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NORS PRIES MIRTI PASAKYSIU 
TEISYBE

Kardinolas Mindszenty išleidžia savo atsiminimus

KARDINOLAS JOSEF 
MINDSZENTY — PAVERGTŲ 

TAUTŲ BALSAS

Daugiau kaip prieš savaitę laiko, 
atvyko su pastoracine misija 
aplankyti Australijoje gyvenančių 
savo tautiečių, Vengrijos primas 
kardinolas Josef Mindszenty. Šis 82 
metų amžiaus senelis, iškankintas 
už tikėjimą ir savo tautą 
kalėjimuose, išlaisvintas vengrų 
revoliucijos metu, bet sovietų 
tankams sutriuškinus vengrų 
laisvės daig^, gyvenęs 15 metų kaip 
tremtinys savo tėvynėje — J.A.V. 
ambasadoje — dabar jau laisvame 
pasaulyje. Jo kelias į laisvę labai 
dygliuotas. Vatikano ir Vengrijos

Kardinolas Mindszenty

MR. WHITLAM APIE
POLITINĘ PRIEGLAUDĄ

Labor Party atstovas Mr. Wran 
paklausė min. pirm. Mr. Whitlam 
apie praėjusį svaitgalį pasklidusius 
gandus, esą Australija atsisakanti 
suteikti politinę prieglaudą Rytų 
Europos diplomatams ir tas sudaro 
dalį politinių pastangų laimėti Rytų 
Europos valstybių palankumą, 
siekiant Australijos pirmininkavimo 
kitų metų JTO visuotiniame susi
rinkime.

Mr. Whitlam atsakydamas 
pareiškė, kad būtų visiškai 
neatsakingas Australijos 
vyriausybės pasielgimas 
identifikuoti Rytų Europos 
diplomatus, kurie ieškojo politinės 
prieglaudos Australijoje arba 
išvardinti kraštą, iš kurio jie atvykę. 
Nes tai būtų ieškoma atitinkamam 
asmeniui bėdos. Jokia vyriausybė 
automatiškai nepriima prašymo po
litinei prieglaudai gauti. Jei 
prašymas suteikti politinę 
prieglaudą atmestas, aišku, asmuo, 
kuris tokį prašymą padavęs, savo 
krašte atsidurtų nepatogioje 
padėtyje.

komunistinės vyriausybės 
susitarimu, J.A.V. spaudžiant 
palikti jų ambasadoje turėtą 
prieglaudą, kard. J. Mindszenty 
buvo leistas iš vykti iš Vengrijos su 
sąlyga, kad jis pasidarytų nebyliu — 
nekalbėtų apie Kat. Bažnyčios 
padėtį Vengrijoje ir savo ten 
patirtus pergyvenimus. Kard. J. 
Mindszenty betgi ryžosi pralaužti tą 
tylos sieną, kuri skiria kenčiančią 
Rytų Europos dalį nuo Vakarų 
pasaulio. Jis žodžiu ir savo rašomais 
atsiminimais, kurių ypač nenori jo 
tėvynę valdantieji, ryžtasi atskleisti 
tiesą, kurios nenori Vakarai pažinti 
ir stumia Rytuose kenčiančias ir 
laisvės pasiilgusias tautas į neviltį. 
Vakarai, tikėdami sovietų pažadais, 
stengiasi viską užmiršti, kad tik 
laimėtų taiką ir bendradarbiavimą. 
Charakteringi buv. JAV prezidento 
R. Nixon žodžiai, pasakyti 1974 m. 
vasario mėn. ryšium su Al. 
Solženicino ištrėmimu: “Nei 
Solzenicinui nei kitiems į jį 
panašiems Sov. Sąjungoje, 
Ameril ?s net ir santykių su Sov. 
Sąjunga nutraukimas nieko 
nepadės. 0 tylos ir detente dėka 
esanti laimėta taika ir 
bendradarbiavimas”. Bet — ar 
ilgam?

Tyla ir Vatikane, nes nenorima 
susidūrimo, o pasitikima susitarimu. 
Vatikanas nori šį tą llaimėti 
okupuotuose kraštuose — skirti 
vyskupus, išlaikyti kunigų 
seminarijas ir kit. 0 ką už tai — tik 
tyla, negirdėti kankinių šauksmo.

Kard. J. Mindszenty tėvynė ir 
mūsų Lietuva kenčia tokius pat 
sunkumus ir persekiojimus ir laukia 
nors moralinės paramos, viešosios 
nuomonės, sąžinės atbudimo. 
Viešosios nuomonės spaudimas 

i išgelbėjo rusų disidentų gyvybes, 
palengvino žydų gyvenimo ir 
emigracijos sąlygas. Kelių žydų 
nuskriaudimas Sov. Sąjungoje 
rsukelia pasaulio reakciją — ir atneša 
vaisių.

Disidentų balsai, slaptoji spauda, 
LKB kronikos paskelbti 
dokumentai, peticijos, kard. Slypi, 
kard. Mindszenty ir pan. drąsūs 
balsai, nors ir pamažu, judina 
nejautrią pasaulio sąžinę. Tas duoda 
pavergtiesiems sustiprinimo ir 
vilties.

Kard. J. Mindszenty mums 
primena ir Lietuvos kankinius — už 
tikėjimą ir Tėvynę: prieš mūsų akis 
praeina kankinių eilių eilės: 
aukštieji Bažnyčios dignitoriai, 
valstybininkai, meno, mokslo 
atstovai, šimtų nukankintų 
dvasiškių ir šimtai tūkstančių 
įvairių profesijų žmonių — 
nukankintų, ištremtų, mirusių bado, 
šalčio kankinimų mirtimi tolimam, 
svetimam krašte. Jų balso pasaulis 
nenori girdėti, užsikiša ausis. Bet 
gyvieji, esą laisvėje, turi už anuos 
byloti. Kard. J. Mindszenty ir už 
juos kalba.

DAINOS CHORAS ŠVENČIA 20 METŲ JUBILIEJŲ. Čia matome choris
tus išsirikiavusius prie Sydnejaus Lietuvių Klubo Namų (Žiur. pusi. )

Nuotrauka M. Vilkaitis

Bražinskų Reikalu
Algirdas Gustaitis

BRAŽINSKAI DĖKOJA 
LAISVIEMS LIETUVIAMS

Lietuviai patriotai Pranas ir 
Algirdas Bražinskai, man rašytame 
1974 spalio 3 d. laiške pranešė, kad 
1974 m. rugsėjo 27 d. įvykęs 
paskutinis jų teismo posėdis 
Ankaroje, Turkijoje, atmetė

IEŠKO NUSIKALTĖLIŲ
Šiomis dienomis, kaip pranešama 

iš Maskvos, čia policija dariusi 
kruopščius paieškojimus, kratas — 
buvo ieškoma nusikaltėlių — žudikų. 
Tokių policija nesurandanti 15.

Tomis pat žiniomis, Maskvos 
požeminiame geležinkelyje įvykęs 
gaisras. Žinia apie tai iki šiol viešai 
nebuvo skelbiama, bet daugelis 
liudytojų matė prie vieno iš požemio 
išėjimo daug ambulansų ir išnešamų 
su neštuvais žmonių.

**♦

RUSAI BANDO RAKETAS
Kaip jau anksčiau buvo pranešta, 

Sov. Sąjunga daranti mėginimus 
tarpkontinentinių raketų, kurių nu
nešamasis tolis apie 10,000 km. 
Tokios raketos iššaunamos iš 
centrinės Rusijos ir jų kritimo vieta 
numatoma Ramiajame vandenyne, 
apie 1,000 km. nuo amerikiečių 
Midway salos. Mėginimai truksią 
apie 10 dienų.

***

NEBUS ŠIEMET DIDINAMOS 
PENSIJOS

Min. pirmininkas Mr. Whitlam 
parlamente, atskydamas į 
paklausimą, pareiškė, kad kitas 
amžiaus ir invalidumo pensijų 
padidinimas būsiąs tik šių finansinių 
metų pabaigoje.

Pagal Labor Party programą, 
pensijos didinamos kasmet du kartu 
— pavasarį ir rudenį — iki jų dydis 
sieks 25% vidutinio darbininkų 
savaitinio uždarbio. Šiuo metu 
pensijos tesudaro tik 19% .

**♦ 

pakartotinus rusų kaltinimus ir 
patvirtino an^s ;snį teismo 
sprendimą: jie laisvi, nes pritaikytas 
Turkijos amnestijos nuostatas.

Iš Turkijos galėtų išvykti, jei 
turėtų kokios valstybės vizą 
įvažiavimui.

Jiems pageidaujant, laiške 
praneštų žinių neskelbiu. Jie prašo 
laisviems pasaulio lietuviams 
paskelbti tokią jų padėką:

PADĖKA
1974 m. rugsėjo 27 d. Ankaroje 

įvyko 24-tas paskutinis mūsų teismo 
posėdis, galutinai patvirtinęs mūsų 
amnestijos įstatymo pritaikymo 
teisėtumą. Tuo būdu buvo baigta 
ilgai Turkijos teismuose trukusi 
politinė byla. Mes, 1970 m. spalio 15 
d. prasiveržę pro geležinę uždangą, 
pagaliau 1974 m. gegužės 21 d. 
tapome visiškai laisvi. Rugsėjo 27 d. 
teismo posėdis tą faktą dar kartą 
patvirtino, atmesdamas rusų 
protestus.

Šia proga mes norėtume išreikšti 
nuoširdžią padėką visiems mus 
ilgoje, sunkioje kovoje rėmusiems 
tautiečiams. Mes, Lietuvos laisvės 
kovotojai Pranas ir Algirdas 
Bražinskai, iškalėję beveik 
ketverius metus kalėjime, visuomet 
jautėme savo laisvųjų tautiečių 
moralinę ir medžiaginę paramą, ko 
mes niekad nepamiršime. Ypačiai 
esame dėkingi už organizuotą 
laiškų, telegramų, peticijų Turkijos 
vyriausybei siuntimo žygį, kuris 
pagreitino mūsų išlaisvinimą ir 
išgarsino Lietuvos problemas.

Lietuvos laisvės kovotojai
(pasirašė) Pramas Bražinskas 

Algirdas Bražinskas

KODĖL BRAŽINSKAI 
NETURI VIZŲ?

Šitą klausimą jau esu kėlęs 
spaudoje, bet kas į jį reagavo? 
oficialūs asmenys ar jų išlaisvinimu 
besirūpinančios didžiosios lietuvių 
organizacijos.

(Nukelta \ 2 pusi.)
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SU VADAIS AR BE VADU 
“M.P.” Nr. 42 G. Žemkalnis para

šė straipsnelį “Vadų Beieškant”. Šis 
nedidelis straipsnelis turi didelės 
reikšmės. Aš norėčiau dalinai jį 
papildyti, dalinai atsakyti.

Visų pirma vadų ieškoti nereikia, 
jeigu jie yra, jie patys pasirūpina 
kad juos visi matytų. Vadai 
nesistengia kitus suprasti, ar kitų 
klausytis, jie nori kad kiti jų klausy
tų ir jų įsakymus vykdytų. Turime 
ir mes savo bendruomenėje vadų, 
jie nepakenčia daugumos valios, 
todėl ir nedalyvauja bendruomenės 
susirinkimuose, nes nepakenčia 
demokratinės sistemos. Jie patys 
apie save organizuoja mažus 
būrelius ir atakuoja pačių 
Bendruomenę ar jos laikraštį “Mūsų 
Pasatogę”. Taip reiškiasi mūsų vadų 
veikla.

Vargiai ar galima būtų pavadinti 
vadais tuos, kurie kandidatuoja į 
K rašto Valdybą. Greičiau jie yra 
susipratę tautiečiai, kurie prisiima 
sunkias pareigas iš reikalo,, o ne iš 
noro vadovauti. Jei būtų tos 
pareigos apmokamos keliais 
tūkstančiais dolerių, tada žinoma 
galėtume kandidatus pasirinkti ir 
pareikalauti asmeniškų 
kvalifikacijų. Tada jie ir patys 
kalbėtų ir nereikėtų jų klausti 
kokios jie nuomonės yra apie 
politines partijas ar laikraščio 
redagavimą. Dabar reikalauti kad 
kas atliktų skryningą iš tokio 
žmogaus, kuris aukojasi, yra tikras 
nesusipratimas.

Bendruomenes laikraščio 
redagavimas yra svarbus reikalas. 
Bet tokį klausimą statant, p. 
G.Žemkalnis turėtų žinoti pirmą 
kokias sąlygas yra tam laikraščiui iš 
viso egzistuoti. Ar p. G. Žemkalnis 
žino bent vieną kandidatą, kuris 
sutiktų šiose sąlygose redaguoti 
laikraštį? jei taip, tegul pasiūlo 
Krašto Valdybai, ji jau visus metus 
kaip ieško naujo redaktoriaus.

Kalbant apie mūsų bendruomenės 
laikraštį, reikia pasakyti, kad jis yra 
puolamas, persekiojamas ir 
niekinamas dešiniųjų ir kairiųjų 
vadų ir vadukų. Faktas yra kad 
redaktoriai buvo ir yra šmeižiami, 
grasinami ir net buvo atsitikimas- 
sumušti, keliamos jiems teismuose 
bylos.jau antrą kartą. Kas tokiose 
sąlygose gali ilgai ištverti, ar norėti 
redaguoti bendruomenės laikraštį?

Visus tokius klausimus keliant, 
reikėtų stovėti arčiau realybės ir 
pagalvoti, kokias mes visi turime 
pareigas, kad mūsų bendruomenė 
būtų gyvesne.kad laikraštis, kuri 
leidžiame, atatiktų daugumos 
nusistatymui ir vykdytų Bend
ruomenės tikslus bei uždavinius.

Liūdna ir griaudu turėtų būti 
visiems, kai mūsų laikraščio 
redegavimas tampa kančia, kai 
mūsų garbės teismai mūsų patrijotų 
yra terorizuojami ir nepripažįstami, 
kai pati bendruomenė merdėja 
apatijoje. Visi šiuos rūšies veiksmai 
yra mūsų bendruomenės žudymas, 
nieko negali padėti ir skaudūs 
smūgiai, kurie kaip akmeniu 
užgautas balos vanduo subanguoja 
vilnimis ir vėl greitai nurimsta. 
Mums reikia srovės, mums reikia 
moralinės jėgos ir kito kelio nėra4 
kaip visiems įsijungti į aktyvią i 
veiklą ir vieną kartą pasakyti gana 
tiems vadams ir vadukams ardyti 
mūsų bendruomenę. am
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Dabartinis Dainos choras, viduryje sėdi dirigentas B. Kiveris, jam iš dešinės dirigentė Zita Belkutė.

Padėkime Bražinskams!

Dainos chorui25m.
DAINOS CHORAS ŠVENČIA

20 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ
Nors choristai jau pradėjo giedoti 

bažnyčioje 1952 metais, bet pati 
organizuota veikla prasidėjo birželio 
27 d. 1954, kada įvyko pirmoji 
repeticija vadovaujant Jonui 
Gaižauskui. Gruodžio mėn. tais 
metais išvykus iš Sydnejaus J. 
Gaižauskui Dainos chorui vadovauti

SOVIETIŠKI VAISTAI
Iš Maskvos pranešama, kad du 

sovietų mokslininkai suradę 
stebuklingą preparatą, kuris gydo 
žaizdas, išgydo gūžį, apsaugo nuo 
artričio,išaugina iki dvigubo ilgio 
gyvylių šarstį ir, galbūt, išgydys 
nuo plikimo.

***

KALTINAMI KROATAI
Žiniomis iš Belgrado, 16 kroatų 

kaltinami mėginę nuversti 
Jugoslavijos vyriausybę, įvykdę 
nužudymų ir naudoją terorą 
siekdami atkurti nepriklausomą 
Kroatijos valstybę. Jiems gresia 
didelės bausmės — net iki mirties.

***
UKRAINIEČIŲ VEIKĖJAS 

SYDNEJUJE
Remiamas Federalinio komiteto 

ginti politiškai persekiojamuosius 
Ukrainoje ir globojamas Ukrainiečių 
organizacijų federacijos Australijoje 
į Sydnejų šiomis dienomis atvyko 
John Kolasky, gimęs Kanadoje, 
buvęs komunistas, kuris 1965 m. 
buvo iš Sov. Sąjungos ištremtas po 
to, kai buvo lankęs Centrinio 
komunistų partijos Ukrainoje 
komiteto aukštesniąją partijos 
mokyklą Kijeve. Mr. Kolasky 
laikomas sovietų reikalų žinovu.

*** 

Dainos choro krikšto jubiliejui atminti. Dirigentas Algis Plūkas, 1956 m

jUllllBiail! flfiiiaiiiiii
niiiiit vai
irMĮMMKMI

B !««

L —_ ■ ; 1

f Į

h Mils... '.Ja

atėjo Algis Plūkas. Jau dviejų metu 
susidainavusi chorą Algis Plūkas 
atvedė į krikštynas, kurios įvyko 
1956 m. gegužės 5 d.

Oficialus vardas buvo duotas 
“DAINA”. Krikšto tėvais buvo J. 
Gaižauskas, Ona Baužienė, Aldona 
Bernotaitė ir Bronius Kiveris, 
kuriam kaip žinome K. Kavaliauskui 
staigiai mirus, atiteko Dainos choro 
vadovavimas.

Tai ilgas laikas(nesuskaičiuotų 
valandų daugybė, kurias Dainos 
choristai sukrovė ant lietuviškos 
dainos aukuro. Dainininkai per 
dvidešimti metų žinoma keitėsi. Kiti 
jau iškeliavo amžinybėn, įskaitant ir 
ilgametį dirigentą K. Kavaliauską.

Tenka pastebėti, kad į pirmąją 
repeticiją buvo užsiregistravę 44 
choristai ir per 20 metų Dainos 
chore randasi 65 aktyvūs 
dainininkai. Taigi reikia priimti, 
kaip džiugų faktą. Dabartinis 
Dainos dirigentas Bronius Kiveris 
turi daug vilčių, kad dabartinis 
choro sąstatas nemažės. Moterų 
chorą mokina ir diriguoja jauna 
lietuvaitė Zita Belkutė, iš kurios 
galime daug ko tikėtis ateityje.

Nors neturime formulės, kurią 
panaudoję galėtume įtraukti 
daugiau jaunimo, vis tik reikia 
gyventi su viltimi, kad vieną dieną 
jaunimas į chorą ateis. To tikisi 
dirigentai ir žengiantys į vėlesnius 
gyvenimo metus choristai. Dainos 
choras ruošiasi atžymėti savo 
prasmingai nueitą dvidešimties 
metų kelią su Koncertu — Baliumi, 
kuris įvyks š.m. lapkričio 9 d. 
Father O’Reiley Memorial Hall 
Auburne.

Tai bus neeilinis parengimas ir 
dainiečiai tikisi, kad susilauks svečių 
iš arti ir toli.

akras

(Atkelta id 1 psL)
Privatūs asmenys, tiek pažįstami, 

tiek ir nepažįstami, man nuolat Bra
žinskų išlaisvinimo, vizos reikalais 
skambina, teiraujasi, rašo, prašo 
patarimų, nurodymų. Daugelis jų 
nusivylę mūsų vadovaujančių 
organizacijų neveiklumu ir klausia 
mano patarimų, ar jiems bei jų 
vadovaujamoms organizacijoms 
nepradėti daryti tokių bei kitokių 
sprendimų.

Todėl noriu paklausti mūsų 
didžiųjų vadovų, ką jie daro 
Bražinskų iš Turkijos išvežimo 
reikalu? Ar eiliniai lietuviai gali kuo 
padėti, be piniginių aukų. 
Visuomenė Bražinskų reikalu tikrai 
ir nuoširdžiai rūpinasi.

Noriu atkreipti dėmesį į laisvės 
siekusių lietuvių pastangas išsisukti 
iš Vokietijos nacių pastangų 
sugaudyti darbingus lietuvius, 
lietuvaites, jų okupacijos II 
Pasulinio karo metu Lietuvoje.

Tada lietuviai tarpusavy 
greitomis sudarydavo fiktyvines, 
netikras vestuves, iš vienos pusės 
oficialiai vesdamiesi, iš kitos pusės, 
vien savo ir artimųjų žiniai, 
pasirašydami, jog tos vedybos yra 
netikros, padarytos tiktai vokiečių 
— nacių apgavimui.

Tokie dokumentai išsaugojo 
daugelį lietuvių, lietuvaičių nuo 
išvežimo į Vokietiją ar išsiuntimo į 
frontą. Tiesa, buvo tokių, kurie 
vėliau dirbtines vedybas pavertė 
tikromis.

Galvojasi: O kodėl laisvos 
lietuvaitės negalėtų panašių vedybų 
padaryti su Bražinskais? Siekiant 
naudingo tikslo reikia lankstumo.

Kadangi viename lietuvių 
laikraščių buvo paskelbta dabartinė 
Bražinskų gyvenimo vieta, net su 
miestelio nuotrauka, tai nėra reikalo 
man daugiau slėpti jų adresą: P. ir 
Al. Bražinskas, Multeciler Kamp 1, 
Yozgat, Turkey.

Kaip anksčiau rašiau, dabar jie 
gyvena politinių pabėgėlių 
stovykloje. Pranešė, iš lietuviškų 
laikraščių gauna “Tėviškės 
Žiburius” ir “Dirvą”.

Bražinskų reikalu pagrindiniai ir 
oficialiai rūpinasi Vlikas. Jie 
reikalingi piniginės paramos tų 
nelaimingų dviejų lietuvių 
pagelbėjimui. Vliko adresas: 
Supreme Committee for Liberation 
of Lithuania, 29 West 57th Street, 
New York, N.Y. 10019.

Nepamirškite Bražinskų!

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 42. — “Baletas 

Australijoje”, po fotografija Roma 
Rataitė balete “Raymonda”, turėjo 
būti užrašas: Roma Rataitė balete 
“Yugen”, choreografija Roberto 
Helpmanno. Atsiprašome už 
neapsižiū rėjimą.

Red.
***
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STUDIJŲ DIENU MINTIS BESVARSTANT

1974 Velykų atostogų metu, 
balandžio 12 — 13 d. A.L.B.,Krašto 
Valdyba suruošė 3 — šias
Australijos Lietuvių Studijų Dienas, 
Adelaidėje.

Šių Studijų Dienų tikslas buvo 
apsvarstyti išeivijos lietuvių ryšių 
palaikimą su okupuota Lietuva. 
Buvo pristatyta teoretinė tezė, iš 
kurios buvo išvystytos trys temos. 
Kiekvienoj temoj buvo perduoti 3 
referatai.
(dėl dalyvių ir TEMOS prašome at
kreipti dėmesį i ^ekretorio 
protokolą).

Po paskaitų moderatoriai pravedė 
diskusijas, kuriose iškilo įvairių 
nuomonių dėl kai kurių referantų 
pareikštų minčių.

Nors galutinės išvados nebuvo 
padaryta, bet, pareikštos idėjos ir 
nuomonių pasikeitimai t praplatino 
žmonių akyratį; davė pagrindo 
giliau atpažinti mūsų tautinės

STUDIJŲ DIENŲ ORGANIZATORIAI IR PRELEGENTAI.
Iš kairės stovi — dr. K. Kemežys, dr. A. Stepanas, dr. R. Zakarevičius, V. 
Janavičius, L. Urbonas, dr. V. Doniela, P. Pusdešris. G. Žemkalnis, M. 
Pocius. Sėdi iš kairės — E. Jaciunskienė, J. Reisgytė. L. Pocienė. E. 
Karazijienė, dr. D. Viliūnaitė,. V. Baltutis, trūksta J. Stačiūno.
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DĖL BENDRADARBIAVIMO
P Pusdešris

Laisvos Lietuvos laikotarpyje, 
o taip pat ir okupacijų metu, santykiai 
su tėvyne buvo aiškūs ir dėl to jokių 
problemų nekilo. Tėvai, o ypač mo
kykla, išmokė patriotiniu žvilgsniu 
Žiūrėti į savųjų gimtinę ir kraštų, 
didžiuotis Lietuvos Istorija, brangin
ti savanorių krauju aplaistytų nepri
klausomybę. Tautiečių tarpusavio 
santykiai, bendrai paėmus, buvo geri 
ir jie Žymiai skyrėsi nuo santykių su 
kitomis Lietuvos teritorijoje gyve
nančių tautybių mažumomis. Didžiau
siu mūsų tautos priešu tada buvo 
lenkai, nes jų pagrobtas Vilnius 
buvo laisviems lietuviams pačia 
skaudžiausia žaizda.

Užgriuvus bolševikų ir vokiečių 
okupacijomis lietuviai tarpusavyje 
ypatingai suglaudėjo. Didžiuoju tau
tos ir valstybės priešu pasidarė oku
pantas. Didžiuoju lietuvių tarpusavio 
ryšiu — tyli ar aktyvi rezistencija ir 
nepriklausomybės siekis. Nereikėjo 
ir tada sukti galvos sprendžiant 
kaip santykiauti su okupantams pad
laižiauti nuėjusia tautos maža mažu
ma — į tą klausimų- atsakymas jau 
senai buvo suformuluotas nepriklau
somos Lietuvos įstatymuose posakiu, 
kad tėvynės išdavimas yra baudžia
mas mirtimi. Šis įstatymų paragrafas 
nebuvo tik Lietuvos teisininkų su
galvotas, jis buvo ir tebėra daugelio 
valstybių įstatymuose, ypač tose, ku
riose valstybės sąvoką neišskiria
mai siejama su tautos sąvoka.

Šį Lietuvos įstatymų išspręstą 
santykiavimą su okupantais ir jiems 

išeivijos stovį ir gal atnešė 
tolerancijos kitom idėjom bei 
pozityvaus ir realaus atsinešimo 
mūsų Lietuvybės Išlaikymo 
Klausimu.

Studijų Dienom užsibaigus 
nebuvo įnešta jokių rezoliucijų ar 
padaryta išvadų.

Kai kurios mintys ir pasiūlimai 
buvo gana radikalūs, taip kad 
klausytojai turėjo progos šį 
klausimą pilniau išgyventi, ir 
išklausę įvairių nuomonių sudaryti 
savo išvadą.

Studijų Dienų referatus buvo 
nutarta pateikti į spaudą, tokius 
kokie buvo perduoti pačių 
skaitytojų.

Lidija Pocienė 
A.L.B. Krašto Valdybos narė

Jaunimo reikalams — 
Studijų Dienų Organizatorė 

***

komunistų brukte mums

parsidavusiems tautos atplaišomis 
ypač aktyviai vykdė antroje bolše
vikų okupacijoje Lietuvos partiza
nai, beveik dešimtmetį save pasiau
kojančioje kovoje išsilaikę Lietuvos 
miškuose. Šiandien neabejodami Ro
mo Kalantos aukos prasme, mes ban
dome abejoti savo partizaną aukos 
prasmingumu. Aukoje ne viskas skai
čiais apskaičiuojama, ne viskas svo
riais pasveriama, aukos vertinime 
kompiuteriu gali pabūti tik Lietuvą 
mylinčio ir bent kiek idealizmo vertę 
nuvokiančio lietuviška širdis.

Laiko tėkmei daug ką nuplovus ir 
Lietuvos 
brukamos propagandinės literatūros 
įtaigojami mes kartais tėvynės ilge
sio dykumoje lyg tai pamatome mira
žą kad dabartinė Lietuva yra laisva 
laisvų tautų draugystėje. Lyg ir pa
tikime, kad mūsų krašto okupacija, 
pilna žodžio prasme, buvusi tik vo
kiškų nacių laikais, kad dabar Lietu
voje tik kapitalistais ir buožėmis 
nusikračiusių darbininkų valdžia. 
Vyresnieji visi prisimename, kaip 
1940 m. Lietuvą užėmusi rusų kariuo
menė pasivadino išvaduotojais. Nuo 
ko ji tada mus išvadavo? — Nuo ne
priklausomybės, nuo laisvės Lietu
voje būti lietuviu. Prisiminkime veži
mų į Sibirą terorą. Prisiminkime lik
vidavimą tūkstančių lietuvių vien už 
tai, kad jie buvo patriotai. Prisimin
kime sunaikintus mūsų tautos didvy
rių paminklus, rusiškai perkrikštytas 
gatves. Mes matome lietuviškomis 
pavardėmis pavadintas figūras Lietu
vos Tarybų Respublikos lėlių teatro 
vyriausybėje, bet mes kartais tin
gime pasilenkti ir pažiūrėti kieno 

rankos tas lėles siūlais tampo, kad 
ten vien tik rusai susėdę. Ne, Lietu
va yra rusų bolševikų formaliai 
pavergta ir nei kadaise inscenizuotas 
Stalino saulės parvežimas, nei su
vaidinami neva rinkimai į sovietines 
tarybas, nei bolševikų propaganda to 
aiškaus fakto niekad nepakeis.

Taigi, turime reikalo su rusų 
bolševikų pavergta Lietuva ir šių 
Studijų dienu temos formuliavimas, 
mano nuomone, būtų buvęs daug 
tikslesnis, jei būtų buvę parašyta 
— Santykiavimas su pavergta Lietuva.

Žinojimas, kad Lietuva yra pa
vergta ir musų šiose Studijų Dienose 
svarstomų santykiavimo temą skelia j 
dvi pagrindines dalis: - 1. santykia
vimas su pavergtos Lietuvos lietu
viais, ir 2 — santykiavimas su Lietu
vos pavergėjais.

Kas gali būti gražesnio už tau
tinį lietuvių ryšį, kuris turėtų būti 
tvirtesnis už visus partinius ir ideolo
ginius ryšius. Kaip gražu, kad lais
vame pasaulyje pasklidę lietuviai 
neatplyŠtų nuo savo tautos kamieno 
ir jų santykiavimas būtų grynas pa
triotinis nuoširdumas ir solidarumas. 
Tačiau ties Čia iškyla, mano nuo

mone, pats esminis santykiavimo 
problemoje klausimas — ar yra įmano
mas, ar yra galimas betkoks santy
kiavimas su dabartine Lietuva, kuris 
vyktų be tiesioginio okupanto įsi
kišimo ir be jo tarpininkavimo?

Bent kiek pažįstančiam komunis
tinę sistemų ir jos praktiškų vyksmų į 
Sovietų Sąjungos inkorporuotose res
publikose, atsakymas į Šį klausimų 
bus aiškus ir tik vienas — toks santy
kiavimas yra neįmanomas ir negali
mas. Betkokius ryšius užmegzdami su 
pavergtais lietuviais mes tai galime 
įvykdyti tik su okupanto leidimu ir 
pritarimu. Visi žinome taiklų ir šimtą 
procentų teisingą posakį, kad Rusija 
yra tautų kalėjimas. Kalėjimuose 
visur yra tvarka panaši. Nueikime į 
betkuri kalėjimą kad ir Australijoje 
ir įsitikinkime koks gali būti ir yra 
santykiavimas su kalėjime esančiais. 
Ne kalinį lankantis, bet tik kalėjimo 
vyresnybė pasakys kada kalėjime 
esantį gali aplankyti, kiek laiko tau

jam galileista su juo pabūti, ką tu 
nunešti.

Visiškai tuo pačiu 
vyksta ir mūsų ekskursijinis santy
kiavimas su pavergtais lietuviais: - 
Maskva, “Gintaro” viešbutis Vilniu
je, Druskininkai, na, ir dar kaikas, 
ką teikiasi kalėjimo sargai tau 
pridėti. Žinome, kad kai kurie nuvykę 
Lietuvą skersai išilgai išvažinėja, 
bet tai yra išimtys, kurios nekeičia 
bendros taisykles.

Be komunistų partijos ir be 
Maskvos leidimo pavergtoje Lietuvoje 
nieko negali vykti. Net ir LTSR vy
riausybė yra tik Maskvos įsakymų 
vykdymo aparatas. Ypač betkokį 
santykiavimą su užsieniu (taigi, ir 
su mumis) Maskva tvarko pati viena, 
pavergtų tautų — respublikų įstaigų 
tarnautojus pastumdama tai vienan, 
tai kitan šachmatų lentos langelin, 
bet stumdymo monopolį turi tik vie
nas, tik Maskva.

Taigi, šitokioje Lietuvai primes
toje komunistų sistemoje patys lietu
viai gali vykdyti tik tai, ką jiems 
rusai įsako, arba, ką jie iš rusų išsi
prašo. Negalint būti jokiai lietuviš
kai 
kaip 
aišku, 
gyvenančių santykiavimas su paverg
tos Lietuvos lietuviais, yra galimas 
tik toks, kokį jiems leidžia ar įsako 
Maskva, o, savaime suprantama, kad 
Maskva leidžia ar įsako tik tai, kas 
jai pačiai yra naudinga, jei ne dabar, 
tai gal tolimesniuose komunistų parti
jos planuose.

iniciatyvai, jokiai savivaldai, 
mes tų terminų suprantame, 

ir mūsų laisvuose kraštuose

planuose.
Pagaliau, iš kur ta bendradar

biavimo karštligė kilo? Juk jau virš 20 
metų tuos šiaudus vis apsivartydami 
kuliame. Nesutarimo plyšys tarpe 
mūsų, deja, tik platėja. Priėjom prie 
to jau kad ne pavieniai lietuviai, bet 
ištisos mūšų organizacijos ir laikraž- 
,Čiai užima aiškius frontus ir kaip 

Izraelio fronte vyksta nuolatiniai ap
sišaudymai. Tiesa, už bendradarbia
vimą pasisakančių organizacijų ir 
laikraščių atsirado tik vienas kitas, 
žinoma, pirmiausiai įskaitant JAV-se 
leidžiamus lietuvių komunistų laik
raščius, tačiau kad daug neramumo jis 
mumyse sukėlė ir tebekelia, pilnai 
parodo, kad ir šioms Studijų Dienoms 
santykiavimą su pavergtu kraštu pa
rinkus vieną, vienintelę temą.

Komitetas ryšiams su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais palaikyti 
Vilniuje buvo įkurtas 1947 m. Tais 
pačiais metais buvo išleistas mums 
skirtas specialus laikraštukas “Tė
vynės Balsas”, kuriame ir buvo nuo
lat keliamas bendradarbiavimo siūly
mas. Štai, kur yra šių Studijų Dienų 
temos lopšys. Kad tas paėjimas buvo 
įsakytas Maskvos, akivaizdžiai pa
rodo dar ir tai, kad tos pačios paskir
ties komitetai tuo pačiu laiku buvo 
sudaryti Latvijoj, Estijoj, Ukrainoje 
ir kitur, kad ir tų tautybių laisvuose 
kraštuose gyvenantieji piliečiai gau
na panašius, bendradarbiavimo mintį 
skleidžiančius laikraščius. Taigi aiš
ku, kad tuo komitetu ir “Tėvynės 
Balsu mūsų svetur pasklidusių lan
kymą pradėjo ne mūsų broliai paverg
tos Lietuvos lietuviai, bet jų paver
gėjas, jų laisvės duobkasys — rusiš
kasis komunizmas.

Propagandiniais bendradarbia
vimo komitetais ir laikraščiais nepa
sitenkinta. Ta mintis betarpiškai pra
dėta lietuvių ir kitų pabėgėlių tarpe 
įtaigoti lietuvių, dirbančių Sovietų 
Sąjungos konsulatuose. Amerikos 
lietuviai sulaukė net specialaus 
bendradarbiavimo apaštalo Laurinčiu- 
ko, Australijos lietuviai — Zenkevi
čiaus. Ryšio užmezgimui iš Lietuvos 
į JAV-es buvo suorganizuotos rašy
tojų, menininkų, kunigų ir bene visų 
profesijų atstovų ekskursijo-s. Ne- 
paslaptis, kad tų propagandinių eks
kursijų rinktiniai dalyviai, jei tik su
rado galimybę su laisvėje gyvenančiu 
lietuviu pasikalbėti tarp keturių akių, 
atidengė tai, apie ką as ir kalbu. 
Reiškia, ir rinktinių propagandistų 
tarpe ne vienas buvo tų, kurie teroru 
ir prievarta, o gal dėl kasdienines 
duonos kąsnio priversti pūsti į bolše
vikinę dūdą, savo sielos gelmėse iš
liko lietuviais ir rizikuodami daug 
kuo išdrįso mus laisvus lietuvius per
spėti dėl mums metamos bendradar-, 
biavimo meškerės, dėl mums gresian
čio pavojaus.

Daugelis iš tų, kurie lankėsi 
dabartinėje Lietuvoje parvežė pana
šius perspėjimus. Pavergtoje Lietu
voje nuotaikos yra tos pačios: — Mes 
vergijoje nepalūšime, tik jūs nepa- 
lūžkite laisvėje. Tai ne mano sukur
tas sakinys, bet nesenai parvežtas 
iš už geležinės uždangos.

Kad vergijoje lietuvių mase ne
palūžo rodo ne tik Kalantos pavyz
dys, bet tūkstančiai tikinčiųjų para
šų po laisvės tikėjimui prašymu, rodo 
slaptai leidžiama Lietuvos Bažny
čios kronika ir daug kitų didvyriš
kos drąsos reikalaujančių patriotinių 
ir religinių pasireiškimų. Pavergėjai 
tas lietuvių tautos nuotaikas jaučia 
tai rodo kad ir nesenas įvykis kad per 
Romo Kalantos metines iš Kauno 
buvo išvežta daug universitete ir 
aukštesnėse mokyklose besimokan
čio jaunimo, o nuo tų specialių eks
kursijų likusiems buvo suruošti 
įvairūs užsiėmimai, kad tik jie nega
lėtų pasipilti Kauno gatvėmis prieš- 
bolŠevikinėje demonstracijoje. Ne
žiūrint tų atsargumo priemonių ir mili
cijos Šimtų, vistiek virš saugumo rūmų 
kažkas sugebėjo iškelti lietuvišką 
trispalvę vėliavą. Panašių įvykių yra 
Lietuvoje daug, tik pasekime savo 
spaudą, tik nuoširdžiai išsikalbėki
me su pavergtą Lietuvą aplankiu
siais. Taigi, — tik mes laisvėje bū
dami nepalūŽkime . . .

(Nukelta į 4 pusi.)
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DĖL BENDRADARBIAVIMO
(Atkelta iš 3 pst)

Įdomus yra šioms Studijų Die
noms parinktos tezės formuliavimas: 
— Neišvengiama, kad išeivijos lietu
viai nyks tautiniai ir kultūriniai, jei 
neužmegs kolektyvinius ryšius su pa
čia tauta, kuri yra mūsų lietuvybės 
šaltinis. Čia ypač atkreiptinas dėme
sys į tai, kad minimi kolektyviniai 
ryšiai. Reiškia, tokie ryšiai, kurie 
jau nusistovėjusioje terminologijoje 
yra vadinami bendradarbiavimu. Ša
lia to, kaip žinome yra bendravimo 
sąvoka, reiškianti privatų santykia
vimą.

Po šitokių tezes formuliavimų, 
tikiu, mieliausiai pasirašytų visas 
ryšių palaikymo komitetas. Kad tau
tiniai ir kultūriniai smunkame reikia 
sutikti jau vien pasižiūrėjus į rašybą, 
Šių Studijų Dienų organizatorių išsiun
tinėtame temos paskirstymo lape Šio 
simpoziumo dalyviams, tačiau ar 
siūlomas bendradarbiavimas su pa
vergtais lietuviais, kiek jo, kaip nau
dingo sau, leis rusiškasis komuniz
mas, labai abejoju, ar mus labiau 
sukultūrintų ir mumyse lietuviškumų 
pakeltų.

Gerai, pažiūrėkime į tas kultūri
nio bendradarbiavimo sritis.

1. Lietuvių kalbos kultūra. Juk 
turime, rodos, pakankamai lietuviškų 
mokyklų, bent didesnėse lietuvių ko
lonijose, turime net lituanistikos 
katedrų australų universitetus, turime 
korespondencinį lituanistikos insti
tutų Chicagoje, tačiau rezultate tik 
ant rankos pirštų suskaitomų jaunimo 
atstovų, turime, kurie gali parašyti 
laikraščiui lietuvišką koresponden
cijų.

2. Spauda. Turime įvairiausių 
lietuviškų vadovėlių, studijų, poezi
jos, grožinės ir beletristinės litera
tūros, turime dešimtimis laikraščių ir 
Žurnalų, negalėdami patys į pavergtų 
Lietuvą laisvėje spausdintų spaus- 
dinių nusiųsti, mes ir Šiandien gali
me gauti viską, kas tik išspausdina
ma Lietuvoje. Paklauskime, ar mūsų 
jaunesnioji karta bent kiek domisi 
lietuviška spauda? Mano Žiniomis — 
nesidomi visiškai. Pažiūrėkime, kiek 
iš jų prenumeruoja lietuviškus Žurna
lus ar laikraščius? Skurdesnės mažu
mos negali būti. Joki bendradarbia
vimai tos padėties nepakeis. Čia rei
kia lietuviško sąmoningumo, arba 
•stebuklo.

Toliau: 3. Teatrai, solistai, 
ansambliai. Ar jie išlaikys jaunes- 
nioje kartoje lietuvišką kultūrą? Ne. 
Mūsų jaunimas visiškai nėra prisiri
šęs prie dabar vykstančių lietuviškos 
kultūros apraiškų ir neturi to tautinio 
sentimento, kuris vyresniuosius stu
mia į lietuvišką veiklą, ragina kultū
rinius parengimus lankyti. Paimkime 
kad ir patį artimiausią kultūrinę' ren
ginį — solistės Čapkauskienės kon
certą. Savotiškai griaudu darėsi sa
lėje matant beveik tik vien žilas 
vyrų galvas. Ar būtų daugiau jauni
mo atėję, jei būtų koncertavusi stip
riausia solistė iš pavergtos Lietuvos?

Iš dabarties pavyzdžių spren
džiant santykiavimui su Lietuva atei
tyje didžiausia kliūtis bus musų jau
nosios kartos silpnas arba visiškas 
lietuvių kalbos nemokėjimas. Kuria 
kalba susikalbės jie santykiadami?

Paliečiau praeitį ir ateitį. O 
vistik santykiavimo klausimas ir šian
dien yra daug kam aktualus, ypač 
kada reikia apsispręsti konkrečiam 
atvejui. VLIKo padarytas Cleveland© 
nutarimas, patariantis santykiavimą 
riboti tik privačiu bendravimu, klau
simo neišsprendė, ypač tiems, kurie 
savo nuomonę vertina aukščiau už 
betkokio 'autoriteto pareiškimus. Ne
tikiu, kad ir Šios Studijų Dienos san
tykiavimo problemoje ką nors naujo 
išrastų ar surastų. Reikės visą laiką 
vadovautis lietuviška sąžine ir savo 
tautą mylinčiu protu.
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Mes šia gyvendami Australijoje 
turėjom nedaugelį atvejų, kada reikėjo 
apsispręsti kaip į tą bendradarbiavimą 
reaguoti. Tai buvo pusiau slaptas 
komunistinės Lietuvos vieno iš di
desnių politrukų — Zenkevičiaus ap
silankymas. Koks to atvykimo tiks
las gal galėtų į tą klausimą atsakyti 
tie lietuviai, kurie turėjo progoš su 
juo susitikti. O kiekvienam bolševiz
mą šiek tiek pažįstančiam aišku — 
tikslas turėjo būti ir to vizito pasė
kos kada nors vėliau paaiškės. Ant
ras atvejis — solistas Kaniava. Pirmą 
kartą, sakykim, atsitiktinai Austra
lijon užklydęs padainavo vienur ki
tur broliams tautiečiams ir dėl to di
desnio erzelio mūsų tarpe nebuvo. 
Vieni ėjo jo paklausyt, kiti ne, mano 
nuomone, tai buvo natūralu, bet turė
tų taip pat būti natūralu, kad į kon
certą ėjusieji nelaikytų tautai nusi
kaltusiais nėjusius ir — priešingai. 
Gal tik dėl to nesukelto vėjo jis 
pakėlė sparnus antram aplankymui. 
Sj kartą jau buvo įdomesnis atvejus
— iŠ mūsų tarpo atsirado tegu ir ne
gausi narių skaičiumi organizacija, 
kuri solistą iškvietė, kuri rūpinosi jo 
koncertų organizavimu Australijos 
lietuvių kolonijose. Jeigu pirmą Ka
niavos vizitą galima skaityti bendra
vimu, antro atlankymo ruošą jau reikia 
laikyti bendradarbiavimu. Todėl ne
nuostabu, kad tuoj pat kilo reakcija
— pasipylė kolonijose lapeliai, prasi
dėjo agitacija. Žodžiu, viskas vyko 
pagal Maskvos ar jos vietininkų Lie
tuvoje planą — skaldyti pabėgėlius 
tarpusavyje, tuo silpninti jų solidaru

BŪKIME PASIRUOŠĘ

R. Zakarevičius

Statant klausimą, kaip galėtume 
padėti Lietuvai, pirmiausia reikia 
nustatyti kokios ateities mes Lietu
vai norim. Tą nustačius, paaiškėja 
kokie turi būti mūsų politiniai žings
niai. Iš to seka kokią politinę pagal
bą mes galime suteikti ir kokia para
ma ekonominėj ir kultūrinėj srityj yra 
įmanoma. Nes parama, kurią mes 
bandytume duoti, turėtų iš tikrųjų 
Lietuvai ’ padėti, o ne jai kenkti. 
Pastangos, kurios nebūtų suderintos 
su pagrindiniu Lietuvos ateities sie
kimu, gali duoti daugiau žalos negu 
naudos.

O kokios ateities Lietuvai turi
me siekti? Mes turime siekti žmogaus 
teisių atstatymo, turime siekti lietu
viams laisvės savo gyvenimą planuo
ti ir tvarkyti pagal savo sąvokas. 
Turime reikalauti sąžinės laisvės. 
Lietuviams pilnutinis Žmogiškas iš- 
sivystirnas nebus galimas, kol lietu
viai privalės rusams bernauti. Kol jie 
turės svetimų įsakymų klausyti, kol 
negalės patys savo gyvenimo gairių 
nusistatyti, tol jie nebus pilni žmo
nės. Apart dvasinės laisvės stokos, 
fizinė likvidacija vis grės, kol tauta 
tebus okupanto rankose.

Taigi, turime dabar, kaip ir vi
suomet, siekti nepriklausomos Lietu
vos; Lietuvos, kuri pati galės savo 
gyvenimo vagas pasirinkti ir kurioje 
lietuviai kaip lygiateisiai galės įsto
ti į žmonijos gretas. Joks lietuvis 
laisva valiai nepasirinks rusui tar
nauti. Mūsų pastangos turi būti taip 
pakreiptos, kad tas lietuvių laisvės 
troškimo patenkinimas vis kasdien 
artyn eitų.

Kokius konkrečius darbus galė
tumėm mes daryti, bandant šiuos po
litinius tikslus atsiekti? Žinoma, 
saujelė lietuvių negali ginklu nu
galėti rusų gaujų.. Vienintelė išeitis 
yra laukti progos ir tą progą, kai ji 
atsiras, išnaudoti. Taip lietuviai ir 
darė po pirmo pasaulinio karo. Pasi* 
naudojo atsiradusia suirute ir savo 
valstybę atkūrė. Bet kai atominis 

karas gręsia, panašios situacijos mes 
negalime laukti. Trečias pasaulinis 
karas turbūt per kelias minutes visą 
Lietuvą, nušluotų. Bet gali kitokios 
progos atsirasti. Visai galimas daly
kas, kad suirutė pačioj Rusijoj gali 
rastis. Ar palankios aplinkybės, ku
rias būtų galima išnaudoti, atsiras

mą ir tą jėgą, kuri klabina kitų vals
tybių politikų duris ir nuolat iškelia 
pavergtos Lietuvos vardą didžiojoje 
pasaulio spaudoje, ilgainiui, tarpu
savyje supiudžius, likviduoti. Gerai, 
kad Kaniava antrukart neatvyko — 
erzelis pačios pradžioje nuščiuvo, 
bet panašių atvejų, reikia tikėtis, 
bus ir daugiau ir nebent iš Šių Stu
dijų Dienų išsikalbėjimo bus tiek 
mums naudos, kad panašiuose apsi
sprendimuose turėsim aiškesnį san
tykiavimo ir jų užkulisų vaizdą.

Dar kartą pažvelgęs į Šios die
nos temą uŽkliūvu uŽ išsireiškimo 
“pagerėtų”. “Kaip mes su lietuviais 
Lietuvoj bendrausim jei santykiai 
pagerėtų . .?” Nežinau ką tuo norėjo 
pasakyti temos formuluotojai, tačiau, 
man atrodo, kad santykiai tarp paverg
tos tautos ir okupanto gali pagerėti 
tik tada, kada jis duos Lietuvai lais
vę, kurios nori, ilgisi ir laukia 95% 
lietuvių. Jei mes svetur gyvendami 
norime būti solidarūs su tauta, mes 
turime, kartu su tais 95% siekti savo 
kraštui laisvės ir nepriklausomybės, 
bet nepaklusti tiems 5% su pavergėju 
nuėjusių lietuvių.

Jie pavergtoje Lietuvoje nepa- 
luš, tik mes laisvėje nepalūžkim. 
Jiems santykiavimas su savo kraštu 
ir jo okupantu yra aiškus, tik mes iŠ 
toli žiūrėdami dažnai nematome, kad 
už lietuvio, kuriam mes ranką tiesia
me stovi bolševikas rusas.

Tai mintys, kurias siūlau Šių 
Studijų Dienų simpoziumo dalyvių 
dėmesiui.

***

greit, ar tik po ilgo laiko, o ar ir iš 
vis atsiras, tą tik pranašas galėtų 
tikrai žinoti. Mes tik galim pastebėti, 
kad tokios sąlygos galėtų atsirasti.

Pasaulio politika yra labai ste
binantis dalykas. Kas po karo būtų 
galėjęs numatyti, kad kietas komunis
tų blokas suskils, kad kiniečiai ir 
rusai susipiaus? Ar kas būtų galėjęs 
numatyti, kad galinga anglų imperija 
sunyks ir pati Anglija prie tokio su
menkėjimo prieis? Arba kad galingiau
sia pasaulyje valstybė, Amerika, dėl 
Vietnamo karo iki visiško sumišimo 
galės prieiti? Pasaulio politika la
bai keičiasi ir dažnai pasisuka į vi
siškai nenumatytas kryptis. Yra vi
siškai galimas dalykas, kad ir Rusi
jos imperija subyrės; nes to Ženklai 
jau matosi. Vis daugiau pakyla bal
sų, reikalaujančių santvarkos pakei
timo. Nebus jų galima užslopinti 
visam laikui. Tautinės mažumos da
bar jau sudaro daugumą Rusijos im
perijoj. Rusai negalės jas visam lai
kui valdyti, taip kaip kad anglai ir 
prancūzai negalėjo.

Tautine’s sąvokos jausmas žmo
guje dažnai būna labai stiprus. Šiais 
laikais net ir vakarų pasaulyje paste
bime nemaža situacijų, kur tautinės 
ar etninės mažumos reikalauja dides
nių teisių, net ir tokiuose atvejuose 
kai tos tautinės mažumos niekad savo 
gyvenime nėra buvusios savarankiš
kos. Ispanijoje randame baskus ir 
katalanus reikalaujančius nepriklau
somybės ar autonomijos. Belgijoje 
flamanai ir valonai viens į kitą šnai
ruoja. Britanijoje velŠių ir škotų na
cionalistai gan stiprų pasėkimą turi, 
o šiaurės Airijoje beveik karo sto
vis yra. Kanadoj prancūzai nori atsi
skirti ir t.t. ir t.t. Tautinės mažumos 
Rusijos impėrijoj niekuo nesiskiria 
nuo kitų tautų, nė savo aspiracijų at
žvilgiu, ne jų teisėtumu. Ir jos nori 
laisvės, kaip ir kitos tautos, ir ru
sams nebus galima jas visam laikui 
prispaustas laikyti. Visos kolonija- 
lines imperijos savo laiku subyra, 
ateis laikas ir Rusijai. Ir tautiniai 
spaudimai ir vis didėją disidentų 
balsai vieną dieną padarys tokį vidi
nį sukrikimą, kuriuo lietuviai galės 
pasinaudoti. Ar mes tokį Rusijos su
krikimą greitai ar negreitai matysim 
- nežinau, bet kad toks sukrikimas 
bus, aŠ neabejoju.

O musų tikslas, tai turi būti: 
būti pasiraošusiems, ir kai proga at
siras, progą išnaudoti. Valstybės 
atkūrimo proga, užsienio lietuviai 
Lietuvai labai daug padėti galėtų. 
Tuomet reprezentacija ir Lietuvos 
bylos patiekimas kitoms šalims būtų 

labai svarbus. Užsienio lietuvių pas
tangos tokiame kritiškame laikotar
pyje galėtų būti labai efektingos. Bet 
kad tokius žingsnius lietuvių bendruo 
menė galėtų padaryti, ji turi būti, 
kaip minėjom, pasiruošusi ir turi 
būti vieninga. Šiais laikais pas mus 
perdaug barnių yra, perdaug asmeniš
kų intrygų. Jei bendruomenė yra susi- 
rov.usi, ji negali efektingai Lietuvos 
klausimu veikti. Taigi, vienas pa
grindinis žingsnis Lietuvai padėti 
būtų vengimas savitarpinių užgau
liojimų ir barnių. Tik vieningi būda
mi galime Lietuvai padėti.

Pasiruošimas progai išnaudoti 
nėra įvykdomas per dieną. Dirva turi 
būti iŠ anksto paruošta. Bylą lie
čiantys faktai turi būti surinkti ir 
tvirtai dokumentuoti. Faktai apie 
Lietuvos praeitį ir dabartį turi būti 
paskleisti ne tik tarp lietuvių, bet ir 
po visą pasaulį. O čia darbo daug. 
Tik labai maža dalis pasaulio žino 
apie Lietuvą. Australijoje mes paste
bim, kad dauguma Žmonių net nežino 
kur Lietuva yra, nekalbant jau apie 
jos tolimą ar artimą-istoriją. Lietuvos 
bylos reikalas turi būti keliamas ne 
tik vieną ar kitą kartą, bet turi būti 
reguliariai judinamas. Ką viena ge
neracija sužino, naujai išaugusi ge
neracija vėl nežino, ir vėl juos reikia 
paimformuot. Lietuvos klausimas turi 
būti nuolatiniai gvildenamas. Jis ne
turi būti leidžiamas užsimiršti.

Nors mums atrodytų, kad mūsų 
pastangos iki šiol nedaug atsiekė, 
yra faktas, kad rusai yra labai jaut
rūs Pabaltijo klausimo gvildenimui. 
Juk tai yra vienas iš aiškiausių šio 
Šimtmečio tarptautinės moralės pa
neigimų. Pabaltijo pavergimas tebėra 
vienas iŠ didžiausių neseniai Euro
poje įvykusių niekšybių. Sunku yra 
rasti įvykių, kurie taip aiškiai netei
sūs būtų, kaip Lietuvos ir kitų Pabal
tijo kraštų pavergimas. Ir rusai turi 
labai neramią sąžinę dėl tų įvykių. 
Jie labai norėtų, kad pasaulis tuos 
įvykius užmirštų ir jų sąžinei nepri
metinėtų. Juk ChruŠčevas Jungtinėse 
Tautose batu pradėjo stalą daužyti 
tuo momentu, kai kalbėtojas užminė 
aPie pavergtas Pabaltijo Tautas.

Taigi, tautai padėjimas politiniai 
susideda iš vieningai siekiamos jai 
laisvės išnaudojant visas progas, ko
kios tik atsiranda. O tų progų kas
dien daugėja. Kalbant apie pasitai
kiusias progas, reikia jas :mokėti pro
tingai išnaudoti. Tam tikra prasme 
reikia progas pasitaupyti, kad nebūtų 
taip kaip tam vaikui, kuris vis vilku 
grasino. Mūsų reakcija turi būti pro- 
procinga įvykio reikšmei. Reikia 
vengti visas jėgas išlieti ant smulk
menų, o rimtais atvejais nieko neda
ryti.

Dabar prieinant prie kultūrinio ir 
ekonominio padėjimo, galime tautai 
padėti bet kiek ir bet kokiais būdais, 
jeigu jie tik nesusikerta ir nepaneigia 
mūsų pagrindinio tautos ateities sie
kimo. Nepažeidimas pagrindinio 
tikslo yra lengviau įgyvendinamas, 
jeigu tautai padėjimas yra paskirų 
asmenų, o ne organizacijų. Yra sunku 
įsivaizduoti, kaip mūsą bendruome
nės organizacijos galėtų suteikti 
kultūrinę ar ekonominę pagalbą, ne- 
suteikdamos de fakto pripažinimo 
rusų okupacijai. Bet kokie oficialūs 
santykiai su Lietuva bus rusų lei
džiami tik tiesiog per Maskvą, arba 
tik su Maskvos žinia ir nurodymu. 
Maskvai nerūpi lietuvių kultūrinis 
klestėjimas. Kultūros klestėjimas 
yra leidžiamas tik tiek, kiek nega
lima jo nuslopinti, arba ant tiek, kiek 
lietuviai gali rusus “apmauti”. Pats 
Brežnevas neseniai pasakė, kad lai
kui bėgant visos Sovietų Sąjungos 
tautos turės susilieti; o praktiškai 
tai reiškia, kad visi nerašai turės 
surusėti.

Panagrinėkime dabar atskirus 
pavyzdžius. Ekonominė pagalba at
skirų lietuvių savo giminėms ir pa
žįstamiems jau seniai yra duodama. 
Tą toliau ir turime ir galime tęsti. 
Čia yra pats nekomplikuoČiausias 
klausimas, bet ir čia reikia paste
bėti, kad patys rusai, per labai dide
lius muitus, gal būt daugiau naudos 
iš to gauna negu mūsų giminės. Siun
tiniai yra leidžiami, aš manau, ne dėl 
to,kad rusai lietuviams gerbūvį norė
tų pagerinti, bet dėl to,kad jiems yra 
labai reikalinga užsienio valiuta. 
Dėl to ir turizmas yra leidžiamas — 
ne dėl Žmogiškumo, bet dėl pinigo.
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Kaip minėjome, yra sunku įsi* 
vaizduoti, kaip kultūriniai santykiai 
tarp oficialių organizacijų galėtų 
klestėti, nepažeidžiant mūsų pagrin
dinių tikslų. Asmeniški santykiai yra 
lengviau įvykdomi, bet ir asmeniškoje 
sferoje reikia vengti principo panei
gimo. Jeigu okupantas leidžia bend
rauti, nereikalaudamas nusistatymo 
pakeitimo, kodėl ne bendrauti. Bet 
jeigu reikalauja principo išdavimo, 
tai yra kitas reikalas. Tas bendra
vimo leidimas tuomet darosi lyg ky
šis: mes jums ir gražių dainelių pa
dainuosim, ir dailių abrozėlių paro
dysim, tik jūs pripažinkit kas yra, 
ir nebandykit nieko pakeisti. Tik 
palikit svarbius reikalus, kaip jie 
yra, ir tuomet galit dainuoti kiek tik 
norit.

Taip išeina, kad išeivių kultūri- 
rinis padėjimas Lietuvai gali būti tik 
labai ribotas. Daugiausia turbūt būtų 
galima atsiekti neutraliose srityse. 
Gamtos moksle daug problemų neturė
tų atsirasti, nes retoj kurioj gamtos 
mokslo šakoj yra politika įvelta. Taip 
pat tokiose srityse, kaip kalbotyros 
ir panašiai, nedaug problemų turėtų 
būti. Bet literatūroje, istorijoje, 
filosofijoje ar panašiai, bendrai pa
ėmus, nėra įmanoma pasidalinti mo
derniom idėjom. Literatūroje saugi 
tema būtų kalbėti apie lakštingalėlę, 
kregždutę ar apie upelį gražiai tekan
tį, bet temos, kurios liečia Žmogaus 
sielos gelmes, kurios liečia gyvenimo 
realybę ir žmogaus dvasinį stovį, ne
bus į Lietuvą įleidžiamos. Tik atsi
minkime, kas atsitiko Solženicinui, 
kuris drįso teisybę sakyti.

Kas Lietuvoj yra gero atsiekta, 
galima pagirti ir galime stengtis pa
sauliui pristatyti. Jeigu lietuvis 
menininkas ar mokslininkas atvažiuo
ja į užsienį, galima jo pasisekimu pa
sigėrėti. Jeigu jis pristatomas kaip 
rusas, galima spaudoj paaiškinti, 
kad lietuvis. Bet jeigu lietuvis me
nininkas bus išleidžiamas tik mums 
Maskvai nusiklaupus, tai jau visiškai 
kitas dalykas.

Bendra išvada tad yra: padėkim 
kiek galim, bet kultūrinėj srityj daug 

pagalbos suteikti negalim. Ekonomi
nėj srityj jos suteikt yra įmanoma dau
giau. Bet didžiausia pagalba, kokią 
mes galėtumėm duoti, tai būtų būti 
vieningiems, išlaikyti savo organi
zacijas, neužmiršti lietuvių laisvės 
troškimo ir laukti Lietuvos atsistaty
mo, kaip savarankiškos valstybės. 
Gi pasitenkinti viena kita dainele, ar 
viena kita knygute, būtų tik trupinių 
rinkimas nuo puotos stalo.

***
(Paskaitų tęsinys sekančiuose nu
meriuose. Red.)

KONKURSAS JAUNIESIEMS 
ŽURNALĮISTAMS

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba ragina jaunuosius 
žurnalistus iki 30 metų amžiaus, ra
šyti į laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudą ir kviečia dalyvauti 
Daužvardžio Fondo konkurse.

Konkurso dalyviai, iškirpę iš laik
raščių savo rašinius, spausdintus 
nuo 1974 m. sausio ld., ar padarę jų 
foto kopijas, atsiunčia tą įrodomąją 
medžiagą iki 1974 m. lapkričio 1 d. 
LŽS—gos pirm. kun. J. Vaišniui, 
S.J. adresu: 2345 West 56th St., 
Chicago, Ill. 60636.

Konkurse gali dalyvauti visų 
lietuvių laikraščių jaunieji bendra
darbiai, neišskiriant jaunimui 
skirtos spaudos.

Pinigines premijas paskirs L.Ž. 
S—gos centro valdyba savo 
posėdyje lapkričio 6 d.

Radijo valandėlių jaunieji 
bendradarbiai ar laikraščių foto 
reporteriai gali konkurse dalyvauti, 
valandėlių vedėjams ar laikraščių 
redaktoriams juos raštu 
rekomendavus.

L.Ž.S—gos centro valdyba 
***

Tragiškai žuvus

ALBERTUI ŠEIKIUI, 

jo žmoną E. Šeikienę nuoširdžiai užjaučiu.
B. Stašionis

A.A. MARIJAI VOLKIENEI
mirus, kolegai inž. N. Volkui liūdesio valandoje reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

Liet. Inž. Arch. Sąjungos
Canberros Skyriaus nariai

KUDIRKA LAUKIAMAS AMERIKOJE
Gautomis žiniomis iš okupuo

tos Lietuvos, Simas Kudirka 
spalio 14 d. lankėsi OVIR įstai
goje Šakiuose, per kuria tvar
komi užsienio vizų reikalai. At
vykti šion įstaigon S. Kudirka 
buvo pakviestas sovietinės val
džios pareigūnų. Tai esąs ženk
las, kad S. Kudirkai su motina, 
žmona ir vaikais išvykti Ameri
kon jau duotas leidimas pačio
je Maskvoje.

Manoma, kad Valsty
bės Departamentas padarė ati
tinkamų žygių ne tik žydų, bet 
ir S. Kudirkos reikalu. Sovietai, 
norėdami išsiderėti palankią 
prekybos sutartį su JAV-mis, pa
darė žymių nuolaidų.

S. Kudirkos byla rūpinasi 
Niujorke sudarytas specialus 
komitetas, kuris jau ketvirti me
tai klabina politikų duris. Jame 
ypatingai aktyviai reiškiasi Dai
va Kezįęnė ir Gražina Paegle- 
Kulikauskaitė. Pastaroji palai
kė telefoninį ryšį su Kudirkų

Simas Kudirka

šeima. Minėtojo komiteto žygiai 
pareikalavo daug lėšų. Sudary
tas fondas joms telkti.

NAUJOJI ZELANDIJA
Klimelis

(TĘSINYS) Tada
pradėjo vienas po kito eiti visi turis
tai. Jų tarpe buvo: amerikonų, japonų, 
anglų, Žydų, bet daugumų sudarė 
australai iš įvairių steitų bei miestų.

• Galiausiai ir aŠ nuslinkau. Pasisakiau, 
kad mano vardas Klem, o žmonelės 
Petronėlė ir, kad esame lietuviai, 
bet Australijos piliečiai. Plojimams 
kiek aprimus dar pridėjau, kad Bris- 
banėj vairuoju autobusų 20 metų (biskj 
pamelavau, nes daugiau, kaip pusę 
to laiko vairavau tramvajų). Mūsų 
Šoferis tuojau autobusų sustabdė ir 
prakalbėjo, kad jis dar niekad tokios 
grupės neturėjo, kurioj būtų draiveris 
su ilgesniu patyrimu, kartu pridurda
mas, kad dabar tikrai nesirūpinkite, 
nes jei jis apsirgtų, Klem sės už vai
ro ir kelionė numatyta nesusitrukdys. 
Vėl plojimai, taip mano markė ir 
užsikabino. Kur aiškus — be ypatingų 
nusisukimų kelias, jis prašė, kad aš jį 

pakeisčiau kol jis parūkys. Man perė
mus vairą, kaip veidroduke stebėjau, 
dauguma keleivių nervavosi, bet pava
žiavus kelias mylias apsiramino. Ka
ida prasidėjo vingiai ir Johnson perė
mė vairą, man grįžtant prie Petronė
lės visi plojo rėkdami — “Keep on’ . 
Autobusas labai geras su apšildymu 
ir vėsinimu. Patogios sėdynės ypa
tingai miegojimui, todėl aš daug va
landų pramiegojau. Tas Tiki Tour 
parodo kraštą su virš debesų kyšan
čiais kalnais ir tarp jų besivingiuo- 
janČiais ežerais.

Papietavę simpatingam miestely 
— Timaru, leidomės į mūsų šios die
nos kelionės užbaigą — Otemata, kur 
apsistojom dviem naktim . Tai nei 
miestas nei miestelis ir net nei -kai
mas. Iškilmingi hotelio pastatai su 

visokiais pagelbiniais priestatais ir 
dar toliau matosi keliolika pastatų. 
Tiesa, prieš tai aplankėme Benmore 
Hydro Scheme, tai didžiausia visoj 
N. Zelandijoj užtvanka — jėgainė, bet 
dar neužbaigta statyti. Darbai milži
niški, nes visi tarp kalnų besivin- 
giuoją ežerai vieni jau nukreipti, 
kiti dar kreipiami į paminėtą užtvan
kų ir ją užbaigus, kaip aiškintojas 
pasakojo, duos elektros jėgą bei švie
są visos pietų salos didesnei pusei.

Ir vėl čia patogiai pailsėję, se
kančią dienų buvom nuvežti prie 
aukščiausio N.Z. kalno — Mt. Cook. 
Čia savanoriai turėjo progos labai 
mažyčiu lėktuvėliu paskraidyti virš 
kalnų. Mano žmonelė bijojo skristi, 
kaip ji išsireiškė — gaidžiuku; aš no
rėjau, bet skirtis nenorėjom, todėl 
neskridom. Tuos, kurie neskrido auto
busas nuvežė į taip vadinamų — 
Hermitage “Panorama” Room. Apie 
paminėtą “Panorama” Room patį 
vaizdą žodžiais n’era įmanoma apsa
kyti, reikia pamatyti. Tai nelabai 
didelė lygi aikštelė apsupta į debe
sis atsiremianciais kalnais. Ten irgi 
viešbutis su pagelbiniais pastatais. 
Kai sugrįžo mūsų bendrakeleiviai, 
kurie skrido tuo “gaidžiuku’ lėk
tuvėliu virš kalnų, sakėsi nusivylę, 
nes kalnų viršūnės buvo rūkų apdeng
tos ir jie nedaug ką matę.

Jiems grįžus “Panoramoj” turė
jom bendrus pietus, o po pietų, laisvų 
pasivaikščiojimą — apylinkės apžiū
rėjimą. Netoli kur galėjai nueiti, nes 
tuojau tau kelią pastoja didžiulis 
kalnas. Viskas taip tyku ramu. Jei 
drugelis ar muselė kokia praskrenda 
jų sparnelių virpesys jau girdimas, 
kaip žmonelė man vėl čiulba: jei 
būčiau pakankamai turtinga, čia norė
liau pasilikti iki mirties, kaip šia 
ramu. Aš jai atsa. au-o aš Čia galė

čiau išbūti neilgiau, kaip tris paras, 
nes baras veikia 24 valandas, o kai
nos, kainos pasakiškos. Vakarop susi
pakavę grįžom į mūsų vieŠbuįi — Lake 
Aviemore. ***

Ten mūsų laukė iškilmingi pietūs 
— vakarienė. Reikia paminėti , kad 
lankant N.Z su minėta turistine 
grupe, tenka prieš išvykstant 
apsimokėti už viską, bet esi viskuo 
ir aprūpintas. Būtent: kelione lėk
tuvais, autobusais,
laivais—laiveliais net ir taksi, jei 
savanorių aplankyti kokią įžymesnę 
vietovę nesusidaro didesne grupė. 
Pav. vieni sirguliuoja, kiti nori pail
sėti ar plačiau pasidairyti apsisto
jimo mieste.Be to, nakvynė, maistu - 
gausingu, kokio ir mūsų šeiminin
kės vargu ar pajėgia mūsų subuvi
muose pagaminti, bei bilietais 
įėjimui į apmokamus muziejus, kon
certus bei visur kitur.

Kartu tenka laikytis veik “kariš
kos disciplinos”. Kai-kur — nevisur, 
nustatytos ne tik valandos, bet ir 
minutės kada susirinkti pusryčiams, 
tai vadinamai“Lunch” bei vakarie
nei—pietums. Kur apsistoji dviem 
naktim, ten kiek geriau papoilsiauji, 
bet kur tik vienai nakčiai, tai po 
gana trumpoko numigimo vėl 
pakuotis kelionei toliau.

Pusryčiuose bei vidurdieny apsi
stojus mūsiškai vadinamiems pie
tums,visi turistai ^dalyvauja kelio
nės aprangoj— kaip kam 
patinka,bet vakarienei susirenka 
jau pasipuošę. Prašmatnesnės 
damos net balinėm suknelėm apsi
tempusios. Dauguma vien su vaka
rinėm.Vyrai tamsesniais 
kostiumais. Mano žmonelė balinės 
nesivežė, vieną kitą vakarinę turėjo 
įsidėjusi, bet apgailestavo, kad pra
vertojo daugiau pasiimti.Apie tai 
užsimenu vien mūsų ponioms pla
nuojančioms panašią kelionę 
daryti. Aš turėjau tik vieną tamsoką 
eilutę, bet keisdamas bent kakla
raiščius nesijaučiau esąs paskutinis- ■

Dar kai kurioms ponioms tam pri
tarus, po vakarienės valgomajam 
visi kviečiami kavutės išgerti.Ten 
vyksta vienokia ar kitokia 
programa, taip ir priartėja jau vėlo
kas vakaras, o jei dar su kuriuo į 
susidraugavimą palinkusių 
bendrakeleivių patraukliam
“bariuke” ilgesnėliam
pasikalbėjimui užtrunki, taip priar
tėja ir pats vidurnaktis. Todėl tokias 
atostogas ir nevadinu poiisingomis. 
Bet kaip ten bebūtų, “stoną”, kad ir 
taip “bevargdamas” per tą porą sa
vaičių prie savo kūno svorio priker
giau...

Balandžio 26-tą palikę Otematata 
pasileidome į pačią įspūdingiausią 
bei šiurpulingiausią kelionę per 
kalnus, daubas i Queenstown. Visą 
dieną trukusioj kelionėj karstėmės 
aukščiausiais kalnais. Nebuvo 
reikalingas mūsų šoferio aiškinimas, 
kad tiek ir tiek tūkstančių pėdų 
aukštyje esame pakilę, nes sava 
akim matėm, kad kitoj pusėj bedug
nės daubos stovintis sniegu 
padengtas kalnas ir smaigaliu 
pradurdamas debesis, veik lygiavosi 
su mūsų autobusu. Kelias netik vin
giuotas, bet zig-zaguotas ir 
siaurutis, nebetonuotas;, kaip 
lietuviškas blogas vieškelėlis. Jei du 
autobusai ar net lengvos mašinos 
susitinka, viena ar kita turi važiuoti 
atbula kol kokioj platumėlėje galės 
apsilenkti. Autobusas vis 
sukdamasis laipioja vos krutančiu 
greičiu žemyn ir vėl aukštyn, taip, 
kaip mes lipdavom į mūsų bažnyčių 
aukštus bokštus.

Dainos, anekdotai net greta 
sėdinčiųjų pasikalbėjimai visiškai 
nutilo. Mano žmonelė netik nutilo, 
bet stipriai dar spaudžia įsikabinusi 
rankenas. Viena ponia gretimoj-----
sėdynėj nors pati “strioke” dar 
bando juokauti, patardama taip 
stipriai rankenų nesilaikyti, nes jei 
autobusas nudardės į daubą, tas 
nieko nepadės.

(Bus daugiau)***
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“KOVO” KLUBE

LIETUVIŠKAS JAUNIME 
KUR TU?

Dažnai keliam klausimą, kas bus 
kai senioji karta pasitrauks iš 
aktyvaus emigrantų gyvenimo, kas 
užims mūsų vietas, kodėl jaunimas 
laikosi pasyviai?

Jau nuo pat pirmųjų emigracijos 
dienų pradėjom steigti 
organizacijas, savaitgalio mokyklas, 
sporto klubus, tautinių šokių 
grupes, kad kuo daugiau 
patrauktumėm jaunimo į aktyvų 
lietuvišką gyvenimą, juos 
suartintume, supažindintume su 
Lietuvos praeitimi ir dabartimi kuri 
mums visiems yra taip aktuali. 
Didžiausia padėka ir pagarba tenka 
tiems " nepailstamiems 
organizatoriams, kurių dėka 
šiandien veikia lituanistinė 
mokykla, jaunimo tautiniai šokiai, 

savaitgalio mokyklos, sporto klubai ir 
t.t.

Mūsų jaunimas jau iš pat 
mažens, tėvelių skatinamas 
susitinka ir susidraugauja su tokio 
pat likimo draugais. Paūgėję mielai 
įsijungia į tautinius šokius, sportus, 
studentų suvažiavimus ir kitokią 
lietuvišką veiklą. Pradeda pastebėti 
gyvenimo būdo skirtumą tarp 
vietinių australų ir emigrantų 
šeimų, dažnai net įtraukdami 
kitataučius ar australus į tautinius 

šokius ar sportą. Tautiniai šokiai ir 
sportas daugiausia pritraukia ir 
suartina jaunimą.

Malonu stebėti augantį ir 
sportuojantį jaunimą, jų 
entuziastingą pasiruošimą 
varžyboms. Laikas bėga, jaunimas 
auga vis pereidamas į vyresnę 
amžium grupę. Galų gale iš jaunių 
dasikopia iki vyrų ar moterų 
komandų. Nors kiti ir sukuria 
šeimas, užsiaugina barzdas ir ūsus, 
bet nuo jaunystės pamėgto sporto 
neapleidžia. Taip susidaro per daug 
žaidėju vienoj komandoj. Ne karta 
teko girdėti žaidėjus nusiskundžiant 
dėl sugaišto laiko ir pinigo^ nes 
vietoj žaidėjo tenka užimti žiūrovo 
vietą stadijone. Vyresnė amžium 
žaidėjų komanda kaip tik gausinga 
skaičium Melbourne lietuvių 
kolonija.

Padėka lieka visoms Melbourno 
Lietuvių Sporto “Varpas” 
valdyboms, kurios per metų metus 
išaugino gerus lietuvius ir 
sportininkus, kurie ir šiandien nors 
“senstelėję” azartingai lošia ir 
nenori apleisti krepšinio aikštės.

Reikia apgailestauti, kad šiuo 
metu Melbourno Lietuvių Sporto 
Klubo “Varpas” valdyba 
nesuprąsdama ar nenorėdama 
suprasti, per metų metus išaugintus 
gerus lietuvius ir sportininkus 
bando išstumti vyresnius 
krepšininkus iš lietuviško sporto.

Melbourne dėl vyresniųjų vyrų 
komandos žaidėjų pertekliaus 
susidarė dvi lietuviškos komandos. 
Viena lošė “Varpo” klubo vardu, 
antra visai nepriklausoma nuo 
“Varpo” klubo “Montague”, o šiuo 
metu persiregistravus į “Vilko” 
lietuvių komandą. Jau metų 
pradžioje “Monteque — Vilko” 
žaidėjai prašė “Varpo” Klubo 
valdybą sušaukti posėdį ir išspręsti 
šį klausimą sudarant dvi vyresniųjų 
vyrų komandas. Bet “Varpo” 
valdyba nebuvo suinteresuota ir šį 
reikalą vilkino.
Artėjant sporto šventei Adelaidėje 
“Vilko” žaidėjai pakartotinai prašo 
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“Varpo” valdybą sutvarkyti šį 
reikalą, kadir “Vilko” komanda 
galėtų dalyvauti sporto varžybose 
Adelaidėje. Pasirodo, kad “Varpo” 
valdyba visą tai ignoravo tol kol 
jiems nepaaiškėjo, kad 
“Vilko”žaidėjai susisiekė su 
Canberros sporto klubu “Vilkas” ir 
ALFAS valdybomis ir gavo leidimą 
lošti už Canberros “Vilko” klubą, 
kadangi Canberra neturėdama 
užtektinai žaidėjų nesudaro pilnos 
krepšio ir tinklinio komandos. 
Atrodo, kad ir vilkas sotus ir avis 
sveika, bet taip nėra. Teko nugirsti, 
kad kai kurių lietuvių sporto klubų 
valdybos daro žygius sustabdyti 
Melbourno “Vilko” žaidėjus 
dalyvauti ir žaisti už Canberros 
“Vilko” klubą Adelaidės sporto 
šventėje.

Sporto klubų valdybos susideda 
daugiausia iš vyresnio amžium 
prityrusių tėvų, kurie vietoj 
vienijimo ir darnaus bendradarbia
vimo bando skaldyti sportuojantį 
jaunimą.

Ar ne Jūs užauginot gerus 
lietuvius sportininkus sveikus kūnu 
ir dvasia, o dabar norit, kad jie 
pranyktų australų masėj?

Sportb mėgėjas 
***

PASKUBĖKIT
Jau visai artėja Sporto Šventė, 

bet ligi šiol, dar nevisi klubai yra 
užsiregistravę dalyvauti 25 — toje.

Pavyzdingiausias klubas 
“Perkūnas” jau prieš tris mėnesius 
pradėjo rūpintis šventės reikalais. 
Geel. “Vytis” ir “Varpas”. Šie klubai 
yra užsiregistravę. Laikas būtų 
gauti ir vardinius sąrašus, kas liečia 
nakvynių reikalus .nes šį reikalą 
tvarko daugumoje Lietuvių Dienų 
apgyvendinimo komitetas, kurie 
prašo vietinį klubą, jau dabar 
nakvynėms pageidaujančių 
sportininkų sąrašų. Kaipo 
technikinis darbas ligi šiol negali toli 
pajudėti, be kitų klubų 
talkininkavimo.

Šventę ruošiantis klubas 
Adelaidės “Vytis” prašo likusius 
klubus kuo greičiau užsiregistruoti 
ir atsiusti, šventės dalyvių sąrašus, 
kuo skubiausiai.

Visas susirašinėjimas su klubu 
sekretoriaus adresu: E.
Taparauskas, 22 Melbourne St., 
North Adelaide.S.A. 5006.

Adei. Liet. Sp. kl.
“Vytis” Valdyba 

***
“VYTIE S”KLUBE

Vyties' jaunės žm. 18 mt. Metro 
“A” Žiemos krepšinio čempijonės, 
kurios įveikė South Adelaide šiuo 
rezultatu. 65 — 52.

Finalams komanda gerai paruošė 
treneris S. Visockis, kuris užtai ir 
pasiekė gerų rezultatų, mergaitės 
pirmam kėliny trupučiuką 
nervavosi, nes kai kurioms 
žaidėjoms nelabai sekėsi, bet pirmas 
penketukas kuris susidėjo iš: R. 
Rupinskaitės, I. Rupinskaitės, S. 
Visockaitės, J. Staugaitės ir L. 
Jaunutytės, pirmam puslaikį 
priešininkių buvo kietai 
spaudžiamos,, bet antram kelinį 
“Vytietėms” prakiuro krepšys, nes 
Laima Jaunutytė, J. Staugaitė žaidė 
ir tiksliai metė, o Reginos 
Rupinsakaitės žaidimas pagerėjo 
ir pergalė po sunkios pradžios 
atiteko lengvai.

Taškus pelnė: L. Jaunutytė 24, J. 
Staugaitė 18, R. Rupinsakaitė 11, I. 
Rupinskaitė 10, K. Kelsy 2, S. 
Visockaitė, P. Molnar, R. 
Pledžinskaitė, S. Gardiner — Grey 
po 0.

Edas

ROMO GULBINO 21 — JI
Spalio 19 — tą dieną gražiame 

Rockdale priemieščio restorane 
buvo atšvęsta, vieno iš iškiliausių 
Sydnejaus “Kovo” sportininkų 
Romo Gulbino, 21 —jų metų gimimo 
diena.

Pokarinė emigracija į Australiją 
atnešė nemaža dalį lietuvių ir į 
Sydnėjų bei jo apylinkes. Tuo laiku, 
palyginus su dabartiniais, ypatingai 
būdavo sunku rasti gyvenamą 
vietovę. Nemaža dalis lietuvių 
susispietė į netolimą Sydnejaus 
priemiestį Glebe, kur savo vieną iš 
pirmųjų prieglobsčių rado ir 
Salomėjos bei Valentino Gulbinų 
šeima. Čia, šitoje universiteto 
pašonėje, gimė ir Romas. Sydnejaus 
lietuviams V. Gulbino šeima yra 
labai gerai žinoma. Atlikęs savąjį 
privalomą kontraktą, jis, turėdamas 
savyje biznieriaus gyslelę, pradėjo 
savo taksi biznį ir šiandien, visai 
šeimai gyvenant puikiame pajūrio 
savame name, auginant dukrą ir 
sūnų, Gulbinų šeima, nesenai tik 
grįžę iš gana ilgokos pasaulinės 
kelionės, yra gražiai įsikūrę ir 
dalyvauja, daugiausiai, sportiniame 
sporto klubo “Kovo” gyvenime.

Romas', nuo pat savo jaunystės 
mokslo dienų pradėjo domėtis 
sportu. Jau mokykloje ir 
gimnazijoje jis intensyviai pradeda 
žaisti lauko tenisą ir krepšinį, 
dalyvaudamas gimnazijos ir savo 
distrikto rinktinėse. Tėvui 
Valentinui, nuo pat “Kovo” 
įsikūrimo, būnant aktyviu sporto 
klubo ir vėliau valdybos nariu, į 
lietuviškąjį sportą įsitraukia ir 
jaunasis Romas, žaidžia jis jaunių ir 
vėliau vyrų krepšinį ir lauko tenisą, 
gindamas žaliąsias “Kovo” spalvas 
vietinėse Sydnejaus pirmenybėse ir, 
metų pabaigoje, ginant Sydnejaus 
lietuvių garbę mūsų sporto 
šventėse. Be savo iš kovoto lauko 
teniso čempiono vardo, jis yra 
išrenkamas į jaunių ir vėliau vyrų 
Australijos lietuvių krepšinio 
rinktines. Be aktyvaus savo darbo 
sporto aikštėse, Romas praeitais 
metais yra išrenkamas ir į valdybą, 
kurioje, kartu su savo tėvu, aktyviai 
reiškiasi verbuojant naujus 
koviečius ir telkiant sunkiai 
gaunamus finansus.

Gražioje restorano salėje, jaunąjį 
Romą pasveikinti prisirinko virš 
šimto jo universiteto draugų, 
sportininkų ir artimųjų prietelių. 
Šie metai Romui yra paskutinieji 
Sydnejaus universitete ir jis taps 
diplomuotas vaistininkas. Tačiau 
mūsų iškilusis sportininkas tuo 
nenori pasitenkinti ir savo ateities 
planuose yra numatęs toliau 
studijuoti mediciną. Linksmoje 
jaunatviškoje nuotaikoje, skambant 
lietuviškiems ir angliškiems 
garsams, alkį numalšinus su 
įvairiausiais skanėstais, sveikinimo 
žodį taria ir tradicinį 21 — jų metų 
raktą įteikia tėvas, ką palydi 
lietuviškas “Ilgiausių Metų”. Sporto 
klubo “Kovo” vardu savo iškilųjį 
sportininką sveikino pirmininkas A. 
Laukaitis, paminėdamas jo 
nuopelnus klubui ir vėliau, klubo 
valdybos vardu, įteikdamas jam 
dovaną. Vakaro nuotaika linksma ir 
jauki. Kolegos studentai pričiumpa į 
vyrus išėjusį Romą su dvimetriniu, 
kaip ir jis pats, alaus bokalu, tačiau 
jis nepadaro gėdos nei savo klubui, 
nei universitetui ir vyriškumo 
egzaminą išlaiko gerai.

Sveikinant Romą su jo šiuo 
svarbiu gimtadieniu, norisi jam jo 
draugų sportininkų ir “Kovo” 
valdybos vardu palinkėti sėkmingai 
baigti universitetą ir ateities savo 
gyvenime nepamiršti savo draugų 
koviečių, su kuriais jis taip gražiai 
gynė Sydnejaus lietuvių vardą ir, 
reik tikėtis, kad dar daug, daug 

metų jam lietuviškas sportas bus 
labai artimas ir svarbus ne tik 
aikštėse, bet ir gyvenime. 
Geriausios sėkmės, Romai.

***
ATSISVEIKINIMO VAKARAS
Šiuo metu visų sporto šakų kovie- 

čiai labai intensyviai treniruojasi ir 
rengiasi ateinančiai šventei 
Adelaidėje. Koviečiai jauniai ir 
jaunės į Adelaidę važiuoja 
traukiniu, kai visa kita didžioji dalis, 
apie dešimt automobilių išvažiuoja 
Kalėdų pirmąją dieną. Kelionė 
turėtų būti labai įdomi, nes 
numatoma pusiaukelyje padaryti 
kalėdinį pikniką.

“Kovo” valdyba, atsisveikinant su 
savaisiais sportininkais, š.m. 
gruodžio 14 dieną (šeštadienį) 
Lietuvių Klube Bankstowne rengia 
saviesiems, į Adelaidę 
vykstantiems, sportininkams 
išleistuves. Šio vakaro metu 
numatoma visiems koviečių 
rėmėjams ir bičiuliams pristatyti ir 
supažindinti visus vykstančius 
“Kovo” sportininkus, kurie šioje 
jubiliejinėje 25—je sporto šventėje 
gins Sydnėjų.

Vakaro metu taip pat bus 
traukiama didžioji loterija, kuriai 
savo paveikslus yra paaukoję H. 
Šalkauskas, E. Kubbos, S. 
Montvydas, K. Petrauskaitė, J. 
Janavičienė ir kt. Dar nevėlu ir 
dabar įsigyti šios vertingos loterijos 
bilietų, kuyių iš viso yra tik 200, taip 
kad laimėjimų galimybės yra labai 
didelės, tuo pačiu paremiant ir 
koviečius sportininkus.

Visi koviečių draugai, rėmėjai ir 
bičiuliai jau dabar yra kviečiami 
gruodžio 14—tos dienos vakarą 
paskirti sportininkams ir jų 
įspūdingam išleidimui į Adelaidę.

***

KREPŠININKAI — ĖS LAIMI
Įvykusiame bendrame 

krepšininkų susirinkime, buvo 
nutarta, kad nuo sekančių metų 
vyrai ir moterys pradės žaist žiemos 
pirmenybėse už Nepean distriktą, 
kai kitose pirmenybėse, bus 
žaidžiama Kovo vardu, kas, pagal 
naujas australų taisykles I—je ir 
II—je divizijose yra negalima 
daryti.

Vasaros pirmenybėse labai 
gražiai reiškiasi moterys. Jos 
laimėjo prieš Vamps 77:15, Arncliffe 
Scots sužaidė lygiąsias po 24 ir savo 
paskutines rungtynes laimėjo prieš 
All Stars 41:36. Šias rungtynes 
mūsų merginos žaidė su dideliu 
savimi pasitikėjimu, nors 
priešininkių komandoje buvo dvi 
šios valstijos rinktinės žaidėjos, ir 
ypatingai centro puolėja buvo 

tiesiog nesulaikoma. Taškus 
laimėjo: Araitė 17, R. ir A. 
Kasperaitytės ir V. Laukaitytė po 6, 
Kaciušytė 2, Gustafson 2, R. 
Laukaitytė.

Jaunės mergaitės savo 
pirmenybėse stovi antroje vietoje ir 
paskutines rungtynes jos labai 
gražiai laimėjo prieš Epping YMCA. 
Šioje komandoje nesenai pradėjo ir 
labai gražią pažangą daro seserys 
Vida ir Rita Pakalnytės.

Vyrai vasaros pirmenybėse II—je 
divizijoje eina be pralaimėjimo ir 
yra jau laimėję savo penkias 
rungtynes. Paskutinėse savo 
rungtynėse jie labai įtikinančiai 
nugalėjo Moore Park 52:17. Taškai: 
Mikalauskas, Gulbinas ir Gustafson 
po 10, Čerkesas ir Dulinskas po 8 
Šliogeris 6.

Jaunučiai, treniruojami 
nepavargstančio trenerio Kęsto 
Proto, padedant D. Kraucevičiui 
savo varžybose pateko į 
pusfinalinius. Jau šiais metais dalis 
jaunučių, kartu su jauniais, 
dalyvaus sporto šventėje.

***
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Teko patirti kad Melbourne 

einantį gatve automobilis 
užmušė mūsų visuomenės veikėją 
Albertą Seiki ir sunkiai sužeidė 
Balčiūną. Šis nepaprastai skaudus 
įvykis mūsų visuomenę sujaudino.

***

“Atžalos” teatras spalio 27 d. 
pakartojo “Popiečio Diagnozę” 
Anatolio Kairio komediją. Į 
spektaklį prisirinko pilna salė 
žiūrovų. Artistai su tokiu pat geru 
įsijautimu pakartojo veikalą, ir 
publika tikrai buvo patenkinta. 
Reikia manyti kad šis veikalas bus 
dar kelis kartus pakartotas, nes 
pasisekimas yra didelis.

***

Miss Lithuania Valė Šatkauskaitė 
spalio 26 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube turėjo vakarą, kurio tikslas 
surinkti labdarybės tikslams 
didesnę sumą pinigų. Vakaro 
programoje pasirodė Broliai 
Kopcikai, Darius ir Gražina 
Zigaitytė. Pravesta loterija davė 
pelną ir jaunimas turėjo gražią 
progą pasilinksminti.

Lapkričio 16 d. yra numatyta Miss 
Cosmopolitan rinkimai kur dalyvaus 
32 tautos. Linkime Valei pasisekimo.

***
PRAŠO FANTŲ

Syd. Moterų Socialinės Globos D 
—ja maloniai prašo visų ponių 
paaukoti loterijos fantų ruošiamai 
Lietuvių Sodyboj iškylai, kuri įvyks 
gruodžio mėn. 15 d., sekmadienį. Iš 
kalno ačiū.

***
1974.9.30 “Newcastle Morning 

Herald” atspausdino laišką redak
toriui, kad Australijos valdžios
pripažinimas Baltijos Kraštą Sovietą 
Sąjungai įrodytas kaipo neteisingas, 
nes Newcastelio vienas komunistą 
partijos narys pasira'šė peticiją, 
prarydamas darbiečitį, valdžios at
šaukti tą gėdingą nutarimą.

***

KALĖDINIAI DOVANU SIUNTINIAI [LIETUVĄ.

Prieš sudarant dovaną siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų, prekių, kurios, ypač, yra 
ten naudingos ir pageidaujamos.
Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų eilutėms
arba suknelėms 1 jardas kainuoja $4.80

Lygi crimplene medžiaga suknelėms 1 jardas $4.00

Crimplene medžiaga su blizgučiais 1 jardas $6.00

(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3% jardo $38.00 
Labai gera eilutei angliška medžiaga 3% jardo $32.00

Moterų paltams medžiagą, stora, vilnonė.3 jardai $24.00
Minko kailis moteriškam paltui $36.00
Nailono kailis moteriškam paltui 3 jardai $24.00
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai (Cardigans) $12.00 
Vyriški nailono marškiniai $7.00
Sulankstomi lietsargiai, labai geri $7.00
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skareles su blizgučiais 

$5.50
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias is- čia 
negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui ‘Olim
pia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras) 

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
musų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Lapkričio 10 d. 3 vai. Sydnejaus 
Lietuvių Klube Apylinkės Valdybos 
Švietimo ir Kultūros skyrius 
organizuoja įdomią paskaitą apie N. 
Zelandiją. Ęaskaitą skaitys 
Č.Liutikas, iliustracijai bus įvairių 
eksponatų paroda ir apie vieną 
valandą rodoma filmą.

***
Sydnejaus Lietuvių Klubo 

bibliotekai p. J. Macijauskas 
padovanojo 4 knygas ir p. P. Bylienė 
2 knygas. Klubo valdyba yra 
dėkinga aukotojams.

***

PADOVANOTA PALAPINĘ
Sydnejaus Lietuvių Klubas 

neseniai padovanojo $110.00 vertės 
palapinę “Aušros”tunto skautams — 
tems.

Sydnėjiškiai skautai — tės labai 
dėkingi Lietuvių Klubui, kuris jų vis 
nepamiršta!

RUSAI IR AUSTRALIJOJE ■ 
PERKA KVIEČIUS

Australijos Wheat Board 
pranešimu, Sov., Sąjunga 
Australijoj perkanti apie 1 milijoną 
tonų kviečių, vertės apie 150 mil. 
dolerių.

JAV iždo sekretorius Mr. Simon 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga JAV 
perkanti 2.2 mil. tonų javų, vertės 
apie 400 mil. dol.

***
KUR EVA BRAUN?

Dr. R. Sognnaes, kuris yra biolo
gijos ir anatomijas profesorius 
Californijos universitete, savo 
raporte metiniam pasaulio dantistų 
kongrese pareiškė, kad labai 
apdegusi moters pažaunė ir išmėtyti 
prie Hitlerio bunkerio dantys 
neatitinka Evos Braun dantų 
struktūrai.

Rusai, šią pažaunę ir dantis radę 
1945 m. už Hitlerio bunkerio, buvo 
identifikavę kaip Evos Braun.

***

SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO
METINIS SUSIRINKIMAS - 

Visuotinas Syd. Liet. Klubo narių 
susirinkimas įvyko spalio 15 d. 
Klubo patalpose. Liet. Klubo pirm. 
V. Simniškis atidaręs susirinkimą 
paprašė susinkusius tylos minute 
pagerbti per paskutiniuosius metus 
amžinybėn iškeliavusius Klubo 
narius.

Revizuoti ir toliau sutiko Klubo 
knygas ir paruošti reikalingus 
balansus, kvalifikuotas buhalteris p. 
Leonas Milašas. Pirm. V. Simniškio 
padarytą pranešimą susirinkę nariai 
nuoširdžiai priėmė ir užgyrė.

Suskaičiavus balsavimo korteles 
Komisijos pirm. J. Zinkus paskelbė 
rinkimų rezultatus. Kaip žinome iš 
senosios valdybos sekančiai 
kadencijai kandidatuoti atsisakė M. 
Šumskas, E. Kolakauskas, V.šliteris 
ir K. Stašionis. Į jų vietą įėjo keturi 
nauji direktoriai. Šiuo metu 
valdybos sąstatą sudaro: V. 
Simniškis — pirmininkas, A. 
Resigys — sekretorius, M. Petronis 
— iždininkas, P. Nagys — 
vicepirmininkas ir įvairiems 
reikalams A. Kramilius su A. 
Migevičium. Pirm. V. Simniškis 
toliau pasiūlė suteikti garbės nario 
titulą ilgamečiui Klubo iždininkui 
Mykolui Petroniui. Pasiūlymas buvo 
priimtas vienbalsiai.

Toliau sekė klausimai ir 
diskusijos. P. Jasaitis klausė, kas 
samdo sekmadieniu programų 
artistus ir kodėl buvo suspenduotas 
antikomunistino žurnalo “News 
Digest International” redaktorius J. 
Kedys. Klubo pirm. V. Simniškis 
paaiškino, kad Klube kilo triukšmas 
ir p. Kedys buvo paprašytas išeiti, 
bet kadangi jis to nepadarė, tai dėl 
tvarkos palaikymo pagal klubo 
įstatus buvo keturioms savaitėms 
suspenduotas. Pirmininkas toliau 
paaiškino, kad Klubo pareigūnai turi 
teisę pašalinti, bet kurį narį 
nežiūrint aplinkybių. Už neteisingą 
akciją, klubo narys gali paduoti 
valdybai skundą. Yra eilė 
pasišventusių klubo narių, kurie 
Klube iš eilės budi. V. Šliogeris 
siūlė, kad šiems nariams būtų 
mokami kelionpinigiai ar panašiai. 
P. Zaborskis išreiškė 
nepasitenkinimą dėl išsiuntinėtų 
kortelių, kaip balsuoti ir prašė jų 
ateityje nesiuntinėti. P. J.A. 
Jūragis siūlė atatinkamai pagerbti 
mūsų garbės narius. Taip pat 
užsiminė apie Klubo skaityklą ir jos 
praplėtimą užsienio spaudai. Pirm. 
V. Simniškis tam pritarė ir pasūlė 
tam reikalui sudaryti komitetą, 
kuris šiuo reikalu rūpintųsi, o klubas 
pasistengs tai finansuoti. P. V. 
Kazokas narių vardu pareiškė, kad 
pats laikas garbės nariu paskirti V. 
Simniškį. P. Rimka galvojo apie 
klubo sulietuvinimą, kad Klubo 
tarnautojai dėvėtų tautinius rūbus. 
P. E. Kolakauskas aiškino, kad 
mūsų tautiniai rūbai yra iškilmingi 
ir bare vilkėti jų nepriderėtų. 
Newcasteliečių atstovas p. 
Leonavičius buvo nustebintas, kad 
net per “Mūsų Pastogės” Spaudos 
balių neišgirdo lietuviškų dainų. 
Sekretorius V. Šliteris paaiškino, 
valdyba irgi pageidautų daugiau 
lietuviškų programų, bet yra labai 
sunku surasti tinkamų artistų. Iš 
svetimtaučių narių p. Swarzbach 
pageidavo, kad būtų geresnis 
aptarnavimas ypatingai gėrimų 
bare. V. Šliteris atsakė, kad tai

Rimties valandėlei
S.'Gaidelis, 3.J.

Australija ir Naujoji ZelandijaLCrjOT 
MALDOS APAŠTALAVIMAS VjTuK

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI lapkričio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
.bendrąją — Kad užsimegstų 

tampresni ryšiai tar.p gyvųjų ir 
mirusiųjų.

misijų — Kad pasauliečiai- 
aktyviau prisidėtų prie Kristaus 
mokslo plėtros misijų kraštuose. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, 
ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!

NAUDINGAS BENDRAVIMAS
Paraginimas palaikyti nuolatinius 

ryšius su mirusiais jokiu būdu 
nereiškia neleisto spiritizmo 
propagavimo. Anaiptol ne. Per lap
kričiui skiriamą MA intenciją Baž
nyčia nori tik rekomenduoti 
tikintiesiems dažnesnį prisiminimą 
tų, kurie užmigo Dievo draugystėje.

Mūsų bendravimas su mirusiais 
yra dvejopai naudingas — mums ir 
jiems. Būtent, savo maldomis 
galime išvaduoti sielas dar esančias 
skaistykloje. Antra — jos atsidė- 
kodamos savo tarpininkavimu, gali 
pašalinti mūsų sieloms gręsiančius 
pavojus.

Pagaliau — dažnas mirusiųjų 
prisiminimas yra kartu tinkamas 
pasiruošimas laimingai mirčiai.
—»MWl»lWiii n»i> iniurMiinriii ri-.į'-t-

daroma taupumo sumetimais ir kol 
kas nenumato samdyti daugiau 
tarnautojų, P. A. Skirkienė tarp 
daugybės klube kabančių paveikslų 
norėjo rasti juose, ką nors 
lietuviško. Tą patį jaučia dauguma 
Klubo narių. Po keleto mažesnės 
reikšmės klausimų susirinkimas 
buvo užbaigtas. Skautų ir kitų 
organizacijų vardu Klubo valdybai 
už kooperaciją išreiškė padėką 
Balys Barkus. Po susirinkimo Klubo 
“kraneliai” buvo atsukti pusantros 
valandos veltui.

Atsišaukimo tekstas
REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU 

FONDA!
Adresai: ALF Kredito draugija

TALKA,
Box 4051 G.P.O. Melbourne 3001.
ALF įgaliotiniai: N.S.W. — B. Štasio- 
nis, Lietuvių Namai, 16 — 18 East 
Terrace, Bankstown, N.S.W. 2200. 
Pietų Australijai — S. Dainius, 25 
Manuel Ave., Blair Athol. S.A. 5084.

* **
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEJAUS LIETUVIAMS

Lapkričio 17 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Lietuvių Klubo mažojoje salėje 
įvyksta šiais metais paskutinis 
Plunksnos Klubo viešas 
parengimas. Kalbės dr. Vytautas 
Doniela tema

MINTYS IŠ KELIONIŲ
Pereitus metus dr. V. Doniela 

praleido Anglijoje, Vak. Vokietijoje 
ir J.A.V., o prieš keletą savaičių 
dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje Maskvos 
universitete ir lankėsi Lietuvoje. 
Kalbėtojas laikysis pokalbio formos, 
todėl bus pakankamai laiko 
klausimams bei tolimesniam minčių 
vystymui.

Suinteresuoti tautiečiai maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Drauge primenu visiems 
Plunksnos Klubo nariams, kad po 
oficialios dalies ten pat įvyks 
Plunksnos Klubo narių uždaras 
pasitarimas. Visi nariai prašomi 
šiame pasitarime dalyvauti.

P.K. Pirmininkas

MELBOURNO LIETUVIAMS
Š.m. lapkričio 10 d., sekmadienį, 4 

vai. p.p. Lietuvių Namuose 
Melbourne Universiteto profesorius 
dr. Edgars Dunsdorf skaitys viešą 
paskaitą apie Pabaltijo Tautų 
problemas.

A.L.B. Melbourne Apylinkės 
Valdybai remiant, šią paskaitą 
ruošia mūsų akademinio jaunimo 
korporacija “Romuva”.

Kviečiame visus tautiečius į šią 
paskaitą atsilankyti, nes numatoma, 
kad bus daug svečių iš kitų tautybių 
ir australų visuomenės.

Paskaita bus anglų kalboje: 
malonėkite atsivesti savo jaunimą ir 
draugus australus. Tegu jie išgirsta 
apie mūsų tautų istoriją ir 
dabartinius įvykius.

Ypatingai kviečiame studentus, 
skautus ir sportininkus.

Po paskaitos profesorius atsakys į 
klausimus.

Melb. Apyl. Valdyba 
***

CANBERRA
Šių metų lapkričio mėn. 17 d., 

sekmadienį Canberros atsargos 
karių Ramovėnų skyrius ruošia 
Kariuomenės šventės minėjimą.

Programa: 11.30 vai. lietuviškos 
pamaldos Šv. Juozapo bažnyčioje 
O’Connor. Šv. Misios aukojamos už 
žuvusiuosius dėl Lietuvos laisvės. 3 
vai. p.p. Lietuvių — Australų klubo 
salėje minėjimas, pagerbimas 
mirusiųjų ir paskaita — p. VI. 
Biveinis, po paskaitos meninė dalis.

Po oficialiosios dalies bus 
užkandžiai ir alutis. Prašome visus 
tautiečius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime.

Sk. Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ
20 METŲ VEIKLOS JUBILIEJINIS

DAINOS” CHORO

KONCERTAS-BALIUS
LAPKRIČIO 9 D. 7.30 VAL. VAK. i

FATHER O’REILY MEMORIAL SALĖJE, ( 
AUBURN (Kampas Park Rd., & Mary Str.)

Mišriam ir vyrų chorams diriguoja Br. Kiveris. Moterų chorui — Z. Belkutė. 
Salė atdara nuo 7 vai. vak. Koncerto pradžia 7.30 vai. vak.

Po koncerto balius iki 1 vai. grojant kontinentalinei kapelai. 
[ėjimas $3.50^Pensininkams ir moksleiviams $1.50. Įskaitant užkandžius)

Turtingoje loterijoje dailininkų aukoti paveikslai: 
Eva Kubbos, Henriko Šalkausko, Leono Urbono.

VEIKS KAVOS-PYRAGŲ, KOKTEILIŲ IR GĖRIMŲ BUFETAI

Stalus rezervuoti galima iš anksto pas “Dainos” choro pirm. Pr. 
Nagį tel.: 759-7094 ir p. V. Antanaitienę tel.:56-4770 po darbo vai.
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KARDINOLO MINDSZENTY 
VIZITAI N.S.W.

Lapkričio 5 d. atvyksta 9.10 vai. 
ryto iš Adelaidės lėktuvu Ansett — 
ANA Flight Nr. 251. Oficialus 
priėmimas aerodrome. Vakare 6.30 
vai. Mišios Santa Sabina Bažnyčioje, 
The Boulevarde, Strathfield.

Lapkričio 9 d. — vizitas Wollon
gong. Mišios 12.30 vai. p.p.

Lapkričio 11 d. — vizitas 
Newcastle, visą dieną.

Lapkričio 16 d. 2 vai. p.p. Mišios 
St. Mary’s Katedroje, dalyvauja 
lietuviai organizuotai, pageidaujama 
tautiniais kostiumais.

Lapkričio 19 d. 9.45 ryto 
išskrenda į Canberra Ansett — 
A.N.A. lėktuvu Flight Nr. 357.

***
L.K.V.S—gos ‘Ramovė’ Pertho 

Skyrius š.m. lapkričio mėn. 23 d. . 
Leederville salėje ruošia Lietuvos 
Kariuomenės Šventės minėjimą.

***
PAKVIESTI KITŲ

TAUTYBIŲ ATSTOVAI
Ramovėnai prašomi sekti spaudą, 

nes atskirai pakvietimai nebus siun
čiami.

Lapkričio mėn. 10 d., sekmadienį 
tuoj po pamaldų, visi lietuviai be gi
minės ir amžiaus skirtumo kviečiami 
į Parkaville (Parkerville) p.p. 
Stackių sodyboje subuvimui — 
piknikui — barbeque.

Ta proga ramovėnai su visais 
aptars Kariuomenės Šventės 
minėjimo programą.

Skyriaus Valdyba 
***

PERTHAS
Paskutinieji Australijos 

Fedralinės Vyriausybės veiksmai, 
mūsų Tautos atžilgiu, giliai 
sujaudino neskaitlingą Pertho 
lietuvių bendruomenę. Pasipylė 
banga protestų, memorandumų, 
eisenų. . .

Vienas iš bendruomenės narių, 
Nepriklausomos Lietuvos kapitonas 
S.J. Kuzmickas, protesto vardan 
paaukavo $200.00 Tautos Fondui. 
Pertho bendruomenės gyvenime p. 
Kuzmickai daro didelį 
įnašą:kapitonas savo įdomiomis 
paskaitomis, įvairių tautinių 
parengimų proga, o energinga ponia 
jau antrus metus vadovaudama 
bendruomenės skyriui.

S-s***

IEŠKO
Viengungis lietuvis ieško kambario, 
pageidautina su maža virtuvėle. 
Kreiptis: V.Šemeta, 8/10 Highbury 
St., Croydon, N.S.W. 2132.

***

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

*JUSU INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS| 
10%. TAD, KODĖL NEINVESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

LAPKRIČIO MEN. į

SEKMADIENĮ.10 D.
JEFF & LORELEI (topless dancers)

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS r- DVIGUBI "JACKPOTAI

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

SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

Dėmesio nariams!

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

W nemalonumų! I

MELBOURNO LIETUVIŲ
NAMUOSE

Metinis Lietuvių
NAMŲ BALIUS
Klubo Tarybos rengtas 
balius, į kurį atsilankė 
Lietuvių Namų rėmėjų

M.L. 
metinis 
gausus 
būrys, įvyko š.m. spalio mėn. 19 d. 
M.L.K. Taryba ta proga reiškia 
padėką visiems svečiams — vakaro 
dalyviams, Soc. Globos Moterų 
D-jos ponioms už 
vakarienės ir visiems 
prisidėjusiems prie 
parengimo.

***

paruošimą 
talkininkams 
šio vakaro

LICENZIJA
Stipriesiems gėrimams jau gauta. 

Pagal Licenzijuotų Klubų veikimo 
taisykles, Klubą lankyti gali tik 
pilnateisiai nariai ar jų rekomen
duoti svečiai, kurie turi būti 
įregistruojami į svečių knygą. 
Atkreiptinas ypač melbourniečių 
dėmesys, kad Klubo Taryba griežtai 
vykdys minėtas Klubų taisykles, 
todėl neturėtų už tai būti jai kokių 
užmetimų ar apkaltinimų.

**♦

KLUBO ĮRENGIMAS
Klubo svetainė turi būti 

atatinkamai įrengta, kad lankytojai 
rastų joje patrauklumą ir jaukumą. 
Reikia gerų baldų, kuriems įgyti 
kasoje jau nėra lėšų. Kviečiame 
visus tautiečius įsigyti bent po vieną 
kėdę ant kurios Klubo Tarybos bus 
prisegama fundatoriaus pavardė.

***

BARO ĮRENGIMAS
Klubams, gavusiems licenzijas, 

alaus brovorai ir kitos įmonės yra 
suintersuotos tiekti savo gaminius. 
Klubo Taryba deda pastangų, kad 
Baro įrengimus atliktų bravorai. 
Vilčių yra, todėl numatoma, kad alus 
galės būti pristatomas statinėmis.

. UŽKANDŽIŲ BUFETAS
M.L. Klubo Taryba deda 

pastangų, kad užkandžius paruoštų 
moterys — talkininkės. Pradžia 
gera: pirmą veikimo dieną 
talkininkavo: p.p. A. Reimerienė, 
Ramanauskienė, Plečkauskienė ir S. 
Žemkalnienė. Reikia tikėtis, kad į 
šią talką jungsis ir kitos mūsų 
moterys. Iš anksto visoms tariame 
nuoširdų ačiū.

spaustuvės vajus

Iš “M.P.” Nr. 43
K. Taparas
B. & G. Straukai
L. Garbaliauskas
P. Stašaitis
V. & A. Dumčiai
P.Lukošiūnas
P.Šatkus
J.Čėsna
J. Gučius
G. Rakauskas
J. Požėra iš Brisbanės
J. Kiškūnas iš Brisbanės
Viso

Visiems už aukas dėkojame.
***

$7475.15
$30.00 
$20.00 
$5.00 
$2.00 
$5.00

$20.00 
$5.00 
$5.00 
$1.00

$20.00
$10.00 

$2.Q,Q 
$7600.15
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