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PRIPAŽINIMAS BUS ATŠAUKTAS!

Rugpiūčio 21 d. prof. E.Dunsdorfo 
knygos ’’The Baltic Dilemma” pri
statymo metu Canberroje opozicijos 
lyderis The Hon. J.M. Fraser pa
reiškė, kad liberalų ir krašto parti
joms grįžus į valdžią Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos de jure pripažinimas 
Sov. Sąjungai bus ątšauktas. Jis

J.M. Fraser

Įvertinkime
palankumą

Rugpiūčio 20 d. opozicijos ir libe
ralų partijos vadas Mr. J.M. Fraser 
tvirtai ir užtikrintai pareiškė, kad 
liberalams grįžus į valdžią Baltijos 
kraštų aneksijos pripažinimas de 
jure Sovietų Sąjungai bus atšauk
tas. Galime būti tikri, kad šis paža
das nėra tuščias ir jis atėjus laikui 
bus įvykdytas. Tai irgi labai reikš
mingas mūsų ištisų metų kovos lai
mėjimas. Šitas tik liudija, kad mes 
būdami ir netaip jau skaitlingi, bet 
neatlyžtamai dirbdami, galime at
siekti reikšmingų dalykų.

Mūsų pastangos buvo vaisingos, 
bet ne viskas tik nuo mūsų priklau
sė. Reikėjo dar ir iš kitos pusės 
žmonių, kurie suprato mūsų norus, 
įvertino dabartinės Australijos vy
riausybės Baltijos kraštų įteisinimo 
aktą kaip niekingą ir absurdišką, 
pagaliau dar reikėjo žmogaus opozi
cijos viršūnėje, kuris mūsų teisė
tiems reikalavimams buvo tiek pa
lankus, kad ryžtingai ir nedvipras
miškai prižadėjo atšaukti. Šitai mes 
turėtume irgi tinkamai įvertinti ir 
demonstratyviai parodyti savo dė
kingumą.

Mūsų ir visų pabaltiečių vadovau
jančios viršūnės suskubo pasiųsti 
padėkos telegramas opozicijos vadui 
J M. Fraseriui. Pasiųsta jau ir iš lie
tuvių pusės kelios dešimtys padėkos 
telegramų privačių asmenų. Būtų 
gražu ir prasminga, kad kuo daugiau 
tokių padėkos telegramų būtų pa
siųsta opozicijos vadui iš visų Aus
tralijos kampų parodant, kad mes ne 
tik mokame kovoti, bet taip pat ir 

taip pat pabrėžė, kad užsienių ko
mentatoriai prileidžia, jog Australi
ja and kelių kritusi prieš Rusiją de 
jure pripažindama Pabaltijo valsty
bių inkorporavimą Sov. Sąjungai.

Prof. Edgars Dunsdorfs, latvis 
profesorius, dėstęs ekonominius 
mokslus Rygoje ir Melbourne uni
versitete, buvęs Baltų universiteto 
vicerektorius Hamburge, yra para
šęs virš 20 knygų, pastaroji yra 
’’The Baltic Dilemma”, kur jis aštriai 
kritikuoja ministerio pirmininko Mr. 
Whitlam šių kraštų aneksijos įteisi
nimą Sovietų Sąjungai. Opozicijos 
lyderis Mr. Fraser šito pripažinimo 
nepateisina ir prižadėjo, liberalams 

Į grįžus į valdžią, tą pripažinimą at
šaukti.

Tokio turinio pranešimas buvo 
paskeltas rugpiūčio 21 d. ’’The Syd
ney Morning Herald” dienraštyje. 
Pažymėtina, kad joks kitas australų 
laikraštis Sydnejuje tokios žinios 
nepadavė.

ATSISAUK1MAS
1975 m. rugpiūčio 20 d., trečiadienį, opozicijos vadas Hon. J.M. Fraser 

viešai pareiškė, kad grįžus į valdžią opozicija atšauks de jure pripažinimą 
sovietų suvereniteto Pabaltijo kraštuose.

Šis svarus pareiškimas yra svarbus tuo, kad opozicija pripažinimą 
pažada dabar ATŠAUKTI, o ne persvarstyti, kaip kad buvo anksčiau 
žadėta.

Pareiškimas padarytas Baltų Tarybos suorganizuotame prof. E. 
Dunsdorfo knygos ’’The Baltic Dilemma” viešame pristatyme.

Kaip Australijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkas, taip 
pat Lietuvos Bylos Komiteto vardu kviečiu visus lietuvius paremti šį 
opozicijos vado pareiškimą. Demokratijoje svariausia parėmimo priemo
nė yra balsavimo kortelė, ką turime patys atsiminti ir kitus pažįstamus 
Australijos piliečius paraginti. Kalbant su nelietuviais naudingos me
džiagos galima rasti ’’Baltic Heralde”, kurį Komitetas Lietuvos Bylai 
platina kitų pabaltiečių tarpe bei australų politikų ir akademikų tarpe.

Dabar turime telegramomis bei laiškais opozicijos vadui pareikšti mū
sų pasitenkinimą jo pozityviu pareiškimu. Neužmirškime, kad politinių 
partijų vadai težino tiek apie jų politinį populiarumą, kiek į tai reaguoja 
patys piliečiai. Tam reagavimui nepagailėkime pastangų bei kelių 
dolerių.

būti dėkingi. Tokios telegramos ar 
laiškai taip pat dar turi ir neginčija
mos politinės reikšmės. Grįžus libe
ralams ir krašto partijai į valdžią ir 
svarstant Baltiečių bylą Mr. J.M. 
Fraser nebus tik vienas su savo pa
žadu, kurį reikės realizuoti, o jį rems 
ir šimtai laiškų bei telegramų, su 
kuriomis negalima nesiskaityti. Tai 
irgi viena iš kovos formų už mūsų 
interesus.

Sydnejuje tokias telegramas pa
siųsti tautiečiams talkina ir tarpi
ninkauja Komitetas Lietuvos Bylai 
ginti, kurio narius (P. Ropę, V. Pa
tašių) galima sutikti Lietuvių 
Klube, prie bažnyčios ar privačiai. 
Kiekvienu atveju jie bus pasirengę 
padėti ir turės su savimi telegramų 
formuliarus.

Telegramas ir laiškus siųsti šiuo 
adresu:

The Hon. J.M. Fraser 
Leader of the Opposition 

Parliament House 
Canberra, A.C.T. 2600
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Dar prieš vykstant į Helsinkio 
konferenciją rašytojas A. Solženici- 
nas bandė pasimatyti su Amerikos 
prazidentu Fordu, tačiau šis jį atsi
sakė priimti, nes, kaip vėliau buvo 
komentuojama, toks pasimatymas 
būtų nepatikęs Maskvai.

Spaudžiamas viešosios opinijos 
prezidentas vėliau \pats kvietė A. 
Solženiciną į Baltuosius Rūmus pa
simatyti, bet rašytojas atsisakė pa
simatyti motyvuodamas, kad dabar 
toks pasimatymas jau neturįs jokios 
prasmės.

Dienraštis Londone ’’Times” ko
mentuodamas Solženicino žodžius, 
pareiškia, kad rašytojas esąs teisus 
ir stebisi prezidento baime suerzinti 
rusus. Esant tokiai padėčiai, anot 
Times, detente išvirstanti į kapitu
liaciją, nes pagal detente nereika

laujama, kad prezidentas priklausy
tų nuo rusų nuotaikų, su kuo maty
tis, su kuo ne.

**♦
Vokiečių spaudoje pasirodė rimtų 

užuominų, kad po Tito mirties 
Maskva užimsiant! Jugoslaviją. Esą, 
Jugoslavijoje jau dabar yra komu
nistų partijoje ideologinių nesutari
mų, kas sudarys pretekstą įsikišti 
Sovietų Sąjungai. Dar būdamas Ro
moje sovietų užsienių reik, ministe- 
ris Gromyko perspėjęs italus, kad 
būtų rusams draugiškesni, nes ne
trukus būsime artimi kaimynai. Ka
riškų reikalų žinovai patyrę, kad jau 
kiek laiko, kai rytų bloko kariniai 
daliniai pamažu koncentruojami Ju- 
goslavojos pasienyje.

Portugalijoje vis tebetrunka arši 
kova prieš prokomunistinę krašte 
diktatūrine vyriausybę, tačiau Lisa
bonos vyriausybė stengiasi išsilai
kyti bet kokia kaina. Užsienio kraš
tai su dideliujierimu seka įvykius 
Portugalijoje. Sovietų spauda viešai 
perspėjo, kad pašalinės valstybės 
nesikištų į Portugalijos vidaus rei
kalus, kai tuo tarpu Sov. Sąjunga 
prokomunistinę Portugalijos vy
riausybę remia pinigais ir ginklais.

*♦*

AMERIKA VETUOJA

Pietų Korėjos prašymas įstoti į 
Jungtinių Tautų Organizaciją UN 
Saugumo Taryboje net nebuvo įsi
leistas ir tuo pačiu atmestas, bet iš
kilo reikalas toje pačioje taryboje 
svarstyti, ar priimti UN nariais 
Šiaurės ir Pietų Vietnamą. Pirmą 
kartą Amerikos atstovas Saugumo 
Taryboje pasipriešino: veto teise 
pastojo kelią būti priimamom į UNO 
Šiaurės ir Pietų Vietnamui.

Anksčiau Amerika niekad nesi
priešino priimant kraštus UN na
riais. Per visą UNO gyvavimo laiką 
Amerika tepasinaudojo tik septynis 
kartus veto teise, kai per tą patį lai
ką Sovietų Sąjunga vetavo 110 
kartų.
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Atramos 
taškas

Nors gyvename taip vadinamą 
laisvės amžių, kada daugybė tautų, 
net nesapnavusių apie bet kokias 
galimybes, gavo laisvę ir nepriklau
somybę, tuo tarpu mūsų tauta tos 
laisvės neturi. Skambi ir kilni Žmo
gaus Teisių Deklaracija, bet ji mums 
negalioja ir mums netaikoma. 0 kai 
tenka prabilti kad tos gražios ir kil
nios deklaracijos ir mums turi galio
ti, susilaukiame karčių ir net pašai
pių priekaištų, esą mes neturėję ne
priklausomybės, mes nebuvę de
mokratiški ir 1.1., tarsi kokia nors 
santvarkos forma būtų sąlyga tau
tos laisvei. Netgi mes patys leidžia
mės suvedžiojami tokiais naiviais 
priekaištais ir skubame teisintis ir 
įrodinėti, kad nebuvome tokiais, 
kaip mums primetama, kad mes tu
rime seną ir garbingą istoriją, kad 
esame aukštos kultūros ir provaka- 
rietiški savo nusistatymuose, todėl 
nūs ipelnę laisvės ir nepriklausomy
bės. Jeigu iš viso būtų statomos ko
kios nors sąlygos tautai į laisvę, tai 
be abejo būtų prasminga rinkti ati
tinkamus faktus ir įrodinėti, kad štai 
mes tai laisvei jau seniai pribrendę. 
Bet gi tokių sąlygų nėra ir niekas 
negali jų statyti. Vienintelė sąlyga 
tautai į laisvę ir nepriklausomybę 
yra jos tautinis sąmoningumas ir 
valia tos laisvės siekti. Prie šitos są
lygos ir tektų sustoti ir Tautos 
Šventės proga susimąstyti.

Stebint gyvenimo faktus nenoro
mis tenka sutikti, kad to tautinio są
moningumo dar gerokai stokojame. 
Šitai liudija mūsų tarpusavio santy
kiai, mūsų pažiūros ir mūsų tautinis 
aktyvumas.
..Kad mūsų tarpusavio santykiai dar 
toli iki idealo, kalba mūsų nuolatiniai 
priekaištai vieni kitiems, nenoras ar 
nemokėjimas susikalbėti bei susi
tarti. Nurimo atviros tarpusavo ko
vos mūsų bendruomenėje Australi
joje, bet kaskart vis labiau įsidega 
nesutarimai ir skaldymais! Ameri
koje. Ir kaip tik toks santykių suiri-

YLA MAIŠE
VERGIJA NEPASLEPIAMA

Rugpiūčio 17 d., sekmadienį, Syd
ney, TV Channel 2 rodė Sovietų 
propagandinį filmą ’’The Rustaveli 
in Concert”. Buvo rodoma Sovietų 
Rusijos laivas, skirtas turistams va
žinėti po Pacifiko salyną. Nors fil
mas propagandinis, tačiau kritiškas 
stebėtojas galėjo pastebėti, kad 
vergų sukurtame rojuje visų pirma 
matoma vergija, o ne rojus. Kaip jį 
bemaskuotų, vistiek prasikiša dar
bininkų vergiška būklė, dirbtina 
šypsena ir vergiškas pataikavimas 
bei baimė varovui.

Kada laivas sustoja uoste laivo 
tarnautojai bei darbininkai galėtų 
išeiti į miestą, pažiūrėti žmonių ir 
pastatų, apsipirkti, susipažinti su 
vietove, Sovietų darbininkams to 
visko neleidžiama, jie, kaip Romos 
imperijos vergai, per dieną ir naktį 
dirbę, laisvalaikiais turi dainuoti ir 
šokdami linksminti keleivius. Tas 
viskas yra matoma ir visiems gerai 

mas tautinio sąmoningumo neugdo, 
o greičiau jį smukdo. Mes perdaug 
lengvai leidžiamės suviliojami paša
liniais dalykais, kurie labai toli nuo 
mūsų tautinių reikalų. Vietoje 
džiaugęsi bet kuo, kas tik daroma ir 
veikiama tautiniuose dirvonuose, 
paprasčiausiai susiriejame dėl pačių 
metodų užmirštant, kad pati esmė 

yra darbe, o ne metode.
Dar liūdniau, kada pažiūros sta

tomos aukščiau už tautinį identitetą 
arba jomis grindžiama tautinis są
moningumas. Dar taip neseniai buvo 
skelbiama, kad jeigu tas yra ne to
kių pažiūrų ar ne to tikėjimo, tas jau 
ir ne lietuvis. Lygiai dar ir šiandie 
daugelis laiko nelietuviais ir net 
tautos priešais tuos savo brolius, 
kurie, ypač tėvynėje, sąlygų verčia
mi priėmę oficialią, okupanto pri
mestą pasaulėžiūrą. Mūsų pačių 
skaidymasis vadovaujantis 
atitikamų pažiūrų principais aiškiai 
liudija, kaip dar mes esame toli nuo 
pilnutinio tautinio sąmoningumo.

Visą tai turi lemiamos reikšmės ir 
įtakos visoje mūsų tautinėje veiklo
je. Visai kitokia padėtis būtų, jeigu 
mes bent savo veikloje išmoktume 
nevelti pasaulėžiūrinių ir tautinių 
reikalų.

Tauta yra vienetas, turįs daugybę 
sudedamų dalių - individų, skirtingų 
savo pažiūrom, pajėgumu ir charak
teriais, bet juos visus tan pačian 
vienetan jungia ne kas kitas, kaip 
tik tautinis sąmoningumas. Ir juo, 
anot Vydūno, mes tapsime sąmo
ningesni, tuo labiau tasai tarpusavio 
ryšys mus glaudins ir jungs. Dar la
biau tą sąmoningumą turėtume savo 
tarpe skatinti ir ugdyti neturint po 
kojų savo tėvynės žemės, pasklidus 
po pasaulį. Dėl to tasai tautinis są
moningumas čia ir yra toji pagrindi
nė atrama mums išlikti ir nesunykti. 
Tautos šventės proga pasistenkime 
savo širdy sutalpinti visus savo bro
lius lietuvius - aktyviuosius ir pasy
viuosius, nutolusius ar atkritusius, 
net ir pasiklydusius. Tai bus žings

nis.! tampresnį susivienijimą ir viena 
pakopa aukščiau į siekiamo tautinio 
sąmoningumo idealą.

(v.k.)

žinoma, tai kodėl mūsų unijų atsto
vai neįsikiša į tokį darbininkų išnau
dojimą. Turėtų neįsileisti tokių laivų 
į uostus, turėtų neaptarnauti laivų.

Nepaslepiamas yra ir komunisti
nio rojaus skurdas. Kas nematė 
USA, Anglijos, Kanados, Švedijos, 
Prancūzijos ir kitų kraštų tokių ke
leivinių laivų, tas, gal būt, bus pa
tenkintas ir sovietų laivu, bet kas 
juos matė, tam jis atrodys skurdus 
laivelis. Valgis labai paprastas: žir
ninė sriuba ir gabalėlis mėsos, vir
tuvė ir jos aptarnavimas yra žemiau 
kritikos. Parodyta kaip virėja pila

A.A.
EMILIJAI MAŽYLIENEI

mirus, gilios užuojautos reiškiam vyrui Petrui ir sūnui Bernardui 
Geelongo Sporto Klubo ’’Vyties”

valdyba ir nariai

MOŠŲ MIRUSIEJI
A.A. LEONAS KECORIUS.

Sydney, 13.8.1975 m. širdies prie
puoliu mirė Leonas Kecorius, su
laukęs 67 metų. St. Joachims baž
nyčioj, Lidcombe, kun. P. Butkus 
atnašavo gedulingas šv. Mišias. Mi
šių metu giedojo kun. P. Martūzas, 
vargonais grojo Dainos choro diri
gentas p. B. Kiveris. Kun. P. Butkus 
plačiai apibūdino velionio gyvenimo 
kelią.

Iš bažnyčios velionis nulydėtas į 
katalikų kapines Rookwood lietuvių 
skyrių, dalyvaujant jo žmonai ir di
dokam būriui lietuvių ir australų. 
Karstas apklotas gyvų gėlių vaini
kais. Atsisveikinimo žodį tarė A.B. 
Velionio žmona labai pergyveno, 
jaudinos netekus mylimo vyro. 
Apeigų metu ją rūpestingai globojo 
p. O. Miniotienė ir p. S. Giniotienė.

A.A. velionis Leonas Kecorius gi
męs 1908 metais, Kupiškio valščiuje, 
tėvai ųkininkai, turėjo /ūso 15 šei
mos narių. Leonas tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje, gusarų pulke. Išėjęs 
atsargon, gavo valdišką tarnybą, 
kur visuomet kruopščiai ir sąžinin
gai atlikdavo jam pavestas pareigas.

Antrąkart rusams artėjant Leo
nas su žmona pasitraukė Vokietijon, 
šeimos neturėjo. Australijon, 
Sydney atvyko 1949 metais atlikda
mas dvejų metų darbo prievolę 
Water Boarde.

Būdami abu ūkininkaičiai, metės į 
ūkį. Pirko 22 akrus žemės ir užvedė 
pieno ir kiaulių ųkį. Abudu sunkiai 
dirbo ilgas valandas, bet vertės ne- 

žirninę sriubą į dubinėlį kažkokiu 
nematytu kaušu (net' nepanašu į 
samtį), sriuba bėga per pirštus, per 
kraštus, apvalo abejotinos švaros 
mazgote dubenėlį ir neša į stalą.

Suprantame, kad Sovietų Sąjunga 
turi iš ko ir gali pagerinti savo dar
bininkų būklę, bet ji turi kitų tikslų: 
ne darbininkų gerbūvį, saugumą, 
laisvę, bet sukurti karo mašiną, ku
rios pagalba pavergtų visą pasaulį.

Kas nėra matęs to filmo, galėtų 
prašyti ABC jį pakartoti, tik žinoma, 
ne su Sovietų komentarais, kad ir ne 
Solženicino, tai bent tokio žmo
gaus, kuris nusimano Sovietų pro
pagandoje.

am

Mūsų Pastogę!

A.a. L. Kecorius

blogai. Ūkininkavę apie 18 metų, 
dabar prieš keletą mėnesių ūkį par
davė, nusipirko namelį ir išėjo į 
pensiją. Sakė ’’dabar pasilsėsime” 
bet likimas paskyrė kitaip...

Velionis žmoną išleido į Lietuvą 
motinos aplankyti penkioms die
noms. A.A. Leonas pasiliko vienas 
namuose. Taip kad žmona išskrido 
pirmadienį, o Leonas mirė trečia
dienį. Kaimynai, pastebėję kad ne
simato, užėjo į namus, kur rado jį 
mirusį. Grįžus žmonai buvo didelis 
staigus sukrėtimas, nes velipnįą , I ;^-. 
brolis irgi tą pačią dieną mirė Lie
tuvoje.

Mielas Leonai, lai būna Tau ramu 
ilsėtis šioj tolimoj šalelėje.

Antanas Baužė

LIETUVIŠKAS RAIDYNAS BUS 
TARPTAUTINIS

Transliteracija yra paraidinis nelotyniš- 
ko raidyno perrašymas lotynišku. Ji yra 
reikalinga rusų, arabų, kiniečių ir kt. kal
bomis parašytų vietovių vardų bei pavar
džių pakeitimui plačiau naudojamu loty
nišku raidynu.

Ligšiol net lietuviški vardai, jeigu buvo 
perrašomi iš rusiško teksto, angliškai bu
vo rašomi labai keistai. Pavyzdžiui:. Šiau
liai pavirsdavo į Shyaulyai.

Toms keistenybėms dabar bus padary
tas galas. Tarptautinė Standartų Organi
zacija (ISO) šiemet paruošė naujas tai
sykles rusų raidyno perrašymui lotynišku, 
raidynu. Nesant lotynų kalboje kai kurių 
garsų, pvz. ch, š, č ir šč, po kelerių metų 
užsitęsusio ginčo, transliteravimui yira 
priimtas lietuviškas raidynas. Jis bus nau
dojamas visų 58 Sbvl Sąjungos tautų, ku
rios naudoja kirilicą, vardams perrašyti 
žemėlapiuose, spaudoje ir dokumentuose.

Jau nuo dabar prekyboje galima rasti 
žemėlapių, kuriuose ne tik Lietuvos, bet ir 
Rusijos vietovių vardai yra išspausdinti 
lietuviškai: Švenčionys, Orša, Možaisk ir 
pan. Rusų raidyno minkštinimo raidei 
(miachkij znak) perrašyti bus naudojama 
apostrofa, pvz. Arhangei‘sk. Šio miesto pa
vadinime tarptautinė rašyba skiriasi nuo 
lietviškos dviejose vietose.

— Kinai netilki, kad rūkymas sukelia 
vėžį. Pats Mac Tse-tUng yra-stiprus rūko
rius. Plaučių vėžys Kinijoje gana retas da
lykas — tai esanti vakariečių liga.

E. L .
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zpdis liefuvianis
f MIELI TAUTIEČIAI

Sveikinu visus, ypatingai Austra
lijos lietuvius mūsų brangios Tautos 
Šventės proga. Atleiskite, jeigu 
maųo žodžiai ir kreipimasis į Jus ne- 
bus pagal nusistovėjusią tradiciją ir 
nebus pagrįsta mūsų garbinga Tau
tos istorija. Aš noriu nukrypti nuo 
šio tradicinio atsišaukimo ne dėl ko-

atyęju norėčiau pasakyti, kad nebū
kime tokie naivus!

Kokio tikslu ir kokiam reikalui 
mes organizavomės į lietuviškas or
ganizacijas?

Kokie turėtų būti pagrindiniai 
'tikslai t'ų^organižačijų? ' ' ’

Kodėl mes jose taip sielojamės 
tiek darbu tiek aukomis?

___________________ ______________ j Kodėlmesneįsijungėmįvientik- 
kio abejojimo mūsų Tautos istorijos tai vietines australiškas organizaci- 
garbingiimu, reikšme ar verte, " " "°" '4~1 *“ —
anaiptol, aš ją laikau labai garbinga, 
reikšminga ir vertinga. Tačiau aš 
jaučiu reikalą nusistovėjusią tradi
ciją sulaužyti ir iškelti vieną kitą 
mintį, kūrios, mano nuomonė, tūri 
nepaprastos svarbos mūsų lietuviš
kos egzistencijos tęstinume šiame 
krašte ir ištiesų visame pasaulyje. 
Po neseniai pasibaigusios Helsinki 
konferencijos sukeltų šešėlių Pabal
tijo bei visos Rytų Europos krypti
mi, mūsų Tautos Šventės tūrėtų pa
sidaryti dar prasmingesnės. Pasira
šymas Amerikos bei Vakarų Euro
pos vadų, deklaracijos, kuri turėtų 
užtikrinti dabartinių Europos vals
tybinių sienų neliečiamumą, netie
sioginiai legalizavo Lietuvos okupa
ciją. Tačiau mes negalime nuleisti 
rankų ir pasiduoti apatijai, o tiktai 
priešingai, turime užsigrūdinti savo 
nusistatymuose nenuilstamai ir vie
ningai kovoti visomis prieinamomis 
priemonėmis dėl savo tautos; nepri
klausomybės atstatymo.

Minėdami šią mūsų brangią Tau
tos Šventę, negalime turėti ar jaus
ti tautinio džiaugsmo šia proga ir 
šiuo metu, kol sovietinis kolonijalis- 
tas mindžioja mūsų tėvynės žemę. 
Šis jausmas turėtų būti kiekvieno 
lietuvio širdyje, kur jis bebūtų. 
Kiekvienas individas turėtų jimtaj 
susimąstyti ir labai kritiškai pa
žvelgti į savo asmens tautinio identi
teto savybes!

Jas, t) vis dėl to sukūrėm ir ieškom 
lietuviškų? ■**• >

Kodėl gi mes įdedam tiek daug 
asmeniško laiko ir pastangų lietu
viškai veiklai, o taip mažai dėmesio 

'■tekreipiame į savo darbų ir pastan- 
:>. gų tęstinumą? < •: •

Kodėl mes esame tokie nepasto
vūs savo užsimojimuose, dirbame 
triūsiame lietuviškų organizacijų 
baruose, o taip mažai dėmesio te
kreipiame į savo vaikų bei bendrai 
lietuviško jaunimo lietuvišką auklė
jimą?

Dar būtų galima klausti visą eilę 
klausimų, nukreiptų į lietuviškos 
veiklos dirvonus, ir ieškoti atsaky
mų. Manau, kad atsakymai nebūtų 
visuomet vienodi, tačiau jeigu mes 
būsime teisingi sau ir nebandysime 
savęs apgaudinėti, prieisime tiktai 
vienos išvados, kad esame šiek tiek 
paklydę savo lietuviškumo išlaiky
mo laukuose ir nevisuomet mokame 
nustatyti darbų bei veiklos svarbu
mo pirmenybes.

Todėl, gerbiami tautiečiai, šios 
mūsų brangios Tautos Šventės pro
ga, kviečiu visus susimąstyti ir nuo
saikiai apgalvoti mūsų lietuviškos 
veiklos reikšmę, darbų bei užsimoji
mų eigos svarbumą ir pirmumą.

Norėčiau šį savo atsišaukimą 
Tąuto^-Šventęspręga-^bąigįįpĮŪ^ų;. 
iškilaus vrųi^.t/ojoK./;po^Qpimntųiiis,. 
nors ir ne visai jo žodžiais:-

Paskutinę trimestro dieną Mel
burno, Šeštadienio Mokyklos lietu
vių kalbos 1 'mokiniai ir mokytojai 
žiūrėjo filmo apie Čiurlionį.

Ir bežiūrint man kilo įvairių min
čių.

Filmas pagamintas Amerikoj. Pa- 
j ,ruošiamąjį darbą atliko .J, Nasvytis 

ir dr. Liuda, .(Ląų‘rinayičiūtė):Ąl'sšen.
Temos, traktavimas* labai* papras- ‘

Liūdnos mintys
FILMĄ APIE ČIURLIONĮ 1 PAMAČIUS

Nenagrinėdamas tautos bei šven
tės istorijos, aš tik trumpai norėčiau 
iškelti vieną kitą mintį, kurios, mano 
manymu, turi atitinkamos svarbos 
sąryšyje su individo pareigom tau- 
tiškurittj1 atžvilgiu:

1) Tautiškumo pareiga Tiešfbaigia 
būnant tiktai asmeniškai geru indi
vidu - lietuviu. nekreipiant dėmesio į 
tautybės tęstinumą.

2) Savo tautiškos
egzistencijos nepateisinsime vien 
tiktai įsteigimu įvairių organizacijų*., 
klubų, ar kitokių lietuvišl^'.in^titU- ' 
cijų, jeigu neparuošime’ įpėdinių, 
kurie tęstų darbą šiose įsteigtose tas^UnfverZteto dėstytojai ^dr/TZ 
institucijose lietuviškoje dvasioje.. , • •- . - >. — J - - -

3) NamanaUjkad įvairių, klubu-ar 
organizacijų steigėjai būtų paten- ; 
kinti, kad, sakysim, po dabartinės 
kartos tokios institucijos liktų tiktai .

Iš tikrųjų, man buvo skaudu žiū
rėti.

Man atrodo, kad toks trumpas fil
mas tegali duoti pačias pagrindines 
žinias, o jo tikras tikslas turėtų su
dominti žiūrovus Čiurlioniu ir rodo
momis iliustracijomis sukelti noro 
daugiau pamatyti ir daugiau apie jį 
sužinoti.

O ką gi pamatėm? -Mėgėjišką, 
paskubom sumestą filmą, kuriame 
paskaitininkai ryškūs, bet Čirlionis

Alssen (dėsto vokiečių ir rusų, kal
ybas) ir dr." Willard Misfeldt (dėsto 
meno istoriją) sėdi prie staliuko ir 
skaito paskaitą, pailiustruodami 

--i... — Čiurlionio ir Žmuidzinavičiaus pa-lietuviiįkilmes žmonių bei jų-svečiųveikslais' 
pasinaudojimui be jokio kito gilesnio Paskaita vyksta ariglų kalba, taigi
tautinio jausmo. Šitoks . rezultatas ieinama i/suprantlma labai pla-
tikrai nepateisins (dėto darbo ir pa- £iam raVui (įskaitant
siaukojmio steigiant ir tobulinant delę dali mūsų jaunimo), 
lietuvišką veiklą Australijoje. Paviršutiniškai žiūrint- arba visai

Tačiau šito viso darbo ir triūso jū- nežiūrint, o.,tik skaitant šį mano ap-, 
roję yra perdažnai paskandinamas rašymą - atrodo kad gali būti visai 
pats svarbiausias tautiškumo dėsnis įdomu, 
išeivijoje - išlaikyti tautišką tęstinu
mą. Mes savo organizuoto ’’tautiš
ko” gyvenimo audringoje jūroje už
sidegame savo dabartinio meto 
veiklos darbuose, galvodami tik apie 
veiklos pasekmes artimiausioje 
ateityje, išviso nepagalvodami apie 
tolimesnės ateities veiklos rezulta
tus ir pasekmes tiek organizacijose, 
kuriose dirbame ar dalyvaujame, 
tiek bendrai lietuvybės išlaikymo 
dirvonuose. Neapgaudinėkime 
savęs nei kitų, teigdami atitinka- labai, labai blankus, 
mais momentais, kad mūsų pasi- *
rinktoje lietuviškos „ organizacijos Filmui reikalingas scenerijus. 
veikloje lietuvių kalba ir bendrai. Jeigu scenarijuje veikia du žmonės- 
lietuviškumas nebūtinai turi būtį šiuo atveju paskaitininkai - jie turi 
statomas pirmoje vietoje. As šituo visą laiką bendrauti. Iš jų dialogo
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Kaune gyveno labai įdomus daili
ninkas Tadas Daugirdas, Kauno 
muziejaus steigėjas. Jis pasakojo 
tokį atsitikimą:

Kalbėti apie dailę ir aiškinti pa
veikslus lankytojams ilgainiui atsi
bosta, bet kai vieną turgaus dieną 
atėjo į parodą kaimietis su botagu ir 
tuoj pirmoje salėje kur kabėjo Sta- 
brausko didžiuliai portretai damos 
su raudonu apsiaustu ir damos juo
dai apsivilkusios, lankytojas nuste
bo: ’’Kas čia dabar?” - ’’Portretai”. - 
’’Bet juk ne šventosios - tai kam to
kie dideli?”

Daugirdui teko suktis; ir prie pei
zažo su laukais ir avimis irgi teko 
suktis, nes ”iš tikrųjų lauke gražiau - 
kam tą piešti?”

Aiškintojas buvo labai sunerimęs 
ką reikės sakyti, kai įves kaimietį į

Čiurlionio kambarį. Bet lankytojas, 
apžvelgęs pirmąją sieną, sustabdė 
mostu jau pradedantį kalbėti globė
ją. ’’Nereikia - aš čia pats suprantu! 
Čia pasaka. Matai, lipa žmonės į kal
ną stebuklo ieškoti, mano, kad ten 
stovi va šitokia karalaitė - ir katras 
bus stipriausias, gražiausias, mand- 
riausias, tą ir pasiims. Užlipo - ir 
matai, karalaitės ir nėra, o sėdi toks 
vargšas plikas vaikelis - nutvers 
pienės pūką ir verks”.

Taip papasakojo Tadas Daugirdas 
Konstantinui Čiurlioniui, ir dailinin
kas buvo sujaudintas iki ašarų, ir vis 
jaudinosi, kai man tai kartojo dar, 
sakydamas, kokia tai esanti laimė, 
kad jis nesuklydęs, kad jo menas 
randa tiesų kelią į liaudies širdį, nes 
iš ten jis kilęs. Ir tik mūsų pseudo- 
inteligentija, atskilusi nuo savo ka
mieno, nuo gyvojo šaltinio, snobai, 
prisigaudę ’’miesčioniškos kultūros” 
- yra neregiai tikrajam grožiui.
(Iš Sofijos Čiurlionienės prisimini
mų)

Kol laikas, o broli, sėk lietuvišką 
grūdą ir jo neapleisk!
Tuomet kai derlius lietuviškumą 
praras, jau bus per vėlu!

JrOūĮaoK3a|oo|ūa|Qūlūū|taūiao|oū|oo|ūū|odOOIoa^otodootOūloi=ilaoliaa)faalOQlocįDūloalūolBĮ5ia

Pasaulinio garso pianistė Ida 
į Krehm-Pick, su koncertais gastro

liuojanti po pasaulį, spalio 6 d. kon
certuos vakarų Berlyne. Jos reper
tuare šalia didžiųjų klasikų įtraukti 
ir M.K. Čiurlionio kūriniai. Dar gy- 

c Ven d ama<Nėw'Yorke •joper lietu vins* tam v 
■'u.'HOsipažino'su Čiurlionio:muztka injaaoųyi 

buvo taip sužavėta, kad į savo re- 
. pertuarą įtraukė ir Čiurlionį.Ji pati 

kai kuriuos Čiurlionio kūrinius ver
tina daugiau, negu Šopeną. Po Ber
lyno ji su koncertais vyksta į Italiją 
ir vėliau į Kanadą nesiskirdama su 
Čiurlioniu, kuriam savo programoje 
numačiusi skirti apie pusvalandį.

turi išryškėti diskutuojamas asmuo. 
Pakaitos skaitymas pakaitom, kaip 

■ radijo pranešėjai skaito žinias, nėra, 
dialogas. Tik keliose vietose paskai
tininkai tiesioginiai kreipėsi vienas 
į kitą klausimu arba sutikdami su 
pašnekovo nuomone.

Scenaristai, atrodo, buvo pamir
šę, kad Čiurlionis buvo ir kompozi
torius, ir tik paskui atsiminę, kai jau 
filmas buvo padarytas, sugalvojo 
įklijuoti A. Kuprevičių skambinantį 
Čiurlionio fortepioninius kūrinius. 
Lyg kokį muzikinį priedą literatūros 
vakare.

Scenarijui perduoti reikalingi 
aktoriai. Žmogus, įdėjęs darbo į pa
skaitos paruošimą, dažniausiai ją 
pats ir paskaito; o jeigu raiškiai 
skaito, tai jau pridėtinė dovana 

. publikai. Kas kita yra su filmu. Čia 
reikalingas profesionalas, kuris mo
kėtų žiūrovą pagauti ir įtikinti. Ar 
jis pats daug supranta apie meną, ne 
taip svarbu.

0 dabar prieinu prie liūdniausios 
dalies - iliustracijų. Ir dėl jų sakau, 
kad filmas buvo susuktas labai pa
skubom. Tie vargšai paveikslai - nu
blukę, nušiurę... Kaip gali jais susi
žavėti, jei net nematai, kas ten yra, 
kol nepasako. Aiškiai buvo naudotos 
senos, prastos kokybės reprodukci
jos. 0 gi iš Amerikos kasmet vyksta 
ne mažai ekskursijų į Lietuvą. Labai 
daug ekskursantų aplanko ir Čiur
lionio galeriją, ir visi turi gerus foto 
aparatus.

Mes nuolat skaitom spaudoj, kad 
Čiurlionio paveikslai ’’nublukę”, ir ne 
vienas, pamatęs tą filmą, pagalvos,

kad tik tiek iš jų ir teliko. Bet jeigu 
o jie tikrai-būtų..tąip piųbįųk^ kaip, tą>: 

me filme - nebebūtų prasmės į juos 
žiūrėti. Per eilę metų pripratus prie 
blankių reprodukcijų, įėjus į galeri
ją, jie tiesiog suspindi savo spalvų 
sodrumu.

(Ar negalima buvo paskelbti 
Amerikos lietuvių laikraščiuose ir 
palaukti, kol kas atveš geras skaid
res? Aš mačiau Čiurlionio paveikslų 
skaidres, darytas iš originalų. Į jas 
norisi žiūrėti ir žiūrėti.)

Tas pats su Druskininkų vaizdais. 
Beveik visi ekskursantai važiuoja į 
Druskininkus, fotografuoja vaizdus, 
gal net Čiurlioniu namelį, o filme 
Lietuvos gamta, ’’panaši į Druski
ninkų apylinkes” iliustruojama 
Žmuidzinavičiaus paveikslu. 0 kodėl 
ne Čiurlionio ’’Raigardu”? Kodėl ne 
Nemuno, Meilės salos, Mizarų kaimo 
vaizdais, kurie maža ką pasikeitę 
nuo Čiurlionio laikų?

Žinau, kad daug Amerikos lietu
vių baidosi bet kokio ryšio su Lietu
va. Ga ir šio filmo gamintojai tokių 
pažiūrų. Bet jei visa, kas ateina iš 
Lietuvos, yra nepriimtina, tai kam 
reikėjo ir tą filmą daryti - juk visi 
Čiurlionio paveikslai yra Lietuvoj.

♦
Nežiūrint šių mano liūdnų minčių, 

jeigu šis filmas atkeliautų į jūsų ko
loniją, nueikit pažiūrėti - gal jums 
primins kažkada matytus paveiks
lus. Paraginki! nueiti jaunimą - gal 
jie į lietuvišką paskaitą apie Čiurlio
nį nenorės eiti - tegu bent šitos pa
siklauso.

~* A. Karazijienė
Mūsų’Pastogė Nr. 34, 1975.9.1, psl. 3
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DAUGIAU DARBO IR VEIKLOS p

SYDNEY MOTERŲ VEIKLOJ įfe
SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGI
JOS METINIAM SUSIRINKIME 
ĮVYKUSIAME LIEPOS 27-tą DIE
NĄ SYDNEY LIETUVIŲ KLUBE 
BANKSTOWN
PIRMININKĖS PRANEŠIMAS

Dabartinė vaidyba pradėjo savo 2 
metų kadenciją 1973 metais. Per 
tuos metus turėjome 16 posėdžių. 
Šių metų valdybos veikla buvo kiek 
įvairesnė ir, sakyčiau, gal ir įdomes
nė.

1974 m. rugpiūčio 14-15 dienomis, 
Social Security Dept, suruoštame 
seminare Mount Wilga Rehabilita
tion Centre Hornsby, dalyvavo ir 
valdybos narė. Ten apkalbėta ir 
apsvarstyta socialinės labdaros dar
bai, ypatingai iškelti senelių reika
lai, kurie mums taip aktualūs. Buvo 
ir aprodytas visas centras ir supa
žindintas su įvairių ligonių terapijo
mis.

D-jos atstovės taip pat dalyvavo 
dvejuose paruoštuose Sutherland 
Council priėmimuose ryšium su In
ternational Women’s Year. Tai buvo 
progos mūsų draugijai susipažinti ir 
pasireikšti.

Draugijos vis palaikomi ryšiai su 
Good Neighbour Council Centru. 
1974 m. lapkričio 18-tą dieną, valdy
bos atstovės dalyvavo jų visuotina
me susirinkime. Paskutiniu laiku 
pastebėta, kad Good Neighbour 
Council veikla daugiausiai sukasi 
aplink naujus ateivius kaip arabus, 
turkus, ispanus, graikus, italus ir 
kitus, neseniai buvo priimta ir kinų 
organizacija. Pastebėta trūkumas 
baltiečių atstovų. Atrodo, į juos 
kreipiasi kuomet prireikia tautinių 
Š^į^4^>^p^!4&,.tą^ędą41ės, 
reikalais.

Valdyba taip pat turi ryšius su 
Lietuvių Moterų Federacijos Klubu 
U.S.A.

Spaudos Baliui atėjome į talką 
aukodamos tortais ir pyragais ir 
pravesdamos kavos bufetą.

Draugijos Užgavėnių Blynų Ba
lius rengiamas Lietuvių Klube pra- 
ėjo sėkmingai, kuriame dalyvavo 
daug svečių, p. D. Skorulienės ini
ciatyva suruošta programa, koncer
tinė dalis išpildant p.p. Arienei, 
Daudarienei, Bitinienei, Dudaitienei 
talkininkaujant p. A. Plūkui ir p. M. 
Umbražiūnienei. p. Kazokienei pa
ruošta programos dalis su p-le Zy- 
gaityte, p. Laurinaitiene ir pačiai p. 
Kazokienei išpildant praėjo labai 
sėkmingai. Visiems valdybos vardu 
didelis ačiū! Kaip minėjau, Užgavė
nių Baliuje daug svečių buvo, bet 
pelną gautas žymiai mažesnis, kaip 
praėjusiais laikais. Pasisekusi lote
rija davė didesnę dalį pelno. Lietu
vių Klubas aukojo $ 150 dolerių, 
jiems už tai nuoširdus ačiū. Klubo 
valgyklos šeimininkei p. Kasperai- 
tienei taip pat didelė padėka už jos 
paslaugą ir auką. Nėra abejonės, 
kad ruošiant Užgavėnių Blynų Ba
lių, Lietuvių Klube darbo mažiau, 
bet ir pelnas mažesnis. Neturint da
bar jokių bufetų ir pan. paruošimų 
draugijos pajamos šiuo atveju žy
miai sumažėjo. Vis dėlto Užgavėnių 
Balius yra pagrindinis draugijos pa-
jamų šaltinis. Naujai išrinktai val
dybai reikėtų kaip nors padaryti iš
vadų papildyti šį trūkumą. Pagelbi- 
nis Būrelis kokiais būdais bei suma
nymais galėtų ateiti pagalbon lėšų 
sudarymui. Būrelis ankščiau daug 
padėjo, būtų labai gerai jį atgaivi
nus.

Per savo kadenciją valdyba taip 
pat suruošė dvi popietes, tai buvo 
p-lės N. Liutikaitės surengta skaid
rių popietė. Ji sudarė didelį malonu
mą ištisai rodydama ir aiškindama 
įdomias Europos vietas. Neseniai p.; 
D. Skorulienė talkininkaujant p. A.| 

Janavičienei atėjo valdybai į talką 
suruošdama sėkmingą literatūrinę 
popietę. Ypač buvo malonu matyti 
jaunimą kartu išpildant programą. 
Tikimės kad šis parengimas bus pir
mas iš eilės tokių panašių. Visoms 
dalyvėms nuoširdus ačiū!

Pereitų metų gruodžio mėn. su
ruošta sodyboje iešminė buvo labai 
sėkminga. Dalyvavo daug svečių, 
buvo puikus oras. Kapelionas kun. 
P. Butkus atlaikė šv. Mišias. Pra
vesta loterija ir bufetas davė gra
žaus pelno. Numatyta šią iešminę į- 
gyvendinti kaip metinę-tradicinę. 
Šįmet iešminė įvyks gruodžio 14-tą 
dieną, todėl prašau iš anksto neuž
miršti ir su šeimomis ir draugais ap
silankyti. Žinoma, daug pareis nuo 
oro. Turėdamos salę nebūtų tos 
problemos.

Ligonių reikalai eina tvarkingai. 
Ligonių Reikalų vedėjai p. L. Gasiū- 
nienei ilgesniam laikui išvykus už
sienin, jos pareigas perėmė ypatin
gų reikalų vedėja p. M. Migevičienė, 
kuri nežiūrint kad ir pati turi savo 
ligonį, rūpestingai ir sėkmingai tas 
pareigas išpildė.

1975 m. kovo 14-tą dieną palaido
tas viengungis Jonas Beržinskas, 
miręs kovo 8-tą dieną. Velionis tu
rėjo sutautpų ir nepatiko testamen
to. Turtą perėmė Public Trust ir 
mūsų draugija laidotuvėms pasira
šė. Paduotas jau, prašymas, ąntka- j* 
pini pastatyti ir iš Public Trust rei- 
kalauta apmokėti. Tas, žinoma, už
truks gana daug laiko. Tai vis pa
sekmės tautiečių, kurie neparašo 
testamentų, o tokių yra nemažai.

Valdyba neturėdama teisės užuo
jautoms, gėlėms ir vainikams skirti 
lėšų iš draugijos iždo, pasiuntė eilę 
užuojautų kortelių mirusiųjų arti
miesiems.

Graikijoj nuteisti mirties bausme 
trys buvusio diktatūrinio režimo 
vadai, kurie 1967 m. buvo nuvertę 
krašto demokratinę valdžią, įvedė 
diktatūrą ir kraštą valdė septyne
rius metus. Visa eilė kitų buvusio 
režimo vadų pasmerkta kalėti iki 
gyvos galvos arba mažesnėmis ka
lėjimo bausmėmis.

*♦*
Sovietai neseniai išsprogdino 

ypatingo stiprumo atominę bombą 
arktikoje Naujosios Žemės saloje 
požemio įrengimuose. Spėjama, 
sprogimas buvęs apie vieno milijono 
tonų dinamito galingumo.

*♦*
Prancūzų komunistai kratosi 

Maskvos direktyvų. Kai Maskvoje 
Pravda paskelbė straipsnį, kur pa
tariama vakarų komunistams nesi-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Dabar pranešu apie Lietuvių So
dybą. Tai yra draugijos didysis už
brėžtas užsimojimas, kuris užima 
daug laiko ir rūpesčio. Padidėjo pa
tikėtinių skaičius iki 6. Patikėtinės 
rūpinasi sodybos statybą ir jos gy
ventojais. Turėjo šiais metais 9 po
sėdžius. Pačios sodybos reikalai eina 
tvarkingai. Jau už baigta STAGE 3 
statybos darbai. Turime dabar pa
statytus 6 pastatus su 12 butų, kurie 
visi apgyvendinti. Infliacijai kylant, 
mums taip pat daug pakenkė. Vis 
labiau ir labiau statybos medžia
goms ir algoms kylant tuo pačiu ir 
padidėjo statybos kainos. Praėjusių 
butiį įnašai buvo $ 6.000. Sekanti 
pastatų statyba gali būti brangesnė, 
nes nematyti, kad statybos kainos 
kristų. Tokiu būdu ir įnašai gali pa
kilti. Viskas pareis nuo galutinio 
kontrakto kainos. Stengiamės butų 
įnašus laikyti iki minimumo, draugi
ja iš jų jokio pelno nepadaro. Žino-

Ona Bauzienė,

me, kad kitos panašios sodybos nu- 
stačiųąicję ^Ųg^miJ^tesniųs ,įjią$ųąf. 
Norių,"ęįą?^ąprę^į^,.kad ,įpąšąutik 
maža dalimi prisideda prie pačios 
sodybos statybos išlaidų padengimo. 
Didesnę dalį apmoka Social Security 
Dept, gauta subsidija, o kitos išlai
dos apmokamos iš pajamų, gautų iš 
draugijos veiklos, kurios, deja, šiuo 
metu nedidelės. Sodybos šiuometi
nės išlaidos, už ką negauname sub
sidijos, yra nemažos, tai pačios so- 

dėti su nuosaikiomis politinėmis 
partijomis, o siekti proletariato dik
tatūros ne rinkiminiu buržuaziniu 
keliu, į tai taikliai atsakė prancūzų 
komunistų vadas M.G. Marchais pa
reikšdamas, kad prancūzų komunis
tų politika yra nusprendžiama Pa
ryžiuje, bet ne Maskvoje.

***

Anksčiau buvę kaip retenybė 
žmonių pagrobimo (Kidnaping) nu
sikaltimai pasaulyje pastaruoju me
tu labai pagausėjo. Amerikoje 1964 
m. buvo tik 20 tos rūšies nusikalti
mų, o pereitais metais jų buvo jau 
96. Ypatingai pagrobimai plačiai 
praktikuojami Pietų Amerikoje.

Anksčiau grobdavo daugiausia 
vaikus, kad išpirkus vaikai nusikal
tėlių neatpažintų, bet dabar grobia
ma suaugę, net diplomatai, turį pri
pažintą neliečiamumo teisę. 

dybos apdraudimas, septic tank jš- 
pumpavįmas, kai kurie elektos pra- 
vėdimai,vandens drenažai, ’’Flick” 
pūrkštižnas, užuolaidos ir kitos iš
laidos. .

Numatyta vėl statyti 2 namus su 
viso 5 butais, vadinsis STAGE 4. p. 
S. Malnic ligšiolinis architektas tam 
planus jau sudarė ir kreipėmės į So
cial Securyti Dept. statybą patvir
tinti. Pastačius šiuos butus numaty
ta laikinai sustabdyti butų statymą, 
nes bus koncentruojama salės pa
statymu, landscaping ir bendrai su
tvarkymo ir pagražinimo viso ploto. 
Salę sodyboje turėti yra būtina ne
tik gyventojams bet ir visuomenei. 
Taip pat draugijai ruošiant parengi
mus, ir administracijai. Rengiant 
sodyboje iešmines, aiškiai matėsi 
salės stoka., ir jos būtinumas. Salės 
leidimui gauti turėsime įrodyti jos 
reikalingumą, nors, kaip pranešta, 
paskirs tik mažą subsidiją. Taip kad 
landscaping sodybos plotui ir aplin
kos pagražinimui, važiavimo keliui 
per pačią sodybą, sodybos apšvieti
mui, tvorų pastatymui negauname 
visai subsidijos. Draugija turės pati 
sudaryti lėšų šiems svarbiems rei
kalams. Dar prie to prisidės ir salės 
išlaidos. Jei būtume turėjusios dau
giau finansinės paramos iš mūsų vi
suomenės, tas būtų seniai jau įgy
vendinta, nes į skolas nenorime eiti, 
o turimi finansai vos vos apmoka 
statybos išlaidas. Sodybos statybos 
pradžia buvo sunki. Sulaukėme 
daug nemalonios ir bereikalingos 
kritikos. Nežiūrint to, mūsų sodyba 
auga ir augs! Šiandien dabartinis 
turtas kaip stovi su žeme įkainuota 
virš $ 250.000 dolerių. Tas viskas 
nepasidarė stebuklu, buvo daug rū
pesčio ir pasiryžimo, todėl prašau, 
kad narės atkreiptų dėmesį ir įver
tintų tą svarbumą turėti savo lietu
višką sodybą, ir ateitų sekančiai 
valdybai į pagalbą, nes tai yra mūsų 
visų, o ne vieno ar kelių asmenų. .

' PačiaT sodybos statybai sudalytą 
statybos patariamasis komitetas iš: 
p.p. I. Jonaičio, S. Jarembausko, A. 
Baužės. Jie daug padeda patarimais 
ir svarbiais nurodymais. Jiems val
dyba labai dėkinga. Sodybos seniū
nas p. I. Simanauskas tvarkingai ir 
rūpestingai atlieka savo pareigas, 
jam labai ačiū! p. A. Migeyičiųs - 
matininkas, nuolat ateina sodybos 
matavimams kada reikalinga. Jis 
aukoja savo brangų laiką ir užtai di
delis dėkui.

Nuoširdi padėka draugijos buhal
teriui p. A. Milašui, kuris per eilę 
metų aukodamasis taip pat, nenu
ilstamai tvarko draugijos apyskai
tas. Lietuvių Klubui nuoširdi padė
ka už leidimą pasinaudoti patalpom 
kada mums prireikia.

Visoms talkininkėms, visakerio- 
piai prisidėjusioms prie lėšų telki
mo, ir visame kame didelis ačiū, nes 
be jųsų nebūtų įmanoma atlikti bet 
kokį darbą. Valdybai atsistatydinus 
visoms tariu ačiū už gražų ir taip 
sėkmingą bendradarbiavimą. Naujai 
išrinktai valdybai linkiu taip pat ge
riausios sėkmės ir darnaus darbo.

A. Baužienė

Mūsų ligoniai

J. Bartinikaitis, Tudor House, Bur
wood; E. Bliokas - namuose; J. Ka
počius namuose, J. Jarmalavičius 
Western Suburbs Hospital, Croy
don; E. Migevičius namuose, M. 
Malaitis Bankstown Hospital, 
.L.Ničajienė Prince Alfred Hospital 
Camperdown, L. Šulcienė _ St. 
Sergius Nursing Home, Cabramatta 
S. Šaparienė Auburn District Hos
pital, J. Šlyteris Lady Gowrie Ho
me, Gordon, V. Skrinska namuose.

Žinantieji ligonių maloniai prašo
me pranešti Ligonių Reikalų Vedė
jai p. M. Migevičienei, tel. 727 8884.

S.L.M.S.G.D-jos 
Valdyba.
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Fraser pledge on Baltic states
Wednesday, August 20, 1975, has 

become a significant date for Austra
lian Balts. The Leader of the Opposi
tion, Mr. Malcolm Fraser has pledged 
to reverse Australia’s de jure recogni
tion of Soviet sovereignty over the 
Baltic States.

The Sydney Morning Herald, August 
21, reports:

aipiT MALCOLM FRASER

- The Leader of 
the Federal Opposition, 
Mr Fraser, said tonight 
he would reverse the 
Government's decision 
and again recognise Lat
via, Estonia and Lith
uania.

Mr Fraser said foreign 
commentators believed 
Australia had virtually 
crawled to Russia by giv
ing de jure recognition to 
the incorporation of the 
three Baltic states in the 
Soviet LInion.

Mr Fraser was speaking 
at the launching in Can
berra of a book, The Bal
tic, Dilemma, by Professor 
Edgars Dunsdorfs.

The Australian Financial Review, 
August 22, comments inter alia:

This fear appears to have been reac
tivated in Mr. Whitlam by the stormy 
reception he received at the hands of 
the Baltic community in Australia 
about recognition of Soviet sovereign
ty over the Baltic States.

Mr. Whitlam has chown enormous 
irritation with this opposition, not he 
least because it has followed him

Professor Dunsdorfs is 
an emeritus professor at 
Melbourne University and 
was a foundation professor 
of economic history at the 
Latvian University of Riga, 
and former Vice Chancel
lor of .the Baltic University 
cf Hamburg.

He has had 21 books 
published.

In his latest book he is 
critical of the Prime Min
ister, Mr Whitlam, and the 
decision to recognise the 
incorporation of the three 
Baltic states in the Soviet 
Union.

Mr Fraser said the Lib
eral-Country Party in gov
ernment would reverse'the 
decision.

around the world (there was a de
monstration, of sorts, in New York 
when he arrived to address the United 
Nations General Assembly last year), 
and because it has challenged his 
grasp of the historical facts involved.

Yesterday’s parliamentary outburst 
occurred the day after Mr. Malcolm 
Fraser had promised to withdraw the 
recognition given to Soviet control.

REPRESENTATIVES from the Enslaved European Nations by the Communists are picketing 
the U. N. Building in New York Citv

THE WHITE HOUSE

Statement by

I am glad to have this opportunity, 
before taking off for Europe tomor
row, to discuss with you frankly how 
I feel about the forthcoming Euro
pean Security Conference in Hel
sinki.

I know there are some honest 
doubts and disagreements among 
good Americans about this meeting 
with the leaders of Eastern and 
Western European countries and 
Canada - 35 nations altogether.

There are those who fear the Con
ference will put a seal of approval on 
the political division of Europe that 
has existed since the Soviet Union 
incorporated the Baltic nations and 
set new boundaries elsewhere In 
Europe by military action in World 
War II. These critics contend that 
participation by the United States in 
the Helsinki understandings 
amounts to tacit recognition ofa 
status quo which favors the Soviet 
Union and perpetuates Its control 
over countries allied with It.

On the other exteme there are cri- 
ttics who say the meeting is a 
meaningless exercise because the 
Helsinki declarations are merely 
statements of principles and good 
Intentions which are neither legally 
binding nor enforceable and cannot 
be depended upon. They express 
concern, however, that. the result 
will be to make the free governments 
of Western Europe and North Ameri
ca less wary and lead to a letting 
down of NATO’s political guard and 
military defenses.

THE PRESIDENT

If I seriously, shared these reser
vations I would not be going, but I 
certainly understand the historical 
reasons for them and, especially, 
the anxiety of Americans whose an
cestral homelands, families and 
friends have been and still are pro
foundly affected by East-West poli
tical developments in Europe.

I would emphasize that the docu
ment I wilt sign is neither a treaty nor 
is it legally binding on any partici
pating State. The Helsinki docu
ments involve political and moral 
commitments aimed, at-lessening 
tensions and opening further the. 
lines of communications between 
the peoples of East, and West.

It is the policy of the United 
States. ,and il, has„t^n my policy 
ever £in& A entered,publiclife, io 
support the. aspirations" for freedom 
and national independence of the 
peoples of Eastern Europe - with 
whom we have close ties of culture 
and blood- - /by* every proper and 
peaceful means. I believe the out
come of this European Security 
Conference will be a step - how long 
a step remains to be tested - in that 
direction. I hope my visits to Poland, 
Rumania and Yugoslavia will again 
demonstrate our continuing friend
ship and interest in the welfare and 
progress of the fine people of Eas
tern Europe.

To keep the Helsinki Conference 
in perspective, we must remember 
that it is not simply another summit 
between the superpowers. On the 

contrary, it is primarily a political 
dialogue among the Europeans, 
East, West, and neutral, with pri
mary emphasis on European rela
tionships rather than global diffe
rences. The United States has taken 
part, along with Canada, to maintain 
the solidarity of the Atlantic Alliance 
and because our absence would 
have caused a serious imbalance for 
the West.

We have acted in concert with our 
free and democratic partners to pre
serve our interests in Berlin and 
Germany, and' have obtained the 
public commitment of the Warsaw 
Pact governments to the possibility 
of peaceful adjustment of frontiers - 
a major concession which runs quite 
contrary to the allegation that pre
sent borders are being permanently 
frozen.

The Warsaw Pact nations met im
portant Western preconditions - the 
Berlin Agreement of 1971, the force 
reduction' talks now underway in 
Vienna - before our agreement to go 
to Helsinki.

Specifically addressing the un
derstandable concern about the 
effect of the Helsinki declarations on 
the Baltic nations, I can assure you 
as one who has long been interested 
in this question that the United 
States has never recognized the So
viet incorporation of Lithuania, Lat
via and Estonia and is not doing so 
now. Our official policy of non-re- 
cognition is not affected by the 
results of the European Security 
Conference.
There is included in. the declaration 
of principles on territorial integrity 
the provision that.no occupation or 
acquisition of territory in violation of 
international law will be recognized 
as legal. This is not to raise the hope 
that there will be any immediate 

change in the map of Europe, butthe 
United States has not abandoned 
and will not compromise this 
long-standing principle.

ihe question has been asked 
What have! we givenup in these ne
gotiations and what have we ob
tained in return from the other side? 
I have studied the negotiations and 
declarations carefuHy and will dis
cuss them even more intensely with

Continued, Page 4.

30 Jul 1975

Dear Professor Kabaiia,

Thank you for your letter con
cerning the Government’s recogni
tion of theincorporation of the Bal
tic States into fhe-Soviet Union. The 
Opposition regards the Govern
ment’s act as entirely unjust, unfor
tunate and unnecessary.

The terms of Australia’s recogni
tion are, I believe more favourable to 
the Soviet Union than those granted 
by any other western country.

The action has caused understan
dable distress to thousands of refu
gees from Communism who had 
thought that Australia, as a democ
racy, would never bend over back
wards to appease or encourage 
Communist regimes.

We will endeavour to undo the da
mage which has been done on our 
return to Government.

Yours sincerely,
Malcolm Fraser 

Leader of the Opposition
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Whitlam adds 
insult to
Baltic injury

SIR, Your newspaper has 
published a statement by the 
Prime Minister about the 
Baltic States which is untrue 
and objectionable to the un
dersigned Australian teachers 
of Lithuanian origin.

(1) It is undemocratic for the 
PM to exert pressure on a 
teacher to interpret history to 
Mr Whitlam’s liking. Are we to 
see the repetition of bumipg of 
the books which do not agree 
with the truth as specified by 
the all-knowing Government?

(2) The assertion, repeated 
by the PM, that the separate 
Baltic States existed for only 20 
years between 1919 and 1939 is 
demonstrably false. A few quo
tations from accepted texts of 
history will show that a united 
State of Lithuania — one of the 
Baltic States —- was established 
and well known in the thirteenth 
century.

C. W. Previte-Orton,, The 
Shorter Cambridge Medieval 
History volume 2, p 925, Cam
bridge University Press, 1962, 
says, “Lithuania prospered not 
only in preserving its freedom 
but in expanding to south and 
east . . . By conquest and pro
tection he (Gediminas 1316- 
1341) became the suzerain (of 
Bielo-russia and Ukraine) as 
far as Vitebsk and Kiev.”

Wheaton’s History Teaching 
Atlas, by C. K. Brampton 
(1959), on the map of Europe 
of 1360 AD shows the 'Lithua
nian State, as the largest in 
Europe,’ spanning Eastern

Stalin . . . the butcher of 
the Balts.

Europe from the Baltic to the 
Black Sea. Is this the State that 
never existed, except between 
1919-1939? Or are these and 
other books to be redrafted by 
the “experts” in Canberra?

(3) It is slanderous to say 
that in the 1930s “thev (the Bal
tic States) were as much a de
mocracy as Hitler’s Germany.” 
As a lawyer, Mr Whitlam 
should know that Lithuania was 
the first State of Europe to pub
licly take a firm stand against 
Nazism. In 1934, members of 
pro-Nazi organisations in Klai
peda, near the German- 
Lithuanian border, led by von 
Sass and Neumann, were tried 
and convicted for political 
crimes, in spite of Hitler’s threat 
to use military action and “to 
erase the Lithuanian capital to 
the ground.”

In retaliation, Hitler’s Ger
many imposed a complete trade 
embargo. Although this action 
greatly affected Lithuania’s 
principal export industry, agri
culture, it did not' deter Lith
uania from taking a strong 
stand against the might of Nazi 
Germany.

How can any reasonable man 
say that “in 1930 (Balts) were 
all fascists.”?

(4) May we remind Mr Whit
lam that immediately upon 
election to the leadership of the 
Labor- Party, he was a guest of 
honour at a commemoration by 
the Lithuanian Australian 
community of the restoration of 
Lithuania’s independence. This 
was celebrated at Auburn on 
February 18. 1967.

One of the undersigned was 
privileged to sit at the table 
with Mr and Mrs Whitlam. At 
no time did Mr Whitlam show 
any signs of discomfort' in the 
commemoration of the indepen
dence of a State which he now 
describes as fascist

In the name of tair play, Mr 
Whitlam should apologise to 
Australian Balts, who have 
proven themselves as loyal, law- 
abiding citizens of this great 
country, which surely deserves 
a leader with the qualities of 
honesty and integrity.

(Prof) A. P. KABAILA, 
(Dr) D. A. KAIRAITIS, 

A. REISGYS, 
Sydney.

SIR, One can only be as
tounded at the behaviour and 
attitudes manifested by the 
Prime Minister at Launceston 
Matriculation College. One’s 
astonishment at his arrogance 
in calling the teacher who ven
tured to correct the Whitlam 
historical vagaries a disgrace to 
his profession, is only matched 
by astonishment at the Prime 
Ministerial pettiness manifested.

Even more astounding is Mr
Whitlam’s attitude and ap
proach towards the existence 
and subsequent subjugation of 
the Baltic countries, Lithuania, 
Latvia and Estonia.

First, Mr Whitlam : said that 
these nations “had been sepa
rate for only 20 years.” The 
same, of course, could be said 
of many independent States of 
the present world. "Hie question 
raises itself; how long must a 
State be independent before Mr 
Vyturiam is prepared to recog
nise and defend its indepen
dence?

Second, Mr Whitlam said 
that tne Baiuc countries were 
“all fascist” in the 1930s. Yet in 
1940, wnen they were subju
gated, Lithuania and Estonia 
were parliamentary democracies 
— though they both, especially 
the former, had been through 
periods of dictatorship. 
Latvia seems to have had the 
same degree of liberty as Mrs 
Gandhi’s India — the Prime 
Minister Karelis Ulmanis in 
1934 proclaimed “a state of 
emergency/’ dissolving Parlia
ment and parties. One’s aston
ishment will be doubled if Mr 
Whitlam calls India “fascist.” .

Quite apart from the politics 
of the Baltic countries, what is 
Mr Whitlam talking about? Is 
he saying that any country he 
considers fascist may be taken 
over by Stalinism?

Whatever the faults of the 
Baltic States, does Mr Whitlam 
think they deserved what they 
got from Stalinism? Viz, Lith
uania: 1940-41, 45,000 deported 
or executed (at least 5,000 the 
latter); 1945-48, 205,000 de
ported. Latvia: 1940-41, .35,000 
deported; 1945-46, 105,000 de
ported; 1949 70,000 deported. 
Estonia: 1940-41, 60,000 de
ported (or killed) including 
10,000 deported on the night of 
June 13/14, 1941. 1945, 20,000 
deported.

A. W. HAMILTON 
Lecturer in History 
Mitchell College ol 

Advanced Education, 
Bathurst.

The Sydney Morning Herald,
’* ** * , -L. J

WEDNESDAY, JULY 2, 1975 /

j ----- --- ----------- .
Sir,
— The most disturbing aspect of / 

the Australian Government’s decision 
to support Russian Imperialism in the 
Baltic States is that it was done in a 
sneaky way by Mr. Whitlam and his 
shadowy personal advisers. The Mi
nister responsible for such matters, 
Senator Willessee, was overseas. Ca
binet Ministers learned of the decision 
from newspapers. Caucus was not 
consulted or informed. Many Labour 
voters were dismayed.

Yet today on Monday Conference 
and for many years before today I 
listen to Mr. Whitlam extiolting the 
virtues of the consultative nature the 
Labour Government. I am sure that the 
Australian Labour Party is not at fault 
in its high ideals and in their attempts 
to execute them, to put them into 
practice. But hiding behind a Labour 
Party facade is the real Mr. Whitlam, 
who, together with his small band of 
manipulating carpetbaggers, is a dan
gerously ambitious man, intoxicated 
with power.

Neither will all those of Eastern 
European ethnic origin who would 
have voted for the Labour Party at the 
next elections but who are frightened 
by Mr. Whitlam’s support of Russian 
Imperialism. They constitute 2% of 
the electorate. That is enough votes to 
put Mr. Whitlam back to where he be
longs:- out of office, out of Parlia
ment, out of the Labour Party.

Kazys Kemešys

In 1939 when Lithuania was an in
dependent-.republic, 85 percent of the 
country’s - three.' million' inhabitants 
were Roman catholic, 5 percent pro
testent, 7 percent Jewish and 3 percent 
orthodox.'Relfgrori Was taught in all 
State and private schools.

On June'^5; T940,“ flie'-R^S • Army“'’“”' 
marched into Lithuania.’

The Church was declared seperate 
from- the state, and the representative 
of the Holy See was expelled. Parish 
land was confiscated, clergy salaries 
and pensions were cut off and their 
savings confiscated.

Article 124 of the Constitution of the 
Union of Soviet Socialist Republics 
describes religious freedom as follow:

”ln order to ensure the citizens 
freedom of conscience, the church in 
the USSR is seperated from the state, 
and the school from the church. Free
dom of religious worship and freedom 
of anti-religious propaganda is recog
nised for all citizens.”

On the surface, the Soviet constitu
tion and legal guarantees of freedom 
of religion and conscience are decep
tive. The Penal Code and various go
vernmental decrees and instructions 
concerning the implementation of the 
laws on religion are designedto per
mit the regime a virtually unlimited
harassment of the faithful in the per
formance of their religious duties and, 
in fact, subject the religious commu
nities to a complete control by the 
state. At the same time the state, 
through the tconstitutional right of an
ti-religious propoganda, violates the 
freedom of conscience by subjecting 
the school children and society at 
large to an intense atheistic indoctri
nation, including informally applied 
sanctions to those who want to pro
fess a faith.

As the Lithuanian nation is predo
minantly catholic, the attack on the 
Catholic church was an effective way 
to incriminate the individual, curb his 
freedom and subject him to soviet-so
cialist rule.

The destruction of the Catholic 
church in Lithuania is on a grand 
scale. In 1939 Lithuania had three 
archbishops and nine bishops-By 1947 
it was left with a single bishop, Kazi
mieras Paltarokas, of Panevezys. He 
died in 1958. Most of the churches 
were closed, priests deported or 
arrested. Some managed to escape to 
the West.

In 1972 the ’’Chronicle of the Catho
lic Church in Lithuania”, clandestinely, 
published in soviet-occupied Lithua
nia, began to reach the free world at 
irregular intervals. It was primarily in

Chronicle of the Catholic Church in • Lithuania

tended to keep catholics in Lithuania 
informed of the situation there. These 
Lithuanian samizdat also serve as 
a constant appeal to the free world not 
to forget the plight of people struggling 
against overhelming odds, to defend 
their religious beliefs and to regain 
their basic human rights. The ’’Chro
nicle” can truly be said to be written in 
blood, sweat and tears, once it 
reaches the free world, it is translated 
into other languages and published by 
The Lithuanian Roman Catholic 
Priest’s League of America. The 
’’Chronicle” gives us a first hand re
port of the stuggles in soviet-occupied 
Lithuania.

In 1939 the Catholic Church in 
Lithuania had four seminaries with 470 
students. Today there is only one.

Chronicle No. 6 p. 24-25 reports:
”ln 1962 the government allowed 5 

candidates to enroll in the seminary; 
in 1963 - 5; 1964 - 4; 1965 - 5: 1966 - 8, 
1967-7; 1968 - 6; 1969, 70, 71,72-6.

Deceased (priests): 1968-19; 1969 - 
15; 1970 - 18; 1971 - 12; 1972 - 19; 
Each year 'more parishes are „.left 
without a priest”

”Th‘e most’irnponant rote in accep
ting ’applicants to’ the -Seminary is 
played by security police. ’’Chronicle 
of the-CathoMc Church' in 'Lithuania” 

No. 8 p. 26. (Abbreviated to chr. No. 8 
p. 26). Many of the priests are not per
mitted to serve the believers. One 
thousand petitioners asked the Deputy 
for Religions Affairs why father Mer
kys was not allowed to serve them? ”lf 
such priests are allowed to work in the 
state offices why are they not allowed 
to minister to us believers? Why are 
we punished, if the Constitution gua
rantees freedom of conscience? (Ch. 
No. 8 p. 17). Priests are forbidden to 
teach religion to children even so they 
are asked to do so by their parents. In 
May, 1973 father K. Molis was prepa
ring children for their first confession 
and communion in the town of Rūdiš
kes. On May 27, 1973 a committee of 
six came to the church where there 
were about fifty children. Parents of 
the children were questioned. The 
prosecutor of the District of Trakai 
summoned many of the children as 
well as father Molis for interogation. A 
petition with twenty signatures was 
sent to the prosecutor indicating that 
father Molis was innocent, since the 
parents had requested hirh to ‘teach 
their children. Finding father Molis 
guilty the Chairman stated: ’’Accor
ding to international law you are not 
guilty, but according to our instruc
tions, you are guilty...since ydu prd- 

mise not to teach any more, and ta
king other things in consideration, 
you are fined only thirty rubles”.

Such fines are common.
Father S. Galvydis of Traupis paid a 

fine of 50 rubles, and was issued a re
ceipt endorsed ’’for teaching children 
religion”, (chr. No. 8 p. 45)

Ęvęn,ą. s.ęiąpjčįpn gf teaching' rel.F‘°' 
gion to children'may'attract-'a- ftne 
Fining father S.'Zvtrigys of Dabužiai 50 
rubles, fhė chairman said: ’’there had 
been a complaint which must be be
lieved”. (chr. No. 8 p. 44).

The school is the most important 
institution for soviet indoctrination. 
Teachers are pressured to educate 
their students in an atheistic atmos
phere. ’’The Soviet Teacher” of De
cember 13, 1972 instructs: ’’All 
schools have the honourable duty to 
guard their students against religious 
influence and to educate them as 
ardent atheists” (chr. No. 5 p. 3).

Teachers of all subjects are com
pelled to teach atheism. A guidebook 
for teachers entitled ’’sclentfic Atheis
tic Education in the Schools” by A. 
Gulbinskiene and V. Petronis on p. 33 
state: ’’For example, third and fourth 
grade students can be given assig- 
ments to calculate the unnecessary 
expence of maintaining churches and 
paying priests... It is absolutely 
essential that the students be shown 
how the same amount of money could 
be used to better life of the working 
man”.

In many cases children are forced by 
theirteachers to sign false statements 
incriminating local priests. In August, 
1972 ’’Principal Augulis without the 
parents knowledge...ordered the 
children to write statements against 
the pastor. The heightened children 
wrote whatever Augulis dictated. Two 
of the children wereactualy presented 
with prefabricated statements against 
the pastor. The children were simply 
told to sign them. They signed for fear 
of the teacher” (chr. No. 8 p. 41).

Pupils who attended church ser
vices are publicly ridiculed, punished 
and discriminated. "In April, 1973 
principal Serksnys of the High school 
of Baisogala...berated and insulted 
11 th graders Regina- Jągelaite and 
Vanda Aleksandravičiūte simply be
cause they had been flower girls in the 
Eastern procession. On their record 
(cards) the following entry was made: 
’’Eventhough the girls were members 
of the Communist Youtti, nevertheless 
their atheistic outlook has not been 
developed, since in the11-th Grade, 
they still went to church:” (cbrę^Nė*.-8 
p. 36H37X.iP’L<. <Jontinuea, Page J3-

Baltic Herald, p. 2
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>• SENATOR MULVIHILL HITS BACK
SENATOR REPLIES TO J.B.C. LETTER REPRODUCED IN THE BOX

Dear Sir,

Whit reference to your communi
cation of 11 July relative to the 
Australian Governments decision to

(a) As a railway worker in 
N.S.W. in the early 1950’s 
when the first people from’ 
Baltic nations arrived in 
Australia it was regretted 
that they manifest very 
little gratitude that it was 
an Australian Labor 
Government that facili
tated their entry to 
Australia.

Whilst we had no illu
sions about U.S.S.R.-ter
ritorial ambitions to 
Australia the-term Anti
Communism was never to 
be a clock to whitewash 
the exdesses of A’dbH 
Hitler who started World 
War II, but some Baltic 
people had the temerity to 
say Hitler was justified in 
his actions.
(b) in the intervening years 
and the advent of atomic 
weapons the Labor Party 
said that it was not worth

t_________ .... ..... .

a Third
change the Boundaries of 
Europe. By contrast every 
captive nations annual 
celebration . people like 
W.C. Wentworth M.P., 
conned many of your 
people with talks about it 
won’t be long when your 
boundary problems in the 
Baltic States will be re
solved.

When a Republican 
U.S: President like Nixon 
accepted a virtual status 
quo of Europe it .was ob
vious that the sentiments

Liberal Party members 
at-Captive Nations gathe
rings were never likely to 
be realised.
(c) When Labor members 
spoke in these terms yin? 
tually. all the Baltic 
Groups spokesmen 
equated us with Moscow.
(d) Despite all these bap

s'- To the best of my knowledge no 
attempt has been made by organisa
tions like your own to test the since
rity of the U.S.S.R. on this scene.

Let me state I simply say test the 
sincerity of the Russian Government 
and if they repudiate such/offers

..-then they stand condemned but at 
nev3 least try them out. V

Might I also interpos’e that as an 
Australian Senator that assisted in 
the submission'of the- petition fromr 
Australian Yugoslav citizens to the 
Russian Embassy in Canberra pro
testing about U.S.S.R-agreBšjve in
tentions to Yugoslavia at the time of

Christ

Continued from P. 2
Such an official entry in the record^ 

of students discriminates against the 
faithful and...upmasks the soviet claim 
that nothing is entered in the official 
documents of the soviet citizens con
cerning their religious beliefs.
Soviet indoctrination and persecution 

of the Lithuanian .youths . have . not 
achieved the desired . results.. The 
church has a great influence and the 
young admire it’s heroic stand. Even 
atheists admit that large numbers of. 
children and youths are influenced by 
religious Ideas.

A 1971 edition of the .communist 
newspaper ’’The Lithuanian Pioneer” 
states: ”A number of students from, 
the school of Valkininkai attended 
church and participated in ‘religious 
ceremonies this summer... Even the 
most active Pioneers and Komsomol 
members of Valkininkai have become 
so complacent that ’they saw, nothing 
wrong.yvith such activities’ ”’ chr. No. 
5 p.7)

Many young people break out 
.open rebelion against the authority. 
When Lina Galinauskaite of Aštrioji 
Kirsna High school was publicly 
chastized ’’for kneeling and blessing 
herself” at the funeral of her neigh
bour, she retorted: "I knelt, and I will 
continue to kneel. I blessed myself, 
and will continue to do so. You won’t 
prohibit since you don’t have the 
right” (chr. No. 5 p. 18).

On December 24,1972, the pupils of 
grade 11 at the middle school in Klai
peda, forced to attend school on 
Chrismas Eve (Sunday), each put up a 
tiny Christmas tree on his desk” (chr. 
No. 6 p. 42).

On May 14, 1972 the youthRomas 
Kalanta burned himself in national 
protest. Local authorities ordered a 
secret bufrial of Kalanta’s body, pre
cipitating two days of riots. Thau- 
sands of young workers and students 
marched on iocal party and govern
ment offices, shouting "Freedom for 
Lithuania”. Other public self - immo
lations followed.

Numerous petitions were sent to.thę 
authorities protesting against ruthless 
suppression. The- December, 1971 
memorandum sent to L. , Brezhnev, 
Secretary General of the Communist 
Party of the Soviet Union carried 
17,000 signatures., .

A state security campaign r was

World War to

accept formal U.S.S.R. incorpora
tion of Baltic nations within the 
Russian nation might I make the 
following comments.'

penings one did get cases 
of Baltic and several other 
Eastern European count
ries where relatives in 
Australia sought the aid 
of the Australian Gpvern- 
ment io aid the repatria
tion of kinsfolKto Austra
lia.

Basically when. Austra
lia recognised the agree- 
rnerrt with the U..S,S.R. on 
the future status, of. the 
Baltic States I felt and still 
do that if it comes about 
the use of the Australian 
Embassy to aid such fa
mily reunions would by a 
valuable by-product of the 
action of the Australian 
Government.

Again it the U.S.S.R. 
granted free . access ,;of 
cultural groups between 
the Baltic Countries and 
Australia it could also be 
benificial.

Open Letter to Senator Mulvihill

Dear Sir,
In answer to your letter of the 

17th of July, 1975, although we do 
not wish to enter into a polemical 
discussion with you, we would just 
like to point out that:

a) are we to consider that the re
cognition by the Australian Govern
ment of the Russian conquest of the 
Baltic Nations is some form of pu
nishment for the fact that Baltic 
peoples manifested ’’very little grati-

waged against individuals collecting 
signatures. Clergy and the faithful 
were accused of anti - state activities. 
Numerous arrests were made and 
thousands of signatures confiscated.

"On November 14, 1973, a decision 
was made in the state security 
committee to organise massive sear
ches for the purpose of terminating 
the secret publication of the ’Chro
nicle of the Catholic Church in Lithua
nia’, destroying centers where prayer
books and religious literature are sec
retly printed, and of destroyng all reli
gious literature”, (chr. No. 8 p. 6).

On 20th November, 1973 security 
agents searched hundreds of homes 
throughout occupied Lithuania. Thou
sands of religious books were confis
cated, destroyed, or-collected as evi
dence material.for case. No., 345. Such 
activities continued throughout Lithu
ania during 1974.

The strugle of the Lithuanian people 
against overhelming odds - to defend 
their religious beliefs and to regain 
their basic human rights is 
continuing.. •

We believe that Mr. Whitlam’s de
cision to recognise the forceful in
corporation of Estonia, Latvia and 
Lithuania Into the Russian Empire 
and his further deliberate denigra
tion of the Baltic people in The 
Queensland State election and in the 
Bass by-election were important 
contributing factors in defeating the 
Labor Party candidates.

Mr. Whitlam’s duplicity in promo
ting independence movements in the 
"Third World” countries, and at the 
same time approving colonialism by 
the Russians, further strains the La
bor Party credibility in the eyes of 
the Australian electorate.

After The First World War the Bal
tic people defeated occupying and 
invading armies of Germany and 
Russia and proclaimed and main
tained independent Republics, 
which became full members of the 
League of Nations. To correct Mr. 
Whitlam’s knowlege of European 
history, we wish to poin out that in 
medieval times Lithuania was a ma
jor European power extending from 
the- Baltic shores to. the Black Sea

out of the 
it’s to be

Australian

Dubchek, I never receive any invita
tions to the Russian Embassy, I can 
in no way be deemecj an apologist 
for.the U.S/Š.R.

tyeantime, jiewfeyer.' if' ąhy^famlly 
reunioh or čultur exchanges with 
Baltic Groups can come 
Prime Ministers action 
commended.

After all the present 
Government pioneered

(a) Pension Portability
b) Income Tax deductions 
for overseas dependents.
’c) Elimination of discri
minating provisions from 
the Crimes Act, (which 

"J*4e’*čould have reacted 
against Australian citi- 

•zens not born in Australia) 
and the Baltic Groups un
like most major ethnic 
groups have never pub
lically expressed appre
ciation to my government.

tude”,to the,Australian Labor Party 
for facilitatTrtgr-'their entry into 
Australia?

Further, you state, that some Bal
tic people had the temerity to say 
that Hitler was justified in his ac
tions. Would it not be true to state 
that in fact in every country in the 
world you could find people who 
would agree with Hitler’s actions? 
For example, how can the Australian 
Labor Party tolerate the existence of 
an Australian Nazi Party if these are 
its views?

b) The twentieth century has seen 
a movement in mankind for all men 
to be free and for all nations to de
cide their own destiny. The Austra
lian Labor Party is to be commended 
for its stand on this matter. However 
how can the Australian Labor Party 
protest the situation in South Africa 
and then turn a blind eye to the fact 
that an imperialist nation has sub
jugated three of the oldest nations in 
Europe. It is hypocritical to say that 
this is the status quo and we must 
accept it. Human Rights should be 
the same for white people as for 
black and the Baltic nations have as 
much right to be free as the black 
people of Africa.

'• c) It Would indeed sweeten the pill 
if we knew that -the recognition by 
the Australian Labor Government of 
the status quo would carry some 
benefits for us; if we could really 
believe/that'it could/ facilitate an 

and its victory in 1410 over the Teu
tonic Knights at Tanneberg helped 
to change the course of history in 
Europe.,

Australians of Baltic origin and 
their descendants have no quarrel 
with the Labor Party, and without 
the above "action" by Mr. Whitlam, 
they would have been as equally 
committed to the Labor Movement 
as any other member of the Austra
lian electorate.

We ask you therefore to help to 
rescind Mr. Whitlam’s undemocra- 
tically made decision within the La
bor Party Government to recognise 
he forceful incorporation of the 

Baltic States by Russia. We also rp- 
juest you to intercede on our behalf 
in order to restrain Mr. Whitlam from 
spreading further insults towards 
the Baltic Communities.

We look forward to the normali
sation of the strained relationship 
between the Labor Party and the 
Baltic Communities in Australia.

JOINT BALTIC COMMITTEE OF 
CANBERRA

If this communication is a trifle 
long I felt it desirable to be perfectly 
frank with you an this issue.

Yours sincerely,
J.ATMulvihill

ALP Senator foi 
New South Wales

you’re not the only 
with overseas prob- 
Irish ancestors could

P.S. After all 
ethnic people 
lems since my 
claim civil rights don’t play a very 
prominent part irt BelfaSVand that'is 
certainly not occupied by the Red 
Army.

exchange -of oultural -gr-oups, a gran- < 
ting of visas and general'cdfhmunl-: 
cations between Baltic groups in 
Australia and their kinsfolk back 
home, but we still find that visas are 
hard to obtain, that they are not ob
tainable to every part of the Baltic 
states, and that Australian citizens 
are only allowed to go when and 
where the Soviet Government want 
them to go. On the grounds of infor
mation comming to us from the 
Baltic states we have no reason to 
believe that Baltic peoples wishing 
to visit their kinsfolk here now find it 
any easier to obtain a visa. A case in 
point is that a famous Lithuanian 
opera singer, " wishing come to 
Australia for concerts this month, 
was turned back at Moscow and 
denied the right to visit.

Dear Senator Mulvihill, you ask us 
to.test the sincerity of the Russian 
government - we feel that a famous 
opera singer and others like her 
have. Are you now prepared to con
demn the Russian government? Per
haps you feel that one case is not 
enough. We can cite you many 
examples of those wishing to see 
relatives here, who have been re
fused visas, including a professor of 
physics at one of the oldest univer
sities of Northern Europe who has 
been trying to get a visa to visit his 
family here for several years He has 
constantly been refused a permit. He 
is not even allowed to visit z.ustralia 
to take part in scientific confe
rences. We do not cite the names of 
these people, because we genuinely 
believe that they could suffer as a 
consequence. But if you wisi we are 
prepared to state names and dates 
through personal correspondence.

As regards your actions at the 
time of the Russian rape of Czecho
slovakia - we heartly cc mmend 
them, Sir. Forgive us if we are 
wrong, but this appears to be a case 
where because the world was crying 
out you joined the general con
sensus of opinion. A man’s mettle

Continued ęagei4
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"Then it's all settled—he gets Eastern Europe and we get detente. 
Park Place and MaTvin Gardens ..time. AUGUST18 1975

DECLARATION

Baltic World Conference, the per 
manent organization representing al 
Estonians, Latvians and Lithuanians 
in the Western World, as well as the 
rights and aspirations of the three 
Baltic people under Soviet occupa
tion, declares:

1. The people of Estonia, Latvia 
and Lithuania have never voluntarily 
surrendered their freedom and inde- 
pendedce, but remain under Soviet 
military occupation as the conse
quence of the infamous Molotov - 
Ribbentrop Pact (German-Soviet 
Secret Protocol of 1939 on a Division 
of Spheres of Interest in Eastern 
Europe).

2. Any declarations adopted at 
the Conference on Security and 
Cooperation in Europe cannot be 
binding on the people of Estonia, 
Latvia and Lithuania since . those 
nations were not represented at the

Open Letter.
From page 3

is tested when he has to uphold hu
man right’s and go against the face 
of opinion.

As to your last paragraph - al
though we cannot quite see the rele
vance, we agree that these are posi
tive actions by the Australian Labor 
Govenment. However, two wrongs 
do not make a right. Neither should 
a blind eye be turned to a man’s 
wrong actions merely because he 
does some right ones as well. You 
seem to expect that ethnic peoples 
in Australia should go down on 
bended knees and profoundly thank 
the Australian Labor Party for any 
crumb that it might throw to them. 
Sir, it is your duty to rule this count
ry when you are in Government and 

to amelioratethe conditions under 
which its citizens live. It is the duty 
of the citizens to judge a party by its 
actions and if they feel that the party 
has acted in their interests to ex
press its gratitude by revoting it into 
office again. How many times have 
Australian Trade Unions thanked the 
Australian Arbitration Commission 
for an increase in wages?

Yours sincerely

G. Suchowerskyj 
E. Zizis

P.S. No, Sir, we are not the only 
ethnic people with overseas prob
lems, but if we do not stand up for 
our rights we certainly cannot expect 
Irishmen to, unless they are in 
Office. We lend moral support to the 
Irishmen fighting fortheir civil rights 
and the least we can expect is that 
they do the same for us.
Baltic Herald, p. 4

Conference. We categorically reject 
all contentions that the government 
of the U.S.S.R. represented the Bal
tic people at the Conference.

3. Signatories at the Conference 
on Security and Cooperation in Eu
rope should issue a statement that 
the declarations adopted by the 
Conference do not in any way imply 
the acceptance of the unlawful inva
sions, occupation and incorporation 
of Estonia, Latvia and Lithuania into 
the U.S.S.R.

4.Signatories should express their 
individual views on how to imple
ment for Estonia, Latvia and Lithua
nia the inviolable right of self-de
termination for every nation as pro
claimed in the ,1970United Nations 
Resolution 2625 (XXV) on Friendly 
Relations Among States.

5. Because of the unrelenting and 
intensive program, of .russification 
and Soviet colonialism in the Baltic 
States which threatens the very sur
vival of the Baltic nations, we re
quest all signatories to recognize the 
need for urgent measures to restore 
the right of self-determination for 
the people of Estonia, Latvia and 
Lithuania.

STATEMENTS
Sir,

I would like to draw your attention 
to an error in the otherwise admirable 
article by K. Rainis in No. 1 of the 
Baltic Herald: ’’Russia and Expan
sionism”.

He writes: ”ln the countries (i.e. the 
Baltic States) there was, of course, a 
mock display of a prefabricated vote in 
which 99% of the population were 
supposed to opt for incorporation...” 

Having voted myself on that occasion 
in Latvia, I can testify that among 
other things the election platform of 
the United Workers Party (which by 
the way was the only party for which 
the compulsory vote had to be cast) 
provided for preservation of the inde
pendence of Latvia. Because the elec
tions were organized in all three Baltic 
States in exactly the same fashion 
even as to minute details, I am con
vinced that the same electoral promise 
to preserve the independence of the 
States was guaranteed (but conve
niently forgotten after the election) 
also in Lithuania and Estonia. It must 
be further stressed that the constitu- 
tions of all three Baltic States provi
ded that these states are independent 
sovereign republics and that 
sovereignty and independence can be 
abandoned only by a qualified majori
ty in a referendum (and not by electing 
a Diet). Such a referendum was not 
carried out in either of the three Baltic 
States, despite the encouragement gi
ven by President Roosevelt to Chair
man Stalin to settle the Baltic di
lemma by a referendum.

Yours Edgars Dunsdorfs

Statement by 
the President

From Page 1
other leaders in Helsinki. In my 
judgment, the United States and the 
open countries of the West already 
practice what the Helsinki accords 
preach, and have no intention of 
doing what they prohibit - such as 
using force or restricting freedoms. 
We are not committing ourselves to 
anything beyond what we are already 
committed to by our own moral and 
legal standards and by more formal 
treaty agreements such as the 
United Nations Charter and Decla
ration of Human Rights.

We are getting a public commit
ment by the leaders of the more 
closed and controlled countries to a 
greater measure of freedom and 
movement for individuals, informa

tion and ideas than has existed there 
in the past, and establishing a yard
stick by which the world can 
measure how well they live up to 
these stated intentions. It is a step 
in the direction of a greater degree of 
European community, of expanding 
East West contacts, of more normal 
and healthier relations in an area 
where we have the closest historic 
ties. Surely this is the best interest 
of the United States and of peace in 
the world.

I think we are all agreed that our 
world cannot be changed for the 
better by war; that in the thermo
nuclear age our primary tas^is to re
duce the danger of unprecedented 
destruction. This we are doing 
through continuing Strategic Arms

No nation or conference of na
tions can take away another nation’s 
right to determine her own fate. We, 
therefore, respectfully submit the 
above declaration to all participants 
of the Conference on Security and 
Cooperation and ask for their consi
deration and support,

Uldis Grava
President
Baltic World Conference

and
LETTERS

Thank you for your copy of the se
cond issue of the Baltic Herald.

As I’ve clearly stated publicly I do 
not agree with Mr. Whitlam’s recog
nition of the Soviet incorporation of 
the Estonia, Latvia and Lithuania 
into the Soviet Union.

However, I believe it is unrealistic 
to expect him to reverse that deci
sion. I would imagine there are many 
within the Labor party who would 
resist such a change.

To.put the matter quite bluntly, I 
believe the only way in which your 
wishes, may be met, is by changing 
the Federal government. I assume 
that this will occur as soon as the 
Federal election of the House of Re
presentatives is held,

Yours sincerely,
STEELE HALL

Senator
**♦

Thank you for your letter of 17 
June and your most informative 
journal.

I of course subscribe strongly to 
the views expressed by the Parlia
mentary Leaders of the Liberal and 
Country Parties objecting to the 
policy of recognition by the Federal 
Labor Government of Soviet occu
pation of the Baltic States.

Kindest regards,
------------ Yours sincerely,

PHILIP RUDDOCK
Member for Parramatta 

Limitations talks with the Soviet 
Union and the talks on Mutual and 
Balanced Force Reductions in 
Europe. This European Security 
Conference in Helsinki, while it con
tains some military understandings 
such as advance notice of maneu
vers, should not be confused with 
either the SALT or MBFR negotia
tions. The Helsinki summit is linked 
with our overall policy of working to 
reduce East-West tensions and pur
suing peace, but it is a much more 
general and modest undertaking.

Its success or failure depends not 
alone on the United States and the 
Soviet Union but primarily upon its 
33 European signatories, East, West 
and Neutral. The fact that each of 
them, large and small, can have their 
voices heard is itself a good sign. 
The fact that these very different go
vernments can agree, even onpaper, 
to such principles as greater human 
contacts and exchanges, improved 
conditions for journalists, reunifica
tion of families and international 
marriages, a freer flow of informa
tion and publications, and increased 
tourism and travel, seems to me a 
development well worthy of positive 
and public encouragement by the 
United States. If it all fails, Europe 
will be no worse off than it is now. If 
even a part of it succeeds, the lot of 
the people in Eastern Europe will be 
that much better, and the cause of 
freedom will advance at least that 
far.

I saw an editorial the other,day 
entitled: ’’Jerry, Don’t Go.* 7

But I would rather read that than 
headlines all over Europe saying?, 
’’United States Boycotts Peace 
Hopes”.

So I am going, and I hope your 
support goes with me.

LETTERS FROM LABOR MHR’s

Thank you for your further corres
pondence with respect to the Baltic 
States issue.

I fully understand your position in 
this matter and expressed my 
opinion on it that the Australian 
Government’s actions were, to say 
the least, unnecessary.

I will maintain this position but 
believe it is unlikely that any reversal 
will take place.

Yours sincerely,
John Kerin, 

Member for Macarthur. **♦
Thank you very much for your 

letter and also the copies of the first 
two issues of the Baltic Herald.

I must first compliment you on the 
courteous and persuasive presenta
tion of the issue as you and your 
friends see it.

Be assured no part of Labor’s po
licy necessarily remains static. It 
can always be reviewed. In that 
context I can assure you your cont
ributions will be well kept in mind 
when the matter comes up for review 
at any time in the future.

Yours sincerely, Len Reynolds.
M.H.R. for Barton.***

I thank you for your complimen
tary copy of the first two issues of 
the ’’Baltic Herald”.

As your local organisation would 
be aware, they have been to see me 
on one or two occasions regarding 
this issue and I informed them that I 
would raise the matter in the Federal 
Parliamentary Labor Party. This I 
did, together with a great number of 
my colleagues, however, we were 
unable to have the decision 
reversed.

Nonetheless, I do repeat what I 
said at the time that I thought it was 
an unnecessary, unwise and unjust 
decision and I still adhere to that 
position.

Yours sincerely, Ray Sherry>
M.P. for Franklin
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4. INDIVIDAS IR VISUMA

Žvilgsnis į valsybės ir politinės 
galios reiškimąsi viduje. Čia mato
me politinę galią einant dviem skir
tingais keliais, kylančiais dėl skir
tingo valdžios uždavinių supratimo. 
Parlamentarinės-liberalinės demo
kratijos savo pagrinduose yra atsi
rėmusios kapitalistinių tradicijų. 
Pabrėžiama užtat individo ūkinė 
iniciatyva ir varžybų laisvė, kartu 
apskritai individo bei vadinamų pi
lietinių laisvių apsauga. Būdinga 
nuolatinė pastanga išlaikyti konser
vatyviai ar liberališkai suprantamą 
teisinės santvarkos tęstinumą. Civi
lizacijai bei kultūrai palaikyti ir ug
dyti taip pat sudaromas laisvas kli
matas, skatinant ar pakeičiant įvai- 
ravimą ir neįvelkant į uniformuotą 
apdarą.

Greta šiem laikam charakteringa 
socializmas. Pagrindiniu valstybės 
uždaviniu laikoma rūpinimasis visu
mos gėriu; jei ne, tai didžiosios dau- 

. gumos - ekonomiškai silpnesniojo, 
darbininkų bei apskritai darbo jėgą 
parduodančiojo sluogsnio. Be libe
ralinio socializmo, kur stengiamasi 
surasti įmanomai atsiektino visų 
sluogsnių ūkinių ir socialinių intere
sų suderinimo ir skirtumų išlygini
mo, turime ir kraštutinįjį - totalita
rinį komunizmą. Šis jau visiška 
priešybė politiniam ir ūkiniam libe
ralizmui. Tautinės visumos gėrį sa
vo programose ir pasireiškimuose 
turėjo fašizmas, nacionalinis socia
lizmas in savaip vadinamosios vai
ruojamosios demokratijos. Jei pas
tarosios ūkio srityje ir neėjo iki 
kraštutinumų, t.y. iki visuotinai 
valstybės vairuojamojo ūkio, bet 
politiškai buvo ryškios diktatūros 
pavyzdžiai ir totalita^inė^^’&vė kul
tūros ir tautos ugdymo programa. 
Visa tai perversminės politinio - 
ūkinio gyvenimo apraiškos.

Klasinio kapitalizmo kraštų kaip 
ir nėra. Buvo iki tol, kol iš valdžios 
nieko daugiau nereikalauta, kaip tik 
garantuoti vadinamą laisvą iniciaty
vą viduje ir sudaryti sąlygas bei ap
šauną plėstis už metropolijos ar 
valstybės sienų. JAV, jei naudosim 
Markso terminą, gyvena ’’vėlyvojo 
kapitalizmo” laiką. Smulkiosios ir 
vidutiniosios individualinės pramo
nės (kartu ir prekyba), savarankiš
kų amatininkų sluogsniai beveik 
dingo. Išliko milionieriai, bet ir jų 
kapitalu operuoja samdai reikalų 
vedėjai ir direktoriai. Daugelio ir 
vardai nebežinomi, nes įmonės iš^ 
virto akcinėmis bendrovėmis. Susi
kūrė monopoliai ir trestai. Vyko ir 
vyksta tarptautinė konkurencija, 
bet nepasmaugia ir silpnesniųjų 
kraštų. Pasaulinio pobūdžio depre
sijos ir ū ki nio pakrikimo kol kas iš
vengta. Didžiosios dalies gyventojų 
nuskurdimo ir išnaudojimo nesusi
laukta ir komunizmo keliu nepasuk
ta. Priešingai, masėms šviesėjant ir 
valdžią rinkimais nulemiant, pa
grindinis valdžios rūpestis darosi ir 
buvusiosekapitalizmo tvirtovėse vi
sumos gėris ir silpnesniųjų geresnis 
ar blogesnis, bet vistik apsaugoji
mas. JAV tuo keliu pradėta eiti 1933 
m. su New Deal programa, Kapita
listinė Anglija, praradusi kolonijas 
bei imperines valdas, nors ir sun
kiai, tačiau sugeba persiorientuoti ir 
yra labai toli pažengusi liberalinio 
socializmo keliu. Be žymesnių su
krėtimų, kolonijoms išslydus, gyve
na Prancūzija.Karo nesėkmę be sui
rutės įveikė Vakarų Vokietija ir Ja
ponija. Atgavo jei ne politinę, tei 
tarptautinę ūkinę reikšmę. Jei šiem 
kraštam kyla problemos, tai dėl gy
ventojų tirštumo bei prieauglio. Bet 
dėl to, anksčiau ar vėliau, visi kraš
tai turės susiveržti diržus. Buvę tat 
grynai kapitalistiniai kraštai sugeba 
kisti ir gyvenimo reikalavimams 

prisitaikinti laipsniškai.
Komunizmas gi ir TSRS, ir Kini

joje įsistiprino ir rieda visai skirtin
gai, negu buvo manęs Marksas. 
Valstybinės galios reikšmė nesuma
žėjo ir nemano mažėti, o stiprėja iki 
tokio laipsnio, kad nėra likę nė kam
pelio, kur nejaustum centrinės val
džios rankos ar šešėlio. Pati TSRS ir
Kinija yra saviško atspalvio fašisti
niai kraštai.Tai dėl savo nuolatinės 
diktatūrinės struktūros, kur viskąs
ateina Iš viršaus (asmens ar mažo 
kolektyvo), o ne iš apačios, ne iš dir
bančiųjų bei komunų; dėl visiško 
abuojumo individui ir jojo porei
kiams, paverčiant jį įrankiu valsty
binei galiai ugdyti. TSRS militarinė 
jėga laiko paglemžusi eilę tautų ir 
valstybių ir išnaudoja savo centri
nei, maskviškei ūkinei ir politinei 
jėgai augti. Tiesa, komunizmas ir
TSRS ir Kinijoje buvo priemonė 
masėms į reples suimti, ir prievar
tos darbais pasiekta tiems kraštams 
neįprastai greito supramoninimo. 
Klasių skirtumai dėl turto ir pavel
dėto titulo išnyko. Atsirado tačiau 
nauji skyriojimaisi: dėl einamų pa
reigų privilegijų, dėl priklausomy
bės partijai ir pakopos joje, dėl poli
tinio aktyvumo ir klusnumo. It tai 
labai žymūs.

Humaniškiausia, turbūt, socializ
mo - komunizmo forma šiuo metu 
sutinkama Jugoslavijoje.

Ką svarstys Kongrese?

TAUTINIS SAVITALKOS ĮRAN
KIŲ IEŠKOJIMAS

Pradėjus svarstyti Jaunimo tre
čiojo kongreso akademinės progra
mos reikalus, neišvengiamai iškilo 
esminis klausimas - kokia yra Kon
greso paskirtis, prasmė. Reikėjo 
grįžti į praeitį ir pažvelgti į pirmuo
sius du Jaunimo Kongresus.

Pirmąjį Kongresą 1966 metais 
ženklino susipažinimo dvasia. Iškel
tas reikalas palaikyti nuolatinius 
ryšius pasaulio lietuvių jaunimo 
tarpe. Įsteigta ’’Pasaulio lietuvių 
studentų atstovybė”, tik gaila, ne
pasižymėjo ryžtu, o gal jaunimas 
dar nebuvo tam pribrendęs.

Visai kitokios nuotaikos reiškėsi 
Antrąjame Kongrese, kuriame susi- 
organizavimo mintis dominavo stu
dijų dienose. Įkurta Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjunga ir jos Ryšių 
Centras. Abi institucijos veikia sėk
mingai.

Jeigu pirmąjame Kongrese vyra
vo susipažinimo dvasia, o antrajame

PRO©
rugsėjo 20 d., šeštadienį

LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE

Įėjimas tik su bilietais, todėl nebus kamšaties ir kiekvienas Janais 
laisvaiirpatogM

Baliaus bilietus platina: Lietuvių Klubas, L. Stašionienė tel. 649 9062.
V. Bitinas tel. 969 6394, V. Kazokas tel. 709 8395, 

Bilieto kaina - 6 doleriai asmeniui.
Kviečiama užsisakyti vietas jau dabar pas aukščiau minėtus asmenis.

Baliaus metu bus servuojama vakarienė, įdomi programa, loterija ir 
kitokios staigmenos svečių pasitenkinimui.

Įsidėmėkite: M J*. Spaudos Balius yra didžiausias metinis parengimas 
Sydnejuje. Sekite skelbimus. Netrukus bus platinami bilietaL. ir- 
kiekvienas kviečiamas iš anksto užsitikrinti sau vietų.

NAUJI LEDTĮNIAI
Aleksandras Radžius. BALTAS 

MĖNULIO MIESTAS. Eilės. Išleido 
Mykolas Morkūnas 1975 m. Čikago
je. Viršelis ir vinjetės D. Stončiūtės. 
72 psl. Kaina $ 3.00.

Tai antroji A. Rądžiaus poezijos 
knyga. Pirmoji ’’Paukščių takas” iš
leista 1961 m. susilaukė palankaus 
įvertinimo. Šioje antroje knygoje 
poetas tęsia jam labai būdingą as
tronominės poezijos tematiką.

• 'Educate Cirižės- RAUDONOJO 
ARKLIO VASARA. Romanas. Iš
leido Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas 1975 m. Čikagoje. 312 
psl. Aplankas P. Mikalajūno. Kietais 
viršeliais. Kaina $ 6.00.

Jau su pirmąja knyga ’’Brolio My
kolo gatvė” autorius užsirekomen
davo kaip labai talentingas ir daug 
žadantis rašytojas ir šitoji knyga

Pianistė Virginija INKRATAITĖ, 
kurios koncertas įvyksta rugsėjo 11 
d., antradienį, 8 vai. vak. Sydney 
Operos Koncertų salėje

- noras susiorganizuoti, tai trečiasis 
turi nurodyti gaires - kryptį pras
mingam ir naudingam susiorganiza- 
vimui.

- Esame vienos tautos vaikai. To
dėl pirmasis esminis žodis Kongreso 
minčiai išreikšti turi būti ’’tautinis”.

- Turime vienas kitam padėti, kad 
mūsų darbai būtų našesni. Mūsų no
rą bendrauti ir talkininkauti nusako 
žodis ’’savitalka”.

- Kongreso studijų dienos bus ri
botos laiko atžvilgiu. Reikės kon
krečiai ir dalykiškai spręsti proble
mas. Nebus laiko apžvalgoms, 
bendrybėms. Tokį norą tapti kon
krečiais ir ieškojimą būdų mūsų 
veiklai pagerinti galima išreikšti žo
džiu ’’įrankis”.

- Kūrybingas žmogus nebijo naujų 
idėjų. Į Kongresą suvažiavęs jauni

mas, bus įvairus. Kiekvienas dalyvis 
atsiveš savo skirtingą patyrimą. 
Kongrese reikia tuo patyrimu pasi
dalinti ir ’’ieškoti” naujų kelių.

III PLJK-o akademinės progra
mos pagrindinę mintį galima iš

buvo Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijuota. Ši antroji E. Cinzo kny
ga atskleidžia dar didesnį autoriaus 
subrendimą Autorius mūsų literatū
roje įeina kaip visiškai šviežias ir 
originalus pasakotojas.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviš
kojo ugdymo žurnalas mokyklai ir 
šeimai. Nr. 12 (16). Leidžia JAV LB 
Švietimo Taryba. Redaguoja P. 
Maldeikis. Žurnalas išeina du kartus 
per metus. Prenumerata metams 3 
dol., atskiras numeris 1.50 dol. Ad
ministracijos adresas:.S. Rųdįs,,415 °PlGm SK; Mfif^an Cify; Wvlš60, 
U.S.A.

PAS MENININKUS

Rugsėjo 8 d. Commonwealth ban
ko patalpose Martin Plaza Sydneju
je atidaroma viena iš reikšmingiau
sių Australijoje Robin Hood meno 
paroda, kurioje stengiasi patekti 
patys stipriausi Australijos meni
ninkai. Iš lietuvių parodoje daly
vauja ir lietuvis menininkas Vytas 
Šerelis iš Adelaidės, kuriam paskir
ta aukščiausia premija už kūrinį 
’’Ponia su lapės kailiu”. Ši paroda 
bus kilnojama po visus didžiuosius
Australijos miestus. Pažymėtina, 
kad šiais metais šios parodos orga
nizavimo komitete dalyvavo ir buvo 
vienas iš teisėjų skiriant premijas, 
mūsų žinomas dailininkas Henrikas
Šalkauskas. Jis taip pat yra vienas 
Robin Hood premijos laimėtojų 
ankstyvesnėse šio vardo parodose.

reikšti keturių žodžių fraze: TAU
TINĖS SAVITALKOS ĮRANKIŲ 
IEŠKOJIMAS.

Jaunimo Kongreso studijų dienos 
susidės iš trijų pagrindinių dalių. 
Pirmoje dalyje aptarsime lietuviš
kos sąmonės ugdymo būdus išeivi
joje. Antroje dalyje bus ryškinama 
lietuvių tautos rezistencija ir gali
mas išeivijos vaidmuo toje likiminė- 
je kovoje. Trečioje dalyje bus nagri
nėjami įvairūs Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos uždaviniai ir a- 
teities keliai.

Siekiama sudaryti kūrybingą ir 
drauge visiems naudingą akademinę 
programą. Tikimasi, kad Studijų 
dienų programa duos pagrindą rim
tam ir atviram dialogui tarp įvairių 
kraštų lietuvių jaunimo.

Gimines priimk tokius, kokie 
jie yra, bičiulius pasirink.

Mūsų Pastogė Nr. 34, 1975.9.1, psl. 5
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išvykti į Italiją ir pasigydyti akis.Tėvas ir sūnus Bražinskai po pen
kerius metus trukusios bylos nors 
Turkijos teismo ir išteisinti, bet te
bėra Turkijoje, nes neturi galimy
bės išvykti kitur. Buvo pasklidusi 
žinia, kad Bražinskus įsileidžianti 
Venecuela, bet žinia nepasitvirtino. 
Venecuela sutikusi Bražinskams 
duoti įvažiavimo vizą tik laikinam 
vizitui.

**♦
Čikagoje buvo surengtas lietuvių 

poezijos festivalis, pavadintas ’’Po
ezijos pavasariu”. Tai jau antrą kar
tą Čikagoje surengtas toks Poezijos 
pavasaris, kurį žadama rengti kas
met, nes daugeliui labai patiko. Ta
čiau poetas Leonardas Žitkevičius,- 
gyvenąs New Yorke paskelbė Ame
rikos lietuvių spaudoje tokį laišką:

’’Kam reikalingas tas poezijos pa
vasaris, iš pavergtos Lietuvos jau 
antrą kartą atklydęs į Čikagą? Man, 
gyvenančiam New Yorke, jis neat
rodo labai šaunus.

’’Mes mėgstame poeziją, mėgstam 
ir pavasarį. Bet poezijos pavasaris - 
jau nei šis, nei tas. Dėl to, kad paga
mintas Maskvoje.”

***

Po Helsinkio konferencijos dau
gelio akys nukreiptos į Maskvą 
laukdami, kaip Maskva laiikysis 
Helsinkio susitarimų. Visa eilė va
karų žurnalistų kreipėsi į sovietų 
užsienių reikalų ministeriją prašy
dami daugiakartinių įvažiavimo ir 
išvažiavimo į Sov. Sąjungą vizų, bet 
visiems buvo šaltai atsakyta ”niet”. 
Tačiau visus nustebino žinia, kad 
sovietų užsienio reik, ministerija iš
davė vizą Elenai Sacharovai, plačiai 
pagarsėjusio sovietų mokslininko ir 
kovotojo už žmogaus teises A. Sa
charovo žmęjiaj,, trįms jpėnesiams ir

■SRTrt s! rnoc . V į r' /

Anksčiau daug kartų jos prašymas 
išvykti į užsienį gydymosi tikslais 
buvo atmestas. Kiti aiškina, kad tai 
esanti Helsinio susitarimų pasėka 
propagandinio pobūdžio.

*♦*

Žurnale ’’liTstory Today” buvo 
svarstomas klausimasr<odėl Sovietų 
Sąjungoje taip gausu pasaulinio 
garso šachmatininkų. Prieita išva
dos, kad sovietų pilietis visose sri
tyse yra partijos ir vyriausybės 
apspręstas ir jo laisvei palikęs tik 
mažas šešiasdešimt keturių langelių 
laukas, kur jis gali laisvai galvoti ir 
spręsti. Šachmatų lenta tėra vienin
telis lopelis, kuriame dar nesunai
kinta ir neatimta piliečio laisvė.

♦**

Šveicarijoje iškelti į dienos šviesą 
garsaus vokiečių rašytojo Thomo 
Manno dienoraščiai, kurie buvo de
ponuoti Šveicarijoje ir rašytojo tes
tamentu juos galima atskleisti tik po 
20 metų nuo rašytojo mirties.

***
Amerikoje prof. V. Sruogienė pa

ruošė knygą ’’Steigiamasis seimas”, 
'kuri jau atiduota spaudai. Knygą 
leidžia Tautos Fondas.

**♦

Rašytojas Petras Tarulis, gyve
nąs New Yorke, parašė plačią M.K. 
Čiurlionio gyvenimo apybraižą, ku
rią numato išleisti atskiru leidiniu. 
Veikalas skiriamas Čiurlionio šimt
mečio sukakčiai.

***
Apie penketą savaičių pasirgęs 

drauge su artėjančiu pavasariu tai
sosi sydnejiškis majoras A. Kutka.

♦ ** x £ ,

Rugsėjo antrą savaitę sudnejiš- 
kius užlies koncertų banga. Tą pačią 
savaitę vyksta duį aukšto lygio, 
koncertai: rugsėjo 9 d , antradienį 8 
vai. įvyksta pirmas individualus pi
anistės Virginijos Inkrataitės piano 
koncertas Operos Rūmų koncertų 
salėje; tą pačią savaitė rugsėjo 11 d., 
ketvirtadienį, 8 vai. Barikstown CL 
vic Centre dainuoja viešnia iš. Lietu
vos Vilniaus operos solistė Nijolė 
Ambrazaitytė. ■ ’

. ### ■ .. ’
Canberros lietuvių klubo mene-’ 

džeris Jurgis Liutikas, Sydnejuje 
buvęs tik nedrąsus ir labai kuklus' 
berniukas, dabar išsitiesęs į ener
gingą, pilną savimi pasitikėjimo ir 
elegantišką vyrą. Sako, dabar jau ir 
vedybų mintis jam nėra svetima. 
Štai ką daro sostinė,-o gal menedže- 
rystė?

♦**

Dr. B. Vingilis su ponia išvyko 
keliom savaitėm atostogų į šiaurės 
Queenslandą. Žada susipažinti su 
devintuoju pasaulio stebuklu - Ba
rter Reef.

***

Nedaug kas Sydnejuje girdi Mel
bourne lietuvių radio pusvalandį ir 
girdėjus įvairių kontraversinių ko
mentarų ne vienas norėtų pasiklau
syti. Tokia proga bus rugsėjo 14 d., 
sekmadienį, 1 vai. pietų metu Syd- 
nejaus Liet. Klube. P. Alekna tuos 
radio pusvalandžius demonstruos iš 
juostelių klubo didžiojoje salėje. Su
interesuotieji kviečiami užsukti ir 
pasiklausyti.

***
Pereitą šeštadienį iš kelionių po 

pasaulį sugrįžo sydnejiškis Alfonsas 
Giliauskas, išbuvęs kelionėje apie 
tris mėnesius. Lankėsi Europoje ir 
Lietuvoje.

Patirta, kad drauge su A. Mikaila 
įzkeliones po pasaulį išvyko ir jo bi
čiulio Bronius Vanagas.

***
Pereitą antradienį Havajų vaka

ras Sydnejaus Lietuvių Klube buvo 
pavyzdingai suorganizuotas: užkan
džiai pagirtini, programa puiki, tik... 
trūko svečių. Kažin, ar tą vakarą 
keli lietaus lašai galėjo atbaidyti 
klubo narius ir svečius dalyvauti 
tame parengime? į

1 . . 1

Įvairumai
* i • j?.; . Ji?*L-“

Caruso uždainavo banke
Garsusis italų dainininkas Ca

ruso (tark Karuzo) daugeli kartų 
lankėsi Amerikoje ir dainavo New 
Yorke ar kituose didžiuosiuose 
miestuose. Ir taip kartą jisai po' 
koncerto New Yorke gavo nemažą 
čeki, kuri rytojaus dieną nunešė į 
banką ir norėjo iškeisti..

Banko tarnautojas, pamatęs to
ki didelį čekį ir paabejojęs, ar čia 
yra tikrai Caruso, nenorėjo jam 
pinigų išmokėti. Kas daryti? Tada 
Caruso pasitraukė kiek nuo lange
lio, įsirėmė į šonus ir užtraukė 
operos ariją taip garsiai ir taip 
gražiai, kad visi tarnautojai iškišo 
pro langelius galvas, sužiuro žmo
nės, o abejojantis valdininkas ati
darė spintą ir išmokėjo.jam pini
gus.

***
Po karo sovietų atstovas užklau

sia vokietį, apie ką dabar Vokietijoje 
daugiausia kalbama.

— O, rūpesčių yra, - atsakė vokie
tis. Daugiausia kalbama apie maisto 
trūkumą ir ekonominius sunkumus.

— Keista, o pas mus visą laiką tik' x 
kalbama apie kultūrą, švietimą, pa
žangą, - nori pasididžiuoti prieš vo
kietį sovietų atstovas.

— Suprantama, - jam pritarė vo
kietis: - kiekvienas kalba tik apie tai, 
ko jam labiausiai trūksta.

Spaudoje RAUDONOJI GRĖSMĖ
Kanadiškiai ’’Tėviškės Žiburiai” 

liepos 31 d. numery ištisai paskelbė 
A. Solženicino kalbą, pasakytą 
Washingtone, kuri sukėlė plačių ko
mentarų viso pasaulio spaudoje. Pa
sinaudodami ”T. Ž” tekstu kai ku
rias tos kalbos ištraukas patiekiame 
ir Musų Patoges skaitytojams. Red.

SOVIETINĖ SISTEMA

Niekas komunistinėje ideolo
gijoje nepasikeitė. Tikslai te
bėra tie patys kaip ir buvo. 
Leiskite man padaryti trumpą 
istorinę apžvalgą santykių, ku
rie skirtingais laikotarpiais su
silaukė įvairių pavadinimų: pre
kyba, stabilizacija, pripažini
mas, atolydis. Šie santykiai yra 
bent 40 metų senumo. Visų pir
ma noriu jums priminti su ko
kia sistema komunistai pradėjo. 
Jie atėjo į valdžią žiauriu su
kilimu: nušlavė rinktų atstovų 
seimą, įvedė Čeką, šaudymus, 
egzekucijas be teismo, sužlug
dė darbininkų streikus, plėšė 
kaimus ir kruvinai prispaudė 
valstiečius. Jie sužlugdė Tikin
čiųjų Bendriją. Dvidešimčiai 
mūsų valstybės provincijų jie 
atnešė badą. Tai buvo garsusis 
1921 m. Volgos badas.

Tai buvo sistema, kuri pirmą 
kartą pasaulio istorijoje įvedė 
koncentracijos stovyklas. Ji pir
mutinė dvidešimtajame amžiuje 
įvedė įkaitų sistemą, pagal ku
rią suimamas ne asmuo, kurio 
jieškoma, bet jo šeima ar kuris 
nors jam artimas žmogus ir jo 
vietoje nušaunamas.

ši įkaitų sistema ir šeimų per
sekiojimas tebesitęsia. Tai jų 
stipriausias persekiojimo gink- 
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las, nes ir drąsiausias asmuo, 
kulis dėl savęs nesibaimintų, 
dreba dėl pavojaus savo šeimai.

Tai sistema, kuri pirmoji, dar 
gerokai prieš Hitlerio laikus, 
panaudo  j o registracijos klastą: 
ji įsako tokiam ir tokiam as
meniui atvykti registruotis. Kai 
atvyksta, būna suimamas ir su- 
likviduojamas.

Jie neturėjo tais laikais dujų 
kamerų, todėl naudojo krovinių 
laivus (baržas). Šimtai ir tūks
tančiai žmonių būdavo suvaro
mi į tuos laivus ir nuskandina
mi. Tai sistema, kuri išnaikino 
visas kitas partijas ir, prašau 
tai įsidėmėti, sunaikino ne tik 
partijas, bet ir visus kiekvienos 
partijos narius.

Pagal specialistų apskaičiavi
mus, remiantis labai preciziš
kom ir objektyviom priešrevo
liucinėm Rusijos statistikom, 80 
metų priešrevoliuciniame laiko
tarpyje, revoliucinių sąjūdžių 
metu, kai būdavo pasikėsinimų 
prieš caro gyvybę, — apie 17 as
menų būdavo nužudoma per 
metus. Garsioji ispanų inkvizi
cija didžiausiame savo įkarštyje 
sunaikindavo apie 10 asmenų 
per mėnesį.

“Gulago salyne” aš cituoju 
knygą, kuri buvo Čechovo išleis
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ta 1920 m. Ten su pasididžiavi
mu pateikiama apyskaita, kad 
1918 ir 1919 m. laikotarpyje be 
jokio teismo buvo nužudoma po a > n orr 
1,000 asmenų į mėnesį, i- -• -ne

O Stalino teroro įkarštyje, 
1937 ir 1938 metais, jei išves- 
tume mėnesinį nužudomųjų vi
durkį, prieitume prie to, kad 
kas mėnesį buvo nužudoma per 
40,000 asmenų. Tad štai ir pą-;ii- 
lyginamosios skaitlinės: 17 į me
tus, per 1,000 į mėnesį ir per 

bfi.x’

ką jie nedaro jokių nuolaidų, 
o paskui truputėlį nusileidžia. 
Tada visi triumfuojančiai 
kia: “Žiūrėkit, jie padarė nuo-.

s-g laidą! Laikas pasirašyti.” ei 9'tsS 
Trisdešimt penkių Europos 

valstybių atstovai per dvejus 
40,000 į mėnesį. Taip žengė pir- metus labai labai sunkiai derė-
myn Rusijoje vadinamasis kon- josi — jų nervai buvo įtempti
servatyvizmas. --- - — - lkl trukimo- Ir galiausiai komu

nistai padarė nuolaidų. Kelios 
moterys iš komunistinių kraštų 
dabar galės ištekėti už užsienie
čiu. Kėli laikraštininkai bus įei

x * *
Kodėl tad demokratiškieji Va

karai sudarė sąjungą su tuome-
tine Rusija ir kodėl, ši šalis su
sibičiuliavo su Sovietų Sąjun
ga? Visas pasaulio demokratijų 
junginys —- Anglija, Prancūzi
ja, JAV, Kanada, Australija ir 
kitos mažosios valstybės — su
darė karinę sąjungą su Sovietų 
Sąjunga 1941 m- Kaip tai išaiš
kinti? kaip tai suprasti?

Pirmasis aiškinimas galėtų 
būti šis: greičiausiai visas pa
saulio demokratijų junginys bu
vo persilpnas atsispirti vienai 
Vokietijai, vienam Hitleriui. Jei 
tai būtų tiesa, tai baisus ženk
las, baisi pranašystė dabarčiai. 
Jei visos tos valstybės drauge 
neįstengė nugalėti mažos Vokie
tijos Hitlerio.laikais, ką jos da
rys dabar, kai daugiau nei pusę 
pasaulio yra apsėmęs totalizmo 
potvynis? * * w

Sovietų Sąjunga ir komunisti
niai kraštai moka vesti derybas. 
Jie žino, kaip tai daryti. Ilgą lai- 

■ . .geno v

i

g 
jsJnoT J

džiami nuvykti į kaikurias vie
tas, kur anksčiau vykti negalė- / 
jo. Taigi, jie davė vieną tūks- ~ 
tantąją to, kas pagal natūralųjį 
įstatymą priklauso, kas yra na
tūralioji kiekvieno teisė. Tai da
lykai, į kuriuos žmonės turi tei
sę ir prieš derybas.

Per šiuos dvejus derybų me
tus visuose Rytų Europos kraš
tuose priespauda padidėjo —Į 
net Jugoslavijoj ir Rumunijoj, 
nekalbant jau apie kitas valsty
bes. Ir kaip tik šiuo metu Aust
rijos kancleris sako: “Mes turi
me pasirašyti šią sutartį kaip 
galint greičiau”. Koks gi bus 
tas susitarimas?

Siūlomasis susitarimas yra 
Rytų Europos laidotuvės. Jis 
reiškia, kad V. Europa galuti
nai atsisako R. Europos, pa
smerkia ją pražūčiai, idant pa
ti nebūtų daugiau varginama.

Vertė K. J. Staškus
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JAUNIMO VEIKLOJ
Į Trečiąjį Jaunimo Kongresą iš 

Melbourno vyksta šie atstovai: Viltė 
Araitė, Vytautas Juška, Algimantas 
Milvydas, Birutė Prašmutaitė, Zita 
Prašmutaitė, Gediminas Statkus. 
Šalia V. Juškos (jis yra Jaunimo Są
jungos pirmininkas) penki iš aštuo- 
nių kandidatų pilnai pasiruošė (pa
rašė referatus) ir yra atstovais.

Buvusių kongresų atstovai rug
pjūčio 24 d. turėjo trečią susirinkimą 
ir susitikę su naujais atstovais apta
rė kongreso pasiruošimus.

Australijos atstovų į UI Jaunimo 
Kongresą suvažiavimas, turėjęs 
įvykti rugsėjo 6-7 d.d. Melbourne, 
atidėtas.

Buvusių Jaunimo Kongresų melburniškiai atstovai susirinkimo metu. 
Stovi iškairės: H. Antanaitis, Elena Jomantienė, A. Milvydas.

Sėdi iš k.: R. Keris (iš Anglijos), Nijolė Zdanienė-Mališauskaitė, K. 
Zdanius, Rūta Lauselly-Žiedaitė, Ieva Arienė-Didžytė, A. Šimkus ir M. 
Didžys (prieky).

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Mielas Redaktoriau, jau metai ei- 
napriegalo, jaunimo kongresas čia 
pat. Tenka nugirsti, kad reikalinga 
parama jaunimo atstovams vykti į 
kongresą. Bet iki šiolei dar nieko 
viešai negirdime, kas tokie važiuoja, 
kiek jų bus ir kas labiausiai reika
lingas paramos. Užuominos apie pa
ramą yra tuščiažodžiavimas, nes rė
mėjai araūkotojai norėtų bent žino
ti, ką jie remia ar rems. Aš siūlyčiau 
kuoskubiausiai pristatyti 
visuomenei vykstančius jaunimo 
atstovus., duoti daugiau ir pakarto
tinų informacijų apie išvyką. Kiek 
prisimenu, išvyka organizuojama iš 
Australijos iki Čikagos Amerikoje, o 
iš tenai mūsų jaunimas kartu su 
Amerikos jaunimu vyksta drauge į 
Kongresą Pietų Amerikon. Taigi, 
organizuojant ekskursiją platesne 
apimtimi gal atsirastų nemažai ir 
šiaip tautiečių, tenorinčių vykti tik į 
Amerikos Jungtines Valstybes ir 
pasinaudoti ekskursinės kelionės 
lengvatomis. Kaip žinome, juo di
desnis keliaujančių kontingentas, 
juo didesnės nuolaidos.

Visais atžvilgiais norint iš visuo
menės ką nors gauti, ji turėtų būti 
informuojama laiku ir tiksliai.

Ta proga norėčiau iškelti dar vie
ną reikalą norėdamas atkreipti mū
sų bendruomenės vadovaujančių 
organų dėmesį. Kaip visi pastebėjo
me, kasmet vis daugiau ir daugiau 
mūsų tautiečių vyksta į užjūrius pa
sižmonėti. Daugiausia vyksta pa
vieniai, neorganizuotai, tad ir už ke
liones negali tikėtis kokių nuolaidų 
ir moka pilną kainą. Būtų gražu ir 
gal taip pat būtų didelis patarnavi
mas mūsų bendruomenės nariams, 
jeigu Krašto Valdyba arba kitas 
koks jos sudarytas komitetas ar or
ganas suorganizuotų bent kartą per 
metus vieną grupinę išvyką ar tai į

TAUTOS ŠVENTĖ MELBOURNE

Melbourno Liet. Jaunimo Sąjun
gos Valdyba (MLJS) kviečia visus 
tautiečius iš Melbourno, Geelongo ir 
visų Viktorijos kampų atsilankyti į 
Tautos šventės minėjimą rugsėjo 7 
i, sekmadienį, 2.30 vai. Melbourno letuvių Namuose.

Programoje: paskaita, meninė 
dalis, kurią atliks jaunimas ir bus 
pristatomi visuomenei Melbourno 
atstovai į III-jį PLJ Kongresą Pietų 
Amerikoje.

Įėjimas - aukomis, paremiant 
Melbourno atstovus, vykstančius į 
Kongresą. MLJS Valdyba

Ameriką, ar į Europą. Gal ne visi 
prisiderintų prie tokios organizuo
tos išvykos, tačiau ją bent pusmetį 
iš anksto paskelbus, daugelis prisi
taikintų ir taip galėtų susidaryti 
gražus būrelis keliaujančių, kurie 
būtų laimingi vykdami su savaisiais 
ir net gaudami nemažų lengvatų. 
Kodėl šito nepabandžius? Mūsų 
žmonės dar nėra kokie turtuoliai, 
kad jiems nieko nereikštų šimtas ar 
kitas dolerių šen ar ten, tačiau pa
kankamai pajėgūs sau leisti bent 
kartą gyvenime pasidžiaugti išvyka 
ir pasimatyti su artimaisiais ar pa
žįstamais. Vieną kartą tą pradėjus 
gal vėliau sektųsi geriau ir ateity 
žmonės net lauktų tokių organizuotų 
išvykų. Ypatingai tokios išvykos 
dabar yra pakankamai lanksčios 
taip, kad nuvykus į vietą atskiri

VISUR
Rugpiūčio 24 suėjo šimtas metų, 

kai anglų laivyno kapitonas 
Matthew Webb Lamanšo kanalą 
perplaukė per 21 vai. 45 minutes. 
Nors atstumas tarp anglų Dover ir 
prancūzų Calais-tėra tik 21 su puse 
mylios, bet beplaukdamas jis iškry
po iš kelio patapydamas aštuonių 
mylių vingį.

Per tą šimtmetį daugiau kaip 1000 
žmonių bandė perplaukti kanalą, bet 
iš jų tik 256 sėkmingai perplaukė, o 
trys iš jų įstengė pferplaukti kanalą 
be sustojimo į ten ir atgal.

Pirmoji moteris, perplaukusi ka
nalą buvo .^amerikietė G. Ederle, 
1926 iri. perplaukusi per 14 valandų 
39 minutes. Greičiausiai kanalą per
plaukęs yra B. Watson per 9 vai. 35 
minutes. 'X-—----- —

Pats pirmas plaukikas kapitonas 
Webb vėliau bandė perplaukti ypa
tingai pavojingą Whirepool Rapids 
prie Niagara krioklio, bet po kelių 
minučių jis dingo verpetuose ir tik 
po keletos dienų buvo atrastas jo 
lavonas.

SPORTAS MELBOURNE
Geelongo lietuvių sporto klubo 

Vyties krepšinio komandos lankėsi 
Melbourne ir sužaidė draugiškas 
rungtynes su Melbourno Liet, spor
to klubo Varpo komandomis. Jų at
silankymas pragiedrino 
sekmadienio popietę.

Malonu buvo matyti ne tik Vyties 
krepšininkus, bet ir geelongiškius 
svečius, atsilankiusius ir stebėjusius 
sportuojanti jaunimą.
_ Po žaidynių susirinkę Liet. Na
muose malšindami troškulį dalino
mės įspūdžiais iš mūsų krepšininkų 
pasirodymo sporto aikštėje.

Šios Melbourno ’’Varpo” iniciaty
va suruoštos žaidynės susilaukė pri
tarimo ne tik iš sportuojančio jauni
mo, bet ir sutraukė gausiai žiūrovų.

Žaidynių rezultatai:
Berniukai žemiau 12 m. Varpas - 

Vytis 62:18. Berniukai žemiau 14 m. 
Varpas - Vytis 62:20. Mergaitės že
miau 14 m. Varpas - Vytis 22:8.

Moterys
VARPAS — VYTIS 27-32

Būdamos žymiai aukštesnės Var
po merginos neatlaikė Vyties spau
dimo ir pralošė.

Varpo taškai: L. Mackevičius 2, 
A. Tamošiūnas 5, A. Vyšniauskas 2, 
J. Skimbirauskas 17, I. Bertašius 1, 
G. Žemaitis, L. Pikelis 0.

Vyties taškai: A. Jančiauskas 3, I. 
Gtanofield 9, L. Šrederis 3, A. Zylė 
1, A. Mačiulis 15, L. Kardas 1, K. 
Adomaitis 0.
Vyrai

VARPAS — VYTIS 48-59
Varpiečių nevykusios pasuotės 

sunkino jų pačių padėti, nes daž
niausiai sviedinys patekdavo tiesiog 
į vytiečių rankas. Blogiausia, kad 
žaisdami pirmą puslaikį savo klaidų 
nemėgino taisyti ir taip tęsdami žai
dimą leido svečiams perdaug atsi
plėšti. Nors savo krepšį puikiai gy
nė, bet puslaikis baigėsi 15:27 Vy
ties naudai.

Antrame puslaikyje Varpas pa
našių klaidų pasuotėse nepakartojo,

asmenys nevaržomi vykti kur nori ir 
tik sutartu laiku susirenka į išvyki
mo vietą. Dar kas svarbu: tokios iš
vykos neturėtų būti organizuojamos 
biznio ar pelno sumetimais, o tik 
kaip gražus patarnavimas mūsų 
tautiečiams.

L. Beržinis

VISAIP
Čikagos universitete lietuvių kalbą dės

to anglosaksų kilmės prof. dr. Vilhelmas 
Darden, bet jis turi tik vieną šio kurso 
klausytoją — iš Niujorko atvykusį Steven 
Young. Pastarasis yra čekų-vbkiečių kil
mės studentas, turintis rusų kalbos ma
gistro laipsnį ir siekiantis doktorato sla
vistikoje. Lietuvių kalbą jis pasirinko do
mėdamasis lyginamąja indoeuropiečių 
kalbotyra. 

864 Sussex St. Sydney City 
Turime įvairių atostoginiu išvykų bei ekskursijų po Parifiko salas. 

Skambinkite TeL 26 8526

Į LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ

Palanga Travel
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bet santykio sušvelninti nepajėgė ir 
Vytis laimėjo maždaug tuo pačiu 
santykiu.

Varpo taškai: S. Žiedas 4, R. Lek- 
nius 26, A. Verbyla 8, A. Mickus 2, 
R. Museniekas 2, S. Ragauskas 3, S. 
Vaitkus 3, D. Liubinas, P. Oželis 0.

Vyties taškai: P.Obeliūnas 2, E. 
Kardas 6, B. Sealey 6, A. Vacaviek 
4, A. Wysak 6, A. Renkauskas 25, E. 
Gvildys 8, A. Aikus 2, B. Bindokas, 
G. Kymantas. P. Šutas 0.

VILKAS - VYTIS 47:44
Visų buvo mielai laukiamas Vilko 

susitikimas su Vytim.
Skaitlinga, puikiai paruošta Vy

ties komanda buvo pasiruošusi už
kirsti Vilkui per uodegą, bet nepa
vyko. Nors pradėjo žaibiniais puoli
mais Vytis prasiveržusi spėjo už
krauti ir net vienu laiku vedė 14 
taškų persvara. Bet Vilkas greitai 
susimetė ir sustiprinęs gynybą san
tykį lygino, ir puslaikis baigėsi 22:28 
Vyties naudai.

Antrame puslaikyje Vilko tęsiami 
puolimai ir gera gynyba vyko sėk
mingai ir santykis tuoj buvo išlygin
tas. Nuo to momento prasidėjo 
karštos žaidynės, nes Vytis, turėda
ma gausų būrį žaidėjų, keitė juos 
vienas po kito. Vilką spaudė be pa
sigailėjimo.

Santykiui keičiantis Vyties arba 
Vilko naudai, sunku buvo spręsti, 
kuris iš jų suklups, o labiausiai, kada 
Vytas gavo 5 baudas ir apleido aikš
tę. Tačiau Vilkas nepasimetė ir Vytį 
parklupdė.

Vilko taškai: V. Soha 12, G. Braz
džionis 17, V. Brazdžionis 12, Vadis 
2, Edis 2, A. Petraitis 2, A. Milvy
das 0.

Vyties taškai: P. Obeliūnas 4, B. 
Sealey 7, A. Renkauskas 26, R. 
Aailios 2, A. Wysak 5, E. Kardas, P. 
Bindokas, S. Vucavick, G. Kyman
tas, P. Šutas, E. Gvildys, J. Obeliū
nas 0.

Pikžolės, didelės ar mažos, per 
šimtmečius ūkininkams kėlė didelių 
rūpesčių. Mokslininkas Leroy Holm 
įrodė, kad piktžolės jau pradeda sa
vo kenksmingą darbą dar prieš iš- 
dygdamos. Mat, piktžolės sėkla, dar 
prieš išdygdama, paskleidžia aplink 
save chemikalų, kurie pristabdo ar 
net sunaikina kitų augalų augimą.
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SYDNEY
Tautos šventės minėjimas Sydne- 

juję vyks šia tvarka: šeštadienį, 
rugsėjo 6 d. pasilinksminimas Syd- 
nejaus Lietuvių klube. Bus įdomi ir 
originali programa.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. 11.30 
vai. pamaldos Lidcombe bažnyčioje. 
Visos organizacijos kviečiamos da
lyvauti su savo vėliavomis.

Po pamaldų 1 vai. p.p. ukrainiečių 
didžiojoje salėje (Church St., Lid
combe) įvyks minėjimas, kurį ruošia 
ir praveda Sydnejaus lietuvių jauni
mas. Įėjimas nemokamas.

Prie įėjimo bus renkamos aukos į 
Jaunimo kongresą važiuojantiems 
paremti.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės V-ba.

PERTH
PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Vakarų 
Australijos lietuviams, kad Tautos 
Šventės minėjimas įvyksta rugsėjo 
14 d., sekmadienį, šia tvarka:

11 vai. pamaldos bažnyčioje.
3 vai. mažojoje Leederville salėje 

minėjimas.
Po minėjimo bendros visų suneš

tinės vaišės ir kavutė.
Visus tautiečius iš arti ir toli ma

loniai kviečiame dalyvauti.
Kiek galima prašome visus, ypa

tingai bažnyčioje, dalyvauti su tau
tiniais rūbais. Laukiame visų.

Perth Apylinkės valdyba

MELBOURNE
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

PATIKSLINIMAS

wlriwTf. i n nniimiiiMM iiMMMMiiMinininniMininnnirMMinnDiMMMĮnnTnnTnnnininm

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS |
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
PROGRAMOS SEKMADIENIAIS: gėrimus didesniais kiekiais duoda- $ 

ma 10°/o nuolaidos už spiritinius gė- 
rimus ir 5% nuolaidos alui. >?'

Rugsėjo 7 d.
} BILLY COWPER - 

puikus akordeonistas

Rugsėjo 14 d.
| APRIL CHRISTIAN- 

’’Topless dainininkė

Tautos Šventės minėjimas Mel
bourne įvyks tokia tvarka:

1) Rugsėjo 7 d. sekmadienį, 12 vai. 
Iškilmingos pamaldos Šv. Jono baž
nyčioje, East Melbourne. Organiza
cijos dalyvauja su vėliavom, skautai 
uniformuoti.

2) Po pamaldų 2 vai. pietūs Lietu
vių Namuose.

3) Iškilmingas Minėjimo Aktas 3 
ya|3 Ųie^uyįų Nąrųjį kpncgrtų salfję. 
Kadąngi šiais ritėtais Pietų Ameri
koje vyksta 3-čias Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, todėl Apyl. 
Valdyba paprašė mūsų jaunimą 
pravesti šį Tautos Šventės minėji
mą.

Kviečiame visus gausingai pa
maldose ir minėjime dalyvauti. Jūsų 
visų dalyvavimas bus mūsų jauni
mui paskatinimas dirbti Lietuvos 
labui saugojant lietuvių tautos tęs- 
tinunią Visiems ąmžįams.

Ta pačia proga per minėjimą pri
siminkime Tautos Fondą. Solidaru
mo mokestį ir paremkime mūsų jau
nimo atstovus kurie vyksta į Jauni
mo Kongresą.

A.L.B.Melb. Apyl. Valdyba

L.K.V. ’’Ramovės” W. Australijos 
skyriaus pirmininkas p. B.Steckis 
patikslina, kad švenčiant kun. J. 
Petrausko kunigystės jubiliejų ka
pelionui pagarbos ženklan du auksi
nius kryželius įteikė L.K.V. Sąjun
gos ’’Ramovės” Vak. Australijos 
Skyrius, bet ne savanoriai, kaip kad 
buvo Mūsų Pastogės Nr. 30 kores
pondencijoje skelbta.

c c 
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PRANEŠIMAS

III-jo PLJ Kongreso atstovams 
pranešame, kad Kongreso atsto
vams Studijų Pasiruošimo Dienos 
Melbourne rugsėjo 5-7 d.d. neįvyks, 
nes Canberra, Sydnej.us ir Ade- 
leidė pranešė, kad jų atstovai dėl 
susidėjusių aplinkybių negalės da
lyvauti.

PLJ Australijos Rajono 
Centrinė Valdyba (ML J S)
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S r
* Trečiadienių vakarais vyksta šachmatų lošimai.

* Ketvirtadieniais mokami dvigubi “jackpotai”.

Klubas veikia: pirm.-treč. nuo 4 ikElO v«l.v.; ketv. 4-11, penkt. 4-12,$
šešt.nuo 2 iki l>al. ryto, sekm.l2^0ikiil”v.v. $

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

šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

Šeštadieniais nuo 8 iki 12 vaL, sekmadieniai* 630 >l&30 vat

uhiiw w u a wiiii* tfww * h * n a hia ■■lima n ■ u ■ * ft ■ V ftj

Viešnia iš tėvynės
VILNIAUS OPEROS IR BALETO TEATRO SOLISTĖ — MEZZO

SOPRANAS

NIJOLE AMBRAZAITYTE- - r ** V? ' ‘ »i * ’• F ? < 3

■ su koncertais dalyvavusi Pietų Amerikoje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
! Čekoslovakijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Norvegijoje,

M.K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBO MELBOURNE 
IŠKVIESTA

susitinka su lietuviais
SYDNEY rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 

BANKSTOWN CIVIC CENTRE 
Pradžia 8 vai. vakaro.

MELBOURNE
rugsėjo-14 d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Namų salėje, 50 Errol St. Nth. Solistė N AmbrazaitytĄ
Melbourne ’ J

Mūsų garsėjančios pianistės
VIRGINIJOS INKRATAITĖS

PIANO KONCERTAS
įvyks rugsėjo 9 d., antradienį, 8 vai. vak.

Operos Rūmuose, Music Hall
Programoje: Mozart, Van BeethovenBrahms ir Chopin.
Tautiečiai maloniai kviečiami koncerte dalyvauti.

Įėjimas - $ 2.00.
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SVARBUS PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdy
ba (The Board of Directors) praneša 
nariams, kad kandidatų siūlymai į 
Klubo Valdybą (The Board of Direc
tors) 1975-1976 metų kadencijai pri
imami Klubo raštinėje.

Kandidatų oficialūs lapai gaunami 
Klubo raštinėje.

Kandidatų siūlymo laikas termi
nuotas ir baigiasi rugsėjo 15 d.

LITHUANIAN AUSTRALIAN
WEEKLY “OUR HAVEN“

BENDRUOMENĖS MINĖJIMAS
a

Australijos Lietuvių Bendruome
nės 25 metų įsikūrimo sukakčiai at
žymėti Sydnejaus Apylinkės Valdy
ba ruošia iškilmingą minėjimą, kuris 
įvyks Sydnejaus Lietuvių klubo ma
žojoj- salėje rugsėjo 28 d. 3 vai.

Programoje Bendruomenės gy
venimo apybraižos ir prisiminimai 
gyvaisiais žodžiais ir dalis istorinių 
įvykių iš magnetinės juostos.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 

Valdyba.
Mūsų Pastogė Nr. 34, 1975.9.1, psl. 8
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L.K.V. Sąjungos ’’Ramovės” Sydnejaus Skyriaus Valdyba maloniai 
kviečia visus jaunius ir senius į

rugsėjo 13 d., šeštadienį, Lietuvių Klubo patalpose, East Terrace, 
Bankstown. Programoje meninė dalis ir vertinga loterija

Pelnas skiriamas paremti jaunimą, vykstantį į Jaunimo Kongresą 
Pietų Amerikoje.

-Įėjimas nemokamas. Pradžia 7 vai.
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