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Pasaulio Liet* Bendruomenės 
4-sis seimas

POKALBIS SU PLB PIRMININKU 
STASIU BARZDŲKU

Rugpiūčio 30 — rugsėjo 3 die
nomis Washingtone įvyksta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes 4 -sis seimas. 
Atstovai rinksis iš laisvojo pasaulio 
kraštų. Tačiau seimo organizavimo 
našta krinta PLB valdybai, kurios 
priešaky stovi Stasys Barzdukas. 
Jam ir valdybos nariam — dr. A. 
Butkui, dr. H. Brazaičiui, A. Gai- 
liušiui, A. Laikūnui, M. Lenkaus
kienei, dr. V. Majauskui, dr. A. 
Nasvyciui ir A. Rinkimui tenka iš 
anksto spręsti eilė problemų, nuo 
kurių gali priklausyti ir viso seimo 
pasisekimas.

PLB pirm. Stasys Barzdukas, 
žinomas kaip vienas svarbiausiųjų 
JAV LB kūrėjų, jos nepailstantis 
darbininkas, savo energijų, jėgas ir 
net poilsio laikų yra paaukojęs bend
ruomenės idėjai ir jos puoselėjimui 
laisvajame pasaulyje. Jo straipsniai 
laikraščiuose ir žurnaluose, jo pas
kaitos ir pranešimai bendruomeniniais 
klausimais, jo redaguojamas Pasaulio 
Lietuvis aiškiai nusako jo veiklos 
kryptį. Ir šiuo k'Ja ne ill.
amžiaus našta, bet ir sveikata jau 
Įspėja Įsibėgėjusį vežimų pristabdy
ti, pirmininkas vis dar daug dirba.

Apie artčjantį seimų jau girdima, 
bet apie jo paruošiamuosius darbus 
duomenų dar nedaug. Tad kreipiausi į 
PLB pirmininkų Stasi Barzduka, pra
šydamas pasisakyti visiems rūpimais 
klausimais.

S. Barzdukas, PLB Valdybos Pirmininkas.

1989 bus Europos 
valstybė

BONNA. — Prancūzijos pre
zidentas Pompidou ir V. Vokie
tijos kancleris Brandtas, baig
dami konferenciją, paskelbė, 
kad Europa turi išlaikyti iden
titetą būsimuose santykiuose su 
Amerika ir Sovietų Sąjunga, o 
Brandtas įsitikinęs, jog iki 1989 
metų bus sudaryta suvereninė 
Europa, neabejoja jos unija.

— Kaip apskritai vyksta seimo 
parengiamieji darbai?

— Jie pradėti iš anksto jau prieš 
metus. Išspręsta seimo data ir vieta. 
Sudarytas rengimo komitetas, kuriam 
pirmininkauja dr. Jonas Genys ir 
kuriame dirba Stasys Bačkaitis, 
Arvydas Barzdukas, Dale Lukiene, 
Jūrate Micutaite, dr. Zigfridas Vaitu- 
žis, Gene Vasaitienė. Iš PLB valdy
bos narių sudaryta speciali programos 
komisija, į kurių įpina dr. A. Butkus, 
dr. H. Brazaitis ir dr. A. Nasvytis. 
Jos parengtu programos projektą, 
svarsto ir tobulina pati PLB valdyba, 
kuri taip pat kreipe'si į visų kraštų 
lietuvių bendruomenių valdybas, pra
šydama jų sugestijų bei siūlymų.Seimc 
koncerto programų atliks muz. Al
fonso Mikulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis, nes rūpi duoti tai, 
ką mes turim esmingiausio: savo tau
tos dainų, kanklių muziką ir tauti
nius šokius. Atrodo, susidarys taip 
pat galimybės surengti dailės meno 
parodą ir literatūros vakarą. Pagrin
dinis dėmesys, suprantama, skiriamas 
pačiam seimo darbui, nes reikia ap
žvelgti Bendruomenės veiklą, pasi- 
s.Jyti ne f jos, bet ir apskritai 
lietuviškais musų rūpesčiais, pasi
daryti išvadas ateičiai. Darosi di
džiai aktualus ne tik turimų jėgų 
taupymas, bet ir naujų ieškojimas, 
todėl greta visuomeninių, kultūrinių 
bei švietimo reikalu, seime siekiama 
turėti ir jaunimo reikalų sekcija. 
Rengiamas PLB konstitucijos pa
keitimų projektas, kurio atsižvelgia
ma i jau turimą patyrimą ir iškylan
čius laiko reikalavimus.

— Kiek laukiama atstovų ir iš 
kokių kraštų?

— Yra tradicijų, kurios pras
mingai primena šviesiuosius musų 
praeities momentus. Be kokios abe
jonės, 1920 susirinke,s Lietuvos stei
giamasis seimas turi išliekamų is
torine reikšmę: lietuvių tauta pirmą 
karta, ilgoj savo istorijoj rinkimų būdu 
suteikė įgaliojimus savo atstovam 
kalbėti bei spręsti jos vardu. Tokių 
atstovų buvo 112. Tokį atstovų skai
čių dabar turi PLB seimai. Žinoma, 
tiek niekada nesusirenka, nes toli
mos keliones, dideles išlaidos, pri
trūksta pareigingumo, pasiaukojimo. 
Sąrašuose -18 kraštų lietuvių bendruo
menių. JAV LB paskirta 45 atstovai, 
Kanados LB - 16, Australijos ir 
Brazilijos LB - po 6, Argentinos ir 
V. Vokietijos LB - po 5, D. Britani
jos LB - 4, Urugvajaus LB - 3, 
Kolumbijos, Prancūzijos, Venecuelos 
LB - po 2, Austrijos, Belgijos, Dani
jos, Italijos, Švedijos, Šveicarijos, 
N. Zelandijos LB - po 1. Kanados 
ir Australijos LB atstovus renka jų 
tarybų suvažiavimai, ir atstovai jau 
išrinkti.

—Kas apmokės atstovams ke
lionės išlaidas?

— Atstovavimas PLB seime yra 
garbės pareiga. Užjūrių kraštų lietu
vių bendruomenių atstovai, negalėdami 
seime dalyvauti, atstovavimo teisę 
gali perleisti savo pasirinktiem ant
rininkam. Tokiais antrininkais gali 
būti taip pat JAV ir Kanados lietu
viai. ( Nukelta į 2 psl. )

K. ŠIMONIS Broliuko ir sesutės kelionė (Tempera) 1929 m.

DAR APIE KONFERENCIJA.
SVEIKINIMAI DR. J.K. VALIŪNUI, VLIKO PIRMININKUI:

PLB Valdybos posėdyje, liepos 21 d. Valdyba sutarė: i a.e.kšti Jums 
ir Jūsų vadovautos delegacijos nariams padėką uz 'atliktus darbus, iškeliant 
Lietuvos dabartinę padėtį tarptautinėje arenoje bei Sovietų Sąjungos įvykdytą 
neteisėtą aneksiją .panaikinant Lietuvos suverenitetą ir apgailestauti Jūsų 
vadovautos delegacijos suėmimą bei su tuo susijusius asmeninius nemalo

numus”.
KAt RAŠO SUOMIAI APIE 

PABALTIEČIUS
Suomijos laikraščiai rašo apie 

liepos 4 - 9 d. įvykius Helsinkyje 
su pabaltiečiais:

Liepos 7 d. “Helsingin Sanomat” 
kiek plačiau tuos Įvykius aprašo uz 
bet kurį kitą, laikraštį. Jis įdėjo ir 
oficialų Suomijos Užs. Reik. Min. 
komunikatą. (Prašoma žiūrėti Eltos 
Nr. 23). Laikraštis primena, kad 
JAV sekretoriui Rogers pareikalavus, 
visi suimtieji pabaltiečiai buvo pa
leisti. Tą patį kartoja ir kiti laikraš
čiai. Suimtieji būvą JAV, Kanados, 
Švedijos ir D. Britanijos piliečiai.

Policijos patarėjas Arvo Pentti 
ir policijos direktorius Erkki Korhe- 
nen ketvirtadiehį, liepos 5 d. pasakė, 
jog is tikrųjų buvę pagrindo, kad 
pabaltiečiai turėjo būti dabojami, nes 
jie prie konferencijos salės dalino 
raštus (leaflets), kuriais buvo reika
laujama laisvės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

Paklaustas vidaus reikalų min. 
Heikki Tuominen apie Įvykius su pa
baltiečiais,, taip atsakė: “Aš nenoriu 
duoti jokių papildomu informacijų. Vi
si dalykai surišti su tuo' įvykiu yra 
įtraukti į policijos komunikatą”.

Laikraštis “Uusi Suomi” liepos 
7 d. aiškina, jog paklaustas Užs. 
Reik. Min. Politinio Departamento 
direktorius Matti Tuovinen, pareiškęs, 
kad sulaikytieji visai nekontaktavę 
Užs. Reik. Ministerijos, bet tiesiog 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos organus. Liepos 7 d. 
laikraštis “Hufvudsdbladet” Uldis 
Grava susitikimų ir dialogą su A. 
Gromiko taip aptaria. Vienas iš jų 
prisiartinęs prie Gromiko. į jo klau
simą, į kada būsianti duota laisve 

Baltijos valstybėms, Gromiko tik nu
sijuokęs ir papurtęs galvą.

Liepos 9 d. “Ilta- Sanomat” 
mini, kad drauge su pabaltiečiais 
buvo sulaikytas ir vienas suomis - žur
nalistas, Seppo Kervinen. Jis paais- 
kinęą, jog viskas prasidėję Švedi
joje. Jis ten anksčiau buvęs pabal- 
tiečių kontaktuotas ir sutikęs uz 
atlyginimą atlikti kai kuriuos smul
kius spaudos darbus. Jis pasakė: 
“Aš buvau pasamdytas technikinei 
pagalbai. Mano uždavinys buvo su
daryti kontaktus, paruošti spaudinius 
spaudos konferencijai’ . Jam esą ži
noma, kad pabaltiečiai per ambasadas 
Helsinky išsiuntinėjo dviejų puslapių 
raštus Vakarų valstybių delegacijoms. 
Tas pat raštas, ofsetu padaugintas, 
buvo numatytas išdalinti spaudos 
konferencijai. (Tas raštas tai buvo 
Pasaulinės Baltų Santalkos memoran
dumas dr. J.K. Valiūno pasirašytas. 
Red.) Pagaliau, laikraštis paduoda ir 
Suomijos Užs. Reik. Min. Ahti Kar- 
jalainen žodį, kad pabaltiecių klau
simas turis mažos svarbos ir uz tai 
jis pats sau imąs visą atsakomybę.

Visų aukščiau minėtų laikraščių 
įvykio aprašymai labai panašūs. Tik 
liepos 8 d. “Uusi Suomi” įdėjo veda
mąją pavadintą “Nereikalingas 
nervuotumas”. Jis rašo: “Yra visai 
aišku, kad policija, tuo labiau poli
tine policija, turi daboti tai, kad 
nebūtų, išsišokimų nukreiptų pries bet 
kokia šalį, dalyvaujančią Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo konfe
rencijoje, o lygiai ir prieš jos narius. 
Saugumas turi būti respektuotas ir 
nedalomas, ir todėl turi būti veikiama 
pagal reikalą^.

(ELTA)***
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MES IR MUSU. JAUNIMAS
Sunku yra mūsų jaunimui, sunku 

yra mokytojams, norintiems padėti 
jaunimui, bet sunkiausia yra tėvams, 
kai jie pamato, kad ją dedamos pas
tangos nieko nepadeda.

Jaunimas tebėra atviras visiems 
vėjams, kiekvienai idėjai; tai dirva į 
kuria* sėjama grūdai ir piktozoles. 
Ir jo kaltinti neturime pagrindo. Kas 
kita, kai kalbame apie tuos, kurie 
sėja, kurie lenkia ir tiesina kūnų ir 
dvasią, o tokie yra mokytojai, tėvai 
ir aplinkuma.

Mūsą mokytojai atiduoda savo 
dali su kaupu. Jei kas paklaustų 
šiandien, kam reikėtų išeivijoje 
pastatyti paminklų:-motinai, knygne
šiui ar mokytojui, tai neabejojant 
reikėtų pasakyti, kad mokytojui. 
Mokytojas labiausiai sielojasi lietu
vybės išlikimu ir labiausiai tam rei
kalui aukojasi. 0 kaip yra su mūsų 
tėvais? Reikia pasakyti, kad tėvai 
nebuvo ir nėra pasiruošę šiam sun
kiam darbui. Jiems trūksta žinių, jie 
nemoka kovoti su juos persveriancio- 
mis aplinkybėmis. Juk dažnai sutin
kame tėvų, kurie sako: - mano vai
kas dar per mažas eiti į mokyklėlę, 
užaugęs suspėsz dar laiko yraxismoks 
lietuviškai vėliau, arba - lietuvių 
kalba gadina akcentą ; geriau tegul 
jau mokosi anglų kalbos. Dažnas ir 
pats mėgina anglų kalba su vaikais 
kalbėtis, kad geriau išmoktų. Ir taip 
tas vėliau daugiau jau nebesugrįžta.

Daugelis mūsų senosios kartos 
tėvu paaukojo vaikų lietuvybe del 
savo geresnio ir patogesnio įsikūrimo. 
Rodos, turėjome progos įsitikinti, kad 
pirmoje vietoje reikia laikyti dvasi
nes vertybes, o ne medžiagines. Atva
žiavome iš Vokietijos visai nuogi, o 
kaip greitai, sugebėjome prasikurti, 
susilyginti ir net pralenkti vidutinį 
australą. To pasiekėme dvasinių 
vertybių dėka. Jei tik žmogus yra 
tvirtai užsibrėžęs ko nors pasiekti, 
jis pasieks.

Kiekviena jauna šeima turėtų 
žinoti, kad iki 7 metų vaikas yra im
liausias, kad jo sieloje susiformuoja 
pagrindiniai charakterio bruožai; tuo 
laiku jis Įgyja pasaulėjautą, kuri 
tampa pagrindu jo vėlesnėms pasau
lėžiūros. Ir tautiniai pradai giliai 
isiskverbia i jo jauną sielą, kuri vė
liau padeda apsispręsti už tautybę.

Šias mokslo žinias yra būtina 
skleisti jaunų šeimų tarpe. Praeitais 
metais Sydnėjuje mes beveik neturė
jome vaikučių darželyje, bet kelių 
mokytojų dėka, kurie kaip tik pasi
stengė šias žinias perduoti jauniems 
tėvams, šiemet jau turime gerą būrelį 
darželio mokinių. Tai vienas mažas 
pavyzdėlis, kad mūsų jaunas šeimas 
turime paraginti ir supažindinti su 
pradais, kurie padeda įsilaikyti savos 
tautos gyvomis atžalomis.

am

“Mūsų Pastogės” kraičio rėmėjų 
skaičius padidėjo:
M. Kymantas is' Geelongo
J. Miškinis iš Brisbanes
E. Svirklienė is Syd.

Ačiū už auką.

$5.00
$5.00

$10.00

***

Sis “M.P.” numeris spausdinamas 
ant geresnio popieriaus p. Mečio Ky
manto suteikta parama.

Red.

***

-Musu Pastogė Nr. 32 1973.8.13 psl. 2

PRANEŠAME, LAUKIAME, DĖKOJAME

“Dainos” choras turėjo savo metinį susirinkimą, kurio metu buvo iš
rinkta valdyba, apkalbėta praeitų metų nuveikti darbai, numatyta ateinančių 
metų veikla ir su ja susidara rūpesčiai.

“Dainos” choras jau 19 metų dainuoja ir gieda minėjimuose, koncertuo
se, pasilinksminimuose ir Bažnyčioje. Dainieėiai myli dainą ir stengiasi tą 
dvasia palaikyti mūsų išeivijoj.

Choras - tai tik kultūrinis vienetas. Atskirų choristų įsitikinimai, jų 
pažiūros į visuomeninį lietuviu gyvenimą yra jų asmeniškas reikalas.

“Daina” didžiuojasi savo jaunimu, kuris ne tik dainuoja, bet ir diri
guoja! Mes laukiame jų daugiau! Laukiame ne tik jaunų, laukiame visų, kurie 
myli lietuvišką dainą!

Mes visi “dainieciai” nuoširdžiai dėkojame Sydney lietuviams uz nuo
latiniai teikiama materialinę, o svarbiausia - moralinę pagelbą ir paramą. Iš 
savo puses mes stengsimėsjusų neapvilti.

“Dainos” Choro Dirigentas ir \aldyba.

POKALBIS SU PLB PIRMININKU 
STASIU BARZDŲKU

( Atkelta iš 7 psl. )

Pageidaujama, kad antrininkai 
būtų kuo nors su jų atstovaujama lie
tuvių bendruomene susiję: ten gyvenę, 
turį kokių nors ryšių ir kt. Būtų di
džiai gaila, kad ši galimybė nebūtų 
panaudota.

— Ar jau galutinai nustatyta 
seimo darbų tvarka ir kaip ji su
glaustai atrodo?

PLB valdybai rūpi, 
kad nebūtų kartojama buv. PLB seimų 
klaida, kai jų programa buvo per pla
ti, o laiko turėta per maža. Visa 
daroma, kad laikas nebūtų eikvoja
mas procedūrinėm formalybėm, pvz. 
buv. seime vien reguliamino svarsty
mas pareikalavo daugiau kaip trijų 
valandų, bet vistiek dėl jo nebuvo 
susitarta. Tai nieku nepateisinama 
bergždumo prabanga, o mėgėjų ginčy
tis del raides visuomet atsiras. PLB 
valdyba rūpinasi procedūrinių forma
lybių klausimus išspręsti korespon- 
denciniu būdu dar prieš seimą, kad 
būtu galima visą dėmesį skirti pa
čiam seimo darbui. Tikimasi to pa
siekti. Tarp darbų: PLB valdybos ir 
kraštų lietuvių bendruomenių veiklos 
pranešimą santraukos (ištisus prane
šimus norima duoti seimo leidiny), 
PLB ateities organizavimasis ir 
veikla, tarptautinė padėtis ir Lietu
vos laisvinimas, PLB konstitucijos 
pakeitimu priėmimas, pateiktųjų siū
lymu svarstymas ir seimo nutarimų 
priėmimas. Seimas taip pat turės savo 
pamaldas, kultūrinius renginius 
(apie juos pasisakiau anksčiau), ban
ketą. ,

— Ar galvojate, kad dabartine 
Bendruomenes sandara yra tinkama 
mūsų dienom ir ar Bendruomenė at
lieka uždavinius savo tautai?

— Dėl Bendruomenes sandaros 
nuomonės skiriasi. Vieni esam nuo
monės, kad ji turi būti atvira kiekvie
nam lietuviui. Taip galvojo ir jos 
pradininkai, kurdami Lietuvių chartą: 
vieninga Bendruomenę sudaro pa
sauly pasklidę lietuviai. Kiti nori 
matyti Bendruomenę sudarytą lietuviu 
organizaciją pagrindu, Šiuo atveju 
lietuvis Bendruomenei priklausytų 
per savo organizacija, o organizaci
jos susitartą dėl veiklos, dėl organų 
sudarymo ir 1.1. Man pačiam aišku, 
kad pirmasis atvejis daugiau atitinka 
Bendruomenės esmę, nes tokia 
Bendruomenė lietuvius jungia be jų 
ideologiniu, pasaulėžiūrinių, srovi
nių , profesinių ir kitokių skirtybių 
dviem didesniem ju uždaviniam: 
lietuvybei išlaikyti ir Lietuvos lais
vei atgauti. Tiek lietuvybė, tiek Lie
tuvos laisvė yra viena, tad kam jas 
spalvinti savo skirtybių ryškinimu? 
Organizacija gi steigiama kuriam 
nors specifiniam uždaviniui vykdyti, 
tad tegu šitai ir daro. Bendruomenei 
priekaištaujantiem kad ji dabar 
neapimanti visą lietuvių, reikėtų 
suprasti, kad organizaciją pagrindu 
sudaryta ji lietuvių dar mažiau apimtų. 
Tai rodo kitą mūsų federacinių jun
ginių likimas. Veikla remiasi kurnan
čiuoju bei dirbančiu asmenim, o ne 
teoriniu atstovavimu. Menka paguoda, 
kai reikale tokių niekam neatsakingų 

atstovu reikia su žiburiu ieškoti arba 
net skolintis iš tų, kurie jų atliekamų 
turi. Laikausi a.a. Mykolo Krupavi
čiaus aiškaus ir nenuneigiamo dėsnio: 
kiekvienas lietuvis yra lietuviškų 
rūmu plyta. Ne Bendruomene kalta, 
jei kas tokia plyta nenori būti. Ne
priversi. Bet sąlygos sudaromos 
visiems.

Bendruomenės darbo dirva plati: 
lietuvių būrimas draugėn, švietimo 
ir kultūros rūpesčiai, Lietuvos lais
ves siekimo pastangos ir kt. Siam 
tisklui leidžiami vadovėliai ir kitos 
mokymo priemonės. Rengiamos dainų 
šventes. Saukiami švietimo, kultū
ros, mokslo darbuotoją suvažiavimai, 
įvykdyti du visuotiniai pasaulio lietu
vių jaunimo kongresai. Visų kraštą 
lietuviu bendruomenė rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minėjimus 
ir aktualina Lietuvos laisvės bylą. 
Tai vis uždaviniai savo tautai.' Ar 
visa padaromaf kas reikia ir galima 
padaryti? Man atrodo, kad turimomis 
sąlygomis ir jėgomis daroma ir pada
roma labai daug. Teisingai mūsų spau
doj yra pastebima, kad kai kurie dar
bai be Bendruomenės nebūtų iš viso 
padaromi, nes ji subūrė daugiausia 
pajėgu ir su kūrybine iniciatyva žmo
nių. Žmonių, kurie kantriai ir pla
ningai dirba lietuvišką darbą, nepaisy
dami destrukcinės opozicijos neatsa
kingų rėksnių demagoginių šūkavimų.

— Nelengva šiais laikais su
daryti valdybas. Ar nebus sunkumų 
renkant nauja* PLB valdybą?

— Ligi šiol netrūko žmonių, ti
kinčių Bendruomenės idėja, jos darbo 
prasmingumu, turinčių pasiaukojimo 
dvasios. Pirmąją PLB valdybą su
darė Kanados lietuviai, nes JAV 
lietuvių atstovų nemaža dalis tada 
dar trūkčiojo pečiais: dar palaukim ir 
pažiūrėkim, ar kas iš PLB bus... 
Šiandien jau tokių abejonių nebėra. 
Tikiu, kad ir šiuo atveju rasis žmo
nių, kuriems nuoširdžiai rūpės PLB 
darbas ir ateitis. Juk dirbam savo 
tautai ir Lietuvai.

— Jūs, kaip retas kuris kitas, 
per visa šimtmečio ketvirtį dirbate 
Bendruomenei. Kas Įgalino ištverti?

— JAV LB Clevelando apylinkės 
pirmininku pasidariau ne savo inicia
tyva ir noru, bet išdirbau penkerius 
metus. Vėliau seserį metai JAV LB 
centro valdybos priešaky, treji metai - 
JA Valstybių LB-nes tarybos prezi
diumo priešaky, dešimt metų - PLB 
valdyboj. Taigi atiduota daug jėgą, 
daug laiko, pagaliau daug ir svei
katos. Netekes mokytojo profesijos, 
ieškodamas širdžiai artimo lietuviško 
darbo, netikėtai jį radau didžiojoj 
bendruomenės šeimoj, siekiančioj 
dviejų didžiųjų tautinių idealą: kad 
būtą gyva Lietuvos dvasia, besisklei
džianti Lietuvos laisve. Sitai ta 
paslaptis, įgalinusi tikėti bendruo
meninio darbo prasmingumu ir ištverti 
šio darbo laukuose. Apie tai gali 
būti ir ilgesne kalba, bet jau kita 
proga.

V. Rociūnas

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER 

TAUTOS FONDĄ MOŠŲ 
LAISVĖS KOVAI!

Robertas Selenis

VISUOMENIŠKIEJI DARBAI 
MOKSLUI KELIO 
NEPASTOJA

Kai musų jaunimas 
svarsto^ ar verta būti lietuviu, 
mes čia patiekiame kitą 
būda, kaip lietuvybę išlai
kyti. Straipsnelis paimtas 
iš “Keleivio“.

Red,

Robertas Selenis š.m. balandžio 
28 d. baigė University of Detroit ir 
gavo politinių mokslų bakalauro laips
nį. Būtų galima pasakyti, “kas čia 
tokio?”, nes tuo pačiu laiku kelios 
dešimtys Detroito lietuviukų baigė 
tą patį ir kitus apylinkių universi
tetus. Bet su mano čia aprašomu jau
nuoliu reikalai jau nėra tokie prasti.

Pirmiausia, Robertas Selenis 
universitetą baigė per trejus metus 
ir, kai gavo diploma, tai jam dar die
nos truko iki 21-nerių metų amžiaus. 
Antra, jis universitetą baigė sumina 
cum Įaudė pažymiu, taigi, pačiu auks- 
ciaus iu.

Ta* dienų Detroito universitetas 
išdalino netoli dvieju tūkstančių 
diplomu, bet Robertui diplomas buvo 
įteiktas vienam iš pirmųjų kartu su 
14 kitų, kaip ir jis, geriausiai baigu
siųjų.

Trečia, Robertas studijuodamas 
reiškėsi amerikiečių visuomeninėje 
veikloje, kaip pasižymėje(s kalbėtojas 
universitetą atstovauja^ įvairiose 
komandiruotėse, kaip karstą debatų 
dalyvis, dažnai iškeliąs ir Lietuvos 
bylos reikalus ir pasakas karcią tei
sybę savo profesoriams, kolegoms, 
pašaliniam amerikiečiam. Už tą vi
suomeniškumą jis gavo dekano raktus 
(dean’s keys ar key). Gavo ir kitus 
du u-to atžymėjimus, o Michigano 
viceguberantorius jį ir dar vieną jo 
fakulteto geriausią diplomantą apdo
vanojo piniginėmis premijomis.

Ketvirta, ir tai mums svarbiausia, 
Robertas visus trejus metus, buvo 
pasinėręs į lietuvišką visuomeninę 
veiklą. Jis - paskautininkas,Balti
jos tunto tuntininko pavaduotojas. Jis 
-Dloco ir LB valdybų narys. Jis - 
tautiniu šokių šokėjas ir jaunimo 
choro dalyvis. Jis - šaulių kuopos 
valdybos narys. Jis, visų svarbiausia, 
- tik studijas pradėjęs, atgaivino 
mirusi Lietuvių Studentų Sąjungos 
Detroito skyrių, kuris, jam dar vis 
tebevadovaujant, aktyviai veikia ir 
apie mirtį ar letrago miegą ne negal
voja. Pagaliau, jis yra LZS Detroito 
skyriaus narys ir kiekvieną savaitę 
Draugo dienraštyje reišldasi savo 
korespondencijomis is Detroito lietu
vių jaunimo gyvenimo.

Kiek gi mes tokių jaunuolių 
turime?

Robertas Selenis jau yra priimtas 
į to paties universiteto teisių mo
kyklą. Nė trupučio neabejoju, kad uz 
trejų metų turėsime naują teisių 
daktarą. Ir ne bet kokį. Aš Robertui 
tik linkiu sveikatos, o, visas studi
jas baigiant, nusižiūrėti į gražia mer
gelę - lietuvaitę!...

Alfonsas Nakas

***
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44 Klumpakojis Sydnejaus scenoje

"KLUMPAKOJIS” GERAME KELYJE

Liepos 22 d. Melbourne tautinių 
šokių “Klumpakojo” grupe šventė 
dešimtmeti ir ta proga na“
muose suruose koncertą. Žiūrovų buvo 
pilna^ sale.

Sis vienetas buvo suorganizuotas 
A. Karazijienės; ilgą laiką jam vado
vavo A. Šimkus, o dabar jau keli 
metai vadovu yra V. Straukas.

“Klumpakojis” yra praaugęs 
eilinio tautinių šokių vieneto lygį. 
Ir tai, be abejo, del vadovų pastangų 
ir skonio, bet ir dėka kelių tikrai 
iškilių šokėjų. Yra ir lengvai įvei
kiamų trūkumų. Vis dėlto dar dalis 
šokėjų atrodo scenoje, lyg dirba 
sunkų darbą: šoka be išraiškos vei
duose, juda be niuansinių grakštumų.

Išskirtinai paminėtini gaidžio ir 
meškiukų šokiai, o taip pat su daina 
pypkininko likimas. Ir tai del nau
jybių, dėl išradingų išraiškos efektų. 
Labai gerai, kad buvo įpinta daina ir 
prie įprastinio akordeono prijungti 
kiti instrumentai. Ar nebūtų galima 
įsigyti ir senųjų lietuviškų instru
mentų ?

Kad grupė ieško naujo kelio, tai 
tik sveikintina. Uoliesiems senybių 
puoselėtojams gal ir kitaip atrodo - 
sužalojimas bei iškreipimas liaudies 
meno. Tik ir taip galvojantiems turi 
kilti kitos mintys: daugelis liaudies 
šokių priklauso išraiškos šokio žan
rui, o todėl visais laikais turėjo juose 
prasiveržti individuali kūryba bei 
interpretacija. Tuo labiau šiandien, 
nes taip skubiai kinta gyvenimas, 
aplinka. Gali todėl kisti ir mūsų tau
tinis šokis, tegu ir būtinai išlikdamas 
atsirėmęs praeities. Man vis atrodo, 
kad būtų labai įspūdinga sujungti 
tautinį šokį, liaudies dainų ir veiks
mą L darnų lydinį. Tam galėtų tikti 
kaimo vestuvių pavaizdavimas, vie
nos ar kitos mūsų balades, pasakos, 
padavimo ar šiaip apsakymėlio įsce- 
nizavimas. “Klumpakojis”, įžengęs 
į antrąjį dešimtmetį, yra jau tiek pa
jėgus, kad galėtų bandyti įjungti j 
savo programą ir kurio nors lietuviš
ko baleto fragmentą.

Už šį neeilinį spektaklį padėka 
“Klumpakojo” šokėjams, nepailstan
čiam vadovui, dainininkams, muzi
kantams ir visiems tą vienetą remian- 
tiems.

Buvo dar viena maloni staigmena: 
koncerte buvo pagarsinta vieneto 
veterano dr. Rimanto Šarkio sužieduo
tuvės su grupės šokėja Dagmar Rūta 
Skapinskaite. Gydytojas Rimantas, 
praeitais metais baigęs Melbourne 
universitetą, šiuo metu dirba Albury 
ligoninėje. Buvo specialiai atvykęs 
koncertui ir pašoko vestuviniame 
Šokyje jaunikio rolę. Vaišes po kon
certo suruošė Katalikų moterų sekcija.

***

GRĮŽTA Į AUSTRALIJĄ,

Arti trejų metų Vokietijoje iš
gyvenęs inž. Stasys Grincevicius 
su žmona Aldona, rašo, kad Kalėdoms 
grįžta į Australiją. Mūnchene jis dir
bo Siemens Bendrovėje ir specialize 
vosi .kompiuterių srityje. Užpirkus 

amerikonams iš Siemens kompiuterius, 
du kartu buvo nuvykęs į J.A.V. ins
truktuoti jais naudotis. Amerika ypa
tingai nususižavėje^s, nors ne kiek 
jos ir matęs.

Žmona Aldona, mokytoja, Vokie
tijoje buvo pradėjusi ruoštis kompiu
teriams programininkes specialybei. 
Tik tą ture'jusi mesti, nes atsirado 
sūnus Antanas, o šių metų gegužes 
21 d. susilaukė pagal plana, ir dukros 
Donielos - Dovydės. Grįš tat jau 
keturi Grinceviciai.

Stasys, gyvendamas Melbourne, 
šoko “Klumpakojo” grupėje, pirminin
kavo lietuviams studentams ir bend
ruomenės skyriaus valdybai.

A. Zubras

Dr. R. Šarkis.

DIALOGAS JAUNIMO SU SENIMU
Liepos 22 d. PLJS Sydnėjaus 

skyrius surengė jaunimui pokalbį, 
kuriame buvo svarstoma tema: Kodėl 
musų jaunimas turi būti lietuviais? 
Deja, į salę prisirinko senimo apie 
40 žmonių, o jaunimo 15. Tema^ be 
abejo, per sunki svarstyti jaunimui, 
reikia daugiau žinių, didesnio gyve
nimo patyrimo, kad galėtų leistis į 
šios rūšies diskusijas. Atsakyti, ko
dėl aš turiu būti lietuvis, nėra lengvas 
klausimas, kodėl aš nenoriu būti lie
tuvis, yra daug lengvesnis.

Tema, matytis, labiau tiko seni
mui kaip jaunimui, todėl jų daugiau 
ir buvo susirinkę.

Pokalbį pradėjo skyriaus pirmi
ninkė p-lė Jūratė Reisgyte, ji savo 
taikliame žodyje pabrėžei, kad bendruo
mene' nors ir yra dalijama į senimą ir 
jaunimą, tačiau tas neprivalo mus 
skirti, nes mes turime daugiau jun-

Choro nariui

PETRUI LEONAVIČIUI, jo tėvui Melbourne mirus, užuojauta reiškia

Newcastelio Choras

giančio elemento, negu skiriančio, 
todėl ginčus padėję i šalį, sutiktus 
klausimus svarstykime šaltai ir pro
tingai.

Pokalbiui pirmininkauti buvo 
pakviestas dr. I. Venclova, o kalbė
tojais pranešėjais - Jeronimas Bel- 
kus, Violeta Bitinaite, Algis Mil
vydas, Arūnas Pilka ir Jūrate Reis- 
gytė.

Pranešėjai statė klausimus į 
kuriuos reikėjo atsakyti jaunimui, 
deja, ne jaunimas, o ‘senimas atsaki
nėjo, gavosi tarp jaunimo ir senimo 
įdomus dialogas.

Jaunimo kalbėtojai pastatė 12 
klausimų . kurie is anksto buvo pa
ruošti ir apgalvoti, štai jie:"

1. As gimiau Australijoje, mano 
metrikai rodo, kad aš esu australas.

2. Pamirština praeitis ir prisi- 
taikintina prie dabartinių sąlygų.

3. Pasaulis mažėja, žmonija 
artėja į vieną didelę šeimą. Tautos 
jungiasi ir atmeta skirtumų žymes, 
o mes lietuviai žadameIgtis priešingai.

4. Nacionalizmas yra blogybė, is 
kurio kilo imperializmas ir karai, o 
mes nacionalizmą remiame.

5. Lietuvių kalba kalbančių pa
saulyje yra tik 4 milijonai žmonių, tad 
at nebūtų vertingiau išmokti kalbų 
kuriomis kalba daugiau žmonių pa
saulyje, pa v., vokiečiu, prancūzų, 
rusų, kiniečių, indonezų. Be to, 
sunku išmokti lietuvių kalbos Sydnč- 
juje, nes veikia tik viena mokykla 
kelias valandas savaitėje, ir dar to
kioj nepatogioj vietoj.

6. Lietuva buvo mažas, neturtin
gas, atsilikęs ūkininkų ir ūkio dar
bininku kraštas. Tik keli lietuvoje tu
rėjo automobilį, telefoną ir kitus pa
togumus. Nematau, kad būtų verta ir 
prisiminti tokį nepazangų kraštą, o 
tuo labiau, nėra ko juo didžiuotis. 
Australija net nežino, kas yra Lietuva 
ir kur ji yra.

7. Lietuviai čia yra susibūrę į 
mažas uždaras grupeles ir į savo 
uždarus ratelius labai sunkiai įsi
leidžia bet ką.

8. Jaunimas nenori priklausyti 
lietuvių bendruomenei, kuri visą laika 
yra susiskaldžiusi, kurios nariai savo 
tarpe nesugyvena, pjaunasi ir kiekvie
nas sudaro savo atskirą politinę 
partiją.

9. Lietuviškosios kultūros pasi
reiškimuose mes, jaunimas, nematome 
nieko patrauklaus, nieko naujo. Tau
tiniuose šokiuose matome tik porelių 
pasivaikštinėjimą,. Susėdus padainuo
jama iš tų pačių, jau iki kaulo įkyrė- 
jusiuz/senoviškų dainelių.

10. Priklausantieji lietuvių bend
ruomenei, yra blogi Australijos pilie
čiai, ir, pažvelgę į kitas tautines 
imigrantu grupes,matome, kad jos eina 

praktiškesniu keliu, jos bando asi
miliuotis.

11. Save lietuviu skaityti nebū
tina. Žinom, kad Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse yra “Vyčių” organi
zacija, kurios nariai lietuviškai ne
moka. Palaikyti ryšius su lietuviškąja 
kultūra galim ,s kaitydami anglų kalba 
lietuviškom temom parašytas knygas. 
Todėl savo vaikus mokyiti lietuvių 
kalbos neverta, nes, jiems pradėjus 
australiška mokyklą^bus daug sunkumų, 
o dvi kalbas naudoti yra persunku.

12. Lietuvybės dienos Australi
joje yra suskaičiuotos, tad neverta 
dėl jos laiko gaišinti.

Kaip matome iš patiektų klausimų 
tema buvo plačiai paliesta, deja, ne 
visi klausimai buvo reikalingi tai te
mai gvildenti. Dalis klausimų buvo tik 
kaltinimas lietuviškai bendruomenei 
ir apskritai lietuviu tautai.

Pirmuoju klausimu buvo mėginta 
irodinėti, kad lietuvybe yra biologine 
žmogaus žyme, nuo kurios negalima 
pabėgti. Žinoma, buvo ir kitokių nuo
monių tačiau tokie “argumentai”, kad 
iš pasodintos bulvės neišauga ridi
kas, arba gime^s šuva vistininke pasi
lieka šuva o ne viščiukas, rodo, kad 
tautinė realybė nėra biologinė žymė, 
o kultūrine. Kraujuje nėra lietuviš
kumo, gimstame visų pirma žmonėmis, 
o paskui įaugame į kultūra ir į tautą. 
Gaila, kad į šį if! omų ir svarbų klau
simą, nebuvo pakankamai įsigilinta, 
reikėjo perskaityti dr. J. Girniaus - 
Tauta ir tautinė ištikimybėj tada sis 
klausimas būtų atsistojęs visai 
kitoje šviesoje.

Visi kiti patiekti klausimai ne
lietė tiesioginiai temos, galima buvo ir 
be jų apsieiti. Jie buvo labiau pana
šus į kaltinimus, į užmetimus lietuvių 
bendruomenei, ar lietuvių tautai, todėl 
ir atsakymai buvo tų klausimų panei
gimas. Jokių rimtu, diskusijų negalėjo 
įgisivystyti.

Tiesa, patys pranešėjai savo 
patiektais klausimais stengėsi išpro
vokuoti kitus, kad surastų tinkamą ir 
teisingą atsakymaf. Tačiau reikia 
suprasti, kad lietuvybė nėra ir negali 
būti diskusijų objektas. Lietuvybe' 
yra dalis savęs, kuo daugiau jos turė
sime, kuo labiau ją pažinsime, tuo 
labiau ji bus mums sava ir brangi.

am

***

Mūsų Pastogė Nr. 32 1973.8.13 psl. 3

3



SYDNĖJUS... VILNIUS ... IR 

ATGAL
N. Mantrimas

Salta, birželio rytą atvykau į 
Sydnejaus aerodromą pilnai pasinio- 
sąs ilgai kelionei... į. Vilnių! Paly
dėtas artimųjų, atsisveikinu ir nu
liūdęs kažkodėl einu lėktuvo link, 
galvodamas , kad štai mano slaptas 
29 metų noras beišsipildas: vykstu i 
brangią tėvą salį, kur prabėgo mano 
jaunystė, kur tiek daug svajota apie 
tolimas, nežinomas, mums nematytas 
pasaulio šalis, apie kurias mes tik 
geografijos pamokose mokykloje kal
bėdavom, o dabar verčiuosi palikti 
tolimiausių penktąjį kontinentą, kad 
dar karta išvysčiau gimtąjį kraštą, 
pasveikinčiau dar likusius brolius, 
seseris ir kitus giminaičius.

Įe'jus i lėktuvą, mums praneša 
bloga naujieną: ‘‘Vilniuje busime tik 
5 dienas (žadėta 10) likusias dienas 
turėsime praleisti Rygoje ir kitur”. 
Ūpas krito, nors imk ir bėk is“ lėktuvo 
kol nevėlu. Matau ašarotas akis savo 
artimiausiu kaimynių iš Melbourne, o 
man žodis gerklėje lūžtay bandant ka 
nors sakyti. Pervėlu kam nors skųstis, 
ar atsisakyti kelionės - reikia vykti.

Didelis lėktuvas lėtai nuriedėjo į 
pakilimo taką, suūžia visi motorai ir 
atsiplėšiam „nuo žemės. Sukame ratu 
aplink, žemai matosi Sydnejaus dango
raižiai, vėliau tik namai, gabalėlis 
jūros... ir mes jau virs debesų kerta
me išilgai Australijos žemyną siau
rės link - Singapūras už astuonių va
landų skridimo^ ir pirmas musų susto
jimas. Grakščios, geltonosios rasės, 
tarsi porcelano lėle's, gražiom uni
formom pasirėdžiusios, patarnautojos 
mandagiai mus aptarnauja. Labai 
nuolankios, atrodė pasiruošusios 
kiekvieną keleivio norą išpildyti, kad 
palengvintų. Gediminas šposus kre
čia, visus kalbina, su visais labai 
familiarus, atrodo, kad jis visus 
keleivius daug metų pazipta. Anta
nas, kurį tik lėktuve pažinau r lėtai 
dėsto savo filosofiją. Mano eilės 
bendrakeleivės, Melbourne gražuolės, 
malonios kompanijonės , pasakoja
Melbourne naujienas, apie bendrus 
pažįstamus, paskutiniuosius įvykius, 

ir kelionės ūpas taisosi, tik nusibodo 
tiek ilgai sėdėti.

Štai ir Singapūras. Karštis ir 
tvankumas neapsakomas, o aš dar 
žiemini apsiaustą ant pečių turiu, 
kas gana juokingai atrodo tiek bendra
keleiviams, tiek Singapūro gyvento
jams (kad jie žinotųkodel aš žieminiu 
apsiaustu, gal ir nebūtų juokinga). 
Apsukrus, gyvas kinietis sutinka mus 

‘‘Palangos” keleivius, veda į vėsi
namą autobusą^ ir nuveža į prašmatnų 
viešbutį, kur visi atsigaunam, nes 
viduje vėsu, erdvu ir geri kambariai. 
I mus žiuri kaip į. turtuolius ir visi 
pradedant durininku ir baigiant mana- 
geriu, stengiasi mandagiai patarnauti. 
Dar tą patį vakarą vykstame nusi
pirkti tų daug apkalbėtų ‘‘duty free” 
Singapūro prekių. Krautuvės didelės, 
erdvios, bet pardavėjai labai įkyriai 
stengiasi mus viskuo aprūpinti per 
pusvalandi laiko nuo žiebtuvėlio iki 
Onasio lėktuvo... Visur derybos, 
derybos, nes čia daug ko yra, bet už 
viską, tur but, dvigubai prašo, tad 
reikia derėtis... kiek nuderėsi, tiek 
laimėsi. Antrą dieną tas pats apsukrus 
kinietis veža mus aprodyti Singapurą. 
Miestas didelis, gražus, daug daugia
aukščių namų ir beveik visi ‘‘papuoš
ti” padžiautais skalbiniais nuo že
mės iki stogo. Nuveža ant aukštos 
kalvos, iš kur vaizdas labai grazus - 
mėlyna jura iš vienos pusės su tin
giai stovinčiais laivais, iš kitos 
gi pusės viso miesto^panorama, kiek 
tik akis aprėpia. Žemiau kalvos 
dulkes kelia sunkiosios mašinos, 
lygindamos naujus plotus būsimiems 
namams. Dar lankome Botanikos 
sodą ir kitas įdomias vietas. Visur 
eibės turistų, terska foto aparatai, 
marga turistų minia visur upe plaukią, 
ir tau, atvykėliui, peršasi mintis, 
kad ši maža valstybėlė yra labai gy
va, darbšti ir gaivalinga, nes kur ne
žiūri visi ką nors dirba, neša, veža, 
skuba ir pelnosi sau pragyvenimą. 
Mieste ir sustojimo vietose pilna 
visokių gatves pardavėjų, siūlo tau 
visokiausių prekių, daug nematytu 
niekniekių, kurie vis dėlto patraukia 
aki ir pirkėjų netrūksta. Kas nuos
tabu - nei vienos musės ar uodo! 
Turint galvoje, kad klimatines sąly
gos butų labai geros čia veistis, tem-

E. Šeikienė ir L. Balčiūniene gražioje 
Singapūro kalvoje.

peratūra virš 100 F. ištisus metus, 
jų turėtų būti milijonais, bet nei vie
nos niekur nematyti. Kitų vakarą 
lankome lūšnų rajona(, vagių kvarta
lą, turgavietę. Daug skurdo. Kam
barėliai sausakimsai prikimšti, iš 
visur sklinda nemalonus kvapas^ 
nešvaru ir daro labai slegiantį įspū
dį. Einame valgyti pigios vakarienės ! 
Tiesiog siaubas! Nematytas maisto 
paruošimas, pats maistas, kvapas ir 
aplinka visiems mums išvaro iš gal
vos mintį apie valgį ir retas iš mūsų 
pajėgia nuryti nors vieną kąsnį. 
Burnodami už tokia vakarienę, žąsele 
grižtame į viešbutį ir bent gerai iš- 
miegame. Iš ryto dar kartą skubame 
nupirkti reikalingų daiktų, nes vakare 
vykstame toliau į siaurą... kas kiek
vienam iš mūsų kelia nerimą - kaip 
ten busime sutikti ir traktuojami. Vėl 
krautuvėse zujame,dar daug ko reikia. 
Mano eilės kairioji kaimyne, atrodo, 
turi labai didelį, užsakymą: reikia 
nupirkti kasečių automobiliui, dar 
kokių tai gudrių aparatų ir 1.1. Kita 
Melbournietė taip pat bėginėja iš vie
tos į vietą, čia derėdama, pirkdama, 
patarimų klausdama. Gediminas, užgu
lęs ant viso stalo (taip pat tikrina 

man nematytus, matyt,gudrius aparatus, 
garsiai bardamas pardavėjus. Antanas 
ieško gražių, pigių batų, kelnių, marš
kinių ir visi tik perka, čekius rašo, 
doleriais grąžos prašydami, nes ka 
gi veiksi su Singapūro doleriais siau- 
ren nuvykęs. Vakare susirenkam vesti
biulyje su dar daugiau padidėjusiu 
kroviniu, ryšuliais ir maišeliais neši
ni... mat; vis lauktuvių saviesiems. 
Atvykstam į aerodromą. Visus kelei
vius ir visus nešulius patikrina su
dūzgiančiais aparatais, matyt, ieško
dami metalinių daiktų,ar ko nors kito. 
Pagaliau leidžia į lėktuvą. Dairyda
miesi, lėtai vorele lipam į didelį 
Aeroflot, susirandam vieta ir tyliai,
be triukšmo kukliai sėdame. Musų 
kelionių veteranė, Melbournietė, mo
kina mus, kaip čia reikia elgtis, ką. 
kalbėti... ir nekalbėti... tad jaučia
mės lyg ką blogo padarų ar nusikaltę, 
o mūsų vienintelis noras ir ilgos ke
lionės tikslas aplankyti savo kraštą 
ir pasimatyti su giminaičiais... ar gi 
tai yra nusikaltimas? Patarnautojos 
šaltai mandagios, tik ‘‘prašau, ačiū, 
ačiū, ir prašau” begirdėti,ir nieko dau
giau. Negirdėti nuolatinio klegesio 
net iš linksmosios latvės - Melbour-
nietės, kuriai mintyje daviau ‘‘Links
mosios Našlės” vardą. Prieš buvu
siam lėktuve ir bendrai ji visur visą 
laiką, klegėjo, kvietė musų choristes 
lietuviškai dainuoti, visada linksma, 
visus kalbindama, ir kartais stebėda- 
vaus-iš peklos pas ją tos energijos. 
Dabar ir ji tupi savo lizdelyje ir 
tyli. Mūsų Gediminas, amžinas špo
sininkas, mėgina užmegzti pokalbį su 
patarnautojomis ,bet,gavęs šaltų atsa
kymą,nutilo. Anatanas, puikiausiai mo
kąs Aerofloto kalbą, nepajėgia ilges
nių pokalbių užvesti, taip pat, bevil
tiškai nuleidęs galvą , snuduriouja ,ir 
bendrai visame lėktuve viešpatauja 
rimtis ir tyla.

Ilga, ilga kelionė per visą naktį 
vis varant laikrodį atgal. ‘‘Karablis” 
neša mus per tamsą vis artyn ir artyn 
į Maskva. Pakeliui nusileidžiam va
landai laiko Bangkok . ir Karachi,kur 
lankome čia esančias suvenyrų krau
tuves , dar vis kaip ko prisipirkdami.

(Bus daugiau!

V. Baltutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės drama)

ĖUSTIS - Tu neturėjai teisės palikti savo laivą. Tu 
privalai grįsti atgal.
SIMAS - Aš negrįšiu. Aš negrįšiu. Aš pasirinkau lais
ve. Jus neturite teisės manės reikalauti atiduoti 
laisvę ir gristi vergijon. Ne, ne...
EUSTIS - Aš turiu isakyma, patį gražinti, bet duodu 
laisvę pačiam tai padaryti.
SIMAS - (Apstulbęs). Nejaugi tai tiesa? Ne,tai ne
gali būti. Aš netikiu, kapitone, tavo žodžiams. 
Tamsta juokaujate, bet koks žiaurus man šis pokš
tas... Ne, ne... (Beldimas į duris).
EUSTIS - Prašau įeiti. (įeina Burkalas ir paduoda 
Eustis popierių. Eustis jį perskaito ir linkteli galvą). 
SIMAS - (Lyg supratęs Burkalo atvykimo tikslą) Ne, 
ne, niekuomet. (į Eustis). Kodėl jūs iš manęs norite 
atimti laisvę?
BURKALAS - Grįsk atgal į savo laivat. As tau įsakau. 
Eikš su manim. (Artėja prie Simo. Simas traukiasi 
atgal.
SIMAS - Niekuomet. Jūs mane sudraskysite kaip 
pikti žvėrys. Ne... man geriau mirti...
PAKOS - (į Eustis) Gal reikėtų susisiekti su vyriau
sia būstine?
EUSTIS - Gerai. (Pakos Įjungia radiją).
PAKOS - Reikalauju kontakto su vyriausia būstine. 
Pakrančių sargybos laivas Vigilant reikalauja... 
Kapt. BROWN - Kapitonas Brown kalba.
EUSTIS - Perbėgėlis atsisako grįsti.
Kapt. BROWN - Tu turi isakyma, prašau jį vykdyti.

EUSTIS - Klausau. Baigiau. (Prieina prie Simo) Tu 
turi grįsti savo laivan.
SIMAS - Ne, niekuomet, aš geriau...
BURKALAS - (Prieina prie Eustis, kažką jam sako, 
šis linkteli galva. Įeina Vasilijus ir kartu su Bur- 
kalu artinasi prie Simo). Eikš su mumis...
SIMAS - (I Eustis). Duok man peilį, aš noriu nusi
žudyti. (Burkalas ir Vasilijus nori griebti Simą uz 
ranku, bet Simas ištrūksta ir, abu nustūmęs, išbėga 
pro kajutes duris denin. Vasilijus išbėga paskui). 
BURKALAS - Mums reikia pagalbos. Prašau leisti 
dar keliems mano įgulos žmonėms atvykti laivan. 
EUSTIS - Jei tai reikalinga, kvieskite. (Burkalas 
išeina).
PAKOS - Aš abejoju kapitono Brown įsakymo tei
singumu.

5 (tąsa.)
Kapt. BROWN. - As’nematau jokių kliūčių. Admirolas 
Ellis yra nuomonės, jog jį reikia gra^žinti, kad dery
bos dėl plekšnių neiširtų. Bandėme susirišti, su 
Valstybės Departamentu, bet konkretaus atsakymo 
negauta.
EUSTIS - Man reikalingi jūsų nurodymai ar įsakymas, 
kaip pasielgti.
Kapt. BROWN - Mano nuomone — grąz’inkite jį atgal. 
EUSTIS - Tamsta kapitone, laukiu jūsų Įsakymo. 
Kapt. BROWN - Gerai. Turite mano įsakymą grąžinti 
perbėgėlį, rusams jo pereikalavus.
EUSTIS - Įsakymą vykdysime, kai gausime iš rusų 
formalų reikalavimą.
Kapt. BROWN - Praneški, kai šis incidentas bus 
baigtas. Baigiau.
EUSTIS - Pranešimas bus padarytas. Baigiau.
PAKOS - Gal reikėtų atsiklausti perbėgėlio? Jis gal 
laisva valia grįš atgal?
EUSTIS - Galima (Lundbergui). Atvesk jį čionai. 
LUNDBERG - Klausau, Tamsta. (Išeina).
EUSTIS - (Nervingai vaikšto po kajutę). Įsakymas 
yra saitas ir bejausmis, kaip plienas. Jį vykdant, 
negalima nukrypti į jausmus ar net įsitikinimus. Įsa
kymas ir jo vykdymas. Tuo remiasi valstybės san
tvarka. (Siūlo Pakos išgerti, bet Šis atsisako). 
PAKOS - Kiekvienas įsakymas turi išeiti iš įsta
tyminės santvarkos. O įstatymas privalo dvelkti 
žmoniškumu, asmens laisvės apsaugojimu ir... 
EUSTIS - Sunku įstatymų raidėse rasti žmoniškumo. 
Dažniausiai jo tenai nėra. Musų pareiga juos sau
goti ir vykdyti. (Beldimas į duris). Prašau įeiti. 
(Įeina Simas ir Lundberg).
EUSTIS - (Ziūri į Simą). Ar sutinki grįžti savo noru 
į rusų laivą.
SIMAS - (Staigmenos parblokštas. Kelia pamažu 
rankas, su išskėstais pirštais, ir uždengia veidą). Ne 
niekuomet. Niekados.
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EUSTIS - Įsakymas lieka įsakymu, tiesos ar logikos 
jame neieškok. Jis duotas vykdymui, ne svarstymui. 
PAKOS - Man gaila jo. Rusai jį primus. Jų veiduose 
matėsi ištroškusio žvėries kraujo alkis.
EUSTIS - Nejaugi rusai yra žvėrys?
PAKOS - Nežinau. Bet žmoniškumo juose maža. 
(Beldimas į duris).
EUSTIS - Prašau įeiti. (Įeina Lundberg).
LUNDBERG - Atvyko dar keletas rusų Įgulos juri
ninkų ir ieško mūsų laive perbėgėlio.
EUSTIS - Aš jiems daviau leidimac atvykti ir atsiimti 
ji. (Už' sienos girdisi bildesys, triukšmas ir Simo 
balsas: “Ne, ne, geriau mirti... Gelbėkite, gel
bėkite...” balsas nutyla ir girdisi tik skausmingas 
dejavimas. Staiga pro duris įsiveržia Simas. Kruvinu 
veidu ir suplėšytais marškiniais. Nori kalbėti, bet 
nepajėgia ištarti žodžio ir sukrinta ant grindų). 
PAKOS - (Nori pulti prie Simo ir jam padėti, bet 
Eustis jį sulaiko). Tai nežmoniška. Taip negalima... 
EUSTIS - (Kietai ir sausai įsako). Neliesk jo ir atsi
trauk !
SIMAS - 0, Dieve... 0, Dieve... Ne, ne^tegul užmuša, 
tegul... bet aš negrįšiu, negrįšiu... ne, ne..
VASILIJUS - (Įbėga pro duris sutaršytais plaukais. 
Puola Simą, ir pažaboja jį skurliu). Per daug atvėrei 
nasrus. Dabar patylėsi, kalės vaike. (Simas bando 
kalbėti, bet girdisi tik unkštimas).
PAKOS - (Puola ir atstumia Vasilijų, bet Eustis jį 
jėga atitraukia ir stumia šalin). Žvėrys... žvėrys... 
EUSTIS - Neliesk jo ir leisk jiems jį pasiimti. Dar 
kartą perspėju... (Įbėga Burkalas, nešinas anklode). 
BURKALAS - (Užmeta anklode ant Simo. Vasilijus 
įsupa Simą anklodėn). Prakeiktas išdavike. Rasime 
tau vietą.
VASILIJUS - (Muša kumštimis Simo galvą, kuri ma
tyti is po anklodes). Lygumų mergaitės... Uz' žmoniš
kumą... Pažinsi ruso ranką...
EUSTIS - (Prieina prie pat Simo). Man labai gaila, 
kad negaliu padėti. As" tik įrankis, vykdąs įsakymą... 
(Burkalas ir Vasilijus bando nešti Sinia, bet nepa
jėgia).
BURKALAS - Prašau mums pade'ti jį is'nešti. 
EUSTIS - (Lundbergui). Padek jiems. _ 
LUNDBERG - Mano rankos nelies šio nelaimingo 
žmogaus.
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! Juozas Mikstas

! DEJA

! Karą ir klajonių herojai,
! Didvyriu kapus apraudoję,
! Išmaišę pasaulio žemes,
J Pristigome ašarų mes...

Vaikams žodžio gimtojo raidę, 
Lyg paslaptį šventą, atskleidę, 

1 Apkiautę, susenę, deja,
Ir patys primirštam jau ją...

i Solidus, kaip dera, aptukę,
i Prižiūrime namą ar ūkį,

Ar verslą pelningą. Deja^
; Gimtinėn vis grįžta svaja.

Į j Gyvenime mielas, turtingas,

1
 Dažnai ir turtėti aptingus,

Koks mums nuostabus tu! Deja, 
Jaunystėn vis grižta svaja.

::
1 **#****************#***##****#*#*M

IŠ "PASAULIO LIETUVIO" 
SPAUDOS

Dangstomos spaudos laisve, pa
sisakėm už teisę vertinti bei kriti
kuoti. Tačiau taip pat matom, kad 
vietoj kritikos dažnai turim tik plū
dimus i, o spaudos laisve nepadeda,
bet kenkia. Todėl reikia pritarti 
Draugo" VI. ■ vedamojo Spaudos 
laisvė ir laisves piktnaudojimas iš 
vadai: Švęsdami spaudos laisvės
dieną, neužmirškime, kad spaudos 
laisvė daug duoda, bet ji neatpalai
duoja nuo kultūros ir inteligencijos . 
O Aidu^ 1972 metų apžvalgininkas 
randa spaudos , kuri, atrodo, tam 
tik ir leidžiama, kad numeris is nu
merio aštrintų skaitytojus, niekintų 
visus daugiau ar mažiau skirtingai 
mąstančiuosius, Įtarinėtų jų patrio- 
tizma ir tuo būdu savo vienybės 
vardan beatodairiškai skaldytų išei- 
vinę bendruomenę” (Nr. 1). Gerai, 
kad pagaliau imama konkrečiai nuro-

dinėti ir pačius skaldytojus, nes me
tas žinoti, kas ir kieno labui dirba: 

Deja, toks nuolatinis veikiančiųjų 
žmonių niekinimas yra da'ugiau , negu 
tik stiliaus dalykas.Noromis neno
romis reikia grižti i LZS (Lietuviu
Žurnalistų Sąjungos) įspėjimą, kad 
tokie straipsniai tik pila vandeni
ant okupanto malūno , nes piudo lie
tuvius su tokiu įnirsiu, kad okupantui 
tereikia džiaugtis’ ’. (Aidai, 1973 
Nr. 3.1

BE KOMENTARU

Tyla ir demagogija: Štai jaunos 
mergaitės dalina (B-nės Hnkimų) lape
lius: Gana tylos dėl vaikų vežiojimo 
po komunistų stovyklas ! Gana tylos
dėl visokiu komunistų primestų kon
certų, paskaitų bei parodų! Gana 
vienybės ardymo Lietuvos laisvini
mo darbe!” Gana tylos? ’ Iš kin- 
jus, vyrai, ar iš Marso? Ar jus, šeši 
lape surašyti, dar neapkurtote nuo tos 

tylos , kuri tylutėliai tylima 
jau keletas metų iki kokčiausio kok
tumo! Jei rašytumėte, kad gana ple
palų, gana demagogijos, gana vienas
kito pravardžiavimo, jei kviestumėte 
prie tylos, tai butukas kita, O dabar 
— pragyvenote ir praskydote... Iš Šešių 
trys man gerai pažįstami. Už du is 
ju (prieš lapelio gavimą) pabalsavau- 
Ir šitaip buvau apgautas! Dabar tik 
viliuosi,kad šitokie superpatriotai 

gal kitu nespėjo apgauti. Gal jų graž
bylyste kiti spėjo anksčiau perskai
tyti, negu aš... (Alfonsas Nakas, 
Keleivis VI.5).

Iš partinio humoro: Teorija: 
Turėkime daugiau pasitikėjimo ir pa
garbos savo broliui lietuviui Nau
jienos VI.l). Praktika: Keli pavyzdžiai 
tik iš Naujienų kovo numerių. JAV 
LB tarybos pirmininku Barzdukas 

Įpiršo V. Kamantų, kad būtų 
tęsiamas dar Lietuvoje pradėtas ardo
masis darbas” (III. 19). LB sudarytos 
Visuomeninių reikalų Tarybos piną— tai 

politiniu savo netaktu pagarsėjęs 
Gečas” (III.6); vėliau, sužinojus tiks
lių pavardę, rašyta: jis davė toną 
arogantiškai JAV bendruomenės poli
tikai” (III.31). LB krašto valdybos 
veikli narė A. Mačiulait^tė-Zerr buvo 
komplimentuojama: įWashingtoną

J. REPŠEVICIUI
ir seimai, jo mylimam tėvui Lietuvoje mirus, nuoširdžia, užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

M.J.E. Klimaičiai

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems lankiusiems ligoninėje, dalyva
vusiems laidotuvėse, pareiškus iems mums užuojautą žodžiu ir 
rastu, užprašiusiems už" mirusi Sv. Misiąs ir gėlių vainikais pa 
gerbusiems mylimač vyrą ir tėvą

A.A. BALį BIČIŪNĄ^,

ALB Krašto Valdybai, LK Federacijos Valdybai, Tėvams Mari
jonams, visoms organizacijoms, chorams, Parapijos Tarybai, gimi
nėms ir bičiuliams.

Atskira padėka p.p.: J. Binkeviciui, Pr. PusdreŠiui ir V. 
Dumčiui, šiltu žodžiu paminėjusiems M irusį spaudoje.

Kz. Dičiūnienė, sūnūs ir marti

Š.m. rugpjūčio mėn. 2 d. po sunkios ligos mirė

A.A. KAZIMIERAS LODĄ

nuliudusius: jo žmoną, dukras, žentą ir šeima, skaudžioje valan
doje giliai užjaučia

Albertina ir Aleksas Nekrošiai.Goulburne

gana dažnai užvažiuoja ponia Zerra ir 
papiausto kongreso atstovams virtų 
raguolių (III.13) LB ryš ininkas prie 
Valstybės departamento A. Gureckas 
susilaukė vedamojo tokia antrašte:

Naujas išminčius Washingtone
(III .13), visur straipsny kabutėse jį 
tituluojant išminčiumi ar diplo
matu”, be to, insinuojant atlyginimą 
(££be reikalo Gureckui du metus mokėjo 
algą”). Pagaliau pašaipai susilaukti 
nereikia būti ne LB veikėju: kabute'se 
“filosofo” titulą K.K. Girnius gavo 
vien už tai, kad parašė straipsnį jau- 
nimo klausimu: nors jis ne neužsimi
nė pionierių stovyklos, bet vis vien 
iškomentuotas lyg jos gynėju (III.2)

33 mil. dolerių misijoms

VATIKANAS. Popiežiškoji Ti 
kėjimo platinimo komisija pra
ėjusiais metais paskyrė su vir
šum 33 milijonus dolerių įvai
riems projektams misijų kraš
tuose finansuoti. Didžiausia su
mos dalis buvo paskirta Afrikos 
kraštams. Komisija ypatingą dė
mesį atkreipė į vietinių kunigų 
ir katekizmo mokytojų parengi
mą misijų kraštuose.

PAKOS - (Lyg sau). Ar mes suprantame, kas yra lais
vė? Šiandie ji išniekinta ir paminta. (Rusai išneša 
Simą. Eustis įjungia radiją).
EUSTIS - Reikalauju kontakto su vyriausia būstine... 
Reikalauju...
Kapt. BROWN - Kapitonas Brown kalba. 
EUSTIS - Įsakymas įvykdytas. Baigiau.

EPILOGAS
Teismo salė. Ant paaukštinimo sėdi teisėjas 

Nisiūnas. Žemiau, kairėje pusėje Genelė, dešinėje 
Simas tarp dviejų enkavedistų. Virš teisėjo galvos 
pjautuvas, kūjis ir užrašas: “Mirtis liaudies prie- 

99 sams^ • 
NISIŪNAS - Tarybų Sąjungos liaudies vardu aš 
klausiu tavęs, Simai Kudirka, ar prisipažinti kaltu. 
SIMAS - Ne.'
NISIŪNAS - Paneigdamas savo nusikaltimą, tik sau 
bloga darai.
SIMAS - Jūsų akyse nebegaliu blogesniu ir bebūti. 
NISIŪNAS - Esi kaltinamas Tarybų Sąjungos išda
vimu.
SIMAS - Negaliu prisipažinti kaltu, nes neišdaviau 
savo tėvynės Lietuvos, kurią vadinate Tarybų Są
jungą. - -
NISIŪNAS - Lietuva yra Tarybų Sąjungos sails, ir 
jos išdavimas yra išdavimas visos Tarybų Sąjungos. 
SIMAS - Lietuva priklauso lietuvių tautai, o ne 
Sąjungai, kurią sukūrė jos priešai.
NISIŪNAS - Bandymas palikti savo kraštą ir pereiti 
kapitalistų pusėn yra išdavimas. Sunkus nusikal
timas padarytas Tarybų Sąjungai.
SIMAS - Bandymas nusikalsti nėra dar nusikaltimas. 
Ir, be to, pagal tarptautinę teisę aš nesu nusikaltė
lis. Mano noras palikti savo kraštų nepažeidžia jokių 
įstatymų, net Sovietų Sąjungos-Rus ijos. Laikau save 
nekaltu. Žfinau, kad mano likimas, prieš prasidedant 
šiam farsui, jau buvo nuspręstas. Tai kam dar šis... 
NISIŪNAS - Priekaištauji ir kaltini Liaudies Teismą!? 
Zinai, kas laukia tų, kurie...
SIMAS - Blogai supratote mane.
NISIŪNAS - Aš puikiai suprantu tave. Tėvynės išda
vimą metodiškai planavai, kaip kurmis rauseisi po 
liaudies gerovės pamatais. Ir jūrininku tapai, tik 
norėdamas pabėgti.

SIMAS - Jūros nemėgstu, ir tik sąlygų verčiamas jon 
išplaukiau.
NISIŪNAS - Kokių sąlygų? Tėvyne's išdavimo ir ne
apykantos liaudies santvark ai vedamas !?
SIMAS - Neapykanta ir išdavimas yra jūsų labiausiai 
praktikuojamas. Mano...
NISIŪNAS - Tyle'k! Neprimesk kitiems nusikaltimų, 
kuriuos pats padarei.
SIMAS - Mano kaltė, kad myliu laisvę ir savo kraštą, 
kuris yra svetimųjų pavergtas. 
NISIŪNAS - Kieno pavergtas?
SIMAS - Kam klausi manęs? Pats žinai, kam tarnau
ji! Vokiečių priespaudos metu Vilniuje buvo du kalė
jimai, o rusų okupacijai prireikė penkių, kuriuose 
sugrusta 20,000 žmonių. Stalino mirtis daug išgelbėjo 
nuo sunaikinimo, bet mes esame pasmerkti letesnei 
mirčiai - surusinimui. Mūsų “miškų broliai’’ - parti
zanai tikėjosi pagalbos iš Vakarų. Jos nesulaukeme, 
bet jautėme jų moralinę paramą. Drąsieji Lietuvos 
sūnūs buvo nežmoniškai sunaikinti, nes išdrįso pasi
priešinti. Jaunoji karta jų pasiaukojime mato tėvy
nės laisvės idealą ir yra pasiruošusi sekti jų pėdo
mis. _
NISIŪNAS - Tai banditų ir plėšikų gaujos, kurios 
terorizavo nekaltus mūsų Šalies gyventojus. Jauni
mas neseks jų pėdomis.
SIMAS - Lietuviai savo būde ir prigimtyje neturi tero
ro polinkių. Mes nuo amžių esame taikos vaikai. 
Svetimos mums yra žudynes, svetimas mums yra tero
ras. Tardymo metu vertė mane, kad aš paneigčiau 
visa_tai, ką jums čia kalbu, ir net mirtimi grasino. 
NISIŪNAS - Mirties verti visi mūsų priešai, o ypa
tingai išdavikai, kurie kovoja prieš Tarybų Sąjunga. 
Mes garantuojame Sąjungos piliečiams saugumą, 
darbą, laimę ir laisve, o priešams - mirti.
SIMAS - 1inau, kad mirties neišvengsiu ir, jei toks 
būtų bylos sprendimas, prašau leisti, kaip išitikimam 
katalikui, pasinaudoti paskutiniais - priešmirtiniais 
kunigo patarnavimais.
NISIŪNAS - Sprendimas bus teisingas. Kiekvinas 
Tarybų Sąjungos pilietis yra apsaugotas įstatymais, 
o nusikaltėliams skiriama bausmė pagal nusikaltimo 
dydį. Prieš paskelbiant sprendimą, ar turi kokį pra
šymą?
SIMAS - Paskutinis mano prašymas: suteikite mano 
pavergtam kraštui - Lietuvai laisvę.

NISIŪNAS - Kaip tu supranti Lietuvos laisvę?
SIMAS - Nepriklausoma nuo kitų valstybių. Ji turėtų 
savo vyriausybę, nebūtų jos teritorijoje svetimos 
kariuomenės. Rinkimai būtu, laisvi. Kitos valstybės 
įstatymai nesaistytų Lietuvos piliečių, kaip šian
dien Rusijos įstatymai mus. Valstybine kalba būtų 
tiktai lietuvių, ir tokių bylų, kaip mano, nebebūtų. 
NISIŪNAS - Gaila, bet tavo prašymo išpildyti nega
liu. Negaliu graz'inti kapitalistinės ir fašistinės 
santvarkos, negaliu vėlei atiduoti liaudies vergijon, 
negaliu leisti, kad darbo žmonės butų išnaudojami., 
SIMAS - Darbo žmonės niekuomet taip nebuvo išnau
dojami, kaip šiandien.
NISIŪNAS - Matau, kad tavyje per giliai yra įsisiur
busi neapykanta.
SIMAS - Negaliu giedoti meilės himnų savo tėvynės 
priešams.
NISIŪNAS - Gana. Ar tu pripažisti šį teismą demo
kratišku ir legaliu?
SIMAS - Teismas, salėje su uždaromis durimis ir 
apkaustytas langais, su ginkluota sargyba, negali 
tokiu būti. Demokratiškame krašte teisme turi tei
sę ir gali dalyvauti kas tiktai nori. Jei as išda
viau tėvynę ir esu išdavikas, kodėl jūs bijote mane 
teisti viešai? Tegul visa tauta žino mano nusikal
timų, tegul ji sprendžia mano bylą, tegul ji pasako, 
kad aš išdaviau savo kraštą, už kurį esu pasiryžęs 
mirti. Dabar teismo sale tuščia, be mano žmonos ir 
kelių enkavedistų, nieko daugiau nematau. Sargybi
niai ir tie nesupranta lietuviškai ir nežinozapie ką 
mes kalbame.
NISIŪNAS - Liaudies sprendimą as paskelbsiu... 
SIMAS - Tai ne liaudies sprendimas, o kerslas ir ne
apykanta mūsų pavergėjų, kad drįsau palikti melą... 
NISIŪNAS - Simonai Kudirka! Tarybų Sąjungos liau
dies valia esi nuteisiamas 10 metų sunkiųjų darbu 
stovyklos. (Genelė atsistoja ir aiktelėjusi sukrinta, 
Simas nori prie jos prieiti, bet sargyba jį sulaiko). 
Visas tavo turtas konfiskuojamas.
SIMAS - Tautos laisvės vardan nebaisi jokia bausme! 
Nesunaikinsite laisvės troškimo, kuris kyla iš" kraujo 

’ir ašarų persunktos Lietuvos žemės!... (Sargybiniai
išveda Simą, pamažu užgęsta šviesos).

U Ž D A N G A
***
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Dr<sa Būti Mažuma
Vasario 16 gimna

zijos vyresniųjų mokinių 
tautinių šokių grupe daly
vavo Hesseno evangelikų 
Bažnyčios Gustav - Adolf 
-Werk metiniame suvažia
vime Lich mieste prie 
Giesseno.

S.m. kovo men. Hesseno evan
gelikų Bažnyčios Gustav-Adolf- 
Werk pirmininkas kunigas Zipp iš 
Giesseno atsiuntė evangelikų tikybos 
dėstytojui mokyt. Fr. Skėriui kvietimą, 
su Vasario 16 gimnazijos tautinių 
šokių grupe dalyvauti 130 - metiniame 
suvažiavime Lichmieste prie Giesseno. 
Susitarus su gimnazijos direktorium 
V. Natkevičium ir vyresniųjų tautinių 
šokių grupes vadove Raimonda Srei- 
feldaite iš 6 klasės, duotas tuojau 
teigiamas atsakymas.

Sekmadienį, birželio mėn. 24 d., 
ryte, modernus autobusas nuveze šo
kėjus į Lich miestų, apie 130 km. nuo 
Romuvos. Ekskursijąorganizavo mokyt. 
Fr. Skėrys. Atvykę į Lich miestą,tuo
jau nuėjome i viešbutį “Frankfurter 
Hof”, kur įvyko simpoziumas su vo
kiečių evangelikų jaunimu tema 
“Drąsą būti mažuma”. (Mut zur 
Minderheit). Trumpus pranešimus 
pateikė kunigas Berron apie evan
geliku liuteronų Bažnyčias Argentinoj, 
kunigas Splitte apie evangelikus 
Ispanijoj, mokyt. Fr. Skėrys apie lie
tuvių. evangelikų liuteronų Bažnyčia^ 
išeivijoje ir Aurelija Krivickaitė is 
7 klasės apie Vasario 16 gimnaziją. 
Po tų pranešimų vyko gyvos diskusi
jos, nes vokiečių jaunimas, jų buvo 
virs' 80 asmenų, domėjosi tik lietu
viais evangelikais ir Vasario 16 
gimnazija. Vienas jaunuolis klausė: 
“Kam reikalinga iš viso lietuvių 
gimnazija Vakarų Vokietijoje, nes yra 
pakankamai vokiečių gimnazijų?” 
Mokyt. Fr. Skėrys į klausimą atsake: 
“Vakaru Vokietijoje gyvena dar apie 
10,000 lietuvių, t.y. kartu su katali
kais. Kur yra lietuvių, ten reiklainga 
ir mokykla, kur lietuvių jaunimas 
galėtu mokytis savo kalba. Gimnazija 
yra viena iš geriausių priemonių 
ugdyti jaunimą lietuviška dvasia. 
Vakarų Vokietijoje po antrojo pasau
linio karo buvo visa eile lietuvių 
gimnazijų, bet didžiausiai daliai lie
tuvių išemigravus 1947 - 1951 m. r 
kitas valstybes, Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba nusistatė 
bent vieną gimnazija, išlaikyti. Vasa
rio 16 gimnazija yra didelis lietuvy
bės ramstis. Jis ruošia jaunuolius da
bartinei veiklai ir ateičiai. Be to, gim
nazija yra lietuvių kultūros centras, 
nes čia įvyksta visokie minėjimai, 
šventės, Studijų Savaitės, koncertai 
ir parodos. Mes visi tikime Lietuvos 
laisve, o tas tikėjimas ir tėvynės 
meilė uždeda mums pareigų Vakaru 
Vokietijoje savo vaikus išmokyti tėvų 
kalbos ir ja garbinti Dieva^ To galima 
pasiekti tik lietuviškoj, o ne vokiečiu 
mokykloj.

Lietuvių, gimnazija pilnai savo 
užduotį atlieka. Ji pasiliks lietuvių 
kultūros židiniu Vakarų Vokietijoje 
tol, kol laisvojo pasaulio lietuviai, 
nepaisydami savo įsitikinimų bei poli
tinių pažiūrų , ją finansiškai rems ir 
siųs savo vaikus į gimnaziją.”

Be to, buvo pranešta, kad Vasario 
16 gimnazijos išlaidų 2/3 sumoka 
Federalinė Vokietijos vyriausybė ir 
Baden-Wurttembergo krašto valdžia. 
Gimnazijoj dabar yra 93 mokiniai: iš 
ju. 67 katalikų ir 26 evangelikų tiky
bos. 12 mokinių yrą iš JAV, 2 iš 
Kolumbijos, 2 iš Švedijos ir gana 
didelis procentas iš dabartines Lietu
vos. Gimnazija yra palaima tiems 
jaunuoliams, kurie dabar atvyksta iš 
okupuotos Lietuvos, nes jie nemoka 
vokiečių kalbos»Cia jie greitu laiku 
išmoksta vokiečių kalbą, ir gali kursą 
sekti reguliariose j vokiečių kalbos 
pamokose. Jie gauna specialiai vo
kiečių, kalbos papildomas pamokas.
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Mokytojas Fr. Skėrys savo pra
nešime nušvietė1 lietuvių evangelikų 
liuteronu Bažnyčios išeivijoje padėti 
nuo 1941 m. iki šių dienų. 1940 metais 
Sovietu Sąjunga klastingai užpuolė 
Pabaltijo valstybes ir prievarta jas 
įsijungė. 1941 metais daug lietuvių 
evangelikų kartu su Lietuvos vokie
čiais repatrijavo į Vokietiją. Pasi
baigus antrajam pasauliniam karui, 
lietuviai susibūrė i, pabėgėlių DP - 
stovyklas ir čia pradėjo organizuoti 
jau 1945 metais lietuviškas pamal
das, nes tuo laiku buvo apie 12,000 
lietuvių evangelikų liuteronu, stovyk
lose ir tiek pat gyveno privačiai. 
Britų zonoje pamaldas laikė kunigai: 
J. Urdze, A. Keleris ir M. Preikšai- 
tis, o amerikiečių zonoje: A. Trakis, 
J. Pauperas ir St. Neimanas. Tuo lai
ku trūko giesmynų jie buvo spaus
dinami retatoriumi.

1946 metais gegužes men. 30 d. 
Hanau mieste įvyko lietuviųevangelikų 
liuteronu, ir reformatų kunigų ir para
pijų pirmininkų bei darbuotojų suva
žiavimas. Dalyvavo per 100 asmenų. 
Čia buvo įsteigta laikinoji lietuvių 
evangelikų liuteronų ir reformatų Baž
nyčių vyriausioji taryba. Ją sudarė: 
kunigai J. Pauperas ir St. Neimanas, 
dr. 0. Stanaitis, J. Grigolaitis, dr. 
A. Puskepalaitis. Parapijas aptarna
vo dar šie kunigai: J. Labrancas, M. 
Bumbulis, Reisgys, P. Dilys, A. Gel- 
žinius, M. Klumbys, V. Kurnatauskas, 
D. Jurkaitis, J. Stanatis ir P. Simu- 
kėnas.

1946 metais lapkričio mėn. 9 ir 
10 d.d. Salzgitter-Lebenstadte buvo 
sušauktas lietuvių evangelikų liuteronų 
Sinodas ir čia priimtas Bažnyčios sta
tutas ir įsteigta Vyriausioji Bažny
čios Taryba. Senjoru buvo išrinktas 
kunigas J. Pauperas ir vicesenjoru 
A. Keleris.

1948 m. gruodžio mėn. 7-12 d.d. 
įvyko Sinodas Imbshausene ir čia sen
joru buvo išrinktas kunigas A. Kele-

/POETAS,
’’KOVO” KLUBE

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubo 
“Kovas” šachmatininkų komanda B 
klasėje šių metų tarpklubiniame tur
nyre laimėjo pirma vieta. antroje divi
zijoje. Tuo pačiu metu pirmoje divi
zijoje laimėtojais išėjo Bankstown 
Sports Club. Į finalus pateko trys 
komandos: “Kovas”, Bankstown
Sports Club ir St. George juniors. 
“Kovas” turi galimybės šiuos fina
lus laimėti.

Dabar, gavus sutikimą, naudotis 
patogiomis Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo patalpomis, mūsų šachmatų ko
manda, turėdama geras sąlygas, dar 
sustiprės ir mes galėsime sekančiais 
metais- pastatyti ne tik viena komandų 
bet dvi ar net daugiau, duodant žai
dėjams galimybės lošti pagal savo 
pajėgumą.

Rugpiūčio mėn. 14-tą dieną 7.30 
vai. vak. prasidės “Kovas” metinis 
šachmatų turnyras, kuriame gales 
dalyvauti visi lietuviai šachmatinin
kai. Šachmatų turnyrą praves “Kovas” 
šachmatų sekcijos vadovas p. Jurgis 
Karpavičius. Bus lošiama kiekviena 
antradieni 7.30 vai. vak. Lietuvių 
Klubo patalpose.

— Prieš dvidešimt penkerius 
metus mes sakėme, kad nesa
me tokie gudrūs, kaip mūsų tė
vai. o dabar sakome, kad ne
same tokie gudrūs, kaip mūsų 
vaikai.

— Automobilių vagysčių su
mažėjo todėl, kad ir vagis dak
tarai įtikino, jog pėsčiam keliau
ti sveikiau. 

ris ir vicesenjoru kunigas A. Trakis. 
Jas pareigas abu kunigai dar ir šian
diena, tebeina. Sinodai dar įvyko 
1955 m. Bad Godesberge, 1959 m. 
Wehnene ir 1966 m. vėl Bad Godes
berge. Mokyt. Fr. Skėrys čia pat 
“Frankfurter Hof” viešbutyje su
rengė išeivijoje išleistų knygų ir žur
nalų mažą parodėlę. Buvo išstatyta: 
1947 m. dr. Martyno Liuterio “Maža
sis Katekizmas”, 1948 m. kun. J. 
Paupero “Martynas Liuteris ir Pily
pas Melanchtonas”, 1950 m. kun. V. 
Kurnatausko “Evangelikų tikybos 
knyga lietuviams tremtyje”, 1952 m. 
“Palydovas lietuviui evangelikui 
svetur”, 1958 m. “Giesmių knyga” 
su 426 giesmėm ir maldom, 1961 m. 
“Naujasis Testamentas” lietuvių 
literatūrine kalba, “Surinkimai Ma
žojoj Lietuvoj”, “Biblija” lietuvių 
prūsų kalba, “Lietuvių evangelikų 
melodijos”, harmonizuotos V. Banai
čio, kun. docento J. Paupero “Refor
macijos veikėjai ir jų įtaka Lietuvoje’,’ 
Povilo Mieliulio “Pranaše Didis” 
giesmių rinkinys, kurį išleido Ziono 
parapijos Taryba ir choras, dr. K. 
Gudaičio “Lietuviai evangelikai” ir 
žurnalas “Mūsų ^Sparnai”, “Svečias” 
ir “Evangelijos Šviesa” ir kitų spaus- 
dinių*

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Bažnyčia išeivijoje yra pilnateisis 
Pasaulio Liuteronų Sąjungos - LWF - 
narys ir savo atstovą buvo nusiuntu
si 1947 m. į Lundą, 1952 m. įHanno- 
veri, 1958 m. į Minneapolis 1963 m. į 
Helsinkį ir 1968 m. į Evianą.

Nepriklausomoje Lietuvoje 1939 
m. su Vilniaus kraštu buvo per 3 
milijonai gyventoju: 80% katalikų, 
10% evangelikų, 7% žydų ir kitų tiky
bų. 16.00 vai. Burgerhaus didžiojoj 
salėj, kurioje dalyvavo apie 800 as
menų, .įvyko iškilminga metinė šven
tė. Švente pradedant, gimnazijos 
šokėjus ir vadovą maloniai pasvei
kino Hesseno Bažnyčios Gustav- 
Adolf-Werk pirmininkas kunigas Zipp 
iš Giesseno. Mokytojas Fr. Skėrys 
trumpu žodžiu _ padėkojo už pakvie
timą ir nušvietė' mūsų gimnazijos

A.A. AUGUSTUI LEONAVIČIUI

mirus, jo žmonai Onai, sūnums Petrui, Juozui, Jonui, Vitui ir arti
miesiems reiškiu nuoširdžiausią užuojautą.

Antanas Sabrinskas

A.A. AUGUSTUI LEONAVIČIUI

mirus, jo žmonai, sūnums ir artimiesiems reiškiame gilia, užuojautą

Latrobe Valley lietuviai

J. TUMO VAIŽGANTO KAILINIAI 
AMERIKOJE

“Keleivis” rašo: - Gal sakysite, 
kaip tai galėjo atsitikti, kad jie čia 
atsirado? Neįtikėtina. 0 vis dėlto 
tikra tiesa: tikri įžymaus lietuvių 
rašytojo ir tautos žadintojo kan. Juo
zo Tumo - Vaižganto kailiniai yra 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ir 
net pats velioniszjų savininkas, nie
kad nebūtu, tikėjus, kad taip atsi
tiks.

1933 m. J. Tumui - Vaižgantui 
mirus Kaune, po kurio laiko buvo 
ipteigtas jo muziejus, kuriame su
dėta viskas, kas šio rašytojo turėta 
ir palikta. Tarp tų asmenšiko turto 
dalykų, buvo ir gana brangūs kailiniai. 
Jiems apsaugoti buvo pagaminta net 
speciali metalinė dėže', Bet, matyt, 
apsižiūrėta, kad ir tokiam “sarkofa
ge” tie kailiniai ilgai negalės nesu
gedę išsilaikyti, o gal kažkas pagal
vojo, kad jie “neturi jokios literatū
rinės vertes”, ir buvo nutarta kai
linius parduoti...

Ir taip susidėjus aplinkybėms, 
sį Vaižganto palikimą uz 700 litų 
nupirko V.D. Universiteto dėstytojas 

buvimo Vakarų Vokietijoje prasmę. 
Mes norime išlaikyti iš savo tėvų pa
veldėtą tikėjimą,, kultūrą bei papro
čius, krikščioniškoj ir lietuviškoj 
meilėj darbuotis ir visa tai perduoti 
savo vaikams. Be to jis' pranešė, kad 
jis su tautinių šokių grupe ne pirmą 
karta, dalyvauja tokioj šventėj. Daly
vavo jau 5 kartus: du kartus Viern- 
heime, Mainze, Bingene ir Lorsche. 
Po savo žodžio mokyt. Fr. Skėrys 
iteikė Lich parapijos kunigui Roth 
kaip padėka už pakvietimą ir visų 
kelionės išlaidų padengima f Tėviškės 
parapijos Choro Chicagoje igiedotas 
dvi plokšteles “Liaudies Giesmes”, 
“Praneše Didis” ir keturias knygas 
vokiečių kalba: Kristijono Donelaičio 
“Metus”, Baranausko “Anykščių 
Šilelį”, Poškos “Muzika Žemaičių ir 
Lietuvos” ir Hellmanno “Lietuvos 
istorijos pagrindus”. Kunigas Roth, 
atsidėkodamas už staigmeną, įteikė 
Fr. Skėriui veikalą, apie Martyną 
Liuterį, paveikslų monografiją , iš
leista vyskupo Hanns Lilje iš Hanno- 
verio. Po šitų iz'anginių kalbų labai 
gražiai pasirodė Vasario 16 gimnazi
jos vyresniųjų mokinių tautinių šokiu 
grupė, vadovaujama Raimondos Srei- 
feldaitės. Sušoko penkis šokius: 
ketvirtainį, kubilą, linelį, gyvatarą ir 
lenciūgėlį. Mokiniai, puikiai reprezen
tavo mūsų gimnaziją ir tautinius šo
kius. Už tai susilaukė daug katučių. 
Ponios domėjosi mūsų tautiniais 
rūbais ir po programos jas apžiūrinėjo.

Po mūsų tautinių šokių grupes 
pasirodymo vietinis jaunimas apie 
valandą pabendravo su mūsų moki
niais “Frankfurter Hof” viešbutyje ir 
išsimainė adresais. Čia mūsiškiai ir 
pavakarien iavo,

Šokėjai ir ekskursijos vadovas 
sugrįžo laimingai ir patenkinti namo. 
Pasirodymas Lich mieste dar ilgai 
pasiliks visų dalyvių atmintyje. Vasa
rio 16 gimnazijos moksleiviu, tauti
nius šokius aprašė vokiečių laikraš
čiai “Licher Anzeiger” ir “Giesse- 
ner Allgemeine Zeitung”.

Fr. Sk.

inž. Kazimieras Krišciukaitis. Na, 
o jau paskui, karo audroms siaučiant, 
per bombų lietų ir kitas grėsmės inz. 
K. Krišciukaitis su Vaižganto kai
liniais buvo atpūstas net į Bostoną, 
kuriame jis prieš kurį laiką mirė.

Bet kailiniai iki šios dienos 
išliko. K. Kriščiukaičio našlė Brone 
Kriščiukaitienė juos išsaugojo kaip 
brangią relikviją. Tik dažnai kilda
vo klausimas, kur tą, suvenyrą dėti, 
kad dar ilgesnėje ateityje nepražūtų?

Žinoma, geriausia jiems vieta 
būtu, J. Tumo - Vaižganto muziejuje 
Kaune, bet negi važiuosi i Lietuvą, 
kailiniais apsivilkęs ir ten imsi 
siūlyti, kad kas juos, paimtų, nes 
siuntinių vartotų drabužių į. Lietuvą 
siųsti negalima... Reikia manyti, kad 
tas įsakymas galioja ir Tumo --Vaiž
ganto kailiniams. Taigi šiomis dieno
mis buvo nutarta kailinius atiduoti 
Alkos muziejui Putname preLF. Juro 
ten dabojamam kultūrinių retenybių 
lobiui padidinti.

Šia proga telieka tik padėkoti 
Bronei Kriščiukaitienei ir jos sesu
tėms už tokia, rūpestingą tojo muzie
jinio daikto globą.

*♦*
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kun. Petro Butkaus sveikata 

gerėja ir greitai mes jį pamatysime 
klebono pareigose.

***
Smarkiai ruošiasi Newcastelio 

choras. Gautas pranešimas, kad iš 
Sydnėjaus atvyksta muzikos žinovas 
Mr. V. Carell parinkti dainas, kurias 
dainuos Sydney Operos atidaryme s.m. 
spalio mėn. 26 d.

Be to, choras yra gavęs pakvie
timą dalyvauti Sydnėjaus Choro 
“Dainos” metinėje sukaktyje s'.m. 
lapkričio mėn. 17 d.

***
Viktoras Sliteris savo naujame 

bute atšventė iškilmingai draugu 
apsuptas, varduves; staltį puošė du 
dideli vėžiai ir mamos keptas tortas. 
Ilgiausiu metų Viktorui.

***
“Metmenų” zlirnalo loterijos 

pirma, prizą, dail. V.O. Virkaus pa
veikslą (300 dol. vertės), laimėjo 
melbourniškis p. V. Bosikis. Svei
kiname. ***

“Mūsų Pastogės” Spaudos 
Baliaus loterijai p. Ale Cotton 
Eidėjutė pažadėjo didelio formato 
iš vario padaryti Lietuvos Vytį. 
Kas yra matęs jos rankdarbius, tas 
tikrai gali stebėtis jos menininkes 
talentu. Ačiū.

Dail. Leonas Zygas jau atsiuntė 
mums savo padovanotą paveikslą. 
Ačiū.

***
B. Venskuvienė - prancūzų k. 

Eltos redaktorė ir i n Z. A. Venskus - 
Europos Lietuvių Krikščionių Demo
kratu Tarybos pirmininkas, dalyvavo 
Prancūzijos Senato Pirmininko A. 
Poher suruoštame tradiciniame priė
mime - Garden - party. Priėmime daly
vavo Prancūzijos ministeriš pirmi
ninkas P. Messmer su žmona, visi 
vyriausybės nariai, parlamentarai, 
senatoriai, politikai, visuomenininkai 
bei spaudos atstovai.

***
Sydnėjaus Lietuviu, Klube cepe- 

lynų krizė. Algis Plūkas organizuoja 
protesto eiseną į virtuvę, z'ada versti 
valdybą. Beliko tik pora mėnesių iki 
naujos valdybos rinkimų. Vyrai, susi
rūpinkite " šiltom" vietom. Kiek teko 
nugirsti < krizei sušvelninti virtuve's 
personalas siūlo kugelį...

***
Sydnėjaus Liet, parapijos kasa 

parėmė savaitgalio mokyklą $50.00. 
Tėvų komitetas dėkoja kun. P. 
Martuzui ir parapijai už paramą.

***

KELIONĖMS į EUROPĄ, AZIJA IR AMERIKA 
KREIPKITĖS l LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

Palanga. Travel
644GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 200C

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

IT RAILWAY POE

FAIRFIELD. N3.W.

TEL. 12*5418. Vtikia visas 24 valakas par parą,

LIETUVIULAIOOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

Bronius Kaufieldas dar tebėra 
ligoninėje po sunkios širdies atakos, 
bet jo sveikata gerėja ir tikimės grei
tai vėl matyti Sydnėjaus Liet. Klube 
besidarbuojant.

***.
“Mūsų Pastogės” redaktorius 

A. Mauragis ruošiasi vykti j PL seimą, 
kuris ivyks š.m. rugpiūcio mėn. 30 - 
rugsėjo 3 dienomis Vašingtone. Žada 
5 dienas pastovyklauti jubiliejinėj 

skautų stovykloj. Redaktorių sutiko 
pavaduoti p. Vincas Kazokas.

***
Rugpiucio 5 d. Savaitgalio mokyk

los jaunimas lietuviu, pamaldose daly
vavo su savo choreliu ir instrumen
talistais. Tai labai gražus ir pagirti
nas reiškinys.

** *
** *

CANBERROS LIETUVIU DISKUSINIS 
SUSIRINKIMAS

S.m. liepos 25 d. Canberros 
Apyl. susirinkime buvo diskutuojami 
kai kurie klausimai, susiję, su P.L. 
Seimo suvažiavimu Vašingtone.

Australijos , Liet. B-nės atstovas 
p. A. Balsys trumpai paaiškino apie 
P.L. Seimo suvažiavimą Vašingtone 
ir padarė pranešimą iš" Apylinkių 
pirmininkų suvažiavimo Adelaidėje.

Jis pateikė kelius klausimus 
susirinkimui , kuriais praše' susirin
kusiųjų pasisakyti.

Beveik visi susirinkimo daly
viai pasisakė už koordinuota*^ išeivių 
kova de'l Lietuvos laisves, kitaip ta
riant, pritarė Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto institucijos 
reikalingumui ir jo vedamos kovos 
tęstinumui , kai kurie pageidavo 
VEIKĄ praplėsti ir atjauninti. Stip
riai užakcentavo, kad reikia mora
liniai remti ir kiek galima padėti 
išlaikyti mūsų diplomatinę tarnybą, 
kol sąlygos vis dar leidžia joms 
egzistuoti.

Del bendradarbiavimo su okupuo
ta Lietuva buvo pabrėžta, kad reikia 
mums palaikyti rysi, su savo artimais 
tautiečiais ir draugais, bet ne su 
valdžios komunistinėmis organi
zacijomis.

Dėl Lietuvos išlaisvinimo pers
pektyvų nebuvo pesimistiškų nuo
monių. Daugumas mano, kad reikia 
būti pasiruošusiems ilgai kovai dėl 
laisvės. Galimi ir netikėtumai, todėl 
reikia būti pasirengusiems kiekvieną 
palankią aplinkybę gerai išnaudoti.

Susirinko nedidelis tautiečių 
skaičius,, bet atvyko tie, kuriems 
rūpi lietuviški reikalai.

Dalyvis

Lietuvių būrelis prie Sydnėjaus rotušes 
cijoms Pavergtų Tautų savaites proga.

su savo vėliava pasiruosęs demonstra-

KATALIKAI LIETUVOJE
Čia mes persispaus

diname iš “Europos 
Lietuvio“ vertimą iš švei
carų dienraščio “Neue 
Zilrecher Zeitung” liepos 
8 d. straipsnį, “Katalikai 
Lietuvoje“. Straipnsis 
aktualus, nes sovietai 
keičia taktiką.

Red.

Atsargios paliaubos
Nuo 1966 m. Justas Rugienis buvo val

džios kontroliuojamos bažnytinių reikalų 
tarybos įgaliotiniu Lietuvoje. 1973. IV. 20 
Lietuvos kp organas „Tiesa“ vienu sakiniu 
pranešė, kad nauju įgoliotiniu esąs paskir
tas Petras Raslanas. Gerai informuotas 
lietuvių emigrantų laikraštis New Yorke 
„Darbininkas“ 1973. V. 11 pranešė, kad 
įgaliotiniu dabar esąs Kazimieras Tumė
nas. Šiuose skirtinguose pranešimuose sly
pi prieš bažnyčią vedamos kovos kaita pas
kutinių vienuolikos mėnesių laikotarpyje.

Paskutiniais metais Rugienis buvo Lie
tuvos katalikų puolimų taikiniu. Pagal 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, 
komunistų įstaigos buvo nustebintos baž
nytinių sluoksnių nepasitenkinimo apimti
mi bei intensyvumu. Šis nepasitenkinimas 
pasireiškė daugiau kaip 17.000 parašų pe
ticija, įteikta Brežnevui 1972 m. sausio 
mėn. Nepasitenkinimas pasiekė aukščiau
sią laipsnį praėjusių metų gegužės mėn. 
riaušėse.

Šios revizijos pradžia pasirodė „Soviets- 
kaja Litva“ paskelbtame K. Rimaičio 1972. 
VIII. 12 straipsnyje. Rimaitis konstatuoja, 
kad klaidingos kovos prieš bažnyčią pasė
ka yra kančia. „Nekorektiški metodai ne 
tik nesunaikina tikėjimo bazės, bet prie
šingai, jie tampa religinio fanatizmo prie
žastimi“. Tylus Rugienio atstatymas galė
tų būti šių „klaidingų metodų“ pasėka. 
Režimo taktikos pakeitimą mini ir katali
kų „Kronikos“ naujausias numeris. Jis sa
ko, kad spaudimas į katalikų bažnyčią po 
Romo Kalantos susideginimo atslūgo. Re
žimas bando dabar „bažnyčią sužlugdyti 
jos pačios rankomis“. Vyskupai buvo įpa
reigoti duoti užsieniui pareiškimus ir kil
noti aktyvius dvasininkus ar atimti iš jų 
pareigas.

Naujos svetimėjimo formos
Letuvos kultūros ministerijos leidžiama

me žurnale „Kultūros Barai“ taip pat sam
protaujama naujoviškai: „Būtų neistoriška 
ir nelogiška į religiją ir kultūrą žiūrėti 
kaip į diametralines priešybes... Toks ne- 
dialektinis religijos vertinimas, toks vien
pusiškas negatyvizmas yra žaligas moks
liškojo ateizmo prestižui... Būtina religijos 
kritikos ir jos žlugimo prielaida yra iš 
marksistinės - leninistinės pozicijos tinka
mas religijos pavaizdavimas ir tikslus jos 
vietos ir rolės įvertinimas šiuolaikinėje vi
suomenėje. Tai jokiu būdu nereiškia, kad 
religija kultūrine prasme turi būti išmesta 
laukan. Mes neturime skubėti jos palaido
ti, nes net šių dienų sovietinės kultūros są
lygose religija gali egzistuoti prieštarau
jančiose formose. Moksliškai-techninė pa
žanga. aukšta materialinė kultūra automa
tiškai nepašalina religijos... Ji gali vis 
naujose svetimėjimo formose bujoti.“

Šio svetimėjimo pradai autoriui yra bur
žuaziniai - kapitalistiškas pasaulis. Turint 
galvoj, kad sovietų ir Rytų Europos socio
logai prileidžia, jog esama „svetimėjimo“ 
formų socialistinėje visuomenėje, galima šį 
straipsnį laikyti prisipažinimu, kad religija 
ruošiasi dar ilgai gyvuoti sovietinėse sąly
gose.

Maži taikymosi gestai
Komunistų partijos religijos politikos 

kitimas Lietuvoje buvo patvirtintas „The 
Baltimore Sun“ korespondento Michael 
Parks. Jis Lietuvą aplankė 1973 m. gegužės 
mėn. ir sako, kad „nauju gyvenimu pripil
dyta Lietuvos katalikų bažnyčia atrodo 
privertusi sovietiį'valstybės atstovus su re
ligija sudaryti atsargias paliaubas“. Parks 
pavyzdžiais įrodo tokį partijos laikymąsi. 
Jis toliau rašo, jog esą matyti mažų taiky
mosi gestų bažnyčios atžvilgiu. Esą šį ir 
ateinantį mėnesį leistas šventų vietų lan
kymas. šventraštis ir maldaknygės pradė
ta leisti ir spausdinti mažomis laidomis, 
kai nauji leidiniai per daugelį metų visai 
buvo uždrausti. Valstybė pradeda restau
ruoti keletą senų bažnyčių ir pažadėjo tir
ti katalikų skundus, įskaitant ir dviejų 
vyskupų suspendavimą. Taip pat bus kal
bamasi ir apie naujų kunigų kasmetinį 
įšventinimą. Svarbiausia gal būtų tai, kad 
nei policija, nei vyriausybė iki šiol neban
dė užgniaužti katalikų pasauliečių judėji
mo, kuris apima pamokslų sakymą ir 
šventraščio skaitymą privačiuose butuose.

N uogastavimai
Aktyvūs, su „Kronika“ ryšius palaiką 

Lietuvos katalikai baiminasi, kad naujoji 
partijos gali religijai tapti pavojingesnė, 
negu ankstesnieji žiaurumai. Jie sako: 
„Lietuvoje kiekvienam aišku, kad bažny
čia nebus sunaikinta, jei kunigai sėdės ka
lėjimuose..., jei nebus bažnytinės spaudos 
ir nebus oficialiai leidžiamų maldaknygių 
bei katekizmų. Tačiau Lietuvos katalikų 
bažnyčia praras tautą, jei ji nustos jos pa
sitikėjimo, kadangi pradėtų šliaužioti prieš 
sovietų režimą. Visiškai taip atsitiko su 
stačiatikių bažnyčia Rusijoje.“ (Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika Nr. 4, 1973).

Jei tikrai įgaliotiniu paskirtas Tumėnas, 
tai partijos žvilgiu šioms pareigoms jis bū
tų pats tinkamiausias. Jis gimęs 1927 m., 
lankė visuomenės mokslų akademiją Mas
kvoje ir specializavosi propagandoje. Ru
gienis (gimęs 1909) ir 59 m. Roslanas at
stovauja senų kovotojų tipams.

Vertė J. J.

„IR VAKARAI TYLI“
Tokia antrašte „Rheinischer Merkur“ 

(13. 7. 73) išsispausdino ilgą straipsnį su 
paantrašte —■ Lietuvos tragedija mūsų 
dienomis.

Daugiausiai kalbama apie Lietuvos ka
talikus ir jų persekiojimą. Nurodoma, 
kad nors gyventojų skaičius auga, bet ka- 
tali'Kai pagal oficialią statistiką nyksta.

Gyventojų naikinimas Lietuvoj buvęs 
neišpasakytas. 1945-1949 m. į Sibirą iš
tremta 270.000 lietuvių, jų tarpe 350 ku
nigų. Trys vyskupai mirę tremtyje, ir tik 
vienas buvęs nesuimtas.

Nuosekliai papasakota lietuvių pastan
gos išlaikyti savo tikėjimą, kunigų teis
mai, memorandumas Brežnevui, Kalantos 
ir kitų lietuvių susideginimai ir jaunimo 
demonstracijos Kaune.

Straipsnio autorius, Diethild Treiffer, 
pasipiktinęs pastebi, kad Vakarai visa tai 
žino, bet tyli. Net Vatikanas nėra jokios 
oficialios reakcijos parodęs dėl tikinčiųjų 
persekiojimo Lietuvoje. Tuoj po Kauno 
įvykių Kurt Waldheim, J. T. sekretorius, 
kuriam taip pat buvo įteiktas Brežnevo 
memorandumo nuorašas, lankėsi Maskvo
je. Vieno žurnalisto paklaustas, ką jis 
apie memorandumą su Brežnevu kalbė
jęs. atsakė, kad tas dalykas nebuvęs die
notvarkėje. ..
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Pranešimai
ATIDAROMI JAUNIMO NAMAI 

SYDNĖJUJE
S.m. rugpiūcio 19 d., sekmadienį, 

2 vai. p.p., Sydne'jaus Apylinkes 
valdybos ir Lietuvių Klubo pastango
mis atremontuoti namai ir paskirti 
jaunimui, bus oficialiai atidaromi. 
Pras"omi visi, o ypač jaunimas, gau- ■ 
šiai dalyvauti.

Apyl. Valdyba

DAILĖS PARODA SYNDĖJUJĖ
S.m. rugpiucio men. 14 d., antra

dienį, 6- 8 vai.v.atidaroma dail. Leono 
Urbono 29—ji individualinė kurinių 
paroda Woollahra Galerijoje, 156 
Hargrave St. Paddington.

Dailininką, publikai pristatys 
skulptorius Geoff Ormiston. Atidarymo 
kalbą pasakys ir kurinius pristatys 
pats dailininkas.

Visus maloniai kviečiama atsi
lankyti.

P RANEŠIMAS

Šių metų PabaltieČių šachmatą 
turnyras tarp lietuvių, latvių ir estų, 
prasidės s.m. rugpiucio mėn. 19 dieną 
2 vai. p.p. Lietuvių, Klubo patalpose. 
Pirmos rungtynes bus tarp latvių ir 
lietuviu,. Rungtynes vyks 4 sekmadie
nius iš eiles. Paskutinį sekmadienį 
bus žaibo turnyras ir po to dovanų 
įteikimas. Šitame turnyre gali daly
vauti visi lietuviu kilmes šachmatų 
mėgėjai. Taip pat yra kviečiami ir 
žiūrovai.

J.D.
CANBERRA

Rugpiucio 15 d. , trečiadienį, 
7.30 vai. vakare, Lietuvių Klube 
p. Šimkus skaitys paskaitą ir praves 
diskusijas apie lietuvių liaudies dai
nas. Visi kviečiame dalyvauti.

Klubo Valdyba

LIETUVIAI OPEROS RŪMUOSE
Kaip anksčiau buvo skelbta, kad 

Sydnėjaus “Dainos” choras ir Tau 
tinių šokiu grupė yra pakviesti daly
vauti Sydnėjaus Operos Rūmu atidary
mo iškilmėse, turėjo patikrinamąjį 
pasirodymą rugpiucio 4 dienat. Reikėjo 
pasirodyti prieš ekspertų Komisiją.

Lietuviu_ Tautinių šokų grupei 
reikėjo pradėti pirmiesiems. Po to, 
sekė “Dainos” choras ir visa eilė 
kitų tautinių grupių. Stebint mūsų tau
tinius šokius, turiu atvirai prisipa
žinti, kad esu nusivylęs musų grupe, 
ypatingai berniukais. Muzikantas 
jaunasis Zubrickas puikus, savim pa
sitikįs, bet vargu ar visi šokėjai 
klausė jo muzikos ir takto? Prieš 
komisija^ mūsą šokėjai pašoko AudeJ- 
jėle, Malūną ir vyrai-Oželį. Pirmuti
niai du šokiai patenkinimai, bet vyrų 
Oželis galėjo Operos Rūmuose is 
viso nepasirodyti.

Neseniai Apylinkės susirinkime 
įspėjau pakviestus dalyvius. kad ne
pasirodytų, kaip palaida bala, bet 
kad būtų rubai sutvarkyti, batai nu
valyti ir t.t. Vis tik, atrodo, kad to 
mano įspėjimo musų šokėjai neišgir
do. Buvo gan nemalonu klausytis 
kitataučių komentarų: “Look at their
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dirty shoes”. Jeigu pastebėjo paša
liniai žiūrovai, ką bekalbėti apie 
pačia, komisiją, kuri kreipė dėmesį į. 
viską. Neperseniai turėjome Mel
bourne “Klumpakojį” Sydnėjuj, kuri 
buvo malonu pasižiūrėti. Gaila, bet 
to paties negaliu pasakyti apie Syd
nėjaus grupę, ypatingai, kai ruošiasi 
pasirodyti tokioje svarbioje repre
zentacinėje programoje.

Apie “Dainos” chorą negaliu 
komentuoti, nes pats turėjau dainuoti. 
Atrodo, kad choristai buvo visi draus
mingi, laiku susirinko ir bendras musų 
vaizdas turėjo sudaryti teisėjams 
patenkinamą. įspūdį.

Rezultatus sužinosime vėliau.

A. Kramilius

NEWCASTELIO LIETUVIU 
DISKUSIJŲ. KLUBO 

PRANEŠIMAS

Šių metų liepos men. 22 d. p. 
Jazbučio namuose įvyko D. Klubo susi
rinkimas. Paskaitą “Vaikų auklė
jimas” skaitė nauja klubo nare p. 
Z. Zakarauskienė. Prelegentė davė 
bendrus auklėjimo bruožus ir fakto
rius, turėjusius svarbią įtaką vaikų 
auklėjimui. Plačiau buvo kalbėta 
apie dr. Spock, savo laiku didžiausių 
autoriteta( šiuo klausiniu, ne tik Ame
rikoje, bet ir čia Australijoje. Svar
biausi jo metodo bruožai buvo: abso
liuti disciplina kūdikystės periode, 
taip sakant, auklėjimas pagal laik
rodį ir jokios disciplinos kūdikiui 
paaugus; vaikas augo, tiesa, motinos 
globoje, bet nevaržomas jokiais prin
cipais, kad nepakenkus jo asmenybės 
vystymuisi Laikui bėgant, ekonomines 
sąlygos ir kiti faktoriai paveikė so-, 
cialinio gyvenimo struktūrą; tenden
cija būti savarankiška ir kiti sumeti
mai paskatino motinas dirbti uz namų 
ribų, paliekant vaikus augti be prie
žiūros. Su laiku tai davė* pradžią 
chuliganizmui, . kurį pasekė narkotikų 
vartojimas, mažamečių kriminalų ban
ga ir palaida morale. Tokiose nepa
lankiose sąlygose ir atsakingi tėvai 
nebeturi didelės įtakos savo vaikų 

• auklėjimui.
Dalis paskaitos buvo skirta 

lietuvių vaiku tautinio auklėjimo 
klausimui, su lietuviu kalbos išląi- 
kymu kaip svarbiausia jo sąlyga. Sis 
klausimas buvo plačiai diskutuotas 
vakaro bėgyje tiek iš ideologinio - pa
triotiško, tiek iš realistinio taško. 
Paminėtinas, diskusijų metu iškeltas 
faktas: net ir išlaikius lietuvią kalbą 
šeimoje, ji esanti labai ribota, įspraus
ta siauruose tik kasdieniniam gyve
nimui vartojamu žodžių rėmuose, be 
galimybės plačiau išsivystyti - la
bai rimta problema.

Sekantis susirinkimas įvyks 
rugpiūcio men. 18 d. dr. G. Kišono 
namuose. Paskaitininku planuojama 
kviesti dailininką, p. L. Urboną. Jeigu 
dėl nepalankių sąlygų, svečias ne
galės atvykti, paskaitą skaitys D. 
Klubo narys p. Jazbutis.

V. Kristensen
D.K. reporterė

***

SPAUDOS
BALIU S

KADA? - ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 15 D.7 vai 

KUR? - UKRAINEIČIU SALĖJE - LIDCOMBE

PAVERGTU. TAUTU SAVAITE 
BRISBANE

Liepos 29 d. apie 300 asmenų 
dalyvavo eisenoje gatvėmis ir bota
nikos sode mitinge. Komunistų pa
vergtos šios tautos buvo reprezen
tuojamos: Albanija, Čekoslovakija, 
Estija, Kinija, Kroatija, Latvija, 
Lenkija, Lietuva, Serbija ir Ukraina.

Pavergtų tautų, tarybos pirminin
kas p. W. Korknoble pradėjo apeigas 
14 vai. Anzac aikštėje^ padedamas 
vainiką prie paminklo žuvusiems už 
laisve. Eisenos gale važiavo sunkve
žimis, kuriame buvo rusų uniforma 
asmuo atkišę^ šautuvą saugojąs ketu- 
rius suimtuosius. Po to kitas sunk
vežimis su dideliu plakatu klausian
čiu: “Ar ne tas pats gali atsitikti ir 
čia?” ir mažais plakatais f kritikuo
jančiais Australijos federalinę val
džią.

Be tautinių grupių dalyvavo orga
nizacijų. atstovai, kaip tai National 
Civic Council, South Vietnam Asso
ciation, Citizens for Freedom, Demo- 
kratic Labor Party ir vietos valsty
bines valdžios atstovas.

Brisbanės botanikos sode yra 
vaidinimams, koncertams ir mitingams 
panaši vieta, kaip Melbourne Mayer 
Bowl, tik daug sykių mažesnis. Ten 
baigėsi eisena. Invokaciją atkalbėjo 
kataliku kunigas airiu kilmės. Jis 
savo kalboje padrąsino pavergtuosius, 
primindamas, kad airiai 800 metų 
kovojo dėl savo laisves. Ukrainiečių 
kalbėtojas p. K. Pyrick nupasakojo 
kaip rusai vien dirbtinu budu išmarino 
50 milijonu ukrainiečių. Paskaitė 
statistiką apie ukrainiečių katalikų 
naikinimą. Jis pasakė, kad Pavergtų 
Tautų savaitė yra pradėta 1957 m. 
kada JAV Kongresas paprašė JAV pre
zidentą, paskelbti tokiat savaitę, kad 
žmonės atjaustu kenčiančias tautas 
po komunistų jungu. Baltų vardu kal
bėjo jauniausias iš visų kalbėtojų 
dr. Vytas Kiaušas. Jo kalba ypatingai 
jaudino klausytojus, priminus 4 lie

tuvius susideginusius. Vienas iš 
kalbėtojų ragino australus turėti tau
tines ambicijos, kitas cituodamas iš 
knygos ištrauką nupasakojo, kad tero
rą Siaurės Airijoje organizuoja ir 
remia Kinijos komunistai.

Lietuvių dalyvavo 14; tame skai
čiuje vienas apylinkės v-bos narys, 
būtent, tas kuris savo vardinių ar 
gimimo dienos vaišių neorganizuoja 
ir į kitų tokias vaišes neina - blai
vininkas. Organizatoriai, bent ką or
ganizuodami, turėtų iš anksto paskelbti, 
ir tai abfejuose savaitraščiuose, tada 
tautiečiai bent žinotu, kada savo ar 
vaiku gimimo dieną ar vardinių vai
šes ruošti, ir nepaviliotu ne tik ma
ses, bet ir apylinkių valdybų ir Krašto 
Tarybos narių nuo lietuviškos veiklos. 
Jeigu ne vardinių vaisęs, tą dieną, 
aprašomame įvykyje būtų dalyvavę 
žymiai daugiau.

Sekančia dieną “The Courier - 
Mail” dienraštis atspausdino gražų 
straipsnelį “Backing for the Captive 
Nations” ir idejo eisenos didelę 
nuotrauką.

Jonas Normantas
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