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Italija ant 
briaunos

Italijos savivaldybių rinkimuose 
prieš porą savaičių rinkikai daugu
moje pasisakė už komunistus. Taip 
iš 20 regionalinių savivaldų 15 kont
roliuoja komunistai. Šie rinkimai 
neturi tiesioginės įtakos į krašto vy
riausybę ir parlamentą, kur vyrauja 
krikščionių demokratų ir socialistų 
koalicija, bet jie liudija, kad Italija 
stipriai pakrypo į kairę. Italų kom. 
partijos lyderis E. Berlinguer po
kalby su ’’Time” korespondentu pa
reiškė, komunistų pergalė šiuose 
rinkimuose liudija, kad komunistai 
geriau tvarką vietinius reikalus, ne
gu kitos partijos. Rinkikai galėję 
įsitikinti palygindami anksčiau ko
munistų kontroliuojamas sritis su 
kitais regionais. Pokalby jis pabrėžė 
italų kom. partijos nepriklausomu
mą nuo kitų įtakų sakydamas: ’’Lai
kai apie vieno krašto kom. partijos 
pirmavimą komunistiniame sąjūdy 
jau seniai praėję. Prieš daug, laiko, 
kada sovietų komunistų partija per 
kominterną diktavo ir jos įsakymai 
buvo privalomi, ir > ės r»aty tai pri
pažinom, bet dabar tos eros saulė 
galutinai nusileido!.” Jis užtikrino 
Time korespondentui, kad jeigu ko
munistai perimtų valdžią Italijoje, 
demokratija krašte būtų išlaikyta, 
Italija neišstotų iš NATO ir santy
kiai su Amerika būtų glaudžiai pa
laikomi, jeigu Amerika nesikištų į 
Italijos vidaus reikalus. Jo teigimu, 
po šios pergalės komunistai nesis
kubina ir nereikalaus prieš laiką 
naujų rinkimų visame krašte, kad 
perimtų valdžią.

Kiek kitaip į reikalus žiūri italų 
krikščionių demokratų lyderis Fan- 
fani. Jo žodžiais: ’’trisdešimt metų 
laisvės - geri ir blogi metai, bet vis 
tik laisvės metai.” Jis primena ir 
komunistų dviveidiškumą: ’’Prieš 
dvidešimt metų Vengrijoje, prieš 7 
metus Čekoslovakijoje, prieš tris 
mėnesius Portugalijoje - visur ko
munistai prieš ateidami į valdžią 
skelbė tūkstančius pažadų, o jų vie
toje pastatė totalitarinę sistemą.”

Italijoje rinkimus nulėmė^ 18-21 
metų jaunimas, kuris neturi gyveni
mo patyrimo ir persiėmęs radika
liomis idėjomis.

ATSIŠAUKIMAS
Jau nuo pernai metų Tasmanijoje labai aktyviai reiškiasi bąltiečįų įs

teigta draugija HELLP (Help Estonian, Latvian & Lithuanian People), 
kuriai priklauso ne tik baltiečiai, bet ir kiekvienas Tasmanijos pilietis, 
pritariąs draugijos akcijai. Draugija vykdo plačius užsimojimus kelda
ma Baltijos kraštams padrytą skriaudą, kovoja prieš Baltijos kraštų 
aneksijos įteisinimą Sov. Sąjungai, kovoja prieš neteisingus baltiečiams 
užmetimus ir istorinių faktų iškraipymus; rengia protesto mitingus, de
monstracijas,diskusinius seminarus, leidžia biuletenį ’’Baltic News” ir 
šiaip visokiais būdais informuoja visuomenę Baltijos kraštų klausimais.

Neskaitant draugijos narių dedamų pastangų ir laiko šiai visai akcijai 
vesti dar būtinos ir lėšos.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos pirmininkas krei
piasi į visus bendruomenės narius solidarizuoti HELLP draugijai ir jai 
suteikti materialinės pagalbos. Jų darbas liečia visus mus ir mūsų kraš
tus. Kiekviena auka yra taiklus šūvis už mūsų pavergtų kraštų laisvę.

Aukas siųsti šiuo adresu:
HELLP,

P.O. Box 272, Sandy Bay, Tas. 7005.

Portugalijoje revoliucinė vyriau
sybė stiprina diktatūrinį režimą. 
Naujai išrinktas parlamentas, kur 
socialistai turi daugumą, neturi ga
lios, nes visa krašto kontrolė yra re
voliucinės vyriausybės rankoje, už
daromi nepriklausomi laikraščiai ir 
suvaržoma vieši susirinkimai bei 
protestų demonstracijos. Nors rin
kimuose komunistai pasirodė tik 
mažumoje (tegavo vos 12%), bet re
voliucinė vyriausybė yra prokomu
nistinio nusistatymo, ir neatrodo, 
kad lengvai pasiduotų gyventojų 
sprendimui. Kai kurie politikos ži
novai savivaldybių rinkimus Italijo
je sieja su įvykiais Portugalijoje: 
esą komunistų laimėjimai Italijoje 
sustiprino Portugalijos revoliucinės 
vyriausybės valdžią.

Pastaroji statistika rodo, kad 1975 
m. sausio 1 d. Latvijoje buvo 
2.478.000 gyventojų, iš kurių tik 
55,2% sudaro latviai.

SOLŽENICINAS TEIGIA:

PRALAIMĖTAS 3—SIS PAS.
KARAS

Anos savaitės ’’The Australian” 
paskelbė rusų rašytojo tremtinio 
Aleksandro Solženicino mintis apie

AUSTRALIJOJE
Istorijos pamoka

Rinkimai Bas elektorate Tasma 
nijoje birželio 28 d. aiškiai parodė 
gyventojų nusistatymą dabartinės 
Austalijos federalinės vyriausybės 
atžvilgiu. Buvo pririnktas vienas 
parlamento narys vietoj išėjusio 
buv. krašto apsaugos ministerio 
Barnard. Šiame elektorate darbie- 
čiai išlaikė savo narį virš 40 metų, 
bet šiuose rinkimuose darbiečiai to
taliniai pralaimėjo. Laikydami šiuos 
rinkimus labai svarbiais rinkiminėje 
kampanijoje dalyvavo min. p-kas 
Mr. Whitlam ir opozicijos lyderis 
Mr. Fraser. Vietinės spaudos 
sprendimais pirmą kartą dalyvau
damas rinkiminėje kampanijoje 
opozicijos lyderis pasirodė visai pui
kiai.

Ministeris pirmininkas priešrin
kiminėje kampanijoje vėl padarė 
nedovanotinų išsišokimų, ypač už
kliudydamas Baltijos tautų klausi
mą, kas sukėlė didelio nepasitenki
nimo ne tik baltiečių tarpe, bet ir 
pas australus. Skaudus incidentas 
įvyko Launceston Matriculation ko
ledže kur jis sakė agitacinę kalbą 
apie 700 mokinių, iš kurių daugumas 
jau 18 metų ir galėjo pirmą kartą 
balsuoti. ”S.M Herald” tą incidentą 
taip aprašo:

’’Paklaustas, kodėl darbiečių vy
riausybė įteisino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos aneksiją prie Rusijos, Mr. 
Whitlam atsakęs, kad tos Baltijos 
valstybės nepriklausomai gyvavu
sios tik 20 metų tarp 1919 ir 1939. 
Pagal jį, šie kraštai per visus anks
tyvesniuosius šimtmečius priklau
siusios dalinai Švedijai, Rusijai ir 
Lenkijai.

Mokytojas Mr. McGlynn patiksli
nęs, kad tai buvo prievartos keliu.

Mr. Whitlam: 1930 m. jos pasida- 

šiandieninę pasaulio padėtį.
Jis tvirtina, kad trečiasis pasauli

nis karas jau įvykęs, ir jį laisvasis 
pasaulis totaliai pralaimėjęs.

’’Trečiasis pasaulinis karas prasi
dėjęs tuoj pat pasibaigus antrajam 
karui” rašo Nobelio literatūrinės 
premijos laimėtojas A. Solženicinas 
’’New York Times” dienrašty.

’’Karo sėkla buvo pasėta tuoj pa
sibaigus antrajam pasaulinįam ka
rui, ir jo daigai išvydo dienos šviesą 
Jaltoje 1945 m., kada Rooseveftas ir 
Churchillis, susirūpinę pergalės iš
kilmėm, nurašė Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Moldaviją, Mongoliją, pas
merkė mirčiai koncentracijos sto
vyklose milijonus sovietų piliečių, 
sukūrė neveiksmingą Jungtinių 
Tautų Organizaciją ir galiausiai at
sisakė Jugoslavijos, Albanijos, Len
kijos, Bulgarijos, Rumunijos, Če
koslovakijos, Vengrijos ir Rytų Vo
kietijos.”

Trečiasis pasaulinis karas, rašo 
Solženicinas,vyko slaptai po prie- 

rė fašistinės.
Mr. McGlynn: Jos nebuvo fašis

tinės.
Mr. Whitlam: Jos turėjo fašisti

nes vyriausybes tuo metu, kaip 
tamstai gerai žinoma.

Mr. McGlynn:. Jūsų istorija yra 
ištisai klaidinga.

Mr. Whitlam (karščiuodamasis): 
Prileidžiu, kad esate mokytojas ir 
neturėtumėt suvedžioti mokinių. Ar 
esate mokytojas?

Mr McGlynn: Esu mokytojas ir 
aš...

Mr. Whitlam: Kokį dalyką dėstai?
Mr. McGlynn: Esu geografijos 

mokytojas.
Mr. Whitlam: Tu darai gėdą savo 

profesijai.
Tada Mr. Whitlam trumpai pri

statė Baltijos valstybių istoriją. Po 
to Mr. McGlynn atsistojęs pareiškė: 
’’Latvija buvo viena iš tų valstybių 
arčiausiai demokratijos”.

Mr. Whitlam: Jos buvo tiek pat 
demokratiškos, kaip ir Hitlerio Vo
kietija.”

Šitoks išsišokimas nepraėjo ne
girdomis. Jau sekančią dieną (birže
lio 27) šitam incidentui . Hobarto 
dienraštis ’’Mercury” paskyrė visą 
frontinį puslapį.

Vėliau buvo skelbiama, kad už
gautas mokytojas pareikalavęs iš 
Mr. Whitlam viešo atsiprašymo ir 
net ketinąs jam iškelti bylą. Tokie ir 
panašūs dalykai ministerio pirmi
ninko prestižo tikrai nepakelia. At
rodo, kad Mr. Whitlam istorijos mo
kėsi vien tik iš sovietiškų vadovėlių, 
kur visi nesovietiniai kraštai prista
tomi kaip fašistiniai ir imperialisti
niai. Galėtų pain, p-kas pasiskaityti, 
kas sovietiškuose vadovėliuose ra
šoma ir apie Australiją.

danga tokių pseudonimų, kaip tai
kingas sugyvenimas, normalizacija, 
realioji politika ar detente.

Solženicinas rašo, kad vengiant 
trečiojo pasaulinio karo Vakarai už
leido ir leido pavergti 20 kraštų ir 
tuo pačiu pakeisti pasaulio veidą.

Jo teigimu, pastarieji 30 metų bu
vo ne kas kita kaip Vakarų smuki
mas, nuolaidžiavimas nusilpnėjimas 
ir dekadansas.

Iš to požiūrio jis skaito kaip pra
radimą Kinijos, Šiaurės Korėjos, 
Kubos, Šiaurės Vietnamo, Pietų 
Vietnamo ir Kambodijos. Laos jau 
kaip ir prarasta, Thailandas, Pietų 
Korėja ir Izraelis grasomi, Portuga
lija jau slysta į. tą pačią bedugnę.

Suomija ir Austrija rezignavusios 
laukia savo likimo. Neįmanoma iš
vardinti mažųjų Afrikos ir arabų 
kraštų, kurių dauguma tapusios ko
munistų marionetėmis. Jis tvirtina, 
kad UNO yra tapusi platforma iš
juokti Vakarams. Dar dvidešimt ar 
trisdešimt metų tokios rūšies tai
kingo sugyvenimo, ir Vakarai dings. 
Nėra čia ko daugiau rūpintis, kaip 
išvengti trečio pasaulinio karo, sako 
Solženicinas, bet reikia drąsos ir 
blaivumo, kaip sulaikyti ketvirtąjį.

1



Tiesos 
vardan

Baltijos tautų klausimas vėl iškilo 
sąryšyje su rinkimais Bass elekto
rate Tasmanijoje, kada Australijos 
ministeris pirmininkas Mr. G. Whit- 
lam savo rinkiminėje kampanijoje 
susikirto su Launceston Matricula
tion koledžio mokytoju Mr. 
McGlynn (žiūr. raportą pirmame 
psl.).

Galbūt, Baltijos valstybių klausi
mas Australijoje nebūtų tiek buvęs 
išpopuliarintas, jeigu ne Whitlamo 
pernai pripažinimas tų kraštų anek
sijos Sovietų Sąjungai. Po pusmečio 
tylos jis vėl iš naujo iškilo, kai min. 
pirmininkas iš pereitų metų turėtos 
pamokos nė kiek nepasimokė, bet 
reikalą dar labiau drumsčia operuo
damas netikrais faktais, kad net 
mokyklos mokytojas išdrįsta prem
jerui viešai prieštarauti. Vietoje 
prisipažinęs klydęs mūsų ministeris 
pirmininkas dargi suniekina tiesą 
gynusį mokytoją mokyklos akivaiz
doje apšaukdamas jį ’’You are a dis
grace to your profession” vien už 
tai, kad mokytojas nepritarė propa
guojamai neteisybei ir išdrįso mi- 
nisterų pirmininką patikslinti. Ko 
galima tikėtis iš tokio ’’modernaus” 
auklėjimo, kada mūsų aukščiausi 
autoritetai skleidžia Įietiesą, o tiesos 
gynėjai viešai suniekinami?

Be abejo, šitas reikalas nepraė
jo negirdomis. Australų spauda į tai 
gyvai reagavo, lygiai ir baltiečiai 
atitinkamai reagavo ir dar tikriau
siai reaguos. Skaitėme taip pat 
australų spaudoje, kad minėtasis 
mokytojas reikalaująs, ministerio 
pirmininko viešai atsiprašyti. Ar į 
tai įsikiš gindama savo narį ir mo
kytojų sąjunga, dar nežinoma, bet 
nepateisinama, kad politikierius, 
operuodamas klastojamais faktais,

DVIGUBOS PILIETYBĖS REIKALU
Kaip jau buvo anksčiau minėta 

spaudoje, Australijos Parlamentas 
yra sudaręs specialų komitetą nag
rinėti dvigubos pilietybės galimybes 
Australijos piliečiam, kitų tautybių 
kilmės. Šiuo reikalu vietinėje spau
doje buvo skelbta bei prašoma vi
siem suinteresuotiem atsiliepti. Tuo 
tikslu buvo parašytas laiškas šio ko
miteto sekretoriui ir yra gautas at
sakymas. Abu, laišką bei atsakymą 
anglišku tekstu patiekiu visuomenės 
informacijai.

A.P. Šimkus
Australijos Liet. Bendruomenės 

Krašto Valdybos Pirmininkas

Mr. A.H. Higgins
The Secretary
Parliamentary Joint Committee 
on Foriegn Affairs and Defence 
The Senate, Parliament House 
Canberra, A.C.T. 2600"

Dear Sir,

Re. Dual Nationality

It is understood that under Interna
tional Law the question of nationali
ty or citizenship is taken to be under 
domestic jurisdiction of each sove

Adelaidės Vyties žymiam sportininkui, buvusiam Australijos lietuvių 
rinktinės dalyviui

KĘSTUI JACIUNSKIUI 
mirus, jo šeimą, tėvus ir seserį nuoširdžiai užjaučia

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo Kovo
Valdyba ir sportininkai

viešai žemintų teisybę ginantį mo
kytoją.

Čia nėra vien tik Baltijos kraštų 
klausimas ir čia jau dvidešimt pen
kerius metus gyvenančių baltiečių, 
per tą laiką įrodžiusių savo lojalumą 
šiam kraštui, įžeidinėjimas apšau
kiant juos fašistais, bet juo labiau jis 
jautrus ir patiems australams, nes iš 
to kiekvienas mato, kad politiniu 
autoritetu užčiaupiama burna tiesai 
ir verčiama priimti pagal reikalą iš
kreiptus faktus. Baltijos kraštų rei
kalas australui gal nėra toks aktua
lus, kaip tų kraštų kilmės šio krašto 
piliečiams, tačiau juo labiau svarbus 
ir aktualus pats principas, jog de
mokratiniame krašte tiesa galioja 
aukščiau politikos ir partinės propa
gandos. Ir kaip tik šito principo var
dan mokytojas Mr. McGlynn išdrįso 
ministeriui pirmininkui replikuoti. 
Tai nėra pigi avantiūra, kokių gali 
dažnai pasitaikyti politinėse kampa
nijose, bet kova už tiesą ir teisę tie
są ginti. Savo protestuose kaip tik 
šitą principą reikėtų ypatingai ak
centuoti, nes jį šio krašto sąmonin
gas pilietis labiau supras ir jautriau 
priims, negu kad aiškinimas jo tie
siog neliečiančių faktų, kaip ten bu
vo ar yra Baltijos kraštuose. Čia yra 
atviras kėsinimasis į piliečio asmens 
laisvę kalbėti tiesą ir ginti tiesą.

Iš kitos pusės turėtume parodyti 
kiek galint daugiau respekto ir dė
kingumo jau minėtam mokytojui, 
kuris stodamas už tiesą lygiai stojo 
ginti ir Baltijos kraštų. Gausūs pa
dėkos laiškai jam liudytų mūsų res- 
pektą ir dėkingumą. Šioje vietoje jis 
atliko ne tik kaip doro mokytojo ir 
piliečio pareigą, bet ir didelį patar
navimą šiam kraštui pastodamas 
kelią neteisybei neklausiant, kas ją 
skleidžia. Istorinių faktų klastojimas 
yra lygiai toks pats prasižengimas, 
kaip ir teisme neteisingas liudiji
mas. Nesvarbu, kokiais tikslais tas 
būtų daroma, vis tiek tai nepateisi
na.

(v.k.)

reign State. Nationality or citizen
ship is held either by traditional 
principles or process of naturalisa
tion. It is understood that it is pos
sible for dual or plural nationality to 
be granted to an individual. Howe
ver it is considered that such action 
if acceptable by the State should be 
left for the individual to decide, as 
surely this is part of the individuals 
liberties in a democratic society.

Nationality or citizenship forms a 
legal relationship between the 
sovereign State and the individual, 
irrespective how it was granted or 
accepted. Therefore certain rights, 
responsibilities and duties are in
volved on the part of both the State 
and the individual and it would be 
considered morally wrong to force 
an individual to accept a dual ar plu
ral nationality against his will.

In the case of Australian citizens of 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
origin, dual citizenship in particular 
if forced upon them, is of great con
cern. These people in being granted 
Australian citizenship have re no 
‘ u need allegiance to any other State 
and have sword allegiance to Aust
ralia. No daubt these citizens as a 
whole have played their part as citi
zens of this Country very satisfac-

PASAULY
Anglija pasirašė sutartį su Egiptu 

sutikdama parduoti Egiptui ginklų 
už 450 milijonų svarų, ir ateity nu
matyta Egiptui parduoti ginklų dar 
už vieną milijardą svarų. Sov. Są
junga tokiu susitarimu labai nepa
tenkinta, nes iki šiol beveik jos vie
nos rankose buvo Egipto apginkla
vimo monopolis. Taip pat tuo nėra 
sužavėtas ir Izraelis.

***
Gal vienintelis kraštas, pastatęs 

paminklą Hitleriui, yra jauna Afri
kos valstybė Uganda. Paminklas 
pastatytas Vokietijos ir Britanijos 
kovų atminimui.

* * *

JAV ambasada, prieš išsikraus- 
tydama iš Pietų Vietnamo sostinės 
Saigono sudegino penkis milijonus 
dolerių banknotų.

* * *

Nuo 1955 m. Lietuvos pogrindyje 
veikia nauja kovos organizacija, pa
sivadinusi Nacionalinis Liaudies 
Frontas. Frontą sudaro: Lietuvos 
Laisvojo Demokratinio Jaunimo Są
junga, Lietuvos Katalikų Sąjunga ir 
visi nacionalistinio judėjimo šalinin
kai. Nacionalinis Liaudies Frontas 
savo pogrindinį suvažiavimą turėjo 
1974 m. birželio 9-14 d.d. Vilniuje. 
Suvažiavimo priimtą laisvės dekla
raciją išleido lietuvių, lenkų, rusų, 
vokiečių, anglų ir prancūzų kalbo
mis, kurią jau paskelbė bir želio 12 
d. laidoje Tėviškės Žiburiai Kana
doje. ELTA)

* * *'
Amerikos liet, spaudoje pranešta, 

kad populiarusis žurnalas ’’Readers 
Digest” padarė platų pasikalbėjimą 
su Simu Kudirka ir tas pasikalbėji
mas bus paskelbtas greičiausia rug
pjūčio numery.

torally. Therefore in return it is ex
pected that the Australian Govern
ment should ensure that, its citizens 
of Baltic origin are satisfactor ally 
protected from any possible de
mands on such citizens by other 
States and continue to provide the 
rightful Australian diplomatic pro
tection abroad. While such concerns 
may appear to be a little frivalous on 
the surface, let me assure you, that 
experiences since the beginning of 
the Second World War give us very 
strong grounds for concern.

Since the regretable declaration, by 
the Prime Minister of the de-jure 
recognition of sovereignity of the 
U.S.S.R. over the Baltic States of 
Estonia, Latvia and Lithuania, the 
outlook of Australian .citizens whose 
country of origin is one of the Baltic 
States, has changed. It would seem 
that having renouced their former 
allegiance to the country of their 
origin and sword allegiance to 
Australia, these citizens could be 
forced by the Australian Govern
ment to accept a U.S.S.R. citizen
ship or nationality, if dual citizen
ship could be enforced. It is stressed 
that these citizens as a whole never 
had nor wanted such citizenship or 
nationality and could be exposed to 
possible difficulties in the event of 
travelling overseas to certain 
countries.

In view of the above and numerous 
other matters which are not listed 
here, it is requested that the Aust
ralian Government be advised to 
take appropriate action to protect 
its citizens whose status appear to 
have been thrown open to doubt.

— Italijos komunistams laimėjus regio
naliniuose rinkimuose, Europos parlamen
te dabar bus vietoje 15-kos 18jka komu
nistų atstovų.

Therefore it is submitted that:—
1. Dual citizenship or nationality 

should be by choice of the individual 
and acceptance by the State invol
ved, in particular relating to Aust
ralian citizens of Baltic origin.

2. The possible imputed citizen
ship of the U.S.S.R. by the de-jure 
recognition of U.S.S.R. sovereignity 
over the Baltic States by the Aust
ralian Government, has been auto
matically renounced during the na
turalisation ceremonies.

3. The Australian Government 
undertakes to provide the full diplo
matic protection under Internatio
nal Law for its citizens of Baltic ori
gin at home and abroad, in the same 
manner as for its citizens of any 
other origin. The Austalian Govern
ment further undertakes to repre
sent these citizens if and when 
required and to have any procee
dings concerning its citizens con
ducted under Australian laws.

It is req uested that the implemen
tation of any decision relating to 
dual citizenship, preferably the 
suggested one, be made known to 
citizens of Baltic origin and that all 
Australian diplomatic posts be made 
fully aware of this information.

It is further submitted, that even a 
more satisfactory solution to dual 
nationality of Australian citizens of 
Baltic origin would be achieved if 
the Australian Government re
versed its recognition of the de-jure 
incorporation into the U.S.S.R. of 
the Baltic States of Estonia, Latvia 
and Lithuania.

Yours faithfully 
A.P. Šimkus 
Federal President

PARLIAMENT OF AUSTRALIA
f '

Joint Committee on Foreign Affairs 
and Defence Parliament House, 
Canberra, A.C.T. 2600

17 June 1975

Mr. A.P. Šimkus
Federal President,
Lithuanian Community in Australia, 
55 Lancaster Street,
EAST BENTLEIGH. VIC. 3165

Dear Mr. Šimkus,

I am writing to acknowledge your 
letter responding to this 
Committee’s published invitation 
for interested parties to present 
their views on the question of dual 
nationality, which is the subject of 
the Committee’s current inquiry.

There has been an exellent response 
drawing attention to many aspects, 
both for and against the concept of 
dual nationality-and all view points 
will receive detailed consideration 
before the Committee presents its 
report to Parliament. The Com
mittee has asked me to thank you 
for your contribution.

In the event of the Committee 
wishing to have^elaboration of the 
views you have expressed, either by 
personal discussion or in writing, I 
Shall contact you again. I shall also 
forward you a copy of the 
Committee’s report to Parliament 
when it has been finalised.

Your sincerely,

A.H) Higgins 
Secretary
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POKALBIS SU V. JUŠKA
>

Pereitą savaitgalį Sydnejuje lankėsi ALB Krašto Valdybos narys jau
nimo reikalams Vytautas Juška. Išnaudodamas turimas poros savaičių 
universitetines atostogas jis važinėja po didesnes kolonijas ieškodamas 
glaudesnių kontaktų su jaunimu, rūpindamasis artėjančio Jaunimo 
Kongreso reikalais ir keldamas Jaunimo Sąjungos idėją. Prieš atvykda
mas į Sydney jis buvo susitikęs su Canberros lietuvių jaunimu. Sydneju
je jis matėsi su eile vadovaujančių asmenų, turėjo bendrą posėdį su jau
nimo atstovais ir apylinkės valdyba. Kokia šiuo metu Jaunimo Sąjungos 
padėtis Australijoje ir kaip vyksta Kongreso ruošos darbai, Vyt. Juška 
taikliai atsako pokalby su Romu Sakadolskiu, kuris yra Amerikoje pasi
ruošimo Kongresui spiritus movens. Pokalbis skirtas ’’Pasaulio Lietu- • 
viui”, bet maloniu Vytauto sutikimu pasinaudojame ir mes. Red.

Artėjantis Jaunimo Kongresas 
nesiribos vien Amerikos žemynų 
įnašu. Štai Australijos lietuviai 
taipgi žada siųsti savo jaunimo kon
tingentą, o prie jų tikriausiai prisi
dės ir nemažas būrys ekskursantų.

Geriau susipažinti su tenykštėmis 
nuotaikomis užvedėme pokalbį su 
jaunu ir energingu inžinerijos stu
dentu iš Melbourne, VYTAUTU 
JUŠKA. Patyrėme, jog esama tiks
liai kalbančio, įžvalgaus, apgalvotu 
žodžiu jaunuolio, kuris atvirai pa
klaustas, taip pat atvirai ir atsakė į 
pateiktus klausimus.

ROMAS SAKADOLSKIS: Aust
ralijoje, taip, kaip ir kitur išeivijoje, 
po Jaunimo antrojo kongreso įsi
steigė Lietuvių jaunimo sąjunga.
Sprendžiant iš Tavo pranešimų 
Australijos lietuvių spaudoje atro
do, jog ikšiol Sąjungos mintis nėra 
radusi tinkamo atgarsio. Kodėl?

VYTAUTAS JUŠKA: Atgarsio 
nerado todėl, kad niekas tos minties 
tinkamai ir išsamiai nepristatė. Ma
tyt, kad ir patiems Antrojo kongre
so atstovams šis klausimas nebuvo 
visiškai aiškus.

■PATS ŽODI§_^—SĄJUNGA — 
JAUNIMUI YRA SVETIMAS. PAS 
MUS BUVO PRIIMTAS ŽODIS 
’’KOMITETAS”. TAIGI AIŠKU, 
KAD TAI JAUNIMO KOMITE-
TAS. O ČIA IŠ KARTO SĄJUNGA.

JAUNIMO SĄJUNGOS IDĖJA 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAU
NIMUI IR VYRESNIAJAIVTSUO- 
MENEI NĖRA VISIŠKAI AIŠKI. 
Dažnas klausia, kuo Sąjunga bus 
geresnė už jau veikiančias jaunimo 
organizacijas - skautus, sporto klu
bus, studentus ir t.t.? Niekas pas 
mus Jaunimo sąjungos tikslų tinka
mai nepristatė, neatskleidė ir ne
populiarino. Kongresininkai tos pa
reigos neatliko, o vyresnieji - nesi
domėjo. Užtat dabar viską reikia 
pradėti nuo A-B-C.

SAKADOLSKIS: O kaip pats įsi
vaizduoji Jaunimo Sąjungą Austra
lijoje? Kokia turėtų būti jos paskir
tis?

JUŠKA: Laikui bėgant Jaunimo 
sąjunga turės susirasti savo vietą 
Bendruomenėje, turės ją išsikovoti 
veikla ir darbu. Jai reikia turėti sa
vo rėmėjus, narius ir publiką, savo 
darbo barą ir stilių.

Sąjunga turėtų imtis tokių darbų, 
kurių neatlieka kitos jaunimo orga
nizacijos. Tarp jų būtų ruošti litua
nistines savaites, seminarus, minėti 
specialias sukaktis... žodžiu būti ko
ordinatore ir organizatore. Sąjunga 
turės glaustis prie Lietuvių Bend
ruomenės, teikti jai paramą ir pra
šyti iš jos paramos. Sąjunga turėtų 
telkti po savo sparnu visą sąmonin
gąjį jaunimą, duoti jam darbo, kad 
jis įsigytų patirties.

Aišku, tokią savo paskirtį Jauni
mo sąjunga galės atlikti tik tada, 
kada ji gaus impulso iš gerai suor
ganizuoto centro, Jos dvasios tėvu ir 
toliau būtų kas keli metai rengiami 
Jaunimo ko ngresai.

SAKADOLSKIS: Na, o kaip su 
tais ryšiais, kuriuos stengiamasi 
Kongreso metu puoselėti? Šiaurės 
Amerikoje nugirstame apie austra-

X

V. Juška

liečių nusiskundimus, kad esą tar
pusavinių ryšių kaip ir nėra.

JUŠKA: PIRMIAUSIA TEKTŲ 
KLAUSTI, KĄ JUS LAIKOTE 
RYŠIAIS? ASMENINIS RYŠYS 
YRA VIENAS DALYKAS, O OR
GANIZACINIS — VISAI KITAS. 
AIŠKU ORGANIZACINIAI RY
ŠIAI NEPANEIGIA INDIVIDUA
LINIŲ; O JUOS TIK ĮPRASMINA.

Pirmiausia tektų ieškoti idėjinio, 
organizacinio ryšio. Reikia apsikeis
ti mintimis, planais, informacija ir

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO
REIKALAIS

Kongreso Informacijos Tarnybos 
biuleteny mano pavardė įtraukta 
kaip bendradarbio. Porą straipsnių 
parašiau kongreso mintimis, nes 
mėgstu jaunimą, su jaunimu daug 
esu dirbęs skautuose ir sporte ir no
rėčiau toliau dalyvauti su jaunimu, 
tik gaila, kad metų krūva apsunkino 
mano raumenis ir jau su jaunimu 
nebesuspėju.

Kongreso Informacijos biuleteny
je, kurį gavau prieš porą dienų, tarp 
kitko rašoma: ’’Australijoje į Kong
resą žvelgiama labai atsargiomis 
akimis. Mat, buvo nusivilta pereitų
jų dviejų Kongresų atstovais.” Ne
žinau, iš kokių šaltinių šita nuomonę 
gavo biuletenio redaktoriai, bet 
tuose žodžiuose yra daug skaudžios 
tiesos. Negaliu suprasti, ko iš Kong
reso dalyvių laukiama jiems sugrį
žus iš kongreso? Ar kad jie viską ki
tą metę į šalį tik dirbtų vien lietu

| KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ J

KREIPKITĖS - j j

Į LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ |

Palanga Travel
364 Sussex St. Sydney City

jjį Turime įvairių atostoginių išvykų bei ekskursijų po Pacifiko salas.
Skambinkite Tel. 26 3526

patirtimi Sąjungos skyrių veikloje.
SAKADOLSKIS: Kiek teko pa

tirti iš pranešimų spaudoje, Jūs jau 
pajudėjote Kongreso ruošoje ir ke
tinate rinkti savo atstovus. Kuriame 
tarpsny esate?

JUŠKA: Viskas tebėra laukimo ir 
padėties tyrimo stadijoje. Į Kongre
są, kaip žinai, turime teisę siųsti 21 
atstovą arba antrininką.Šiuo metu 
taipgi pradedama organizuotis pa
čiai kelionei. Tikimės, kad gali vykti 
iki 80 žmonių, bet dar peranksti 
tiksliems spėliojimams.

Kongreso atstovų kriterijus esa
me nustatę griežtus, bandydami 
prilygti Šiaurės amerikiečiams. Ta
čiau gali tekti tenkintis tik vidurkiu. 
Tai priklausys nuo tų, kurie galės 
važiuoti.

SAKADOLSKIS: Jaunimo
kongresų organizatorių adresu gir
disi kritika, jog akademinė jų prog
rama esti tokia bendra ir plati, kad 
pasigendama konkrečių vaisių. Ko
kia Tavo nuomonė?

JUŠKA: Klausimas teisingai pa
statytas ir teisingai atsakytas, o pas 
mus tai pasitvirtino ir tikrovėje. 
Aiškus dalykas, Studijų dienų prog
ramą reikia keisti. Reikia, kad ji 
būtų pačių atstovų lygio. Studijų 
dienos turi padėti jaunimui susigau
dyti padėtyje ir padėti spręsti tas
problemas, kurios konkrečiai liečia 
Jaunimo sąjungų atstovus, ir kurios 
atliepia jų vietos ir laiko poreikius.

SAKADOLSKIS: Tu nedalyvavai 
pereitame Kongrese, bet štai atsi
dūrei artėjančiojo vadovo pareigose. 
Kaip jautiesi?

JUŠKA: Taip, Antrajame Kon
grese nedalyvavau, o į tas vadovau
jančias pareigas patekau gan atsi
tiktinai. Tikrumoje, tai jos turėjo 
atitekti kam nors iš buvusių kon- 
gresantų. Aišku, dabar ne laikas

višką darbą? Ar kad vietiniai laik
raščiai būtų užpildyti vien tik jų 
straipsniais, ar kokio kito stebuklo? 
Galiu dešimtis pirmųjų kongreso 
dalyvių išvardinti, kurie yra veiklūs, 
susipratę lietuviai, tai ko mums 
daugiau reikia! Mano giliu įsitikini
mu, kiekvienas pirmųjų kongreso 
dalyvių gavo lietuviško imuniteto 
didesnę ar mažesnę dozę, ir tas liks 
visą laiką.

Jeigu dalis tautiečių yra nusivy
lusių kongreso dalyviais, tai didesnė 
dalis turėtų būti nusivylusi nepri
klausomos Lietuvos išaugintais, sti
pendijomis išmokslintais lietuviais. 
O tokių yra labai daug. Jau daugelį 
kartų esu rašęs, kad reiktų pirmiau
sia pasižiūrėti į pačius save prieš 
pradedant kritikuoti ir smerkti jau
nimą.

Toliau tame pačiame biuletenyje 
rašoma:. Kaip matyti, Australijoje 

gailėtis, turiu ištesėti. Organizacinio 
darbo nesibaidau.

SAKADOLSKIS: Ar galima iš to 
daryti išvadą, jog ano Kongreso 
atstovai pasitraukė, kaip sakome, ”į 
pensiją”?

JUŠKA: Kad iš daugelio kongre- 
santų liko tik šiaudai,tai beveik tei
sybė. Nuostolio koeficientą, aišku, 
neįmanoma dabar išvesti. Tai paro
dys tik ateitis. Nesakau, kad tie bu
vusieji yra visai nieko neverti. Kon
gresai ar Sąjunga patys vieni nepa
judins žemės, problemos spręstinos 
visos bendruomenės mastu. Bet į 
Kongreso rengimą bei atstovų at
rinkimą nereikėtų žiūrėti paviršuti- 
•pi 1 s 1^31

SAKADOLSKIS: Gyvename
skirtingose aplinkose, kitokiose są
lygose. Kaip manai, ar Jūsų gyve
nimas daug skiriasi nuo mūsų?

JUŠKA: Yra stambių skirtumų, 
kuriuos žinau ir jaučiu ne tik aš vie
nas. Tam tikrais atžvilgiais mes 
Australijoje esame ir būsime skur
desni už Jus. Pakaks jei paminėsiu 
Jūsų aukšto lygio savaitgalio litua
nistines mokyklas, gausų būrį švie
suolių, kultūrinę veiklą, spaudą ir 
1.1. Taip, Jūsų sąlygos kur kas ge
resnės, nei mūsų. Bet rankų mes 
nenuleidžiame, o džiaugiamės ką tu
rime, ir darbuojamės toliau.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

tas entuzijazmas Kongresui, kuriuo 
degte dega kitų kraštų lietuvių 

jaunuomenė, dar pakolkas tik ruse
na lengva liepsnele. Tačiau yra vil
čių jog tie. kurie seka kitų kraštų 
lietuviu gyvenimą, įsitikins, jog 
Kongresai vra naudingi net ir to
liausiai nu<> kitų gyvenantiems lie
tuviams, o gal kaip tik tokiems jie
labiausiai reikalingi.

Skaudu, bet taip yra, kad pas mus 
dar kongreso organizavimas tik ru
sena lengva liepsnele. Liko tik penki 
mėnesiai iki kongreso pradžios, ir 
kada Kanados ir JAV išrinktų at
stovų pavardės ir trumti aprašymai 
jau paskelbti biuletenyje, dar pas 
mus tik kviečiama registruotįsKada 
jau nustatyta tikra programa su da
tomis ir vietovėmis, dar mūsiškiai 
nežino tikslios kelionės ir kitų išlai
dų kainos. Kada jau Pietų Ameri
kos, JAV ir Kanados lietuviai sutel
kę tūkstančius dolerių Jaunimo 
Kongresui, Australijoje dar niekas 
nepradėjo telkti lėšų, išskyrus pačio 
jaunimo pastangas, darant pobū
vius, iešmines ir kitus mažo masto 
pinigų telkimo mėginimus.

Gal tai lietuviškas būdas, ar mū
siškis pasirodymas, kas tai esu aš, 
dominuoja tautiniame gyvenime. 
Išrinktos Apylinkių valdybos, jei 
kas tik kitas imasi iniacityvos ką 
nors daryti, tuoj įkiša savo, kad be 
mūsų neturite teisės, kad viskas turi 
būti daroma valdybų vardu ir pana
šiai., Neseniai daug skaitėme apie 
radijo valandėlę Melbourne, .veik 
panašus dalykas nutiko Canberroje. 
Nei praėjusioji nei dabartinė Apy
linkės valdyba prie jaunimo Kong
reso organizavimo nėra pridėjusi 
piršto. Pats jaunimas jau yra suruo- 
šęs iešminę, ruošia kultūros vakarą 
(pirmas įvykis Canberros lietuvių 
gyvenime), žada suruošti pobūvį ir 
dar vieną iešminę. Visi keturi kan
didatai paeiliui dukart į savaitę dirba 
lietuvių klube kaip patarnautojai ir 
visas tas pajamas deda į bendrą ka
są. Mano įsitikinimu jie sutelks lėšų 
labai nedaug,, kurių gal neužteks nei 
kišenpinigiam. Kelionės ir kitas iš
laidas turės padengti patys. Iš pat
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Jaunimo kongreso.
Atkelta iš psl. 3

pradžių jie buvo nutarę, kad visas 
sutelktas lėšas visi vykstantieji pa
sidalys lygiomis nežiūrint ar jie bus 
išrinkti atstovais ar antrininkais ar 
tik šiaip dalyviais. Tokį nutarimą 
buvo padarę ne vien tik kandidatai, 
bet visas jaunimas, ir skaitau, kad 
tai labai gražus ir draugiškas žestas. 
Lankantis Krašto Valdybos Jauni
mo atstovui Canberroje, apylinkės 
valdybos atstovas posėdyje pareiš
kė, kad sutelktomis lėšomis, galės 
pasinaudoti tik vykstą į Kongresą 
atstovai, nes lėšos nors ir pačių jau
nuolių surinktos, bet surinktos iš 
bendruomenės.

Suprantu, kad valdyba, sutelkusi 
lėšas turėtų moralinį pagrindą dik
tuoti, kaip lėšos turėtų būt skirsto
mos, bet nė kiek prie to neprisidėjus 
ir reikšti savo autoriteto valią tikrai 
nederėtų.

Kartu su informacijos biuleteniu 
gavau, ir Dirvos Nr. 46 iškarpą, kur 
PLV Pirmininkas Bronius Nainys 
atviru laišku kreipiasi į Lietuvių vi
suomenę ’’Remkime Jaunimo Kong
resą”. Tame laiške p. Nainys rašo: 
’’Todėl visus lietuvius išeivius pra
šau atsiliepti į šį mano laišką auka 
jaunimo kongresui, kuri bus labai 
prasmingai sunaudota. Visus LB 
apylinkių valdybų pareigūnus ir jų 
talkininkus prašau nepagailėti nei 
laiko, nei darbo...” P. B. Nainys laiš
ką baigia: ’’Jaunimo Kongresą rem
kime visi, nes tai yra pats prasmin
giausias investavimas į tautos loby
ną.”

J aunimas
Adelaidėje

Birželio 14-tą, šeštadienį, Adelai
dės Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
skyr. valdyba davė įdomų renginį - 
KULTŪRINĮ VAKARĄ. Vakaro 
programoje pirmieji pasirodė ’’VAI
DILOS” aktoriai - G.Matulevičienė, 
V.Ratkevičius, N.Skidzevičius ir 
J.Venclovavičius. Aktoriai, jiems 
įprastu subtilumu, atliko poezijos 
montažą ’’Kas tai yra meilė”.

Kai poetas atskleidžia savo viziją, 
o aktorius ją interpretuoja ir su
konkretina, tai visuomenėje, kurioje 
mums tenka gyventi, tolydžio dau
gėja šviesos ir šilumos - skaidraus 
žmoniškumo. O žmoniškumas reika
lingas kaip oras, nes be jo sunku 
kvėpuoti, nėra kuo gyventi. Tas 
žmoniškumas - tai meilė, kuri paža
dina svajonę, idealo ir grožio troški
mą.

Antrasis programos punktas - 
Adelaidės ’’Vyrų Kvarteto” dainos, 
kurias paruošė ir dainininkams 
akompanavo Nemira Masiulytė. 
Girdėjome V.Baumilo ’’Javapiūtę”,
J. Juozapaičio ’’Mano pypkę” ir
K. Kavecko ’’Lopšinę”. Vyrų ketver
tukas ne tik gražiai dainuoja, bet 
neeilinis ir sąstatu, k.a.: J.Jaunutis, 
V.Opulskis, J .Baranauskas ir J.Ne- 
verauskas. Kvartetui linkėtina nu
vežti savo dainas pasižmonėti ir į ki
tas apylinkes.

Pasigėrėję dainavimo grožiu, to
liau klausėmės jaunimo aktualijų, 
kurios pavadintos ’’Repetidija”. Ak
tualijose atsispindėjo įvairus 
J.S-gos veiklos momentai ir veikėjų 
bruožai: ’’reikia šio, reikia to”, - rei
kia pinigo ir dirbančiųjų supratimo, 
nes III-sis PLJ Kongresas artėja, 
rūpesčiai didėja ir t.t. Beje, kiek te
ko patirti, Adelaidės lietuvių visuo
menė savo jaunimą skatina ir globo
ja. Antai, K.Taparo vadovaujami 
Ramovėnai - patys pirmieji į talką 

atžygiuoja, o jiems įkandin seka ir 
kitos organizacijos. Jaunimas, paty
ręs visokeriopą vyresniųjų globą,
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Iš informacinio biuletenio aiškiai 
matyti, kad viso pasaulio lietuviai 
domisi Kongresu, visos LB Apylin
kės Telkia lėšas, tik Australijos lie
tuviai dar nieko nedaro, bet manau, 
kad dar nėra visiškai vėlu. Kiekvie
nas didesnis užsimojimas reikalin
gas įnašo, jei norime iš to ką nors 
atgauti. Jeigu tikrai norime dar 
pratęsti lietuvišką egzistenciją 
Australijoje, jei dar tikrai norime, 
kaip kad daug šnekame, matyti mū
sų jaunimą lietuviškesnį, tai dabar 
yra proga parodyti ne šnektomis, 
bet darbais. Manyčiau, kad Apylin
kių valdybos tuč tuojau turėtų imtis 
iniciatyvos telkti lėšas, o kiekvienas 
tautietis atsisakykime vienos bon- 
kos skočio, ar vodkos, ir Australijos 
lietuvių jaunimas tikrai galės puikiai 
reprezentuotis Jaunimo Kongrese, 
padarytų pastangų neužmirš ir bus 
dėkingi.

Jaunimo Kongreso metu Brazili
joje įvyks mažoji tautinių šokių 
šventė. Šventėje turėtų dalyvauti 
apie 12 tautinių šokių vienetų. Ar 
negražu būtų, kad ir Australijos at
stovai sudarytų aštuonias poras. 
Dauguma vykstančio jaunimo daly
vauja tautiniuose šokiuose, ir tik 
reikėtų koordinacijos ir nors poros 
repeticijų, kad būtų galima pasiro
dyti atskiru vienetu. Čia jau jauni
mo rūpestis ir aš tikiu, kad jie tai 
padarys.

Pilkų Petras

jau nebegalės skųstis: ’’veikiam 
veikdami veikimą, kai pažiūri - juo
kas ima”, atseit, niekas nemato, ne
sidomi ir nepadeda. Verta ir įsidė
mėti, ypač jaunimui, kad žmogų 
žmogum padaro jo darbas! Jeigu 
jaunimui tikrai rūpi Tautos ateitis, 
jis privalo visomis jėgomis priešintis 
fizinio ištižimo ir dvasinio išglebimo 
epidemijai. ’’Aktualijų” skelbėjai - 
Ramunė Varnaitė, Irena Rupinskai- 
tė ir Linas Varnas - nusipelno 
komplimento, kad ryškindami savo

NUSIVYLIMAS VAKARAIS
”Metmenų”Np. 29, straipspyje 

’’Kam mums reikalingas Kontinen
tas” autorius V. Jungėnas, prieš 
kalbėdamas apie patį A. Solženicįno 
įkurtą tarptautinį žurnalą ’’‘Konti
nentą”, užkliudo ir pabėgėlio iš ko
munistinio pasaulio, patekusio į Va
karus, nuotaikas ir net nusivylimus. 
Autorius, atrodo, yra ir pats ’’išeivi
jos naujokas”, nes pasakoja savo as
meniškus išgyvenimus. Cituojame:

’’Naują išeivį, žmogų, atvykstantį 
iš komunistinio pasaulio į Vakarus, 
laukia daug .staigmenų. Ne, ne pre
kių gausybė, jų įvairumas ir priei
namumas, ne spaudos ir žodžio lais
vė, ne demokratiniai žaidimai arba 
asmenybės teisės ir privatinės bei 
visuomeninės iniciatyvos galimybės 
stebina mus. Apie visa tai mes žino
jome dar būdami tenai, to laukėme, 
tikėjomės ir jokios staigmenos dėl to 
mums nebuvo (visais atžvilgiais 
mūsų lūkesčiai buvo net didesni, ne
gu tai, ką radome realybėje). Apla
mai mes, tarybiniai žmonės, esame 
daugiau linkę pervertinti Vakarus, 
negu juos nepakankamai įvertinti. 
Tai įskiepyta mums iš dalies pačios 
komunistinės propagandos, kuri 
vaizduoja Vakarų pasaulį, kaip or
ganizuotą, priešišką komunizmui jė
gą ir kaip nepriimtinos mums ko
munistinės santvarkos antipodą. 
Taigi, vykdami čionais, mes tikime 
rasti ne tik aukštą materialinę gėro
vę, ne tik plačiąsias galimybes lais-

TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA —

MŪSŲ ŠIRDY VISADA!

veiklos aktualijas, pakankamai iš
ryškėjo ir patys, k.a.: vaidybiniais 
gabumais, taisyklinga tarsena ir 
temperamentinga frazuote.

Antroj programos daly girdėjom 
dvi deklamacijas ir akordeoną. Ai
das Kubilius deklamavo Pr. Pusdeš- 
rio ’’Gulivero sapnas”, o Regina 
Pranckūnaitė - S. Neries ’’Šokėjos”. 
Abu deklamatoriai turi gerą dikciją, 
bet potekstė jiems dar nepavaldi. Po 
ilgokos pertraukos buvo įdomu iš
girsti grojant ir M.Dumčiuvienę 
(Marytę Manikauskaitę), kuri akor
deonu atliko ’’Potpouri” ir nelengvą 
’’Circus Ring”. Atlikėja - aukštos 
klasės akodreonistė, duodanti akor
deono pamokas, turinti laiko ir tau
tiniam šokiams. Klausantis meist
riško, grojimo, norėtųsi palinkėti dar 
vieno dalyko: grojant tautiniams 
šokiams, reikėtų kaitolioti tonacijas. 
Kai melodija daug kartų kartojasi, 
tai ji darosi nuobodi, ją reikia paį
vairinti.

Paskutinieji vakaro programos 
atlikėjai - tautinių šokių grupės 
’’Žilvino” jaunimas, pašoko Subatė
lę, Lenciūgėlį ir Blezdinginį Jonkelį. 
Grupės vadovas - Leonas Macpanas 
- deda pastangas pralaužti skepti
cizmo sieną. ’’Žilvino” šokėjai nesto
koja išraiškos, bet galima įžiūrėti 
dar ir trūkumų. Vidinis šokėjų polė
kis - emocionalumas, turi balansuo- 
tis su ritmine judesių kantilena. 
Mechaniški judesiai, choreografine 
prasme, šokį tik sukarikatūrina. 
Kad taip neatsitiktų, reikia grakš
čios judesio plastikos ir muzikalios 
išraiškos.

Manau, kad viena kita reiklesnė 
pastaba atlikėjų, kaip tų paukščių iš 
kanapių, tikrai neišbaidys. Organi
zacinį darbą dirbantis jaunimas, sa
vaime aišku, nusipelno mūsų visų 
dėmesio, vertinimo ir pagarbos! Pa- 

vai reikštis, bet ir globalinį sąmo
ningumą, visapusišką informuotu
mą, orientuotą pasiryžimą tikslingai 
veikti prieš totalitarizmo pavojų, 
įsikūnijusį Tarybų Sąjungoje. Deja, 
ir šiuo atveju komunistinė propa
ganda pasirodė gerokai klaidinanti. 
Ir, turbūt, nuo to ir prasideda kiek
vieno naujai susidurančio su Vaka
rais išeivio kultūrinis šokas.

”Iš visų staigmenų, kurios mus čia 
Vakaruose pasitiko, aš išskirsiu tik 
dvi, kurios turbūt, bendros visiems 
išeiviams, o be to, ir svarbiausios 
idėjiniu požiūriu. Viena tokia staig
mena liečia Vakarų visuomenę ir 
pavadinti ją galima vakarietiškuoju 
provincializmu. Kita liečia išeiviją ir 
galėtų būti pavadinta emigracijos 
neadekvatiškumu kaip savo funkci
jai, - būti laisva, politiškai aktyvia 
tautos dalimi, - taip ir tiems lūkes
čiams bei aprioriniams vaizdiniams, 
kuriuos mes tenais apie išeiviją bu
vome susidarę.

’’Vakarietiškas provincializmas 
mus pasitiko iš karto ir įvairiose 
formose. ”Ar jūs pašėlote važiuoti į 
Ameriką, į tą pragarą, iš jūsų ra
mios ir vis dar harmoningos šalies?” 
Tokį klausimą kone kiekvienam 
išeiviui tekdavo išgirsti iš daugelio 
amerikonų - intelektualų, sutiktų 
dar sėdint Vienoje arba Romoje ir 
laukiant amerikoniškos vizos. O jei 
jau tekdavo išsikalbėti apie tai, kas 
vyksta platesniame pasaulyje, tai 
pasirodydavo, kad vakariečio akimis

Marija Saulaitytė

NORS KELIAS BUVO
PAŽYMĖTAS

nors kelias buvo pažymėtas, 
nors ženklai buvo aiškiai palikti,

nenorėjau juo sekti

sankryžoje kitur pasukau

ne į šiaurę, ne į pietus,
ne horizonto linkme,

bet ten, kur neišskaitomi šešėliai
kilimus žemei audžia

TAI TIK SUTAPIMAS

tai tik sutapimas,
kad išaušo, saulei pasirodžius

galėjo būti visai kitaip:
amžina prietema
arba tamsos - šviesos žaidimas,

it sapno prieš pat pabudimą 

baigai, kritišką žodį reikėtų nu
kreipti į vyresniuosius, ypač šeimas, 
ir paklausti: ar daug padarėme, kad 
išmokytume savo vaikus gerbti ir 
mylėti žmogų?... Savo žemę?... Tė
viškę ir savo kalbą?... Žmogus negali 
vien tik tam gyventi, kad sočiai pa
valgyti? ir apsirengtų.

JONAS JUŠKA
f

žiūrint, nėra baisesnio režimo, negu 
Pietų Afrikoje, didesnio teroro, ne
gu Čilėje, stambesnių problemų, ne
gu tos, kurias sudaro Rodezijoje ir 
kituose Afrikos bei Azijos užkam
piuose užsilikę senos kolonijinės sis
temos pėdsakai ir pan.

’’Ypatingai įdomiai ta prasme 
vystydavosi pokalbiai, kada kuris 
nors iš mūsų bandydavo teigti, jog 
karinis perversmas Čilėje buvo ma
žiausia iš bėdų, kurios galėjo už
griūti tą šalį ir visą pasaulį aplamai. 
Pasipiktinimui nebūdavo galo, žodis 
fašismas kaip koks prakeikimas, ne
nustodavo kabėti ore. Ne, mes ne- 
gynėme Pinočeto nei gyrėme jo te
roristinius metodus. Mes tik bandy
davome paaiškinti^ kad ' Aljendės 
politika neišvengiamai vedė Čilę į 
komunistinę diktatūrą, į diktatūrą, 
kuri, skirtingai nuo karinės (perei
namosios į normalią tvarką) dikta
tūros, negrįžtamai nutrauks su de
mokratija (ž. Kastro Kubą), dar la
biau padidins Tarybų Sąjungos įta
ką Amerikos kontinente ir jau vien 
dėl to, kad atstovauja tik 36 % šalies 
gyventojų (o faktiškai daug mažiau, 
nes tie 36 % balsavo vis dėl to už 
demokratiją, o ne už diktatūrą), 
pradės vystyti tokį terorą, prieš ku
rį visi Pinočeto žvėriškumai pasiro
dys tik vaikų žaidimais. Tačiau pa
prastai mūsų pokalbininkai net ne
norėjo tokių samprotavimų klausyti. 
Geriausiu atveju, žiūrėdami stačiai į 
veidą savo nekaltomis, naiviomis 
akimis, jie sakydavo mums: ’’bet ką 
gi Jūs šnekate, Pinočeto pervers
mas yra C.I.A. organizuota Ameri
kos pergalė, o jūs gi neteigsite, kad
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VAISINGOS PASTANGOS
Bendigo mieste įvykusioj Liberal 

Party konferencijoj, Moe liberalų 
partijos skyrius įtraukė į darbot
varkę Pabaltijo Kraštų okupacijos 
pripažinimo klausimą. Po ilgesnių 
debatų buvo nutarta ir nubalsuota 
įtraukti į liberalų partijos rinikiminę 
paltformą Pabaltijo kraštų aneksijos 
pripažinimo atšaukimą.

Įdomu buvo žinoti, kodėl kaip tik 
Moe liberalų partijos skyrius šį 
klausimą iškėlė Bendigo konferenci
joje?

Latrobe Valley seniūnė, p. V.Ko- 
ženiauskienė mus sekančiai painfor
mavo.

— Kai tik buvo sužinota apie Pa
baltijo kraštų aneksijos pripažinimą, 
tuojau pradėjau eiti pas visus fede- 
ralinius ir valstijos politinių partijų 
vadus. Nė vienas neišvarė. Victori- 
jos Labor partijos parliamento na
rys buvo ypatingai malonus ir apie 
mūsų kraštų klausimą nieko dar ne
žinojo. Jis stengėsi ginti savo parti
jos politiką, vėliau suteikė visas in
formacijas apie pripažinimo eigą ir 
to priežastis. Per jį buvo gauti pa
aiškinimo laiškai iš ’’Foreign Office” 
išdėstant būsimą mums šio pripaži
nimo naudą.

Į liberalų partiją buvo kreiptasi 
įvairiuose partijos narių susirinki
muose, dalyvaujant parliamento na
riams ir kitų apylinkių egzekutyvo 
nariams ir vis prašyta konkrečios 
pagelbos. Turiu pasakyti, jog libe
ralai šilčiausiai ir dideliu entuziasmu 
į prašymą atsiliepė. Taip sekančiai 
progai pasitaikius, federalinėj libe

ralų partijos konferencijoj vykstant 
Bendigo mieste Moe delegetai klau
simą iškėlė ir sėkmingai pravedė. 
Konferencijos posėdžio ’’minučių” 
kopija randasi ALB Krašto Valdy- 
boje.-

Iš ponios seniūnės žodžių atrodo, 
lyg tai būtų buvę labai lengva. To
liau kalbantis, pasirodė, jog ponia 
Koženiauskienė įdėjo baisiai daug 
pastangų ir reikėjo labai daug žygių, 
daug posėdžių ir dar daugiau kalbų 
ir įrodymų, kodėl mūsų tėvynė turi 
būti laisva, kodėl Australijos pripa
žinimas toks baisus ir bereikalingas.

Įvertindami p. Koženiauskienės 
didelį darbą ir tokį svarbų galbūt 
sekančios valdančios partijos pažadą 
Sovietų aneksijos pripažinimo at
šaukimą, mes pamiršome p. Kože- 
niauskienei padėkoti. Šis pažadas 
yra mums labai didelis laimėjimas ir 
tai pasiekta per dideles, pasišventu- 
sios moters pastangas.

Viliuosi, jog ne vien lietuvės, ne 
vien visų trijų Baltijos kraštų mote
rys prisidės prie mano šiame lape 
Latrobe Valley seniūnei, p. V.Kože- 
niauskienei reiškiamos padėkos, bet 
ir Baltic Council ir ALB vyresnieji 
prisidės ir įvertins p. Koženiauskie
nės laimėjimą.

Moterų vardu nuoširdžiai dėkoju 
p. Koženiauskienei ir džiaugiuosi 
laimėjimu.

Pažadas šiandien: privalome visos 
ir visi stengtis, kad jis būtų ištesė
tas.

A.Matukevičienė

Ak Tu, broli, broli, kaip norėčiau 
dabar Tave pamatyti, taip sau 
žvilgterėti į Tavo plačią kaktą, į su
gurinta nosį ir geras akis. Na, (ne
pyk'

’’KAPITALISTINĖS” SVAJONĖS

Iš Konstantino laiško broliui Po
vilui Amerikoje:

Mylimas Povilėli, nors Tu ir ame
rikoniška kiaulė, bet tegul Tave 
griausmas - rašau ir tiek. Kodėl Tu, 
nevidone, visiems rašei, o man - ne,
ar užmiršai, kaip mudu ne kartą ge
rai gyvenome? Ė, Tu! 0 aš apie Tave 
nuolatos galvojau, ir džiaugiausi, ir 
sielojaus, ir planavau, kas bus, kai 
aš pas Tave atvažiuosiu. (...) moky
kis anglų kalbos. Tada droši sau į 
Bostoną, ar į Čikagą, ir krausi dole
rius, kuriuos mes vėliau švaistysi
me. (...) važiuoju pas Tave, o ten 
mane išmokysi greit ir daug uždirb
ti, ir per trumpą laiką - susikraunant 
kapitalą! Kapitalą dalinam į dvi da
lis: vieną išsiunčiame namo, o kitą 
susikemšame į kišenes ir važiuoja
me pirmiausia lankyti vidurinės 
Amerikos, Meksikos, o paskiau kelių

mėnesių poilsio į Australiją. Iš ten į 
Ceiloną ir į Rytų Indiją, kurią ne
greit panorėsime palikti, o desertui 
liks Afrika, Egiptas, piramidės, 
sfinksai, palmės, kupranugariai, da
tulės, krokodilai, o paskui, brolau - 
Pariečė, Ratnyčia, Ratnyčėlė 
(Druskininkai)......

Tas veržimasis į tolius, noras ke- 
liausti, atsigimė jo vaikaityje, jo 
vienintelės dukters Danutės Zubo
vienės sūnuje. Iš visų anūkų Kasty
tis Zubovas buvo labiausiai panašus 
į senelį išvaizda. Kaip ir senelis, jis 
dirbo ne tai, ką buvo studijavęs. Iš 
profesijos architektas, jis tyrinėjo 
Azijos aukščiausius kalnus. Jo rū
pesčiu, 1964 m. viena Palmyro (Hi
malajų) kalnų viršūnė yra pavadinta 
Čiurlionio vardu. Kaip ir senelis, jis 
tragiškai mirė vos 30 peržengęs. Jis, 
virvei nutrūkus, kaip ir senelis, 
nukrito į prarają.

Nusivylimas...
šiandieną pasaulyje yra jėgų, bai
sesnių už amerikoniškąjį imperia
lizmą”.

’’Dievaži, galvoju, kas visą gyve
nimą skaitė Pravdą, jis ar aš, ir nei 
nemirktelėjęs sakau, kad, žinoma, 
yra daug baisesnių jėgų, kad dar vi
sai neseniai aš tos baisiausios jėgos 
viduryje gyvenau ir kad visas vadi- 
n am a s i s amerikoniškas
imperializmas yra ne kas kita, kaip 
tik silpnas bandymas apginti pasaulį 
nuo tos baisiausios jėgos. Bet kas 
jam. Kaip tai žiurkei, kuriai nėra 
baisesnio žvėries už katiną, taip ir 
jam nėra baisesnių jėgų, negu tos, 
kurias jis savo ribotame pasaulyje 
betarpiškai jaučia. ’’Taip, - sako toks 
vakarietis,- Tarybų Sąjunga irgi 
(girdite, irgi!) imperialistinė valsty
bė, bet ji ne tiek pavojinga kaip 
JAV, ji gi nesiskverbia į visą pasau- 
lį(?), neuždeda savo letenos kur ir 
kam tik įmanoma (o sancta simpli- 
citas!), pagaliau ji silpnesnė už 
Ameriką ir jau todėl ne tokia pavo
jinga”.

’’Taip besikalbant vieną, kitą, tre
čią kartą, pradedi suprasti, kad tai, 
ką laikei kuriozu, atsitiktinumu, yra 
dėsninga; kad visiškai neatsitiktinai 
Vakaruose atsiranda politinių parti
jų, siūlančių apriboti karinį biudžetą 
specialiu telefonu, užprogramuotu 
vienu rusišku žodžiu ’’sdajemsia” 
(pasiduodame) ir betarpiškai su
jungtu su Kremliumi, kad logiška 
buvo neigiamai atsakyti 46 lenkams 
- turistams, paprašiusiems politinio 
prieglobsčio Danijoje, grąžinti Simą 
Kudirką į tarybinį laivą arba kas 
dieną siųsti atgal į Kiniją šimtus pa
bėgėlių, kurie rizikuodami daugiau 
negu tik savo gyvybe, nebodami po
licijos ir ryklių, sugebėjo pasiekti 
Hongkongą.

Aš jau nekalbu apie komunistus ir 
kairiuosius radokalus aplamai. Apie 
juos mes žinojome ir ten (nors, žino
ma, daugiatūkstantinės demonstra
cijos, nešinos Lenino, Stalino ir Mao 
Tsetungo portretais, kurias mes sa

vo akimis stebėjome Romoje, nega
lėjo mūsų nesukrėsti; ir tai vyko tuo 
pat metu, kada visų knygynų vitrinų. 
buvo užpildytos Solženicino Gulago 
archigelagu!). Mes tik nesitikėjome 
rasti tiek daug ružavumo nuosaikių 
vakariečių tarpe, nesitikėjome, kad 
taip plačiai yra pasklidusi pažiūra, 
kad TSRS vis dėl to yra socialistinė 
šalis, nors ir su estetiniais - biuro
kratiniais bei imperialistiniais iš
krypimais (vis geresnė, už atvirai 
imperialistines šalis). Mes taip pat 
negalvojome, kad čia Vakaruose 
taip plačiai yra pasiduota savo jau
kaus status quo nuotaikoms, kad 
tiek stipriai yra čia įsigalėjusi ten
dencija statyti ant vienos lentos gy
nybinį Vakarų imperializmą ir agre
syvų komunizmą, normalią santvar
ką ir totalitarinę sistemą, pilnai pa
sikliaujant didžiųjų valstybių jėgų 
balanso tęstinumu ir šventai tikint 
auštančiu detentės rytu.

’’Susidarė labai savotiška situaci
ja: iš vienos pusės mes tik čia suge
bėjome pamatyti, kokiu dideliu 
mastu Vakarai yra psichologiškai 
nuginkluoti mūsų ’’brangiosios dau
giatautės tėvybės” atžvilgiu ir kokia 
ji dėl to tikrai yra grasiai galinga 
pasaulyje (ten, namuose, mes šito 
net įtarti negalėjome), o iš kitos pu
sės, - kiek ribotos yra mūsų galimy
bės paveikti čionykščius žmones, 
perduodant jiems mūsų patyrimą, 
perspėjant prieš gresiantį jiems ko
munistinio totalitarizmo pavojų. 
Mes, žinoma, tikėjome, kad susidur
sime čia ir su naivumu, ir su nepa
kankamu komunistinės sistemos 
supratimu. Mes važiavome pilni vil
čių, kad galėsime prisidėti prie nai
vių abejonių išblaškymo, sugebėsi
me padėti vakariečiams tiksliau su
siorientuoti tose egzistenciškai 
svarbiose situacijose, kurių jie, ačiū 
Dievui, betarpiškai nepatyrė, bet 
kuriose už tat pakankamą patyrimą 
turime mes. Mes buvome tikri, kad 
sukelsime bent šiokį tokį susidomė
jimą, jei ne savimi, tai bent tuo, ką 
galime pasakyti... ir susidūrėme su 
abejingumu, provinciališku pasken
dimu vidinėse savo krašto proble
mose. Čia ir slypi didžiausias mūsų 

nusivylimas Vakarais, ta staigmena 
Nr. 1, dėl-kurios tiek išeivių jaučiasi 
nelaimingais.

’’Tačiau buvo viena grupė žmonių, 
kuriems mes čia šiek tiek vis dėl to 
buvome įdomūs, - senieji išeiviai, 
tautiečiai. Jiems rūpėjo patirti, kas 
naujo Tėvynėje, smalsu buvo susi
pažinti su tais, kas, pasinaudojęs 
proga, dabar iš ten atkeliavo į Va
karus. Mes labai tikėjome tais žmo
nėmis (vėl ne be komunistinės pro
pagandos talkininkavimo, mat, piešė 
ji išeiviją, kaip organizuotą antita
rybinę masę, aktyviai veikiančią ir 
turinčią paramą ’’reakcinguose Va
karų visuomenės sluogsniuose”). Iš 
tolo (ir per tarybinės spaudos filt
rus) girdėjome, kad jie varo kokį tai 
laisvinimo darbą, kartas nuo karto 
pakliūdavo mums į rankas ir laisvoji 
išeivių spauda, kurioje pasitaikyda
vo įdomių bei kovingų straipsnių. 
Bet susidaryti iš to (ir net iš susiti
kimų su atvykstančiais į Lietuvą) 
tikslesnį vaizdą apie išeivijos gyve
nimą buvo sunku. Tekdavo leisti į 
darbą fantaziją, kuri paprastai lin
kusi derinti tikrovę prie mūsų norų 
bei lūkesčių, o todėl realybėje išei
vija pasirodė mums kitokia, negu 
mes ją įsivaizdavome.

’’Nėra reikalo pasakoti išeiviams 
apie išeiviją. Jūs patys už mus ge
riau žinote ir apie kapituliantiškas 
nuotaikas savo tarpe, iš vienos pu
sės, ir, iš kitos pusės, apie atžaga- 
reivišką sustabarėjimą, ignoruojantį 
dabartį, nenorintį pajudėti nei per 
colį nuo tos dienos, kada buvo palik
tas kraštas. Jūs taip pat žinote, kad 
dauguma diskusijų, kurios tarp jūsų 
vyksta, mažiausiai aktualios krašto 
problemoms spręsti ir liečia dau
giausia jūsų savitarpio santykius bei 
struktūras. O ta aistra, su kuria lie
tuviškoje išeivijoje svarstomas 
klausimas, ar palaikyti ryšius su 
kraštu, mums iš viso neprieinama. O 
kam gi, klausiame mes, jūs čia eg
zistuojate, jei ne tam, kad naudotu
mėtės kiekviena proga, leidžiančia 
su mumis bedrauti, padedančia jums 
pažinti krašto dabartį ir jo proble
mas, nešti mums savo idėjas, savo

Pagerbdami velionę
L. Bukevičienę vietoje gėlių ir 
vainikų p.p. S. ir B. Jarembauskai 
paaukojo Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugijai (ligonių rei
kalams) 10 dolerių. Draugijos vado
vybė aukojusiems nuoširdžiai dė
koja.

rūpesčius krašto ateitimi, savo 
spaudą? Argi nebendraujant su 
kraštu, nemokant mūsų ir nesimo- 
kinant iš mūsų, yra įmanoma sukur
ti tą vienybę tarp išeivijos ir tautos, 
kuri tik viena ir tegali laiduoti tam 
tikras pozityvias perspektyvas tau
tos ateičiai?

’’Mes neradome jūsų tarpe vieny
bės. Ne nuomonių vienodumo, bet 
vienybės nuomonių skirtumuose ir 
aštriausiuose prieštaravimuose. 
Kur mūsų Seimo modelis, kur ta 
vieta, kurioje įvairių prieštaringų 
krypčių atstovai susirenka kartu 
svarstyti vieningos visiems jų Tėvy
nės problemų? Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė? Bet ji sakosi koordi
nuojanti kultūrinę veiklą ir nieko 
nenorinti turėti bendro su politika. 
VLIKas? Bet jo nepripažįsta tokio 
pobūdžio organu perdaug didelis 
skaičius tautiečių. O ir pats VLIKas, 
atrodo, nepasižymi pakantumu 
tiems, kurie jam prieštarauja.

Savo nuostabai mes patyrėme čia, 
kad atskiros nacionalinės išeivijos 
neranda reikalo palaikyti nuolati
nius bei pastovius ryšius,, nekuria 
bendro fronto ir net nėra įsisąmoni
nusios nei viso savo reikalo bendru
mo, nei būtinybės kartu kurti gaires 
mūsų ta'utų ateities egzistencijai bei 
tarpusavio santykiams. O gi kada 
tuo rūpintis, jei ne dabar, ne čia ir 
pe mums patiems savo 
tarpe?”(Metmenys, Nr. 29, psl. 
164-169)

* * *

Išrašėme kiek ilgesnę ištrauką 
duodami progos skaitytojams pa
galvoti apie mus pačius čia, apie at
vykstančius iš tenai ir palikusius tė
vynėje. Red.
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PAMOKA JAM IR MUMS
MR. G. WHITLAM IR BALTAI

Mr. G. Whitlamas, būdamas opo
zicijos vadas, neabejotinai rodė 
prielankumo baltams, nekartą buvo 
jų susirinkimuose, ir savo kalbose ir 
raštuose pasisakydamas už teisingą 
baltų tautų likimo sprendimą ir lais
vą gyvenimą. Bet vos tik patekęs į 
ministerio pirmininko vietą, tuoj 
pradėjo giedoti kitą giesmę. Slaptai 
pripažino de jure Baltų tautų anek
siją Sovietų Sąjungai, o po to kiek
viena pasitaikiusia proga Baltus 
įžeidinėja ir žemina. Štai skaitome 
THE SYDNEY MORNING 
HERALD birželio 27 d. numeryje 
apie naują iškilusį įvykį su mokytoju 
Mr. T. McGlynn Launcestone. Užsi
minus mokytojui dėl neteisingo Bal
tų tautų pripažinimo Sovietų Sąjun
gai, Whitlam pametė politiko nuo
voką ir ėmė mokytoją mokyti Baltų 
tautų istorijos jį kompromituoda
mas ir įžeidinėdamas 700 mokinių 
akivaizdoje sakydamas: ”You are 
disgrace to your profession.” Kai 
tuo tarpu Whitlamo žinojimas apie 
Baltų tautas yra labai skurdus, jis 
nesiekia toliau Maskvos propagan
dos, skleidžiamos diletantams mul
kinti.

Pradžioje, taip reikia tikėti, kovo
jome nagais ir dantimis. Aršioje ko
voje dėl varnos lizdo lūžo šaka. 
Kartu su ja krisdami į paparčius pa
stebėjome, kad šioji, užgavusi pir
miau iškritusį priešą, nuleido jam 
strėnas. Nuo tada kovojome basliais 
ir kuokomis. Vis mandrėjome. Ant 
kuokos galo užmovėme kirvį ir taip, 
gana ilgą laiką, galandome kirvius ir 
kalavijus aštrius. Šiems laikas irgi 
nuėdė ašmenis - apsiginklavome 
kardais ir lankais. Velnias išmislijo 
paraką, o žmogus - patranką, iš ku
rios gimė šaudyklė, šautuvas ir piš- 
talietas.

Ir taip apsiginklavę žygiavome 
per istorijos puslapius, vis laimėda
mi mūšius, kautynes, karus ir susi
rėmimus, kol primušę tėvynės prie
šams sėdynes ir pralieję upes kraujo 

bei supylę didvyriams aukštus ka
pus, atsidūrėme šioje pusėje de
markacijos linijos. Šiap ar taip - be 
reikalo nepakėlėme ir be garbės ne
nuleidome - išsikovojome sau laisvę. 
Ir nepriklausomybę!

’’Seni kariai nemiršta” - sako uni
versalus posakis. Teisybė! Nemirė ir 
mūsų, bet...žemelės arti irgi neno
rėjo. Ir ką, tu, jiems pasakysi..? Mū
šių laukuose susirankiojo belgiškus 
karabinus, rusiškus ’’Maxim’us”, 
suvežė pastogėsna vokiškas patran
kas ir gaubicas, prancūzišką šar
vuotį ir kitą dažais penzeliu per
traukė, Baltijoje laivuką pririšo. 
Kariuomenė - o kaip kitaip pavadin
si? Pasiklausai, būdavo, ausines už-

Mr. Whitlamo pasakymas: ”In 
1930 they were all fascists” yra ne 
tik įžeidžiantis Baltus, bet absurdiš
kas. Kaip galėjo būti visi žmonės fa
šistai, juk tai neįmanoma? Žinoma, 
Mr. Whitlamas nežino, bet turėtų 
žinoti, kai ta tema kalba, kad Lietu
va pirmoji 1934.XH.14 pradėjo nag
rinėti Kariuomenės Teisme vieną iš 
didžiausių nacių - hitlerininkų bylų 
istorijoje. Kaltinamaisiais buvo pa
traukta 126 naciai, kaltinamasis ak
tas apėmė 530 puslapių, byla buvo 
suskirstyta į 32 tomus, 15.000 bylos 
lapų. Byla tęsėsi 3 mėn. 12 d. ir tu
rėjo 69 posėdžius. Iš jų buvo 91 nu
bausti įvairiomis bausmėmis, 4 mir
ties bausme. Tai buvo pirmoji na
ciams iškelta Nuernbergo byla. Ma
ža valstybė išdrįso prieš hitlerinę 
Vokiet i ją ginti savo teises. Ir dabar 
Mr. Whitlamas sako, kad mes buvo
me visi fašistai.

Dar su skurdesniemis žiniomis 
pasirodė Mr. Whitlamas, kai jis sa
ko: ’’the countries were separate 
Baltic States for only 20 years, bet
ween 1919 and 1939”. Jis net nežino, 
kad Baltų tautos buvo nepriklauso
mos valstybės viso pasaulio de jure 

Ginklo istorija
Rašo Kukutis

simaukšlinęs ’’Karių Pusvalandžio” 
ir miegi it paplautas.

O kodėl ne? Kaizerio špykis buvo 
nulaužtas, Caras palaidotas, Pilsuc- 
kio ūsai apipešioti, bermontinin
kams prisūdyta pipirų, o didžiausia 
grėsmė - lenkų višta, ach! - ką čia 
jau! Vilniaus Paso ženkliukais būtu
me ją uždusinę. Tik...reikėjo budėti 
ir laikti to laiko, kad vadas galingas 
mums ženklą paduos!.

Graži buvo vasara. Betgi...kaž
kur griaudė kažkur dundėjo...Vieną 
naktį Šiauri-' i’ašvaistė it krauju 
nupylė dangų. Rytuose įsiliepsno
jusi ilgai kabėjo šiaurės danguje, 
paskui šviesos rykštės iš vakarų nu
plakė raudonas varsas į rytus, o iš 
tenai raudonų liepsnų volais vėl nu- 
sivertė į vakarus...Visaip kalbėjo 
seni vyrai, caro, kaizerio ir laisvės 
kovų paraką uostę. Karus it nera
mumus pranašavo.

Bet...žinai...’’senų žmonių plepa
lai” ir ’’bobų prietarai”. Laisvėje gy
venant nesinorėjo nelaisvai į Bajo
rus (prie Kretingos) gandonešiu pa
pulti. Prisikandome liežuvį ir Pupų 
Dėdės apraminti, kad ’’kas tiktai 
kakavą Van Hutten naudoja, tam 
gerai gyventi mūsų Lietuvoje”, su
migome.

Prabudus burnoje jautėsi kakavi- 
nis skonis. Biesas žino - visur smir
dėjo ’’karački machorka”, Kauno ra- 
dijušas pliurškė nesąmones. Esą...

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir bičiuliams, lankiusiems 
mano brangią žmoną a.a. Marijoną Jankauskienę ligoninėje ir na
muose ir vėliau ją palydėjusiems į amžinos ramybės vietą. Ačiū Dr. V. 
Barkuvienei už jos priežiūrą ligoninėje, kun. P. Butkui ir kun. P. Martu- 
zui už atlaikytas gedulingas šv. Mišias.

Dėkui Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugijai už lankymą ligoninėje 
ir gėles, Jadzei ir Jonui Labanauskams iš Čikagos, Eliutei ir Jonui Špo- 
kevičiams iš Melbourne ir visiems mūsų draugams iš Melbourne, Albury, 
Cooma. Dėkui A. Kramiliui, A. Plūkui, choristams už giesmes bažnyčioje 
ir per rožančių.

Nuoširdi padėka visiems už jautrias užuojautas žodžiu, raštu ir spau
doje, už užprašytas šv. Mišias ir gėles. Ačiū Valei ir Vincui Stanevičiams 
už aukotas keturnedėlio šv. Mišias ir pietus.

Dar kartą dėkojame visiems, mus parėmusiems, sustiprinusiems ir 
užjautusiems sunkioje valandoje.

Stasys Jankauskas
Onutė ir Algis Kapočiai

pripažintomis, o ne atskirtos. Toji 
pati Sovietų Sąjunga 1920.8.12 pasi
rašė su Lietuva taikos sutartį ir pri
pažino Lietuvos suvereninę teisę į 
valdomas žemes. 1926.9.28 d. So
vietų Sąjunga pasirašė su Lietuva 
nepuolimo sutartį. 1933 pasirašyta 
sutartis užpuolimo sąvakai apibrėž
ti. Šia sutartimi buvo tiksliai nusta
tyta ką reikia la ikyti agresijos 
veiksmais. Visos šios sutartys So-

Paleckis ir Sniečkus išvadavę, Sme
tona ir Raštikis iškeliavę, o kas likę - 
pasidavę!? . Ir - ’’Hurrrah!” Taigi - 
hurrrah! Kas beliko sakyti jaučiant 
nugaron įremtą raudonarmiečio 
mandolinką, o pakaušiu - enkavedis
to naganą? Gal:- ”Na, gana!”?? Bėgti 
buvo pervėlu, rėkti ’’Nelizia!”, o pa
siskųsti - ? Tuo labiau, kada žmogus 
pats su savimi bijodavai kalbėti. Li
ko viena išeitis, būtent - lįsti į pog
rindį, pasirinkti naują ginklą ir vėl 
kovoti. Ir mes išmandrėjome, oh, 
braliukas, išmandrėjome! Apsigin
klavome su plunksna, kuri, kaip iš
mintis sako, yra galingesnė už kar
dą.

Visakam taip susidėjus mes pasi
likom prie plunksnos. Tuo tarpu pa
saulio jėgos, su paties pragaro pa
galba, savo arsenaluose kalė vis 
naujus ir negirdėtus ginklus. Rada
ras, sonaras, V-l ir V-2, Pancerfaus- 
tas, Volkšturmas, krematoriumas... 
Ak! - kur čia jau! Nuo A-tomo iki 
Z-enitinės patrankos. Taip! Apsilan
kykite Canberros Karo Muziejuje, 
tai savo akimis pamatysite ko nėra 
prigalvota žmogui nudobti. Tikru
moje, gi, užtenka tik žirnio dydžio 
gabaliuko švino. Užtat, pamačius 
porai vyrų neapkabinamą patrankos 
sviedinį, karštą vasaros dieną ima 
pilti šaltas prakaitas...

Paviršutiniškai pažvelgus atrodo, 
kad mes ir pasilikome prie šaudymo 

vietų Sąjungos buvo sulaužytos, 
kraštas okupuotas ir iki šiol sulau
žytoji teisė neatstatyta; priešingai, 
Mr. Whitlamas ją pripažino teisingą 
esant. Aš norėčiau paklausti Mr. 
Whitlamo, ar jis, kada darė tokį liki- 
minį sprendimą Baltų tautoms, buvo 
skaitęs šias sutartis, jei nebuvo tai 
kodėl? O jei buvo skaitęs, tai tegul 
patiekia mums rimtus savo argu
mentus, o nekartoja komunistų 
skleidžiamos propagandos.

Iš to kas atsitiko Launcestone su 
Mr. Whitlamu ir mokytoju Mr. 
McGlynn turėtume pasidaryti šias 
išvadas:

a) Šis įvykis nuskambėjo plačiai ir 
bus ilgai kartojamas, ypač jaunimo 
tarpe.

b) Turime pasiruošti ir ypač jau
nimą paruošti gerai žinoti Lietuvos 
istoriją.

c) Didelė gėda būtų, jei svetimieji 
geriau žinotų mūsų istoriją, kaip 
mes patys.

Tokių atsitikimų be abejo bus dar 
daug, ir vienokiu ar kitokiu būdu 
būsime į diskusijas įtraukti, todėl 
atlikime sąžiningai tą savo pirmąją 
pareigą - žinokime kas esame, žino
kime savo istoriją.

A. Mauragis

*—------
Pasaulinės Baltų SANTALKOS 

suvažiavimo, įvykusio birželio 6-8 
d.d. College East Orange, New Jer
sey, dalyviai. Iš kairės penktoji sėdi 
Dr. prof. Aldona Jannace-Šlepetytė 
ir šalia jos Vliko pirmininkas Dr. 
J.K. Valiūnas.

iš plunksnos. Kliuvo, be abejonės, 
priešui, kliuvo (irgi be abejonės) ir 
saviems, savitarpyje rašalu besitaš
kantiems. Priešas betgi pakabino 
padangėse ’’Sputniką”, kuris, laikui 
bėgant, užaugo iki satelitinės rakie- 
tos su dešimčia atominių galvų. Iš- 
mandrėjo, biaurybės, išmandrėjo! 
Tačiau, giliau pažvelgus, nepėkšti ir 
mes!

Kai didžiosios pasaulio jėgos (ir 
priešas!) šėrė jau ketvirtos genera
cijos kompiuterius tūkstančiais my
lių popierinių juostų, kuriose įrašyta 
milijonai klausimų kaip pagerinti 
A tominę, B-akteriologinę ir C-obal- 
tinę karo mašineriją, kad atėjus 
Z-ero valandai kuo greičiau L-asse- 
riu vienas kitam išdegintų akis, tai 
mes (ir tik su paprasta lietuviška 
plunksna) iš paišėme visiškai naują 
ir negirdėtą ginklą Ž-„....

Painiava yra tik tame, kad turė
dami mažą A-utoritetą neturime 
B iudžeto, C-apaciteto, D-ažų, E-ti- 
kėto ir 1.1, iki pat abėcėlės galo. Blo
giausia, kad mūsų išmislo, it velniai 
švęsto vandens, bijosi visos pasaulio 
valstybės ir net tokia jėga kaip... 
Abisinija. Ak, sakau! Būtų tasai jųjų 
Imperatorius paklausęs protingo 
žmogaus, tai nereikėtų šiandieną 
šunų lodyti. Gailėsis pasigailėjęs 
gabaliuką popieriaus lietuviškam 
pašto ŽENKLIUKUI.
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PARAMA MŪSŲ PASTOGEI

Mūsų Pastogės Administracija 
gavo iš 1974 m. Lietuvių Dienų Ko
miteto 150 dolerių čekį su tokio tu
rinio laišku:

’’Gerbiamieji,
Ruošiant 1974 m. 

Adelaidėje Lietuvių Dienas Mūsų 
Pastogė talpino daug straipsnių ir 
skelbimų apie įvykstančias Lietuvių 
Dienas.

Dėka mūsų spaudos Lietuvių 
Dienos buvo labai sėkmingos ir gau
singos dalyviais.

Dėkoju už parodytą prielankumą 
ir glaudų bendradarbiavimą. Man 
malonu pranešti, kad Lietuvių Die
nų Komitetas savo posėdy 1975 m. 
gegužės 9 d. Mūsų Pastogei paskyrė 
150 dolerių.

Klubo vedėjui p. B. Stašioniui 
staiga susirgus visa klubo našta 
griuvo ant vedėjo pavaduotojos p. 
J. Mickienės pečių. Uoliai suėmus 
klubo vadžias į savo rankas ir eida
ma dvejas pareigas p. J. Mickienė 
savo ir vedėjo darbą įvykdė pasigė
rėtinais rezultatais.

***
Lietuvių radio pusvalandis Mel

bourne per ABC pastaruoju metu 
transliuojamas kas antrą savaitę. 
Lietuviai savo laiką turėjo dalintis 
su latviais.

***

DABAR JŪSŲ ŽODIS
(’’YOU SAY THE WORD”)

f
Taip vadinasi nauja spalvotos tele^ izijos serija, pirmoj eilėj skiriama į 

išmokyti jus angliškai, dabar transliuojama per komercines televizijos | 
stotis visoje Australijoje Šitoji 39 valandų ilgumo tarpais serija paruošta 
ateivių švietimui televizijos Wollongonge, kurią remia Australijos 
vyriausybė

Šias švietimo serijas perduoda šios TV stotys:

(pas.) V. Baltutis
1974 m. Lietuvių Dienų Komiteto 

Pirmininkas

M.P. Administracija L.D. Komi
tetui nuoširdžiai dėkoja.

NARIO MOKESTIS

Vietinis laikraštėlis ’’Adelaidės 
Lietuvių Žinios” leidžiamas rotato
rium liepos 1 d. atšventė savo pen
kiolikos metų sukaktį. ”ALŽ” lei
džiamas Adelaidės,Liet. Sąjungos ir 
pasirodo kas antrą savaitę. Skiria
mas daugiausia vietinei informaci
jai. Iki šiol išleista nedidelio formato 
368 numeriai.

***

Sydney Liet. Klubo Valdyba pa
kartotinai praneša nariams, kad su
simokėtų metinį nario mokestį. Pa
gal licenzijuoto klubo priežiūros tai
sykles vyriausybė griežtai reikalau
ja, kad visi nariai sumokėtų metinį 
nario mokestį ne vėliau liepos 31 
dienos arba bus išbrauktas iš narių 
registro. Siekiant išvengti nemalo
numų visi nariai prašomi nurodytų 
taisyklių griežtai prisilaikyti ir susi
mokėti nario mokestį iki nurodytos 
datos.

Adelaidės lietuviu klebonas kun. 
A. Spurgis išvyko trims mėnesiams 
į užsienį. Jį 
Dauknys.

pavaduoja kun. P.

***

C. Radzevičienė ir 
iš Canberros sukūrė

Adelaidiškė 
inž. N. Volkas 
lietuvišką šeimą. Sveikiname ir lin
kime saulėto gyvenimo.

**♦

PADĖKA
***

SYDNEY Channel 10 sekm. 10-11 vai. pr. p.
MELBOURNE Channel 0 sekm. 10.30 11.30 vai pr. p. 
ADELAIDE Channel 7 sekm. 9-10 vai. pr. p 
PERTH Channel 9 sekm. 8.50-9.50 vai. pr. p.

Channel 7 sekm. 10.30-11.30 vai. pr. p.
WOLLONGONG Channel

set 
Pirn 
Am' 
Tre< 
Kelv.
Penk. 10.50-11.05 pr. p.
Pirm. 10.50-11.05 pr. p.

" <0-11.30 pr. p.
10.50- 11.05 pr. p.
10.50- 1 i 05 pr. p. 

10.00-1 1.00 pr. p.
10.50- 11.05 pr.p.

NEWCASTLE Channel 3 Sekm. 8-9 vai. pr. p.
LAUNCESTON Channel 9 Sekm. (laikas dar nenustatytas) 

(prasidės nuo liepos 6 d.)
MOUNT GAMBIER Channel 8 Sekm. (laikas dar nenustatytas)
PORT PIRIE Channel 4 Penkt. 10.30-11.00 p.p.

(prasidės nuo birželio 20 d.)
BALLARAT Cannel 6 Sekm. 10.15-11.15 pr. p.

Liepos 12 d., šeštadienį, Klube 
koncertuos garsus ukrainiečių cho
ras BOYAN, užsirekomendavęs 
kaip pajėgiausias išeivių choras 
Australijoje.

P. Lukošiūnui 65
VI. Dumčius

Aną sekmadienio popietę, kelioli
ka P.Lukošiūno artimųjų atvyko į jo 
erdvius namus atšvęsti jo 65 gimta
dienį. Miela šeimininkė, savo vyre
liui suruošė tikrai puikias vaišes. 
Viskas priminė., taip mielą senutę 
Europą. Nors šeimininkas ir buvo iš 
anksto įspėjęs svečius, kad jokių 
dovanų niekas neneštų, bet kasgi čia 
klausys? Apmalšinam alkį ir gomu
rio sausrą, vienas iš svečių pasisakė 
norįs įteikti kuklią dovanėlę, kurioje 
tilptų turimų namų ir sklypų sąra
šas. Be to pensininko liudymas, kad 
tikrai esi senstelėjęs ir žmonos 
nuotrauka, kad tiktai apie ja vieną 
visada mislini. Na ir pradžiai kukli 
pašalpa pensininko druskai. Šeimi
ninkas išvyniojęs rado piniginę ku
rioje buvo paslėptas 1 doleris. Už
degus sukaktuvinio torto žvakutes, 
šeimininkas pareiškė, kad jas reikės 
pūsti tris kartus, nes be jo šiandien 
savo gimtadienį švenčia dvi vieš
nios. Ilgametė bendruomenės sa
vaitgalio m-los mokytoja ponia 
A.Petruškevičienė ir solistė A.Bin- 
kevičiūtė-Gučiuvienė. Svečių prašo
ma solistė užtraukė Ilgiausių metų. 
Šampano stiklams skambant p. Pet
ruškevičienė padejavo, kad girdi 
šeimininkas yra pakankamai turtin
gas ir tą druskinį dolerį reikia ati
duoti bendr. sav. m-lai. Dovanota 
piniginė apkeliavusi stalą gerokai 
patino. Dr. Maželienė ją iškračiusi 
akių mirktelėjimu ir pirštų jude
siais, tik vienam šeimininkui su
prantamais, nusakė surinktos sumos 
dydį. Tas paėmęs piniginę paskelbė, 
kad surinkta lygiai $100. Visi supra
tome, kad liūto dalį primetė pats

Canberros liet, savaitgalio mo
kyklos Tėvų Komitetas reiškia nuo
širdžią padėką p M. Labutięnei, 
parėmusiai savaitgalio mokyklą 30 
dolerių auka.

Tėvų Komitetas

šeimininkas. Vėliau besišnekant su
žinojau, kad šeimininkas yra garsus 
Dusetų sukilėlių vado Kazimiero 
Povilo Lukošiūno giminaitis. Apie jo 
žygdarbius galima pasiskaityti 
B.Kvyklio knygoje Mūsų Lietuva 
pusi. 586 ir 587. Nuslopinus 1863 su
kilimą rusai smarkiai keršijo Luko
šiūnų šeimai ir giminėms. Visi buvo 
ištremti į Sibirą ir kitas tolimas Ru
sijos sritis. To pasėkoje ir mielas 
sukaktuvininkas Povilas išvydo 
saulę Kaukazo kalnų šešėly Piati- 
gorsko mieste, šiaurės Kaukaze. Iš 
čia giedrą dieną būdavo matoma 
amžino sniego padengti Elbruso ir 
Kazbeko kalnų viršūnių kontūrai. 
Tėvas nusivesdavo vaikus į Tereką 
maudytis kurio vanduo labai šaltas. 
Mama sakydavo, kad Sartų ežere

vanduo labai šiltas, o Nemunas už
Tereką daug platesnis. Kas tie Sar
tai, kur tas Nemunas? Suko galvą 
Po Viliukas. Va, tenai toli, toli už gi
laus Darjalo slėnio, už Gruzinų karo 
kelio kur saulutė pasislepia nakčiai, 
aiškino mama........ Žuvo šimtmečius
slėgusi Lietuvą Romanovų dinastija. 
Kartą Piatigorsko gatves užtvino 
šimtai visokių caro armijos raitelių. 
Jojo kazokai, kirkyzai, osetinai, 
gruzinai, armėnai ir kalmukai. Tė
vas sakė, kad vyksta revoliucija ir 
tuojau galėsime grįžti į Lietuvą, tie
siai į Dusetus. Rusų pradžios mo
kykloje atsirado daug nepažįstamų 
vaikų, kurie kalbėjo lietuviškai. Va
karais pas mus ateidavo daug nepa
žįstamų lietuvių ir vis kalbėdavo: 
važiuosim namo.

1920 metais kartu su tėvais grįžo į 
Lietuvą. 1932 m. baigė Zarasų gim
naziją. Kauno Vytauto Didžiojo 
Universiteto teisių fakulteto ekono
minį skyrių baigė 1937 m. Teisių 
fakulteto teisės skyrių 1943 metais 
Vilniuje. Nepriklausoma Lietuva už 
senelio ir tėvo sunkų ištrėmimo jun
gą, Povilui atsiteisė. Jis tarnybos 
laiptais spėriai kopė į viršų. 1937-38 
m. grįždamas iš aerodromo išlipda
vau iš autobuso ties Pažangos rū
mais ir čia tankiai matydavau Povilą 
pasipuošusį baltais akselbantais. Jis 
buvo Jaunalietuvių sporto skyriaus 
vadovas. Tai beveik ministerinio 
rango vieta.

Pasitraukęs 1944 metais iš Lietu
vos į Vieną laiko veltui neleido, bet 
tuojau padėjo prof. Vaclovui Biržiš
kai, Vienos universiteto archyvuose 
ieškoti lietuviškų pavardžių studija
vusių minimam universitete. Išleis
tame Aleksandryno I tomo 15 pusi, 
prof. M.Biržiška rašo:... australie- 
čiui Povilui Lukošiūnui už išgelbėji
mą 1945 iš Vienos ne tik mano bro
lių, bet ir Aleksandryno, bei kitų 
brolio Vaclovo rašinių. EĮedikacijoje

Placed by Dept, of the Media 

profesorius šitaip rašo: Mano ir bro-
lio Viktoro globėjui Vienoje, Ins- 
bruke ir Vangene, kare išgyvenu
siam visas velniavas 1944-45 m., ir 
vis dėlto sugebėjusiam išgelbėti 
mano rankraščius jo paties išgaben
tus iš. pragaro gelmių. Su viltimi, 
kad kada nors išsprukęs iš kengūrų 
žemės jis dar kartu su manim po 
šiaudine lietuviška pastoge prisi
mins šios knygutės atsiradimo ap
linkybes. Vaclovas Biržiška.

Vos tik atvykęs į Adelaide 1949 
m. tuojau įsikinkė į lietuviškos veik
los vežimą. Pirmasis pradėjo platinti 
prie Iš v. Juozapo bažnyčios lietuviš
ką spaudą, organizuoja pirmąjį 
N.Metų sutikimą 1949 m. kuriame 
mano žmona sena jo pažįstama, su- 
pažino ir mane. Suorganizavo 101 ir 
128 būrelius Vasario 16 gimnazijai 
remti. Ne vieną savaitinį uždarbį 
yra paskyręs gimnazijos statybai ir 
už tai gavęs iš jos Garbės Pažymėji
mą už lietuvybės išlaikymą tremty
je. Suorganizavo 6 šachmatų klubus 
ir laimėjo virš 20 pirmenybių, tarp 
jų 5 P.Aust. pirmenybes. Už ypatin
gą šachmatų veiklą apdovanotas 
sidabrine taure 1964 m. Surinko 
daugiausiai prenumeratorių L. En
ciklopedijai. Ilgametis Krašto Tary
bos Narys ir Krašto Garbės Teismo 
Narys. Amžinasis Lietuvių 
Sąjungos narys, ir nepailstamas 
bendruomenės savaitgalio mokyklos 
rėmėjas. Bendrai paėmus tai nepa- 
vargstąs bendruomenės arklys, ku
ris nešeriamas ir negirdomas jau 26 
metai tempia jos vežimą. Jeigu už 
kiekvieną jo atliktą darbą, bendruo
menės naudai, užrištume mazgą tai 
reikėtų porinių vadžių.

. Taigi, sveikata, dvasinė stiprybė 
ir lengva karšatis ilgamečiu! Mūsų 
P-gės prenumeratoriui.

Povilas Lukošiūnas gimęs 
28.4.1910 Piatigorsko mieste Šiau
rės Kaukaze.

Mūsų Pastogė Nr. 26, 1975.7.7, psl. 7

7



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
HOBART

IR VĖL TRUPUTIS IŠ
TASMANIJOS

Kada Whitlam atvažiavo į 
Launcestoną rinkiminei kampani
jai, tai John Macrostie, Darbo par
tijos kandidatas į buvusio Krašto 
apsaugos ministerio L. Barnard’o 
vietą, paklausė ką jis turįs atsakyti į 
HELLP (Help Estonian, Latvian & 
Lithuanian People) organizacijos 
klausimą. Mat, HELLP užklausė vi
sus kandidatus, ką jie padarytų lai
ke dvylikos mėnesių Baltijos tautų 
reikalu, jei juos išrinktų i parlamen
tą. Kai kurie jau buvo atsakę, bet 
darbietis Macrostie laukė savo vado 
patarimo. Taigi dabar Ministeris 
Pirmininkas, ilgai negalvojęs, išdro
žė: ’’Nieko nesirūpink Jonai, Baltų 
klausimas yra miręs (dead duck)”.

Gal tokio pasakymo užsiutinti pa- 
baltiečiai visoje Tasmanijoj sukruto. 
Pirmiausiai suorganizavo demonst
raciją šeštadieni, birželio 21 d. 
Launcestone - rinkiminės apygardos 
centre. Nors palyginus labai maža 
grupė, visgi atkreipė dėmesį spau
dos ir gavo gerus aprašymus vietos 
laikraščiuose. HELLP sąjunga buvo 
paruošusi 4-rių puslapių leidinį 
’’Baltic Tragedy”, kur trumpai ir su
prantamai buvo nušviesta Baltijos 
tautų byla. Demonstracijos metu to 
leidinio buvo paskleista arti 1000 
egzempliorių. Kad vienas egzemp
liorius buvo perskaitytas, tapo įro
dyta po kelių dienų, kai vėl ponas 
Whitlam atvyko į Launcestono 
Matrikuliacijos koledžą. Čia 700 
jaunų studentų akivaizdoje vienas 
geografijos mokytojas, kurio vardą 
galime įrašyti į savo draugų tarpą - 
Mr. McGLYNN išdrįso ginti mūsų 
reikalą.

Kaip ministeris pirmininkas į tai 
reagavo, manau, nebereikia ir rašy
ti. Jo-pykčio ir nesusivaldymo pra
siveržimas nuskambėjo visoje 
Australijoje pirmuose laikraščių 
puslapiuose. Mes čia, žinodami savo 
ministerį pirmininką ir jo didelę 
burną, žinodami jo staigumą ir išdi-

ti, kiek mūsų demonstracijos, mūsų 
kalbos paveikė balsuotojų nuomo
nes, renkant parlamento atstovą 
mažame Tasmanijos kampelyje.

A. Kantvilas

ADELAIDE
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Adelaidėje

Birželio 8 d. Adelaidės lietuviai, 
kartu su latviais ir estais, prisiminė 
ir paminėjo baisiojo birželio įvykius^ 
kai prieš 34 metus rusai pradėjo 
vykdyti šių tautų genocidą, ištrem- 
dami tūkstančius nekaltų žmonių į 
Sibiro vergų stovyklas.

Tą dieną lietuviams pamaldos vy
ko šv. Kazimiero bažnyčioje. Po 
pietų Adelaidės baltai dalyvavo 
vainiko padėjimo ceremonijose, o po 
to vyko į minėjimą - koncertą Ade
laidės rotušės salėje. Tūkstantinei 
dalyvių miniai užpildžius salę, jung
tinis lietuvių, latvių ir estų choras, 
diriguojamas G. Vasiliauskienės, 
sugiedojo ’’God Save the Queen”. 
P.A. Baltų Tarybos pirmininkui I.V. 
Ozols tarus atidaromąjį žodį, tas 
pats choras, diriguojamas K. 
Svenne, pagiedojo ’’Requiem”.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo sena
torius H. Young. Jis pabrėžė, kad 
Federalinė opozicija, grįžusi į val
džią, bandys atitaisyti dabartinės 
vyriausybės padarytą skriaudą pa- 
baltiečiams, t.y. sieks atšaukti Pa
baltijo valstybių ”de jure” pripaži
nimą Sovietų Sąjungai.

Pabaltiečių Moterų S-gos pirmi
ninkė O.A. Stimburienė perskaitė 
gautas užuojautas ir Baltų Tarybos 
paruoštą rezoliuciją, kuri buvo pri
imta gausiu plojimu.

Toliau lietuvių choras ’’Lituania”

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS I
16-18 East Terrace; Bankstown. Tel.: 708-1414 $

Liepos 12 d., šeštadieni klube 
koncertuoja pagarsėjęs ukrainiečių 
choras

BO Y AN

Liepos 13 d.
LĖLIŲ VAIDYBA

Liepos 20 d.
DIANE COLE

Topless” dainininkė

SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:
Beit. 8*12. aekm. 6J0 10.30 vai

KLUBAS ATVIRAS:

Valgykla veikia: pinnad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., iežtad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai vak.

šokių vakaro metu ir Valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryiius.

diriguojamas G. Vasiliauskienės, pi
aninu palydint N. Masiulytei puikiai 
padainavo S. Gailevičiaus ”Oi toli, 
toli” ir S. Šimkaus ’’Atsisveikinimas 
su giria”. Po tris dainas taip pat dai
navo latvių ir estų chorai.

Pabaigoje jungtinis pabaltiečių 
choras galingai sugiedojo lietuvių, 
latvių ir estų Himnus.

Sydney lietuvių sąv. mokyklos

BALUS
liepos 19 d. 7 vai. 

Lietuvių Klube Bankstown.
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KUN.Dr. P. BAČINSKO
. SUKAKTIS

Neseniai kun. Dr. Petras Bačins- 
kas atšventė savo 40 metų kunigys
tės sukaktį. Kaip uolų apaštalautoją 
ir kovotoją už lietuvybę gerai pažįs
ta visi Australijos lietuviai, o ypa
tingai ten, kur jam teko ilgiau su
stojus kapelionauti - Geelonge, Mel
bourne, Canberroje. Šiuo metu jis 
sėkmingai darbuojasi Brisbanės lie
tuvių tarpe.

Šios sukakties proga sveikiname 
gerb. kun. Dr. P. Bačinską ir linkime 
dar daug sėkmingų ir darbingų 
metų.

, M.P. Red.

durną, per daug jaudintis negalvoja
me dėl jo teisingų ar neteisingų pa
sakymų.

Mums nebereikia geresnio įrody
mo, kad ’’DEAD DUCK” visgi nėra 
jau tokia ’’dead” - pastipusi. Baltijos 
tautų išdavimas visą laiką erzina to 
veiksmo kaltininką, neduoda jam 
ramybės. Ne veltui Tasmanijos uni
versiteto politinių mokslų lektorius 
Dr. P. Boyes pasakė, kad toks 
Whitlam’o pasielgimas neduos jam 
ramybės ir lydės jį, kaip vaiduoklis, 
ligi jo politinės karjeros kapo. Mes 
seksime jį su plakatais, šūkiais ir 
protestais visur, kur tik jis rodysis: 
iš Tasmanijos į Pietų Australiją į 
užjūrius po visą Australijos žemyną 
iki tol, kol tas gėdingas pasielgimas 
nebus atšauktas.

Taigi atrodo, kad mums nėra rei
kalo nusiminti. Mūsų veikla neturi 
silpnėti, o augti, stiprėti. Kultūrin
gais protestais, parengta literatūra, 
gera informacija didinsime savo 
draugų skaičių. Dėl mūsų sielosis 
kiti ir mums padės. Kad ir Tasmani
jos rinkimų atveju, kas gali pasaky-

Programa: Pluktetas, linksmieji broliai. 
Įiėjimas laisvas.

PERTH
ATVIRAS LAIŠKAS

Pertho liet, bendruomenė skai
čiumi nėra didelė. Malonu dirbti 
tautinį darbą, kada visi lietuviai 
įvertina tą nedėkingą, bet labai 
svarbų darbą mūsų pačių gerovei ir 
mūsų tėvynei Lietuvai. Tik susipra
tusių tautiečių pastangomis, kurie 
negaili nei savo energijos, nei laiko, 
galima išlaikyti savo kalbą, savo 
tradicijas ir siekti gerovės bei lais
vės mūsų pavergtai tėvynei.

Tas nuopelnas tenka daugiausia 
mūsų jaunimo vadovams bei jauni
mui, kurie savo pasirodymais įrodo, 
kad Lietuva dar gyva...

Dėl kelionės į pasaulį pasitrauk
dama iš valdybos pareigų noriu pa
reikšti gilią padėką tiems tautie
čiams, kurie savo bendradarbiavimu

Newcastelio Liet. Choras rengia tradicinį

Žiemos koncertą- vakarą
kuris įvyks liepos 19 d. St. Peters Hall, Hamilton.
Programą išpildys choras ir taut. Šokių grupė ’’Vaiva”.

Šokiams geras orkestras, gėrimų ir užkandžių bufetas, loterija.
Pradžia 7.30 vakaro.

Visi iš arti ir toli širdingai kviečiami.

padėjo valdybai jos veikloje. Ypa
tingai padėka ponioms, padėjusioms 
pobūvių parengimuose.

Taip pat dėkoju ir tiems tautie
čiams, kurie specialiai ignoravo val
dybos veiklą. Linkėčiau jiems būti 
sekančioje valdyboje ir dirbti tautinį 
darbą.

J. Kuzmickienė
Pertho apyl. Valdybos pirmininkė

SYDNEY RAMOVĖNŲ IR 
VISUOMENĖS ŽINIAI

Dariaus ir Girėjo minėjimas 
įvyks liepos 20 d. (sekmadienį) Lid- 
combe sekančia tvarka:

1. Sekmadienį Lidcomb’e Katalikų 
Bažnyčioje pamaldos 11.30 vai. Vi
sos organizacijos prašomos daly
vauti . organizuotai su vėliavomis. 
Prieš pamaldas, visi ramovėnai ri
kiuojasi prie Skyriaus vėliavos, pa
lydėti eisenoje vėliavą į bažnyčią ir 
po pamaldų - iš bažnyčios.

2. Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje apie 1.00 vai., prasidės minė
jimo oficialioji dalis:

a/ Minėjimo atidarymas,
b/ Paskaita: Darius ir Girėnas 

mūsų gyvenime.
c/ Meninė dalis: Dainos ir dekla

macijos.
d/ Minėjimo uždarymas.

Kviečiame visą Sydney lietuvių 
visuomenę, kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

L.K.V.S. ’’RAMOVĖ” 
Sydney Skyriaus Valdyba

Pagerbdami velionį
a.a. P.P. Balkų vietoj gėlių ant jo 
kapo p.p. Marija ir Pranas Saka
lauskai paaukojo Australijos Lietu
vių Fondui 15 dolerių.

Pereitame M.P. nr. ’’Studentų 
žodžio puslapyje įsibrovė nemaloni 
techniška klaida: spaustuvėje su
keistos vietomis Pauliaus Kabailos 
ir G.E. Kazokienės nuotraukos. Pa
liestuosius ir ”Stud. žodžio” redak
torių R. Milašą maloniai atsiprašo
me. M.P. Red.
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