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RETAS SVEČIAS

MUZIKAS BR. BUDRIŪNAS.
Jau keletą kartų ’’Mūsų 

Pastogėje” buvo paminėta, kad 
Lietuvių Dienose Adelaidėje daly
vaus mūsų žymusis muzikas: 
kompozitorius ir chorvedys Br. 
Budriūnas gyvenantis JAV.Los 
Angeles mieste.

Muzikas Br .Budriūnas, 
vyresniosios mūsų kultūrininkų 
kartos atstovas, plačiai išgarsėjęs 
savo muzikos kūriniais, visad dva
siniai jaunas, neišsenkančios 
energijos, dinamiškas muzikos 
kūrėjas ir populiarizatoriūs.

Kalbant apie Br.Budriūno 
muzikinę veiklą, sunku būtų tiksliai 
apsibrėžti, kurioj srity jo tikrasis 
talentas ryškesnis: kompozicijoj ar 
chorvedyboj. Tačiau nėra abejonės, 
kad Br.Budriūnas ir kaip 
kompozitorius ir kaip chorvedys 
priskirtinas prie mūsų' išeivijos iš
kiliųjų muzikų.
Br. Budriūnas gimęs 1909.7.29 Biržų 
apsk., Paberžėje, iš pat jaunų dienų 
susidomėjęs ir pamylęs muziką, 1925 
m. įstojo į Kauno konservatoriją, 
kurioje studijavo vargonų, chorve
dybos, dirigavimojkompozicijos ir

Kompozitorius Br,Budriūnas' 
atvyksta į Sydney gruodžio 13 d.

WHITLAM0 PRIPAŽINIMAS 
NEPOPULIARUS AUSTRALI

JOJE
Lapkričio 30 d. The Bulletin 

magazinas paskelbė Morgan Gallup 
Poll instituto statistinius duomenis 
dėl Baltijos Kraštų pripažinimo 
Sovietų Rusijai. Institutas apklausi- 
nėjo 1545 rinkikų (electors) iš kurių 
tik 22°/o patvirtino Whitlamo pri
pažinimą sakydami-, kad to reika
laujanti realybė. Kiti 48% nepa
tvirtino pripažinimo pasmerkdami 
Rusijos gobštumą, 30 % neturėjo 
savo nuomonės.

ALP balsai pasiskirstė į 
tris lygias dalis: pritariančių, ne
pritariančių ir neturinčių savo nuo
monės. Liberalų ir CP balsai taip 
pasiskirstė: 58 % nepatvirtino, 16% 
patvirtino ir likutis - 29% neturi 
savo nuomonės.

Kaip matome australų tauta 
smerkia Whitlamą už Baltijos 
Kraštų pripažinimą sovietų Rusijai. 
Whitlamo populiarumas kas diena 
krenta žemyn.

bendruosius teoretinius dalykus.
1942-44 m. Vilniuje studijavo sim

foninio orkestro dirigavimą. Atsi
dūręs vakaruose 1944-49 m. studijas 
gilino bažnytinės muzikos srityj 
Regensburge ir kompozicijoj - 
Študgarte. Nuo 1949 m. apsigyvenęs 
Los Angeles sudijavo dainavimo ir 
portefijono metodiką.

Nuo 1928 m. mokytojavo Kauno 
Dailės Mokykloje, Kaišedorių ir 
Kauno IV gimnazijoje. Buvo 
muzikos lektorium Dotnavos žemės 
Ūkio Akademijos ir Vilniaus Vals. 
Muzikos Mokykloje. Suorganizavo 
VilniausFilharmonijoschorą ir buvo 
jo meninis vadovaas. Taip pat vėliau 
buvo Vilniaus Operos choro vyriau
siu chormeisteriu.

Šalia koncertų su chorais, Br. 
Budriūnas yra koncertavęs 
vargonais įvairiose bažnyčiose 
Kaune,Šiauliuose ir k. ir per Kauno 
Radiją.

Kaip aukštų kvalifikacijų vargo
nininkas Br. Budriūnas vargoninka- 
vo Kauno Karo ligoninėje, Vilniuje 
Šv. Jono bažnyčioje, Šiauliuose Šv. 
Jurgio bažnyčioje, Regenburgo Šv. 
Juozapo parapijoj, Detroido 
amerikiečių parapijoj ir Los Angeles 
Šv. Kazimiero parpijos bažnyčioje. 
Kur tik įsikpręs kaip vargonininkas, 
Br.Budriūnas tuojau
suorganizuodavo gerus chorus, 
kurie n ti? giedodavo bažnyčioje, 
bet paruošdavo ir plačią 
pasaulietinės muzikos programą, su 
kuria pasirodydavo viešuose 
koncertuose.

Br.Budriūnas su savo chorais yra 
koncertavęs ne vien scenoje, bet ir 
per radiją bei televiziją Lietuvoj, 
Vokietijoj ir Amerikoj. Yra išleidęs 
9 plokšteles įdainuotos jo vadovau
jamų chorų ir mažesnių vokalinių 
vienetų. Ethnic Production Co. yra 
sukūrusi muzikinį filmą su Br. Bud- 
riūno dainomis. Prie visos čia ir tai 
nepilnai sumunėtos muzikinės veik
los, Br.Budriūnas Los Angeles turi 
ir savo privačią portefijono ir daina
vimo muzikos studiją.

Nemažiau kūribingumo Br. 
Budriūnas yra parodęs ir kompozici
jos srity. Jo gausūs choriniai kū - 
riniai yra laimėję daugelį premijų 
įvairiuose konkursuose, ir išeivijos 
chorų mėgiami ir plačiai dainuojami. 
Iš stambesnių Br.Bbudriūno kūrinių 
paminėtinos dvi kantatos: ’’Tėviškės 
namai” ir ’’Lietuvos šviesos keliu”; 
’’Gintaro kraštas”, ”Ei jaunyste” ir 
k. Retas nebus girdėjęs populiarių 
dainų :”O Nemune”, ’’Mano protėvių 
žemė”, ’’Mūsų žemė Lietuva”, ’’Lie
tuvio giesmė”, ’’Šauksmas” ir dau
gelį kitų dainų, giesmių ir instru- 
mentalinės muzikos kūrinių, kurių 
visų šiame trumpame rašiny neįma
noma išminėti, nes Br.Budriūno 
muzikinė kūriba yra labai šakota ir 
gausi.

Br. Budriūno kuriniai pasižymi 
gražia meliodine linija ir savita lie
tuviška dvasia, nors kompozitorius 
ir nesistengia savo kūrinius spal
vinti lietuvių liaudies dainų mo
tyvais.

Todėl šio žymaus muziko daly
vavimas Lietuvių Dienose Adelai
dėje, kame jis diriguos Adelaidės 
Lituania chorui, išpildant kantatą 
’’Lietuvos šviesos keliu”, bus reik
šmingas įnašas į mūsų dainų šventę.

Br. Straukas

Pirmieji Ziogehai”S^dnėjuje. Pirmoje eilėje iš k. Jolanta Garolytė, Da
nutė Paltarokaitė ir Irena Kirlytė. Antroje eilėje: Birutė Kirlytė, Milda Ba- 
čiulytė, Danutė Nausėdaitė, Irena Baužaitė ir du Algiai.(žiūr. 3 psl).

LAISVĖS VERTĖ
KIEK KAINUOJA LAISVĖ?

Ar laisvė prekė, kad klausiame 
jos kainos? Taip, laisvė yra vertybė, 
kurią galima įsigyti ir prarasti,kuri 
neįvertinama ir perkama 
aukščiausia kaina. Jos vertė pri
klauso nuo paklausos: ji gali būti 
bevertė gyvenant laisvėje ir ji yra 
neįkainuojamai brangi jos siekiant. 
Tai lygiai kaip duona: kai jos yra 
perteklius,mes ja kiaules šeriam, 
bado metu už ją atiduodam brange
nybes. Tik alkanas įvertina duoną, 
tik« pavergtasis žino laisvės kainą. 
Todėl pavergtieji perka laisvę 
nesilygdami dėl kainos:kai reikia 
aukso - moka auksu, kai reikia krau
jo - krauju, kai gyvybės - gyvybe. 
Baisūs yra tie,kurie pirkdami laisvę 
nesileidžia į derybas!

Per trisdešimt metų mes nuolat ir 
nuolat patetiškai deklaruojame savo 
kovą už tautos laisvę, tačiau toji 
kova lieka be atgarsio. Ir vien tik dėl 
to, kad mes esame laisvėje ir 
nežinome laisvės kainos. Iš mūsų 
tarpo neatsiranda nei kalantų, nei 
kudirkų, nei partizaninių kovotojų. 
O besąlyginiai užsiangažavęs laisvės 
kovotojas lietuvis galėjo pasiekti

KINAI APIE RUSŲ - 
AMERIKIEČIŲ TIKSLUS

Žiniomis iš Pekingo, JAV užsienių 
reikalų sekretorius Kissinger 
lapkričio 25 — 29 dienomis lankėsi 
Kinijoje. Netrukus po to JAV prez. 
Ford ir Brežnevas susitiko 
Vladisvostoke. Spėjame, kad dr. 
Kissinger siekia sudaryti sąlygas, 
kad tarp šių trijų didžiųjų valstybių 
užsimegztų tam tikri pasitarimai. 
Kas pažįsta betgi kiniečių 
nusistatymą, mano, kad 
Kissingeriui nebus lengva pasiekti 
tai, ko jis nori. Nežiūrint to, kad 57 
metų spalio revoliucijos sukaktuvių 
proga Kinija pasiuntė sovietams 
gana taikingos dvasios sveikinimus, 
Kinijoje vėl prasidėjo prieš Sovietų 
Sąjungą puolimai, o drauge ir prieš 
JAV. Daroma priekaištų kad 
Sovietų Sąjunga turinti klastingus 
susitarimus su P. Korėja. 
Kalbėdamas didžiojoje liaudies 
salėje, vice premijeras Teng 
Hsiao-ping apibūdino Sov. Sąjungą 
kaip ypač blogos valios ir niekingą 
valstybę.

aukščiausią pasaulio tribūną, kaip 
palestiniečių Arafatas, ir be. 
kompromisų pareikšti pasauliui ir 
pavergėjui: arba tautai laisvė, arba 
mes laisvę perkam bet kokia kaina!

Galimas daiktas, kad gyvendami 
laisvėje mes asmeniškai nejaučiame 
to, ką jaučia tėvynėje pavergtasis 
brolis; galimas daiktas dar ir dėl to, 
kad esame išauklėti kitoje dvasioje 
ir tikime, kad teisė gyventi pasau
lyje laisvom tautom bus įgyven
dinta. Todėl ir mūsų pastangos ir 
yra eiti šiuo teisiniu ir moraliniu 
keliu: priminti, perspėti, klabenti, 
reikalauti. Gal šitas kelias ir 
metodas nėra toks efektyvus, bet jis 
būtinas, nes mes privalome kalbėti 
ir šaukti, kada pavergtai tautai bur
na užčiaupta.

Reikia kalbėti ir persekioti 
pavergėją, reikia sugėdinti ir 
pavergėjo talkininkus. Australijos 
vyriausybei pripažinus Pabaltijo, o 
drauge ir Lietuvos užgrobimą tei
sėtu, mes visi su didžiu uždegimu 
pakelėm balsą, kuris nuskambėjo 
per pasaulį. Čia irgi yra kova,ir kaip 
kiekviena kova reikalinga ir ryžto, ir 
pasiaukojimo,, ir laiko, ir lėšų. Ir 
jeigu ši kova nereikalauja kraujo ar 
gyvybės aukų, tai b ūtinos materia
linės aukos, tiek darbu, tie ir pinigu.

Sydnėjuje veikiąs ALB Komitetas 
Lietuvos Bylai ir toliau neatlyžtamai 
tęsia šią kovą, kad tauta civilizuoto 
pasaulio akyse bent teisiškai 
egzistuotų. Tam būtinos 
lėšos protestams, informacijai ir t.t. 
Minėtas Komitetas laiškais kreipėsi 
į visus tautiečius jų vedamą akciją 
paremti materialiai. Ir kas atjaučia 
pavergtus brolius tėvynėje, kas riša 
savo likimą su visos tautos likimu, 
tas jungiasi į šią akciją visomis 
išgalėmis, nes ir šitas frontas yra 
nemažiau reikšmingas, kaip ir kiti 
kovos būdai.

Jeigu kas nebus gavęs laiško iš 
Komiteto Lietuvos Bylai, kur pra
šoma šiai akcijai aukos, tegu kiek
vienas savanoriškai jungiasi 
pasiųsdamas savo auką šiuo adresu: 
Australian Citizens’ Committee for 
Lithuanian Rights

P.O. Box 470, 
Strathfield, N.S.W.2135

Už gautas aukas bus duodama 
vieša atskaitomybė, patikrinta 
Apylinkės Revizijos Komisijos.
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1



KAIP REIKĖS PASITEISINTI

PRIEŠ ISTORIJĄ?

Šitą neįprastą klausimą 
galėtume pasakyti ir kitais žodžiais, 
gal kiek aiškesniais, būtent: kaip 
pasiteisinsime prieš tautą, ar prieš 
Dievą?

Esame vienos tautos vaikai, 
vienos bendruomenės nariai, rodos 
turėtume ir vienodai pasireikšti 
savo tautos likiminėje kovoje. 
Tačiau taip nėra.

Kai vieni stengiamės 
suorganizuoti stiprią bendruomenę, 
tai kiti nemažiau stengiamės ją išar
dyti. Štai matome prie kokių absur
diškų, skaudžiai tragiškų, tautiniai 
savižudiškų veiksmų priėjome kai 
tam tikros grupės žmonių įgaliotas 
advokatas sustabdė mūsų Garbės 
Teismo darbą, paneigdamas bet 
kokia teisę bendruomenei svarstyti 
ir spręsti savo narių moralinius ir 
juridinius santikius. Kitais žodžiais 
sakant, tai visiškas mūsų
A.L. Bendruomenės kaip socialinio 

juridinio junginio teisių paneigimas 
legaliai egzistuoti.(Žiūr. Vasario 
pareiškimą).

Tai nėra mūsų priešų 
pareiškimas, tai yra • mūsų žinomų 
visuomeninkų, žurnalistų, veikėjų, 
ilgos kovos su Bendruomene 
rezultatas.

Kaip iki to priėjome ir kur reikia 
ieškoti kaltės? Nesutarimo šaknų 
reikia ieškoti toli istorinėje 
praeityje.Jų pradžia rasime tame il
game ginče, nesutarime, priešta
ravime ALB Krašto Valdybos su 
ALK Kunigų Sekretoriatu. Tie gin
čai ir nesutarimai buvo sustabdyti ir 
išlyginti įvairiais susitarimais, 
taikomis ir pasisveikinimasis, bet 
kapelionai nebegrįžo į aktyvų Ben
druomenės darbą. Jų daugiau 
nebematome nei Apylinkių susirin
kimuose, nei valdybose, nei ALB 
Taryboje, nei Krašto valdyboje. Sa
vaime suprantama,kad taika nebuvo 
pilnaūįvykuši ir pasitikėjimas nėra 
atstatytas. Karo kaipo tokio nėra, 
bet karo stovis tebėra, demarkacijos 
linija nepanaikinta.

Šioje susidariusioje situacijoje 
ir lyra geros sąlygos dešiniesiems ir 

kairiesiems ekstremistams drumsti 
vandenį. Jie išpučia komunizmo 
pavojų mūsų Bendruomenėje, 
apkaltina vieną kitą asmenį, kelia 
neapykantą,šmeižia ir niekina viską 
kas yra jiems nepakeliui.

Jau keturi metai praėjo kai ALB 
Krašto Valdybai ir ’’Mūsų Pastogei” 
kapelionai nieko negalėjo prikišti, 
tačiau jie savo taktikos nepakeitė, 
jie ir toliau pasiliko tik. šalti Ben
druomenės darbų stebėtojai ir įver- 
tintojai. Priešingai mes matome 
juos artimai bendradarbiaujant 
garsiame”1974 m. Kalendoriuje”,kai 
tuo tarpu per keturius metus nė 
vieno straipsnio neparašė ’’Mūsų 
Pastogei” — Bendruomenės 
laikraščiui. Kaip tą reikia suprasti?

Svarstant Bendruomenės ateitį, 
mes būtinai turime išsiaiškinti su 
Kunigų Sekretoriatu, kas, būtent, 
trukdo mūsų kapelionams įsijungti į 
Bendruomenės veiklą. Reikia dėti 
visas pastangas, kad tas kliūtis 
pašalintume ir kad tos rūstybės 
neturėtume savo širdyje. Nėra 
pasaulyje jokios kitos lietuvių Ben
druomenės,kurioje nedalyvautų 
kapelionai arba kuriems būtų už
drausta dalyvauti. Nuo to klausimo 
išsprendimo daug priklausys ir 
mūsų Bendruomenės ramybė, našus 
darbas ir ateitis.
Niekas kitas taip neardo mūsų 
Bendruomenės kaip mes patys, 
todėl ir atsakomybę nešame patys 
prieš istoriją ir prieš Dievą.

am
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PASIKALBĖJIMAS SU TAUTI
NIŲ ŠOKIŲ VAKARO VADOVU p. 
VYTU STRAUKU.

TAUTINIAI ŠOKIAI SAVO 
GRAKŠTUMU IR MUZIKOS 
SAVAIMINGUMU YRA LIETU
VIŲ SENQS KULTŪROS IR 
HUMANIŠKOS SIELOS 
IŠRAIŠKA. JUOS ŠOKDAMAS 
JAUNIMAS SUKELIA 
ŠVENTIŠKĄ, PATRIOTINĘ, 
JAUNATVIŠKĄ NUOTAIKĄ. 
VISI JUOS MĖGSTAME. KAIP 
JUMS SEKASI ORGANIZUOTI 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ, AR 
TURITE PADĖJĖJŲ?

Tautiniai šokiai labiausiai patin 
ka patiems šokėjams. Jiems duoda 
progos ne tiktai šokti, bet ir tas 
draugiškumas ir viešų pasirodymų 
drama. Tautinių šokių šventės 
paruošimas nėra vieno žmogaus 
darbas. Programos nustatymas-tai 
mano atsakomybė. Adelaidėje 
turime labai gerai dirbantį 
komitetą, kuris rūpinasi visom 
administracinėm problemom. 
Šventė praeis sėkmingai, nes visi 
tautinių šokių vadovai labai gerai 
ruošia savo grupes.

KURIOS GRUPĖS DALYVAUS, 
KAS JOMS VADOVAUJA?

A.L.B.
Sydnėjaus Apylinkės 
Garbės Teismas.

25 lapkričio, 1974 m.
’’Mūsų Pastogės” 
Redaktoriui.

A.L.B.Sydnėjaus Apylinkės Gar
bės Teismo posėdžio įvykusio š.m. 
lapkričio mėn. 20 d. nutarimu, 
prašom artimiausiame ’’Mūsų Pa
stogės” numeryje atspausdinti 
pridedamą pareiškimą ir priedą- 
V.J.Vasaris & Co., Solicitors laišką.

Reikšdami pagarbą, 
A.L.B.Sydnėjaus Apylinkės 
Garbės Teismo pavesti:

A.BAUŽĖ
Pirmininkas Alg.Dudaitis

Sekretorius
PRIEDE:A.L.B.Sydnėjaus Apylin
kės Garbės Teismo pareiškimas ir 
V.J.Vasaris & Co., Solicitors laiškas.

PAREIŠKIMAS.
Ryšium su spaudoje tilpusiu 

straipsniu dėl nepaklusnumo savo 
bendruomeninėms institucijoms, 
šiuo atveju Apylinkės Garbės 
Teismui (Mūsų Pastogė, Nr. 46, 8 
psl.). ALB Sydnėjaus Apylinkės' 
Garbės Teismas randa reikalinga

, padaryti sekantį pranešimą:
A.L.B.Sydnėjaus Apylinkės 

Garbės Teismas buvo gavęs skundą 
iš p.B.Stašionio.gyv. 11 Berala st., 
Berala,NSW dėl p.J.P.Kedžio

i straipsnio tūpusio ’’Australijos Lie-1 
tuvių Kalendoriuje-1974”, 55-58 psl.

Skundo nuorašai buvo pasiųsti

Iš viso dalyvaus 7 grupės ir 
kiekviena jų turi savo akordeonistus 
Pertho Šatrijai vadovauja 
V.Miliauskienė, Adelaidės Žilvinui - 
R.Bielskytė, Geelongo Šešupei - 
B.Gailiūtė, Melbourne Klumpakojui 
-V.Straukas, Hobarto Ventai 
-J.Jurevičius, Canberros Rateliui - 
L.Žilinskienė ir Sydnėjaus 
Grandinėlei - G.Sauka. Tai iš viso 
apie 130 šokėjų.Jau aplankiau visas 
šias grupes ir išlyginau šokių 
atlikimą.

KOKĮ REPERTUARĄ 
PARINKOTE?

Kiekviena grupė turės savo 
šokius, o visos grupės kartu pašoks 
bendrus 6 šokius.

AR BUS PRISTATOMAS KIEK
VIENO ŠOKIO APIBŪDINIMAS?

Pranešėjo nebus. Numatyta pro
gramoje trumpas kiekvieno šokio 
aprašymas angliškai.

NEATSKIRIAMAS TAUTI
NIO ŠOKIO PALYDOVAS-RŪBAI. 
AR KIEKVIENA GRUPĖ TURI 
ĮVAIRIŲ LIETUVOS SRIČIŲ 
TAUTINIUS RŪBUS, AR TIK 
VIENOS KURIOS SRITIES?

Rūbai yra maišyti. Grupėms 
sunku įkąsti tokias išlaidas, kurios 
susidarytų juos suvienodinant.

AR ŠVENTĘ PRADĖSITE 
PARADU IR SU VĖLIAVOM?

Ne. Visi vadovai pritarė, kad 
nebūtų parado, kalbų, viešų 
apdovanojimų. Pradėsime šokiu ir 
baigsime šokiu.
AR ŠVENTEI PASIRINKTAS 
IAPOLLO STADIONAS YRA 
PATOGUS ŠOKTI IR VASAROS 
KARŠČIŲ METU?

Apollo stadionas vienas iš 
geriausių Australijoj, šokėjai 
nekentės dėl vasaros karščių ir žiū
rovams bus patogu, jiem įrengtos 
kėdės
KOKIE JŪSŲ PAGEIDAVIMAI, 
ARTĖJANT ŠVENTEI?

Gero oro, geros sveikatos visiems 
šokėjams, vadovams ir muzikan- 
tams; Rūpesčių neturiu, jie atsiran- 

, kai kas nors vyksta negerai.
PD.

latakai
’’Australijos Lietuvių Kalendorius- 
1974'1 atsakomingiems 
redaktoriams, leidėjams bei jų 
įgaliotiniui ir straipsnio autoriui.

Gavę laišką iš advokatų, 
V.J.Vasaris & Co., Solicitors, 115 
Clarence St., Sydney, kurie atsto
vauja p.p.J.P.Kedį.A.Skirką ir 
J.Veteikį, Sydnėjaus Apylinkės 
Garbės Teismas priėmė dėmesin, 
kad p.p.J.P.Kedys, A.Skirka ir 
J.Veteikis nesutinka paklusti 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Statute numatytai Apylinkės 
Garbės Teismo kompetencijai (žiūr. 
priedą). To pasėkoje byla buvo 
nutraukta.

Apylinkės Garbės Teismas pagal 
patiektus duomenis rado, kad 
p.B.Stašionis savo kelionėje į Lie
tuvą elgėsi kaip privatus asmuo ir 
neprasilenkė su A.L.B.Statutu.

PRIEDAS: V.J.Vasaris & Co., 
Solicitors laiško nuorašas.

A.L.B.Sydnėjaus Apylinkės 
Garbės Teismas.

*♦*
13th June, 1974. 

Mr. Antanas Bauze,
8 Lamber Road,
BARDWELL PARK. N.S.W.2207.
Dear Sir,
Re: AUSTRALIAN LITHUANIAN 
CALENDAR 1974

We act for Jonas Petras Kedys, 
Antamas Skirka, Julijus Veteikis 
and International Informatio Centre 
Pty. Limited and have for reply 
your letters dated 15th May 1974 
addressed to the first three of our 

abovenamed clients and which en
closed a copy of a letter dated 29th 
January 1974 from Mr. Stašionis. 
Our clients have instructed us to 
advise you that they do not consider 
that you or the Hon. ’’Tribunal” 
(Garbės Teismas) referred to by you 
have any legal standing under the 
laws of New South Wales, and in 
particular o.ur clients consider that 
both you as an individual and the 
said ’’Tribunal” have no jurisdiction, 
standing or competence to determine 
any matter or matters arising out of 
the allegations contained in the said 
letter of Mr. Stasionis.
It is noted that the said letter 
contained certain allegations of de- 
famatio against our clients. We wish 
to place on record that the proper 
and indeed the only legal avenue for 
determination of the issues arising 
out of the said allegations is by way 
of a defamation action before the 
Supreme Court of New South 
Wales.
We are instructed to advise you that 
should such proceedings be insti
tuted by Mr. Stasionis they will be 
vigorously defended by our clients 
and further that should the 
allegations made by Mr. Stasionis 
be determined by the Court to be 
defamatory, then our clients will 
seek damages from Mr. Stasionis 
and from any other individual or 
individuals who published any such 
defamatory matter.
We are instructed to advise that our 
clients consider that you as an 
individual have no legal or moral 
justifications for interference in the 
private rights or others in the 
present circumstances.
In addition it is noted that the 
Hon.’’Tribunal” (Garbes Teismas) of 
which you purport to be a member 
is not registered under nor re
cognised by the laws of New South 
Wales.
We are instructed to advise that in 
the event of any purported deter
mination by the said ’’Tribunal” or 
by yourself of the issues arising our 
of Mr. Stasionis' letter, our clients 
will take such further action as they 
may be advised including where 
appropriate a defamation action 
and/or a suit for damages.

Yours faithfully, 
V.J. VASARIS & CO.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Spaudoje dažnai tenka 

pasiskaityti išeiviško gyvenimo 
klausimais. Man parūpo pareikšti ir 
savo nuomonę vienu klausimu, 
džiugu kai skaitai, kad yra ir 
jautresnių asmenų, kurie dar 
nepamiršo, kodėl savo kraštą 
palikom ir nevengia piniginių aukų 
lietuvybės reikalams. Tai girtina ir 
skelbtina spaudoje apie tokius 
asmenis. Bet negalima nepaminėti ir 
tokių asmenų, kurie dažnai paremia 
pinigais visuomenės reikalus ir 
netik nevengia, bet dar daug laiko 
aukoja neapmokamoms 
visuomeninėms pareigoms. Čia aš 
noriu paminėti Mykolą Petronį, 
kuris jau daugiau kaip 12 metų 
neapmokamai eina atsakingas 
Sydney Lietuvių Klubo iždininko 
pareigas. Jis prieš klubo atidarymą 
buvo nuvykęs į Canberrą porai 
savaičių pasižiūrėt ir pasiinformuot 
apie klubo tvarkymą, nes Canberros 
lietuvių klubas jau turi keletą metų 
praktikos.

Atidarius klubą keletą savaičių 
praleido vien klube besidarbuo
damas. Šių metų spalio 15 per 
metinį susirinkimą jis buvo 
išrinktas vėl į valdybą ir gavo 
daugiausia balsų. Klubo Valdybai 
pasiūlus jį išrinkti šio klubo Garbės 
nariu, susirinkimas vienbalsiai tam 
pritarė. Todėl aš manau 
neapsiriksiu visų klubo narių vardu 
jį pasveikinti kaipo Garbės Narį, 
padėkoti už jo atliktus darbus ir 
palinkėti ryžto ir ištvermės ateityje.

A. Kutka
***
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Australijos lietuvių dailininkų 
kūrinių loterijos traukimas įvyko 
1974 m. lapkričio 9 d. ALB Moterų 
Sekcijos ruošto Kartūnų Baliaus 
metu.

Kūrinius laimėjo šie bilietų sa
vininkai: p-lė R.Kubiliūtė - H.Šal- 
kausko paveikslą; p.P.Rūtenis - 
J .Janavičienės keramiką; 
p.J.Venslovavičius - I.Pocienės 
skulptūrą; p.G.Vasiliauskienė - 
G.Kepalienės paveikslą; 
p.E.Taparauskas - I.Jokubauskienės 
paveikslą; p.J.Jonavičius - E.Kubos 
paveikslą; p.M.Rudzenskas 
V .Kabailienės paveikslą;
p. J.Neverauskas - A.Vingio
paveikslą.

Dėkojame visiems mūsų dai
lininkams, kurie savo kūriniais pa
rėmė Lietuvių Dienas; visiems pla
tintojams, kurių dauguma yra 
A.S.S.Adei.Skyr.nariai. Jų dėka

LAIŠKAS “MŪSŲ PASTOGĖS” 
REDAKCIJAI

Gerbiamas pone Redaktoriau, 
Būkite malonus paskelbti Tamstos 
redaguojamame laikraštyje štai ką:

Ponas am straipsnyje “Pavojingi 
simptomai mūsų bendruomenėje” 
(1974.XI.il), glaustai tariant, kelia 
mintį ALB Krašto Tarybai rasti 
priemonių “tautiniai ir moraliniai 
sudrausminti bendruomenės 
organizaciją” ir, antra, siūlo: (a) 
bendruomenės vadovybei “priimti ir 
patvirtinti” bendruomenės narių 
išsijungimo iš bendruomenės faktą, 
ir (b) šalinti iš bendruomenės “žalą 
darantį elementą”

Tegalima pritarti sumanymui 
patyrinėti priemones našesnei 
veiklai, tampresniam santykiavimui 
bendruomenėje užtikrinti.

Tačiau autoriaus pažymėti 
siūlymai, mano manymu, nė 
nesvarstytini, nes jie yra priešiški 
ALB statuto raidei ir dvasiai. Mūsų 
bendruomenė yra kitokios 
prigimties negu, pavyzdžiui, eilinė 
registruota draugija.

ALB statutas sako, kad 
Australijos lietuvių bendruomenę 
sudaro ir jos nariais yra visi 
Australijoje gyveną lietuviai be 
amžiaus, lyties, tikėjimo ar pažiūrų 
skirtumo. Gi bendruomenės nariais 
nustoja būti išvykę iš Australijos 
pastoviai gyventi į kitą kraštą.

Tad niekas, sutinkamai su 
statutu, negali dėl kokių nors veiks
mų “išsijungusį” ar “neišsijungusį” 
bendruomenės narį paskelbti esant 
neįtariu ar jį pašalinti iš bendruo
menės

Sąmoningas lietuvis, — ar jis 
geras ar ne toks jau geras, — yra 
tautinės bendruomenės narys. 
Tokiu jis ir lieka.

Su geriausiais linkėjimais.
Vladas Jakutis

***
Gerb.p. V. Jakuti,
Statutais skųstis negalime,jeigu 

jie neatatiktų gyvenimo momento 
reikalavimų,tai yra būdas juos 
pakeisti ar papildyti.Bet man 
atrodo, kad šiuo atveju ir to daryti 
nereikės , nes mūsų statutas šiuos 
svarstomus atvejus apima.

Klausimas eina ne apie ’’gerą ar 
ne tokį jau gerą lietuvį”,bet apie są
moningai kenkiantį Bendruomenės 
gyvybei lietuvį.

Su pagarba
A.Mauragis.

buvo išparduota tiek daug loterijos 
bilietų.

Nuoširdus ačiū p.J.Viliūnienei 
(Sidnėjuje) už didelį rūpestį ir įdėtą 
darbą Sydnėjuje surenkant ir per
siunčiant menininkų kūrinius 
Adelaidėn.

Esame dėkingi Liet. Dienoms 
propaguoti ir remti K-to pirm. Dr. 
S.Pacevičienei, kurios pastangomis 
buvo sutelkta graži suma LD reika
lams. Bilietai į visus LD parengi
mus jau platinami. Norintieji iš 
anksto įsigyti bilietus, yra prašomi 
kreiptis į J.J.Bačiūno Vardo Bi
bliotekos vadovybę- p.E.Reisonienę 
6EASTRY ST., NORWOOD, 5076.

Užsakymai priimami tiktai 
prisiunčiant pinigus už užsakomus 
bilietus .

Pastaba: NEPRISIUNTUS PIL
NOS PINIGŲ SUMOS. BILIETAI 
NEBUS REZERVUOJAMI.

Bilietų kainos:
Literatūros Vakaro -$3.00; 
jaunimui ir pensininkams - $2.00; 
Teatro Spektaklio - $3.00; jaunimui 
ir pensininkams - $2.00; Taut. Šokių 
Šventės - $3.00; jaunimui ir pensi
ninkams - $2.00; Jaunumo Vakaro - 
$3.00; jaunimui ir pensininkams 
-$2.00; Dainų Šventės - $4.00; $3.00; 
jaunimui ir pensininkams - $2.00. 
Naujų Metų Sutikimo Baliaus - $5.00 
asmeniui. Stalai bus padengti 10-čiai 
asmenų.

Bilietus į šį balių taip pat platina 
p.E.Reisonienė.

(O.A.S-nė)

ADELAIDĖ.
Artinantis Lietuvių Dienoms, 

Adelaidėje darbai virte verda. 
Laukdami svečių iš užjūrių ir pačios 
Australijos įvairių vietovių, tautie
čiai perdažo kambarius, klijuoja sie
nas naujais popieriais, kabina naujas 
užuolaidas. Adelaidės Lietuvių 
Namai ir Katalikų Centras gražinasi 
iš lauko ir vidaus.
Adelaidės Lietuvių Teatras 
’’Vaidila” repetuoja tris kartus 
savaitėje A.Kairio ’’Šviesa kuri 
užsidegė”, tikėdamiesi sulaukti 
daug žiūrovų. Veikalo skirtingumas, 
jo tautinė simbolika ir įdomus 
pastatymas, turėtų pagauti 
publiką.Režisuoja J.Neverauskas. 
Veikalas bus suvaidintas 27.12.74 
Lietuvių Namuose.

Choras ’’Lituania’ dirba pilnu 
tempu, repetuodami du kartus į sa
vaitę. Didžioji atrakcija bus 
’’Šviesos Keliu” kantata, kurią diri
guos pats kompozitorius, svečias iš 
Amerikos, B.Budriūnas. Šis jo 
kūrinys yra skirtas pagerbti trem
ties mokytojui, kuris dirba iš idėjos. 
Jo užduotis yra didelė:-išlaikyti 
Lietuvą gyvą priaugančios kartos 
sąmonėje. Tremties mokytojas, 
kaip ir tie Vargo Mokyklos 
daraktoriai, motinėlės prie ratelio, 
moko vaikučius lietuviško rašto.

Kantatos solistai . yra 
G.Vasiliauskienė ir J.Rubas, kuris iš 
Melbourne atvažiuoja čia
repeticijoms.
Lithuania chorui diriguoja 
G.Vasiliauskienė ir R.Kubiliūtė.

Dainų Šventėje pirmą kartą 
pasirodys jungtinis vaikų choras, 
kurį diriguos R.Kubiliūtė, pritariant 
kanklių orkestrėliui, vadovaujamam 
K.Požėros.
Koncertas įvyks Adelaide 
Town Hall. Tikimasi, kad nebus nė 
vienos tuščios vietos.

Adelaidės lietuvių jaunimas irgi 
ruošiasi savo pasirodymui su visu 
Australijos lietuvišku jaunumu. Ši 
programa įvyks Scotts Theatre. Tai 
labai geras modernus teatras. 
Jaunimo pasirodymams vadovauja 
E.Varnienė, dekoracijas daro 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Adelaidės Skyrius.

Dar prisiminkime Literatūros ir 
muzikos vakarą, Tautinių Šokių 
koncertą, kiekvieną dieną 
vykstančią Sporto šventę, Meno 
parodą ir įvairius mažesnius ir 
didesnius suvažiavimus...

i Pirmieji ’’Žiogeliai” ant muziejaus laiptų.

PIRMIEJI “ŽIOGELIAI" 
SYDNĖJUJE

Į jaunus, miklius tautinių šokių 
šokėjus pažiurėjus ir senam kojos 
pasuolėj trepsi. Mintimis grįžti 
atgal, net dvidešimt penkis metus 
atgal, kai ir mes jauni ir miklūs kaip 
žiogeliai šokinėjom.

O pradžia buvo labai kukli,- 1949 
m. susiorganizavus pirmam skaučių 
būreliui, susibūrė linksmos lietuvai
tės, mėgstančios šokti, dainuoti ir 
deklamuoti. Gautas pasiūlymas iš 
Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
prisidėti prie Tautos Šventės 
minėjimo paskatino atgaivinti tauti
nius šokius. Kviečiame į talką 
broliukus ir vadovu Vytautą 
Asevičių. Ponas A.Baužė parūpina 
salę repeticijoms Hurlstone Parke ir 
priedo dar pristato abi savo dukras, 
o muzikantu susigaunam A'Bačiulį. 
Minėjimo programoje sušokame 
Sydnėjuje pirmą Kepurinę ir pir
muosius Žiogelius.

Ir šeimininkai ir svečiai tikrai bus 
labai užimti stengdamiesi visur 
būti,viską pamatyti ir išgirsti. 
Lietuvių Dienas užbaigs Naujų 
Metų sutikimo balius, kuriam yra 
išnomuota didžiulė salė, talpinanti 

2000 žmonių.
Sausio 1 d. po pietų rengiama 

didelė ’’atsigaivinimo” ir atsisveiki
nimo gegužinė, visiems Lietuvių 
Dienų dalyviams ir svečiams, 
Rostrevor Collage Oval, Woodford 
priemiestyje.

Pasimatysime Adelaidėje.
V .Marcinkony tė

♦♦♦

PATS SKAITYK “MUSU PASTOGĘ” 
IR RITĄ PARAGINK SKAITYTI.

Atvykę į Adelaidę turėsite progos aplankyti Australijos Lietuvių
muziejų’ Mūsų ^stogė^r/49

vilkaičių
Lietuviai

foto.
menininką

Netrukus išeinam ir australus su 
savo šokiais supažindinti. 
Dalyvaujam Sydnėjaus australų 
skaučių suruoštam tarptautinių šo
kių koncerte, kuriame jos šoko 
įvairių tautų šokius. Irena Baužaitė 
supažindina žiūrovus su Lietuva ir 
mūsų atsivežtu kraičiu, o žiūrovai, 
negailėdami mums plojimų, iškvie
čia kartoti. O gruodžio pradžioj jau 
šokam Sydnėjaus miesto Rotušėje! 
Smagiai sukasi Malūnas, ploja 
tūkstantinė publika. Mūsų vienetas 
jau didelis - šešiolika porų. Vadovai 
Birutė Kirlytė ir Vyt. Asevičius. 
Sulaukiame gražių atsiliepimų ir 
įvertinimų spaudoje. Pirmas lietu
viškas balius Trokadero ir čia mūsų 
Pasiutpolkė vėjus kelia.

1950 m. sausio mėn. esame 
kviečiami Imigracijos departamento 
šokti Canberroje įvykstančiame 
Australų pilietybės įsigijimo suva
žiavime. Šokame vyriausybės atsto
vams, diplomatams Parlamento 
Rūmuose, šokame Canberros pievo
se, šokame net Prancūzų 
ambasadoje.

Po išvykos Canberroje grupė 
persiorganizuoja į Meno mėgėjų 
ratelį ir pradeda repetuoti Petro 
Pilkos dainų ir šokių pynę ’’Pabaig
tuves" sekančiam Tautos Šventės 
minėjimui.

Ir kasmet, kai susirenkam 
paminėti Tautos Šventės , ar kitom 
progom, visada turim progos 
pasigėrėti savo tautiniais šokiais. 
Keičiasi vadovai, keičiasi ir šokėjai, 
bet Žiogeliai vis dar šoka ir šoks.
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AUKOS MŪSŲ PASTOGEI
Paskutinių mėnesių laikotarpyje
’’Mūsų Pastogę” parėmė:
K. Petravičius
A. Jakštas
J. Janavičius
L. Vacbergas
ALB Adelaidės Ap.V-ba —
V.Bukevičius
A.Kairaitis
’’Talka”
J.Urniežius

$ 2.00 
$ 5.00 
$ 1.00
$ 7.98 

t$ 25.00
$ 5.00
$ 1.50 

$100.00 
$ 22.50

Linarūtė. Labūnava, Josvainių vslč., Kėdainių apsk. (B. Buračo 1934 nuotrauka)

ARĖJAS VITKAUSKAS
Lietuviško Lino Pasaka
(Tautosakos rfiotyvais)

J.Goodsall $ 2.50
V.Kauneckas $ 7.50
T.Kašauskas $ 2.50
J.Leknius $ 10.00

J.Ruzgys $ 5.00
V. Vaitkus $ 7.50
J.Kemėšis $ 2.50
V. Valaitis $ 10.00
E.Svirklienė $ 10.00
M.Krausienė $ 5.00
O. Šalkauskienė $ 2.50
K.Andriuška . $ 2.50
J. Jasulaitis $ 2.50
A.Leveris $ 15.00
J.Plečkaitis $ 2.50
R.Onuškevičienė-J acynienė $ 2.50

A.čeičys $100.00
M .Kaspariūnienė $ 2.50
ABladzevičius $ 4.50
A. Janavičienė $ 1.60
G.Kepalienė $ 10.00
M.Kymantas $ 2.50
K.Marčiulionis $ 2.50
Br.Leitonas $ 2.50
V.Pleškūnas $ 2.50
V.Koženiauskienė ir
A.Matukevičienė iš pravestos
loterijos $ 20.00
E.Astramskas $ 2.50
V.Augustauskas $ 2.50
J.Čyzas $ 5.00
E.Vilkinienė $ 2.50
K.Bartaška $ 2.50
V.Garnienė $ 2.50
VBijeika $ 2.50
S.Skapinskas ,$ 2.50
J.Zinkus '$ 5.00
Visiems aukojusiems nuoširdus
ačiū. M.P.Adm

***

Sofija ir Jonas Meiliūnai

Sako sesės lietuvaitės, 
kad aš geras jų bernelis — 
be manęs nebūt drobaitės 
ir stovėt tuščiom staklelės.

Prie ratelio mane mauna, 
sudarydamos kuodelį, 
ir kartoja senos, jaunos: 
“Mylime tave, lineli!”

Giria mane šviesiaplaukiu, 
giria mane mėlynakiu, — 
girdi, žydint, dangus lauke . . . 
(Viena sesė taip pasakė).

0 aš visas siūlu tystu, 
žiemą birbindams ratelį — 
ir pavasarį išvystu, 
kai išeinu nuo staklelių.

Girdi, tikras aš lietuvis — 
gyvenąs su jų šeimynom, 
ir tinkąs visur, kur buvęs, 
sutuoktuvėm, pakasynom . . .

Mane sesės ima glėbiais, 
baltai prausia, minkštai klosto 
prikamuoja savo glėbiais 
ir paskui man plaukus glosto . . .

Išbučiuoja mane saulė, 
ir darausi aš baltutis, 
ir nuo to, paėmus, saujoj, 
sako, aš esąs švelnutis ...

Prie manęs, kad pasipuošus, 
sesė tuomet rūtą — 
laukia berno pasiruošus . . . 
Taigi, mano piršlio būta . . .

P. Vaičius $ 2.50
V.Juod $ -.50
Z.Brėdikis $ 2.50
H. Šalkauskas $ 2.50
S.Pačėsa $ 2.50
P.Mikalauskas $ 2.50
M.Gailiūnas $ 2.50
J. Juška $ 2.50
I.Alekna $ 2.50
ALB Pertho Ap.V-ba $ 2.50
J.Kušleika $ 2.50

sveikindami savo bičiulius ir 
pažįstamus su Šv.Kalėdom ir 
Naujaisiais Metais paaukojo $20.00 
’’Mūsų Pastogei” ir $30.00 
Australijos Lietuvių Fondui.

***

Č.Liutikas sveikindamas savo 
draugus ir pažįstamus su Šv. Kalė
domis paaukojo M.P. $5.00.

Visiems paaukojusiems didelis 
ačiū.

Red

LIETUVIŲ DIENOS 
ADELAIDĖJE

LAZDA TURI DU GALUS 

“Mūsų Pastogės” spaudos baliaus 
proga Adelaidėje buvo atspausdinta 
juokų leidinėlis “Mūsų Pastogės 
Lazda”. Leidinėlis pasižymi gražia 
išvaizda, gražūs dail. B. Borjero 
karikatūros, paveikslėliai,*' 
straipsneliai jumoristiniai ga

na. .ak.tualūsLeidinėlį redegavo J. 
Vasiliauskas.

Tame “lazdos” sūkuryje užkliūva 
Sydnėjaus “Grandinėlei”. Štai kas 
ten rašoma:

*Ar girdėjai, kad geriausia šiuo 
metu išeivijoje Taut. Šokių grupė 
“Grandinėlė” atsikėlė gyventi iš 
Amerikos į Sydnėjų?

Kas neskaitė spaudoje apie tos 
grupės sėkmingus pasirodymus ne 
tik Amerikoje ir Kanadoje, bet ir P. 
Amerikoje, bei Europoje!

At s: —Neteisybė!
’’GRANDINĖLĖ” niekad nebuvo 

Australijoje. Tik Sydnėjaus Taut. 
Šokių grupė pasivadino anos grupės 
vardu.

Taip kaip čia dabar pasakius! 
Dangstosi svetimom plunksnom? 
Juk toks pasivadinimas reikštų tą 
pat, jei pav adelaidiškis poetas Pr. 
Pusdešris pradėtų pasirašinėti 
Maironio vardu, o Mikštas — 
Brazdžionio! Arba Sydnėjaus 
kapelionas imtų po savo raštais 
pasirašyti vysk. Valančiaus vardu.
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Matai, ne visi žmonės atskiria kas 
yra garbinga ir kas ne. Už tai ir 
laikosi principo, kad tikslas 
pateisina priemones!

“LAZDOS” redakcija, labai 
susidomėjo šiuo pasikalbėjimu, kurį 
nugirdo “M.P.” spaudos baliuje. Jos 
nuomone, svetimomis plunksnomis 
dangstytis nėra gražu, net jeigu ir 
naudinga būtų! “LAZDA” mėgins 
ištirti kieno sumanymu tas 
“Grandinėlės” vardas buvo 
pavogtas ir jų pavardės bus 
paskelbtos spaudoje, taip kaip 
Watergate skandalas Washingtone.

(“savaplunksnė”)

Bet lazda nebūtų lazda, jei ji 
neturėtų dviejų galų. Taigi pa
mėginsime ta pačia lazda užtraukti 
’’savaplunksnei”.

Pirmiausia įsižiūrėkime į sporto 
klubus čia pat esančius Australijoje. 
Mes turime Adelaidės sporto klubą 
“Vytis” ir tuo pačių vardu klubą 
Geelonge. Kodėl taip? Mes turime 
sporto klubą “Neris” Bankstowne ir 
tokiu pat vardu Amerikoje ne vieną 
o kelis. Kodėl taip yra? Kodėl tas 
pats dėsnis galioja sporto klubams, 
o negalioja tautinių šokių grupėms? 
Mes turime Brazdžioniu ne tik 
Amerikoje, mes jų turime ir 
Geelong ir dar kitur. Kai sakome 
Cleveland© Grandinėlė ir kai 
sakome Sydnėjaus Grandinėlė, tai 
čia yra ne tos pačios plunksnos.

***

ALB Krašto Tarybos atstovų Sąrašo papildymas.
Atstovai į ALB Krašto Tarybą įeina:
AL Fondo Pirmininkas — J.Meiliūnas.
ALB Sydney Apylinkės rinktas atstovas — Vytautas Bukevičius 
(praeitame skelbime buvo išleista pavardė).
ALB. Brisbanės Apylinkės rimkti atstovai — A.Miškinis, p. Kiaušas.
Canberra — P.Martišius.
Albury — B.Valienė (vietoje neteisingai paskelbto V.Makaravičiaus.
Paliestuosius atsiprašome).

ALB. Krašto Valdyba.

A.L.B.Krašto Valdyba, pasiremdama ALB Statuto 15-tu 
paragrafu .kviečia Krašto Tarybos XIV-ją sesiją Adelaidėje, -Lietuvių 
Namuose, 6 Eastry St., Norwood, 1974m. gruodžio 28-30 d.d. ir skelbia 
šios sesijos

DARBOTVARKĘ:
ŠEŠTADIENIS 1974.12.28
8.15 Atstovų registracija;
9.00 Suvažiavimo atidarymas; Prezidiumo sudarymas; Mandatų 

Komisijos tvirtinimas; Sveikinimų ir Rezoliucijų Komisijos sudarymas; 
Sveikinimai.

9.50 Vykdomųjų Organų pranešimai: Krašto Valdybos; Kontrolės 
Komisijos; Garbės Teismo; ’’Mūsų Pastogės” Redaktoriaus ir ’’Mūsų 
Pastogės” Admin. Komisijos pranešimai; AL Fondo Pirmininko 
pranešimas; diskusijos dėl pranešimų.
12.30 Pietų pertrauka.
13.30 Diskusijos dėl pranešimų (tąsa); Vykdomųjų Organų veiklos 
t virtim;
15.00 Statuto Pakeitimo Komisijos pranešimas; Diskusijos dėl Statuto 
pakeitimo; Statuto priėmimas.
16.45 Dienos posėdžių pabaiga.

SEKMADIENIS 1974.12.29
11.00 Pamaldos šv. Pranciškaus Ksavero katedroje;
14.00 P.L.B.Pirmininko p. B.Nainio paskaita; klausimai;
16.00 Vaišės suvažiavimo dalyviams.

PIRMADIENIS 1974.12.30
9.00 Tolimesni suvažiavimo posėdžiai: busimųjų Lietuvių Dienų vietos 

nustatymas; ALB Vykdomųjų Organų būstinių nustatymas; Vykdomųjų 
Organų rinkimai: ALB Krašto Valdybos; Kontrolės Komisijos; Garbės 
Teismo.
10.00 Prof. A.Kabailos paskaita ’’Pabaltijo okupacijos pripažinimas; 
faktai, įvykiai ir kas toliau”; Klausimai ir diskusijos.
12.30 Pietūs.
13.30 p. Sungailos pranešimas švietimo reikalais; Atstovų į Pasaulio
Lietuvių Seimą rinkimai; ALB Krašto Valdybos sąmatos 1975-76 m. 
tvirtinimas; Australijos Lietuvių Fondo Valdybos rinkimai; Einamieji 
reikalai; Fondo Valdybos rinkimai; Einamieji reikalai; klausimai ir 
sumanymai;Sveikinimai ir rezoliucijos; Posėdžių pabaiga —Tautos 
Himnas. . _ _ __ ~ ,A.L.B. Krašto Valdyba.
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STUDIJŲ DIENU MINTIS BESVARSTANT

.J. Stačiūnas
Tema: Kaip galėtumėm padėti 
Lietuvai per išeivijos ekonomines ir 
socialines organizacijas ir jų veiklą 
politine, ekonomine ir kultūrine 
parama.

Iš rimtų inteligentiškų veidų 
auditorijoj matau, kad svarstomi 
lietuvybės klausimai, bus 
traktuojami visu akademišku 
rimtumu ir visi netikę kalbėtojai bus 
siunčiami į “Kangarį” 'pakūtoš 
atlikti.

Su diskutuojama tema 
susipažinau jau prieš mėnesį, bet 
dar ir dabar jaučiuosiu kaip 
egzamino bilietą ne iŠ tos kepurės 
ištraukęs: kaip atsakyti į tuos visus 
klausimus kada žmogus nesi nei 
ekonomistas, nei humanistas ar 
politikas?

Pirmiausia, norėdamas 
pasilengvinti šią naštą, susiaurinsiu- 
tą plačiai išreikštą sąvoku “išeivijos 
lietuviai” tuo, kad ji reikš išeivijos 
lietuviai Australijoj, nes nesijaučiu 
kompetentingas kalbėti Amerikos, 
Brazilijos ir kitų kraštų išeivijos 
reikalais.

Padėti Lietuvai kultūriniai, 
ekonominiai ir politiniai — 
teoretiškai galima prigalvoti daug 
būdų ir paskui su komputerio 
pagalba šimtus tų būdų kombinacijų 
ir permutacijų.

Bet pasiliksiu prie modLerniškumo 
nesugadintos mano tėvų 
ūkininkiškos logikos, kuri sako: 
vaikeli, prieš svarstant kaip reikia 
zuikį nušauti, pirma reikia įsigyti 
šautuvas.

Tad, gal ir prieš šių studijų dienų 
rengėjų geras intencijas, dėmesį 
kreipsiu ne į “kaip” bet ar iš viso 
galime padėti Lietuvai atsižvelgiant 
į Lietuvos ir Australijos lietuvių 
išeivijos ekonominę, kultūrinę ir 
politinę padėtį.

Atvirai sakant, prašau priimti šį 
referatą, ne kaip mokslinę 
disertaciją, bet kaip anoj pusėj 
generacijos plyšio pasilikusio, 
senstelėjusio lietuvininko "rokundą." 

EKONOMIJA
Sovietų Sąjungos ekonominės 

politikos tikslas yra pajungti 
Lietuvos ūkį “visasąjunginiam” 
(paprastai sakant — rusiškiems) 
ūkio interesams.

Ūkio sovietizacija jau nėra tik 
asmeninio turto ar nuosavybės 
panaikinimas, bet viso nusavinto 
ūkio valdymo telkimas SS centrinių 
įstaigų žinioje, likviduojant 
Lietuvos ūkinį savarankiškumą, bei 
jo tautinio charakterio apraiškas. 
Tos politikos besiekiant, prieinama 
net prie tokių Maskvos 
biurokratiškų deimančiukų — kaip 
Kruščiovo įsakymas auginti 
Lietuvoj kukurūzus, kurie tam 
krašte neauga. Užtai šitas riebiai 
apvalus asmuo įsigijo kukurūzininko 
’ardą.

Lietuvos biudžetas yraintegraliSS 
biudžeto dalis — jis yra tvirtinimas 
minštrų tarybos Maskvoje, jei 4/5 to 
biudžeto skiriama taip vadinamiem 
sąjunginiams atskaitymams. Kitaip 
sakant 80°/o pasiima rusai, kaip 
mokestį už “tėvišką priežiūrą”. 
Afrikos negras baltų rasistų 
prispaustas nėra iki tokio lygio eko
nomiškai išnaudojamas.

Nuo 1962 metų — 86% visos 
pramonės iš bet kokios Lietuvos 
respublikinės kompetencijos išimta 
ir pavesta “Vakarų srities 
organams” tiesioginiai 
kontroliuojamo Maskvos.

Įkurtas rusiškas “Westgebiet” ir 
ironiškai turi beveik tas pačias ribas 
kaip nacių Vokietijos “Ostgebiet” į 
kurį ieina visas Pabaltijis, Prūsija ir 
Gudija.

Nepaisant Lietuviškos pramonės 
gamybos didėjimo (pagal jų pačių 
statistika nuo 10 iki 150 kartų) vis 
dėl to tų gaminių pačioje Lietuvoje 
trūksta — priežastis yra ta, kad visų 
gaminių paskirstymą valdo SS., 
Lietuvos gaminiai netik eina į kitas 
“broliškas” respublikas bet ir į 
užsienį.

Gautą užsienio valiutą — dolerius 
už eksportuotus lietuviškus 
gaminius pasiima “didysis 
socialistinis brolis” lietuviams 
sumokėdamas rubliais, pats 
nustatydamas tų prekių kainą.

Sutvirtinti pramonės 
priklausomumą rusams, įmonių 
plėtimas vykdomas ne galutinam 
produktui, bet tam tikrom dalim ga
minti. Taip pat pramonimė energija, 
kaip alyva ir dujos, yra rusų 
rankose. Šita padėtis yra labai 
svarbi atstatant Lietuvos ūkį, jei 
prisiminsime rusų inspiruotą arabų 
alyvos suvaržymą vakarų pasauliui, 
siekiant savo politinių tikslų.

Šitaip subordinuota ekonomija 
naudojama taip pat grynai rusiško 
kolonizavimo tikslams. Didžiųjų 
visasąjunginių projektų vykdimui, 
per profsąjungas (unijas) yra “sava
rankiškai” telkiama kasmet apie 
10000 lietuvių darbams į Sibirą ir 
tolimuosius rytus, o stingant darbo 
jėgos Lietuvoj tam trūkumui 
užpildyti atvežama 20,000 tokių pat 
“savanorių” kolonistų.

Tokiai padėčiai esant kaip padėti 
Lietuvai ekonomiškai? Kiekvienas 
prekybinių santykių pagerinimas, 
lengvų sąlygų investavimas ir 
paskolos — padės tik SS ir jos 
tolimesniems ekonominio Lietuvos 
integravimo siekiams.

Bet kokia pagalba doleriais 
Lietuvos nepasieks. Bet kokia 
atnešta gerovė Lietuvon bus 
padalinta: 4/5 rusams, 1/5 — 
Lietuvai.

USA kongresas (žydų pastangom) 
suprato jau 50 metų rusų naudojamą 
“ekonomiją — politiniams tikslams” 
filosofiją ir neratifikavo naujos 
Nixono prekybinės sutarties, kol jie 
nesuteiks imigracijos teisių savo pi
liečiams.

Taip ir mūsų ekonominė pagalba 
be politinių motyvų nebus jokia 
pagalba Lietuvai.

Ekonominę pagalbą reiktų 
pirmiausia kreipti ten, kur ji 
daugiausia reikalinga — Lietuvos 
politiniams kaliniams ir jų šeimoms. 
Tuo reikalu yra jau daryti paskiri 
bandymai, neatnešė rezultatų. Bet 
tas būtų vienas kilnesnių mūsų 
išeivijos uždavinių.

Galima taip pat įkurti importo 
firmą, kurios uždavinys būtų įsivežti 
tik grynai lietuviškose rankose 
laikomos pramonės gaminius, 
stengiantis per Australų prekybos 
ministeriją užmegsti tiesioginius 
ryšius su Lietuvos gamyklom ir 
apeiti rusų“tarpininkavimą”.

Tolimesnei ateičiai — susirūpinti 
mūsų Tautos fondo telkimu ir jo 
ekonomišku šeimininkavimu, kad 
siaučianti infliacija jo nepadarytų 
beverčiu.

Visi tie uždaviniai reikalauja 
didžiulių organizacinių pastangų ir 
politinio svorio pasaulinėse 
humanitarinėse ir prekybos 
organizacijose, kurio mes neturime.

Tie uždaviniai reikalauja taip pat 

diue, finansinių reservų 
sutelk. 3.

Koks yra Australijos lietuvių 
išeivijos organizacijų ekonominis 
stovis?

Jei paimtumėm kaip pagrindą, 
kad jų Adelaidėje yra 20, tai per 
visą Australiją būtų maždaug 100 
organizacijų, klubų ir sąjungų. 
Vienos — būtinai reikalingos, kitos 
daugiau ar mažiau reikalingos, 
trečios — dublikuotos dėl religinių, 
politinių ar net asmeninių interesų. 
Visos jos veda “iš rankos į 
burną”egzistencija. Yra tokių 
organizacijų, kurių metinis 
biudžetas neviršija 100 dolerių.

Pati bendruomenė, per savo 
apylinkes ir krašto valdybas, kurių 
pajamos nėra didesnės už kai kurias 
organizacijas, jokių stambesnių 
projektų (pav. kaip spaustuvės 
įsigijimą) savo ištekliais pravesti 
negali, o tik sugeba šiaip taip užkišt 
kasdieninių reikalavimų spragas.

Reikia suprasti, kad visos tos 
organizacijos yra išlaikomos tos 
pačios duosnios ir mažėjančios 
visuomenės, kuri nuolatiniai 
apkraunama mokesčiais, 
rinkliavom, baliukais, loterijom, 
iešminėm ir 1.1.

Tos surinktos pajamos iš 
visuomenės pagal individualistinį 
lietuvišką charakterį, organizacijų 
yra kreipiamas pagal jų vidinius 
potvarkius ir nutarimus, kai kurios 
gauna ir turi gauti nuolatinę 
centrinių organų paramą, bet nei 
vienai nėra privalomas tų centrinių 
organų išlaikymas.

Mūsų organizaciniame veikime, 
neiškyla ekonominio principo 
klausimas, kad visuomenė už savo 
paramą turi gauti geriausią prekę, 
būtų ji kultūrinė, socialinė ar 
politinė.

Revizijų komisijos paprastai 
pasitenkina pajamų ir išlaidų 
dokumentų, balansu, taip kad 
organizacijos dėl tinkamo iš 
visuomenės surinktų pajamų 
naudojimo, prieš tą pačią visuomenę 
nėra atsakomingos.

Taip kad lietuvių išeivijos, kaip 
etninio vieneto kapitalas, 
išbarstytas tarp 100 kasininkų, 
niekad nebus efektyvus bet kokiems 
vertingiems tautiniams projektams. 
Galime tik teorizuoti — nuveikti ne.

Lieka tik vienintelis praktiškas 
būdas — tas kuri iki šiol naudojame
— privatūs siuntinukai giminėm ir 
pažįstamiem.

Čia reikėtų suprasti, kad tų 
siuntinių plaukimas į Lietuvą turi 
moralinę įtaką tai tyliai mūsų 
žmonių rezistencijai. Čia kaip 
pasakoma: mes jūsų neužmiršome, 
neužsigaunant kad kartais prašoma 
“ekstravagantiškų” dalykų.
Kasdieninius, lengviau gaunamus 
daiktus turi rusas — lietuvis turi 
turėti ką nors geresnio, vien tik 
todėl kad jis lietuvis.

***

KULTŪRA
Dar prieš karą, Kaune, 

diskutuojant tolimesnę Lietuvos 
ateitį buvo galvojama, kad ji gali 
būti okupuota vieno didžiųjų 
kaimynų. Daugumos buvo prieita, 
kad būtų geriau, jei rusai okupuotų
— nes jie nepajėgs Lietuvos pa
jungti kultūriniai. Buvo sakoma, kad 
okupantas gali paveikti kultūriniai 
tik tada, kada jis pats yra 
aukštesnio kultūros lygio. Pav. 
Hunai 4, 5 šimtmetyje užėmė ir 
valdė Romos Imperiją, patys toj 
kultūroj paskendo, savo kultūrinių 
pėdsakų beveik nepalikdami.

Tą patį galima pasakyti apie 
Amerikos ilgoką okupacijos laiką — 
nei vienas europietiškas kraštas 
nepersiėmė amerikoniškos kultūros.

Grįžę iš Amerikos išeiviai 
lietuviai mūsų nepriklausomybės 
laikais irgi beveik jokio kultūrinio 
įnašo nepadarė, o dauguma liko 
“amerikonais”.

Sovietų Rusija gerai ta supranta 
ir jau turėjusi istorinio patyrimo, 
kad nepakeitus pačio lietuvio — 
politinė ir ekonominė integracija, 
tebus tik išorinio ir laikino pobūdžio. 
Užtat vis didesnės pastangos 
dedamos ugdymui sovietų 
internacionalinei kultūrai.

Jaunimas būdamas lengviausiai 
paveikiamas “pažangiųjų idėjų” 
atkreipia didžiausią okupanto 
dėmesį: Mokyklose yra niekinama 
L jLuvos nepriklausomybė ir 
iškraipoma Lietuvos istorija. 
Įvedamas privalomas rusų kalbos, 
istorijos ir geografijos dėstymas; 
puoselėjamas vadovaujamo bei 
sprenžiamo vaidmens pripažinimas 
rusų tautai.

Nuo 1958 panaikinamas Lietuvos 
mokyklom gimtosios kalbos 
mokinimo principas, ir daromos 
pastangos kad lietuviai rinktųsi 
mokyklą “didžiojo brolio” kalba. 
Svarbiausias akademinis egzaminas 
yra KP istorija — be jo negaunamas 
diplomas.

Buvęs Stalino šūkis “Tautinė 
forma — socialistinis turinys” 
pakeičiamas į “Socialinę formą ir 
turinį”. Tautinė forma 
diskredituojama kaip buržuazinio 
nacionalizmo supuvusios liekanos.

KP būdama vienintelė ir galutinė 
kūrybos vertės sprendėja ir neklys
tantis meno kritikas, mongolišku 
žiaurumu reikalauja visose kūrybos 
srityse vaizduoti “socialinį 
realizmą”, tai yra ne esamos 
tikrovės, bet “tikrovės” prirašytos 
pagal partijos dėsnius, vaizdavimą .

Šitas internacionalizmas 
lietuviškos kultūros socialinėj 
formoj pasireiškia tuo, kad jau 1965 
iš 2042 išleistų knygų — 540 rusų 
kalboj ir 73 laikraščių tik 59 
lietuviški.

Katalikybė, būdama reikšminga 
mūsų tautinio sąmoningumo ir 
tradicijų išlaikytoja, pati pirmiausiai 
turi būti palaipsniui sunaikinta. 1963 
KP suvažiavime nutarta, kad “kovą 
prieš religiją kuo glaudžiau sujungti 
su kova prieš nacionalinę 
buržuaziją” —- reiškia, kad kova 
prieš religiją yra ir kova prieš 
tautinę kultūrą.

KP pareigūnai jau viešai pradeda 
išsireikšti, kad lietuvių tautinė 

(kultūra turi išnykti, užleisdama 
vietą sovietų kultūros 
“vientisumui”.

Bet jei rusams po 30 okupacijos 
metų pasisekė pajungti Lietuvos 
ekonomiją ir sunaikinti aktyvią 
politinę bei fizinę rezistenciją, 
lietuviškos kultūros ir sąmoningumo 
reiškimąsi pajėgė tik prigniaužti.

Vis dar kur ne kur iškabinama 
lietuvišką vėliava; moksleiviai 
viešai atsisako nureliginti savo 
tėvus (čia būdingas generacijos 
Iplyšio reiškinys mūsų lietuviškoj 
(kultūroj); lietuviškos šventės su 
visais tradiciniais reikalavimais; 
naujos liaudies dainos — “Ir atėjo 
atėjūnas iš Maskvos. .”; veržimasis į 
mokslus, kad užimt kiek daugiau 
atsakingų pozicijų, kad jos 
neatitektų rusams; kultūros 
ministerijos pareigūnų pasisekusios 
pastangos restauruoti lietuviškas 
pilis; skelbimai laikraščiuose 
sveikinant jaunavedžius sukūrus 
lietuvišką šeimą ir 1.1.

Taip pat vis pasirodančios KP 
literatūros kritikos, kaip “pasiduoda 
idealizmo filosofijai”, “buržuazinis 
kapitalistas vaizduojamas moraliai 
patrauklesnis už komunistą”, 
“ieškoma įkvėpimo Žaligirio 
kautynių laukuose” — aiškiai byloja, 
kad šioje srityje okupantui nesiseka 
taip kaip jis norėtų.

Tas dar neviskas. Lietuvių tauta 
yra pirmutinė savo rezistencijos 
kovoj, tarp visų kitų okupuotų 
kraštų. Mes ir pasaulis žino 
Kudirką, Kalantą ir kitus.

(Nukelta I 6 puslapį )
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( Atkelta iš 15 p si. )
Tik aukštos kultūros ir tautiniai 

sąmoninga, nors mažutė, bet 
heroiška tauta tegali išugdyti vis 
naujų istorinių didvyrių.

Kokį vertingą įnašą mes galime 
lietuviškai kultūrai suteikti, jei 
patys nesugebame gerai lietuvių 
kalbos išmokti, nešnekant apie 
gilesnį lietuviškų tradicijų, istorijos, 
tautosakos ir literatūros supratimą 
ir nesistengiant sukurti naujų 
išeivijos lietuviškų kultūrinių 
tradicijų.

Ne pade ti, bet tik pasimokinti 
galim, šį klausimą reikėtų pakeisti: 
Kaip po.selėt busimom kartom 

Australijoj išlaikyti savo tautinį 
sąmoningumą ir lietuvišką kultūrą. 
Kaip išlikti religingam — neeinant į 
bažnyčią. Kaip išlikti ir išlaikyti 
tautinę kultūrą — nemačius 
Lietuvos ir jokio ryšio su ja 
neturint.

Rusų politika ir yra visiškai 
izoliuoti Lietuvos gyventojus ne tik 
nuo užsienio lietuvių, bet ir nuo 
pasaulio — tas padeda ne tik 
Lietuvos integravimui į SS, bet ir 
užsienio lietuvių nutautėjimui.

Europos taikos konferencijoj, 
vakarų demokratijų reikalavimą 
laisvo žmonių keliavimo ir žinių 
pasikeitimo, SS laiko kišimąsi į jų 
vidaus reikalus. Aiškiai 
bendradarbiavimo bijo. 0 ko mes 
bijom?

Aišku, kad yra pavojus tose 
okupuotos Lietuvos rusų politikai 
pažaboto kultūros
bendradarbiavimo užmačiose 
tikrajai lietuviškų aspiracijų idėjai, 
pasitarnauti okupantui.

Atsiminkime, kad šitas 
bendravimas be politinių šachmatų 
neapsieis — kaip pasirodė lenkų 
bendravimo pastangose su neseniai 
viešėjusia “Slonsk” šokių grupe.

Tame bendravime turėtumėm 
lietuvį — kaip žmogų pastatyti 
aukščiau politikos. Priimkime 
atvažiavusius savo tradiciniu 
lietuvišku vaišingumu, duodami 
suprasti, kad jie priimtini tik dėl to, 
kad jie yra lietuviai. Traktuokime, 
kad atvažiavę patikimieji yra 
“prievarta patikimieji”, tuo pačiu 
duodami suprasti, kad rusų 
valdymas Lietuvoj yra 
humanistiškai nepriimtinas ir 
Lietuvos nepriklausomybė, kaip 
prigimta teisė — nediskutuojama.

Politinių partijų vienokios ar 
kitokios ekstremos savyje nėra 
lietuviškos kultūros ar tautos 
pavojus — priklausymas kitos 
tautos hegemonijai yra.

Taip pat reikia neužmiršti, kad 
skundimas “patikimų” lietuvių rusų 
ambasadai savyje yra legalaus ruso 
autoriteto Lietuvos valdyme 
pripažinimo aktas.

***
POLITIKA

Valstybės politinę padėtį nustato 
jos konstitucija. LTSR konstitucijoj 
iš 16 savo funkcijų — tik apskričių 
suskirstymas paliktas respublikinės 
valdžios kompetencijoj. Visa kita, 
nuo įstatymo leidimo iki sporto 
reikalų pagrindų nustatymo yra SS 
kontrolėje. Prokuratūra (attorney 
general) ir KGB yra visiškai 
išjungta iš LTSR konstitucijos.

Be to SS įstatymai galioja visoms 
respublikoms, o respublikiniai 
įstatymai prieštaraują SS 
konstitucijai yra nelegalūs. Taip kad 
dabartinė Lietuvos konstitucija 
neturi to popieriaus vertės ant kurio 
parašyta.
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KP sovietų sistemoje yra virš 
konstitucijos nes konstitucijoj jokių 
partijos reguliavimo nuostatų nėra. 
KP yra tos konstitucijos autorius ir 
kontrolierius ir jos vykdimą keičia ir 
pritaiko pagal partijos potvarkius.

Pav. po didžiojo karo, norint UNO 
turėt daugiau įtakos, respublikinėse 
konstitucijose buvo įvestas 
tarptautinių santykių atstovavimas 
ir gynybos reikalai. Bet gynybos 
ministerijos nebuvo įsteigta, o 
užsienių reikalų ministeriui buvo 
duotas uždavinys: palankiai nuteikti 
užsienio lietuvius LTSR atžvilgiu ir 
demoralizuoti jų kovą Lietuvos 
išlaisvinime.

Reikia taip pat atsiminti, kad KP 
nėra atskirų respublikinių partijų 
federacija, kaip norima parodyti 
pasauliui, bet centralizuota 
monolitinė organizacija. Kadangi 
politbiuras yra tos partijos 
vykdomas komitetas ir 
100°/orusiškas — nesunku tad 
suprasti vykdomą kolonialinę 
politiką.

Vis dėl to nežiūrint vis didinamo 
SS karinio pajėgumo — jie pradeda 
suprasti, kad be kontakto su 
vakarais, jie paliks ekonominiai 
atsilikusi valstybė. Daromi žygiai į 
detente su kapitalistais ir nenoriai 
bandoma skaitytis su pasaulio 
opinija.

Tas bendradarbiavimas 
modernioje technologijoj ir kinų 
pavojui didėjant rusams vis daugiau 
bus reikalingas.

Taip ir kolonizavimo politika yra 
keičiama: Stalino laikų masinio 
vežimo nėra, bet vykdomas tylus, 
bet nuolatinis gyventojų 
perkilnojimas. SS išdavikai ne 
Šaudomi, bet tremiami i užsienį.

Jei iš viso galime padėti Lietuvai 
— tai tik politiniai, nes visas Sovietų 
žmogaus gyvenimas pajungtas 
Rusijos politiniams tikslams 
atsiekti.Ekonominiai ir kultūriniai 
reikalai išsispręs taip, kaip ir 
praeityje išsisprendė.

Ką turėtumėm veikti politiniai — 
nei teorizuoti ar filosofuoti nereikia. 
Pati Lietuva į mus ir visą pasaulį 
per moderniškus šių dienų Pilėnų 
didvyrius beviltiškai šaukia: 
Laisvės Lietuvai.

Net patys rusai per Kharovus ir 
Solženicinus taip pat beviltiškai 
šaukia: Laisvės žmogui.

Kiekvienai lietuvių kartai 
keičiančios gyvenimo sąlygos 
uždeda tam tikrus uždavinius. Tad 
turime sukilimo kartą, knygnešių, 
savanorių kūrėjų, pogrindžio ir t.t.

Neturiu abejonės, kad dabartinės 
lietuvių išeivijos pastangos laisvinti 
Lietuvą yra istorinis tos kartos 
uždavinys.

Ir kaip mes patys apie save gerai 
begalvotumėm, tos pastangos 
ateities istorikų bus be skrupulų 
įvertintos.

Tam istoriniam uždaviniui atlikti 
be abejonės gerų norų neužtenka — 
reikalinga turėti atatinkamai veiklią 
ir kovoje užgrūdintą organizaciją.

Senoji (originalioji) išeivijos 
karta, karo užguita demoralizuota 
rusiško ir vokiško okupanto, vėliau 
iš aliantų įsigijusi dvasinio dypuko 
(Displaced Persons) standartą, 
atvykusi į Australiją toliau yra 
diskriminuojama: ■ i šeimos 
perskiriamos darboviečių 
stovyklose; paneigiamas žmogaus 
specialybės pripažinimas (lietuviai 
daktarai baldus stumdo) — nes tik 
australas daktaras tesugeba 
angliškai nekalbančiam lietuviui 
nustatyti diagnozę) nepripažinimas 
lietuviškos mokyklos ir universiteto 
lygaus mokslo standarto; Canberros 

generolienė viešai laikraščiuose 
džiaugias, kad dabar bus galima gauti 
gerų tarnaičių; australų komunistas 
klausinėja: “can you read the 
watch?” ir “basic wage” darbovietės 
negalėjai pakeisti — savo dūšią 
buvai dviem metam pardavęs.

Nenuostabu, kad senoji karta net 
nedrįso pagalvoti Australijoj 
pasireikšti kaip lygiateisiai pasaulio 
piliečiai ir kaip etninė grupė ginti 
savo interesus, bet tik skubėjo kaip 
nors burtis į krūvą, nesvarbu kokią, 
kad tik pasijustų, kad jis yra 
lygiateisis pilietis — nors tarp 
savųjų.

Ieškodamas, bet neįstengęs 
įsigyti draugų Australų tarpe, nei 
pasireikšti svetimoje šaltoje 
čiabuvių atmosferoje, puolėsi kurti 
visokias organizacijas, kuriose 
kartais savo, taip ilgai užspaustų 
ideologinių ar net asmeniškų 
ambicijų stumiamas, lietuviškos 
veiklos vardu, užmiršta tos bendros 
veiklos gerovę ir pats nepajutęs 
pradeda lietuviškos visuomenės 
fragmentaciją.

Nors visokiariopų interesų 
puoselėjimas yra demokratinių 
kultūrų reiškinys, mums išeivijoj 
reiškia bendrų ir vis mažėjančių 
jėgų išskirstymą.

Tad be simboliškų metinių 
išvežtųjų minėjimo ir keletos 
spontaniškų, Lietuvos įvykių 
uždegtų, demonstracijų, senoji 
karta tokios organizacijos 
užuomazgos, kuri efektingai siektų 
Lietuvos laisvinimo, mūsų jaunajai 
kartai Australijoj nepaliko.

Kiekviena jauna karta, kaip 
anksčiau taip ir dabar, yra svieto 
lygintoja ir teisybės ieškotoja. Šitas 
idealų ieškojimas iškelia kultūrinės 
vakarų civilizacijos epochas, pav. 
Renesansas, Darvinizmas, 
Reformacija ir pan.

Šis šimtmetis yra socializmo 
amžius — materialinės ir socialinės 
lygybės ieškojimas. Materializmo ir 
egotistinės ideologijos interesų 
vedama vakarų visuomenė yra 
kovoje viens prieš kitą.

Demokratija iš visų pusių yra 
išnaudojama saviems siekiamiems 
tikslams — nebūtinai 
demokratiškais ar teisėtais keliais. 
Vis daugiau reikalaujama iš 
visuomenės, jos papročiai, tradicijos 
ir kultūra yra tik tiek vertinga, kiek 
ji man asmeniškai ar mano grupei 
naudinga:“What’s in it for me?”

Jaunimas ekonomiškai 
atpalaiduotas nuo tėvų 
priklausomumo, techniškų mokslų 
pažangoje, pasijunta vis daugiau 
savarankiškas. Apsiginklavęs 
akademinės logikos neklystamu 
galingumu — pasidaro tos teisybės 
kovos elitu.

Frešeris, tik ka užsiregistravęs, 
bet studijų dar nepradėjęs, 
automatiškai pasidaro politinis, 
socialioginis ir kultūros speciąlįstąs 
ir jei dar moka su penkiais pirštais 
perbraukti per elektrinę gitarą — 
net super star, naujos epochos 
trubadūras.

Prigimtam jaunystės nekantrume 
atsiekti savo idealų, bet kokia 
kritika šluojama į šalį be 
pasigailėjimo ir jau ne pagal 
akademinę logiką apdedama 
moderniais epitetais:
reakcionieriškas, imperialistas, 
rasistas ,priemiesčio buržuazija ir 
1.1.(palyginkite, su anksčiau
minėtais sovietų naudojamais 
epitetais).

Pati visuomenė, kuriai užtruko 
5000 metų išsivystyti į dabartinį 
stovį, nesuspėdama sekti šios 
kultūrinės akademinėšTevoliucijos, 
pasidaro pažangumo priešas, o su ja 
ir tėvų karta, kuri paliekama anoj 
pusėj generacijos plyšio.

Neturint gyvenimo patyrimo 
išminties ir nepaisant istorinių 
civilizacijos evoliucinių priežasčių, 
bei tam tikrų politinių interesų 
įtakoje, desperatiškai viskas 

skirstoma į juodą ir baltą. Supuvęs 
praeities hipokritas užleidžia vietą 
naujam akademiškam hipokritui.

Kadangi karai sukeliami tautų — 
nacionalizmas blogas, 
internacinalizmas geras.

Graikų diktatūra fi'istiuė — 
Rusijos diktatūra socialistinė, užtat 
ne taip bloga, net ir pageidaujama.

Net universiteto profesoriams yra 
aišku, kad Afrikos negro 
subordinavimas baltaisiais yra 
rasizmas, bet Biafros tautos 
išpiovimas — neišvengiamas 
politinis reiškinys ir Rusijos 
išprievartavimas Europos tautų — 
socialistinė realybė. Tas pats karas 
pasidaro vieniem švarus — kitiems 
tautos gėda.

Prancūziška atominė bomba, anot 
mūsų gubernatoriaus, 
internacionalinio plėšiko aktas — 
kinietiška bomba, ne tik kad 
nepavojinga, bet kaip superpower, 
būtinai reikalinga. Whitlamas viešai 
reiškia simpatijas ginkluotai! pietų 
Afrikos negrų insurekcijai, o 
Murphy vietiniams kroatams daro 
pogromą dėl tokios pačios 
insurekcijos bet prieš draugišką 
valstybę.
Humanistinės ideologijos dvasioje, 
badaujančiam indui yra 
pagelbstimai protestu gulint ant 

suolo parke.Žmogaus teisių 
išaukštinime, homoseksualismo 
klausimas užima svarbesnę vietą už 
teisę tautų apsisprendimo.

Australija, dar neįsigijus savo 
tautinio charakterio visas 
pažangiąsias idėjas pasigauna iš 
Europos ar Amerikos. (Neapykanta 
amerikonišku kapitalizmu atėjo nė 
iš kur kitur, bet Amerikos). 
Pamėgdžiojamas visas socialinis 
spektras nuo “streaking” iki 
ekologijos. Net stengiamasi tame 
pamėgdžiojime pralenkti. Idealinės 
pasaulio lygybės ženkle, rasę 
teoretiškai metamasi į valstybinį 
eksperimentą sukurti daugiarasę 
visuomenę, žeminant netik esančių 
tautų sąmoningumą, bet ir šeimą — 
kaip pagrindinį visuomenės 
branduolį, net nesvarstant ateities 
pasekmių, taip kaip pereito 
šimtmečio industrializmo plėtimas 
nenumatė socialinių ir ekologinių 
pasekmių.

Mūsų jaunimas, _ nors ir 
nebūdamas jautrus mūsų tautiniams' 
interesams ir tautos ateitimi, 
išaugęs t okiių; pasaulinių tendencijų 
įtakoje, pradeda nagrinėti 
lietuviškos veiklos pagrindus ir 
lietuviškus principus.

Natūralu, kad iškyla klausimai: , 
argi būtinai reikia būti lietuviu?

Vakarų egotistinio idealizmo 
idėjoj taip pat ieškoma 
privilegijuotos jaunimo vietos toj 
pačioj lietuviškoj visuomenėj, kuri 
jau nebesupranta jaunimo 
lietuviškų aspiracijų. Jaunimo 
organizacijose desperatiškai
ieškoma naujų veikimo gairių — tas 
būtinai reikalingas progreso 
reiškinys, tik atrodo tų gairių 
beieškant užmirštama ta didžioji 
vėliava. Taip, kad jaunoji karta, 
tokios organizacijos, kuri rimtai 
galėtų įgyvendinti savo istorinį 
lietuvių išeivijos uždavinį 
nepaveldėjo nei iš senesnės kartos, 
nei pati sukūrė. Nesugebant sutelkti 
nors 10% viso “bendro fronto” 

veikimui šiam uždaviniui, 
tolimesnės akademiškos diskusijos: 
kaip padėti Lietuvai politiniai, duos 
Lietuvai tiek naudos, kiek ant parko 
suolo gulintis studentas padeda 
badaujančiam indui.

***

Istorija kartojasi
—Tėte, ar atsimeni tą įvykį, kurį 

man pasakojai, kai tave išmetė iš 
gimnazijos?

—Taip.
—Aš ką tik pagalvojau: kaip 

keista, kad istorija kartojasi.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Kūčių diena, gruodžio 24, at

vyksta amerikonų ekskursija į 
Sydnėjų. Dalis svečių pasiliks 
Sydnėjuje, kiti išskrenda į Mel- 
bourną. Norintieji susitikti prašomi 
atvykti - Airline Quantas, Flight 4 
atskrenda 6.15 ryte.

Specialus Canberros Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimas, 
L.Klūbo patalpose 17.11.74 išrinko 
du atstovus į Krašto B-nės suva
žiavimą: Dr. Kazį Kęmežį ir Praną 
Martišių.

Darbo ir Imigracijos ministeris 
senatorius R.Bishop’as skelbia, kad 
Australijos pasas pabrango nuo š.m. 
gruodžio 2 d. daugiau kaipl00°/o. 
Buvo $4.00, o dabar jau $10.00. Štai 
kokia infliacija ir kas ją kuria, pati 
darbo ministerija. Pasui gauti 
prašymų praeitais metais buvo 
287.U00 o prieš 10 metų tik 60.000.

Lietuvių Tautinių Šokių Institu
tas praneša, kad V-toje tautinių šo
kių šventėje, kuri įvyks 1976 m. Či
kagoje, šokėjai bus grupuojami pa
gal amžių sekančiai: vaikai 10 -12 
m.; jauniai 13 - 16 m.; vyresnieji 
nuo ,17 m.; šokėjai-veteranai (pir
mųjų švenčių dalyviai). Šioms gru
pėms bus pritaikytas ir atitinkamas 
šokių repertuaras.

Šventėje galės dalyvauti tik tie šo
kių vienetai, kurie turės bent dviejų " 
metų darbo patirtį. Vadovai, kūne 
mano organizuoti naujus, arba at
gaivinti nustojusius veikti šokių vie
netus, darbą turi pradėti dar šiais 
metais.

LTŠ Instituto adresas: J. Matu
laitienė, 188 Logan str, Brooklyn, 
N. Y. 11.208.

*♦*
Izraelis paprašė iš JAV du bili

jonus dolerių pašalpos.

KALĖDINIAI DOVANU.SIUNTINIAI [ LIETUVĄ.

Prieš sudarant dovanų 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 84.00
Crimplene medžiaga.su blizgučiais 1 jardas $6.00
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename siuntinyje) 
Geriausia- vyriškai eilutei angliška medžiaga 3% jarde 
Labai gera eilutei angliška medžiagą 3M jardo 
Moterų paltams medžiagą, stora, vilnone. 3 jardai 
Minko kailis moteriškam paltui
Nailono kailis moteriškam paltui 3 jardai
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai (Cardigans)
Vyriški nailono marškiniai
Sulankstomi lietsargiai, labai geri
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skareles su blizgučiais

85.50 
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias iš- 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 salis.

Liet.Kalėdinių kortelių galima gauti 
Sydnėjuje pas P .Alekną Liet. Klube 
ir p. Vinevičių prie bažnyčios 
Sekmadieniais.

♦♦♦

Kalifornijos Švietimo Taryba 7 
balsais prieš 2 nutarė iš mokyklų va 
dovėlių išbraukti Biblijos citatas ir 
toje vietoje įdėti Darvino teorijos 
evoliucijos mokymą.

KAIP NUSIŽUDĖ HITLERIS?
Prancūzų istoriko Alan Decaux 

nuomone, Hitleris ne nusišovė, bet 
prarijo cianido kapsulę. Teorija, kad 
Hitleris nusišovęs, atseit žuvęs, 
pagal nacių ideologiją, garbinga 
mirtimi, esanti jo sekėjų 
sufabrikuota. Hitleris, kuris 
nebuvęs stiprios sveikatos — sirgęs 
vad. Parkinson liga — nebuvęs 
tikras, kad jis tuojau po šūvio, mirs. 
Jis ilgą laiką buvęs gydomas 
glukozės injekcijomis. Šis gydymas 
pakeitęs jo metabolizmą ir, gal būt, 
jis žinojo, kad cukrus gali veikti kaip 
antidotai prieš cianidą. Tas padeda 
išaiškinti, kodėl jis prašęs vieną 
sargybinį dpup de grace (kad, 
reikalui esant, pribaigtų).

RUSAI ŽADA PAGELBĖTI 
PORTUGALIJAI

Sov. Sąjungos prezidentas 
Podgorny pareiškė Portugalijos 
vyriausybės delegacijai, 
vadovaujamai komunit ų partijos 
lyderio ir ministerio be portfelio 
Cunhal, kad Sov. Sąj ;nga rems 
netvirtą Portugalijos ūkį ir pažadėjo 
visokios rūšies bendradarbiavimą.

Portugalų delegacija, kaip 
, pranešamai iš Maskvos, yra čia 
atvykusi tartis dėl ateities 
prekybinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo ir prašyti greitos 
rusų pagelbos maistu.

Kipro saloje yra įsikūrę apie 1800 
britų. Jųr nuosavybės vertė siekia 
mil. svarų.

138.00 
832.00 
$24.00 
136.00 

124.00 
112.00 

17.00 
17.00

PALESTINOS IŠLAISVINIMO
ORGANIZACIJA (PLO)

PALESTINIEČIŲ ATSTOVAS
Arabų viršūnių konferencijoje 

Maroke, po ilgų debatų, Jordano 
karalius Hussein pripažino PLO 
kaip vienintelį teisėtą palestiniečių 
tautą atstovaujantį organą.

Jis taip pat susitiko ir su 
vakarinio kranto Jordano upės 
esančioje srityje Palestinos 
valstybės įsteigimu, kai tik ta sritis 
iš Izraelio bus atgauta. Po šio 
pripažinimo PLO sutiko dalyvauti 
Ženevos taikos konferencijoje, kaip 
dalis jungtinės Jordano delegacijos. 
Anksčiau Jordano karalius save 
laike legaliu palestiniečių atstovu.

Viršūnių konferencijoje 
Palestinos reikalu priimta 5 punktų 
rezoliucija:

1. Palestiniečiai turi neatimamas 
teisę į savo tėvynę ir apsisprendimo 
teisę;

2. Palestiniečiai turi teisę įsteigti 
savo tautinį 'vyriausią, organą, 
vadovaujant PLO, kuri yra 
zienintėlis teisėtas reprezentantas 
Palestinos tautos bet kurioje dalyje 
išlaisvintos teritorijos;

3. Remti PLO vykdant jos 
pareigas tiek tautinėj tiek 
tarptautinėj srityse, arabų 
įsipareigojimų plotmėje;

4. Kreiptis į Jordaną, Siriją, 
Egyptą ir PLO pasiūlyti formules, 
nustatančias detaliai jų tarpusavio 
santykius.

5. Remti Palestinos tautos 
vienybę ir pasižadėti nesikišti į jų 
vidaus reikalus.

***
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vienintelė

vėliau 
skyriaus 
m. Malūnų
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REMK AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
FONDĄI

Adresai: ALF Kredito draugija
TALKA,

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

KELIONĖMS | EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS t LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

Palanga Travel
•44 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

TURIME IR ĮVAIRIŲ ATOSTOGINIU TURU. BEI EKSKURSIJŲ PO
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

A. t A. JURGIS SASNAUSKAS

Š.m. rugsėjo 15 d. Melbourne, 
Karališkoje ligoninėje mirė širdies 
priepuoliu Jurgis Sasnauskas. 
Velionis pasižymėjo tvarkingu ir 
pavyzdingu gyvenimu, jis buvo 
tiesus savo kalboje, atviras ir 
nuoširdus draugas.

Jurgis gimė 1906.6.26 d. Bruzės 
km., Vilkijos vals. neturtingų 
ūkininkų šeimoje. Nuo mažens 
stengėsi mokytis pats per save. 
Atlikęs kariuomenės prievolę 1928 
m. buvo paleistas į atsargą vyr. 
puskarininko laipsniu. Tarnaudamas 
policijos raštinėje mokėsi ir išlaikė 
egzaminus iš gimnazijos kurso prie 
Švietimo ministerijos. Vieną 
semestrą studijavo social - politinių 
mokslų institute. 1939 — 1942 m. 
dirbo Kauno arsenale, iš pradžių 
kaip raštininkas, 
administracijos 
viršininkas. 1943 — 44 
tresto vyr. sekretorius.

Komunistams antrą kartą užėmus 
Lietuvą Jurgis buvo priverstas 
pasitraukti į Vakarus, iš kur kaip 
tremtinys atsidūrė Australijon ir 
apsigyveno Melbourne. Jo šeima 
palikusi Lietuvoje.

A. Savickas
LAIMINGAS KRAŠTAS

Kada visas pasaulis dejuoja dėl 
didėjančios infliacijos ir ekonominių 
sunkumų, Sov. Sąjunga yra, kaip 
praneša sovietų spauda,
sala, kuri tokių rūpesčių neturi. So
vietų Sąjungoje prekių kainos jau 7 
metai nėra pasikeitusios. Butų nuomos 
taip pat yra visiškai pastovios, tuo 
tarpu visą laiką atlyginimai kyla, o 
kainos palyginant su atlyginimų 
kilimu, esančios vis žemesnės ir 
žemesnes.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Jaras)

421 HACKNEY RD? LONDON, EL2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

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

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 - 5408. Veikia visas 24 valandas per parą.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
RADIO VALANDĖLĖ .

Kūčių vakare ir šiais metais 
nuo 7.05 vai. per 2KY Sydney radio 
stotį translecija lietuviams :kun. 
P.Butkaus žodis, kūčių giesmės ir 
Tautos Himnas.

L.K.V.S. “RAMOVĖ“ 
SUVAŽIAVIMAS ADELAIDĖJE.

’’Lietuvių Dienų Adelaidėje metu 
kviečiamas visos Australijos ramo- 
vėnų suvažiavimas.
Suvažiavimo programa išsiuntinėta 
visoms ’’Ramovės” skyrių 
valdyboms ir ramovėnai gali su ja iš 
anksto susipažinti.
Ramovėnai atvykę į Adelaidę yra 
prašomi registruotis Lietuvių Na
muose ir Katalikų Centre 1974.12.29 
ir 31 d.d. nuo 14 vai.

Smulkesmių informacijų gausite 
vietoje.

Iniciatorių vardu LKVS “Ramovė 
Adelaidės sk. Valdyba

MELBOURNE.
Pranešimas.

Šių metų gruodžio 22 d. 2 val.p.p. 
Melbourno Lietuvių Namuose 
L.K.M.D-ja ruošia vaikučiams 
Kalėdų Eglutę.

Tėveliai,suteikit savo veikučiams 
džiaugsmo leisdami jiems susitikti 
su Kalėdų Seneliu.Bus duodami 
užkandžiai ir limonadas.(Prieš tai 
tėveliai pasimato su seneliu ).

Melbourno L.K.M.D-jos 
Valdyba.

***
KULTŪRINĖ POPIETĖ 

CANBERROJE
Ponios Laimos Žilinskienės 

iniaciatyva buvo suorganizuota kul
tūrinė popietė (9.11.74) Lietuvių 
Klube, į popietę atsilankė pilna salė 
tautiečių. Toks didelis pasisekimas 
buvo dėl to, kad popietėje pasirodė 
ne tik vyresnieji, bet daugumoje 
jaunimas.

Programoje dalyvavo 
p.Rataiskienė. Ji paskaitė iš savo 
kūrybos. A.Gasiūnas padeklamavo. 
Vilija Balsytė pagrojo 
akordijonu.V.Žilinskas jun.
paskambino gitara.

Svarbiausia programos dalį 
sudarė tautiniai šokiai. Šokių grupė 
’’Ratelis’’ vadovaujama 
L.Žilinskienės pašoko keletą šokių. 
Canberros Lietuvių Mokyklos grupė 
vadovaujama L.Geičienės pašoko 
kelis šokius.Šokiams muziką išpildė 
akordijonu p.C.Žilinskas ir F.Boru- 
mas.

Staigmeną padarė vyresniųjų 
ponių bevardė grupė, kurios pašoko 
vienintelį šokį ’’Abrusėlį” ir sulaukė 
entuziastiško įvertinimo iš žiūrovų

Popietė buvo baigta jaunimo 
paruošta kavute, kuri užsitęsė iki 
vakaro.Panašių popiečių 
pageidautina daugiau. rp

— JAV lėktuvas SR 71 atskrido iš New 
Yorko į Farnborough per 1 vai. 55 min. ir 
42 sek. Jis skrenda greičiau už šautuvo 
kulką — apie 2.000 mylių per valandą.

. Maloniai kviečiame visus į

NAUJU METU BALIU
Lietuvių Namuose, North Melbourne, 
1974m. gruodžio 31 d. 8 val.vak. iki 2 val.ryto.

Jaukioje atmosferoje, savųjų tarpe, maloniai praleisti laiką. 
Būsite pavaišinti skania valariene. Įvairius gėrimus galima bus 
gauti vietoje. Gros linksma kontinentalinė muzika. Kaina $10.00* 
Bilietus galima gauti pas K.Kazlauską, tel. : 53—1882 ir 
A.Baltrukonienę, tel. : 86—6304.

Rengia Melbourno Apylinkės Valdyba.
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NEWCASTĖLIS.
Pranešam, kad Valdybos organi

zuojamas Kalėdų Švenčių pobūvis 
su Kalėdų Eglute vaikams įvyks 
Sekmadienį, gruodžio mėn. 15 d. nuo 
2.00 vai. iki 6 vai. p.p. žinomoje, 
gražioje St, Peters salėje, Dixon st., 
Hamilton.

Programoje : 1. Turtingas Kalėdų 
senelis vaikams (Petras 
Leonavičius). 2. įvairūs vaikų pasi
rodymai. 3. Filmas iš LIETUVOS ir 
kitų kraštų -paruošė ir rodo 
Valantinas Kutas.

Veiks gėrimų bufetas, užkandžius 
prašoma atsinešti. Kviečiami visus 
apylinkės lietuviai su savo draugais.

DĖL MELBOURNO “VILKO* ŽAI
DĖJŲ ATVIRO LAIŠKO.

Melbourno Vilko žaidėjų atviras 
laiškas Alfas valdybai paliečia ir 
25-tos sporto šventės rengėją 
Adelaidės Vytį, todėl mes jaučiame 
pareigą į jį atsakyti ir iškelti kaiku- 
riuos to laiško netikslumus.

Skaitydami šį atvirą laišką 
galime, nežinodami tikrų faktų, 
susidaryti nuomonę, kad Melbourno 
Vilko” žaidėjai,įdėję tiek daug 
pastangų dalyvauti 25-je sporto 
šventėje,buvo, dėl jiems nežinomų 
priežąsčių, iš tos sporto šventės iš
stumti.

Kokios buvo tos priežastys, 
kurios uždarė Melbourno Vilko" žai
dėjams kelią į 25-tą sporto šventę? 
Sporto šventėms yra organizuojamos 
ir pravedamos prisilaikant sporto 
švenčių statuto. Statuto paragrafai 
6,20 ir 21 nusako, kad sporto klubai 
šventei registruojasi du mėnesius 
prieš šventę, šventėje dalyvauja tik 
Alfui priklausą sporto klubai ir gali
ma išstatyti tik po vieną suaugusių 
ir jaunių komandą kiekvienoje spor
to šakoje.
Taigi, pasitarimai su Melbourno 
Varpu, dėl registravimo 2-jų vyrų 
krepšinio komandų sporto šventei, 
buvo visai bereikalingi, nes 
prieštarautų švenčių statutui.

Gal ir buvo gautas, mes to 
nežinome, Melbourno'Vilko" žaidėjų 
sutikimas iš Canberos^Vilko" klubo 
žaisti krepšini už Canberrą sporto 
šventėje. Tenka apgailestauti, bet 
Canberros Vilko" klubas neužsiregi
stravo dalyvauti sporto šventėje.

Pasisakymas, kad buvo gautas 
sutikimas dalyvauti sporto šventėje 
iš šventės rengėjo Adelaidės Vytis, 
neturi nei lašo tiesos. Mes į sporto 
šventę galime priimti tik Alfui 
priklausančius sporto klubus.Metų 
laike buvo gautas laiškas iš 
melbourniškio p. Petraičio, painfor
muojant mus, kad Melbourno"Vilkasp 
žais sporto šventėje už Canberros 
Vilką" ir prašant užregistruoti 
Canberrosvilką^sporto šventei. Mes 
painformavome p.Petraitį, kad 
Canberros Vilką'1 gali užregistruoti 
tik to klubo valdyba, o ne privatūs 
asmenys.

SEKMADIENĮ, 15 d.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16 — 18 East Terrace, 
BANKSTOWN

TEL: 708 —1414
•jūsų INVESTUOTI PINIGAI UCT. KLUBE UŽDIRBA JUM&. 
10*. TAD KODĖL NEINVESTU0T! SAVAJAME KLUBE?

GRUODŽIO MĖN.

NORM AND MANCY BERG su
lėlėmis

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS LIET
KLŪBE

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI
I KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI”

Į ŠEŠTADIENIAIS B - 12 V AL.
’MN SET" KVARTETO ŠOKIU MUZIKA 

Į SEKMADIENIAIS 6 - 10VAL.

* Šokią vakare, melu Ir valgykloje klokviotM molo vyrai fri* 
valo dėvtoi kaklaryšius. Praiome laikytis taisyklių - ifroefcstao 

I lianai Niurni!

Mums visi lietuviai sportininkai yra 
mieli ir mes visų laukiame 25-je 
sporto šventėje.Tačiau pravesti 
sporto šventes, neprilaikant švenčių 
statuto, būtų neįmanoma. Gal 
panagrinėjus sporto švenčių 
statutą ir supratus, kad tik per Alfui 
priklausančius klubus galima daly
vauti sporto šventėse, išvengsime 
panašių nesusipratimų.

A.L.S.K.”Vytis” valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
CANBERROJE

Lapkričio 17 d. šventės minėji
mas prasidėjo pamaldomis už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės 
kovotojus. Mišias atnašavo 
kun.P.Butkus ir pasakė gražų ,tai 
dienai pritaikintą, pamokslą.

Vėliau 15 vai., Lietuvių klube įvy
ko oficialioji dalis minėjimo, kur 
susirinko nemažas lietuvių būrelis.

Susirinkimą atidarė ir jam 
vadovavo Ramovėnų pirmininkas 
Pr. Martišius. Savo atidarymo 
kalboje trumpai priminė kovą dėl 
laisvės ir pagerbė visus žuvusius at
sistojimu ir minutės tyla.
Po to sekė p. V.Biveinio paskaita. 
P.Biveinis savo gerai paruoštoje ir 
dokumentuotoje paskaitoje trumpai 
nurodė lietuvių tautos kovas dėl 
laisvės, kiek apsistodamas prie 
didžiųjų mūšių. Tos kovos vyko iš 
vienos pusės su slavais, iš kitos pu
sės su germanais, stipriai užgrūdino 
lietuvių tautą. Unija su Lenkija ir
bajorų titulai sumenkino lietuvių 
karingumą ir privedė prie Lietuvos- 
Lenkijos padalinimo. Per šimtą me
tų rusų okupacija nesužlugdė 
lietuvių tautos. Jie vėl pasikėlė lai
svam gyvenimui. Deja, neilgam. Ir 
dabar mes neturime nuleisti rankų, 
bet kovoti visomis įmanomomis 
priemonėmis. Paskaitininkas baigė 
savo paskaitą sujaudintais žodžiais.

Meninėje dalyje pasirodė.’ 1. 
Natalija Brūzga - paskambino piani
nu ’’The Sleigh”; 2. Rasa 
Gružauskas - paskambino pianu 
’’Stady in C; 3. Kristina Jankus- pa
skambino pianu-’Sonatina in C”. 4. 
K.Jankus ir R.Gružauskas paskam
bino duetu-’Can-Can”.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Po oficialios dalies įvyko 

užkandžiai.Subuvimas dar ilgai 
užsitęsė jaukioje nuotaikoje. Minė
jime dalivavo buvęs Ulonų pulko 
vadas, savanoris pulkininkas Kazys 
Labutis,jo garbei buvo padainuota 
ilgiausių metų.

T.

TEISĖTAS ŽUDYMAS
Balandžio 28 d. Londono gatvėse 

demonstravo daugiau kaip 50.000 
žmonių, reikalaujančių atšaukti abor
tų įstatymą, išleistą prieš 7 metus.

Kiekvienas demonstrantas, jų tar
pe daugybė slaugių, vienuolių, gy
dytojų, metė į specialiai paruoštas 
pintines popierines gėles, simbolizuo
jančias nekaltai nužudytus kūdikius. 
Demonstrantai atžygiavo prie minis- 
terio pirmininko būstinės (10, Dow
ning Street) ir įteikė protestą. Taip 
pat buvo atgabenti trys baltų gėlių 
vainikai iš trijų D. Britanijos dalių 
— Anglijos, Škotijos ir Valijos.

Hyde Parke kalbėjusi gydytoja M. 
White pareiškė, kad D. Britanijoje 
aborto keliu nužudoma kasdien po 
10 kūdikių, kurių motinos nėra su
laukusios 16 metų.

Nuo abortų įstatymo išleidimo 
(1967 m.) krašte padaryta apie 
600i QOQ oficialių abortų. Šis skai
čius kasdien didėja, ir praėjusiais 
metais pasiekė 170,000.

Apie 3.500 abortus pasidariusių 
mergaičių neturėjo 16 metų amžiaus. 
O 15-24 metų amžiaus grupėje neiš
tekėjusios motinos turėjo daugiau 
abortų, negu pagimdė gyvų kūdi
kių. E. L.
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