijos žemę, o rankos pelno kas
dieninę duoną; širdis, nors ir d be- 
plakdama, vis ieško lietuviškos dva
sios, mūsų kultūros, meno... Sukūrėme 
gausybę organizacijų, klubų, chorų, 
tautinių šokių grupių, teatrų ir kitų 
širdžiai artimų vienetų, kad tik puošė- 
lėtume lietuvišką kultūrą, veiklą, 
meną, sportą, kad tik būtume arčiaus 
vienas kito, brolis prie brolio, lietu
vis prie lietuvio—

Vienas iš tokių Adelaidės kūri
nių, šiais metais besiruošiąs švęsti 
25 metų sukaktį yra Choras Lituania. 
Neminint jo 25 metų veiklos istorijos, 
šį kartą apžvelgsim . tik . praėjusius, 
1973 metus, kuriuos sutikome Sydne- 
juje Lietuvių Dienose. Dėl. tolimos 
kelionės, didelių išlaidų ir ilgo laiko 
tik dalis choro galėjo 1972 m. Dainų 
Šventėje dalyvauti. Bet visgi daly
vavome ir, nors ir su sumažintu 
sąstatu, Adelaidę, gerai reprezenta
vome. Grižus iš Sydnejaus, po trumpo 
poilsio, vėl repeticijos, darbas. Daly
vaujame Vasario 16 d. minėjime ir 
ruošiamės savo metiniam koncertui. 
Birželio 2 d. Lietuvių Namuose nau
jas, kiek skirtingas nuo anksčiau buvu
sių, Choro Lituania Koncertas. Di
delė išpildomų dalykų programa bei 
dainų, šokių ir muzjkos Pynė kurioje 
dalyvavo Tautinių Šokių Grupė “Žil
vinas”, moterų trio “Nemuno Dukros”,

ĮSPŪDINGAS PRIĖMIMAS

1973 lapkričio 29 d. Lietuvos 
Latvijos ir Estijos diplomatiniai 
atstovai JAV-se, turėjo pasitarimą 
Vašingtone. Jo metu jie pasikeitė 
informacijomis ir pasitarė klausimais, 
liečiančiais jų atstovaujamus kraštus 
bei tarptautinę padėtį. Pasitarime 
dalyvavo atstovai * J. Kajeckas, A. 
Dinbergs ir E. Jaakson bei Lietuvos 
ir Latvijos pasiuntinybių Vašingtone 
patarėjai * dr. S.A. Bačkis ir V. 
Tom son.

Tos pačios dienos vakare, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovai su 
žmonomis dalyvavo Valstybes Sekre
toriaus dr. H. Kissinger surengtame 
Valst. Departamento priėmime, diplo
matinių misijų šefų ir jų žmonų gar
bei. Tai buvo pirmas Valšt. Dep-to 
Sekretoriaus H. Kissingerio priėmi
mas, kuriame dalyvavo 400 svečių ir 
jis buvo labai įspūdingas.

akordeonistė M. Dumčiuvienė. Pynę 
režisavo p. E. Varnienė. Koncertas 
praėjo su pasisekimu. Mūsų jaunoji 
dirigentė R. Kubiliutė gražiai debiu
tavo su savo paruoštu koncertu. Bir
želio 17 d. choras Išvežimų
Minėjime kartu su Adelaidės latvių 
ir estų chorais.

Rugsėjo 21 ir 22 dienomis nau
jame Adelaidės Festivalio Teatre, 
kurio pastatymas valstybei kainavo 
virš 6 mil. dolerių,vyko įvairių tauty
bių Meno festivalis “Hands Across 
The World” tema. Puikioje, modernio
je, savo akustika bene geriausioj 
Australijoj koncertų salėje, per 2 
dienas, 3*juose koncertuose dalyvavo 
įvairių tautybių imigrantų meno viene
tai: šokėjai, dainininkai, muzikai ku
rių vienų skaičius siekė arti 600. 
Bilietai į_ koncertus iš anksto išpar
duoti, visuomenės ir spaudos atsi
liepimai puikūs. Chorui Lituania teko 
dainuoti paskutiniame koncerte, šeš- 
taidienio vakare, pilnai žiūrovų salei. 
Nors dėl laiko stokos tebuvo galima 
padainuoti tik 3 trumpas dainas, bet 
jų išpildymas buvo puikus. Mūsų mo
terų tautiniai rūbai, taip pat gintaro 
papuošalai sužavi žiūrovus. Šiuo pasi
rodymu choras parodė lietuviškos dai
nos grožį ir kitataučių publikai, dau
gumoj australams, puikioj e Festivalio 
Teatro scenoje į kurią_ nėra lengva 
patekti.

Rugpiūčio 25 d. choro balius gra
žiai praėjo, atsilankant gražiam skai
čiui nuoširdžių rėmėjų.

Spalio 14 d. Lietuvių Namuose 
turėjome svečius ukrainiečius su sa
vo didžiuliu choru ir tautinių šokių 
grupe. Lituania choras ir mūsų “Žil
vinas” ir čia prisidėjo ^dalyvaudamas 
programoje. Chorui per visus metus 
sėkmingai vadovavo dirigentė R. 
Kubiliutė.

Ateinantys, 1974 m. iš choro 
pareikalaus daug darbo ir pasišventi
mo: choro 25 m. Jubiliejus, dalyvavi
mas minėjimuose ir,svarbiausia, atei
nanti Dainų Šventė šių metų Lietuvių 
Dienose Adelaidėje. Choro narių skai
čius nėra didelis, todėl kreipiamės į 
visus, ypač jaunimą , kviesdami įsi
jungti į choro Lituania eiles. Planuo
jame su p. G. Vasiliauskienės pagal
ba ir vadovavimu pastatyti Br. Budriu* 
no Kantata “Šviesos Keliu”, kuria, 
gal būt, diriguotų pats kompozito
rius. _

Žengiame į 1974 m.. tikėdamiesi 
visuomenės paramos mūsų lietuviškos 
dainos puoselėjimui.

J. Mockūnas
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KĄ ATNEŠ MUMS NAUJI METAI?

Laikas nesustodamas teka, kaip 
vandens srovė upėje; minutės ir se
kundės vienodais tarpais kapodamos 
laiką tiksi nuolatos, be sustojimo. 
Nėra vietos,kur butų galima sustoti 
laike, o tačiau žmogus lyg ir sustabdo 
pats save toje laiko tėkmėje, kada jis, 
atsigręžęs veidu j Naujuosius Metus, 
paklausia: kokią, laimę jus man at
nešite?

Taip, mes norime, mes linkime, 
mes tikimės, kad Naujieji Metai atneš 
mums ir visiems laimę, todėl mes su 
džiaugsmu juos sutinkame pasipuošę 
ir linksmi draugų ir bičiulių tarpe. Tai 
senas ir gražus paprotys, bet' mūsų 
dvasios nepakeliantis ir nieko neduo
dantis, nes mes neteisingai juos su
prantame. Laikas mums duoti nieko 
negali, laikas ateina tuščias ir šva
rus, tik mes ji pripildome ir sutarSia- 
me gyvenimo istorija ir atiduodame 
ji Dievo teismui. Mes patys prirašome 
ji gerais ir blogais darbais, mes ku
riame rojų ir pragarą. Gyvenimas ir 
ateitis vystosi ir auga ant istorinio 
pagrindo, todėl* ir Nauji Metai ateina 
kaip kūdikis, kuris bus toks, kokį 
mes jį užauginsime.

Todėl trokšdami sau ir kitiems 
laimės Naujų Metų proga turėtume į 
save atsigręžti su klausimu: kiek aš 
prisidėsiu prie bendros laimės sukū
rimo? Kiek padarysiu gerų darbų, kiek 
palengvinsiu kitų, žmonių gyvenimą?

Taip supratę laiką ir Naujų Metų 
prasmę, mes nelauksime kaip maži 
vaikai, kada ateis geras dėdė ir pa
dalys saldainių, o patys šoksime i 
darbą , apdovanodami Naujuosius Me
tus savo gražiais darbais, išpuošime 
jį dorybėmis ir turėsime laimingus 
metus, nes metai nusineš ir mūsų gerų 
vardą amžinybėn.

Mes , lietuviai , esame reikalingi 
šviesių žiburėlių, nes prieš mus stovi 
tamsūs debesys ir užstoja mums sau
lę. Ta saulė tai mūsų tautos laisvė, be 
jos mes negalime gyventi pilnu gy
venimu, mes skurstame ir vystame. 
Naujų Metų proga mes turime tapti 
šviesos žiburėliais,šviesti ir šildyti 
kiekvieną vystantį ir silpnų daigą.

Dabar yra laikas apsigalvoti, ką 
galime padaryti gera, kiek ir kuo pri
sidėti prie bendros gerovės ir savo 
tautos laisvės. Laikas yra mums duo
tas mūsų pačių gyvenimui ir mūsų veik* 
lai ugdyti ir vystyti, laikas be žmo
nių ir darbų nustoja.buvęs laiku. To
dėl ne savo laimės ieškokime laike, 
o savimi ir savo darbais pripildę 
laiką,,kurkime istorinę realybę kuriai 
esame pašaukti.

Te gul šie naujieji metai pažadina 
mūsų darbingumą, pasiaukojimo dva
sią tautos reikalams ir įprasmina 
mūsų darbus ir gyvenimą.

am
***

MUS SVEIKINO KALĖDU.IR NAUJU 
METU PROGA

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba ir Margutis iš Chicagos.

Pasveikinimai atėjo pavėluoti.
Red.

***
Newcastelio lietuviai, pareiškę 

C. ir S. Žukams užuojautą, vietoje 
vainiko paaukojo “M.P.” spaustuvės 
reikalams $15.00.

Ačiū už auką.
Red.

***

LAIKAS ATNAUJINTI "MŪSŲ
PASTOGĖS” PRENUMERATĄ.

”MŪSU PASTOGĖS” SPAUSTUVEI 
AUKOJO

iš praeito “M.P.” Nr. $210.00
V. Ilgūnas $50.00
G.J. Rakauskas $45.00
K. Taparas $20.00
Newcastelio lietuviai vietoj .
vainiko paaukojo $15.00
y ISO; $340.00 

’’MUSU PASTOGĖS” SPAUSDINIMO 

PRIEMONIŲ KLAUSIMAIS
Kai kam gal gali pasirodyti, kad 

dabar skelbiamas “M.P.” spausdini
mo priemonių pirkimo vajus nėra 
reikalingas, nes kaip matome, “M.P.” 
ir dabartinėmis priemonėmis renkama 
išeina reguliariai ir labai padorios 
išvaizdos. Todėl čia ir norisi keletą 
žodžių paaiškinti esamą padėtį ir 
parodyti, kodėl mums reikia naujesnių 
ir modemiškesnių mašinų laikraščio 
surinkimui ir eventualiam atspausdi
nimui. Tuo pačiu norisi mūsų visuo
menei ir kiek paaiškinti apie pirkimo 
planus ir naujos numatomos mašinos 
pirmumus.

Jau beveik 4 metai, kaip “M.P.” 
yra surenkama naudojant "Varityper” 
mašinėlę. Si mašinėlė buvo nupirkta 
labai nepalankioms sąlygoms esant,
nes reikėjo pirkti greitai ir tą, ką tuo 
metu galima buvo gauti. Pirkėjai 
padarė, ką jie to meto aplinkybėse 
galėjo.

Be abejo, visi skaitytojai paste
bite, kad šiuo metu “M.P.” yra su
renkama naudojant anglišką šriftą, o 
lietuviški rašybos ženklai yra sude
dami paties redaktoriaus ranka. Kas 
paima iš redaktoriaus vienam nume
riui mažiausia^ 7 valandas laiko, ku
ris galėtų būti žymiai produktyviau 
sunaudotas laikraščio turinio geri
nimui. Pačioje mašinėlėje lietuviškas 
"šriftas yra taip nepatogiai priderintas, 
kad mašininkei reikia apie 30% dau
giau laiko sunaudoti rašant lietuvišku 
šriftu, negu tą patį darbą atliekant 
anglišku. Pav., uždėti kai kuriuos 
specifinius lietuviškus ženklus ant 
vienos raidės tenka daryti iki 4 
paspaudimų, kaip normaliai tas turėtų 
būti atlikta vienu kirtimu. Toliau f 
ši mašina buvo pirkta jau pąhaudota 
ir jos ekonominis amžius jau baigia
si. Po metų, vėliausiai po dvejų, 
nori nenori, teks skubiai ieškoti nau
jų ir geresnių priemonių.

Todėl, kad ateityje nereikėtų 
paskubomis ką nors daryti, dabar yra 

. laikas susirūpinti ir pamažėl! susi
tvarkyti.

Kaip žinome, ALB Krašto Tary
bos suvažiavimas, įvykęs Sydney 
1972 m. gruodžio mėn. 28 - 30 dieno
mis, įpareigojo Krašto Valdybą steigti 
spaustuvę “M.P.” reikalams. Dedant 
pastangas įvykdyti šį Tarybos įparei
gojimą, teko susidurti su visa eile 
klausimų: spaustuvės dydis, spaus
tuvės pobūdis, spaustuvės vieta, ma
šinų tipas, kitų pagelbinių priemonių 
įsigijimas, spaustuvės nuosavybės 
forma ir t.t.

Po ilgų svarstymų prieita nuo
monės, kad mūsų sąlygose šiuo metu 
svarbiausias reikalas yra tinkama 
laikraščio teksto surinkimo mašina, 
kuri atliktų darbą pilnu lietuvišku 
šriftu, būtu lengva operuoti, greita, 
ir galėtų būti naudojama komerciškai 
savęs pačios išlaikymui. Mašina, 
kuri Krašto Valdybos nuomone ati
tinka šiuos reikalavimus ir yra 
surasta. Šią mašiną jau turi įsigijęs 
p. V. Vijeikis Čikagoje ir “Dirva” 
Clevelande. įsigiję šią mašiną mes

laimime: 1, pilną lietuvišką šriftą • 
dviejų rūšių; 2. Nepalyginamai grei
tesnį “M.P.” surinkimą - beveik 
15 - 20% laiko sutaupoma; žymiai 
švaresnį darbą; 3. Tas pats šriftas 
tik mygtuko paspaudimu gali būti 
padidintas ar sumažintas nuo maž
daug kelių šimtųjų colio dydžio, iki 
M colio dydžio (dabar kiekviena 
m/r šriftui tenka pritaikyti naują 
’‘galvutę”) 4. Mašina yra kompaktinė, 
lengvai perkeliama, gali būti pasta
tyta kiekvienam kambary, kur yra 
elektros jėgos jungiklis. 5. Mašinos 
darbas gali būti parduotas kitiems 
suinteresuotiems asmenims už nusta
tytą kainą,ir taip mašina, per laiką, 
gražins bent dalį savo investuoto 
kapitalo. 6. “M.P.” tekstas,surinktas 
lietuvišku šriftu , sutaupys redakto
riaus laiką ir pastangas. 7. Si mašina 
nesudaro problemų lietuviško šrifto 
atveju jau dėl to, kad ją įsigydami 
spaustuvininkai Amerikoje, jau su
mokėjo už specialias išlaidas, todėl 
mums šriftas kainuos nepalyginamai 
pigiau. _

Ieškant surinkimo mašinos, buvo 
teirautasi ir apžiūrėta visa eile 
kitų. Yra ir pigesnių, bet yra ir bran
gesnių. Beveik visų mašinų didžiau
sia problema yra lietuviškas šriftas, 
kurio pritaikymas ir pakelia mašinos 
kainas daugiau, negu atrodo reikėtų.

Todėl nupirkus surinkimo mašiną, 
pati laikraščio atspausdinimą ir to
liau reikėtų atlikti samdomoje spaust, 
tuvėje, neš pilnos spaustuvės įstei
gimas pareikalautų nupirkti: surinkimo 
mašiną, antraštėms gaminti rąašiną, 
fotografavimo mašiną, lankstymo ma
šiną ir. žinoma, pačią jau ofseto būdu 
spausdinimo mašiną. Prie to tektų 
pridėti dar keletą mažesnių įrengimų.

Svarstant spaustuvės teisinės 
nuosavybės formą, vis dėlto buvo 
prieita nuomonė , kad mūsų sąly
gose akcinės bendrovės steigimas 
nėra praktiškas reikalas, nes iškyla 
eilė komplikuotesnių problemų, kurių 
sprendimas ir velyvesnis bendrovės 
administravimas pareikalautų ne tik 
kelių asmenų pilno laiko tarnybos, 
bet ir sudarytu tam tikru teisinių prob
lemų dėl Krašto Valdybos, kaip ne 
juridinio asmens, padėties. Be to, 
akcinės bendrovės atveju,- visuomet
yra galimybė, kad bendrovės nuosa
vybė gali pereiti į kelių asmenų ran
kas, visiškai išstumiant Krašto Val
dybą.

Todėl ir buvo apsistota prie 
dabar pasirinkto būdo: kreiptis į 
lietuvišką visuomenę aukų ir tuo 
įgalinti “M.P.” surinkimą ir spaus
dinimą turėti pilnai Krašto Valdybos 
rankose.

Susumuojant: Krašto Valdyba 
mano, kad mūsų sąlygose geriausiai 
yra nupirkti ‘ ‘ M.P.” reikalams naują, 
modemišką surinkimo mašiną, kuri 
kainuotų apie $12,000?1ir todėl kreipia
si į_ “M.P.” skaitytojus , prenumera
torius, rėmėjus, visus lietuviško 
žodžio mylėtojus, padėti savo auka šį 
darbą atlikti.

V.N.
***

A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS REPREZENTUOJA

Iš daugelio Krašto Valdybos pir
mininko sunkių pareigų viena yra 
maloni - reprezentacija. Praeitų metu 
pabaigoje p. V. Neverauskas tokių 
malonių pareigų net tris turėjo:

Gruodžio 14 d. • lenkai, kurių yra 
P. Australijoje apie 10,000, atidarė 
naujai pastatytą salę vertės pusė 
milijono dolerių. Salė labai gražiai 
įrengta, jos nuoma vienam vakarui 
$600.00, ir jau išnuomota visiems 
metams iš anksto. į šios salės iš
kilmingą atidarymą buvo pakviestas 
p. V. Neverauskas su ponia, iškil
mės ir vaišės buvo atliktos su didele 
pompa.

Gruodžįo 28 d. įvyko ukrainie
čių Dainų Šventė Adelaidėje. Progra
moje dalyvavo Adelaidės, Melbourne 
ir Perth chorai. Šventę atidarė Pietų 
Australijos premjeras. Dalyvavo daug 
svečių parlamentarų ir kitų tautų 
atstovai. Mūsų pirmininkas su ponia 
buvo garbingoje vietoje pasodinti ir 
jiems parodytas ypatingas prielanku
mas. ,

Šventė praėjo puikioje nuotaikoje 
ir chorai parodė savo aukštą lygi 
dainos mene.

Gruodžio 29 - 31 d. Adelaidėje 
vyko A.L. Katalikų Federacijos XI 
suvažiavimas į kurį buvo pakviesti 
svečiais A.L. B. Krašto Valdybos

Solistė Genovaitė Vasiliauskienė 
po dviejų metų tylos ir gedulo pirmą 
kartą pasirodė su solo giesmėmis iš
kilmingose pamaldose, dalyvaujant 
vyskupui Kennedy, ir iškilmingų pietų 
metu su solo dainomis sekmadienį, 
gruodžio 30 d., AL Katalikų Federa
cijos suvažiavimo proga.

Solistė G. Vasiliauskienė gra
žiai pasirodė, jos balsas skamba kaip 
skambėjęs visuose registruose vieno >• 
dai. lyrinis ir švelnus balsas nuteikė 
visus klausytojus maloniai. Džiugu, 
kad mūsų solistė vėl įsijungė į gyn 
venimą ne tik savo visuomenine veik
la, bet ir praturtindama mūsų kultū
rinį gyvenimą, daina.

***

pirmininkas V. Neverauskas, Vliko 
įgaliotinis p. J. Lapšys ir “M.P.” 
redaktorius A. Mauragis.

Vytautas Neverauskas pasvei
kino suvažiavimą, palinkėjo našaus 
darbo ir damos bei vienybės mūsų 
tautinėje veikloje. Svečiai buvo apdo
vanoti A. L. Katalikų Federacijos 
ženkleliais, kurie šia proga buvo 
išleisti ir įteikti kiekvienam suva
žiavimo dalyviui.***

VLIKO ATSTOVAI PLB VALDYBOS 
POSĖDYJE \

, Lapkričio 18 d. Jaunimč Centre, 
Čikagoje, įvyko jau ketvirtas iš eilės 
PLB valdybos posėdis. į šį posėdį 
atsilankė VLIKo valdybos nariai: 
Jurgis Valaitis ir Aleksandras Vakse- 
lis. Svečių atsilankymo tikslas buvo 
supažindinti PLB valdyba su VLIKO 
planuojama Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija ir pasitarti dėl jos po
būdžio, turinio ir organizavimo.

Išsamų pranešimą apie Konferen
cijos preliminarinę darbotvarkę, orga
nizacinių darbų eigą ir kitų numatomų 
dalyvių nuomones padarė VLIKO val
dybos vicepirmininkas inž. Jurgis^ 
Valaitis. Pranešdamas jis pabrėžė, 
kad numatoma konferencija turės būti 
darbo konferencija, ir kiekvienas jos 
dalyvis turės būti tam darbui pasi
ruošęs. VLIKo tikslas yra padėti 
pavergtai Lietuvai atgauti laisvę.' 
Konferencija turėtų išryškinti tos 
pagalbos būdus ir vykdymą. į Konfe
renciją numatoma kviesti VLIKO, PLB, 
JAV LB, ALT, Kanados LB, LLK ir 
diplomatų atstovus, ne daugiau kaip 
trisdešimt asmenų. Siūloma artimetika: 
VLIKas 10 atstovų; PLB, JAV LB ir 
Kanados LB 10 atstovų (visos trys 
kartu) ALTas 5 atstovai, diplomatinė 
tarnyba 3 atstovai ir Lietuvos lais
vės komitetas 2 atstovai. Po Valaičio 
pranešimo ir po porą valandų trukusio 
informacinio pc budzio nuomonių pasi
keitimo, PLB valdyba VLIKp "atsto
vams pareiškė, kad ji tos konferenci
jos minčiai pritaria. Dėl konferencijos 
tikslo, pobūdžio, turinio, dalyvių skai
čiaus, vietos ir laiko ji pažadėjo 
VLIKui padaryti savo pasiūlymą.

Trejetą valandų užtrukęs pasita
rimas praėjo sklandžiai, dalykiškai ir 
visiems buvo naudingas. Svečiams 
išvykus, posėdyje dar buv, aptarti 
kiti skubūs reikalai ir sekančio posė
džio darbotvarkė.

PLB valdybos inf.*•**

Švelnumas nugali visa, 
bet pats yra nenugalimas.

L, Tolstojus
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DVASINIO ATSINAUJINIMO 

METAI
Ne retai pereini prisiminimuose 

musų dienų,mūsų tautos kelius, šim
tai tūkstanCių lietuvių ne aukso ieško
dami išsiblaske nuo Sibiro arktikos 
iki Tasmanijos salos. Laisvan pasau
lin patekę, kai kurie prieš tai perėję 
sužvėrėjusių kankintojų torturų pra
darą kalėjimuose ar vergų stovyklose, 
šiandien medžiaginiai net padoriai 
įsikūrė, kai kurie iš jų daro daug gero. 
Lietuvoje Šiuo metu visi gyvena tar
pais žiauresniu, tarpais švelnesniu 
koncentracijos stovyklos režimu, 
tačiau nepalūžusia dvasia. Tai liu
dija iš Lietuvos gauti užrašai • kroni
kos, memorandumai Maskvos tiro
nams ir Jungtinėms Tautoms, koncen
tracijos stkvykloje rašytas Simo 
Kudirkos memorandumas jo kalinto
jams. __

Kai žvelgiame į musų jauną už 
Lietuvos augančią kartą, mūsų jau
nimo dauguma, yra pasigėrėtinai po
zityvi .. Dalis gal bus žmonėmis tik 
vienetai tokių, kurie gal liks visuo
menei našta.

Kaip vyresniųjų taip ir jaunimo 
skirtumų priežastis yra ta, ar kurie 
gyvena pastoviais principais, ar tik 
dienos nuotaikomis. Yra daug tokių 
nereligininkų, apie kuriuos teisingai 
sakoma, kad* ir tikinčiųjų daugelis ne 
kuo geresni už juos. Jie gyvena ne 
religijos, o vadinamais humanisti
niais principais. Kurio tie principai 
sutampa arba yra tie patys ką žmo
gaus prigimties principai, ‘esmėje 
yra tie patys, ką ir tikinčio krikščio
nio principai, neš krikščionybė pirmo
je vietoje moko gyventi pagal natūra
lius principus ir duoda kai ką daugiau. 
Krikščioniškoji religija duoda virš- 
gamtine garantiją, kad principai yra 
teisingi, duoda gyvenimo prasmės 
supratimą, _ antgamtinės Dievo ir žmo
gaus meilės, iš gyvenimo džiaugsmą. 
Religija labai padeda sunkiose va
landose^ Apie tai galvojant,prisimena 
ne tik šventųjų vardo verti mūsų tau
tos kaųkiniai-vergijos aukos, o ir mir
tininkai, ligoninėse sunkiai baigią gy
venimą.

Religija ir tikėjimas nėra daly
kas, kuri, galėtum įsigyti kada ir 
kaip norėtum. Trokštančiam ir ieškan
čiam tiesos, besistengiančiam gyventi 
tiesa ir daryti gerą > Dievas kartais 
duoda tikėjimo dovaną greičiau ir pil
niau, negu žmogus galėtų tai pasiekti 
savomis pastangomis. Tačiau tai išim
tys. Natūralus kelias įsigyti tikėjimą 
yra nuoširdus tiesos troškimas ir reli
gijos turinio pažinimas. Iš tuščių kal
bų neišmokstama nieko gero. Ar daug 
galima išmokti apie erdves iš kritikų, 
kam mokslui mėtomi pinigai? Taip ir 
religijos neišmoksi iš tų, kurie.patys 
jos nepažinę ir nesupratę, prikalba 
visokių niekų prieš ją. Daug kas reli
giją surado jos neturėjęs, kad stengė
si; pažinti iš rimtų šaltinių, kas apie 
ją. pozityvaus pasakyta.

Dauguma žmonių nori gero vi
siems žmonėms. Gera yra alkaną pa
maitinti, bet daug geriau jį pamokyti 
ir jam padėti gyventi iš savo darbo. 
Didžiausia dovana vienų kitiems yra 
pagalba teisingai suprasti gyvenimo 
grasmę, gyvenimo kelią. Iki šiol jokia 
žmonių filosofija nepatiekė gyvenimo 
prasmės pilnesnio supratimo, kelio 
kaip gyventi, kaip spręsti visos žmo
nijos reikalus, kokius patiekia krikš
čionybė.

1974 metai krikščionims skiriami 
dvasiniam atsinaujinimui. Visiems 
linkėdamas Dievo palaima gausių 
Naujų Metų, linkiu, kad bekyląs dva
sinio atgimimo sąjūdis galingai ir gi
liai paliestų ir lietuvius, kad savo 
išsilavinimo pirmoje eilėje^ statytume 
savos religijos pilnesnį pažinimą, kad 
sviestame kitiems ne tik sava tautine- 
kultūra, bet ir savo tarpe susiklausan
čių, aktyvių krikščionių bendruome
nėmis.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,
■r- Vincentas Brizgys.***

Geelongo lietuvių tautinės šokiu,, grupės “ŠEŠUPĖS” krikštynos. iš k. į d. 
sėdi: D. Burokaite, P. Žvirblis, J. Mikolaitytė ir R. Šrederis. Stovi: Krikšto 
tėvas R. Zenkevičius, K. Adomaitytė, P.V. Šutas, G. Norvydaitė, p. Milkaus- 
kas, A. Klovaitė, K.P. Bindokas, A. Jančiauskaitė, R.J. Gailius, B. Gai
liūtė - vadovė, E. Savickas ir krikšto motina D. Bertašiute. Foto. S. Valaitis.

VLIKO SEIMO NUTARIMAI
Vliko Seimas, susirinkęs 1973-ais 

metais savo 30-ties metų Jubiliejinei 
Sesijai, Toronto, Kanadoje, sveikina 
Tėvynėje kovojančius ir kenčiančius 
brolius ir seses ir visus laisvajame 
pasaulyje esančius geros valios 
lietuvius.

Išklausęs Vliko Valdybos, Vliko 
Tarybos ir kitų referentų pranešimus 
bei diskusijas dėl jų ir turėdamas gal
voje, kad Lietuvos valstybingumo pozi
cijoms ginti ir Lietuvai iš Sovietų 
Rusijos okupacijos išvaduoti, vienas 
iš svarbiųjų veiksnių • tarptautinės 
politikos raida - šiuo metu Lietuvos 
bylai nėra palanki, kad Lietuvos vals
tybinio suverenumo vykdymo atstaty
mas gali dar ilgai užtrukti, Vliko 
Seimas todėl prašo ir skatina laisvojo 
pasaulio lietuvius dar veiksmingiau 
jungtis į Lietuvos vadavimo pastan
gas savo darbu, žiniomis ir pinigine 
auka. Taip pat kreipia Vliko Tarybos 
ir Valdybos dėmesį į reikalingumą mū
sų išeivijai turėti vieningas orienta
cines gaires, o visiem Lietuvos lais
vinimo veiksniams ir veikėjams - 
vieningą veiklos programą ir vieningą 
Lietuvos laisvinimo darbų vykdymą 
bei finansavimą.

Seimas pabrėžia, kad siekiant 
vieningo Lietuvos išlaisvinimo dar
bo Vilkui tenka pareiga burti visas 
mūsų jėgas, telkti išteklius, kad 
jų užtektų ilgai kovai. Vliko, kaip 
Lietuvos valstybingumo tęsėjo, vaid
muo yra labai svarbus ir dėl to būti
nai išlaikytinas.

Seimas pritaria minčiai, kad Lie
tuvos gyvenimo sekimas ir objekty
vus jo vertinimas yra vienas iš svar
besnių Vliko Valdybos uždavinių 
laisvinimo kovos bare.

Todėl Seimas siūlo Vliko Valdybai:
1. Visomis galimomis priemonė

mis kelti aikštėn okupanto daromas 
Lietuvai skriaudas. Šiam tikslui 
atsiekti plėstina Vliko Informacijos 
Tarybos veikla. Svarstyti įvairius 
būdus ir rengtis Lietuvos bylos iškėli
mui tarptautinėse organizacijose.

2. Toliau palaikyti įvairias radi
jo transliacijas, skirtas pavergtai 
Lietuvai.

3. Kreiptis į visas už žmogaus 
teisių įgyendinimą kovojančias or
ganizacijas, mokslo žmones, visuo
menės veikėjus, religinius vadovus 
ir religines organizacijas ieškant 
pagalbos laisvinimo darbe.

4. Prašyti Vatikaną, kad būtų 
periodiškai skelbiamos Maldos Dienos 
už komunizmo persekiojamus krikš
čionis.

TAUTINIU. ŠOKIU. GRUPĖ 
’’ŠEŠUPĖ”

Geelongo Lietuvių Sąjunga prieš 
pat advent at surengė šaunų balių, Į 
kurį prisirinko daug svečių, o ypač 
jaunimo. Mat jau iš anksto buvo 
paskelbta, kad įvyks tautinių šokių 
grupės krikštynos.

Sąjungos Valdybos pirmininkas 
p. J. Gailius pasveikino vakaro daly
vius, padėkojo už gausų atsilankymą.

Programą išpildė jaunimas,pašok
damas Malūną, Žiogelį, ir Klumpakojį. 
Toliau šokti atsisakė, kol negaus 
krikšto vardo. Tuoj pat pasirodė ir 
krištatėviai, kiekvienam geelongiš- 
kiui gerai pažįstami, p. Romualdas 
Zenkevičius ir p-lė D. Bertašiute. 
Abu krikštatėviai 1952 m. priklausė 
pirmajai tautinių šokių grupei Geelonge 
ir dabar dar tokie jauni, pasirodo, 
kad šokti sveika. R. Zinkevičius 
pasveikino naujai susikūrusią šokėjų 
grupę, ypatingai gyrė jos vadovę 
B. Gailiūtę už įdėtas pastangas orga

5. Padėkoti radijos valandėlių 
vedėjams, transliuojantiems progra
mas pavergtai Lietuvai ir Sibiro 
lietuviams ir prašyti sustiprinti 
informacijos teikimą.

6. Vliko Seimas dėkoja visoms 
vyriausybėms, remiančioms Lietuvos 
laisvės bylą, ir paveda Vliko Valdy
bai šią padėką joms atitinkamu būdu 
perduoti ir prašyti tolimesnės para
mos.

7. Vliko Seimas nuoširdžiai dė
koja Vliko pirmininkui dr. Kęstučiui 
Valiūnui, visai valdybai ir Tautos 
Fondo vadovybei už ryžtingą ir sėk
mingą Lietuvos reikalų gynimą.

8. Seimas nuoširdžiai dėkoja 
Kanados Lietuvių Bendruomenei, Sei
mo Rengimo Komisijai ir visiems 
Kanados lietuviams už vaišinga^ Seimo 
priėmimą

9. Ypatinga Seimo padėka pri
klauso Krašto Valdybos pirmininkui 
Eugenijui Čuplinskui ir jo valdybos 
nariams už pavyzdingą Lietuvos rei
kalų gynimą Kanados vyriausybės 
sferose.

10. . Seimas dėkoja Amerikos 
Lietuvių Tarybai už artima^ bendra
darbiavimą ir efektingą finansinę 
paramą

11. Seimas sveikina Lietuvos 
Diplomatinio Korpuso narius, Ameri
kos ir kitų kraštų Lietuvių Bendruo
menes, visas kitas už Lietuvos lais
vę kovojančias organizacijas ir plačią 
lietuvių visuomenę ir dėkoja už paro
dytą bendradarbiavimą ir paramą.*** 

nizuojant kultūrinį vienetą gerokai 
užsnūdusiame Geelonge.

Krikšto ceremonijoms buvo iškvies
tos šios debiutančiųporos prie krikšto 
staliuko: Burokaite ir p. Žvirblis, 
K. Adomaitytė^ir P. Šutas, J. Miko
laitytė ir R. Šrederis, G. Norvydaitė 
ir P. Miklauskas, A. Klovaitė ir 
K.P. Bindokas, A. Jančiauskaitė ir 
R.K. Gailius, B. Gailiūtė ir E. Sa
vickas. Buvo surašyti metrikai ir. 
pąskelbtas vardas: G.L.T.Š. Grupė 
“Šešupė”.

Krikšto tėvas aplaistė ceremo
nijas didele bonka šampano, o krikšto 
motina saldainiais. Jaunimas atsi
dėkodamas Krikšto tėvui dovanojo 
pėdos ilgio cigarą, krikšto motinai 
gražią orchidėją.

Po to jau sekė linksmi šokiai, 
o vėliau buvo traukiama loterija. Ba
liaus nuotaika ir tvarka buvo paten
kintas jaunimas ir senimas, tokių 
Vakarų mums reikia daugiau.

Buvęs
***

Asta Vaičaitytė, Reginos Plokštytės 
Baleto Studijos mokinė, šoka Adelai
dėje Jaunimo Talentų vakare AL Kata
liku Federacijos XI-to suvažiavimo 
proga. Nuotrauka A. Budrio.

***
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VACLOVUI SIDZIKAUSKUI
mirus, jo žmonai Birutei, jo giminaičiams Onai Šalkauskienei, Hen
rikui Šalkauskui reiškiame gilią užuojautą.

Sofija ir Aleksandras Maraugiai

Nuoširdžią užuojautą reiškiame
CORLETTEI ir STASIUI ŽUKAMS

jų motinai ir uošvei mirus.
Alf. ir D. Bajaliai, J. Cesnaitis ir V. Barštienė,
S. ir E. Daugėlai, V. ir B. Gasparoniai,
J. ir J. Levickai, P. Leonavičius,
Alf. Šernas, R. Šimkus,
R. Uolienė ir šeima, H. ir Z. Zakarauskai.
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KA AS MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

DIRVA
Laikraštis "Dirva” yra gana 

plačiai skaitomas Australijoje ir jis 
yra vienintelis, kuris taip plačiai 
informuoja savo skaitytojus apie Aus
tralijos lietuvių gyvenimą. Anksčiau 
į “Dirvą” rašė žurnalistas Vladas 
Radzevičius, o dabar žurnalistas 
Antanas Laukaitis. Siu žurnalistu 
dėka Australijos lietuviai yra gerai 
žinomi visoje Amerikoje. Tad verta 
šiek tiek ilgėliau sustoti “Dirvos” 
redakcijoje ir pasikalbėti su jos 
dabartiniu redaktorium p. Vytautu 
Gedgaudu.

"Dirva”, kaip laikraštis; mano 
sąmonėje įsipilietino nuo to laiko, 
kai aš pirma kartų susitikau jos lei
dėją ir redaktorių Kazį Karpių. Tai 
buvo 1946 ar 47 metais, dabar jau 
gerai nebeprisimenu, tuo laiku gene
rolas V. Nagevičius laukė affidavitų 
ir laukė Kazio Karpiaus atvažiuojant 
į Austriją. Laukiau ir aš, mat turėjau 
šiokią tokią viltį ir aš gauti affidavi- 
tus is Karpiaus. Vieną dieną sulau
kėm. Nuo tada aš jį ir prisimenu. Jis 
man pasirodė labai lietuviškas, labai 
nuoširdus, buvo susirūpinąs kaip 
galima daugiau lietuvių parsigabenti 
į Clevelandą. Dabar man paaiškėjo, 
kodėl prezidentas Antanas Smetona 
tenai nuvyko, kodėl daugelis kitų tau
tinės ideologijos žmonių rado prie
globstį kaip tik Clevelande, kur 
“Dirva” buvo leidžiama, ir kur Kar
pius jais visais rūpinosi.

Tuose nelaiminguose pokario 
metuose Kazys Karpius buvo antra
sis Amerikos lietuvis, kurį teko 
matyti Bregenze pas lietuvius tremti
nius. Pirmasis buvo prel, dr. J. Kon
čius, Balfo pirmininkas. Šis pirminin-

KOSTAS JASBUTIS
7O-tas gimtadienis

Šiltoje ir gražioje šeštadienio 
popietėje, 15.12.1973, didelė dalis 
newcastelieciu suvažiavo į akrais 
matuojamą, aukštais medžiais ir kruopš. 
čiai prižiūrėtais gėlynais pasipuošusią, 
sodybą z netolimame Newcastelio prie
miestyje... ši ..sodyba visiems gerai 
žinoma. Čia daugelį kartų buvo ren
giami Apylinkės Valdybos pobūviai, 
šventės ir minėjimai. Čia buvo priim
tas vaišėms didis svečias Vyskupas 
V. Brizgys.

Šį kartą apie pusė šimto svečių 
susirinko pasveikinti šios sodybos 
savininką p. Kostą_ Jasbutį jo 70 metų 
gyvenimo sukakties proga.

Didelė šventė sukaktuvininkui, 
maloni ir graži proga visiems sve
čiams. Nes sulaukti 7Cį metų yra 
lemta ne kiekvienam, o šios dienos 
jubilijatas yra dar stiprus, veiklus, 
jaunatviškos sielos vyras ir taurus 
lietuvis. Gyvendamas čia Newcas- 
telyje lietuvių tarpe savo gyvenimą 
veda pavyzdingai- savęs nepasikel- 
damas, kitus nežemindamas. Visų yra 
gerbiamas ir mėgiamas kaip turintis 
labai išlygintą, nuoseklų būdą ir tak
tiška laikyseną.

kęstas Jasbutis yra gimęs 1903 m. 
gruodžio mėn. 1 4 dieną Skuode, Kre
tingos apskrityje. Augo tėvų namuose 
ir praleido savo brendimo amžių Pir
mojo Pasaulinio karo metu Lietuvoje 
lankydamas vietinę mokyklą. 1923 
metų rudenį išvyko atlikti karinės 
tarnybos prievolę į Mariampolę, į Gu- 
sarų ir Ulonų raitelių pulką. Sumanus 
ir gyvus, nes čia įsigijo vyr. pus-

A.Nauragis

kas tada mums atrodė gana keistas, 
nesukalbamas, pasipūtęs ir net nepa
tikimas. Atsimenu, kaip mudu su kun. 
Kazimieru Rickum, kuris jį pažino iš 
jaunų dienų, norėjome prieiti prie jo 
ir pasikalbėti, gauti patikimesnių 
žinių, tada šis didelis ponas, Balfo 
pirmininkas, nesutiko mudviejų pri
imti ir su mumis kalbėtis. Apie Kon
čių mes turėjome blogiausią nuomonę, 
tokia nuomonė sklido ir iš Vokietijoj 
gyvenančių lietuvių. Karpius pasirodė 
kitos šviesos nušviestas žmogus, 
atviras ir ištikimas lietuvis. Nebū
damas tautininkas,aš affidevitų nesu
laukiau, kaip nesulaukiau ir iš savo 
bičiulių frontininkų, kurie nuvažiavę 
žadėjo man juos parūpinti. Čia neda
rau priekaištų, o tik prisimenu, kaip 
tada buvo, šiandien gyvenu laimingas 
Australijoj ir esu patenkintas.

Taigi Karpius man tada paliko 
labai gero lietuvio įspūdį. Daug metų 
jau praėjo ir Karpiaus jau nebėra, o 
mano simpatija "Dirvai” ir jos buvu
siam redaktoriui tebėra.

Tik atvykęs į Clevelandą paty
riau iš p. L. Slabokienės, kad netoliese 
turi krautuvę buvęs “Dirvos” redak
torius p. Balys Gaidžiūnas. Papra
šiau jos, kad ji mane nuvežtų jo ap
lankyti. Man buvo malonu pažinti 
žmogų, kurio laikraštį skaitydamas, 
turėjau progos jį pažinti. Dabar ir 
asmeniškai susipažinau, pasikalbė
jome valandėle, parodė savo gražią 
krautuvę, palinkėjo man sėkmingos 
kelionės, o aš jam sėkmingos preky
bos ir išsiskyrėme.

Štai stovime dabar prieš didoką 
mūrinį pastatą, gerokai aprūkusį ir 
apšepusį, su užrašu viršuje "Dirva”. 
Kaimynstėje matoma negrai sėdi ve
randoje. Aplinka nekokia.

Asmeniškai "Dirvos” redakto

karininko laipsnį. Baigęs kariuomenes 
tarnybą išvyko tiesiog į Klaipėdos 
Kraštą" ir tarnavo įvairiose pareigose 
pasienio policijoje iki 1939 metų, 
kada Klaipėdos Kraštą užėmė Vokie
tija.

1929 metais Nidoje vedė Oną 
Pažėraitę ir šeimoje išaugino sūnų 
Vaytautą ir dukras Judita^ ir Renatą.

. Antrojo Pasaulinio karo metu 
paliko tėvynę ir 1949 m. atvyko į 
Australiją, į Gretos lagerį, ir po metų 
pastoviai" įsikūrė dabartinėje sody
boje. 1968 metų pradžioje mirė jo 
žmona. Vytautas^ Judita ir Renata 
yra vedę ir su šeimomis gyvena čia 
Newcastelyje ir stipriai yra prisirišę 
prie mylimo savo tėvo. Judita kat tik 
pasakė, kad "tik tėvelio nuopelnas, 
kad mes visi kalbame lietuviškai ir 
dainuojame, nes jis buvo mūsų geras 
vienintelis mokytojas lietuviu, kalbos, 
dainų ir padavimų bei pasakų sakyto
jas”.".

Čia Newcastelyje Kostas Jasbu
tis nuo pirmos choro įsikūrimo dienos 
dainuoja stipriu bosu? chore jį mato- 

■ me visur Sydnejuje, Melbourne ir 
Adelaidėje, Didžiųjų Dainų Švenčių 
progomis. Jis taip pat yra nuolatinis 
Newcastelio Diskusijų Klubo narys 
ir savo paskaitomis "Šventosios Uos
tas”, ‘‘Nidos Kupose” ir "Kalnuo
toji Žemaitija” klausytojus savo 
mintimis yra nuvedęs į_gimtąjį kraštą, 
primindamas tėvynes istorinius fak
tus ir dar kartą suartinęs mus su di
džiais mūsų tautos darbuotojais. Laiks 
nuo laiko jis ėjo įvairias pareigas 
apylinkės valdyboje" ir paskutiniais 
keliais metais yra Revizijos Komisi
joje. Taip pat jis čia yra nuolatinis 
Kat. Bažnytinio Komiteto pirmininkas. 
Nors iššaukė lengvo juoko svečių 
tarpe Alf. Šerno pasakymas svei
kinant sukaktuvininką: “Jei K.J. 
turėtų abi sveikas kojas (viena koja 
yra sunkiai sužeista darbovietėje) tai 
jį matytume bešokantį ir naujoj, repe
ticijas pradedančioje, tautinių šokių 
grupėje”, bet šie žodžiai buvo" beveik 
įtikinanti. Be K.J. šeimos neapseina 
joks mūsų subuvimas, šventė ar 
minėjimas. Vytautas Nekrošius, Judi
tos vyras, yra pirmininkavęs valdybai 
ir šiuo metu yra valdyboje. Sūnus 
Vytautas vaidindavo, šokdavo ir 
dainuodavo chore ir, atrodo, yra laiki
nose atostogose - užsiėmęs savo šei
mos gerbūvio reikalais. Gi Judita ir 
Renata - choristės, šokėjos ir visur 
greitai pribuna į talką jei tik paprašo
mos.

riaus p. Vytauto Gedgaudo nepažino
jau, nors iš matymo jau buvau matęs 
jubiliejinėje skautų stovykloje sek
madienį, bet buvau taip užimtas, kad 
nebuvo progos prieiti ir pasisveikinti. 
Jo ponia, Akademinio Skautų Sąjū
džio vadovė, visą laiką gyvena sto
vykloje ir su ja man teko keletą kartų 
susitikti ir pasikalbėti. Gi pats Ged
gaudas mane įdomavo ne tiek kaip 
žurnalistas, kiek kaip žmogus stipriai 
prancūžų kultūros paveiktas. Tokių 
žmonių ‘'nedaug turime. Mes turime 
žmonių rusiškos kultūros, nemažai 
vokiškos ir šveicariškos, dabar turime 
apsčiai angliškos ir amerikoniškos, 
bet maža prancūziškos. Žinau, kad 
Gedgaudas ilgą laiką gyvenę Prancū- 
zijojez priklausė Prancūzų Žurnalistų 
Sąjungai, kad jis studijavo Prancū
zijoje literatūrą, kad už pasižymėjimą 
U-jame pasauliniame kare Prancūzi
jos vyriausybės apdovanotas dviem 
kryžiais (Croix de Guerre) ir kad reda
gavo visą.eilę. laikraščių tiek Lietu
voje, tiek dabar čia Amerikoje. Kas 
turi tokį gyvenimo stažą kaip jis, 
turi būti labai įdomus žmogus, ir tas 
mane labiausiai" domino.

Tokių minčių dilginamas,įėjau į 
“Drives”*- redakciją. įėjęs į redak
ciją radau Gedgaudą^ belaužant laik
raštį, lygiai taip, kaip as darau su 
"Mūsų Pastoge”. Jis mane sutiko 
šiltai," draugiškai parodė savo darbą, 
parodė spaustuvę, supažindino su 
darbininkais ir jų darbu. “Dirvos” 
patalpos didelės, dideli sandėliai. 
daug visokio spaustuvės turto. Mes 
su “Dirva” negalime lygintis nė iš 
tplo. Ten yra spaustuvė kaip reikiant. 
Žinoma, jos negalima lyginti su 
“Draugo” spaustuve, kuri yra pati 
didžiausia lietuvių spaustuvė Ameri
koje. Ar mes galėtume galvoti įsigyti

A.A. STASEI KURINEI
mirus, jos dukras Gailą ir Aldoną, žentus Vytautą ir Aleksą ir 
kitus artimuosius palikusius giliame nuliūdime nuoširdžiai užjaučia 
ir drauge liūdi. \

Bronius ir Janina Kauleliai

Jau nuo 1968, metų pabaigos K.J. 
leidžia ramias dienas savo sodyboje, 
ir_ jo maloniausias valandas sudaro 
būti lietuvių bendruomenės tarpe.

.^Sukaktuvininką, sveikiname, šio 
gražaus gimtadienio proga,linkėdami 
sveikatos, dar ilgus metus būti mūsų 
tarpe kilnaus žmogaus, tauraus lietu
vio ir gero tėvo pavyzdžiu.

A.Š.***

POLITINĖ APŽVALGA
(Atkelta iš 1 psl.)

JAV - EUROĘOS BENDROSIOS 
RINKOS PAREIŠKIMO PAKEISTAS 

TEKSTAS
II. Rytų-Vakarų Santykiai

18. Išlaikydami savo pačių sau
gumą, jie yra apsisprendę siekti 
atoslūgio ir bendradarbiavimo politi
kos su SSSR ir Rytų Europos šalimis. 
Jie yra nuomonės, kad, veikdami su
derintai ir artimai besitardami, JAV ir 
Devynetas vaidina esminę rolę tiems 
tikslams atsiekti (jie mano, kad abi 
pusės - JAV ir Devynetas - privalo 
vykdyti esminį vaidmenį šiuo požiū
riu).

19. Jie patvirtina savo įsitikini
mą, kad pažanga į Europos Uniją, 
pagrįstą JAV dalyvavimu, bus teigia
mas, palankus veiksnys, siekiant 
konstruktyvesnių santykių tarp Rytų 
ir Vakarų.

20. Jie ypač atžymi konstruktyvų 
JAV ir Devyneto veiklos įnašą,Euro
pos Saugumo Konferencijos tikslus 
įgyvendinant. Jie taip pat pabrėžia, 
kad kitos Rytų-Vakarų svarbios dery
bos, kaip tai abipusis ir subalansuo
tas karinių pajėgių sumažinimas ir 
strateginio ginklavimosi apribojimas, 
reikalauja tolesnių pastovių pasitari* 
mų.

Kaip is šio teksto matome, jame 
visiškai nėra kalbama nei apie At
lanto Chartą, nei užsimenama apie 
esminius humaniškumo bei teritori

Riedaktoriai prie “Dirvos” spaustuves

tokią spaustuvę kaip “Dirvos”? 
Manau, kad ne. Čia pradėjau redakto
riui kelti savas problemas ir klausti 
patarimo, kaip galėtume sukurti kuk
lią spaustuvėlę. Gedgaudas patarė 
mums nusipirkti Cumpograph elektro
ninę mašiną, kokia turi įsigijęs V. 
Vijeikis už ’ S8.000.00. Tokią pat 
mašinat jau yra užsisakusi ir “Dirva”. 
Svarbiausia, jis man patarė, kai būsiu 
Čikagoje, būtinai užeiti į Vijeikio ir 
Morkūno spaustuves, ir ten galėsęs 
gauti idėją, kaip reikia organizuoti 
mažą spaustuvėlę.

Buvau patenkintas aplankęs 
"Dirvą” ir jos redaktorių p. Vytautą 
Gedgaudą, tad išeinu iš redakcijos 
turtingesnis žiniomis ir pilnesnis 
dvasia. Sėkmes tau,"Dirva”!

(bus daugiau)

nius klausimus, o yra tik apsiribo
jama Europos ir JAV santykiais su 
SSSR bei atoslūgio ir bendradarbiavimo 
politika.

Vakarų Europos kraštai nėra 
patenkinti JAV sutarties formulavimu 
ir pasiūlė visą_ eilę pakeitimų. Pa
grindinis ir pats svarbiausias pakei
timas, siūlomas Europos Bendrosios 
Rinkos kraštų, yra reikalavimas 
didesnio svorio, bendradarbiaujant su 
JAV kaip lygus su lygiu.

Jav ir Kanada jau prieš eilę 
metų buvo pareiškusios savo pasi
tenkinimą^ Vakarų Europos valstybių 
federacijos idėja. Deja, praktika paro
džiusi, kaip man didžiausias tos 
idėjos rėmėjas ir vienas organizato
rių vokietis prof. Halstein pareiškė, 
kad Vakarų Europoje senos tradici
jos, kalbų įvairumas ir skirtinga isto
rinė praeitis, apstabdė Europos poli
tines federacijos suformavimą, ir jis 
galvojąs, jog prie jos reikia "eiti per 
ūkinį apsijungimą. Šis kelias reiškia 
laiko gaišinimą Vakarų Europai poli
tiniai labai svarbiu momentu, nes įvai
riausios sutartys bei sutarimai su So
vietų Sąjunga yra daromi paskirų vals
tybių", o Sovietai puikiai žino/ kokiais 
būdais, ypač žaidžiant viena^ prieš 
kitą ūkinėse derybose, tokią padėti 
išnaudoti.

Mums yra svarbu pastebėti, kad 
nežiūrint sutarčių su Sovietų Sąjunga, 
įvairus Vakarų Europos kraštai yra 
pareiškę mums raštu, kad vienas 
pagrindinių principų, kurio jie reika
laus iš Sovietų Sąjungos, esąs laisvo 
tautų apsisprendimo principas.

Kaip matome iš paskutinių poli
tinių įvykių Artimuosiuose Rytuose, 
Europos valstybės buvo labai nepa
tenkintos vienašališka JAV politika 
Arabų-Izraelio kare, apie kurią net ir 
patys didieji Vakarų Europos partne
riai, kaip Didžioji Britanija, Vakarų 
Vokietija ir, nors iš NATO ir išėjusi, 
Prancūzija apie tai nebuvo painfor
muotos. Tas įvykis taip supykino 
Vakaru Europos valstybes, kad kai 
kurie kraštai atsisakė duoti leidimą 
nusileisti arba, kai kuriais atvejais,
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gauna tik' 8% bendrai šiame krašte 
sunaudojamos naftos iš arabų kraštų, 
o reikia nepamiršti, kad Vakarų Euro
pos valstybės is' arabų kraštų impor
tuoja net 75% jų sunaudojamos naf
tos, ir neatrodo, kad šiuo metu būtų 

galima surasti kitų tiekimo šaltinių.
Mūsų bylai, kaip jau anksčiau 

minėjau, tokie įvykiai yra ypatingai 
palankūs, nes jie paliečia šimtus 
milijonų žmonių Europoje, JAV, net 
ligi tam tikro laipsnio Kanadoje. Vi
siems yra aišku, kad Sovietai, tiek
dami ginklus arabams, išsikovoja 
jiems naudingas ūkines bei politines 
sąlygas, kurias jie tučtuojau nukreipia 
prieš Vakarus. Kaip žinia, sovietai 
jungia artimesnio bendradarbiavimo 
sutartis su Vakarais su ūkinėmis su
tartimis, kurios, jeigu sovietų norai 
būtų išpildyti, būtų sovietams nepa
prastai palankios ir mokėjimas už jų 
pramonės pakėlimą iki aukšto lygmens 
būtų eventualiai daromas žaliavomis, 
įskaitant ir žemės dujas bei naftą. 
Dabar vakariečiams paaiškėjo, kad ir 
mažiausio nesutarimo metu sovietai 
nutrauktų žaliavų tiekimą, be kurio 
Vakarai ‘ negalėtu, išsiversti. Jeigu 
šiandien arabai sustabdytų naftos 
tiekimą Vakarų Europai, tie kraštai 
atsidurtų absoliučiame pakrikime.

Kaip minėjau, esame ūkinio karo 
stovyje, ir viena prieš kitą stovin
čios šalys yra labai aiškios.

Mūsų pareiga yra ši: sovietų, nors 
ir arabų rankomis, vykdomą Vakarų 
ūkio žlugdymą išnaudoti, aiškinant jo 
priežastis bei tikslus musų gyvenamų 
šalių vyriausybėms, parlamentarams 
ir kitiems politinius sprendimus da
rantiems veiksniams. Pasiruoškime 
dabar visiškai konkrečiam darbui se
kančių metų pradžioje, nes kaip tik 
tuo laiku dabartiniai naftos iš arabų 
kraštų tiekimo sumažinimai bus jau
čiami. Svarbiausia, kad jie bus jau
čiami kiekvieno eilinio žmogaus, kurie 
gali padaryti spaudimą į savo vyriau
sybes ir, patys praregėję bei supratę 
sovietų metodus, gal supras ir mūsų 
okupuotos Tėvynės padėtį.

Vakarų Europos ir JAV politiniai 
santykiai yra tik .dalis globalinės 
pasaulio politikos. Šiandien jau aišku, 
kad pasaulyje vyksta jėgų pusiausvyros 
pasikeitimas ir-jau dabar galima saky
ti, kad pasaulyje yra ne dvi didžio
sios jėgos, bet net penkios. Jos yra 
JAV su Kanada, Vakaru Europos vals
tybių blokas, Kinija, SSSR ir Japonija. 
Jungtinėse Tautose dabar yra jau 132 
nariai, iš kurių 75 valstybės sudaro 
vadinamąjį neužsiangazavimo bloką, 
kuris savo balsais gali nulemti bet 
kurį balsavimą. Įdomu, kad tos 75 
valstybės prisideda tik 8% prie Jung
tinių Tautų išlaikymo Mūsų uždavinys 
yra visas jas įtaigoti ir informuoti 
apie okupuotai Lietuvai padarytą 
skriaudą.

Mums gi šiuo metu labiausiai rupi 
Europos politika ir todėl Vlikas jau 
nuo 1970 metų kaupia informacinę 
medžiagą apie Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenciją. Kon
ferencijos planai labiausiai išryškėjo 
1972 metais, ir tuo reikalu tais metais 
rugsėjo 9 d. Vlikas sukvietė lietuvių 
veiksnių atstovų pasitarimą ir po jo 
pradėjo savo paruošiamuosius darbus. 
Po pasitarimo buvo vedamas susiraši
nėjimas su diplomatais ir kitais 
veiksniais. Vlikas paruošė memoran
dumą, kuris 1972 m. lapkričio mėn. 
buvo išsiuntinėtas visoms Vakarų 
valstybių vyriausybėms, kurios daly
vauja šioje Konferencijoje.

Tiem pat kraštam šiemet buvo 
išsiuntinėta Vliko išleista svarbi 
dokumentų knyga "Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos agresija prieš Lietuvą”. 
Knyga užsienių reikalų ministerijas 
pasiekė pries'Helsinkio'Konferenciją, 
įvykusią š.m. liepos pradžioje.

Tai buvo dar vienas, Vliko atlik
tas darbas tikslu vėl išdėstyti Vakarų 
vyriausybėms Lietuvos laisvės bylos 
klausimą.

Memorandumo gavimą patvirtino 
visos didžiosios Vakarų vyriausybės, 
būtent: JAV, Did. Britanija, Prancū
zija, Kanada ir Vakarų Vokietija, ne
vardinant kai kurių mažesnių kraštu. 
Didžiųjų valstybių atsakymų turinys 
sudarė mums rimtą pagrindą tikėtis jų 
palankumo Lietuvos reikalui. Pavyz
džiui, Vakarų Vokietijos užsienių 
reikalų ministerija tarp kitko rašo: 
"Kaip Jums tikriausiai yra žinoma, 
laisvo tautų apsisprendimo principo 
įgyvendinimas yra viena iš4 svarbiau
sių Vakarų Vokietijos politikos nusta
tymo gairių”.

net perskristi per jų. teritoriją JAV 
lėktuvams^ gabenantiems ginklus į 
Izraeli. Iš kitos pusės, kokie "artimi 
ir atlyžę” santykiai šiuo metu yra 
tarp JAV ir SSSR man buvo labai įdomu 
išgirsti lapkričio 13 d. iŠ JAV amba
sadoriaus prie Jungtinių Tautų John 
Scali. Jis paaiškino, kad JAV buvo 
pašaukusios savo karo pajėgas pil* 
nan paruošos stovin visame pasaulyje 
todėl, kad SSSR turėjo paruoštas sep
tynias parašiutininkų divizijas ir kad 
lėktuvai, kurie skraidino sovietų gink
lus arabų kraštams, buvo sukoncen
truoti grįžtant nusileisti ten, kur tos 
divizijos* stovėjo pasiruošusios grei
tam išvykimui.

Pagal karo žinovus Vakaruose, 
arabų puolimo strategija buvusi klai
dinga ir tas davė Izraelio kariams 
progą persikelti į vakarini Suezo ka
nalo krantą ir priartėti prie Kairo: 
užėmę pagrindinį kelią į Egipto sos
tinę, buvo nuo jos tik 60 mylių atstu
me. Šiandien,-dar nežinant visų, faktų, 
atrodo, kad JAV karinių pajėgų pa
ruošos stovis ir Izraelio sėkminga 
ofenzyva sustabdė Sovietų fizini kari
nį įsikišimą į Arabų-Izraelio " karą. 
Tad," kaip matome, tuo pat metu, kai 
yra ruošiamos įvairios draugiškumo 
sutartys ir atoslūgio sandėriai, buvo 
prieita tik plauko atstu prie tiesiogi
nio JAV ir SSSR, kad ir ribotų, gink
luotų pajėgu susirėmimo.

Savaime" suprantama, kad tie 
faktai neprisidėjo prie JAV ir Europos 
Bendrosios Rinkos kraštų suartėjimo. 
Europiečiai skundžiasi, kad didžio
sios svarbos turi politiniai bei stra
teginiai JAV ėjimai, apie juos net 
nepainformuojant Vakarų Europos są
jungininkų, parodė su jais nesiskai
tymą, ir jie yra susirūpinę, kad JAV 
kartais galinčios sudaryti sutartis su 
SSSR, net nesusitarusios su Vakarų, 
europiečiais. Todėl jie ieško naujo 
formulavimo Europos Atlanto sutar
tyje, kurioje devyni Europos kraštai 
butų traktuojami kaip visiškai lygūs 
JAV partneriai, veikią nepriklausomai, 
bet artimai bendradarbiaują su JAV 
ne tiktai ūkiniuose, bet ir politiniuose 
klausimuose. _ „

Mums turi rūpėti keli su siais 
paskutiniais j vykiais susiję faktai, 
būtent: (1) originalios Atlanto Chartos 
principų nekintamumas ir (2) Vakarų 
valstybių spaudimas į Sovietų Sąjunga,, 
kad tie principai būtų įgyvendinti.

Mano lankymosi , lapkričio 8 d., 
metu Valstybės Departamente kartu 
su p. J. Kajecku, Lietuvos Atstovu 
Vašingtone, buvom užtikrinti, kad 
JAV tų principų neatsisakys ir kad 
nauja vadinamoji Europos Atlanto 
Charta yra taikoma tik dabartinių 
santykių su Sovietų Sąjunga apibūdi
nimui ta prasme, kad Vakarų Europa 
ir JAV bei NATO kraštai laikosi 
vieningos politikos. Mes turime budėti 
ir įtaigoti visas Vakarti valstybių 
vyriausybes, kad tautų laisvės prin
cipas ir toliau nebūtų pažeistas ir, 
jeigu įmanoma, kad tie principai butų 
aiškiai ir viešai paskelbti. Pagrindinė 
išvada, kurią mes turime padaryti, yra 
ta, kad, nežiūrint įvairių bendrų pa
reiškimų, sutarčių ir "artimo bendra
darbiavimo” tarp Vakarų ir Rytų, fak- 
tinai yra prieinama prie "padėties, kur 
skirtingi įsipareigojimai galėtų pa
keisti tų sutarčių žodžius visiškai 
priešinga linkme ir iššaukti tiesiogini 
JAV ir SSSR įsivėlimą i karą, vykstan
tį tarp kitų kraštų. Jeigu Vietname 
sovietų ginklais, patiektais Šiaurės 
Vietnamui, buvo žudomi JAV kariai, 
tai lapkričio mėnesį jau buvo priartėta 
prie padėties, kur ne vien sovietų 
ginklai, bet ir jų kariai galėjo_žudyti 
amerikiečius, jei abi pusės butų iš
laipinusios savo karines pajėgas 
Artimuosiuose Rytuose.

Jei ligi šiol daugelis vakariečių 
tikra, ideologinį bei politinį skirtumą, 
esantį tarp Vakaru ir Rytu/matė dau
giau teoretinėje plotmėje,4 tai dabar, 
kuomet šią žiemą gal ne vienam Vakarų 
europiečiui teks pašalti savo namuose 
dėl naftos stokos bei savo automobilį 
dažnai pakeisti dviračiu, jie turės 
suprasti, kad kova tarp Vakarų ir 
RytU vyksta būdais, kurie, jei ir nėra 
tiesioginiai karo veiksmai, tai jau 
yra ūkinio karo pasėka.

Mano nuomone, šis rusų žingsnis, 
kuris įtaigoja arabus boikotuoti JAV 
ir kai kurias Vakarų Europos valsty
bes naftos tiekimo suvaržymais, pa
lengvins įsitikinimą kiekvieno eilinio 
Vakarų gyventojo, kad apie draugiš
kumą su Rytais gali svajoti tik nieko 
nesuprantą žmones. JAV šiuo metu

Mūsų visų lauktoji Taikos Kon
ferencija po antro pasaulinio karo neį
vyko ir, kaip žinia, dabar Sovietai 
norėjo ją_ pakeisti vadinamąja Europos 
Saugumo" ir Bendradarbiavimo Konfe
rencija. Karui pasibaigus, Vlikas 
ruošėsi Taikos Konferencijai ir, sąly
goms visiškai pasikeitus, mes dabar 
turime ginti Lietuvos valstybes teisi
nę padėtį kitokioje plotmėje. Rusai 
taip paruošė dirvą ir Europos Saugumo 
Konferencijos sąstatą, kad nebuvo 
jokios galimybės oficialiai Pabaltijo 
delegacijai su mūsų diplomatais toje 
konferencijoje dalyvauti. Tai nėra 
jokia taikos konferencija, todėl Ne
priklausomos Lietuvos klausimas ir 
jos de jure, kaip laisvos valstybes, 
pripažinimas ir toliau lieka pagrindi
niai uždaviniai, dėl kurių mes ir da
bar kovojame.

Šios konferencijos principai" ir 
tikslai yra jums visiems žinomi, tad aš 
jų nekartosiu, Yra tik svarbu pabrėžti, 
kad laisvas tautų apsisprendimo klau
simas Vakarų valstybių yra laikomas 

‘viena iŠ svarbiausių sąlygų, prie jos 
prijungiant visą eilę laisvo idėjų pasi
keitimo, laisvo žmonių judėjimo ir kitų 
reikalavimų iš visų konferencijos 
dalyvių.

Tarptautinėse konferencijose 
savo vyriausybes atstovaują ambasa
doriai bei įvairios komisijos poli
tines gaires gauna iš savo vyriausy
bių. Tuo tikslu aš šiais metais vasa
rio-kovo mėnesiais lankiausi Europoje. 
Kartu su Estijos atstovu Ispanijai, 
aš buvau oficialiai priimtas Ispanijos 
užsienių reikalų ministerijos aukšto 
pareigūno. Pagrindine pasikalbėjimo 
tema buvo Europos Saugumo Konferen
cija. Buvo paliestas teisinis Pabal
tijo kraštų klausimas, taip pat ir 
dabartinių sienų pripažinimas. Paaiš
kėjo, kad Ispanija nekeis savo nusi
statymo Pabaltijo kraštų de jure klau
simu, o dėl Gibraltaro atsisakys pri
pažinti dabartinių Europos sienų ne
liečiamumą. Airija taip pat nesutik
siantį sienų neliečiamumą pripažinti 
del Siaurės Airijos klausimo.

Kadangi šios konferencijos nuta
rimai turi būti priimti vienbalsiai, 
tai po šio pasikalbėjimo paaiškėjo, 
kad šis„ klausimas nebus išspręstas. 
Tos pačios kelionės metu teko lanky
tis visoje eilėje kitų Europos valsty
bių sostinėse.

Sekančių kelionę Europon dariau 
birželio ir liepos mėn. Aplankęs visą 
eilę Europos kraštų, nuvykau liepos 
1 d. Helsinkin, kur nuo liepos 2-os 
d.d. ten vykstančioje konferencijos 
sesijoje dalyvavo visų jos valstybių 
užsienių reikalų ministerial. Pasaulio 
Baltų Santalka, kuri lietuvių pastan
gomis buvo sukurta Pabaltijo kraštų 
politinei veiklai koordinuoti, buvo nu
tarusi, kad estai, latviai ir lietuviai 
pasiųs savo delegacijas į Helsinkį, 
kurios veiks atskirai savo kraštų 
vardu, o reikalui esant ir viso Pabal
tijo vardu. Man tenka garbė, būti 
pirmuoju Pasaulio Baltų Santalkos 
pirmininku, ir aš buvau latvių bei 
estų prašytas toms delegacijoms vado
vauti ir nustatyti veikimo gaires.

Helsinkyje visiems užsienių rei
kalų ministeriams buvo įteiktas trum
pas Vliko memorandumas, kuris san
traukoje pateikė tas pačias pagrindi
nes mintis, kurios buvo plačiai išdės
tytos 1972 m. lapkričio mėn. didžia
jame Memorandume. Prie memorandumo 
buvo pridėtas Pasaulio Baltų Santal
kos laiškas, kuriame buvo iškelti 
principiniai visų baltų reikalavimai. 
Delegacijų nariam konferencijos metu 
pavyko susitikti su visa eile užsienių 
ministerių, politinių departamentų 
direktorių bei su kitais įtakingais 
delegacijų atstovais. Buvo užmegžti 
santykiai su visa eile žurnalistų ir, 
malonu pastebėti, kad Europos spau
da gana plačiai aprašė mūsų veiklą 
Helsinkyje, ypatingai po to, kai dele
gacijos buvo suimtos. Teko išgyventi 
daug įtemptų valandų, bet noriu pa
reikšti, kad delegacijos puikiai atliko 
savo uždavinį, nors jis buvo ir sunkus.

Mūsų veikla Helsinkyje buvo ap
rašyta ne tik spaudoje, bet ir oficia
liame JAV Senato Congressional 
Record, kurio ištrauka mes perspaus
dinome. Ypatingai malonu atkreipti 
dėmesį į senatoriaus James L. Buck- 
ley palankumą mums ir jo gražų įva
dą, perspėjantį vakariečius prieš 
SSSR kėslus.

Helsinkio įvykiai dar labiau suar
tino pabaltiečių veikimą ir įrodė, 
kad dažnai yra pasiekiama daugiau, 
jeigu dirbama sutartinai ir vieningai. 
Mano nuomone, pabaltiečių bendra-
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darbiavimas yra ir toliau stiprintinas, 
tačiau tas jokiu būdu nereiškia, kad 
mes atsisakome Lietuvos valstybingu
mo bei „savo institucijų, kaip pvz. 
Vliko, išimtinos padėties..

Dėl Vliko delegacijos atstovų 
suėmimo Helsinkyje . Suomijos užsie
nių reikalų ministerijai Vlikas pasiun
tė protesto notą.

Europos Saugumo Konferencijos 
komisijų posėdžiai, kaip žinote, to
liau vyksta Šveicarijoje, kur, susi
tarę su Lietuvos Diplomatine Tarnyba, 
dirbame per savo įgaliotinius. Konfe
rencija Ženevoje užtruks, kai kurių 
dalyvių nuomone, dar bent tris ar 
keturis mėnesius, o po to sekanti 
sesija bus greičiausiai vėl perkelta 
į Helsinkį, o gal ir į Vieną.

Vlikas santykiauja artimai su 
visais veiksniais ir didžiosiomis 
lietuvių organizacijomis visame pa
saulyje. Mes gėrimės lietuvių veikla 
Australijoje, Kanadoje, Europoje, 
Pietų Amerikoje. Gražiausiai ir ener
gingiausiai reiškiasi Kanados lietu- 

“viai. Aš tai sakau ne todėl, kad čia- 
šiame svetingame lietuviams krašte 
pirmą kartą vyksta Vliko Seimas, bet 
todėl, kad tai yra tiesa.

Kanados Lietuviu BenOruomenės 
pirmininkas Eugenijus Čuplinskas 
Saugumo Konferencijos proga įteikė 
memorandumą Kanados užsienių rei
kalų ministeriui Mitchel Sharp, kuris 
jam atsakė, užtikrindamas, kad Kana
da nesutiksianti pripažinti dabartinių 
Ęuropos valstybių sienų nekintamumo. 
Sis memorandumas padėjo ir mūsų 
delegacijai Helsinkyje surasti daugiau 
prielankumo Kanados delegacijoje. 
Dar svarbesnis įvykis — tai pabal
tiečių atstovų priėmimas š.m. spalio 
23 diena pas Kanados ministerį pir
mininką P.E. Trudeau, kuriame daly
vavo ir Kanados užsienių reialų mi
nister! s M. Sharp ir Daugiakultūrinių 
Reikalų ministeris S. Haidasz. Ki
tuose kraštuose tokių aukštų parei
gūnų konferencijos su pabaltiečių 
atstovais nėra įvykę jau daugelis 
metų. Man nepaprastai malonu čia 
pabrėžti, kad aš buvau painformuotas 
latvių centrinių organizacijų pir
mininko, jog lietuvių atstovai, bū
tent: pirmininkas Eugenijus Cuplins- 
kas ir vicepirmininkas J.R. Simana
vičius geriausiai iš visų delegatų 
pasireiškė ir todėl ministeris pir
mininkas beveik išimtinai su jais ir 
kalbėjosi. Dėkoju Vliko Valdybos 
vardu mūsų atstovams, atlikusiems 
puikų darbą ir dar kartą irodžiusiems, 
kad lietuviai gali būti pakilūs ir 
išmintingi.

Paskutinio mano su Lietuvos 
Atstovu lankymosi State Department 
lapkričio 8 d. metu mes buvom už
tikrinti, kad Jungtinių Amerikos Val
stybių politika Pabaltijo atžvilgiu 
nesikeisianti ir kad Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferencijos 
išdavose Lietuvos teisiniai reikalai 
nebus pažeisti. Mums buvo pažadėtas 
State Department© nuoširdus bendra
darbiavimas bei abipusis informavi- 
masis apie konferencijos eigą.

Vliko darbas tarptautinėje plot
mėje yra sudėtingas, sunkus ir rei
kalaująs iš Vliko Valdybos ir Tary
bos pasiaukojimo ir pasišventimo. 
Nei vienas iš mūsų nedirba nei mate
rialinių nei garbės tikslų vedamas, iš 
šios mano apžvalgos galit sudaryti 
sau įspūdį, kiek daug daugiau mums 
reikėtų jėgų pasiekti tai, ko mes no
rime pasiekti okupuotos Lietuvos 
labui. Mūsų tauta kenčia žiaurią oku
paciją, mūsų broliai yra žudomi, kaip 
tai paskutiniais metais atsitiko su 
nevienu mūsų intelektualu; jie miršta 
tolimame Sibire, yra rusinami ir viso
kiais būdais persekiojami. Ta vergo
ve amžiams neliks.

Aš praSau visų geros valios lie
tuvių talkos mūsų veiklai sustiprinti 
ir patiems dar paveikiau įsijungti į 
Lietuvos laisvinimo darbą. Vliko Val
dybos vardu noriu jus užtikrinti, kad 
ir ateityje mes darysime visa, kas 
įmanoma, mūsų tautos vergiją kelti 
viešumon visame laisvajame pasau
lyje ir atlikti kas mūsų jėgomis įmano
ma, kad priartintume mūsų brangiai 
Tėi^nei Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Vlikas savo veiklą pradėjo Lietu
voje ir jis savo darbą baigs Lietu
voje, kai ji bus vėl laisva, nepriklau
soma, demokratinė valstybė.

***
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ĮgĮ^POPTAj^
DAR APIE IŠVYKA I EUROPA

Vytautas Grybauskas , Čikagoje 
gyvenantis musų, žymusis sportinin
kas, buvęs vyriausias treneris,Ameri
kos lietuvių, rinktinei lankantis Aus
tralijoje, ir paskutinės Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinės, žaidusios 
Europoje,vienas iš vadovų, atsiuntė 
šį ilgą paaiškinimo straipsnį, vaiz
džiai nupasakodamas buvusios krep
šinio rinktinės laimėjimus, pasiseki
mus ir paaiškindamas pralaimėjimu 
priežastis.

Atrodo, kad Vyt. Grybauskas yra 
užsigavęs ant savo prieteliaus, taip 
pat viešėjusio Australijoj, kanadiečio 
Jono Bulionio už jo asmeninius pasi
sakymus apie buvusią krepšinio rink
tinę. Šie pasisakymai nebuvo rašyti 
spaudai, bet asmeniškai man, tačiau, 
nusivylęs visais savo Ičlėgomis laik
raštininkais, kurie dar Australijoje 
ir vėliau man būnant Amerikoje, buvo 
pasižadėję duoti ir mums žinių apie 
sportinį gyvenimą Amerikoje ir ypa
tingai buvusių išvyką, apie ką ir visi 
Australijos lietuviai ir, ypatingai spor
tuojantis jaunimas, labai domėjosi, 
neatsiklausęs net savo prieteliaus J. 
Bulionio, kuris vienintelis dar mus 
šiek tiek painformuoja, daviau, nieko 
nepakeisdamas, ištraukas apie buvu
sią krepšinio rinktinės išvyką Euro
poje, kas buvo vienos iš pirmųjų mus 
pasiekusių tiesioginių žinių, labai 
suįdominusių ir Australijos lietuvius.

Nedarydamas jokių išvadų nei iš 
J. Bulionio laiško, nei iš Vyt. Gry
bausko straipsnio, aš noriu tik atsi
prašyti, jeigu šiuo laiško, ištraukų 
paskelbimu vieną ar kitą savo sporto 
prietelių užgavau. Aš tikiuosi, kad 
ateityje ir mūsų Australijos lietuviai, 
ypatingai sportininkai,nebus pamiršti 
ir-karts nuo karto ir mums bus para
šoma ir duodama daugiau tiesioginių 
žinių iš Amerikos ir Kanados lietuvių 
sportinio gyvenimo ir kas buvo Syd- 
nėjuje ir Adelaidėje tarp spaudos žmo
nių susitarta, tik gaila, kad šis susi
tarimas Amerikoje buvo taip greitai 
pamirštas.

Antanas Laukaitis
***

TRUPUTIS APIE IŠVYKĄ EUROPON 
IR VIENĄ LAIŠKĄ

Vyt. Grybauskas
Prieš kurį laiką teko skaityti 

“’Musų Pastogėje” Nr. 42 ištrauka iš 
J. Bulionio laiško. Tame laiške J. 
Bulionis išreiškia, kaip jis pats 
sako, savo nuomonę ir bando sunie
kinti paskutinę Amerikos lietuvių 
rinktinės išvyką į Europą ir jos vado
vus. Jis pats yra buvęs žaidėjas, vė
liau ilgus metus dirbo kaip vadovas 
ir kartu dalyvavo išvykoje į Austra
liją. Nesuprantųkodėl jis šiai išvykai 
nepritarė, tačiau tai jo reikalas. Ir 
už tai aš neturiu teises pykti ir ne
pykstu, ką jis keletą kartų bando pa
brėžti. Dar mažiau suprantu, kad jis 
ne tik nepritarė, bet bandė net pakenk
ti ir su savo panašiu laišku net su
niekinti. Ir tai būtų jo reikalas, tik kai 
jis pradėjo duoti eilę neteisingų, net 
melagingų, tvirtinimų, tai pajutau rei
kalą atsakyti. Gal netiek Bulioniui 
ar Laukaičiui, kiek visiems Austra
lijos lietuviams, kurie mus taip fan
tastiškai priėmė 1965 mt. ir ko mums 
ypač truko šioje kelionėje. Nenorė
čiau, kad jie susidarytų netikslų vaiz
dą iŠ vieno žmogaus netikslios ir 
piktos nuomonės.

Tad pradžiai papunkčiui į laiš
ką, o paskui dar truputį apie pačią 
išvyka.

Atsiprašau.

Bulionis prašo neužsigauti, saky
damas, kad ši, kartą mes neturėjome 
komandos ir kad nė Australijoje ne
galėtume laimėti. Aš atsiprašau visų 
australų ir Australijos lietuvių, kad 
mano draugas turėjo drąsos jus 
užgauti. Jis tik parodė savo mažą 
supratimą apie krepšinį ir bendrai silp-
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noką orientaciją sporte. Jau po mūsų 
gastrolės Australijoje Tokio olimpi
adoje Australija pasirodė puikiai, o 
paskutiniojo olimpiadoje Muenchene 
ji baigė 9-je vietoje, nugalėjo Brazi
liją ir pasirodė, kad jos klasė nėra 
nei kiek žemesnė, kaip kitų pasaulio 
kraštų. Drąsiai galiu tvirtinti, kad 
Newcastle, Melbourne ir Adelaidės 
komandos niekur pasaulyje nepadarytų 
gėdos. Taigi mano nuomone, Austra
lijos krepšinio lygis nėra žemas, tik 
tiek, kad to gero lygio komandų nėra 
per daugiausia , o kad mes neturėjome 
komandos, tai čia tik Bulionio, ne
vykęs tvirtinimas. Mano ir daugelio 
kitų nuomone, ši rinktinė buvo stipres
nė už tą, kuri lankėsi Australijoje, nes 
turėjome daugiau gerų pakaitų, viene
tas buvo žymiai geresnis ir ne kelių, 
o daugelio žaidėjų ir greitis didesnis. 
Kad joje buvo 5 žaidėjai ir 8 statistai 
(bent pradžioje), kaip Bulionis sako, 
kad ji neturėjo entuziazmo ir nepasi
rodė taip gerai, kaip turėjo - kitas 
dalykas. Jį paliesime vėliau.

Neaišku, koks Bulionio priekaiš
tas, kad kai kurie žaidėjai nežaidžia 
mūsų klubuose, ir dar melagingai tvir
tina, kad Sakys tik dabar įstojo į 
Lithuaniką. Jis už ją jau 3 metai, 
kaip žaidė, o prieš tai pas Arą, nes 
užaugo Chicago j e. Dėl Minioto, tai 
tik Bulionio nuomone, jis turėjo būti 
suspenduotas. SALFAS V-ba nematė 
tam reikalo, ią mes jį paėmėme, bet 
tik kaip 13-tą žaidėją ir tik komandai 
sutikus prisidėti finansiniai (čia pa
galiau Bulionis pataikė). Ir nežiūrint, 
kad jis ir Hamiltonas neprisidėjo, 
Kanada surinko žymiai daugiau, kaip 
kelionei į Australiją.

Priešą Pajėgumas
Niekada nesakiau, kad žaisime 

ar žaidėme prieš geriausias Europos 
komandas (Bulionis bando ir mane 
padaryti melagiu savo paties sti
liumi). Aš dar tiek žinau, kad Euro
poje ^yra Rusija ar Jugoslavija ir kad 
panašus tvirtinimas būtų netikslus. 
Kelis kartus esu pabrėžęs, kad mūsų 
priešai yra aukšto lygio komandos, kad 
jų tarpe tik dvi nežinomos, visos kitos 
su titulais arba jau pagarsėjusios. 
Štai jų sąrašas: 1. Giessen - Vojdeti- 
joj vice meistris ir taurės laimėtojas 
(buvęs 5 kartus meisteriu) su 4 žai
dėjais iš rinktinės ir centru amerikie
čiu 6-11 ūgio • geriausias centras 
Europoje. Pralaimime pirmas rungty
nes 79 - 72, vėliau laimime 99-88. 
Bulionis meluoja, kad tai tik vice- 
meisteris savo zonoje.

2. ALZASO rinktinė, kurioje 3 
amerikiečiai 6*10“, 6’9” ir 6’5” ūgio. 
Bulionio bandymas įspirti, kad neaiš
kaus- pajėgumo, nes joje trūko susi* 
žaidimo ir laimime užtikrintai.

3. BERCK • Prančūzijoj mieste- 
ris su dviem puikiais amerikiečiais. 
Pralaimime tris kartus; tačiau vie
nos rungtynės turėjo būti mūsų,, bet 
išsifolavus 4 žaidėjams, pralaimėjo
me.

4. BRUGGE - Belgijos vice- 
meisteris ir taurės laimėtojai su 
labai geru amerikiečiu, kuris mums 
padaro 38 taškus ir pralaimime 4 
taškais paskutinėje minutėje.

5. PRACUZIJOS rinktinė, 6 min. 
iki galo vedame devyniais taškais, 
bet pralaimime 78 - 75.

6. MONACOį- Prancūzijos antros 
div. meisteris, šiuo metu 4-je (pir
moje div. su dviem amerikiečiais ir 
vienu čeku 6’11” ūgio. Laimime.

7. KANADOS olimpinė rinktinė. 
Teisybė, kad ją sudaro studentai, 
dauguma studijuoją Amerikos uni
versitetuose, bet ar ne studentai 
Amerikoje ir Kanadoje yra geriausi 
žaidėjai? Ši rinkintė, kuri Maskvos 
universitete olimpiadoje puikiai pasi
rodė ir laimėjo 3-čią vietą, ( atminkit 
mano žodžius.) Montrealio olimpiadoje 
už trijų metų bus tarp pimųjų 4. Kad 
joje truko 2 žaidėjų, tai mūsų pralai
mėjimo 6 taš. nedidina, nes pas mus 
trūko 3 žaidėjų.
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XVI-SI0S AUSTRALIJOS LIETUVIU 

SPORTO ŠVENTĖS LAIMĖTOJAI

Čia pateikiame XVI-sios 
Sporto Šventės Hobarte rezul
tatus. Platesnius šventės 
aprašymus pateiksime sekan
čiame “M.P.” numeryje.

VYRU KREPŠINIS:
1. Geelongo “Vytis”. 2. Mel

bourne “Varpas”. 3. Sydnejaus "Ko
vas”, 4, Adelaidės “Vytis”, 5. Banks- 
towno “Neris”, 6. Hobarto “Perkū
nas”.

MOTERŲ KREPŠINIS:
1. Melboumo “Varpas”, 2. Sydne

jaus “Kovas”, 3. Adelaidės “Vytis”, 
4. Geelongo “Vytis”, 5. Bankstowno 
“Neris”, 6. Hobarto "Perkūnas”.

JAUNIU. BERNIUKU IKI 18-KOS 
METU KREPŠINIS:

1. Melboumo "Varpas”, 2. Sydne
jaus “Kovas”, 3. Geelongo “Vytis”, 
4. Adelaides “Vytis”.

JAUNIU MERGAIČIŲ IKI 18-KOS 
METU KREPŠINIS;

1. Melboumo "Varpas”, 2. Sydne
jaus “Kovas”, 3. Adelaidės "Vytis”,

VYRU TINKLINIS:
1. Sydnejaus "Kovas”, 2. Hobarto 

"Perkūnas”.
STALO TENISAS

VYRU KOMANDOS:
1. Hobarto “Perkūnas”, 2. Can- 

berros “Vilkas”, 3. Sydnejaus "Ko
vas”.
STALO TENISO MOTERŲ KOMANDOS:

1. Canberros ’“Vilkas”, 2. Gee
longo "Vytis”.

VYRU INDIVIDUALINĖS:
A. Andrikonis.

MOTERŲ INDIVIDUALINĖS:
A. Ko Valskienė

VYRU DVEJETAI:
A. Andrikonis, A. Kaltinis.

MOTERŲ DVEJETAI:
O Pilkienė - A. Kovalskienė.

MIŠRUS DVEJETAI:
A. Andrikonis - A. Kovalskienė.

(Bus daugiau)
* * *

8. ITALIJOS rinktinė • 4-ta 
Meuncheno olimpiadoje. Pralaimime 
84 - 72, nors antras. kėlinys buvo 
lygus.

9. VIENOS rinktinė, Bulionio 
pasakymas: silpnutėj Austrija • są
moningas melas. Šioje komandoje 
žaidė 3 amerikiečiai, kurių du 7’ ūgio 
ir du čekai, kiti austrai. Pralaimime 
5 taškais, tačiau grynai dėl mūsų 
trenerio Valaičio, kuris pradeda rung
tynes be Palubinsko, vėliau jį įlei
džia, bet tik pasuotėms, o ne norma
liajam žaidimui.

10. LYON - Prancūzijos vice- 
meisteris ir taurės laimėtojas 12 
kartų meisteris su dviem labai gerais 
amerikiečiais. Skaudžiausias mūsų pra
laimėjimas, nes po dviejų dienų ke
lionės ir 3-ms sergant , energijos ir 
entuziazmo nebuvo.

11. FRIBOURG - Šveicarijos 
meisteris su vienu jugoslavu ir vienu 
čeku. Bulionis vėl meluoja, kad tai 
neaiškus klubas, arba gal nežino,už 
ką, žinoma,atleisime. Laimime.

Ir pagaliau STUTTGART ir 
WITTELSHEIM (Prancūzija), koman
dos silpnesnės ir be vardo.

Sumoje- trys valstybinės rink
tinės: Italijos, Prancūzijos ir Kana
dos; 4 rungtynės pries meisterius; 
3 prieš vicemiesterius ir pagaliau 
vienos iš Alzaso rinktinės.

Stebiuosi, kad Bulionis laiko 
mane tokiu neišmanėliu ir sako, kad 
mes galvojame pamokinti europiečius 
krepšinio ir įrodyti, kad mes dominuo
jame pasaulyje. Prieš išvažiuojant 
du kartus rašiau ir du kartus per 
lietuvių radio kalbėjau ir pabrėžiau, 
kad priešai nepaprastai stiprūs, kad 
pramatomos 5 pergalės, kad 50% bus 
didžiausias pasisekimas. Grįžome 
su 6 laimėjimais ir 10 pralaimėjimų.

Pagaliau po bandymo sudirbti 
rinktinę ir priešininkus, Bulionis dar 
užkliūva už priėmimų - tikslo nepa
jėgiu suprasti. Sako, kad tik. Prancū- 

’ Sijoje dėl mano ’ išdirbtos markės 
buvome gražiai priimti, kitur bendros 
vakarienės neturėjome. Grynai melas. 
Ir Giessene turėjome puikią vakarienę 
su vietiniais sportininkais ir Stutt- 
garte ir Italijoje po turnyro, o gražiau
sias priėmimas buvo Fraiburge, Švei
carijoje.

PUIKI IR PLATI SPAUDA
Tiek daug metų pažinodamas 

Bulionį, nežinojau, kad jis prancūziš
kai skaito... Jis tvirtina, kad prancū
zai buvo mandagūs ir rašė, kad turime 
gerų prospektų ir padirbėję galime 
tapti gerais krepšininkais! Vis dėl to 
reikia turėti nachališkos drąsos ką 
nors panašaus tvirtinti! Tik pagal
vokim logiškai! Prancūzijos valsty
binė rinktinė labai laimingai pasku
tinėje minutėje ištraukia pergalę 
78 - 75; ką jų žurnalistai (tiesa, kad 
mandagūs) galėjo rašyti. Štai vieno 
didžiausio straipsnio pavadinimas 
sako: France Victorieuse D’Extreme 
Justesse. (Prancūzija vos laimi), o 
L’Eųuipe ♦ didžiausias pasaulio 
sporto dienraštis dvi dienas rašo: 
Pirmojo straipsnio pavadinimas: 
Cachemire sauve la face (Cachemire
- prancūzų geriausias žaidėjas • iš- 
gelbsti garbę). Antrajame straipsnyje 
daugu.ma :j skundžiasi, kad jų rink
tinei trūksta didelio centro ir kad Pui
dokas ar Jesevičius jau būtų gerai. 
Jei būtų rašę, kaip Bulionis iš nykš
čio traukia, kad musiį krepšininkai 
padirbėję galėtų būti geri žaidėjai,reikš
tų , kad jų rinktinė, kur ruošėsi tuo 
metu Europos pirmenybėms, vos lai
mėjo prieš nemokšas, kas būtų sunie
kinama savo pačių rinktinės. Kad ir 
mandagūs, bet panašiai jie tikrai ne 
negalvojo rašyti. Kadangi parsivežiau 
daugumą iškarpų, tai čia keletą saki
nių iš jų cituoju. — Amerikanische 
Basket-Ball kunst. - Briliante Exhi
bition des Lithuanians. — Demonstra
tion de jeu efficase et rapide. - Un 
tres bon match. - Spectacle de Choix.
— Basketball a' 1’ honneur. - Les
Lithuanians all stars en demonstra
tion... d.

Net nemanau, kad čia reikėtų ver
timo, o italų laikraštis "Messaggero 
Veneto” po rungtynių prieš Italijos 
rinktinę rašė: Lithuanians un ostacolo 
ben poco cedevole ne ha guadagnato 
senza dubio lo spetacolo- reiškia, 
kad lietuviai buvo netikėtai kietas 
riešutas, ko pasėkoje spektaklis buvo 
labai įdomus... Ir toliau tęsia, kad žiū
rovai, kurie tikėjosi, kad lietuviai 
panašiai, kaip Vienos rinktinė, bus 
nušluoti nuo aikštės, apsiriko. Lai
mei, kad Felini ir Bari vieta padarė 
keletą puikių metimų, kitaip pergalė 
galėjo pasisukti kiton pusėn.

Nėra kalbos, kad mes šias eilutes 
labiau vertiname negu Bulionio, nes 
jas rašė žmonės, kurie matė rinktinę 
ir kurie apie krepšinį ir bendrai sporįą 
daugiau supranta, negu keletas mūšų 
"žinovų”.

Jei tai dar nėra pakankamas įro
dymas, tai Štai J. Janušaitis, kuris 
kartu važiavo , rašė: "Platūs straips
niai rašė apie rinktinę, jos žaidėjus, 
jos laimėjimus, dažnai apie lietuvius 
ir Lietuvą. Rinktinė visur spaudoje 
buvo gerai vertinama ir po rungtynių 
plačiai, objektyviai ir palankiai apra
šoma. Mūsų rinktinė, gražia apranga 
tautinėmis emblemomis ir spec, lei
dinėliu gražiai reprezentavo lietuvius 
ir Lietuvos vardą primindavo įvairių 
kraštų gyventojams. Kai kuriose 
salėse plevėsavo šalia kitų valstybių 
ir Lietuvos trisplavė, o Mulhouse Šalia 
kitu valstybių himnų buvo grojamas 
ir Lietuvos himnas. Ar tai ne repre
zentacija? Tos akimirkos buvo to
kios didingos, ir mes tikrai gėrėjo
mės, kad štai Prancūzijoje skamba 
Lietuvos himnas ir plėvesuoja Lietu
vos trispalvė vėliava.

Dadėjus dar radiją ir televiziją' 
ir virš 20,000 žiūrovų, kurie nebuvo 
apvilti, skaitau, kad kelionė buvo 
verta kiekvieno cento.

KO ESAME VERTI?

Sportiniu atžvilgiu grįžome su 
10 pralaimėjimų ir tik 6 pergalėmis. 
Paviršutiniškai žiūrint pasekmė ne
kokia, ir keletas panašių, kaip Bu
lionis, atidarė plačiai bumas. Tačiau 
žvilkterėkim iš arčiau, ar mes iš 
tikrųjų taip blogai atrodėme.
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KIEK AS SUŽINOJAU! Rimties valandėlei
Prieš pat Kalėdas pasiekė Aus

traliją specialus “Lietuvių Dienų” 
numeris, skirtas Australijos Lietu
viams. Numeri suredagavo žurnalis
tas Antanas liaukaitis. Numeris gra
žiai iliustruotas, ypač patrauklus jo 
montažinis viršelis. Tik gaila, kad 
vietoje puikių Sydnejaus Lietuvių 
Namų ten atspausti Bankstowno Lie
tuvių" Namai, kurių jau seniai nebėra. 
Pats laikraščio turinys yra įdomus ir 
gerokai padidintas. Žinoma kai kas 
pasiges vieno ar kito, bet visko į 
vieną numerį nesudėsi. Sveikiname 
Laukaiti už gražią iniciatyvą.‘ ***

Iš Amerikos yra papildomai gauta 
30 egz. “Lietuvių Dienų” žurnalo, 
kuris buvo skirtas Australijos lietu
viams ir lietuvių bei anglų kalba 
aprašo mūsų gyvenimą ir gausiomis 
nuotraukomis" jį pavaizduoja.

Norintieji 
A. Laukaitį, 
field, N.S.W. 
egzempliorius

ji gauti kreipiasi į 
18" Miller Ave., Ash- 
2131. Su persiuntimu 

kainuoja $1.20.
***

Adelaidės dviejuose baliuose daly
vavo 500 žmonių: Lietuvių Namuose 
- 320 ir Parapijos Namuose • 180. 
Sydnejaus Lietuviu Klube dalyvavo 
per 400 žmonių ir Melbourne, tikrų 
žinių dar neturime, bet turėtų būti 
gausingiausias, nes i ji važiavo žmo
nės ne tik iš Adelaidės, bet ir iš 
Sydnejaus. Hobarte turėjo būti taipgi 
šaunus balius, bet apie tai sužino
sime vėliau. Kiek žinau,ir Newcastle 
neatsiliko ir ten buvo gerai subalia- 
vota ***

Teko patirti kad Kalėdų senelis 
ir Naujieji Metai buvo daug kam dos
nūs ir mieli, bet ypač dr. Geručiui ir 
Žibutei Kišonams Newcastelyje, jiems 
padovanojo sūnų. Nemažiau laimingi 
Romas ir Aina Miniotai Canberroje, 
jiems taip pat atnešė sūnų.

Sveikiname laiminguosius ir lin
kime šeimyninės laimės.

***
Naujųjų Metų Diena, visi buvo 

linksmi, bet ypač Julija Bogužaitė, 
žinoma skautė, atšventusi7 21 metu su
kakti.

Sukaktuvininkė sulaukė daug 
svečių ją pasveikino J. Laurinai
tis, tardamas gražų žodi, mirusio tėvo 

, palinkėjęs sėkmės moksle ir

Naujų’ Metų baliai visur praėjo 
su dideliu pasisekimu, šilta nuotaika 

vilčių ir gražių linkėjimų gausoje.
BBMMvardu , 

gražaus lietuviško šeimyninio gyvenimo, lankyti 
įteikė subrendimo simbolį • raktą.

Svečiai ir mokslo draugai soleni- 
zantę apdovanojo gražiomis dovanomis 
ir sugiedojo “Ilgiausių Metų”, o mo
tutė savo brangiai dukrelei nupirko 
naują Japoniškos firmos mašiną ir 
įteike jai raktus.

Julija tokia netikėta staigmena 
negalėjo atsidžiaugti ir, dėkodama 
mamytei ir visiems susirinkusiems 
svečiams , apsiverkė džiaugsmo aša
romis.

Dar viena stagmena tame gra
žiame pobūvyje, šeimininkė p. Bogu- 
žienė tarė padėkos žodi inžinieriui 
Stepui Jarembauskui už padarytą 
projektą jos , prieš metus myrusio, 
vyro antkapiui ir atsidėkodama įteikė 
Kalėdų senelio dovaną, o p. Lauri
naitis pasiūlė Stepui sugiedoti “Il
giausių Metų”, kaip sukaktuvininkui 
sulaukusiam septyniasdešimt metų am
žiaus prieš kelias dienas.

Linkime abiem sukaktuvininkam 
gražios ateities.

_ ***
Pjaeitame “M.P.” numeryje 

pasidžiaugėme kaip retu įvykiu, kad 
du mokytojai lietuviai dirba vienoje 
gimnazijoje. Pasirodo, kad nėra jau 
toks retas įvykis, štai dvi lietuvaitės
- Nemira Masiulytė ir N. Westerman 
mokytojauja Heathfield High Adelai
dėje, pirmoji dėsto muziką, antroji
- meną,

A. Liet. Katalikų Kultūros Drau
gija ruošia Sydnejaus Lietuvių kape
lionui kun. P. Butkui 60 metų jubi
liejaus minėjimą. Minėjimas įvyks 
1974 vasario 3 d.,sekmadienį ,tuoj po 
lietuviškų pamaldų.

Norintieji dalyvauti iš anksto 
užsirašo pas A. Vinevičių prie bažny
čios parapijos kioske arba pas E. 
Badauskienę 13 South St., Strahtfield, 
N.S.W. Tel. 7 6 6192.

***
Patirta kad Sydnejaus Apylinkės 

Švietimo Komitetas vasario pradžioje 
L. Klubo patalpose rengia diskusijų 
popietę lituanistinio švietimo ir auklė
jimo klausimais.

Diskusijose dalyvauti bus kvie
čiami visi. ***

Pasisekęs A.L. Katalikų Fede
racijos suvažiavimas Adelaidėje, da
lyvavo 63 atstovai ir 7 kunigai. Posė
džiai vyko sklandžiai ir darbingai. 
Paskaitas skaitė dr. A. Stepanas ir 
kun. Pr. Vaseris. Literatūros ir jau
nimo vakarai buvo įdomūs, klausytojų 
buvo daug. Smulkiau apie suvažiavimą 
bus sekančiame “M.P.” numeryje.* -4-

Kun. S. Gaidelis, S. J.
H Australija ir Naujoji Zelandija 
0MALDOS APAŠTALAVIMAS

C2ZJo Šventenybe popiežius Paulius 
VI sausio mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją • Kad ekumeniškoji 
veikla žengtų pirmyn per tikėjimą, 
meilę ir kantrybę.
misiją • Kad padidėtų pasau
lyje tikrasis ekumeniškas bendradar
biavimas, švietimo, savitarpės šal
pos ir socialinio solidarumo srityse. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU „ TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

TRUPUTIS APIE IŠVYKĄ EUROPON 
IR VIENĄ LAIŠKĄ.

./I (Atkelta iš 6 pusi.)
Pirmiausia, kaip priešininkų 

sąraše pastebėjote, beveik kiekvie
noje komandoje žaidžia po du ar net 
kartais Jrys amerikiečiai. Jie visi 
yra puikus žaidėjai ir 100% profesio
nalai. Išimkite juos ir, nežiūrint Euro
pos aukštos klasės, būtumėme grįžę 
nedaugiau kaip su 4 pralaimėjimais. 
Bet ir su jais, 7-tas rungtynių buvo 
pralaimėta nuo 2 iki 6 taškų skirtumu, 
kas krepšinyje yra keli taškai? Labai 
dažnai minutės laikotarpy jie nu
lemia pergalę ar pralaimėjimą. Šį 
kartą nesėkmė buvo mūsų pusėje. 
Tačiau nesėkmė paprastai nebūna 
vienai komandai tokia žiauri • turi 
būti ir kitokiu, priežasčių.

Pradžiai, Miklas iš New Yorko 
porą savaičių prieš kelionę nusilaužė 
koją. Jis, Australijos lietuvių rinktinei 
Washingtone primetė virš 20 taškų, ir 
jo 6’7” ūgis butų mums pravetęs. 
Toliau dvi dienas prieš kelionę treni
ruotėj Šilingui skyla kojos kaulas. 
Jį matėte Australijoje, tik dabar jis 
buvo savo geriausioje formoje. Esu 
įsitikinęs, kad jis vienas būtų nu
lėmęs 3-4 rungtynes musų naudai. 
Toliau Belgijoj krenta Sakys, ir 
sugipsuotas grįžta namo. Puikus 
gynėjas, neblogesnis už Palubinską 
To neužteko, nuolatinis maisto pasi
keitimas nuolat vieną ar kitą išimdavo 
iš' rikiuotės. Ne kartą prisimindavau 
Aiistralijos lietuvių puikų maistą. Ir 
pagaliau gal but rimčiausia priežas
tis buvo musų pačių treneris. Man at
sisakius, be jokių diskusijų vienbal
siai buvo pakviestas Valaitis buvęs 
mūsų vienas iš geriausių žaidėjų. Jo 
silpnas komandos paruosimas, eilė 
elementarinių klaidų rungtynių metu 
ir pagaliau "nesugebėjimas tvarkytis 
su žaidėjais, kaip žmonėmis ir charak
teriais, turėjo lemiančios reikšmės tų 
7-nių rungtynių pralaimėjimui keliais 
taškais. Čia ir yra visos priežastys 
mūsų pralaimėjimų. O kad Bulionis vėl 
sako, kad pagal Soliūną ir mane daug 
rungtynių nulėmė teisėjai - tai vėl 
grynas melas! Šoliūnas apkaltino tei
sėjus dvejuose rungtynėse, o aš nera
šiau ir niekam nesiskundžiau. Ir 
galiu drąsiai pasakyti, kad daugumoje 
teisėjavimas buvo labai geras!

Tad išvadoje tik 4 rungtynes buvo 
pralaimėtos užtikrintai ir vertai. Vi
sas -kitas turėjome nesunkiai ir vertai 
laimėti. Deja, aukščiau minėtos prie
žastys neleido grįžti su 11 laimėjimų ir 
4 pralaimėjimais. Tada, žinoma, Bu
lionis ir keletą kitų nebūtu drįsę išsi
žioti... Kaip ten bebūtų’, nežiūrint 
kad Europos klasė yra aukšta, ne
žiūrint daugelyje komandų žaidė ameri
kiečiai, mes pamatėme ir įsitikinome, 
kad esame lygiaverčiai varžovai, kad 
galime drąsiai visur pasaulyje pasi
rodyti. Tuo būdu šia išvyka buvo 
atsiekta žymiai daugiau tiek sportiniu 
tiek propagandiniu atžvilgiu, negu kur 
nors Indonezijoje ar dar kitur, kaip 
Bulionis ir Laukaitis siūlo.

Vyt. Grybauskas 
***

Daug kam sydnejiškių teko., ap- 
i_ L„ 11 “Aušros" stovykla^Ihgleburne,
kurioje stovyklavo 64 skautai - tės, 
visi buvo giliai nustebinti jos pavyz
dinga tvarka, drausme, gražiu išpla
navimu, pionieriškais darbais ir Įdo
miais laužais. Tai nepaprastai džiugi 
apraiška musų jaunimo tarpe. Tuo 
labiau, kad šiai stovyklai vadovauja 
pats jaunimas - stovyklos viršininkas 
yra Jeronimas Belkus o jo padėjėjai 
skautai vyčiai, gi tuntininkas sktn. 
Balys Barkus vaikšto po stovykla, ir 
švilpauja; visi stovyklos darbai vyks
ta be vyresniųjų pagalbos - be mamyčių, 
be tėvelių ir be rėmėjų. Ačiū Dievui, 
musų skautai jau išmoko stovyklauti. 
Mums, seniesiems, tenka tik džiaugtis. 
Stovykla prasidėjo 3 ir užsibaigs 13 
d. sausio.

***

***
Melbourno Lietuvių Namų kon

certų salė išnuomota australų kinui 
gan geromis sąlygomis: už $500 į 
mėnesį,ir lietuviai ja galės naudotis 
visą šeštadienį ir sekmadienį iki 
6 vai. vakaro. ***

Gruodžio 16 d. Melboumo klubo 
nepaprastame susirinkime buvo daug 
pasiginčyta, ką daryti su kino salėje 
esančia žuvusiems už laisvę pa
minkline lenta, kurią australų nuo
mininkas pageidauja pašalinti. Klubo 
Taryba nori perkelti ją ų gretimai 
esančią koplyčią. Ten planuojamas 
įrengti tautinio susikaupimo kamba
rys. ***

Melbourne Parapijos Sekmad. Mokyklos 20-čio minėjimas. Kalba ALB Melboumo 
Apylinkės Valdybos pirmininkas V. Straukas. Sėdi iš k. į d. mokyt. A. Stasy
tis, kun. Pr. Dauknys, A. Dainienė, Krašto Valdybos švietimo reikalams na
rė, kun. P. Vaseris, M. Špokevičienė, Br. Genys ir V. Laukaitis. Foto. N. 
Butkūno.
MELBOURNO KATALIKO A RA PIJUS 

SEKMADIENIO MOKYKLOS 20-ČIO
MINĖJIMAS

Dvidešimtmetis iš vienos pusės 
trumpas, o iš kitos pusės ilgas lai
kas. Abu dėsniai galioja ir Melbour
ne Katalikų Parapijos Sekmadienio 
Mokyklos atveju. Daugelio lankiusių, 
mokyklą jaunuolių jau ir vaikai atėjo 
sekti, tėvų pėdomis.

Šeštadienį, gruodžio 8 d., apie 
130 žmonių susirinko tradicinei mo
kytojams paruošiamai vakarienei 
Lietuvių Namuose. Po sveikinimų ir 
kalbų sekė Įteikimas dovanų moky
tojams, iš kurių pasirodė net keli, su

mokyt, p. A. Stasyčiu priešaky, jau 
beveik 20 metų nenuilstamai dirba 
mokykloje.

Mokyklos Tėvų K-tas, vadovau
jamas p. V. Balnionienės, gražiai 
paruošė vaišes ir parūpino moky
tojams tinkamas dovanas, nors ir 
kuklias.

Sekmadienį, 9 d. gruodžio, visa 
mokykla dalyvauja pamaldose, o po 
piet Jubiliejaus minėjime, kur išda
linamos dovanos geriesiems moki
niams, o po šokolado dėžutę visiems 
lankiusiems.

Mokiniai pavieniai ir organizuoti 
atlieka programą vadovaujami mokytojų 
S. (Bizausko, R.^Macienės, E. Špoke-

Mieli Broliai, Sesės!
Šiemet sukanka lygiai dešimt 

metų nuo dekreto apie ekumenizmą 
paskelbimo Vatikano II suvažiavime. 
Sis laikotarpis gana patvirtino Baž
nyčios nuomonę, kad visus krikščio
nis suvienyti užsimojimas toli pra
šoka žmogąps jėgas (Ekum. dekr. 24 
skyrius).
labiausiai reikalingos uolios’ priva
čios bei viešosios maldos, kurias 
tenka laikyti viso ekumeninio sąjū
džio sielą (Ekum. dekr. 8 skyr.)

Kad mūsų maldos už susivieni
jimą būtu, tikrai našios, jos turi būti 
pagrįstos tvirtu tikėjimu. Pats Vieš
pats pabrėžė, kad tvirtas tikėjimas 
nuveikia gtebuklus. Kristaus pamo
kintas ir Sv. Jokūbas mums primena: 
“Tegul prašo su tikėjimu, nė kiek 
neabejodamas” Jk. 1,6.

Antrasis svarbus dalykas eku
menizmui puoselėti yra Dievo ir artimo 
meilė. Čia labiausiai gali patarnauti 
praktiško pobūdžio meilė - paslaugu
mas artimui, pavyzdžiui - veikiant iš 
vien su atsiskyrusiais nuo mūsų bro
liais ir sesėmis bado šmėklos aukų 
gelbėjime arba ekonominiai atsitiku
siųjų kraštų gerbūvio puoselėjime, ar 
panašiai. Meilės padiktuoti siekiai 
čia daugiau padės, negu koks perdė
tas uolumas arba lengvapėdiškas 
doktrinalinis kompromisų ieškojimas.

Dabartinis popiežius Jo Šven
tenybė Paulius VI šį mėnesį kviečia 
visus daug melstis už ekumeninio są
jūdžio sėkmingumą. Turime pripažinti, 
kad per dešimtį metų jau nemažai šiuo 
atžvilgiu pasiekta, tačiau ne tiek, 
kiek buvo laukta ir kiek Viešpats no
rėjo. Sv. Tėvas ne kartą yra pabrė
žęs, kad šis darbas bei pastangos pa
reikalaus '■ iš abiejų pusių daug kan
trybės ir ištvermingumo. Čia tenka 
prisiminti dar kartą Viešpaties žo
džius: “Visuomet reikia melstis ir 
nepailsti“ Lk. 18 1. Nuolanki bei 
ištverminga malda pagaliau pašalins 
visas kliūtis pastojančias kelią į 
tikrąją krikščionių vienybę, atseit, į 
vieną Kristaus avidę.

Siam sumanymui įvykdyti

vičienės ir kt. Programos pranešėja 
• Kristina Didelytė.

Po trumpos pertraukos - Akade
mija; pakviečiami į prezidiumą p. 
Dainienė, Krašto Valdybos narys 
švietimo reikalams, kun. P. Vaseris, 
mokyklos vedėjas,p. Laukaitis • Ka
talikų Federacijos pirmininkas, p. A. 
Stasytis (18 metų ištisai mokytojavęs 
mokykloj), svečiai iŠ kitų vietovių - 
kun. P. Dauknys - atstovas Geelong 
mokyklos, p. Br. Genys mokyklos 
atstovas iš Sydney, p. Neverauskaitė

Špokevičienė - atstovė Adelaidės 
mokyklos ir Melboumo mokyklos vedė
jas p. Baltutis.

Po sveikinimų, kurių buvo nema
žai, p. P. Baltutis nušvietė mokyklos 
nueitą kelią ir pasiektus laimėjimus.

Įteikus pažymėjimus, kun. Vase
ris pasidžiaugė mokyklos gyvenimu ir 
darbu ir padėkojo mokytojams ir tė
veliams . besirūpinantiems mokykla ir 
savo vaikų lietuvišku švietimu.

Malonu buvo matyti p. Dainienę iš 
Adelaidės, kuri įteikė dovanų - čekį 
Krašto Valdybos vardu Tėvų K-to 
p-kei p. Balnionienei, taip pat ir p. 
Statkuvienė Katalikų Moterų D-jos 
vardu ir p. Seikienė - Socialinės 
Globos D-jos vardu įteikė pinigines 
dovanas. ~ 
įvertina lietuviškumo išlaikymą ir 
paremia finansiniai. Beveik 
jaunuolių auklėjima lietuviškai 
mūsų ateitis.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
A.Z.

Gerai, kad organizacijos

finansiniai. Beveik 100
tai
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
AR NE GĖDA?

Prieš pat Kalėdas pasirodė 
“Australijos Lietuvių Kalendorius 
1974”, kurį redagavo Liet. Žurnalistų 
Sąjungos Sydnejaus Skyrius, o išleido 
Tarptautinis Informacijų Centro Lietu
vių Skyrius Sydnėjuje. Tokiais dide
liais vardais pasipuošęs kalendorius 
daugelį užintrigavo. Tik jį peržiūrėjęs 
pamatai, kad dėmesio nevertas leidi
nėlis. Nekalbėčiau ir aš apie jį, jei 
jame nerasčiau okupanto propagandos 
ir noro mus iš naujo sukiršinti,tų pačių 
asmenų , kurie prieš 3 metus kal

tino komunizmu 
galėtų būti patys 
komunizmu.

Kas yra tie 
šiam kalendoriui 
daug prieš trys metus Antanas Skirka 
pasiskelbė, ar tik ne “Lietuvos Ke
lyje”, kad jis esąs Liet. Žurnalistų 
Sąjungos Sydnejaus Skyriaus pirmi
ninkas, ir nuo to laiko tai vienur tai 
kitur pasigarsina toks esąs. Dėl to 
fakto ^netenka abejoti. Laukėme, kada 
tas žurnalistų skyrius pasirodys su 
darbais, deja, jo veiklos Sydnejuje 
niekas iki šiol negirdėjo. Dabar tame 
kalendorėlyje pasirodė, kad žurna
listai, būdami Sydnejuje, nežinojo 
net mūsų bendruomenės laikraščio, 
“Mūsų Pastogės” adreso, o ka jau- 
bekalbėti apie ALB Krašto Valdybos 
ar ALB Tarybos pirmininko adresus. 
Tie dalykai jiems, kaip nežinoma 
žemė, iš viso neegzistuoja. Jie nau
dojasi adresais tų organizacijtį, ku
rios jau prieš penkiolika ar dešimt 
metu yra išmirusios, o jie jas vadina 
veikliosiomis Sydnejaus lietuvių 
organizacijomis* Tai nėra čia kokia 
nors mūsų žurnalistams pašaipa, o 
tikri faktai, kuriuos galite rasti tame 
kalendoriuje, jų pačių suredaguotame.

į žurnalistus esame įpratę žiūrėti 
su pagarba; žmonės, kurie nešioja 
šį titulą, paprastai turi turėti šioje 
srityje reikiamų žinių, neužtenka būti 
baigusiu pradžios mokyklą, bet reikia 
žinoti ir apie spaudos etiką; jie 
negali sąmoningai ignoruoti faktus ar 
juos iškreipti, kaip tai matome šiame 
kalendoriuje. Tenka čia pastebėti, 
kad mes Sydnejuje turime ir daugiau 
žurnalistu, kurie šiam žurnalistų sky
riui nepriklauso.

Maža to, kad minimi žurnalistai 
nesiorientuoja vietos padėtyje, jie 
kaltina mūsų tautą padarius per 
“Liaudies Seimą” formalinį Lietuvos 
valstybingumo likvidavimą, jie kaltina 
mūsų bendruomenę nuklydus nuo tikrojo 
politinio kelio ir jie kaltina mūsų 
žymų veikėją Br. Stašionį padariusį 
politinius pareiškimus, nesiderinan
čius su mūsųlaisvės kovos interesais.

Šie kaltinimai taip suredaguoti, 
kad jais remiami okupanto interesai ir 
komunistinė propaganda. Apie tai jau 
rašė plačiai V. Saudargas “M.P.” 
Nr. 48, man čia tenka tik kai kuriuos 
jų momentus paryškinti.

Lygumiečio • L. Karvelio straips
nyje “Posūkiai” randame: “Pirmas 
žymus posūkis, nukreipęs mus iš lie
tuviško gyvenimo normalių vėžių, 
įvyko 1940 m. liepos 21 • 23 d.d?, 
kai "Liaudies Seimas” > bendradar
biaudamas su Sovietų Rusija atliko 
formalinį Lietuvos valstybingumo 
likvidavimą."

Šitoji tezė visiškai atitinka 
okupanto interesams ir komunistinei 
propagandai .L. K ar veli s prileidžia, kad 
Lietuva “Liaudies Seimo” laikais 
buvusi normaliose sąlygose ir todėl 
galėjusi reikšti savo valią, todėl jis 
ją ir pakaltina bendradarbiavimu, at
seit už savarankišką savo valios iš-

lllllllllltIMMIlM

lietu- 
Atsi-

kitus, o šiandien 
pakaltinti tuo pačiu

garsūs vardai, kurie 
įpūtė gyvybę? Maž-

JŪROS DIENA MELBOURNE
Sausio mėn. 19 • 20 d.d. Pilypo 

saloje • Phillip Island esančiame 
lietuvių kaimelyje prie Cat Bay tarp 
Summerland ir Seals Rocks rengiama 
tradicinė Melboumo lietuvių Jūros 
Diena.

Minėjimo Aktas bus sausio 19 d. 
šeštadienio vakare 7 vai. vak. Pro
gramoje pažadėjo dalyvauti ir mūsų 
Jūros Skautai.

Kviečiame visus Victorijos 
vius atsilankyti į Jūros Dieną,
vežkite palapines arba susitarkite su 
Pilypo salos lietuviais dėl nakvynės. 
Po minėjimo dar bus galima pamatyti 
Pengvinų Paradą.

Juros Dieną rengia Maž. Lietuvos 
Bičiulių Draugija padedant Pilypo 
salos lietuviams ir Juros skautams.

Maž. liet. Bičiulių D-ja.
***

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas C. ANUCIAUSKAS 

gyvenąs Australijoje.
Prašomas atsiliepti adresu: 

J. DAVIS, 41 Shepperds Hill Rd., 
Edden Hills, S.A. 5454.

16 - 18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708- 1414

ŠOKIAI!
Šeštadienį 8-12 vai. vak.
Sekmadienį 6-10 vai. vak.

Puikus 4 asmenų orkestras gros pagal jūsų pageidavimus.
PADĖKA * Dėkojame p. A. Plūkui už atliktus įvairius klubui 

darbus, kuriuos čia išvardinti būtų sunkoka.
* Dėkojame p. Mergelienei už talkininkavimą,orga

nizuojant klubo valgyklą.
* Lietuvių Karių Veteranų Sąjunga “Ramovė” do

vanojo klubui S44.00 vertės paskolos lakštą. 
Gražus gestas. Dėkojame Ramovėnams .

DĖMESIO NARIAMS. Prašome narius atkreipti dėmesį , kad 
nepilnamečius (žemiau 18 metų, ypač 
vaikus) galima atsivesti į klubo valgyk
lą nario globoje tik valgyti. Valgykloje 

vienų vaikų palikti negalima.

reiškimą. Komunistai savo propagan
doje kaip tik tą įrodinėja. Keista, kad 
L. Karvelis dedasi nežinąs, kad Lie
tuvos likimą nusprendė Molotovo su 
Ribbentropu slapti susitarimai (žiūr. 
The USSR - German Agression A- 
gainst Lithuania, Bronis Kasias. 
Plačiai buvo rašoma J. Slavėno “Mūsų 
Pastogėje” Nr. 22 - 27). Iš dokumentų 
matome, kad Lietuvos pasidalinimas 
įvyko daug anksčiau, kaip buvo sure
žisuotas “Liaudies Seimas”. “Liau
dies Seimas”, kaip farsas,buvo reika
lingas propagandai ir Sovietų Sąjunga 
iki šiol ja plačiai naudojasi.

Čia vertėtu priminti Vinco Krė
vės Mickevičiaus ir Liudo Dovydėno 
parašytus memuarus, iš kurių galima 
matyti kaip tas vaidinimas buvo atlik
tas, ir surežisuotas. Ar ne keista, kad 
Karvelis dedasi to nežinąs?

Julius Veteikis straipsnelyje 
“Komunizmas subyrės jeigu ištversi
me mes...” prikiša bendruomenei, kad 
ji pasirinkusi ne tą kelią, būtent: 
ji pasirinko lengvesnįjį - kultūrinį, o 
reikėjo pasirinkti politinį. Politinį 
kelią jis supranta kaip laukimą , iš- 
tvėrimą ir nieko nedarymą. Jo tezė - 
komunizmas subyrės, jeigu mes iš
tversime. Bet kaip mums ištverti, jis 
to klausimo nesvarsto, tartum tai būtų 
savaime suprantama. Kaip mes galime 
sulaukti arba ištverti, kai mūsų am
žius jau eina prie pabaigos, daugelis 
jau nebesulaukę mirė. Tik vienu 
būdu galime sulaukti ir ištverti, jei 
tinkamai paruošime savo jaunimą, 
jaunąją kartą, o ją galima paruošti tik 
kultūrinėm priemonėm, o ne laukimu 
ar politikavimu. Todėl ir mokyklos 
ir tautinių šokių grupės, ir chorai, 
sportas ir baliukai nėra lengvesnis 
kelias, o lietuviško gyvenimo ugdymas, 
yra labai reikalingi kad ištvertume, 
jei ne Šioje, tai kitoje kartoje.

Jei mes Veteikio patarimų pa
klausytume, turėtume sumažinti, ki
taip sakant, neremti mokyklų , chorų , 
tautinių šokių grupių. * ir kt. Kiekvie
nam aišku, kad mūstj veikla iš karto 
sustotų. Ar to Veteikis ir nori? To 
gali norėti tik mūsų priešai.

J.P. Kedys savo straipsnyje
“Pasivažinėjimai i okupuotąLietuvą” 
rašo, kad B. Stašionis padaręs poli
tinius pareiškimus, žalingus mūsų 
laisvės kovai, jis inkriminuoja B. 
Stašionį piktnaudojus ALB pasitikėji- ] 
ma. Tuo tarpu tokiu užuominu nema- 1 «• ' _ 1
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NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUR-OPIETIŠKAIS PATIEKALAIS 
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 « 350 asmenų
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS 
TELF: 709 • 3749 , 709 - 2018
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tyti ir tokių išvadų negalima padaryti 
net ir iš to paties “Gimtojo Krašto” 
ištraukų, kuriomis Kedys naudojasi. 
Taigi Kedys fantazijoje sukūrė duo
menis. kuriais mėgina apšmeižti vieną 
iš mūsų veiklių žmonių, kad jį paša
lintų iš bendruomenės veiklos. Tai 
tipiškas reiškinys. Jau nekalbant 
apie tai, kad mes jokiais aprašymais 
ar pareiškimais negalėtume naudotis 
“Gimtojo Krašto”,kaip grynai okupan- 
tinio propagandos įrankio , patiek
tais duomenimis, Kedys Juos mums 
pristato kaip tikrus faktus. Atrodo, 
kad pats Kedys, būdamas “Gimtojo 
Krašto” paveiktas, norėtų ir kitus 
paveikti.

Tai tokia yra šio politinio kalen
doriaus tarnyba. Ar ji mums priimtina, 
ar nekelia įtarimo, kad mūsų žurnalis
tai nežino ką daro, kad sėdi ne savo 
kėdėse? Tą patį galėtume pasakyti 
ir apie leidėją .Tarptautinį Informacijų 
Liet. Skyrių, kuri, kaip p. V. Saudar
gas rašo, sudaro tie patys du žmonės.

Tenka apgailestauti, kad Liet. 
Žurnalistų Sąjunga taip lengvai iš
duoda pažymėjimus žmonėms , kurie 
to darbo nemoka dirbti ir kurie turi

Regina Smaliorytė, Reginos Plokšty* 
tės Baleto Studijos studentė, šoka su 
partneriu Aleksu Ilyn’u Adelaidėje 
Literatūros, dainos, muzikos ir šokio 
vakare A.L. Kataliku Federacijos 
XI-to suvažiavimo proga. Nuotrauka 
A. Budrio.

| AUSTRALIAN LITHUANIAN
I WEEKLY

“OUR HAVEN”
I Australijos Lietuvių Bendruomenes 

s
| LEIDĖJAS: - ALB Krašto Valdyba
| Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 

Adelaide. .
“M.P.” Administrate jos 

Box 4558 G.P.O. SYDNEY 
N.S.W. 2001

visai kitus tikslus, kaip tiesai skleis- I 
ti ir tarnauti savo bendruomenei.

Visą šį reikalą suvedę į krūvą | 
galėtume pasakyti: - gėda mums, kad | 
tokie dalykai vyksta mūsų bendruo- | 
menėje.

A. Mauragis g

g Leidėjo ir 
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I1N.O.W. 4UU1
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