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LAPKRIČIO 23 DIENA
Tarp dviejų pasaulinių karų 
švystelėjusi valstybinė
nepriklausomybė buvo labai 
prasminga, prikelusi lietuvių tautos 
sąmonę, kuri išliks ateinančiose 
generacijose, kaip skydas prieš 
okupanto vykdomą lietuvių 
nutautinimą ir genocidą.

Iš tiesų lietuvių tautinė sąmonė 
niekuomet nebuvo visiškai išblėsusi. 
Tai liudija mūsų ginkluotų pajėgų 
užuomazga — savanoriai. Menkai 
materialiai aprūpinti ir apginkliuoti, 
kariniai neparuošti, kautynių 
laukuose jie beveik stebuklus darė. 
Pačiom nepalankiausiom politinėm 
ir karinėm aplinkybėm, mūsų naujai 
atsikūrusi kariuomenė iškovojo 
Lietuvai nepriklausomybę ir laisvę, 
kuria galėjom pasidžiaugti virš 
poros dešimtmečių.

Šiandieną dažnai
papriekaištaujame mūsų 
kariuomenei, kad ji mūsų kraštui

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KONCERTAS
Australijos L.D. Tautinių Šokių 

Koncertui skirta 28—ji d. gruodžio. 
Šventė vyks Apollo Stadium salėje, 
kuri yra labai erdvi ir patogi 
šokėjams, tiek žiūrovams (lauke 
didelė aikštė pasistatyti 
automobilius).

Šiame koncerte dalyvaus visas, 
Australijoje šokantis tautinius 
šokius jaunimas.

Šiuo metu, visose lietuvių 
kolonijose, pasiruošimai būsimai 
tautinių šokių šventei — koncertui, 
vyksta pilnu tempu. Šio koncerto 
vyriausias vadovas Vytas Straukas 
skubiai lanko atskirų kolonijų 
šokėjų grupes, tikrindamas grupių 
pasiruošimą, .apvienodina. šokius, 
kuriuos šoks visos grupės bendrai 
— masiniai. Toks atskirų kolonijų 
lankymas yra sveikintinas“ tt- 
būtinas, nes žymiai palengvina 
vadovų darbą bei būsimą bendrą 
repeticiją šokėjams suvažiavus. Be 
bendrų šokių grupės pasirodys 
paskirai su naujais paruoštais 
šokiais.

Ir taip nespėjus apsilankyti, 
suskris, visais Australijos keliais 
būriai šokančio jaunimo. Į šią L.D. 
šventę suvažiuos daug svečių 
Adėlaidėn iš visos Australijos ir 
tolimos Amerikos. Mieli L.D. 
svečiai, pagerbkime mūsų jaunųjų 
T.Š. Vadovų bei šokėjų darbą 
apsilankydami skaitlingai būsimoje 
šventėje.

28 gruodžio vakarą skirkim 
susitikimui su draugais ir šokėjais 
Apollo Stadiume.

M.G.
*** 

brangiai kainavusi, bet kritišku 
momentu savo pareigos neatlikus!. 
Lietuvos neapgynusi, net 
nebandžiusi gintis. Šiuose 
užmetimuose galime ieškoti ir rasti 
argumentų už ir prieš. Bet viena 
aišku, kad Lietuvos kariuomenė prie 
geriausių norų nebūtų pajėgusi 
atremti šimteriopai stipresnį ir 
žiaurų priešą ir dabartinės padėties 
nebūtų pakeitusi. Tik būtų 
atsiradusi eilė naujų Katynų ir mūsų 
maža tautą būtų nukraujavusi iki 
nepagydomos anemijos.

Mažųjų tautų pats stipriausias 
ginklas kovoje už egzistenciją ir 
išlikimą yra ištvermė ir tautinė 
ištikimybė. Kiekvienas fiziniai 
sunaikintas tautos narys yra 
neįkainuojamas nuostolis. Negalime 
pavelyti sau savižudiškų veiksmų 
vien todėl, kad istorija kuomet nors 
tai paminėtų. Turime nemaža žinių 
apie narsias tautas, kurių, deja jau 
nėra. Jos išnykusios arba 
sunaikintos. Todėl ir priekaištai 
mūsų kariuomenei turėtų būti 
atsargūs. Laisvei atgauti belieka 
laukti patogaus momento.

Mes turime būti dėkingi savo 
buvusiems kariams, kad jie krauju 
iškovojo Lietuvai nepriklausomybę 
po pk moju pasaulinio karo ir per 
savo eiles perleido visą generaciją 
jaunų vyrų, išmokindama juos 
naudoti ginklą ir vyriškos drausmės 
ir įdiegusi jiems pareigos jausmą 
savo valstybei ir meilę savo tėvynei. 
Su šitų kariniu kraičiu dešimtys gal 
šimtai tūkstančių vyrų išęjo 1941 m. 
apvalyti Lietuvą nuo raudonojo 
maro ir kiti dešimtys tūkstančių 
miško brolių negrįžo į savo 
gimtuosius - namus antrajai 
bolševikų okupacijai užėjus. Tiesa ir 
šie šaunūs vyrai Lietuvos nuo 
bolševikinio tvano neišgelbėjo, bet 
paliko tautoje kietą okupantui pasi
priešinimo jausmą. Tegu esamose 
aplinkybėse šis pasipriešinimas gali 
būti tik pasyvus, bet bendras 
nusiteikimas okupanto neapkęsti ir 
visais galimais būdais jo užmačiom 
priešintis, tautą'apjungia, vienija ir 
ugdo ištvermę.

Šiandien, kai lietuvių tauta kenčia 
žiaurią priespaudą ir išstatyta 
sunaikinimo gręsmei, kiekvienas iš 
mūsų turime būti karys, tik šį kartą 
kitais ginklais apsiginklavę. Dažnai 
mes savo jėgų nedavertiname ir gal 
dėl to kai kada daromės apatiški ir 
pasyvūs. Bet paskutinieji politiniai 
įvykiai (Australijos vyriausybės 
pripažinimas Pabaltijo S—tų 
Sąjungai) parodė, kad esam 
skaudžiai paliesti, sujundame 
pamatę, kokie mes dar esame 
pajėgūs, nustebiname ir kitus. Tai 
rodo, kad mes dar nesame pamiršę 
savo tėvynės ir galime už ją 
efektingai kovoti. Jei būtumėm 
buvę pasyvūs ir tylėję, šiandieną 
Simas Kudirka būtų buvęs tyliai 
sunaikintas kurioje Gulago saloje. 
Bražinskai taip pat jau seniai būtų 
po NKVD pastatyti prie sienos, o 
taip pat nebūtumėm sukėlę ant kojų 
beveik viso lietuvių gyvenamo 
pasaulio dėl Australijos vyriausybės 
begėdiško žingsnio. Sovietai gerai 
žino, kiek mes savo organizuotais 
žygiais galime jiems vakaruose 
pridaryti nemalonumų.

. (Nukeltame pusi.)

Dainos choro choristės po koncerto linksmai nusiteikusios.

SUNKOS TAIKOS KELIAI
Lapkričio mėn. 5 d. atskrido iš 

Adelaidės į Sydney aplankyti savo 
tautiečių Vengrijos primas kard. 
Josef Mindszenty. Aerodrome 
svečią pasitiko nemaža minia 
vengrų ir kitų tautybių žmonių, 
kuriems kardinolas yra jų 
kenčiančių komunistų jungą 
1 tėvynių ; gyvas simbolis. Nors

KUDIRKA 
AMERIKOJE

Los Angeles Times” ’lačiai apršo 
apie Simą Kudirka ir jo šeimą at
vykusią į New York, kur juos 
pasitiko lietuviai. Lapkričio 5 d. 
Kudirkų šeima išvyko iš Maskvos ir 
kitą dieną lapkričio 6 d. Kennedy 
aerodrome išlipo. Amerikos 
laikrščiai atspausdino šeimos 
fotografijas ir skelbia plačius 
reportažus.

GALIMI PASIKEITIMAI
P. AFRIKOS POLITIKOJ.

JTO komisaras Pietų Vakarų 
Afrikoje (Nambijoj) pareiškė, jog 
daug ženklų rodą P. Afrikos 
politikos pasikeitimą ir metų 
laikotarpyje Nambija būsianti 
išlaisvinta. Ir Johannisburgo 
laikraščiai pranašauja Namibijos 
atžvilgiu dramatinius pasikeitimus.

P.V. Afrika (vietinių gyventojų 
vadinama Nambija), kurią P. 
Afrikos respublika valdė mandato 
teisėmis nuo Tautų Sąjungos laikų, 
seniau buvo vokiečių kolonija. P. 
Afrika siekė jos į savo teritoriją 
inkorporavimo.

pavargęs, kardinolas atrodo guvus, 
kalbėjosi su kiekvienu, kuris tik 
norėjo su juo pasikalbėti. Tarp 
pasitikusių buvo ir Sydney ark. 
kard. Freeman ir N.S.W. švietimo 
ministeris Willis. Vaikučiai 
kardinolui įteikė puokštes gėlių, o 
minia sugiedojo tautinį himną.

Vakare kard. Mindszenty 
, celebravo Šv. Mišias Santa Sabina 

College, Strathfielde.
Kard. Mindszenty programa 

N.S.W. ir Sydney yra labai plati. Jis 
aplankys Rookwood kapinėse 
vengrų sekciją, dalyvaus Sydnejaus 
burmistro jam parengtame 
priėmime, dalyvaus Operos 
rūmuose surengtame N.S.W. 
vengrų draugijos priėmime, lankys 
eilę katalikų mokyklų ir institucijų, 
taip pat bus svečias vengrų 
liuteronų ir protestantų 
bendruomenių. Poilsiui — turės 
pasivažinėjimą uoste.

Sekančią po atvykimo dieną kard. 
Mindszenty turėjo spaudos 
konferenciją. Šios konferencijos 
metu kardinolas be kita ko pareiškė:

Komunizmas sudaro didesnę 
grėsmę nei nacizmas, nes 
komunizmas ilgiau išsilaiko, labiau 
rafinuotas savo metodais ir labiau 
yra įsiskverbęs į žmonijos širdis ir 
protus. Kitose kryptyse abu “izmai” 
daug turi bendro. Kai Hitleris ir 
Stalinas rengė nepuolimo paktą, jie 
pasikeitė ne vien paragrafais, bet ir 
vienas kito metodais. Kardinolas 
toliau pareiškė esąs priešingas 
Vatikano emisarams ir komunizmo 
režimams, siekiantiems 
kompromisinio susitarimo.

• ’ ' 1 :> /t (Nukelta Į 2 pusi.)
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BIZNIS, MOSKLAS 
IR PROPAGANDA

Mes daug ką galime pasakyti apie 
komunistinę propagandą, apie jos 
tikslus pavergti pasaulį, apie 
daugybę suklastotų , faktų moksle ir 
tautų istorijose. Toji propaganda 
yra mums žinoma ir todėl 
suprantama, ji savo tikslo 
neatsiekia.

Kad komunistai siekdami savo 
tikslų su priemonėmis nesiskaito, tai 
mes suprantame, bet kaip suprasti 
Vakarų pasaulio politikus, 
mokslininkus, kurie dėl pelno, dėl 
biznio yra pasirengę, kaip Leninas 
sakė, parduoti paskutinę virvę, su 
kuria komunistai pakars 
paskutiniuosius kapitalistus.
Nežmoniškas gobšumas, kvailas 
naivumas, stoka idealų ir meilės 
tiesai ir veda prie visiško 
išsigimimo.
Buvome įpratę į Vakarų pasaulio 
mokslo institucijas žiūrėti su 
pagarba ir pasitikėjimu, nors daug 
kartų girdėjome kaip tos institucijos 
sąmoningai išdavė mokslo paslaptis, 
kad priešas galėtų pasigaminti 
ginklus pasauliui užkariauti, daug 
kartų mokslininkų tarpe matėme 
šnipų, išdavikų, žmogžudžių _ ir 
tautažudžių. Štai ką tik perskaičiau 
Antano Klimo, Rochesterio 
universiteto profesoriaus, atvirą 
pareiškimą Nepriklausomoje 
Lietuvoje (spalio 23 d.), kuriame 
rašo, kad naujoje Encyklopaedia 
Britannica nebėra Lietuvos kaip 
būdavo senesniose laidose, o yra 
LITHUANIAN SOVIET 
SOCIALIST REPUBLIC/ joje 
paskelbta šimtas nuošimčių 
sovietinės propagandos. Ten nieko 
nėra apie Lietuvos istoriją, kalbą, 
kultūrą, tautosaką, literatūrą, 
muziką, meną ir kt. Perskaičius 
tiesiog siaubas ima, — rašo prof. A. 
Klimas ir toliau jis sako: “aš 
asmeniškai esu pritrenktas tokio 
mokslo bei informacijos 
išprofanavimo”.

Nėra abejonių,kad ir čia mokslo 
vardu skelbiamoje tiesoje yra 
pagrinde paslėptas biznis, sovietai 
tą enciklopediją nupirko ir ją platins 
kaip propagandinį leidinį.

Kaip kovoti su šios rūšies 
tautažudyste? Tylėti negalime. Visi 
akademikai solidariai, ar jie skaito 
ar neskaito tą enciklopediją, turėtų 
parašyti vyriausiam redaktoriui 
protesto laiškus ir pasmerkti tokį 
darbą, kaip propagandinį šlamštą, 
parašyti,kad tos leidyklos knygų 
nepirksime ir neskaitysime.Maža to, 
reikėtų kad viso pasaulio mokslo 
institucijos, universitetai, 
bibliotekos būtų painformuoti 
sovietų daromais trikais sunaikinti 
tautų istorijas, kultūras, kad 
suliedintų visos žmonijos įvairialytę 
kultūra į monolitinį, skurdų šabloną. 
Šis dvasinis genocidas neturi 
pasisekti Sovietams, mes, baltai, 
turime progą prabilti savo dvasine 
kalba, savo kultūra į mokslo 
židinius ir juos uždegti tiesos meile. 
Tegul naujais moksliniais darbais 
atskleidžia mūsų istoriją, mūsų 
kalbos turtus, mūsų valstybinę ir 
teisinę išmintį, kuri ilgai Europoje 
reiškėsi Lietuvos Statutų 
nuostatuose.

Turime gerą progą išeiti į kovą 
dėl istorinės ir mokslinės tiesos, ir, 
žinoma, dėl savo tautų 
nepriklausomo gyvenimo.

? M .-Z •-.-V/.' OZ.Z
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LIETUVIŲ 
DIENOS

ADELAIDĖJE
PASIKALBĖJIMAS SU 

LIETUVIŲ DIENŲ LITERA
TŪROS, MUZIKOS IR DAI - 
NOS VAKARO ORGANIZA
TORIUM p. PR.PUSDEŠRIU.

LIETUVIŲ DIENOS šuoliais 
artėja. Australijos lietuviškoji 
visuomenė domisi būsima LD 
programa, kurioj ne eilinę vietą 
užims jūsų organizuojamas 
Literatūros, Muzikos ir Dainos 
vakaras. Malonėkite atsakyti į 
keletą klausimų.

KOKIOS APIMTIES ŽADA 
BŪTI LITERATŪROS VAKARAS 
(dėl vietos stokos vakaro 
pavadinimą čia trumpiname).

Buvo kviesti poetai: Brazdžionis 
ir Gustaitis iš Amerikos ir rašytoja 
Karolė Pažėraitė. Visi atkrito. Iš 
Australijoj gyvenančių sutiko 
dalyvauti 7 poetai: J. Mikštas, V. 
Kazokas, M. Malakūnienė,- A. 
Veščiūnaitė, J.A. Jūragis, M. 
Slavėnienė ir L. Šimkutė. Prozai 
atstovaus A. Lukšytė ir V. Baltutis. 
Dainai atstovauti buvo kviesti G. 
Vasiliauskienė, G. Kalpokas ir 
Melbourne Vyrų Oktetas. Iš jų G. 
Kalpokas ir Vyrų Oktetas atkrito. 
Papildomai buvo pakviestas J. 
Rūbas, kuris sutiko dalyvauti. Taigi 
turėsime du dainininkus solistus ir 
svečią iš Amerikos — muziką B. 
Budriūną, kuris akompanuos G. 
Vasiliauskienei dainuojant jo 
sukurtas dainas.

Yra vilčių, kad dalyvaus ir
pianistė R. Apeikytė iš Los Angeles.

IKI ŠIOL LITERATŪROS 
VAKARAI NESUTRAUKDAVO 
DAUG KLAUSYTOJŲ. AR 
GALĖTUMĖTE PASAKYTI — 
KODĖL?

Pramogų ieškanti dvasia 
konkuruoja kultūrines vertybes, be 
to, einąs į Literatūros Vakarą turi 
turėti specifinę nuotaiką ir, kas 
svarbiausia, meilę lietuviškam 
žodžiui ir kūrybai. Šių dalykų daug 
kam trūksta.

AR IŠ VISO VERTA RUOŠTI 
LITERATŪROS VAKARUS?

Finansiniu atžvilgiu — ne, bet yra 
motyvų, kurie skatina Literatūros 
vakarus būtent: 1) kūrėjas nori 
turėti auditoriją, 2) dar vis 
netrūksta tokių, kurie domisi ir 
laukia lietuviškos kūrybos, 3) 
Literatūros Vakarai yra ryškiausia 
duoklė lietuviškam žodžiui vis labiau 
skurstančiam išeivijoje.

PER DVIDEŠIMT SU VIRŠUM 
METŲ ADELAIDĖJE BUVO 
DAUG LITERATŪROS VAKARŲ, 
IŠ KURIŲ BEVEIK VISUS JUS 
ORGANIZAVOTE. SAKYKITE; 
KOKS AKSTINAS JUS SKATINA 
IMTIS ŠIO SUNKAUS IR 
NEDĖKINGO DARBO?

Domiuosi lietuviška literatūra, ją 
myliu ir tą meilę lietuviškam žodžiui 
noriu sužadinti kituose.

AR ESATE PATENKINTAS 
SAVO RUOŠTAIS LITERATŪROS 
VAKARAIS?

Davimas ko nors gero kitiems 
visuomet yra surišta su malonumu.

KOKIAS KLIŪTIS
DAŽNIAUSIAI TENKA 
NUGALĖTI LITERATŪROS 
VAKARUS RUOŠIANT?

Trūkumas vietinių rašytojų ir 
poetų Adelaidėje ir nepakankamas 
domėjimasis iš visuomenės pusės.

Tikiu, kad 
mes parodysime savo vertę gyventi 
ir kurti savo vardu, dabar mums 
reikia mokslo savanorių ir jų tikrai 
atsiras.

am

KAS GALĖTŲ JUMS 
PAGELBĖTI LITERATŪROS 
VAKARUS RENGIANT?

Iki šiol niekad neorganizavau 
Literatūros vakarų vien tik savo 
vardu. Oficialūs Lit. Vakarų 
rengėjai buvo Ateitininkai — 
Sendraugiai. Iš. jų gaudavau 
reikiamą pagalbą. ’

KIEK, JŪSŲ NUOMONE, 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS YRA PAJĖGUS 
DALYVAUTI LITERATŪROS 
VAKARŲ PROGRAMOSE?

Vienas kitas atsiranda, bet 
dauguma nesidomi ne tik lietuviška 
kūryba, bet net pats lietuviškas 
žodis jiems kliūna.

JŪSŲ NUOMONE, KUO 
DAUGIAU DOMISI PUBLIKA: 
POEZIJA AR PROZA?

Klausimą pakreipčiau: ne poezija 
ar proza, bet kokiu žanru? Tuo 
atveju manau, kad publika 
pasisakytų už linksmąjį žanrą.

KODĖL LITERATŪROS 
VAKARAMS TALKININKAUTI 
KVIEČIATE MUZIKOS IR 
DAINOS ATSTOVUS?

Kad įnešus daugiau įvairumo.
kaip ilgai; jūsų 

NUOMONE, LITERATŪROS 
VAKARAI BUS RENGIAMI 
AUSTRALIJOJE?

Kol bus lietuviškai rašančių ir 
lietuviškai suprantančių.

Krašto Tarybos vicepirmininkui

ALBERTUI ŠEIKIUI
tragiškai žuvus, jo šeimą giliai užjaučia ir liūdi netekęs
bendruomeninio darbo kolegos ,° V. Bukevicius

Krašto Tarybos Pirmininkas

PALESTINOS IŠLAISVINIMO 
ORGANIZACIJOS SIEKIMAI 
Palestiniečių išlaisvinimo orga

nizacijos (PLO) vadas Yu^er Arafat 
vienam Amerikos laikraščių korespon
dentui patiektame pasikalbėjime taip 
apibūdino palestiniečių uždavinius, 
siekimus ir dabartinę padėtį:

“Tol nebus išspręsta Art. 
Rytų problema, kol bus ignoruojama 
palestiniečių problema. Iki šiol ši 
esminė — Palestinos tautos likiminė 
problema — nebuvo paliesta. Izraelis 
tepradėjo minėti palestiniečius tik po 
spalio mėn. karo. Po 1967 m. karo 
Izraelio tuometinis min. pirm. Mrs. 
Goldą Meier tvirtino, kad palestinie
čiu tautos nėra. O Moshe Dayan prieš 
savo atsistatydinimą pareiškė — pa
lestiniečiams nieko daugiau neliko 
kaip mirtis. Dabartinis Izraelio min. 
pirm. Rabin pareiškė: palestinie
čiams nėra vietos mūsų tarpe. Izraelio 
vyriausybė ir dabar nėra pakeitusi 
savo galvosenos — tebeignoruo ja 
pagrindinę problemą.

Mums niekad nebuvo problema 
sienos, režimas ar žemė bet — šven
toji tėvynė. Dėl JAV politikos Arafat 
pareiškė: Amerikos pareigūnai kal
ba apie palestiniečius, bet iŠ tikro 
jie patys su jais nekalba, nei vienas į 
mus nesikreipė. Mes esame žudomi — 
mūsų .vaikai, mūsą moters, seneliai 
— amerikiečių ginklais. Amerikos 
lėktuvais, Amerikos bombomis, 
Amerikos uždegamom bombom. AŠ 
stebiuosi, kaip nekalti Amerikos 
mokesčių mokėtojai jaučia tą trage
diją, už kurią jie moka.

Dėl Palestinos valstybės pajė
gumo išsilaikyti: jei arabai paje'gia 
duoti paskolas ir investuoti pinigus 
JAV (turtingiausiam pasaulio krašte), 
tikėkime, kad jie ekonomiškai padės 
ir savo broliams — palestiniečiams.

Dėl palestiniečių tarpe esanč'ią 
nesutarimų: yra tarp palestiniečių 
nesutarimą politinėj srity. Bet mes 
esame ne piknike, o revoliucijos ei
goj prieš aršius priešus: imperializmą, 
zionizmą, defetizmą. Yra galimas su
sitarimas tam tikromis sąlygomis ir 
su Jordanu.

***

Pr. Pusdešris

KOKS BŪTŲ JŪSŲ 
PAGEIDAVIMAS ŠĮ
LITERATŪROS VAKARĄ 
RENGIANT?

Kad visų parengimų eilėje 
kiekvienam L.D. dalyviui 
Literatūros Vakaras nebūtų koks tai 
pavainikis vaikas, o tikras tos pačios 
kultūros, tos pačios kalbos ir to pa
čio kraujo sūnus.

Ačiū! Linkiu geros sėkmės.
J.V.

***

Sunkūs Taikos..
(Atkelta iš 1 psl.)

Pusę 
šimtmečio trukęs bolševizmas 
parodė, kad komunistų pasirašyti 
susitarimai ; neketinami laikytis. Jis 
nematąs net vilties, kad dabartinis 
dialogas pasisektų, kai komunistinis 
judėjimas tebesilaiko tikslo 
įsiskverbti ir sunaikinti religinį 
gyvenimą kiekviename laipsnyje.

Kardinolas pareiškė nejaučiąs 
Vatikanui kartumo, o tik skausmą 
už jo nuo primo sosto pašalinimą. Jo 
skausmas nesąs asmeninio 
pobūdžio, bet dėl tų pasėkų, kurias 
jis (pašalinimas) gali turėti 

tikintiesiems, Bažnyčiai ir 
Vengrijos tautai. Kardinolas pasakė 
karčių žodžių prieš vad. “taikos 
kunigus”, kurie iš esmės yra 
kolaborantai sutanose, kurie yra 
įsiskverbę į Vengrijos Bažnyčios 
gyvenimą, kontroliuoja vyresniųjų 
bažnytinius paskyrimus, cenzūruoja 
korespondenciją ir netgi gyvena 
vyriausybės pastatuose. Jų 
apgaulingas buvimas — praktiškai 
jie yra partijos nariai —- turi 
žalingos įtakos į silpnesniuosius 
dvasiškius. Vakarų tautos nusileido 
komunizmui politinėj, ekonominėj ir 
dvasinėj srityse. Jei tas tęsis toliau 
— išvada bus trečias pasaulinis 
karas.

Kardinolas sutiko,-, kad 
krikščionys, neišskiriant ir katalikų, 
yra nusivylę ir kapitalizmu ir 
komunizmu. Bet kardinolas nemano, 
kad religinė tiesa automatiškai 
identifikuojama su kapitalizmu. Tuo 
pačiu metu kapitalizmas, kad ir per 
sunkią kovą, pasiekė eiliniams 
darbininkams laimėjimų ir laisvių, 
kurios yra atimtos dirbantiesiems 
po komunistiniu režimu.

Kardinolas, baigdamas 
konferenciją, pareiškė, kad 
nežiūrint, žmonių silpnybių ir 
nesėkmių, pažadas to istorinio 
asmens, mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus pažadas ir parama 
užtikrins, kad pragaro vartai 
nenugalės šventosios Dvasios.
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STUDIJŲ DIENU MINTIS BESVARSTANT

Vytautas Janavičius
“Išeivijoje Lietuvių skaičius 

mažėja ir mes fiziniai nykstame. Tuo 
pačiu nyksta ir mūsų tautinė 
kultūra. Kadangi nėra vilčių kad 
mūsų eiles papildytų emigrantai iš 
Lietuvos, neišvengiamai esame 
priversti pasinaudoti dabartiniais 
kultūriniais laimėjimais Lietuvoje. 
Yra faktas, kad dabartinė tautinė 
kultūra Lietuvoje kyla, o išeivijoje 
smunka”.

Pirmiausia noriu padėkoti šių 
dienų organizatoriams už man 
suteiktą privilegiją su jumis 
šiandien pasidalinti mintimis. Toji 
privilegija betgi man suteikta 
sąryšyje su sunkiu uždaviniu, tikrai 
peržengiančiu mano jėgas. Tad 
kartu su padėka prašau priimti ir 
prašymą manęs perdaug nesmerkti 
už šito referato nedateklius.

Priėmę aksiominėmisi tiesomis 
sugestijas, kad mes išeivijoje fiziniai 
išnykstame ir mūsų kultūros lygis 
smunkantis, etnografinėje 
Lietuvoje gi kylantis, neišvengiamai 
turime prieiti išvados, kad, 
nenorėdami visiškai ištirpti svetimų 
tautų jūroje, turime naudotis 
Lietuvoje pasiektais kultūriniais 
laimėjimais. Taigi, šita prasme, 
tiktai teigiamas atsakymas 
teįmanomas: Diskusijai nėra vietos, 
jei bent paklaustume, kaip, grynai 
techniškai, šitą- užmačią įvykdžius. 
Bet tai nebeįeitų į- mano temą. 
Faktinai, atsakymas buvo prieš 
mane kalbėjusiųjų uždaviniu.

Tad tuo savo žodį ir užbaigčiau jei 
patsai man suteiktos temos 
suformuliavimas nebūtų toks 
įdomus. Jis įdomus ne tiek savo 
originalumu ar aktualumu, kiek, 
priešingai, savo banalumu ir 
nenuoseklumu, mūsų laiko dvasiai 
taip charakteringomis ypatybėmis. 
Žodis kultūra naudojamas tokiame 
kontekste kad nėra pagrindo 
abejoti, jog kultūra išsivaizduojama 
savotiška kasdieninio sunaudojimo 
preke, sakytume duonos kepalu, 
kurio galima daugiau ar mažiau 
atsiriekti, juo maitinantis palaikyti 
gyvybę, gi jį atmetus mirti badu, 
arba, kaip taip moksliškai išsireikšta 
— fiziniai išnykti. Vengimas gyvos 
kalbos ir vietoje tikrų, poetiškų ir 
kartu paprastų žodžių, įvedimas 
keistų kibernetiškų konstrukcijų irgi 

Nuotrauka M. Vilkaičio

Mes galime jas perkelti iš vienos 
vietos į kitą, galime jas išauginti ir 
numarinti, jomis užsikrėsti arba nuo 
jų imunizuotis. Sunku betgi 
analogiškai galvoti apie žmogaus 
kultūrą. Tai darydami savyje 
pajuntame tiek loginį, tiek emocinį 
pasipriešinimą, tarsi tokioje 
analogijoje slypėtų vidinis 
prieštaravimas. Ir tikrai, tasai 
nenoras turi pagrindą. 
Prieštaravimas glūdi tame, kad tai, 
kas manipuliuojama sudaro pačią 
mūsų egzistencijos esmę. 
Elementarinė manipuliacijos sąlyga 
yra būti šalia manipuoliuojamo 
objekto, ne jo intergraline dalimi. 
Šitas sugebėjimas vienu metu save 
objektyviai suvokti ir kartu visiškas 
likiminis bejėgiškumas yra išimtinai 
žmogiškas bruožas, niekur kitur 
gamtoje neužtinkamas. Tai 
karaliaus Oedipo tragiką, tai 
Antigonės priekaištas Kreonui. 
Todėl ir Zaranthustra juokdario 
išvejamas iš miesto: ne 
Zaranthustra o juokdarys yra 
integralia kultūros dalimi. 
Zarathustra manipuliatorius, 
juokdarys — norinčios 
pasilinksminti minios dalis. Ko gi 
kito pasigenda Faustas, kuomet 
retortomis, brėžiniais ir knygomis 
užverstoje laboratorijoje jisai įsisą
monina nieko nesužinojęs bet 
praradęs gyvenimą? Matydamas 
linksmą minią gatvėje jisai 
pasiilgsta tos “egzistenciją 
sąlygojančios ir visus siejančios 
idėjos”, kurios jisai veltui ieškojo 
pageltusiuose pergamentuose ir tik 
kurioje žmogus sugeba rasti 
išsipildymą.

Tik šitame sąryšyje suprastinąs ir 
net pateisintas nerimas šiandieninio 
jaunimo tarpe. Tasai komunijos, 
tikrovės, ilgesys, kaip tik to paties, 
ką mes įžiūrėjome esant kultūros 
esme, stumia juos atsiskirti nuo 
šeimos, bendruomenės, etninės 
tradicijos net nuo istorijos. Dažnai 
tasai jaunimo ilgesys ieško 
atsinaujinimo civilizacijos 
nepaliestoje gamtoje. Bet jisai 
tesuranda nusivylimą ir kančią, tą 
pačią, kuria Shakespeare’as taip 
genialiai suformuliavo Kalibano 
personaže. Su kiekvienu žingsniu 
ton kryptin jis nutolsta vietoje 
priartėdamas prie savo tikslo, nes 
žmogaus prigimtis ne gamtoje o 
žodyje, kalboje, idėjoje. 
Neužterštoje kalboje glūdi mūsų 
išganymas, mūsų Katharsis o ne 
civilizacijos nepaliestame miške.

Mūsų amžius taip pat 
charakterizuojamas savo meno 
dekadentiškumu. Taip, kaip sauvalė 

vienas iš apgailėtinų mūsų laiko 
bruožų. Pažvelkime tad į mūsų 
amžių ir paieškokime jame vietos 
lietuvybei.

Paskutinieji pusantro šimto metų 
yra bene nuostabiausi ir baisiausi 
žmonijos istorijoje. Jie pasižymi 
pramonine revoliucija, rachitiškais 
vaikais, gimstančiais dvokiančiose, 
suodinose gatvėse, mašinų, su jų 
nenumalšinamu alkiu, išradimu, 
aplinkumos užteršimu ir sibaritišku 
mažos žmonijos dalies gerbūviu, 
tiesiog proporcingu didėjančiam 
daugumos skurdui. Bet prieš žmogui 
užteršus savo aplinką prasidėjo 
daug rimtesnis, specifiniai žmogui 
daug mirtingesnis pavojus, būtent 
kalbos užteršimas, kurio tik mažą 
pavyzdį paminėjau. Pirmąjį visi jau 
pastebėjo, antrojo žmogus nenori 
matyti ir tik mažai balsų stengiasi į 
jį atkreipti dėmesį.

Taip pat niekad prieš tai nebuvo 
taip dažnai vartojamas žodis 
kultūra. Jis naudojamas 
įvairiausiuose sąryšiuose, tiek 
daiktavardžiu tiek veiksmažodžiu ar 
būdvardžiu. Atsirado įvairių jo 
derivatų, kai kultūros lygis, 
kultūrinis laimėjimas, kultūros 
sargas, kultūros darbuotojas, 
kultūrininkas, kultūrinimas,
kultūros skatintojas, kultūros 
stabdis, kultūringas arba 
nekultūringas, kultūrinis įnašas, 
kultūrinė vaga, kultūrinis 
akligatvis, kultūrinis horizontas, 
kultūrinė vertybė ir taip be galo. 
Turbūt neperdėsiu tvirtindamas, 
kad net ir inteligentiškiausias slaptų 
kodų dešifruotojas nesugebėtų šitų 
sąvokų procesijoje surast bendro 
denominatoriaus kad taip susidarius 
vaizdą kas, pagaliau, toji kultūra. 
Slaptų kodų dešifravimas pagrįstas 
prielaida, kad ieškoma turininga 
informacija. Tik nesąmonė 
nesiduoda dešifruojama. Nesąmonę 
teįmanoma eksponuoti. Tebūnie 
tai visuomet mūsų uždaviniu, netik 
šiandie.

Kas tad yra toji kultūra? Kaip 
mes ją definuotume. Ieškodami 
bendro vardiklio ankščiau 
minėtuose pavyzdžiuose nieko 
nepasiektume. Laimei mūsų 
žodynas dar nėra visiškai užterštas, atsispindi kalboje, taip jos pėdsakai 
ir kai kurie mokslai dar 
tebesinaudoja disciplinuota kalba. 
Mes žinome apie religinį dievų 
kultą, žinome, kad geologiniai 
sluoksniai liudija apie kadaise 
klestėjusias, vėliau mirusias ir 
uolienoje pėdsakus palikusias 
gyvūnijų kultūras, įskaitant taip pat 
ir žmogaus gyvenvietes. Žinome ir 
apie bakterijų kultūras, kaip jos 
biologų suprantamos. Iš šitų sąvokų, 
tiksliau realių, matuojamų, 
fenomenų, jau galime susidaryti 
tikslesnį vaizdą. Apsiriboję 
gyvybės apraiškomis kultūros 
sąvoką definuotume:

“Kultūra yra erdvėje ir laike 
ribota daugelio individų 
koncentracija, kurių egzistencija 
sąlygojama ir kurio visuose 
tarpusaviuose santykiuose siejami 
visiems bendros (savybių) idėjos”.

Kaip matome ska prasme 
žmogaus kultūra niekuo nesiskiria 
nuo bet kokios kitos gyvybės 
kultūros. Taip pat iš šito seka, kad 
žodžiu kultūra predikuoti laimėjimą, 
pralaimėjimą arba vertybes yra 
neįmanoma, nes nei jos kilmė, nei 
jos raison d’etre mums nežinomi. 
Kaikuriomis kultūromis, tarp jų 
bakterijų,mes galime manipuliuoti.

nesunkiai surandami visose kitose 
žmogaus buities apraiškose. Marcei 
Duchamps ir dadaistai tesuprantami 
satyrikais, nukreipę savo strėles į 
tokią mene įsivyraujančią anarchiją, 
kaip ji įsivyravo kalboje. Keisto 
psichologinio proceso pasėkoje jie 
buvo suprasti atstovais naujos 
srovės ir jų satyrinės priemonės 
tapo kūrybinėmis gairėmis. Pasaulis 
keistas. Salvador Dali įvairiausiais 
būdais šaipėsi iš protauti nebesuge
bančios minios, minia gi neatspėjo jo 
intencijos. Jo pokštuose 
bendralaikiai įžiūrėjo meną, jo menė 
— pokštus. Modernus žmogus 
nebenori suprasti savo paties egzis
tencijos pagrindo, būtent 
sugebėjimą racionalizuoti visatą bet 
likiminiai būti palenktam jos 
steriliems dėsniams. Mūsų amžius 
atmetė nusidėjėlį.bet neatmetė 
nusikaltėlio. Nebe tiesos ieškojimas 
bet nusikaltėlio medžioklė yra jo 
credo.

Sherlock Holmes yra moderniojo 
žmogaus prototipas nežiūrint į tai, 
ką galvojo Aldous Huxley. Permažai 
dėmesio kreipiama į šitą nemirtingą 
Conan Doyle personažą. Dažnai jisai 
releguojamas taip vadinamos lengvos 
literatūros kategorijon. Tikrumoje 
tai nuostabiai precižiškas 
charakteris, liudijantis apie jo 
kūrėjo genijų. Kaip mus

paveikslų 
būtinos 

institucijos, 
mūsų

žmogų, o ne
Sherlock Holmes 

pasisotinimo ir todėl

narkotikuose. Jis

painformuoja pedantiškasis dr. 
Watson’as didysis detektyvas gerai 
žinojo chemiją, teisę ir geologiją, 
ypatingai liečiančią dulkių ir purvo 
sąstatą Londono apylinkėse. Jis 
buvo visiškai abejingas visatai (jo 
net nedomino klausimas ar saulė 
sukasi apie žemę ar atvirkščiai)- 
filosofijai ir literatūrai bet rašė ne

paprastai specializuotas 
monografijas, kaip pavyzdžiui apie 
šimto keturiasdešimt devynių rūšių 
cigarų pelenų išvaizdą. Jis nepre
tendavo į meistriškumą bet 
pusėtinai gerai grojo smuiku, savo 
paties, jei ir ne visuomet dr. 
Watson’o malonumui. Jis buvo 
tipiškas kultūros konsumentas — 
koncertas, opera, 
galerijos jam 
atsipalaidojimo 
Kadangi, kaip seka iš 
definicijos, kultūra negali būti 
konsumuojama, nes tikrumoje ji 
konsumuoja 
atvirkščiai, 
neranda joje 
(lygiai, kaip modernus žmogus) 
ieško jo narkotikuose. Jis 
narkomanas. Įžiūrėjimas sąryšio 
tarp kultūrinio konsumento ir 
narkomanijos yra Conan Doyle 
poetinės intuicijos įrodymu. Tik 
nusikaltimas pažadina didįjį 
detektyvą iš nevilties ir apatijos. Jis 
net nujaučia Didžiojo Nusikaltėlio, 
nusikaltėlio par excellence, 
egzistenciją. Mr. Big, Mr. Crime 
arba Reakcionierius, kaip me jį 
šiandien pavadintume ir 
įsivaizduojame esant korupcijos, 
blogio, paleistuvystės voratinklio 
centre, irgi Conan Doyle nujaustas 
ir nuškiėuotas tipas. Deja, iš visų 
nusikaltėlių, tasai, pats didžiausias 
pasirodo per stiprus tiek Sherlock’ui 
Holmes, tiek dr. Watson’ui, tiek 
pačiam Sir Arthur Conan Doyle. 
Anot jų, Didysis Nusikaltėlis yra 
niekas kitas, kaip prof. Moriarty — 
po akademinės prominencijos 
skraiste pasislėpęs mafioso.

Sherlock Holmes buvo susekęs 
pėdsakus, bet nusikaltėlio 
nesugavo.Jei jis nebūtų buvęs abe
jingu visatai, jei jis pats nebūtų bu
vęs didžiojo nusikaltėlio idėjų auka, 
jam būtų buvę lengviau.Kartą, su
grįžęs savo Baker Street butan jisai 
neviltyje sušunka: “Nejaugi pasau
lyje nėra prasmingo vyksmo? Ne
jaugi viskas tėra aklo atsitiktinumo 
išdava? Ne, tai neįmanoma, tai prie
štarautų protui!” Šitaip Conan 
Doyle išduoda pagrindinį Sherlock 
Holmes veiklos motyvą; surasti 
pasaulio netobulumo priežastį, arba 
tiksliau Didįjį Nusikaltėlį,Didįjį 
Sabotatorių, geradarės gamtos kū
rybinių pastangų
antagonistą.Nesunku susekti ir to
kios galvosenos kilmę, nes ją galuti
nai suformulavo Darwin’as savo The 
Origin of Species veikalu, kuriame 
jis suteikia gamtai daug didesnės 
kūrybinės jėgos,negu žmogui.Tą 
mintį primygtinai parėmė ir Mark
sas, klasių kovoje įžiūrėjęs tą pačią 
funkciją,kurią turėjo galvoje Dar
win’as kalbėdamas apie kovą už bū
vį ir natūralinę atranką.Jei Sherlock 
Holmes, kaip ir modernus žmogus, 
nebūtų su panieka žiūrėjęs į senuo
sius išminčius, jei jie jo akyse 
nebū tų tik muziejiniai kuriozai,ge
riausiu atveju teatstovaują senai 
galiojimo nustojusias pakopas 
evoliuciniame ar dialektiniame vy
ksme, jis būtų tikrai savo 
nusikaltėlį susekęs. Tai nėra prof. 
Moriart bet ligotas,pavyzdingą 
gyve nimą vedąs žmogelis, 
teapsėstas anglosaksams taip 
charakteringos beribės akademinės 
ambicijos, kurio palaikai šiandien 
ilsisi Westminsterio katedroje,šalia 
Newton’o.Tai ne akademinės 
prominencijos skraiste prisidengęs 
mafioso, bet mokslo vardu skelbiąs 
netiesą garbėtroška.Gaila, bet šian
dien nėra laiko panagrinėti įdomaus 
santykio tarp praeitin nukreiptų,

(Nukelta įl4-tą psl.)
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bet bendralaikių širdyse iššaukusių 
spontaniška laisvės troškulį Jean 
Jaques Rousseau minčių, su ateitin 
orentuotu Darwin’o ir Markso 
mokslu, užmetusių žmonijai 
praeities priespaudų, prietarų ir 
nevilties sumą.Tenoriu pasakyti,kad 
pastarųjų idėjose ieškotina 
modernaus par a-moksliško 
žargono,kalbos užteršimo,kilmė.Tai 
keista galvosena, apgręžianti 
faustiškąją situaciją ir vietoje pri
pildžiusi mūsų širdis meile ir 
žmogiško bendravimo ilgesiu , 
grąsina, pažangos vardu, mus 
uždaryti alchimistinėn 
laboratorijon; vietoje pasotinusi 
žmogų duona ir vynu, kūnu ir 
krauju, verčia jį gerti cheminius re
agentus ir valgyti pageltusi perga
mentą, prieš tai juos pavadinus kul
tūrinėmis vertybėmis.

Kokia lietuvio vieta šitokiame pa
saulyje? Tiek vienoje, tiek kitoje 
geležinės uždangos pusėje mes 
turime tą patį priešą, tą pačią Dar
win’o ir Markso mums užmestą 
netiesą, tą pačią žargonu užterštą 
kalbą, kuri, vietoje padėjusi mums 
vienas kitą suprasti, grąsina mus 
išskirti. Skirtumai čia laipsnyje, ne 
esmėje. Pagal mūsų definiciją 
naudotis tokiais dalykais, kaip 
kultūriniais laimėjimais, 
neįmanoma, nes tai tik 
tuščiažodžiavimas. Išvertus į 
paprastą lietuvių kalbą, tai 
nereiškia nieko kito, kaip 
reikalavimą grįžti Lietuvon, kad vėl 
įsijungus etnografinėn kultūron. 
Taip pat kalbėti apie kultūros 
smukimą išeivijoje nėra jokios pras
mės, nes apie bet kokia čionykštę 
kultūrą negali būti ir kalbos. Kokia 
tad išvada? Ar tai pesimistiška 
pažiūra? Anaiptol! Absurdiška būtų 
realų padėties įvertinimą vadinti 
pesimizmu. Lietuvybė tūkstantmetė 
ir jos inkarai Baltijos jūroje. 
Nesutapatinkite lietuvybės kas taip 
dažnai daroma, su tais keliais taip 
vadinamos nepriklausomybės 
metais. Platonas viename savo 
monologų bando nusakyti 
helenistinę kultūrą ir jos pagrindinį 
bruožą įžiūri, ką mes šiandien pava
dintume “good sportsmanship” 
idėjoje. Lietuvybė dar nėra savęs 
išreiškusi, ji tebelaukia 
suformulavimo. Mes visi jos nešėjai, 
mes visi dar nebyliai, ieškantys tiek 
savo tautinės idėjos tiek mūsų pačių 
gyvenimo išraiškos. Bet jei galėsime 
surasti tiek laimės ir išsipildymo, 
kiek iš viso žmogui įmanoma, tai tik 
būdami lietuviais. Čia, išeivijoje, 
tesame kultūrinės atskalos, tebūnie 
tad lietuvybė mums nuotykis, 
tebūnie ji mums gelbėjimosi ratu. 
Galbūt, kaip jūrininkas Sindbadas, 
kartą sugrįšime namo pilnomis 
rankomis nuostabiausių prisiminimų 
ir nuotykiu. 0 gal tai nebus mums 
lemta. Kiekvienu atveju, viskas, ką 
mes sukuriame, ką nuveikiame ir 
pasiekiame teturi vertę, mąstą ir 
prasmę Lietuvoje.

Mes klausiame, kaip išlikti 
lietuviais; mes turėtumėm klausti ar 
įmanoma lietuviais nebūti. Vieno 
fiziologo nuomone, reliatyviai 
aukštas procentas mikčiojančių 
randamas kairiarankiais gimusių 
bet save dešiniąja vertusių rašyti 
tarpe. Norėdami susitapatinti su 
kita kultūra mes, galbūt, save 
kūniškai ir psichiškai sužalotume. 
Tai, be abejo, galioja ir tuomet, kai 
mes bandome sutapatinti lietuvybę 
su tuo trumpu nepriklausomybės 
laikotarpiu, kuomet tautą 
skaldžiusios kontroversijos nebuvo
nei lietuviškos kilmės, nei 
lietuviams charakteringu bruožu.

***
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Alena Karazijienė
Išeivijoj lietuvių skaičius mažėja, 

ir mes fiziniai nykstame. Tuo pačiu 
nyksta ir mūsų tautinė kultūra. 
Kadangi nėra vilčių, kad mūsų eiles 
papildytų nauji emigrantai 
iš Lietuvos, neišvengiamai esame 
priversti patys siekti kontakto, kad 
galėtume pasinaudoti dabartiniais 
kultūriniais laimėjimais Lietuvoje. 
Yra faktas, kad dabartinė tautinė 
kultūra Lietuvoje kyla, o išeivijoje 
smunka.

Pažvelkime dar kartą į šio 
tvirtinimo pradžią: “Išeivijoj 
lietuvių skaičius mažėja, ir mes 
fiziniai nykstame. Tuo pačiu ir mūsų 
tautinė kultūra”.

Neįsigilinus atrodo labai 
paprastas, aiškus, nors ir nemalonus 
tvirtinimas. Tikrai daug kam 
atrodo, kad išmirus senosios kartos 
rašytojams, filosofams, 
kalbininkams, dailininkams ir t.t., 
jaunosios kartos tautinės , kultūros 
apraiškos labai sumažės.

Aš neįrodinėsiu taip ar ne, bet 
pabandysiu paieškoti būdų tą 
nuosmukį pristabdyti.

Visų pirma pažvelkime į žodyną. 
Tautinis — tautai priklausąs, su 
tauta susijęs; tautiškas — būdingas 
tautai.

Jeigu įsisąmoninsim šias dvi 
sąvokas, tai suprasim, kad mūsų 
gražiosios juostos, mūsų raižytos 
prieverpstės yra ir tautiškos — 
būdingos tautai, ir tautinės — tautai 
priklausančios; tuo tarpu Henriko 

Šalkausko abstraktai, Vaclovo 
Rato rojaus paukščiai arba jaunojo 
Riaubos sukurtas filmas — nors ir 
ne tautiški, tautai nebūdingi, bet 
tautiniai — tautai priklausą, nes 
sukurti lietuvių, kurie ne tik 
lietuviais gimę, bet tokiais ir 
jaučiasi, ir tokiu būdu jų darbas yra 
tautai priklausąs.

Juk didžiuojamės ir džiaugiamės 
kiekvienu lietuviu, kuris dėl savo 
mokslinių ar meninių atsiekimų yra 
pripažįstamas tarptautinėj arenoj. 
Kodėl? Kaip tik todėl, ■, kad mūsų 
savimyla, mūsų tautine savimyla 
yra padirginta, kad “lietuvis tai 
padarė”.

Kiekvienas lietuvio sukurtas 
dalykas yra mūsų tautinės kultūros 
apraiška. Ir taip galvojant mes 
galėtume su viltim žiūrėti į ateitį ir 
nebijoti, kad mūsų tautinė kultūra 
išeivijoj išnyksta, nes ir dabar 
lietuvių jaunimo tarpe yra tikrai ne 
mažesnis nuošimtis gabių žmonių, 
negu seniau būdavo.

Tik čia susiduriam su 
visokiais“bet”, “tačiau”, “jeigu”, 
“žinoma”......

Žinoma, mūsų tautinei kultūrai 
pavojaus nėra, jeigu jos kūrėjai bus 
ir norės būti lietuviai. Jeigu ne tik 
mūsų bendruomenė, bet ir pasaulis 
žinos, kad šis paveikslas, simfonija, 
mašina, naujas cheminis junginys ar 
gydymo būdas yra sukurtas 
lietuvio.

Mūsų problema yra ne ta, kad 
priaugančioji karta naujų kultūrinių 
vertybių nesukurs, bet kad 
sukurtosios gali nebūti priskirtos 
lietuvių tautai; kad ta ateinanti 
kūrėjų karta gali nebebūti lietuviai. 
Štai čia mums ir reikia pagelbos iš 
Lietuvos.

Iki šiol mes kultūriniais 
laimėjimais Lietuvoje naudojamės 
labai ribotai, ir net to ribotumo 
ribose su tam tikra rezistencija.

Australijoj, tiesa, negirdėjau 
protesto dėl to, kad mūsų tautinių 

šokiųgrupės naudoja dabar Lietuvoj 
choreografuotus šokius, bet 
Amerikoj buvo daug triukšmo, kad 

“Grandinėlės” vadovas Sagys 
pasinaudojo iš Lietuvos atvykusio 
Lingio patarimais. Lingio, kuris yra 
100-procentinis lietuvis iki pat kaulo 
smegenų!

Ne mažiau absurdiškas atrodė 
man Australijoj kilęs bruzdėjimas 
dėl kai kurių chorų dainų. Viena, 
berods, Liū’do Giros 
“ D u 1 - d u 1 -1 dūdelė”. Visą
nepriklausomybės laiką klausėmės 
ir patys dainavom tą dainelę — 
dabar staiga negalima, nes Liudas 
Gira mums nusikalto. Tie, kurie kėlė 
tą triukšmą, elgėsi lygiai taip, kaip 
sovietai, kurie kas keli metai ištaiso 
savo enciklopedijas pagal tai, kas 
jiems tuo momentu yra priimtina ar 
nepriimtina.
Kita daina, susilaukusi kritikos, tai 
Kavecko “Vilniuj žydi liepos”, nes 
čia buvo įžiūrėta politinio įvykio 
paminėjimas. Čia man prisimena 
prieš keletą metų buvusi populiari 
dainelė “Puff the little dragon”. 
Dainavo ją visi — jaunimas ir vaikai. 
Net per darželinukų programą ją 
transliuodavo. Tos dainelės 
paslėptoji prasmė buvo apie 
marihuanos rūkymą.

Ar tie Vilniaus liepų cenzoriai 
buvo uždraudę savo vaikams 
klausyti tos dainelės? Tur būt ne. Ir 
kaip tie maži vaikai negalvojo apie 
marihuaną girdėdami tą dainą, taip 
mūsų jaunimui “Vilniuj žydi liepos” 
nieko bendro, neturi su mums 
skaudžiais istoriniais įvykiais. 0 
jeigu mums kyla nemalonios 
asociacijos, tai tik tiek galiu 
pasakyti, kad šitame kontekste — 
jaunosios kartos lietuviškumo 
išlaikymo konktekste mūsų kartos 
sentimentai neturi jokios reikšmės.

O tarp kitko, prieš dviejus metus 
vaikščiodama Vilniuj po tom 
kvepiančiom žydinčiom liepom ir 
klausydama burkuojančių balandžių 
(tikrų — ne simbolinių) aš 
pagalvojau: “Jeigu čia dabar būtų 
mūsų Dainos Sambūris, jie 
niekuomet daugiau t©s dainos 
nedainuotų, nes kiekvieną kartą 
jiems ašaros ir emocija gerkles 
užgniaužtų“.

Grįžtant prie mano kartos 
sentimentų. Sentimentu 
vadovaudamiesi mes padarėme 
nepaprastą žalą Lietuvai, mūsų 
jaunimui ir sau, vaizduodami 
Lietuvą tokią, kokia ji buvo mūsų ar 
net mūsų senelių laikais, tarytum ji 
tokia būtų šiandien. Jaunimas gal ir 
domisi senove, bet jie didžiuojasi 
modernizmu, pažanga, šiaudinės 
pastogės ir mergelės su grėbliais 
ant pečių labai romantiška ir gražu, 
bet jiems tai viduramžiai. Mūsų 
dabartinis jaunimas yra miestiečiai, 
tai net pasakodami apie savo erą, 
turėtume koncentruotis į miesto 
kultūrą. Bet daug svarbiau yra 
supažindinti jaunimą su šių laikų 
Lietuva. Kodėl turime ignoruoti ten 
verdantį kultūrinį gyvenimą vien 
dėl to, kad ten mūsų nėra?

Prisimenu, kada karo metu buvo 
sutvarkyta Vilniaus katedros aikštė, 
pati katedra išryškinta. Niekas tada 
ar vėliau nesakė, kad tas darbas 
nevertas lietuvių pastangų ar 
lietuvių dėmesio dėl to, kad jis buvo 
atliktas vokiečių okupacijos metu. 
Kodėl tad esame tokie nenuoseklūs 
šiandien?

Grįšiu prie praktiškesnių dalykų.
Minėjau, kad naudojamės 

tautiniais šokiais, chorinėm dainom. 
Bet ir čia — suaugusių chorams 
priimama viena kita daina iš 
Lietuvos, o kodėl pamirštame, kad' 
yra puikių dainelių ir darželinukams 
— apie pieštukus, batukus ir kitus 
universalius dalykus.

Šiaip ar taip, tokie dalykai padeda 
mums suktis mūsų lietuviškos 
veiklos ratelyje. Be jų mūsų 
programos neturėtų to įvairumo. 
Jaunimas mėgsta tautinius šokius, 
ypatingai kai gali jais pasididžiuoti 
prieš australus. Bet vien pramoginių 
tradicijų neužtenka, kad jaunuolis 

sąmoningai jaustųsi lietuviu ir 
norėtų juo išlikti.

Reikia kuo nors juos užimponuoti. 
Išgirdę lietuviškos estradinės 
muzikos plokšteles, jie maloniai 
nustemba — žiūrėk, ir Lietuva 
gyvena 1974-tais metais, o ne 
1940-ais.

Pamatę skaidrėse modernius 
pastatus, jie pradeda jausti 
respektą lietuvių kūrybingumui ir 
veržlumui. Pamatę didingus rūmus 
ir šimtmečių sulaukusias bažnyčias, 
jie pajunta, kad yra ir kita senovė, 
ne tik Vytautas Didysis ir knygne
šiai.

Kasdieniniam Lietuvos gyvenime 
šiandien yra begaliniai daug dalykų, 
kurie vertingi ir imponuoją , ir 
nieko bendra neturi su politika.

Imkim tokį dalyką kaip mados. 
Jos nėra diktuojamos Maksvos. 
Lietuviai turi savo madų namus, 
kuria savo stilius. O pas mus? Per 
paskutines Lietuvių Dienas 
Melbourne mergaitės, 
nurodinėjusios vietas, buvo vienodai 
aprengtos gražiais melsvais 
drabužėliais. Gražūs jie buvo, bet 
kodėl buvo parinktas toks lyg 
Vengrijos husarų, lyg “marching 
girls” uniformų stilius, kada 
Lietuvoj leistuose žurnaluose buvo 
labai gražių ir modernių tautinių 
rūbų stiliaus drabužių, kurie būtų 
buvę daug originalesni.

Imkim knygas. Lietuvoj knygos 
yra pigios. Kalbos nėra, knygose 
dažnai rasime jei ne politikos, tai 
tam tikros ideologinės krypties, bet 
kam gi žmogus turi protą, jei ne 
tam, kad mokėtų gyvenime padaryti 
atranką. Juk ir australiškų mokyklų 
bibliotekose rasime ir šv. Tomą 
Akvinietį ir Markso “Kapitalą” ir 
Mao-Tse-Tungo raštus. Ar tai 
dabar nustosim leisti vaikus į 
mokyklas?

Prieš keletą metų, kai Melbourno 
šeštadieninėj moderniųjų kalbų 
mokykloj buvo įvesta lietuvių kalba, 
kilo anglų-lietuvių kalbų žodyno 
klausimas. Išsirašyti žodynus iš 
Lietuvos buvo nepatartina — tokia 
buvo bendra nuomonė, kad tokiu 
atveju dalis tėvų būtų atsiėmę 
vaikus. Užsakėme J.A.V. išleistus 
žodynus, kurie pasirodė Lietuvoj 
išleistų žodynų fotokopiniu būdu 
darytos atspaudos. Skirtumas tik 
toks, kad vieton 2 dolerių, jie 
kainavo $5.40. Bet tėvai vaikų 
neatsiėmė.

Lietuvoj yra išleidžiama daugybė 
knygų, kurios mūsų jaunimui būtų 
labai įdomios — net ir tiems, kurie 
nenoriai ar silpnai bepaskaito 
lietuviškai — tai liaudies meno 
serijos, grynojo ir taikomojo meno 
leidiniai, kraštovaizdžių albumai. 
Tai kas, jei tokiam leidiny ir vienas 
kitas Leninas pasirodys — jis tik 
primins, kad Lietuvoj ne viskas 
lietuviška. Bet tas, kas lietuviška — 
pasididžiavimo verta.

Nebijokim Lietuvoj leistų knygų.
Lietuvoje plečiasi filmų pramonė. 

Lietuviai rašytojai, lietuviai aktoriai 
ir režisieriai sukuria filmus, kurie 
laimi premijas tarptautiniuose 
festivaliuose. Sukuriama daugybė 
kultūrinių filmų apie rašytojus, 
dailininkus, vietoves ir pan.

Jei turėtume tokių filmų čia, 
mūsų mokyklos savo literatūros ar 
geografijos pamokas galėtų 
paįvairinti (ar net pakeisti laiks nuo 
laiko) filmomis. Bet kas atsitinka? 
Tie, kurie tas filmas atveža, yra 
“komunistai”, “pasidavėliai”, 
“Maskvos bernai”. O tuo tarpu 
vaikai nuobodžiauja. Kiek jaunimo 
beateina į kokio rašytojo minėjimą 
— akademiją?

Mūsų jaunimas, mokyklose 
pripratęs prie vaizdinių priemonių, 
tikisi jų ir lietuviškoj mokykloj ar 
kursuose. Mes turime pasistengti 
jiems tai parūpinti, jei nenorim, kad 
jie nuobodžiautų. Iš Lietuvos 
galėtume gauti mokykloms skirtų 
plakatų, net jeigu ir reiktų kreiptis į 
kokią oficialią įstaigą.
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Svarbiausia, įtikinti jaunimą kad 
Lietuva yra moderni, šiuolaikinė, 
pažangi. Ir nors įvairios 
materialinės priemonės gali padėti 
juos įtikinti, geriausia priemonė yra 
gyvas kontaktas.

Tie iš mūsų čia užaugusių jaunųjų, 
kurie buvo Lietuvoj, grįžo pilni 
įspūdžių, kurių niekaip kitaip 
negalima būtų jiems įdiegti. Jie 
žavisi Lietuvos grožiu, jie nuolat, 
prisimena nepaprastą giminių ir 
visai nepažįstamų, svetingumą ir 
draugiškumą, jie su nuostaba ir 
pagarba kalba,kokį įspūdį jiems 
padarė Lietuvos jaunimo meilė savo 
gimtajam kraštui. Ir jiems patiems, 
ten pasisvečiavusiems, Lietuva 
pasidaro nebe abstrakcija, o gyvybe 
pulsuojantis kraštas — ne tik jų 
tėvų, bet ir jų pačių šalis.

Deja, Australija toki, kelionė 
brangi, vasaros atostogos 
nesutampa, ir nedaug tokių 
laimingųjų. Tai kodėl nepasistengti 
bent gyvą žodį atsigabenti iš 
Lietuvos?

Lietuvoj yra puikus ansamblis 
“Lietuva”, kuris sėkmingai 
koncertavo įvairiose Vakarų 
pasaulio valstybėse, yrą pasaulinio 
garso styginis kvintetas, yra 
dainininkų, yra dailininkų. Jais 
galima būtų ir patiems pasidžiaugti 
ir prieš australus pasididžiuoti. Net 
pavydas ima, kad štai lenkai gali 
atsigabenti savo šokių ansamblį ar 
net teatrą.

Kartais atvažiuoja svečiai iš 
Lietuvos. Aš nekalbu apie senus 
tėvus, išleistus aplankyti vaikų. Jie 
savo pasakojimuose ribojasi 
asmeniškais išgyvenimais, kurie 
neabejotinai įdomūs mūsų kartai, 
bet mažiau jaunimui.

Ne, aš galvoju apie retkarčiais 
atvykstančias mokslininkų 
ekskursijas, arba net pavienius 
kultūros darbuotojus. Ir gėda 
mums, jeigu neišdrįstame sušaukti 
vyresnio jaunimo ir paprašyti tokį 
svečią, kad papasakotų kas ir kaip 
Lietuvoje jo srityje dirbama.

Dažnai bijome pasėkų, nes net ir 
paprastas keliautojas,-, aplankęs 

Lietuvą, jei tik ima pasakoti ką 
gražaus ir gero ten matęs, tuoj 
išgirsta: “Taip jam liepta sakyti” — 
tai jeigu pastabą darąs žmogus jam 
palankiai nusiteikęs; o jei ne, tai 
“Kažin kiek jam užmokėjo, kad taip 
sakytų”.

Yra plačiai žinomas Terencijaus 
posakis: “Homo sum: humani nihil a 
me alienum puto” — “Esu žmogus; 
niekas, kas žmogiška, man nėra 
svetima”.

Jį galiu parafrazuoti; “Esu 
lietuvis; visaks kas lietuviška, man 
yra sava”, ir dar pridurti “nesvarbu 
kokiom sąlygom sukurta”.

Jei mes norim, kad mūsų tautos 
kamienas išeivijoj išlaikytų 
lietuvybę.

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

MŪSŲ SVEČIAI
IŠVYKOS PAS AUSTRALIJOS 

LIETUVIUS DALYVIŲ SĄRAŠAS 
Iš Chicagos ir apylinkių — 
Marija Dymšienė 
1321 Elm Street, 
Rockford, Ill. 61102
Vytautas A. Linartas ir žmona 
509 46th Avė., 
Bellwood, Ill. 60104 
Juozas Badanskis 
4207 Euclid Ave., 
E. Chicago, Ind.46312 
Elenora Kružikienė 
720 Adams Street, 
Waukegan, Ill. 60085 
Stasė Olšauskienė ir sūnus 
8944 Maple lane
Hickory Hills, Ill, 760457 
Irena Kairytė 
3019 W 62nd Street, 
Chicago, Ill. 60629 
Stasė Stočkutė 
2435 W 50th Street, 
Chicago, Ill. 60632 
Rūta Kasperaitis 
2435 W 50th Street, 
Chicago, Ill. 60632

Marytė Miklienė 
7327 So. Washtenaw 
Chicago, Ill. 60629 4
Antanas Marma 
4601 So. Talman Ave.,. 
Chicago, Ill. 60632 
Jonas Spurgis 
4239 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill. 60632 
Juozas ir Marija Vizgirdai 
967 Solfisburg Ave., 
Aurora, Ill. 60505 
Vytas Kazlauskas 
7212 So. Francisco 
Chicago, Ill. 60629 
Iš Detroito apylinkių 
Algis Lapšys 
9456 Pickwick Circle 
Taylor, Mich. 48180 
Iš Ohio-
Danutė Kregždienė 
5838 Ranlyn Ave., 
Cincinnati. Ohio, 45239 
Juozas ir Marija Mikoniai 
24526 Chardon Rd., 
Richmond Hills, Ohio, 44143 
Kęstutis Civinskas 
17903 Roseclif Rd., 
Cleveland, Ohio, 44119 
Aldona ir Robertį Cytraus 
1687 Glen Parkef 
Cincinnati, Ohio, 45223 
IšNew Yorko apylinkių <*» 
Nijolė Bražėnaitė — Paronetto 
Florenzo Paronetto ir dukterys 
Liucija ir Laura 
“Stonehurst” Rockland Rd., 
Sparkill N.Y. 10976^ 
Kun. Kornelijus Bučmys 
“Darbininko Redaktorius 
341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207 
Dr. Rozalija Šomkaitė 
386 Hillside Place 
So. Orange, N.J. 07079

Diane Kavaliūnas 
Ark Rd., RD 2 Box 2363 
Mt.Holly, N.Y. 08060 
Paulina Kalvaitienė 
56 Thomas Park 
So. Boston, Mass. 02127 
Iš Los Angeles

B. Nainys.išvykos vadovas

Dr. Grigas Valančius 
3111 Ettrick Street, 
Los Angeles, Cal. 90027 
Dr. Šarūnas Karuža 
3675 Monon Street, 
Los Angeles, California, 
90027
Rimas Anelauskas 
2202 India Street, 
Los Angeles, Cal. 90039 
Vincas Štokas 
4430 Avocado Street, 
Los Angeles, Cal. 90027 
Iš Kanados «
Vincas Narkevičius 
54 Barnesdale Avė., 
So. Hamilton, Ont. L8 M2 V4 
Canada
Walter V. Germanavičius 
102 Apncer Ave., 
Toronto, Ontario
Canada
Jonas Miltenis
19 Tisdale Ave., S. L8 N2 V8 
Hamilton, Ont. Canada
Diana Bubulis
7 Inglis Gate 
Willowdale, Ont. Canada 
Mary Yurkštas
37 Northcliffe Blvd., 
Toronto, Ont. M6M 3G9 
Canada
Vitalius Agurkis ir 
Genovaitė Agurkienė 
60 Spalding Drive
Hamilton, Ontario L9B 1H3 
Canada
Bronius Nainys 
Bronė Nainienė 
Rūta Nainytė 
6804 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629

***

NAUJOJI ZELANDIJA
Klitnelis

(TĘSINYS)
Sekantį rytą palikę, kiek turėjom 

progos žvilgsnį užmesti, gana 
simpatingą Dunedin, išsileidom 
kelionei į jau mums pažįstamą 
Christchurch aerodromą. Grįždami 
jau nebesukom per tuos 
šiurpulingus kalnus, bet mūsų 
autobusas riedėjo puikiu H—way. 
Christchurch aerodrome, kurį 
pasiekėme jau sutemoj, 
atsisveikinom su dalimi mūsų 
bendrakeleivių, kurie savo kelionėje 
buvo pramatę vien Pietinę salą 
aplankyti, kartu ir su mūsų visų 
pamiltu simpatingu autobuso 
draiveriu — Johnson’u, paliktųjų 
vietą užpildžius naujais 
bendrakeleiviais, tą patį vakarą 
lėktuvu pakilom antrąją atostogų 
savaitę praleisti Šiaurinėj saloj, į 
Wellington.

Čia pailsėję patogiam viešbutyje, 
pristatyti globon jau naujo mūsų 
globėjo —- šoferio, kurį mūsų ponios, 
panelės tuojau “atpažino”, kaip dar 
patrauklesnį susodinti į jojo taip pat 
prašmatnesnį autobusą, pavažinėti 
apžiūrėjimui bei nuotraukų 
padarymui po visapusiškai puikų 
Wellington miestą, išdardėjom 
kelionei į šiaurinės salos gilumą. 
Važiuojame daugumoje lygiais 
keliais nebe tokiais kalnuotais, kaip 
pietinėj saloj. Pro akis slenka puikūs 
— nematyti vaizdai — miesteliai 
kaimai švarutėliai, bei tvarkingos 
vis medeliais dauguma tais širdį 
kutenančiais berželiais apsodintos 

[vienkiemių ūkininkų sodybos, 
apsuptos lyg apsaugojimui pulkais 
veršiukų, avelių, bet mažai kur 
matosi karvių. Taip mudu ir 
kalbame: iš kur mums duoda tiek 
daug sviesto valgyti bei pieno gerti, 
kad krašte taip mažai karvių, tesi
mato. Aš pagalvoju — jei yra 
tūkstančiais veršiukų, tai turi būti ir 
karvių, tik jos gal kur nepakelėse 
ganamos kad pravažiuojančių 
mašinų burzgėjimas — dūzgėjimas 
joms dar nepamilštoms sviesto 
nesumuštų . . . Kelionėje vėl seka 
naujųjų bendrakeleivių 
susipažinimai — vieni kitiems 
prisistatymai. Ir vėl einame prie 
garsiakalbio visi pasisakyti kas esi ir 
iš kur. Pietavome miestelyje — 
Levin. Po to aplankėme vieną 
pavyzdingą farmą, kur apžiūrėję 
ūkės įrengimus, gyvulių dalį 
specialiai užtvarstyta 
ekskursantams ir galiausiai labai 
malonių šeimininkų pavaišinti 
kavute — arbata su pyragaičiais bei 
sumuštiniais, atsisveikinę 
skubėjom, nes jau ir pavakarė labai 
paskubom artinosi, bet dar šviesoje 
pasiekėme Wanganui.

Po vakarienės susidarius 
pakankamam skaičiui pamatyti 
muziejų, mūsų vadovas — šoferis 
susiskambino su muziejaus 
direktorium ir ten nuvažiavę, kad 
veik jau ne prieš vidurnaktį, radome 
muziejaus sodelį apšviestą, o 
direktorių, dar net profesorium 
vadinamą, tarpduryje muziejaus 
mūsų belaukiantį. Muziejus vienas 

liš garsiausių toje apylinkėje. 
Žilagalvis profesorius, kurio 
pavardės neatsimenu, aiškino 
eksponatus net su kur reikia 
liūdesiu, o kur reikia su jumoru.Ką 
ten matėme aprašyti, bent 
apysmulkiai, reikėtų daug puslapių 
skirti. Bent trumpai užsiminus, 
buvome supažindinti su ginklais, 
kuriais anais metais vietiniai nuo 
baltųjų gynėsi — vienu smūgiu kelis 
paguldydami, kaip išsišvankiavęs 
profesorius, nors ir baltas,mums 
entuziastiškai pademonstravo. 
Grįštant į viešbutį vėl mintyse 
slankioja "perdūmojimai,’ pav., kaip 
kraštas moka turistams prisiderinti, 
net dėl virš 30-čiai lankytojų 
vidurnakty muziejus atidaro, tad tas 
ir kiti neišpasakojami malonūs 
apsėjimai — priėmimai, suvilioja 
širdis, kad ir dar kartą dėtų 
pastangas tą kraštą aplankyti.

Vykdami iš Wanganui į The 
Chateau, pietums — piknikui 
apsistojom Pipiriki. Po apsistojimų 
bei pietavimų gana švariuose 
Koteliuose — Moteliuose, piknikas 
buvo gana įdomus, nes buvo kažkas 
šviežio. Prie pat kelio pastatas labai 
panašus į lietuvišką daržinę tik su 
grindimis. Oras ir vėl daugiau 
šaltokas, bet surandame toj daržinėj 
pečių ir privilkę iš aplink supančių 
krūmų sausmedžių užkuriam ugnį 
ir, iš įteiktos dėžutės paliekant 
paskutinį miestą, ją atsidarę, 
suradome maisto gerybių, vėl 
vaišinamės šviežioj aplinkoj ir gana 
patrauklioj.

Tai izraelitų pora — vyras su 
žmona, kilę iš Čekoslovakijos, o 

dabar gyveną Sydney. Mūsų ir jiedu 
toje grupėj tik ir buvome australais 

vadinami, bet kad naujieji, tai 
niekas, jokiose instancijose ar 
bendrakeleivių tarpe neužsiminė, 
nors iš pavardžių buvo labai aišku. 
Mūsų paminėti draugai, anksčiau 
mano paminėtuose kelionės 
prisistatymuose, pasisakė esą 
europiečiai, bet, kad žydai — 
neužsiminė. Po kurio laiko jis man 
pasisakė kas esąs ir kada paminėjo, 
kad buvęs Vilniaus, Kauno bei 
Rygos gethose, prisiminėme karo 
metų išgyvenimus. Jiems užuojautą 
mano širdyje ruseno jau nuo anų 
laikų, tad ir dabar mūsų 
pasikalbėjimuose, jie tą pastebėjo ir 
labai artimai susibičiuliavome.

Pasiekę Lake Te Anau po tokios 
įspūdingos saulėtoje dienoje 
kelionės, stebint tvarkingas 
ūkininkų berželiais apsodintas 
sodybas ir vis toms besiganančioms 
avelėms “apibarstytas”, patsai 
miestelis mūs nesužavėjo. Viena 
pagrindinė gatvė ir ta pati 
apšiurusi. Kotelių — Motelių 
gausingi pastatai lyg bando 
miestelio išvaizdą pagerinti. Viena 
kas ypatingesnio, tai mūsų 
apsistojimo hotelis turi stogą labai 
panašų į Sydney Opera House stogą. 
Hotelis pavadintas — Fiorland 
Motor Lodge. Netikėta mintis taip ir 
atbėga, negi ir ši architektūra 
daniškos kilmės, kartu prisiminus, 
kad dar ir dabar mano geriausias 
draugelis — danas gyvena ten — 
Danijoj vienam miestelyje — 
Fiordve gatvėje. Čia tik daugiau 
jumorui tinkantis atsitiktinumas, 
nes senesnyvė Danijos architektūra 
apie tokias “Baidykles” dar galimai 
net nesvajojo.

(Bus daugiau)

Mūsų Pastogė Nrf46 1974.HJL8 psl. ’?<
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ADELAIDĖS “VYTIS” 
KLUBAS

“Vytis” iešminė — barbeque 
įvyks š.m. gruodžio mėn. 14 d. 
Mellor Ave., Lockleys, p. A. 
Vasiulio sodyboje. Visus tautiečius 
kviečiame atsilankyti ir praleisti 
linksmai vakarą su sportininkais.

Vyties Valdyba***
Kalėdų švenčių metu nuo 27 — 1 

sausio, krepšinio stadijone 
Forestville, yra reikalingas salės 
valytojas vakarais arba anksti iš 
ryto. Geras atlyginimas. Dėl 
smulkesnių informacijų, prašome 
kreiptis pas valdybos narius arba 
skambinti Sporto Vadovui Arūnui 
Reivyčiui Tel: 268 — 2463.

***
Sporto Šventės metu yra 

numatyta pravesti Lauko Tenisą 
Davies Cup sistema. Komandines 

žaidynes ir tik individualines vyrų ir 
moterų žaidynes. Ta pačia sistema 
bus pravestas ir stalo tenisas, klubai 
stalo tenise turį ' jaunius — es 

- žemiau 18 mt. prašome atsivesti, 
nes bus bandoma pravesti jaunių 
pirmenybes. Stalo ir Lauko teniso 
varžybos prasidės 28 ir tęsis pakol 
bus viskas sužaista.**♦

LIETUVIŲ DIENOS 
ADELAIDĖJE

meno vienetai. ir sportininkai, kurie 
dar nėra prisiuntę atvykstančiųjų 
sąrašų , prašomi nedelsiant tai 
padaryti, nes iki LIETUVIŲ 
DIENŲ liko nepilni du mėnesiai.

Taip pat prašome ir tuos, kurie 
nori apsistoti viešbučiuose, kuo 
greičiau pranešti, kad būtų galima iš 
anksto užsakyti kambarius.

Negavę sąrašų iki lapkričio 
pabaigos ar pavienių prašymų 
užsakyti viešbučius, laikysime, kad 
apsigyvenimu Adelaidėje yra 
apsirūpinę.

LAPKRIČIO 23 D.

( Atkelta iš 1 p si. )
Ir nėra 

abejonės, kad mūsiškė prieš- 
sovietinė propaganda ir triukšmas 
gerokai jiems kraują sugadina ir be 
abejonės prilaiko nuo beatodairinio 
lietuvių tautos smaugimo ir 
naikinimo. Jie gerai žino, kad tokiais 
atvejais mes netylėsime, o visom 
jėgom ir galimom priemonėm 
reaguosime.

Tik kitas klausimas ar mes esame 
pasiryžę šiai kovai skirti visas 
turimas jėgas ir išteklius, ar 
kovosime vieną ranką pasisėdę, o 
gal apatijos ir nerangumo apsėsti 
rūpinsimės tik savo asmeniška 
gerove ir malonumais.

Minėdami Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukaktį, nesitenkinkime 
vien kartojimu seniai žinomų karių 
atliktų žygių, nebūkime jų teisėjais 
ir beviltiškais dūsautojais. Šiandien 
kiekvienas laisvėje gyvenantis 
lietuvis yra ar turi būti, kaip jau 
minėta, pasiaukavęs karys. Tik jo 
ginklai dabar kitokie. Spausdintas ir 
gyvas žodis, mokamai panauduotas 
šiais laikais yra taip pat veiksmingi, 
kaip šaunamieji ar net atominiai 
ginklai. Šį žodžio ginklą privalome 
naudoti visur ir visuomet. 
Naudokime jį patys ir ieškokime 
talkininkų gyvenamų kraštų 
įtakingos visuomenės sluoksniuose.

Daugely kraštų turime įsteigę
L.KiV.S.'Ramovės’skyrius, kurie 
pasiryžę tęsti mūsų buvusias 
kariuomenės tradicijas. Bet vien to 
neužtenka; ramovėnai turi, būti ne 
Mūsų Ęąstogėj-.Nr. 464974,ĮLĮS pšl.6

ŠACHMATAI

Australijos lietuvių individualinės 
šachmatų pirmenybės įvyks 
gruodžio 28 — 31 d.d. S.A. Chess 
Centre, 102 Gawler Place, Adelaide. 
Nugalėtojas bus paskelbtas 1974 m. 
meisteriu

Žaidimo laikas nuo 9 vai. ryto iki 7 
vai. vakaro imtinai. Pirmenybių 
žaidimo trumpos taisyklės; 
Nustatytu laiku žaidėjų šachmatų 
laikrodžiai nuspaudžiami, kad 
rodytų laiką, žaidėjui laiku 
neatvykus, pavėluotas laikas 
prarandamas ir po 30-ties minučių 
prarandamas taškas. Kiekvieną 
dieną teks sužaisti du pirmenybių 
žaidimus.
Pirmas žaidimas nuo 9 vai. ryto iki 
pirmos po pietų. Pietų pertrauka 
viena su puse valandos. Antras 
žaidimas prasideda punktualiai 2.30 

po pietų iki 7 vai. vakaro, 
imtinai. Kiekvienam, žaidėjui — 
žaidimo laikas 80 min. 40 ėjimų. Per 
tą nustatytą laiką neužbaigus 
partijos ir neišaiškėjus
laimėtojui, žaidimas pratęsiamas. 
Kiekvienam žaidėjui duodama 40 
min. laiko ir 20 ėjimų ir po pratęsto 
laiko neišryškėjus laimėtojui, trijų 
šachmatininkų komisija sprendžia ir 
pripažįsta laimėtoją ir duoda tašką 
esančiam geresnėje pozicijoje.

Žaidėjui nesutikus su komisijos 
sprendimu, galutinis sprendimas 
yra teisėjo didmeistrio p. R. 
Arlausko. P. R. Arlauskas prašomas 
— kviečiamas sutiko būti vyriausiu 
teisėju. Šis pranešimas yra 
parašytas Šachmatų turnyro vadovo 
S. Reivyčio, kurį prašė klubo 
valdybai paskelbti spaudoje.

A.L.S.K. Vytis Valdyba
***

Vengdami saulės, susilaukiam gydy 
tolo. . * j.Albanų priežodis.

ATVIRAS LAIŠKAS ALFAS VALDYBAI
Susidarius per daug žaidėjų Melbourne vyrų krepšinio sporto 

klube “Varpe” ir nepavykus susitarti su “Varpo” valdyba, kad 
būtu, sudarytos dvi vyrų krepšinio komandos, kurios galėtų 
dalyvauti 25 — toje šventėje Adelaidėje, buvo ieškota kitos 
išeities.

Mes “Vilko”, tuo laiku “Montague”, lietuvių vyrų krepšinio 
komanda kreipėmės į ALFAS ir Canberros “Vilko” valdybas, 
prašydami sutikimo lošti šių metų sporto šventėje Adelaidėje. 
Rugsėjo mėn. buvo gautas sutikimas iš Canberros “Vilko” klubo 
lošti krepšinį už Canberrą ir iš 25-tos sporto šventės rengėjų 
A.L.S.K. “Vytis”. Iš ALFAS valdybos taip pat gautas sutikimas 
lošti už Canberros “Vilką”, jei išpildys ALFAS statuto 
reikalavimus: krepšio komandoj loš tik lietuviai, gaus atleidimus 
(clearance) iš kitų sporto klubų, turės tvarkingą uniformą, 
užsiregistruos *su Canberros “Vilko” klubu ir sumokės nario 
mokestį du mėnesius prieš sporto šventės rungtynes. Nežiūrint 
visokių trukdymų iš Geelongo “Vytis” ir Melbourne “Varpo” 
klubų, “Vilko” žaidėjai gavo atleidimus (clearance), užsakė ir 
užmokėjo uniformas ir treningus ne tik Melbourne bet ir 
Canberros krepšininkams, užsakė butus (accomodation) 
Adelaidėje ir įmokėjo rankpinigius. Buvo išsiųsta į Canberros 
“Vilko” klubo valdybą nario mokestis už visus žaidėjus ir žaidėjų 
registravimo mokestis.

Melbourno lietuvių vyrų krepšinio “Vilko” komandos žaidėjai 
susitvarkė pagal nustatytą ALFAS statutą, nereikalaudami nei 
finansinės nei kitokios paramos iš kitur. Dėl nežinomų priežasčių 
šį mėnesį buvo pranešta, kad Melb. “Vilko” žaidėjai nebus 
registruojami į Adelaidės 25-tają sporto šventę.

Maloniai prašome ALFAS valdybą paaiškinti “Mūsų 
Pastogėje”,, dėl kokios priežasties mes lietuviai .taip kaip ir visi 
kiti .Australijos lietuviai sportininkai ^negalime dalyvauti 25-toje 
sporto šventėje Adelaidėje?

Melb. “Vilko” žaidėjai

PADĖKA
A. t A. ANTANAS PERTAUSKAS po staigios ligos mirė 
ligoninėje 24.10.’74.

Aš širdingai dėkoju visiems man pareiškusiems užuojautą, 
šioje skausmo valandoje, taip pat dėkoju kun. P. Butkui ir kun. 
P. Martuzui aplankiusiems Antaną ligoninėje.
Ypatingai dėkoju kun. P. Martuzui už maldas ir palaidojimą, ir 
visiems mano draugams ir pažįstamiems palydėjusiems Antaną į 
Lietuvių Kapus Rookwood.

M. Naujokaitienė

tik karinių tradicijų saugotojai, bet 
ir kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę tęsėjai ir stovėti 
šios kovos avangarde. Tvirtinimas, 
kad “Ramovė” yra išmirštanti 
organizacija yra nieko nepagrįsta. 
Netrūksta apsnūdusių skyrių, bet 
netrūksta pavyzdžių, kur ramovėnai 
pasirodė kaip veiklūs ir gerai 
organizuoti vienetai.

Ramovėnai turėtų būti ne vien 
kuomet nors ginklą nešioję vyrai, 
bet ir tie, kurie dabar dar vis tebėra 
kietai pasiryžę kovoti už savo 
tėvynės laisvę. Tad į “Ramovę” 
įstojimo sąlygos bei ramovėno 
apibūdinimo sąvoka turėtų būti 
praplėsta statutiniu ar pačių 
“Ramovės” skyrių nutarimu. Juk 
žymiai svarbiau organizacijos 
likimas ir jos uždaviniai, negu 
statuto ar įstatų raidė. Šiuo keliu 
pasukus, ramovėnų eilės nesunkiai 
pasipildytų naujom jėgom ir 
“Ramovė” dar ilgai išliktų gyva ir 
veikli.

Spaudoje skelbiama, kad Lietuvių 
Dienų Adelaidėje metu šaukiamas 
visų Australijos ramovėnų 
suvažiavimas. Tikėsimės, kad šis 
suvažiavimas suteiks “Ramovei” 
naujo impulso ir nustatys naujas 
veiklos gaires jos ateičiai.

Tad Švęsdami lapkričio 23 d. 
ryškimės pagal turimas sąlygas 
bent dalinai atlikti "tuos uždavinius, 
kurių mūsų kariai nepajėgė ar 
negalėjo atlikti. Tai bus geriausias 
atpildas už jų sudėtas aukas už 
tėvynės laisvę.

J.V. Norvaiša***
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Šį pavasarį suėjo 25 metai,kai. 

Sydnejuje buvo suorganizuota 
lietuvių tautinių šokių grupė. Ta 
proga pirmosios tautinių šokių 
grupės dalyviai rengia išleistuves į 
Lietuvių Dienas Adelaidėje 
vykstančiai dabartinei tautinių 
šokių grupei. Išleistuvių vakaras 
įvyks Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Programoje pasirodys ne tik 
jaunimas, bet ir veteranai.

***
Teko patirti, kad į “Neries” Klubo 

ruošiamą. Havajų vakarą iš 
Singapūro atvyksta Algis Andy 
Andriejūnas su žmona. Kaip žinome 
Algis Andy populiarus jaunimo 
tarpe, jis buvęs klubo pirmininkas ir 
komandos kapitonas. Sėkmės mūsų 
sportininkams! Vykstančius į L.D. 
tikrai reikia paremti.

***
LITUANIA Adelaidės Lietuvių 
Chorai sąvo 25—čiui paminėti 
išleido^ sukaktuvinį leidinį, kuriame 
plačiai aprašoma choro veikla. 
Leidinys gražiai išleistas, gausiai 
iliustruotais fotografijomis,
redegavo J. Mockūnas.

***
Teko patirti, kad lapkričio 12 s. į 

Australiją atskrido rusų komunistų 
delegacija, kuriai pirmininkauja 
Suslovas, jis tarsis su Whitlamu dėl 
abiejų kraštu, santikių pagerėjimo. 
Reikia laukti naujų įvykių.

***

Didelis lietuviškos knygos 
mylėtojas p. J. Bartkevičius 
duosniai praturino Sydnejaus 
Lietuvių Klubo biblioteką, 
padovanodamas 42 knygas.

Klubo Valdyba p. J. Bartkevičiui 
reiškia nuoširdžią padėką.

***
Pranešimu iš Formozos, Mao Tse 

Tung paskutinis 2 mėnesius praleido 
Centrinėje Kinijoje, visiškai 
atsiskyręs nuo pasaulio, 
planuodamas, kaip savo įpėdiniu 
įtvirtinti savo žmoną. Kitas rimtas 
pretendentas esąs dabartinis min. 
pirmininkas Chou En lai.

***

AUSTRALIJOS PAKRAŠČIŲ 
REIKALAI

Min. Mr. Morris pareiškė, kad 
Australijos kontinentas, turįs 1,000 
mylių pakraščius, yra visiškai 
neištirtas, tiesiog — apleistas. 
Ministerio oareiškimu, rusai ir japo- 

nai daugiau pažįsta Australiją 
supančius vandenis, nei patys 
australai. Vyriausybė įvairių tyrimų 
įrengimams paskyrė 13 mil. dol.

Aifstralijos vyriausybė kreipėsi į 
JAV tyrimo institucijas, prašydama 
satelito pagelba padaryti eilę 
Barrier reef salų fotografines 
nuotraukas.

*♦*

Mielai mūsų nenuilstamai pirmininkei Emilijai Šeikienei,

Didžiame jos sielvarte staiga netekus brangaus ir mylimo vyro 

A.tA. ALBERTO ŠEIKIO,

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą Emilijai — vaikams Linui,

Rūtai, Šarūnui. Kartu pergy vendamos šį tragišką skausmą

Soc. Mot. D—jos Valdyba ir Narės

Dideliam Lietuviškos Dainos Mylėtojui

ALBERTUI ŠEIRIUI

tragišksi žuvus, žmonai, ilgametei Dainos Sambūrio choristei, 

EMILIJAI ir sūnui Linui reikšdami gilią užuojautą, liūdime 

nustoję nuoširdaus rėmėjo.

Melbourne Dainos Sambūris

Mielam draugui ir Lietuviškos Knygos Mylėtojui

ALBERTUI ŠEIRIUI

tragiškai žuvus, žmonai EMILIJAI ir sūnui Linukui, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

J. ir B. Vingriai
D. ir J. Dagiai

AUSTRALIJOS TEISINĖS
PAGALBOS INSTITUCIJA
Australijos Teisingumo 

Ministeris (Attorney General) 
senatorius Lionel Murphy, Q.C., 
įsteigė Teisinės Pagalbos 
Instituciją, kurios tikslas padėti 
ateiviams, kurie reikalingi pagalbos 
jų teisiniuose reikaluose, bet kurie 
neišgali.

Senatorius Murphy pavedimu 
atidarytos šios institucijos įstaigos 
visose Australijos vietovėse, kur tik 
jos reikalingos.

Įstaigos yra netoli prekybos 
centrų arba teismų. Joms vadovauja 
kvalifikuoti teisininkai, galį padėti 
teisiniuose sunkumuose.

Australijos Teisinės Pagalbos 
Institucija patarnauja sprendžiant 
įvairias teisines problemas bendrai. 
Jeigu iškilę socialiniai sunkumai yra 
susiję su teisinėmis problemomis, 
institucija gali žmonėms nurodyti 
agentūras, kurios jiems gali padėti. The Attorney - General Senator 

Lionel Murphy Q.C.

JAU ATIDARYTI IR VEIKIA ŠIE

New South Wales
SYDNEY

Family Law Section 
10th Floor, La Salle Building

- Cnr. King & Castelreagh Streets 
Sydney N.S.W. 2000 
Telephone: 20 323
General Law Section
King York House
32 York Street
Sydney, N.S.W. 2000 
Telephone: 29 7202

BLACKTOWN
Suite 3
118 — 120 Main Street 
Blacktown N.S.W. 2148 
Telephone 621 4311; 621 4800

LEICHHARDT
23 Norton Street
Leichhardt N.S.W. 2040
Telephone 560 4933

FAIRFIELD
109 Ware Street
Fairfield N.S.W. 2165
Telephone 72 7377

NEWCASTLE
Block A
Hunter Village
509 — 511 Hunter Street 
Newcastel N.S.W. 2300 
Telephone 261 966

SKYRIAI:

Victoria
WOLLONGONG

A.M.P. Biulding
Cnr. Market and Kiera Streets 
Wollongong N.S.W. 2500 
Telephone 28 5944

MELBOURNE 
Four Courts Building 
178 — 188 William Street 

Melbourne Vic. 3000 
Telephone 679081; 679082 - 5

BRUNSWICK - 
139 Sydney Road, 
Brunswick Vic. 3056 
Telephone 387 4178; 387 4555 
P.O. Box 277
Brunswick Vic. 3056

SUNSHINE
Office No. 4
McEwans Building 
27 Devonshire Road 
Sunshine Vic. 3020 
Telephone: 311 8611
P.O. Box 196
Sunshine Vic. 3020 1

Queensland
BRISBANE

M.I.M. Building 
160 Ann Street, 
Brisbane QLD. 4000
Telephone: 292944; 292675 

292275;292493

IPSWICH
60A Limestone Street 
Ipswich QLD. 4350 
Telephone: 810 110 

TOWNSVILLE
159 — 165 Flinders Street 
Townsville QLD. 4810 
Telephone: 722 877

South Australia
ADELAIDE

45Grenfell Street 
Adelaide S.A. 5000 
Box 2150 G P.O., 
Adelaide S.A. 5001
Telephone 517400

ELIZABETH
Room 1, 1st Floor
9 A Raleigh Walk 
Elizabeth S.A. 5112 
Telephone: 255 4417

Western Australia

FREMANTLE
Unit 1
Wesley Way
6A Cantonment Street 
Fremantle W.A. 6160 
Telephone: 357108 
P.O. Box 837
Fremantle W.A. 6160

Tasmania

PERTH

9th Floor, 
Lombard House
251 Adelaide Terrace
Pęrth W.A. 6000
P.O. Box 7142
Cloisters Sqaure
Perth W.A. 6000

Telephone: 254 611

HOBART
A.M.P. Building 
86 Collins Street,
Hobart Tas. 7000
G.P.O. Box 1422
Hobart Tas. 7001

BURNIE
Shop 1; Voyager Motor Inn, 
8 Wilson Street
Burnie Tas. 7320
P.O. Box 550 
Burnie Tas.
Telephone: 315 622

***
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MIELI DRAUGAI!

Visiems H.S.C. moksleiviams 
linkime sėkmės ateinančiuose 
egzaminuose ir tikimės jus kitąmet 
sutikti A.L.S.S—gos eilėse.

DAUG LAIMĖS! (Ir 
neužmirškite, kad geriausiai 
išlaikiusiam H.S.C. egzaminus mes 
skiriame $50.00 premiją).

Aust. Liet. Studentų S—ga, 
Viktorijos skyrius 

***
MELBOURNO RAMOVĖNAMS
Lietuvos Kariuomenės įkūrimo 56 

m. sukaktis bus minima lapkričio 24 
d. Lietuvių Namų koplyčioje (prie 
paminklo), po iškilmingų pamaldų 
Šv. Jono bažnyčioje (apie 2 vai.). 
Užkąsti galima bus gauti Lietuvių 
Namuose. Po paskaitos ir valdybos 
rinkimų bus rodomos protesto 
demonstracijų spalv. skaidrės.

Visi ramovėnai, o taip pat ir sve
čiai, kviečiami minėjime dalyvauti.

L.V.S. Ramovė Melb. sk. Valdyba 
*♦*

ATSIŠAUKIMAS Į SYDNEY 
PONIAS

S.L.M.S.G.D—jos Valdyba
maloniai prašo fantų gruodžio 15 d. 
ruošiamai Lietuvių Sodyboje 
gegužinei — iškylai.

Fantus prašome perduoti p. S. 
Mauragienei ar bet kuriai kitai Val
dybos narei sekmadieniais 
Lidcombėj prie bažnyčios.

Iš anksto didelis ačiū!
Valdyba

♦**
A.L.B. SYDNEJAUS APYLINKĖS 

PAGELBINIS KOMITETAS
Skelbia aukotojų sąrašą:

Sydnejaus lietuvių Klubas $200.00 
Lietuvių Gydytojų Draugija $50.00 
Inžinierių ir Archit. Syd. skr. $50.00 
Syd. Filisterių Būrelis $50.00 
“Dainos” Choras $20.00
V. Simniškis $10.00
V. Narušienė $6.00
K. Butkus $10.00
Bladzevičius $10.00
P. Alekna $20.00
Jankauskas $5.00
Lingė $2.00
Sadauskas (Canberra) $10.00 
Zakaras $20.00
Juodaitis $2.00
Pauliukonis $2.00
Jagučarskienė $2.00
Ramanauskienė $5.00
St. Šimkus $8.00
O. X. (Pavardė neduota) $4.00
Peliorytis $6.00
Šatkauskas $4.00
M. Cox $14.00
Žilys $6.00
Zigaitienė $2.00
Čelkienė $10.00
P. Burokas $6.00
M.J. Slavėnai $5.00
A. Šerferis $4.00
Marušinskai $5.00
A. Kutka $10.00
Z. Vičiulis $10.00
Grosas $5.00
Aukų lapas (1974.9.8) $157.50

Apmokėjus įvairias išlaidas įskai
tant ir lietuvių įnasa Baltų 
Jungtiniam Komitetui, likutis 
($258.49) buvo pervestas A.L.B. 
Sydney Komitetas Lietuvos Bylai.

Komitetas taria nuoširdų ačiū 
visiems aukojusiems.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Pagelbinis Komitetas 

**♦

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS
Į butą su atskiru miegamuoju 

kambariu priimama bendrai gyventi 
dirbanti! nerūkanti moteris. 
Kreiptis — M. Radzevičienė 3/11 
Park Street, Campsie, N.S.W., 2194 
Tel: 789 2261.
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KO YRA VERTAS 
“GARBĖS TEISMAS”?

Nesenai teko skaityti oficialaus 
laiško nuorašą, kuriame Sydnejaus 
advokatas (lietuvis) savo trijų 
klijentų, taip pat lietuvių ir Tarp
tautinio Informacijų Centro vardu, 
perspėja lietuvių Garbės Teismo 
vieną sydnėjiškį narį, sakydamas, 
kad Garbės Teismas nėra 
registruotas ir pripažintas N.S.W. 
teisės legalių įstaigų ir, jeigu toks 
“teismas” ras ką nors blogo jo 
klijentų buvusiame aprašyme 1974 
metų Lietuvių Kalendoriuje, kur 
buvo paliestas Lietuvoje viešėjęs 
Br. Stašionis, tai jo klijentai 
patrauks Br. Stašionį ir “Garbės 
Teismą” į Aukštąjį N.S.W. Teismą, 
apkaltinant juos už jo klijentų 
charakterio pažeidimą, reikalaujant 
nuostolių piniginio atlyginimo.

Daugumas sydnėjiškių, o gal ir 
kitų Australijos gyventojų, atmena 
šiame kalendoriuje u'negražų 
aprašymą apie Br. Stašionį ir jo 
lankymąsi Lietuvoje. Sydnejaus 
lietuviai, gerai pažinodami šį 
garbingą ir darbštų, jau eilę metų 
labai sąžiningai atliekantį savo 
darbą, mūsų lietuviškame gyvenime 
ir paskutiniuoju metu labai 
sėkmingai vedantį Sydnejaus 
Lietuvių Klubą, šiame reikale yra 
susidarę savąją nuomonę ir jos 
negalės pakeisti jokie teisminiai 
grąsinimai.

Tačiau, su šiuo reikalu, iškyla 
visai kitas dalykas. Kur gi teisėtai, 
ar neteisėtai, mes stovime su 
savuoju Garbės Teismu? Visi trys 
Br. Stašionio paliestieji lietuviai 
buvo ir yra mūsų bendruomenės 
nariai, dalyvaują įvairiose mūsų 
organizacijose ir net mūsų kai kurią 
spaudą atstovaują. Vietoj to, kad šį 
vidujinį tarpusavio reikalą 
išsprendus savame lietuviškame 
rate, savoje lietuviškoje 
bendruomenėje, kurios atstovai ir 
vadovai jie ir patys buvo, o gal ir 
yra, jie ofcialiai, per teisėtą australų 
teisės advokatą, paneigė mūsų 
atstovų rinktąjį Garbės Teismą ir už 
lietuviško reikalo išsprendimą, 
nesvarbu kas būtų laimėtojas, 
pagrąsino australų Aukštuoju 
Teismu.

Kaip tik Lietuvių Dienų metu 
Adelaidėje vyks ir mūsų naujos 
Krašto Valdybos, o taip pat ir 
Garbės Teismo rinkimai. Aš manau, 
kad dar yra laiko šis visas reikalas 
pagrindinai išsiaiškinti, kad ir 
australų teisinėse įstaigose, 
suvažiavimo metu duodant 
atstovams ir visaivisuomer.ęiesamą 
padėtį, nes, jeigu Garbės Teismas ir 
jo išrinkti nariai neturi net jokios 
juridinės teisės mūsų pačių 
bendruomenės tarpe, turint net 
galimybės būti nubaustiems, 
apmokant net ir nemažas išlaidas už 
gerų lietuvių “charakterio 
pažeminimą”, tai gi kokiems galams 
tas teismas yra reikalingas, kad jo 
nariai net negalėtų spręsti savosios 
bendruomenės reikalų. O gal kai 
kas, kai kur ir čia bando, kaip tame 
pokeryje, “blefuoti”? Tikrai būtų 
įdomu daugiau apie tai išgirsti.

Su geriausiais linkėjimais
Antanas Laukaitis

CANBERROS LIETUVIAMS
Lapkričio 24 d. Canberros 

Lietuvių Klubas ruošia iešminę — 
barbeque 5 vai. p.p. Klubo 
patalpose. Maloniai kviečiame visus 
narius dalyvauti. Įėjimas 
nemokamas. Narių svečiams $3.00 
asmeniui, vaikams, $1.50. Alus ir 
nealkoholiniai gėrimai iki 6 vai. p.p. 
visiems veltui.

Canberros Klubo Valdyba

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI

LAPKRIČIO MĖN.

SEKMADIENĮ ,1 D.
HOLLY BROWN, Moterą impersonatorius, artistas.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16 —18 East Terrace, 
BANKSTOWN

TEL: 708 —1414
•JŪSŲ INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS. 
10%. TAD. KODĖL NEINVESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

SEKMADIENĮ,24 D.
DALIA DOR, populiari dainininkė.

GRUODŽIO MĖN.

ŠEŠTADIENIAIS 8 - 12 VAL.
"IN SET” KVARTETO ŠOKIU MUZIKA

W SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.
M * Šokią vakaro meto Ir valgykloje kiekvienu melu vyrai pri- 

valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių. - ilvenksime
M nemalonumų!

Lapkričio mėn. 23 d. 7 vai. vakare Sydnejaus Lietuvių Klube, 
Bankstowne, įvyks B.L.S.K. “Neries” tradicinis

į kurį kviečiame visus dalyvauti. Savo apsilankymu paremsite , 
mūsų sportininkus vykstančius į Adelaidę. Apranga havajietiška J 
bus premijojama. “Neries” programa ir loterija. Įėjimas < 
nemokamas i

MELBOURNE
NAUJI KLUBO NARIAI ŽINUTĖ IŠ TĖVIŠKĖS

Spalių m. 6 d. 1974 m. Vilniaus 
ligoninėje po ilgos ir sunkios ligos, 
mirė Kauno 
lektorė — 
Skrolytė — 
amžiaus.

Palaidota 
kapuose 8.10.’74.

*♦*

Jau sakyta, kad Klubą galės 
laisvai lankyti tik Klubo nariai. Tą 
reikalą suprasdami į Klubą įstojo: 
p.p. J. ir D. Dagis, A. ir O. 
Bartašius, R. Bukauskas, R. Dunda, 
R. Petraitis. Klubo Taryba mano, 
kad ir kiti tautiečiai tą pat padarys, 
norėdami laisvai naudotis Klubo 
teisėmis.

PARAMA LIETUVIŲ NAMAMS
Pastaruoju metu paramą Lietuvių 

Namams suteikė: $50.00 — Lietuvių 
Akademinė Korporacija “Romuva”, 
po $40.00 — p.p. J. Pranckūnas ir P., 
Šulys, po $20.00 — p.p. A. b- 
Krausienė ir A. Savickas (aukos B ______ j
sudėtos A.A. Jurgio Sasnausko ser- I B A C T O £ I
menyse), $10.00 — p. P. I T M A ■ W
Maikauskas. Klubo Taryba B AUSTRALIAN LITHUANIAN 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Namų I 
geradariams tikėdama, kad visi B 
jungsis remti bendrą mūsų reikalą. Lietovi

M.L. Klubo Taryba," .

MILŽINIŠKAS ŠALDYTUVAS ■ LEIDĖJAS: - A.L.B. Krašto Valdyba
Astovas Nixon parlamente ! Adresas: Box 130 P.O. Rundle Su, 

pareiškė, kad esą Australijoje! Adelaide
pagaminta mėsa galėtų būti ! Leidėjo ir' “M.P.” Administracijos 
siunčiama į Antarktiką ir ten S Adresas: -BOX 4558 G.P.O. SYDNEY 
užšaldyta laikoma tol, kol pagerės ■ NSW 2001
rinkos kainos. Ministeris Morrison S . ‘ ’
atsakydamas pažymėjo, kad ats. g H«d®ktonns: — A. Manragis 
Nixon iškeltas siūlymas esąs g Redakci jos Adresas.:-82 Victor Ave., 
įdomus, bet tuo būdu laikomosg n‘—»*• - •> c — «
mėsos kaina dar padidėtų 6 dol. už g 
kilogramą, nes reikėtų ją gabenti la g £ 
ivu apie 3000 km., laivas turėtų būtis 
specialiai sustiprintas apsaugai nubfi . 
ledų, i” «
helikopteriais dar 80 km., kur jau g,“M.P.*’ prenumerata metams 
būtų tinkama temperatūra, reikėtų | Užsienyje metams 
lede iškirsti skyles ir sukrauti, o po |OrO pasta užsienyje 
metų ar daugiau tas procesas tektų Atskiro Nr. kaina 
kartoti iš kito galo. 

***

Muzikos Mokyklos 
pianistė Eugenija 
Matiukienė 63 m.

Kauno Romaninių

Švari sąžine nebijo kaltinimų.
Anglų. priežodis

WEEKLY 
"OUR HAVEN!1

Picnic Point, N.S.W. 2213. 
Redakcijos Tel:\77- 6707 

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

iš laivo tektų gabentiB,™*m*n*strac*j°s Tel: 649 — 9062
— OA ą._ 1„._ *’------------------------------------------------------ >15.00

,318.00 
337.50

354 
Už Skelbimu turini, neatsakoma* 
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