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Kartą reikia atvirai pasisakyti
Net būtų gėda ir apie tai 

kalbėti, kai patys lietuviai, 
ypač išeivijoje riejasi savo 
tarpe ir ypač aukščiausiose 
viršūnėse vien tik vedini as
meniškų ambicijų, tarsi jau 
tie idealai, kaip Lietuvai 
laisvės atgavimas, lietuvy
bės išlaikymas išeivijoje jau 
būtų nustoję egzistavę.

Kai buvo padėti dar Vo
kietijos stovyklose būsimos 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pagrindai, atrodė 
buvo atrasta ideali forma 
išeivijos lietuvių veiklai. 
Tačiau po daugiau kaip tris
dešimties veiklos ir darbo 
metų yra įvykęs kažkoks 
nepateisinamas;, savų tarpe 
trynimasis, kuris tebetrun
ka iki šiandie ir gaunasi sa
votiška negatyvi tarpusavė 
kova, kuri atitraukia mūsų 
dėmesį nuo tiesioginių tikslų 
ir neigiamai veikia visų lie
tuvių nuotaikas. Ir liūdniau
sia, kad toji trintis vyksta ne 
tarp atskirų organizacijų, jų 
padalinių, bet pačiose viršū
nėse — mūsų visos išeivijos 
viršūnėse. Čia įsivėlę ALTA 
(Amerikos Lietuvių Taryba 
- specialus politinis organas 
kovai už Lietuvos laisvę, įsi
kūręs dar 1940 metais), 
VLIKAS (Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas) 
ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba (PLB). 
Visi šie vyriausi organai re

Stasiui Barzdukui 75
Buvęs Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės Valdybos 
pirmininkas ir dabartinis 
PLB garbės pirmininkas 
Stasys Barzdukas neseniai 
sulaukė 75 metų amžiaus. 
Nors jo sveikata gana silp
noka, bet jis vistiek aktyvus 
bendruomeniniame gyveni
me, įtemptai seka bendruo
menės veiklą, nuolat rašo 
spaudoje.

Stasys Barzdukas iš pro
fesijos mokytojas, iš pasi
ruošimo kalbininkas, lietu
vių kalbos specialistas. Vi
suomeniniame gyvenime 
daugiausiai pasireiškė išei
vijoje, ir ypač Amerikoje kai 
buvo kuriama Lietuvių 
Bendruomenė. Mirus PLB 
pirmininkuiJ.J. Bačiūnui jis 
išrenkamas PLB Valdybos 
pirmininku, ir šias pareigas 
eidamas įsteigė informacinį 
visai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei žurnalą ’’Pa
saulio Lietuvį”, kurį jis pats 
ir redagavo.. Ilgainiui šis 
žurnalas prigijo ir šiandie 
jau virtęs dideliu ir dailiai 
iliustruotu rimtu žurnalu.

Ypač St. Barzdukas rūpi
nosi lietuvių kalbos grynu- 
mti ir jos kultūra. Daugelyje 
laikraščių jis net turėjo savo 
skiltelę kalbos klaūsimaiš.. 

ziduoja Amerikoje ir tarp jų 
vyksta trintis, niveliuojanti 
jų reikšmę, pasitikėjimą ir 
įtaką.

Tolimos lietuvių kolonijos 
gal ir nejaučia šito tiesiogi
niai, bet aplinkiniais keliais - 
per spaudą, asmeniškus ry
šius ir kitom priemonėm tas 
labai veikia ir pakerta pasi
tikėjimą mūsų vyriausiais 
organais, kas be abejo, nau
dos neneša nei patiems išei
vijos lietuviams, nei pa
vergtai lietuvių tautai.

Tenka tik stebėtis pačių 
mūsų viršūnių neapdairu
mu, kad užuot konsolidavus 
visas išeivijos jėgas prieš 
vieną bendrą priešą, imama 
rietis tarp savęs

dėl kompetencijų ir 
ambicijų. Čia gal ir tiktų se
noji išmintis, kad trys katės 
viename maiše netelpa. Tad 
gal ir gaunasi toks negaty
vus rezultatas, kad visi trys 
didieji veiksniai susibūrę 
vienoje vietoje - Čikagoje. Iš 
tolo dalykai visados kitaip 
^rodo.

Ilgą laiką senosios lietuvių 
organizacijos Amerikoje su 
nepasitikėjimu žiūrėjo į 
naują, kartu su naujaisiais 
pokario ateiviais, įsikūrusį 
veiksnį — Lietuvių Bend
ruomenę. Nežiūrint to, 
Bendruomenė įsistiprino ne 
tik Amerikoje, bet ir visoje 
pasaulio lietuvių išeivijoje.

PLB Garbės Pirmininkas, 
pedagogas lituanistas ir pla
čios skalės kultūrininkas 
Stasys Barzdukas

Jo įnašas ir duoklė bendruo
menei ir jos kultūriniam gy-' 
venimui yra labai reikšmin
ga- i

Šios sukakties proga 
Australijos lietuviai siunčia 
jam širdingus sveikinimus ir 
linki dar ilgai ištverti ne
palūžusi iiJU J 

Laikydamasi savo principų, 
bendruomenė vykdo savo 
uždavinius kovoti už lietu
vybę ir Lietuvą prieinamo
mis priemonėmis, ko laikosi 
ji ir dabar.

Amerikoje dar nuo 1940 
metų įkurtoji Amerikos 
Lietuvių Taryba kovai prieš 
Lietuvos okupaciją kaip tik 
veikė politinėje srityje, ta
čiau tarp Bendruomenės ir 
ALTos įvyko konfrontacija, 
kai bendruomenė, matyda
ma politinėje srityje apsilei
dimą ir neišnaudotas pro
gas, pati ėmėsi iniciatyvos 
veikti ir politiškai, kuo 
ALTo žmonės liko nepaten
kinti.

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas nuo 
pat pradžios darniai dirbo su 
Bendruomene, kol į VLIKo 
valdybą neįėjo Amerikos 
Liet. Tarybos žmonės. Da
bar VLIKo ir ĄLTo konsoli- 
dacinė veikla tapo nukreipta 
prieš pačią Bendruomenę. 
To pasėkoje įsisteigė ir nau
jas vienetas Reorgani
zuota Lietuvių Bendruome
nė, kuri yra įsistiprinusi tik 
vos keliose Amerikos lietu
vių apylinkėse, kas sudaro 
bendrą frontą su ALTa ir 
VLIKu prieš Liet. B-nę. Ir 
šitoji trintis tebetrunka 
tarp vyriausių veiksnių iki 
šiandie. Gal eilinis lietuvis ir 
šito nejaučia, ypač kas ne
gauna Amerikoje leidžiamos 
lietuviškos spaudos.

Objektyviai žiūrint šioje 
trintyje pozityviausioje po
zicijoje išlikusi Lietuvių 
Bendruomenė, kuri nežiū
rint visų puolimų nesimeta į 
•kraštutinumus ir vykdo 
savo užsibrėžtus tikslus.

NAUJAS PRANCŪZIJOS
PREZIDENTAS

Sekmadienį, gegužės 10 
d., įvykusiuose rinkimuose 
prezidentu išrinktas socia
listas Franęois Mitterand, 
64 metų, laimėdamas 4% 
daugiau balsų, negu buvęs 
prez. G. E’Estaing. Pasaulio 
socialistai džiūgauja, kad su 
šiais rinkimais pasiekta so
cialistų pergalė ne tik Pran
cūzijai, bet ir visam pasau
liui. Nors praeity Prancūzi
jos socialistai blokavosi su 
komunistais, bet paskutiniu 
metu Mitterand atsisakė 
komunistų paramos ir išėjo 
vieni. Spėjama, kad naujasis 
prezidentas į vyriausybę 
neįsileis komunistų.

Anglijoje aną savaitę ka
lėjime mirė airių teroristas 
Bobby Sands, paskelbęs ba
do streiką ir isbadavęs virš 
dviejų mėnesių. Su Sands 
mirtimi laukiama ( suakty-

Adomas Vingis Popiečio valandos (akrylis) ’

Gal būtų ir suprantamas 
ALTos nepasitenkinimas, 
nes pamažu Bendruomenė 
perima iniciatyvą ir autori
tetą iš ALTos ir politinėje 
veikloje užima stiprias pozi
cijas. Juo labiau, kad Bend
ruomenės gretose veikia 
jauni žmonės su veržlia ini
ciatyva.

Gal labiausiai stebina Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto — VLIKo lai-

vintos IRA teroristų 
veiklos.

♦♦♦

Anglijoje pagautas mote
rų žudikas nužudęs 13 mo
terų, daugiausia prostitučių 
ir jo paties teigimu plane 
buvo numatyta nužudyti dar 
septynias moteris. Jis pats 
prisipažino moteris žudęs 
Dievo įsakytas.

**♦

Pereitą savaitę Floridoje 
Amerikoje įdubo žemė ir 
prarijo keletą namų. Pavo
jus gresia visam miesteliui.

Įgriuvus žemei pasidarė 
duobė apie 60 metrų gylio,' 
prarijusi apie keletą namų. 
Žmonių aukų neminima, nes 
gyventojai laiku buvo pers
pėti.

Tokie žemės įdubimai 
Floridoje seniai žinomi. Aiš
kinama, kad tokie dalykai 
įvyksta užtrukus ilgesnei 
sausrai: požeminis vanduo 
nusenka ir pasidaro tuščios. 

kysena. Dar nuo pat Lietu
vos okupacijos jam suteiktas 
mandatas veikti Lietuvos 
vardu, tebelaikomas galio
jančiu ir iki šiandie, ir kaip 
tik moraliai ir autoritetingai 
VLIKas turėtų stovėti 
aukščiau visų smulkių siau
ros apimties kivirčių ir būti 
ne tik vienijančiu veiksniu 
visų išeivijos lietuvių, bet ir

Nukelta į psl. 2.

erdvės, o perdžiūvusi žėmės 
pluta neišlaiko savo svorio ir 
lūžta. Paprastai po tokių 
įdubimų ilgainiui susidaro 
ežerai.

Velykų švenčių proga po
piežius sveikindamas tikin
čiuosius pasveikino ir lietu
viškai.

BENDRUOMENĖS * 
PREMIJA 

KAZIUI BRADŪNUI

Dar pernai skaitėme, kad 
JAV Liet. B-nės Krašto 
Valdyba numato skirti $ 
3000 premiją už literatūrinį 
veikalą. Balandžio 5 d. toji 
premija paskirta poetui Ka
ziui Bradūnui už dar rank
raštyje prisiųstą poezijos 
rinkinį ’’Užeigoje prie Vil
niaus vieškelio”.

Poetas Kazys Bradūnas 
yra vienas iš pirmaujančių ir 
produktyviausių poetų. Iki 
šiol išleidęs jau dvylika rin
kinių, kurių didelė dalis at
žymėta įvairiomis 
mis.
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Trys katės maiše
Nežiūrint, kad esame, 

nuošaly ir maža, palygina
mai, lietuvių bendruomenė 
Australijoje, visai natūralu, 
kad mūsų dėmesys daugiau 
kaupiamas į savo vidinius 
reikalus, sakysim, lietuvy
bės išlaikymas, kuris šiandie 
yra aliarmuojančioj padėty, 
kaip mūsų veiklą kuo dau
giau ir plačiau išvystyti, kad 
Australijos Liet. Bmė pa
trauktų dėmesį ir įsirikiuotų 
į visą lietuvių bendruome
nės šeimą savo pajėgumu ir 
kokybe. Atrodo, per trisde
šimt metų jau esame toli pa
žengę ir su Australijos lie
tuviais skaitomasi kaip su 

: reikšmingu vienetu tiek 
bendruomeninėje veikloje, 
tiek kultūriškai ir politiniai. 
Trijų Pasaulio Liet. B-nės 

j Valdybų pirmininkų lanky
masis Australijoje, VLIKo 
pirmininko prieš keletą me
tų vizitas, trys vysk. V. 
Brizgio pasirodymai, disi
dentų S. Kudirkos ir ir T. 

. Venclovos apsilankymai jau 
labai daug ką pasalto, ne
skaitant individualių meni
ninkų ar meno vienetų pa
sirodymų.

Gal 
mes patys ir nesijaučiam 
labai reikšmingi visoje lie
tuvių išeivių šeimoje, bet 
duoti pavyzdžiai liudija, kad 
mūsų australiška bendruo
menė yra reikšminga ir su ja 
skaitomasi. Todėl ir mūsų 
dėmesys neturėtų ribotis 
vien tik savais vidiniais bet 
lygiai ir visus lietuvius lie
čiančiais reikalais, nes visur 
mūsų bendruomenė jau da
lyvauja. kaip reikšmingas 
veiksnys ir išeivijos kultūri
niame gyvenime, ir Lietuvos 
laisvinimo politikoje.

Visai natūralu, kad toks iš 
aukščiausių lietuvių veiklos
viršūnių pripažinimas lai
mėtas. Iš mūsų pusės irgi 
visai natūralu, kad Austra
lijos Liet. B-nė glaudžiai
bendradarbiauja su Pasaulio 
Lietuvių bendruomejie ir jos 
valdyba. Kaip PLB narys, 
suprantama, mūsų bend
ruomenė pagal savo išgales 
remia ir kitus lietuviškos 
veiklos veiksnius, nes nega
lima išleisti iš akių nei 
VLIKo, nei plačiausiu mastu 
katalikiškos akcijos, ypač 

Gilaus liūdesio valandoje mirus
A.A.

STASIUI ČIŽAUSKUI, į '
jo žmoną Danutę Čižauskienę, dukras Loretą ir Ritą bei 
■visus artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Milda ir Vytautas Bukevičiai

Liūdesio valandoje Juozą G a i 1 i ų, jo mamytei 
Lietuvoje mirus, jį ir jo šeimą giliai užjaučiame.

Sąjungos Klubo Valdyba
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kas surišta su Lietuvos ti
kinčiųjų veikla ir jų parama, 
tad netektų stebėtis, kad ir 
šiose srityse mes galime tu
rėti gana svarų žodį.

Šį kartą tenka atsigręžti į 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą — VLIKą, 
t.y. instituciją, kurios tie
sioginis uždavinys veikti 
politiškai Lietuvos laisvini
mo reikalais.

VLIKą remiame palygi
namai gal daugiau negu ki
tus plačiąją apimtimi lietu
viškus veiksnius neklaųsiant 
jokio atsiskaitymo arba pa
siaiškinimo iš tų, kurie tas 
aukas ir paramą priima ir 
kur bei kaip jas sunaudoja. 
Tačiau pastaraisiais metais 
vykstant nesutarimams ir 
tam plyšiui tarp VLIKo ir 
PLB, lygiai ir JAV LB-nės, 
didėjant ne vienam ir iš 
mūsų tektų susirūpinti, kur 
visa tai veda ir ar mūsų tei
kiama pagalba tarnauja 
tiems kilniems — Lietuvos 
laisvinimo reikalams, ar tik 
susidūrusios klikos intere
sams.

Nekalbant apie visas kitas 
lietuvių bendruomenes pa
saulyje, kurios vieningai lai
kosi PLB užimtos politinės 
ir kultūrinės linijos, VLIKo. 
konfliktas tėra su Amerikos 
Liet. B-ne, o iš to ir PLB 
Valdyba, nes ji reziduoja 
Amerkoje. Visi girdėjome ir 
skaitėme, kad Amerikos 
Liet. B-nėje yra įvykęs ski
limas, kur atskilusi dalis, 
pasivadinusi Reorganizuota 
bendruomene, pasiskelbė 
kaip savarankiška. Bet tokio 
skilimo praktiškai nėra, nes 
visoje Amerikoje tėra prie 
reorganizuotos . bendruo
menės prisidėjusios tik pora 
apylinkių, kas nesudaro nė

PLB Valdyboje
MIN. LOZORAIČIO 

LAIŠKAS 
BENDRUOMENEI

Atsiliepdamas į PLB Val
dybos sveikinimą nepri
klausomybės šventės proga, 
Lietuvos Diplomatijos Šefas 
ministeris Stasys Lozoraitis 
atsiuntė pirmininkui Vytau
tui Kamantui laišką, kuria
me sako: ”Aš didžiai vertinu 

šimtosios dalies Pasaulio 
Liet. Bmės, ir atskilusioji 
dalis per kelerius metus ne-
parodė jokios reikšmingos 
akcijos. Stebėtinu būdu, 
Vyriausias Lietuvos. Išlais
vinimo Komitetas (VLIK) 
susidėjo su ta atskilusia da
limi ir kovoja prieš visą 
PLB, nežiūrint to kad pats 
VLIKas savo egzistenciją 
grindžia kaip tik tos visos 
bendruomenės sudėtomis 
lėšomis. Taip pat VLIKas 
eina su ALTa (Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri prieš 
40 metų buvo įkurta kaip 
politinis organas kovoti už 
Lietuvą, kuris šiandie jau 
turėto vaidmens nevaidina, į 
Ameriką atsikėlus VLIKui 
ir įsisteigus Liet. Bendruo
menei).

Kaip ten bebūtų, VLIKo 
užimtoji pozicija šiuo metu 
jokiais motyvais nepateisi
nama, atsimenant, kad 
VLIKas kaip aukščiausioji 
išeivijos lietuvių politinė 
institucija neturi ir neturėtų 
susidėti su viena kokia or
ganizacija, bet stovėti visus 
lietuvius vienijančioje vir
šūnėje. Gaila, prie dabarti
nės vadovybės VLIKas savo 
autoritetą yra praradęs ir 
virtęs tik siauros apimties 
įstaiga, operuojančia senu 
vardu ir pripažinimu.

Australijos lietuviams 
verta ir net būtina šituos

_ faktus žinoti. Nesiūloma čia 
jokių sugestijų, kaip elgtis, 
bet, kaip minėta, jau mūsų 
vietinė bendruomenė gali 
tais reikalais turėti savo 
nuomonę ir svariai pasisa
kyti turint minty, kad 
VLIKas idealiai ir praktiškai 
turėtų būti ir laikytis, kaip 
visų laisvųjų lietuvių vieni
janti viršūnė, o neatstovauti 
susidėjus tik su kokia nors 
vienos pažiūros grupe.

(v.k.)

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklą tiek Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo byloje, tiek siekiant 
jungti užsienio lietuvius į 
vieną visuomenę. Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos 
vardu dėkoju taip pat už. 
Jūsų Bendruomenės palan
kumą mums ir linkiu toles
nės sėkmės”.

ST. LOZORAITIS, JR. 
APIE SUKILIMO

SUKAKTĮ

Gavęs iš PLB pirmininko 
V. Kamanto laišką, prime
nantį apie 40 m. sukaktį nuo 
1941 m. birželio 15 d. sukili
mo, Lietuvos atstovas prie 
šv. Sosto Stasys Lozoraitis, 
& atsakė: "Šis istorinis įvy-

, kuris dar nėra nei pa
kankamai ištirtas, nei įver
tintas,turėjo praeityje ir tu
rės ateityje nepaprastai 
garbingą vietą mūsų tautos 
istorijoje... Aš manau, kad 
man nereikia dar kartą pa
brėžti, kokį didelį vaidmenį 
mūsų visuomeniniame ir po-, 
litiniame gyvenime turi Pa-
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Jaunimas kreipiasi

ATSIŠAUKIMAS Į
LIETUVIŲ VISUOMENĘ

Šiais metais lietuvių tauta 
prisimena įvykius prieš ke
turiasdešimt metų, kuomet 
1941 m. okupantas Lietuvo
je pradėjo žiaurią trėmimų 
ir nuožmių represijų bangą. 
Tačiau šiandie galime 
džiaugtis, jog jaunimas Lie
tuvoje nėra svetimas ne taip 
jau tolimos, bet vis dėlto už 
jo prisiminimų ribos esan
čios praeities įvykiams. Tai 
liudija ir laisvosios, pogrin
dinės spaudos gausa, į ku
rios redagavimą ir leidimą 
yra įsijungusi jaunoji Lietu
vos karia.

Kai Lietuvoje auga karta, 
nepažinusi ano meto teroro 
bangos, tai išeivijoje bręsta 
jauni lietuviai, kurių didžiu
ma nėra mačiusi Lietuvos, 
nepažinusi jos anuometinių 
ir dabartinių vargų, bet ne
nutraukusi su ja dvasinių 
saitų.

Kaip jaunimas Lietuvoje, 
taipir.'jo bendraamžiai išei
vijoje turi savo darbus ir sa
vo atsakomybes. Jauniems 
išeiviams šiandien rūpi įvai
riausiais būdais būti nau
dingiems lietuvių tautai. Tai 
stengiamasi daryti politine, 
kultūrine ir visuomenine 
veikla, palaikant gyvą lietu- 

saulio Lietuvių Bendruo
menė ir kaip daug ji yra nu-' 
veikusi mūsų diplomatinių 
postų labui. Būkite tikras, p. 
pirmininke, jos aš ir ateityje 
tampriai bendradarbiausiu 
su Tamsta ir PLB Valdyba 
kovoje už mūsų tautos lais
ve”.

KANADA

LIETUVIŲ ISTORINĖ 
MEDŽIAGA

VALDINIUOSE
ARCHYVUOSE

Kanados LB yra susitaru
si su valdinėmis institucijo
mis dalį savo archyvinės - 
istorinės medžiagos depo
nuoti valstybiniuose arcny- 
vuose. Pagal Kanados dau- 
giakultūrinę politiką eilėje 
provincijų valdiniai archyvai 
renka etninę medžiagą. Šiais 
reikalais rūpinasi Kanados 
LB Kultūros komisijos pir
mininkas Juozas Danys.

Kartą reikia...
Atkelta iš psl. 1

politiniu švyturiu siekiant 
Lietuvai laisvės politinėje 
arenoje, kitap sakant, išlikti 
savo neginčijamoje aukštu
moje, jungti ir vienyti visas 
skirtingas grupes pačiam nė 
už vieną nesiangažuojant. 
Bet įvyko priešingai: 
VLIKas susidėjo su atska
lūniška grupe ir atsistojo 
konfrontacijoje prieš visą 
Pasaulio Liet. Bendruome
nę. Tas, be abejo, VLIKo 
autoriteto nepakelia ir dėl to 
jis atsistoja siauros grupės 
pusėje, kuri platesnių inte
resų neatstovauja ir kaip 
tokia negali atstovauti ir to
kiu būdu savo autoritetą že
mina ir niveliuoja. .

Tuo tarpu visiems tebe

vybę už Lietuvos ribų ir 
gyvą viltį pavergtam jauni- 
mui Lietuvoje.

Savo svarba nepakeičia 
mas rūpestis yra brandini
mas jaunų lietuvių moksli
ninkų, kurie pajėgtų tinka
mu akademiniu lygiu krauti 
į būsimos laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos kraitį 
savo mokslinius darbus lie
tuvių kalbos, literatūros, is
torijos, politinių ir kitų 
mokslų srityse. Galima 
džiaugtis, jog šiandien išei
vijos lietuvių jaunimo tarpe 
vis dažniau atsiranda asme
nų, norinčių ir siekiančių tai 
daryti. Išeivijos lietuvių 
jaunimas nesitenkina vidu
rinės mokyklos lituanistinio 
žinojimo lygiu: lanko insti
tutus, steigia kursus ir kito
kiais būdais angažuojasi li
tuanistikos srįtims.

Iš kitos pusės nėra lengva 
įjungti lituanistikos dalykus 
į gyvenamojo-krašto aukš
tojo mokslo programas, ku
rių tikslas ir reikalavimai 

.dažnai skiriasi nuo lituanis
tikos interesų. Todėl jauni
mas sveikina Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, kurios 
Penktasis seimas 1978 m. 
Toronte, Kanadoje ryžosi 
sukonkretinti jau kelerius 
metus vykusius privačius 
pokalbius apie nuolatinę 
pastogę lituanistikai. Tame 
seime priimtas nutarimas, 
raginantis ’’sudaryti sąlygas 
kuriame nors Šiaurės Ame
rikos universitete pastoviai 
lituanistikos katedrai”, buvo 
seniai lauktas.

Per pastaruosius dvejus 
metus PLB Valdyba tyrinė
jo lituanistikos katedros 
steigimo galimybes, o 1981 
kovo 1 ryžosi ją steigti. Jau
nimas entuziastiškai pritaria 
šiam sumanymui ir žada vi
sokeriopai jį remti. Jauni- 

,mas skatina visus lietuvius, 
nepaisant jų amžiaus, gyve
namos vietovės ar ideologi-> 
nės pakraipos, visomis jėgo
mis padėti įgyvendinti litu
anistikos katedros idėją.

Katedros įsteigimas pa
dės užtikrinti naujas litua
nistikos specialistų kartas, o 
tai bus nepamainomai reikš
minga, siekiant lietuvybės 
puoselėjimo išeivijoje ir 
nuolatinės pagalbos užtikri
nimo pavergtajai tautos da
liai Lietuvoje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Valdyba

galioja vienas ir tas pats 
tikslas, gal skiriasi tik atski
ros grupės šioje veikloje 
metodais ir atskirų asmenų 
požiūriais, tačiau tokio 
veiksnio kaip VLIKo autori
tetas ir prestižas neturėtų 
pasiduoti vienai grupelei, 
bet išlaikyti savo principą ir 
autoritetą, ko visi principin
gi lietuviai tikisi ir laukia.

Artėja 40 metų sukaktis 
nuo išvežimų ir spontaniško 
lietuvių tautos sukilimo 
prieš okupantą sukaktis. 
Bent šių faktų akivaizdoje 
turėtume susiprasti ir žiū
rėti lietuvis į lietuvį ne kaip 
į priešą, bet kaip kovotojų 
vienoje fronto pusėje.

Štai kodėl ir kyla rimtas 
susirūpinimas mūsų vyriau
siais veiksniais, kurie į dide
lius ir reikšmingus dalykus 
žvelgia daugiau iš asmeniš
ko taško, vadovaujantis 
siauromis ambicijomis.

, p .i
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Adelaidės Ramovei 30 metų

Trisdešimties metų laiko
tarpis trumpas tautos isto
rijoj, svarbus žmogaus am
žiuje ir gana ilgas organiza
cijai.

Organizacija ne visada 
ateina į gyvenimą atsitikti
nai ir spontaniškai, bet po 
ilgesnio pasiruošimo ir 
svarstymų. Žinome nemažai 
įvairių sambūrių kurie stai
ga atsirado ir ir trumpai eg
zistavę išnyko, nepalikę žy
mesnių savo buvimo pėdsa
kų.

Adelaidiškis Ramovės 
skyrius švenčia trisdešim
ties metų sukaktuves ne 
silpnėdamas, o tolydžio 
stiprėdamas ne vien narių 
skaičiumi, bet taip pat ir 
darbų apimtimi. Tai aki
vaizdus įrodymas, kad šios 
organizacijos atsiradimas 
buvo reikalingas ir paties 
gyvenimo iššauktas.

Prieš penkerius metus 
švenčiant šio skyriaus dvi
dešimt penkerių metų su
kaktį buvo išleistas prie 
Mūsų Pastogės. Nr. 21 
(1976.5.31) keturių puslapių 
jubiliejinis leidinys, kuriame 
gana plačiais rašiniais ir 
nuotraukomis buvo pavaiz
duota šio skyriaus veikla per 
visą šimtmečio ketvirtį. Bū
tų neracionalu praėjus vos 
penkeriems metams vėl visą 
tą medžiagą pakartotinai 
skelbti.

Tačiau trisdešimtmečio 
sukakties proga verta bent 
trumpais bruožais supažin
dinti skaitytojus su Ade
laidės Ramovės skyriaus 
nueitu keliu.

Skyriaus įsteigimo data 
laikytina 1951 metų birželio 
10 d. kai Adelaidėje gyveną 
buvę Lietuvos kariuomenės 
karininkai, kurių čia buvo 
apie 40, nutarė steigti Lie
tuvos Kariuomenės Atsar
gos Karininkų Savišalpos 
Draugiją.

Amerikoje susiorganiza
vus LKVS ’’Ramovės* cent
rui ir skyriams, ši draugija 
persiorganizavo į Ramovės 
Adelaidės skyrių, kurio na
riais gali būti visi Lietuvos 
kariuomenėj tarnavę vyrai. 
Pirmuosius kelerius metus 
skyrius buvo gana gyvas ir 
nemažai reiškėsi visuomenėj 
ir politinėj veikloj. Bet vė
liau dhtuziazmas ėmė aušti,, 
ir veikimas beveik sustojo. Į 
skyriaus susirinkimus at
vykdavo 10-15 žmonių. Buvo 
net galvota skyrių likviduo
ti.

Gyvenimo patirtis rodo, 
kad kiekvienos organizacijos 
egzistencija didžia dalimi 
priklauso nuo jos vadovy
bės. Neveikli, be iniciatyvos 
valdyba lengvai gali numa
rinti ir pajėgią organizaciją. 
Priešingai, energingi ir su 
polėkiu vadovai gali ir apsil
pusią organizaciją ne tik at
gaivinti, bet ją iškelti į pir- 
maujančių eiles. Kaip sykis 
tas atsitiko ir su Adelaidės 
Ramovės skyriumi. Po 
ilgesnio merdėjimo į valdy
bas buvo išrenkami veiklūs 
ir energingi ramovėnai, ku
rie Ramovei davė naujo im
pulso. Buvo praplėsta 
veikla, pritraukta daug nau
jų narių. Nustatytas aiškus 
ir apibrėžtas tikslas, kurio, 
organizacija ir siekia. "Pasi
keitus aplinkybėms už Lie-1 
tuvos laisvę mes turime ko
voti mums prieinamais 
ginklais”, kartą viename su
sirinkime pasakė ramovė- 
nams skyriaus pirmininkas. 
Ir pasirodo, tų ginklų galima 
surasti apsčiai.

Jau eilė metų skyriaus 
valdybos savo sumanumu ir 
darbštumu kasmet sukaupia 
gana stambias lėšas, kurio
mis remia lietuvišką spaudą, 
lituanistines mokyklas, cho-» 
rą, tautinių šokių grupę, ir 
kitas tautinėj veikloj besi
reiškiančias organizacijas ir 
institucijas. Vien pereitais 
metais minėtiems tikslams 
buvo išdalinta virš 1000 do
lerių. Neužmirštami ir sky
riaus nariai: ruošiami baliai, 
iešminės, išvykos ir kitokios 
pramogos. Tokie parengimai 
suartina skyriaus narius ir 
sujungia tartum į vieną šei
mą. Todėl į ramovėnų eiles 
stoja ir naujų narių. Jų skai
čius šiandie siekia iki šimto. 
Didelį įnašą į skyriaus veiklą 
yra įdėjusios ramovėnų 
žmonos, kurios mielai 
talkina valdybai paruošiant 
įvairius parengimus ir 
minėjimus.

Ramovėnų visokeriopas 
įnašas į visą bendruomenės 
gyvenimą yra akivaizdus ir 
nuolatinis. Ramovės skyrius 
kasmet rengia Dariaus ir 
Girėno minėjimus. Per tau
tines šventes (Vasario 16, 
Rugsėjo -8) iškilmės užbai
giamos vėliavų nuleidimu 
prie ramovėnų pastatyto 
paminklo Liet. Namų sode

LKVS Ramovės Adei, skyriaus valdyba prieky iš k.: V. 
t Žukelis, V. Vosylius (pirm.) ir J. Bačiulis. Stovi J. Janulis 
ir J. Norkūnas. Gilumoje ramovėnų paminklas žuvusiems 
už Lietuvą

Sūkurio koncertas
Aną šeštadienį, gegužės 9 

d. Sydnejuje, Latvių salėje 
įvyko Sydnejaus
liet. taut, šokių grupės 
SŪKURIO metinis koncer
tas. Tai buvo gražus ir svei
kintinas vakaras, kur pasi
rodė mūsųjaunimo talentai 
— šokėjai, dainininkai, indi
vidualistai. Ne veltui kon- 

sveikinimo ir padėkos žody
je priminė, kad Sūkurį gali
ma laikyti ne tik taut, šokių 
grupe, bet greit besivystan- 
čiu meno ansambliu. Atrodo, 
kad Sūkurys jau ta kryptimi 
eina: koncerte parodytas 
mergaičių choro dainavimas, 
šokiai ir atskiri individualūs 
,(E. Barila, T. Pullinen) pasi
rodymai liudija, kad iš tiesų 
Sūkurys šito siekia. Tegu 

ly, visiems skyriaus nariams 
stovint įspūdingoj rikiuotėj. 
Ramovėnai savo solidarumu 
paveikė ir žymiai suartino 
visą bendruomenę, kurioje 
savu laiku buvo atsiradusių 
prieštaravimų ir nesklandu
mų.

Ramovės skyrius pats su- 
sikonsolidavęs ir įžiebęs or
ganizacinio entuziazmo šias 
nuotaikas stengėsi perduoti 
ir kitiems skyriams. Iš čia 
kilo mintis Lietuvių Dienų 
metu sukviesti visų Austra
lijoje veikiančių Ramovės 
skyrių atstovų suvažiavi
mus, kuriuose pasikeičiama 
nuomonėmis ir organizacine 
patirtimi. Pirmas toks suva
žiavimas įvyko Adelaidėje 
1962 metais. Po to sekė dar 
du suvažiavimai Adelaidėje, 
vienas Melbourne ir vienas 
Sydnejuje. Neabejotina, kad 
šie suvažiavimai, virtę jau 
tradicija, žymiai palengvino 
visos Australijos ramovėnų 
veiklą.

Šios reikšmingos šventės 
proga belieka palinkėti ade- 
laidiškiams ramovėnams dar 
daugelio darbingų metų vi
suomet iš akių neišleidžiant 
mūsų tėvynės Lietuvos pri
sikėlimo. TJ c 

tie, šalia šokių, dainų ir indi
vidualistų pasirodymai tėra 

‘tik žalios užuomazgos, bet 
patekę į geras rankas tikrai 
daug ko galima tikėtis: ir tos 
jaunos dainininkės, kurių 
buvo apie trylika, būtų gali
ma girdėti-ir įvertinti jų pa
jėgumą, ir tie individualistai 
gitaristai gal drąsiau ir 
efektingiau atskleistų, ką jie 
gali.

Gal labiausiai Sūkurys 
stebino savo dalyvių gausu
mu: suorganizuoti 60 o gal ir 
daugiau jaunimo į vieną 
junginį ir jį išlaikyti, su- 
drausmingi ir palenkti ati
tinkama tautine kryptimi tai 
yra milžiniškas atsiekimas. 
Žinoma, didelis Sūkurio jau
nimo skaičius yra dar tiesio
ginėje tėvų priklausomybėje 
ir jie neišvengiamai turi pa
siduoti tėvų valiai. Būtų

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

Talka Ltd.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 11% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti 
iki finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus 
term. ind. metų bėgyje — 5%), už indėlius 5 metams ir 
nemažiau $ 5000 iki 15% (pirmais metais 11%, antrais — 
12, trečiais — 13 ir t.t.). Už šiuos indėlius procentai už
skaitomi tik juos atsiėmus (interest deferred); atsiimti 
galima bet kada 5 metų laike. Už įnašus (shares) iki 10% 
dividendo.
• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be 
garantijų tik pasirašius paskolos sutartį iki $ 2000. Pro
centai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., 
sekmadieniais nuo 1.30 iki 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose. 
Informacijos teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo • 
9 vai. ryto iki 12 vai. p.p. Tel. 323 4957

Pašto adresas: Talka, Box 4051, G.P. O. Melbourne,- 
3001
ADELAIDĖJE: sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Liet. Namuose. Pašto Adresas: Talka, Lietuvių Namai, 6 
Eastry Street, Norwood, S.A. 5067
SYDNEJUJE: sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. 
Lietuvių Klubo patalpose, 16 East Terrace, Bankstown, 
N.S.W. 2200

Poeto netekus
Balandžio 16 d. Varšuvoje 

(Lenkijoje) mirė poetas ir 
lietuvis partiotas Juozas 
KĖKŠTAS (Juozas Adoma
vičius). Jis buvo ne tik poe
tas, bet ir lietuvis kovotojas 
prieš priespaudą ir žmogaus 
laisvių užgožimą. Nors gi
męs Taškente, bet jo tėvai 
vilniečiai ir j)o Rusijos revo
liucijos grįžo į Vilnių. Čia 
baigė Vytauto Didžiojo var
do lietuvių gimnaziją, buvo 
lenkų persekiojamas už lie
tuvybę ir liet, veiklą, net 
buvo susidėjęs su komunis
tiniu sąjūdžiu, bet susidūręs 
su komunistine praktika 
greitai nuo to pasigydė. 
1938-9 metais Varšuvoje 
studijavo žurnalistiką, pra
sidėjus karui kovojo lenkų 
pusėje prieš nacinę Vokieti
ją, priklausė gen. An.derso 
daliniuose ir kovose Italijoje 
buvo sunkiai sužeistas ir ten 
sulaukė karo pabaigos. Pa
sveikęs 1947 m. emigravo į 
Argentiną ir iš čia pasi
reiškė kaip vienas iš pir
maujančių tuo laiku jauno

; mums visiems miela ir džiu
gu, jeigu jie visi ir ateityje 
išliktų lietuvybės ribose, ko 
be abejo tuo visi tikime, ta
čiau pagrindas padėtas gana 
Patikimas. Už tai dėkingi 

ūkurio vadovei p. Marinai 
Cox, kuri ėmėsi šio užsimo
jimo, ir šiandie jau matome 
jos veiklos rezultatus. Nei 
mes patys žinome, nei pati 
Marina Cox negarantuoja 
apie ateitį, bet vis tiek prii
mame, kad iš to susidarys 
ateities lietuvybės bran
duolys, kuo galime jau šian
die remtis.

Patys koncerte parodyti 
šokiai žiūrovų dideliai ne
nustebino. Atrodo, daryta, 
kas esamose sąlygose įma
noma, ir žiūrovai plojo 
džiaugdamiesi savo vaikų 
šioje šventėje dalyvavimu 
ir entuziazmu, nes prak
tiškai visą publiką ir sudarė 
daugumoje viso Sūkurio da
lyvių tėvai ir artimieji. Ste
bėtis reikia, kodėl nepasi
naudota turimomis Lietuvių 
Klubo patalpomis, kur gal 
būtų ir daugiau publikos, ir 
mažiau išlaidų. Tiesa, Liet. 
Klube SjCena nepritaikinta 
tokios apimties koncertui,, , 

sios kartos lietuvių poetų, 
išleido keletą rinkinių savos 
kūrybos, redagavo savu lai
ku išeivijos lietuvių litera
tūrai davusį toną žurnalą 
’’Literatūros Lankus”. Vė
liau sušlubavus sveikatai ir 
gavus kaip kare nukentėju
sio pensiją jis grįžo į Lenkiją 
ir savo pastaruosius metus 
praleido Varšuvoje.

Išleistos knygos: "Rudens 
dugnu” (1946), ’’Staigus ho
rizontas” (1947), ’’Diena 
Naktin” (1948) — visi Itali
joj, ’’Etapai” (1953). Kūry
boje vyrauja nuskriausto ir 
pažeminto žmogaus moty
vai, persunkti socialistine 
ideologija. Pasižymėjęs J. 
Kėkštas ir vertimais, vertęs 
iš prancūzų, italų, ispanų ir 
lenkų poetų ištraukų. Gerą 
pluoštą lietuviškai pristatė 
ir Česlovo Milošo, pereitų 
metų Nobelio premijos lau
reato kūrybos, išleisdamas 
net atskira knyga ’’Epochos 
sąmoningumo poezija” 
(1955 m.).

bet turėta publika gal ma
žiau kreipė dėmesio į sceni
nius efektus, o daugiau kon
centravosi į savo jaunimą. 
Scenos dekoravimu pasirū- . 
pino patys šokėjų tėvai, ap
švietimą tvarkė A. Dudaitis, 
o garsinę pusę tvarkė K. 
Ankus.

Iš viso, šis Sūkurio kon
certas mūsų kasdienybėje 
buvo išskirtinas ir už tai da
lyviai dėkingi Sūkurio vado
vybei if ypač Sūkurio vado
vei p. Marinai Cox.

KNYGA APIE IŠEIVIJOS 
VAIDMENĮ, ATKURIANT 
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĘ

Istorikas Vincentas Liu- 
levičius yra parašęs veikalą: 
’’Išeivijos vaidmuo nepri
klausomos Lietuvos atkūri
mo darbe”. Knygos išleidi
mu ir finansavimu rūpinasi 
PLB Kultūrinių reikalų ko-' 
misija, vadovaujama Vacio-: 
vo Kleizos. Knygos apipa
vidalinimas pavestas daili
ninkui Petrui Aleksai. ■ ‘ 
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Mielas Radaktoriau,

Rašo Jurgis Janušaitis

Kada žarstėme nuošir
džiame mūsų pokalbyje lie
tuviškosios veiklos proble
mas, mane prašėte prisi
minti ir Australijos Lietuvių 
Dienas Adelaidėje. Prisipa
žinsiu, lengvai prižadėjau. 0 
kai sugrįžau į Ameriką, apie 
jas ilgai mąsčiau. Kiek buvo 
įmanoma, eile savo reporta
žų, Drauge, šnektelėjau apie 
tų dienų įvykius, renginius, 
sutiktus žmones. Tačiau ir 
skubantis laikas užmarštin 
įspūdžių nenusineša. Jie lie
ka gyvi. Ir apie juos norisi 
vis ir vis šnektelėti. Tiesa, 
Mūsų Pastogėje jau tilpo 
daug straipsnių apie Lietu
vių Dienas, Adelaidėje. 
Australijos iškilieji spaudos 
bendradarbiai, kultūrinin-bendradarbiai,

kai, visuomenininkai tarė 
svarų, su pastabomis, žodį. 
Mane džiugino, kad'- visi 
pasisakusieji kėlė trūkumus, 
davė siūlymus, kaip LD 
praturtinti. Visų pastabos 
taiklios, nuoširdžios, skati
nančios. Tikrai reikia tokiais 
aptarimais gėrėtis, iš jų mo
kytis. Turėtų ir mūsų spau
dos bendradarbiai daug ko iš 
jūsų pasimokyti.

Kad taip plačiai LD buvo 
jau aptartos, manau, kad 
nieko naujo nebepasakysiu. 
O skaitytojai, berods, sua
bejojo, ar neperdaug apie šį 
įvykį yra rašoma. Tad su
grįžtu į Lietuvių Dienų nuo
taikas labai nedrąsiai. O 
jeigu bus mano šnekta šio to 
verta, tai, mielas Redakto
riau, pasielkite savo nuožiū
ra.

Skrisdami Australijon 
aplankyti savo dukrelės Ra
munės ir žento advokato Ri-, 
čardo Badauskų, Sydnejuje, 
bei žento tėvelių, jau tada 
svajojome ir planavome bū
tinai pasiekti Adelaidę, ku
rios nebuvome matę ir ku
rioje nuo gruodžio 26 iki 
gruodžio 31 d. vyks Lietuvių 
Dienos. Apie šias dienas esu 
daug skaitęs spaudoje pra
eityje. Skaičiau ir apie ten 
vykstančius renginius, 
suvažiavimus. Bet, prisipa
žinsiu, tai buvo tolimi mira
žai, net nesuvokiama, kaip ir 
kokioje apimtyje tos Lietu
vių Dienos Australijoje ruo
šiamos, vykdomos ir ko tuo 
siekiama. Todėl šį kartą 
joms skyrėme ypatingą dė
mesį.

Atšventę p.p. Badauskų 
šeimoje Kūčias, Kalėdų 
šventes, drauge su savo 
dukra ir žentu Badauskais 
pakilame lėktuvu Adelaidės 
link, gruodžio 26 d. Adelai
dėje artimųjų ir pažįstamųjų 
neturėjome. Tad dar Čika
goje kelionę planuodami 
manėme, kad vis rasime 
viešbučių, kurą galėsime 
Silvas priglausti. Bet išėjo 

taip. Netikėtu būdu, prie- 
teliaus Venciūno, Čikagoje, 
dėka susipažinome žmonos 
kaimyną, vilnietį Bronių 
Jurgelionį. Adelaidėje. Pa
sikeitėme mandagumo laiš
kais. Ir buvome maloniai 
nustebinti šio žmogaus nuo
širdumu. O kai atskridome į 
Adelaidę, jis jau seniai buvo 
mūsų belaukiąs gatvėje. Ir 
nuo pirmo susitikimo tapo- 

•me tarytum broliai. Jis buvo 
toks mielas, geraširdis, rū
pestingas, kad į savo gražius 
namus priėmė mano visą 
šeimą - keturis asmenis, 
nuoširdžiai vaišino ir globojo 
visą viešnagės laikotarpį. 
Dar gražiau, jis jau buvo 
savo lėšomis nupirkęs mums 
visiems bilietus į visus LD 
-renginius. O jo geras priete- 
lis, kaimynas J. Ivoška, 
laikrodžio tikslumu, minutė, 
minutėn su savo mašina pri
būdavo prie namų ir pagal 
programą skubėdavome į 
visus renginius.

Todėl nuoširdžiai sakau, 
kad dėka mielo Broniaus 
Jurgelionio ir jo draugo J. 
Ivoškos, mes jautėmės kaip 
namuose, daug ką matėme ir 
visur suskubome. Už ką lie
kame jiems labai ir nuošir-
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S AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
VEIKLA IR DARBAIS

J. Janušaitis su žmona 
Verute

džiai dėkingi.
Kaip mums atrodė Lietu

vių Dienos, Adelaidėje? — 
daug kas mūsų klausė Aus
tralijoje, o taip pat ir čia, 
Amerikoje.

Australijos Lietuvių Die
nos, sakyčiau, yra didžioji 
lietuvių tautinė demonstra
cija, atskleidžianti mūsų 
ryžtą, siekius, parodančius 
mūsų tautinės kultūros lo
bius. Visa tai pademons
truojama įvairių renginių 
formoje.

Sakysime, LD atidarymo 
iškilmės. Tiesiog mus suža
vėjo. Katedroje tiek daug 
žmonių. Aukštieji bažnyčios 
dignitoriai. Pamaldų iškil
mingumas, mūsų vyskupo 
Vincento Brizgio ir Pietų 
Australijos arkivyskupo da
lyvavimas pamaldose, jo 
tartas geras žodis byloja 
apie australiečių dėmesį lie
tuviams.

Lietuvių Dienų atidaryme 
matome taip pat Pietų Aus
tralijos patį gubernatorių, 
arkivyskupą, aukštuosius 
pareigūnus. Gi gubernato
riaus žodis buvo nuostabiai 
taiklus, Lietuvos proble
mom reikšmingas. Štai kur 
Člūdi Australijos Lietuvių' 

►ienų didžioji paskirtis - 
byloti svetimtaučiams apie 
Lietuvos okupaciją, mūsų 

pastangas ją išlaisvinti iš 
okupanto.

Kada Amerikoje dedama 
tiek daug pastangų, kad į 
didžiuosius renginius at
vyktų aukštieji amerikiečiai 
ir tos pastangos būna ne
sėkmingos, tuo tarpu Aus
tralijos lietuviai geba tai pa
siekti. Neaptarsiu, ar chorai

Laisvė ir lygybė
’’Laisvam krašte darai'žmogus, ką nori,” — 

gal toks pasakymas-turėtų prasmę, svorį, 
-jeigu kovot daugiau nebūtų reikalinga. 
Nors jau galvojimas (bent didumas) yra teisingas, 
vistiek, kaip primena mums nuolatos plakatai, knygos, 
dar nevisi čia (tarp laisvųjų) esam lygūs.

Stotyje — lyg kad uraganas būt praėjęs, 
suolų neliko, nukentėjo sienos...
Na, nieko, vien jaunųjų tai šaunus žaidimas, 
kuris atleidžia kiek šio amžiaus įtempimą. 
Bet štai jau balsas: ’’Panaudot botagą!” 
— Ne, dar fašizmo nesukišome į ožio ragą!!

Prireikė pinigų? Vyrukas tuoj į banką, 
ant veido — kojinė, revolveris į ranką, 
ir draugas skersgatvyj prie automobilio jo laukia. 
Tai seno raugo gaivalas jau rėkia, šaukia: 
’’Nedorėlį pagavus — į kalėjimo mūrą!” 
— Kokia žiauri yra kapitalistinė struktūra!!

Grandinės žvanga, sušvytruoja peilis 
ir bonkų nudaužytų išrikiuotos eilės — 
sau laiką paįvairint (klubas? draugija?) norėjo. 
Policija bematant smarkiai atbildėjo. 
Išblaškė greit tirštus marijuanos dūmus, 
o vargšus (tarsi diktatūros šalyje!) — į Teismo rūmus.

Kiek daug tokių yra dar nuskriaustųjų. 
Neleiskime užtrenkti ir jiems į laisvę durų, 
už juos kovokime, pūskim Teisių dūdą 
ir demonstracijų trukšmingą panaudokim būdą, 
jėgas sukaupkim, ryžtą, stiprią valią — 

J prieisime taip kartą neteisybių galą.

”Ar nuo šviesos naujosios neapaks tik akys,” — 
nepažangieji sako (ir sakys, ir sakė;
vis seną birbynėlę jie, mat, sako suka.)

Plėšikai!!! Vagys!! Pagrobė man rankinuką!
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iškilmėse gerai dainavo ir 
giedojo. Mano išmone - jie 
buvo savo vietoje. Taip pat 
ir vaidilutės prie aukuro bu
vo įdomios. Gal visa tai kiek 
užvilkina pačią iškilmingąją 
dalį, gal reikėtų pagalvoti ir 
atsisakyti netokįų esminių 
dalykų, o palikti perliukus. 
Iš ruoštų iškilmių matyti, 
kad rengėjai tai geba ir gali 
atlikti.

Literatūros ir dainos va
kare turėjome progos arčiau 
susipažinti su literatais. Jų 
dauguma, vyresniosios kar
tos atstovai. Tokių vakarų 
sėkmė priklauso nuo kūrėjo 
sugebėjimų perduoti klau
sytojui savąją kūrybą. Rei
kia pripažinti, kad visame 
sviete ta pati problema - ne
visi kūrėjai su deramu įsi
jautimu savąją kūrybą skai-; 
to, o tai kartais klausytoją ir 
nuvilia. Prisipažinsiu, kad ir 
jūsų ruoštame literatūros 
vakare kai kur stokojo ryš
kesnio žodžio, geresnės in
terpretacijos, tuo tik būtų 
išryškinti kūriniai ir patys 
kūrėjai. Tai nėra piktas 
priekaištas, anaiptol. Gėrė
jausi įvairia kūryba ir širdy
je džiaugiausi, kad talentų 
dar nestokojame, nors rei
kėtų paieškoti ir jaunesnįųjų 
tarpe kūrybinių talentų.

Jaunimo vakaras vertas 
dėmesio. Dėmesio dėl to, 
kad vistik iš įvairių kolonijų 
suskrido gražaus, talentingo 
jaunimo su savo paruošto
mis programomis. Kaip vi
sur, taip ir čia pasitaikė 
”klaidų”. Gabų, talentingą

Julija 

deklamatorių Sietyną Kubi
lių prislopino ilga, nors įdo
miai interpretuota, dekla
macija. 0 būtų užtekę tik. 
pusės tiek. Bet pats Siety
nas Kubilius, gerai atlikęs 
LD atidaryme Aš esu žmo
gus” dalykėli, parodė savo1 
didelį talentą ir sugebėji
mus. Aš net siūlyčiau lietu
vių organizacijoms, ypač 
jaunimo, šį talentingą vyru
ką, jeigu, amžiumi tiktų į 
jaunuolius, sekančiais me
tais pristatyti Dr. Leono ir 
Irenos Kriaučeliūnų šeimos 
įsteigtai Eugenijaus Kriau- 
čeliūno jaunimo premijai 
gauti.

KUNIGŲ
UŽPULDINĖJIMAI 

LIETUVOJE

Apie Lietuvoje padažnė
jusius kunigų užpuldinėji
mus, kuriuos aprašė Tikin
čiųjų Teisėms Ginti Katalikų 
Komitetas, taip komentuoja 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (1981 kovo 3): ’Pas
taruoju metu Vakaruose 
gauta žinių apie tam tikrą 
Bažnyčios padėties Lietuvo
je palengvėjimą; spėliota, 
kad tai siejasi su padėtimi 
Lenkijoje. Pranešimai apie 
kunigų užpuldinėjimą suda
ro grubų kontrastą tokioms 
žinioms.

365 GRUZINŲ INTELEK
TUALAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ RUSINIMĄ

Praėjusiems metams bai
giantis, 365 Gruzijos inte
lektualai pasiuntė laišką 
Brežnevui ir Gruzijos KP Ck 
pirmajam sekretoriui Še- 
varnadzei, kuriame jie 
protestuoja prieš gruzinų 
kalbos siaurinimą moksla- 
vietėse ir netinkamą Gruzi
jos istorijos dėstymą. Laiško 
tekstą gruodžio 4-tą dieną 
išspausdino Paryžiuje lei
džiamas rusų emigrantų 
laikraštis ’’Ruskaja mysl”. 
(Panašų laišką spalio 28 d. 
’’Pravdai” ir estų spaudai 
pasiuntė 40 estų intelektua
lų; žr. ELTA, 1981 m. sausio 
nr.).

Laiško autoriai nusiskun
džia, kad pažeidžiamos gru
zinų tautos konstitucinės

■ teisės. 1975-tais metais pri
imti nuostatai reikalauja, 
kad kandidatinės ir daktari
nės disertacijos būtų patei
kiamos tvirtinimui tik rusų 
kalba. Taip iš mokslinio gy
venimo stumiama gruzinų 
kalba, turinti labai senas 
mokslines tradicijas. Tokie 
nuostatai trukdo gruzinų 
kultūros raidą ir pažeidžia 
SSRS tautų lygybes princi
pą. Be to, aukštosios ir spe
cialiose vidurinėse mokyk
lose specialūs mokymo da
lykai dėstomi rusų kalba; 
reikalaujama rusiškai rašyti 
kursinius ir diplominius 
darbus. Rusų kalbos 
pamokų skaičius padidintas, 
o gruzinų kalbos sumažin
tas. Sustiprinta dvikalbys- 
tės propaganda, kurios tiks
las sumenkinti gruzinų kal
bos reikšmę.

Gruzinų intelektualai at
kreipia ypatingą dėmesį į 
nepatenkinamą Gruzijos is
torijos dėstymą vidurinėse 
mokyklose. Jie reikalauja 
padidinti Gruzijos istorijai 
skirtų valandų skaičių ir ją 
išskirti kaip savarankišką

■ discipliną. (Panašūs nusis
kundimai nuolat girdisi lie
tuvių savilaidinėje spaudo
je)- ...... ELTA
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Trupinėliai iš liet, kultūros istorijos Kelionės į Lietuvą
(Iš A. Karazijienės paskai
tos ASS savaitgalyje 
Anglesea)

Tęsinys

Apie pačius seniausius 
laikus mums aiškina archeo
logai. Tai jie surado ir išaiš
kino, kad Lietuvos teritori
joj tos pačios gentys gyvena
jau 7000 metų. Jie surado 
duomenis, kad Lietuvos 
teritorija (tada, ' žinoma, 
valstybės dar nebuvo) buvo 
centras, iš kurio kultūra 
sklido į rytus.

i Archeologai kai kur pa
tvirtino, o kai kur ir paneigė 
pirmųjų pokristinių amžių 
keliautojų gan paviršutiniš
kus aprašymus ir savotiškas 
išvadas.

Pav. romėnų keliautojas 
Tacitus, I a. po Kristaus, 
rašė, kad gintaro rinkėjai, 
būdami barbarai, nesuprato 
gintaro vertės, kol romėnai 
nepradėjo jo pirkti. Gi tik
rumoj Lietuvos gintaras pa
siekdavo Maž. Aziją, Balka
nus, Šiaurės Kaukazą, 
Egiptą ir Vidurio Europos 
valstybes jau tarp 16 - 6 a. 
prieš Kristų.

Ne tik tas. Ne labai seni 
kasinėjimai atrado gintaro 
dirbtuvę, kuri masiškai ga
mino gana paprastus gintaro 
pakabėlius eksportui į Le
ningrado apylinkes. Toj 
dirbtuvėj pakabėliai nenau
doti, ir jų daug vienoj vietoj, 
gi apie Leningradą jie iš
sklaidyti ir jau dėvėti. Tuo 
tarpu savo naudojimui 
lietuviai tuos pakabėlius 
daug rūpestingiau nudailin
davo, ir dirbtuvėje rastieji 
nudailinti pakabėliai visi 
buvo dėvėti.'

Mūsų liaudies menas savo 
šaknis irgi turi gilioj seno
vėj. Mūsų audinių raštai 
randami Ii - IlI-čio šimtme
čio kapuose (Prisiūtas varis 
išlaikė audinį).

Metalo papuošalai ir 
ginklai buvo vietoje gami
nami - iš lietuviškos balų rū
dos ir importuotų kitų me
talų - jau apie 1000 m. pr. 
Kr.

Tik apie I ir II a. po Kr. 
pasirodė bronzinės emaliuo
tos romėnų fibulos - segės. 
Ir tai neilgam, nes jau II 
šimtmetyje jos buvo sulie
tuvintos, pasirodė nauji lie
tuviški varijantai, kurie net 
buvo eksportuojami į šiaurę 
ir rytus (Estiją, Gotlandą).

Segės, diržų sagtys, pa
juoktai buvo puošiami sim
boliniais ženklais, žemdirbių 
tautoms yra charakteringas 
geometrinis raštas. Taškai, 
apskritimai, pusiau apskri
timai ir kryžiukai simboli
zuoja saulę, mėnulį ir įvai
rias gamtos jėgas.

Tas pačias ornamentų de
tales ir dabar randame 
skrynių, durų apkausty
muose, kryžių viršūnėse, 
prieverpstėse, langų papuo
šimuose ir kituose metalo ir 
medžio dirbiniuose.

Mūsų pakelių kryžiai ir 
koplytėlės irgi į Lietuvą ne 
su krikščionybe atėjo. 
Krikščionybė, ar tikriau 
katalikybė, tik padėjo juos 
išlaikyti. Senovės Lietuvoje 
tai buvo stulpai, apsaugoti 
stogelių. Bet ar stulpo vir
šūnėje buvo koks simbolis, 
ar gyvulio kaukuolė, apsau
ganti nuo pikto, ar dar kas 
kita - nežinia. Bet atėjus 
krikščionybei, stulpas buvo 
panaudotas apgyvendinti 
šventuosius arba tiesiog pa
verstas kryžiumi. Dėl to ir 
mūsų kryžių ornamentikoj

gatai, nors ir pykdami, kad 
Gediminas nesikrikštyja/ši

taip apie jį rašo:
...Paskui jis (Gediminas) 

tvirtino jog apaštališkąjį 
viešpatį nori laikyti tėvu, 
kaip rašė, nes ’’jis yra vy
resnis už mane; ir kitus to
kius asmenis laikysiu tėvais, 
ir poną arkivyskupą panašiu1 
būdu laikysiu tėvu, nes jis 
yra vyresnis už mane; o 
tuos, kurie vienmečiai su 
manim, laikysiu broliais, o 
kurie jaunesni už mane - sū
numis ; krikščionims jis lei
džiąs savo Dievą garbinti 
pagal savo papročius, ru- 

____________ ____sams pagal savo apeigas, 
karnų, bet mazgai juose lenkams pagal savo papro-" 
buvo lygiai tokie patys, ko- čius, ”o mes garbiname Die- 
kie vartojami ir šiandien. 
Taigi - šių dienų žvejys ga
lėtų susėsti su savo 4000 m. 
senumo protėviu ir be jokių 
problemų kartu rištti tinklą.

Bet pereisiu dabar į rašy
tinės istorijos laikotarpį, gal 
iki 16 -17 a.

Didžiausią pasididžiavimą 
man sukelia Gedimino laiš
kai. Juose išreikšta toleran
cija kitų tautybių ir tikybų 
žmonėms yra ne tik Gedimi
no, bet mūsų tautos bruožas. 
Jau VI a. rašytojas Jordanas 
rašė, kad aisčiai yra visiškai 
taikingi žmonės.

Gediminas gi užtikrina 
asmens ir tikėjimo laisvę vi
siems kviečiamiems vienuo
liams, pirkliams ir amati
ninkams. Net popiežiaus le- 

■ j

rasime ir saulę ir mėnulį ir 
žaltį.

Iki 1970 m. buvo manoma, 
kad Lietuvoje stabų iš viso 
nėra buvę, bet tais metais 
Šventosios durpyne buvo 
surastas nusmailintas stul- 
,pas, kurio viršuje buvo iš
skaptuota žmogaus galva. 
Archeologai tą sutvėrimą 
parvadino Alku, spėdami, 
kad tai buvusi kokia 
dievybė, globojusi žvejų 
kaimą.

Kartu su Alku buvo rasti 
tinklai žuvims gaudyti. Nors 
jie buvo padaryti iš liepos

Didžiulė upė teka iš vaka
rų į rytus, kur įsilieja kiton, 
dar didesnėn upėn. Upės 
slėniai ir krantai matė daug 
įvairių neramumų, karų ir 
sąmyšių. Kadangi upė kerta 
pagrindinius kelius, tad ir 
kariaujančios armijos, nu
vargusios ilsisi jos pakran
tėse, prie brastų, kad vėl 
pailsėjusios galėtų kovą tęs
ti toliau.

Jau trys mėnesiai kai vy
ko kautynės dėl upės kilpoje 
esančios įlankos. Abiejų ka
riaujančių pusių jėgos buvo 
lygios, todėl nė viena nepa
jėgė išstumti kitos iš užsi
imtų pozicijų. Artinosi žie
ma ir abi armijos įsikasė, 
laukdamos pavasario iki su
žaliuos upės krantai ir van
duo atslūgs. . .

Fronto linija tęsėsi upės pusėse bandė taisyti grana- 
pakrante, vienur priartėda- tų suplėšytas valtis ir laive- 
ma prie upės vagos, kitur liūs, kad galėtų persikelti 
net ją peršokdama; kirsda- per upę, nes jų laukai ir gy- 
ma belapius vynuogynus, venimas vyko abiejose upės 
tuščius javų laukus, kaimus XT ‘ J~
ir miestelius. Upės gyven
tojai bodėjosi karu ir mažai

vą pagal savo apeigas, ir visi 
turime vieną Dievą”.

Tą Gedimino tolerancijos 
politiką tęsė ir Vytautas, už 
ką jį Lietuvos karaimai iki 
šių dienų gerbia.

Yra įprasta galvoti, kad 
senovėje moteris buvo ant
raeilis žmogaus, be jokių tei
sių. Gal būt kitur, bet ne 
Lietuvoj. Nors paveldėjimo 
teisę kurį laiką turėjo sūnus, 
bet namuose šeimos gyveni
mą ir finansus tvarkė mote
rys. Tik moterų kapuose 
randami raktai. Jei namus 
tvarkę samdyta moteris, 
vadinama rykūne, jos alga 
buvo didesnė už bet kurio 

■ vyro samdinio. Lietuvos 
Statute bausmė už ištekėju
sios moters nužudymą buvo

A.M. Džilas

Anatonius Milovan Džilas 
gimė 1911 metais Jugoslavi
joje. Jau ankstyvoje jau
nystėje pradėjo reikštis kū
ryboje ir politinėje veikloje. 
Diktatoriaus Tito remiamas, 
išrenkamas į Jugoslavijos 
komunistų partijos centro 
komitetą, bet 1954 m. pa
tenka į nemalonę ir iš parti
jos pašalinamas už kūryboje 
pasireiškusias priešdiktatū- 
rines mintis ir antisocialisti-

nes idėjas.
A.M. Džilas, nors ir paša

lintas iš komunistų partijos 
ir toliau savo kūryboje kėlė 
žmogaus laisvę, smerkda
mas prievartą, išnaudojimą, 
ir pataikavimą. Daug laiko 
praleidžia kalėjime ir nami
niame arešte, bet nepalūžta 
ir neatsisako savo principų 
ir įsitikinimų. ’’Karas” para
šytas jam esant kalėjime.

rūpinosi jo pasekmėmis, 
nors jie buvo pačiame jo sū
kuryje. Kaip ir visuomet, 
karo atveju, yra dvi priešin
gos jėgos - armijos (be jų 
nebūtų karo), kiekviena 
stengiasi kuo daugiau pada
ryti nuostolių kitai, laimėti 
ir sunaikinti, visa, kas gali 
būti naudinga priešui. Karas 
neturi gailesčio nei sąžinės. 
Naikinama visa tai, kas gali 
pakliūti į priešo rankas: na
mai, tiltai, gyvuliai ir žmo
nės.

Besitraukiantis priešas 
nualino plotus, sugriovė 
pastatus, tiltus, sudaužė lai
velius ir valtis, net ir baida
res, kurios atrodė tokios 
žaismingos ir nekaltos. Per 
upę nebuvo jokio susisieki
mo. Gyventojai abejose upės

pusėse. Nesant medžiagų ir 
Įrankių (kariuomenė viską 
rekvizavo) jų pastangos bu-

Mūsų klientams pakartotinai pageidaujant, organizuo
jame keliones į Lietuvą.

Kelįpnė, įskaitant skridimą lėktuvais iš Australijos į 
Vilnių ir’ atgal bei viešbučius, kainuoja nuo $ 1694 
asmeniui;

Be to, organizuojame ir ekskursiją į Lietuvą.
Grupė išvyksta iš Australijos 1981 m. liepos 23 d.
Grupė turi ribotą vietų skaičių ir, norint pasinaudoti 

ypatingai žemom kainom, prašome paskubėti ir regis
truotis mūsų įstaigoje

Business Holiday iširi Travel Pty Ltd.
636 St. Kilda Road, Melbourne, Vic., 3004 
Tel.: (03) 511478

dvigubai sunkesnė už vyro 
nužudymą ar sužeidimą, tik 
su viena išimtimi: bausmė 
nėra dviguba, jei ta moteris, 
lygiai su vyrais, smuklėse 
pardavinėja svaigiuosius 
gėrimus.

Kaimyninėse valstybėse 
tokių įstatymų nebuvo, tad 
reikia manyti, kad Statute 
buvo įrašyta sena lietuvių 
tradicija (kuri, beje, jau 
1240 m. buvo išreikšta Prū
sų Teisyne).

Moteriškei ištekėti už že
mesnės klasės vyro buvo ne 
tik socialinis nusižengimas, 
bet ir nuodėmė. Tai matyti 
iš 1243 m. dokumento, kai 
kare žuvus daugybei vyrų, 
Kulmo vyskupas davė Prū
sijos moterims dispensą, 

s

V

vo bergždžios.
Vienintelis susisiekimas 

per upę buvo kariuomenės 
motorinis keltas, kuriuo 
naudojosi tiktai kariai, 
kartais perkeldami ir vieti
nius gyventojus, kai ant 
kelto atsirasdavo vietos. 
Priešo lėktuvai, lyg tie pikti 
vanagai, dažnai užpuldavo 
keltą, todėl juo naudodavosi 
tiktai pritemus arba naktį.

Tą pavakarę rūkas, per
sunktas parako kvapu, kilo 
nuo upės, dvelkdamas šal
čiu, kuris įkyriai skverbėsi 
prie kūno, drėgme geldamas 
sąnarius. Prie kelto sukinė
josi karo policija, žvalgai ir 
kelto darbininkai. Dažnai 
keltu perkeldavo žuvusių 
karių lavonus; didelėmis 
kraujo dėmėmis nuženklin
tus, suplėšytais rūbais ir su
žalotais veidais. Tada, ką tik 
kaimiečiai gali, kildavo rau
dos, dejonės ir riksmai dėl 
atpažinto sūnaus, tėvo ar 
brolio.

Tamsiai pilki ir žemi de
besys dengė dangų ir grės- 

leisdamas joms ištekėti už 
savo tarnų.

Iš įdomesnių papročių be
veik iki dabar užsilikusių 
buvo bičiulystė. Žmonės, 
kurie pasidalindavo bitėmis, 
vadinosi bičiuliais ir turėjo 
viens kitam padėti. Bičiu
liais galėjo pasidaryti žmo
nės iš nelygių socialinių luo
mų, tad paprotys bus atsi
radęs prieš tiems luomams 
susidarant. Tas paprotys 
randamas tik Lietuvos ribo
se ir keliose etniškai mišrio
se Didž. Lietuvos Kuni
gaikštystės vietovėse: Gar
dine ir Slonime.

Bus daugiau

minga tamsa pamažu gaubė 
keltą, upę ir žmones. Kai
miečiai varė karves, avis ir 
arklius ant kelto, nes per 
upę kėlėsi tiktai keletas ka
rių. Arkliai spyrėsi, nenorė
dami žengti ant judančio 
keltoj ‘bet kareivių ’’para
ginti” botagais, užšokdavo ir 
bailiai drebėdami glaudėsi 
krūvon. Paskutinis ant kelto 
užvažiavo vežimas su kar
stu. Prie jo graudžiu balsu 
raudojo moteris. Jos veidas 
apsuptas didele skara; ma
tėsi tiktai ašarotos akys. 
Rankomis apglėbusi karstą, 
vis skaudžiau aimanavo:

— Leiskite, nors mirusį 
parsivežti į namus... kad ga
lėčiau apraudoti... prie savų 
namų paguldyti... savoje že
mėje...

Kapitonas, aukšto ir 
stambaus kūno vyras, 

- stumdė gyvulius ir žmones, 
bandydamas išbalansuoti 
kelto naštą. Priėjęs prie 
verkiančios moters, vos jau
čiama užuojauta balse, už
klausė:

1 — Kas yra karste?
— Kas!?..., — atskė kai

mietis, — o gi mano paskuti
nis sūnus, mano vaikas; tre
čias ir paskutinis. Kiti du 
žuvo prieš keturis mėnesius. 
Visas mano gyvenimas da
bar betikslis... be prasmės...

‘ Kapitonas lyg norėjo pa
guosti kaimietį, bet neradęs 
žodžių, linktelėjo galva. 
Tuoj atsirado ir karo polici
jos karininkas, kuris įdėmiai 
apžiūrėjo kaimietį, vežimą ir 
karstą:

— Taip. Karas yra karas. 
Kariai miršta kiekvieną die
ną.

— Ar iš fronto gabeni? — 
užklausė kapitonas.

— Iš fronto, — atsakė kai- 
Nukela į psL 6
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Laiškai Redakcijai
SPAUDOS PLATINIMO 
VAJAUS REIKALU

Neseniai PLB Valdyba 
paskelbė spaudos platinimo 
konkursą, kuris pradedamas 
nuo Australijos ir N. Zelan
dijos ir tęsis nuo šių metų 
gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 
dienos. Daugiausia per tą 
laikotarpi naujų prenume
ratų surinkęs gaus 500 dol. 
Sremiją, antroji premija 250 

oi. Be to skiriama 250 dol. 
tam laikraščiui, kuriam bus 
surinkta daugiausia naujų 
prenumeratų.

Įdomu, ar Australijoje bei 
N. Zelandijoje toks konkur
sas pasiteisins? Šiuose kraš
tuose ne tiek daug lietuvių ir 
spėjamai beveik visi skaito 
vietinę lietuvių spaudą, o ir 
apsčiai jos išsirašo iš Ame
rikos ar Kanados. Su tokia 
vilione (500 dol. premija!) 

* gal uolus platintojas ir su
rastų keletą ar keliolika 
naujų prenumeratorių, bet 
ar tas kelių prenumeratų 
sužvejojimas pateisintų 
skirtą premiją? Gal tokie 
konkursai turėtų daugiau 
pasisekimo vietovėse, kur 
tirštai gyvenama lietuvių ir 
kur didesnis laikraščių pasi
rinkimas. Nežinau, kaip N. 
Zelandijoj, bet Australijoje 
beveik į kiekvienus lietuvių 
namus ateina vienas ar keli 
lietuviški laikraščiai, tad 
vargu ar bus galima surasti 
naujų skaitytojų. Gal kiek 
daugiau pasisekimo turėtų 
žurnalai, kaip Metmenys,

Karas...
Atkelta iš psl. 5

mietis. — Aš ir mano žmona 
sužinoję, kad mūsų sūnus 
netoliese kaunasi, vežėme 
{’am rūbų ir maisto. Juk visi 
Lariai yra reikalingesni šil

tesnio drabužio ir gardesnio 
kąsnio. Tą rytą priešas ata
kavo, o mano sūnus jaunėlis 
ir neprityręs... nei dvide
šimties... granata suplėšė. 
Nebapamatėme jo... nei žo
delio... •

Verkšlenanti moteris pa
kėlė galvą, viena ranka pri
laikydama karstą, gūdžiu 
balsu raudojo:

— Kas mums liko?.. Ne
bėra mano brangiausio... 
nebėra...

Kalbon įsijungė ir kitas 
kaimietis:

— Mano sūnus irgi krito. 
Prieš mėnesį kulipka nus
kynė, bet aš nevežiau jo į 
namus... Tegul guli tarp, 
savo draugų. — Patylėjęs 
kaimietis užklausė: — Bet 
kaip tu galėjai nuvykti su 
karstu į fronto pirmąsias li
nijas?

Kaimietis lyg negirdėjęs 
klausimo tyliai verkšleno:

— Aš. nežinau dėl ko mes 
jį vežame į namus. Toks, 
matyt, mūsų kaimiečių 
kvailas paprotys mirusius 
laikyti arti savo namų.

Kapitonas pritarė:
— Žuvusioms reikalinga 

pagarba ir kariuomenės va
dovybė gerbia visų įsitikini
mus, nors gal ir būtų geriau 
jei žuvusieji visi kartu ilsė
tųsi kovos laukuose.

Keltas perskrodęs upę at
simušė i krantą. Arkliai 
pradėjo nerimauti. Kapito- 
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Aidai, Lituanus ar iliustruo
tas žurnalas Lietuvių Die
nos, kurie ir pavėluotai atėję 
iš Amerikos nepasensta, o 
laikraščiai, jeigu gaunami ne 
oro paštu, pasensta ir pra
randa savo aktualumą.

Gi vietinės spaudos šis 
platinimo konkursas aki
vaizdžiai nepakels. Tad ar 
nebūtų išmintingiau premi
joms skirtus pinigus skirti 
vietiniams laikraščiams pa
remti, kurie nuolat reikalin
gi paramos. Įdomu, ką kiti 
galvoja šiuo reikalu?.

Susirūpinęs

Gerb. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės Nr. 17 Jū
sų bendradarbis J. Janušai- 
tis, rašydamas apie Lietuvių 
Fondą Amerikoje, džiaugia
si, kad L. Fondo kapitalas 
pasiekė 2 milijonus dolerių. 
Kartu su-juo džiaugiamės ir 
mes, nes L. Fondas yra tik
rai vertingas išeivijos lietu
vių kultūriniame gyvenime.

Negaliu tačiau sutikti su- 
M.P.‘bendradarbio teigimu 
rašinio pabaigoje, kad ’’Lie
tuvių Fondas yra laisvojo 
pasaulio visų lietuvių 
fondas, tad ji turėtų remti 
savo įnašais ne tik J.A.V., 
Kanados, bet ir kitų pasaulio 
kraštų lietuviai”.

Mūsų — Australijos lie
tuvių — pirmoji pareiga yra 
remti savąjį Australijos 
Lietuvių Fondą. Nežiūrint 

nas plaštaka glostė jų ilgus 
kaklus, ramindamas. Pirma 
kariai, paskui kaimiečiai ir 
gyvuliai lipo į krantą.

Kelias, kuris bėgo šalia 
upės, buvo išmintas ir klam
pus, nes juo judėjo karo ve
žimai, patrankos ir būriai 
kareivių. Visi išlipę krantan 
sustojo eilėje ir karo policija 
dar kartą tikrino dokumen
tus. Vežimas su karstu pas
kutinis paliko keltą ir kai
mietis nervingai tempdamas 
vadeles, ragino arklį.

— Stok! Eilėn stok!, kur 
suki, — rėkė kapitonas.

— Aš turiu skubėti, — mi- 
keno kaimietis. — Jau ket
virta diena lavonas nelaido
tas...

Visi sužiuro į vežimą su 
karstu. Iš kažkur atsirado 
majoras, kuris prisiartino 
prie vežimo. Majoro ironiška 
šypsena ir nuožmus žvilgs
nis nieko gero nežadėjo:

— Kas yra karste?
— Ponas karininke, — iš

gąstingai švepleno kaimie
tis, — mano sūnus... žuvo 
fronte...

— Vyksta karas, — griež
tai nukirto majoras, — mūsų 
pareiga yra viską tikrinti.

Kaimietis stovėjo apstul
bęs, bežadis. Moteris dar la
biau palinko ant karsto ir 

'verkšlendama maldaujančiu 
balsu prašė:

— Leiskite mums vykti su 
mirusiu... leiskite iki visiškai 
nesutemo...

Padrąsintas žmonos žo
džių pritarė ir kaimietis:

— Leiskite, majore! Mes 
esame nelaimingi tėvai šio 
žuvusio ir mūsų kaimas čia 
pat, už tos kalvelės.

Majoras juodbruvas, gra
žios išvaizdos, griežto veido 
ir šokinėjančių akių. Priėjo 
prie karsto, sudavė lazdele 
jr lyg. sau, lyg kažkam, pa

to, kad L J*. Amerikoje vie
no kito menininko finansuo
ja kelionę į Australiją (iš 
kurių, deja, ne visi pateisino 
tai, ko iš jų tikėtasi), tik 
Australijos lietuvių Fondas 
reali;ąį Ijuntįama parama pa
deda mūsų vietinei veiklai. 
Kilus reikalui ir siekiant fi
nansinės paramos, beveik 
visi be išimties kreipiamės į 
Australijos Lietuvių Fondą, 
tad jam pirmoje eilėje ir tu
rime skirti savo aukas.

J. Jonavičius, Adelaide

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

PLB veikloje

DR. P. KISIELIUS PLB 
SEIMO RENGIMO

PIRMININKAS

VI Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo, 
įvykstančio 1983 m. Chica- 
goje II-jų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu, rengimo komi
teto pirmininku pakviestas 
Dr. Petras Kisielius, ilga
metis JAV LB Tarybos na
rys, uolus visuomenininkas, 
gyvenąs Cicero, JAV.

: r

sakė: •
— Jūs nesibaiminkite!

• Mes viską sutvarkysime. 
Nėra ko rūpintis.

Nužingsniavęs prie būre
lio kareivių įsakė:

— Atidarykite karstą!
Kaimietė moteris užgulė 

karstą ir skaudžiai raudoda
ma šaukė:

— Mano sūnau!.. Mano 
sūnau!.. Mano gyvenime...

Kareiviai nustūmė moterį 
ir laužtuvais pradėjo kelti 
karsto dangtį.

— Turėkite širdį... pasi
gailėkite... jūs galite, — 
suklupęs kelio purvyne, 
meldė kaimietis majorą.

— Karas yra karas. Įsa
kymai lieka įsakymu...

Kareiviai atvėrė karsto 
dangtį. Moteris raudojo. 
dangų keliančiu balsu, ir 
puolė ant karsto. Kareiviai 
ją nuplėšė ir nubloškė ant 

'kelio. Sukritus purve, susi
rietė į kamuolį ir unkštė lyg 
primuštas šunytis.

Karste gulėjo juodplaukis 
jaunuolis, vaikiško veido, 
aprengtas kaimiečio rūbais. 
Jis žvelgė kvailomis akimis į 
karstan palinkusį majorą, 
bandydamas šypsotis.

— Ar tai jūsų sūnus? — 
paklausė majoras.

— Mūsų. Mūsų vienintelis 
likęs sūnus. Kiti du žuvę, — 
vos girdimai švepleno kai
mietis.

— Ar jis pabėgo iš fronto?
— Ne. Jis nepabėgo... Aš 

norėjau jį... norėjau išsau
goti mano giminės vardą. 
Kas iš mano ūkio ir žemės, 
jei nebus sūnaus...

Aplinkui susibūrę kaimie
čiai ir kareiviai smalsiai sekė 
vyksmą. Majoras įsakė vi
siems atsiraukti nuo vežimo. 
Moteris vėlei prisiartinusi, 
glostė purvinomis rankomis 
drėgnus sūnaus plaukus:

Neseniai įgytoji šaulių kuopos Sydnejūje vėliava su vė
liavnešiu ir palyda

PLB LEIDŽIA 
PERSPAUSDINTĄ 
POGRINDŽIO SPAUDĄ

PLB perspausdino Lietu
vos pogrindžio "Vyčio” 5-tą 
numerį. Leidinys plačiai 
skleidžiamas išeivių lietuvių 
tarpe. PLB planuoja ir dau- 
S’au Lietuvos pogrindžio 

idinių perspausdinti šiais 
metais ir skleisti išeivijoje.

POLITINĖ
KONFERENCIJA

Lietuvių Bendruomenė, 
drauge su Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, 1981 birželio 12-13 
dienomis New Yorke šaukią 
politinę konferenciją. Jos 
organizavimu rūpinasi JAV, 
LB Visuomeninių Reikalų’ 
Tarybos pirmininkas Algi
mantas Gečys.

— Nebijok vaikeli... Ma
joras geras žmogus. Jis yra 
mūsų valdžios žmogus... 
mūsų žmogus...

Januolis atsisėdo karste. 
Majoras įsakė jam gulti:

— Kapitone, — kreipėsi 
majoras, — atlik savo parei
ga

Kapitonas greitai ištraukė 
iš makšties revolverį, paėmė 
moterį už peties atstūmė ją 
nuo vežimo. Trakštelėjo re
volverio saugiklis, pokšte
lėjo šūvis. Jaunuolis rikte
lėjęs bandė keltis, bet pa
lengva nulinko karstan. Ma
joras griežtu sausu balsu 
įsakė:

— Uždarykite ir užkalkite 
karstą. Mes atlikome savo 

-pareigą.
Moteris ir kaimietis aima

nuodami sukniubo ant 
karsto ir skaudžiai, širdį ve
riančiu šauksmu raudojo. 
Aplinkui stovėję kaimiečiai 
ir kareiviai pamažu skirstė
si. Arklys tilptelėjo vežimą. 
Pro karsto dugną raudoni 
lašai krito į klampų kelio 
purvą.

— Keisti žmonės tie kai
miečiai, — žvelgdamas į nu
tolstantį vežimą, kalbėjo 
kapitonas, — Jie lygiai taip) 
pat raudojo ir anksčiau kai 
vežimas buvo ant kelto.

* Niekas negirdėjo kapitono 
žodžių. Tamsa ir rūkas paki
bo virš upės ir kelto.

Laisvai vertė V. Koras

VISUOMENINIŲ
REIKALŲ PLANAI

Visuomeninių reikalu 
darbuotojų posėdyje Daina
voje sutarta skatinti, kad 
minint birželio trėmimus 
taip pat būtų minimas ir 
1941 m. sukilimas prieš oku- 
Eantus, partizaninė laisvės 

ova, rišanti tai su dabarti
ne rezistencija. Nuspręsta 
plėsti LB politinę veiklą 
Atskirų kraštų valdybos 
skatinamos užmegsti ryšius 
su Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių Komisijos žmo
nėmis, su savo valstybių 
atstovais ir rūpintis juos 
reikiamai informuoti apie 
esamą padėtį Lietuvoje. 
ŠALFASS skatinamas pa
naudoti tarptautinius ir tau
tinius sporto renginius nu
šviesti Lietuvos pavergimo 
faktą ir atitaisyti sovietų 
rodomą diskriminaciją. JAV 
LB Visuomeninių reikalų 
taryba ir jos pirmininkas 
Algimantas Gečys įgalioti 
rūpintis Lietuvos atstovy
bės pastatų Washingtone 
restauracijos galimybėmis, 
planu, sąmata ir praktišku 
to vykdymo plano paruoši
mu. Šiai iniciatyvai pritarė 
ir PLB bei Kanados LB Val
dybos. Aukštai įvertintas 
Lietuvių Informacijos Cent
ro New Yorke ir Lietuvių 
Amerikiečių Informacijos 
Centro Los Angeles veiki
mas

Informacijos Centrui 
JAV LB Krašto Valdyba 
įteikė 2000 dol. ir PLB bei 
PUS Valdybos taip pat 
2000 dol.

Jeigu žmogus pasišvęstų 
taikai ir žmonijos gerovei, 
Įdek jis skiria pasišventimo 
ir dėmesio karams ir sunai
kinimams, tai pasaulyje iš
nyktų visos ligos, būtų pa
gaminama pakankamai 
maisto, kurio užtektų vi
siems ir būtų atsiekta dau
gybė kitokių dalykų, kurie 
tarnautų žmogaus gerovei ir 
patogumui,- apskaičiuoja 
tyrinėtojai.
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Bendras tikslas -bendra kova
Pokalbis su Lietuvos disidentu dr. Aleksandru Štromu Toronte

Dr. A. Štromas yra gimęs, šorius; aktyviai reiškiasi 
Kaune 1931.IV.4. Teisės spaudoje, nagrinėdamas da- 
mokslus baigė 1952 m. 
Maskvoje. Okupuotoje Lie
tuvoje vertėsi advokatūra, 
dirbo mokslo institucijose 
Vilniuje ir Maskvoje. Yra

baltinės Lietuvos politines, 
ekonomines ir religines 
problemas.

Dr. A. Štromas buvo at- 
___ ____ ___ _ vykęs iš Britanijos į mėn- 
parašęs keletą mokslinių, raščio ’’Speak Up” spaudos 
darbų ir daug straipsnių vakarą kovo 28 d. Toronto 
apie Sovietų Sąjungos poli- Lietuvių Namuose kaip 
tinęs problemas. 1973 m. pagrindinis kalbėtojas. Jis 
£vo’ leidimą emigruoti į. sutiko atsakyti į keletą jam 

igliją. Nuo 1974 m. dirba pateiktų klausimų ”TŽ” 
ten kaip universiteto profe7 bendradarbiui.

— Kokia turėtų būti lais
vojo pasaulio lietuvių išeivi
jos veikla? Ar ji turi būti 
keičiama,ar tęsiama toliau, 
kaip iki šiol?

— Viskas turi keistis, ka
dangi niekas vietoje nestovi. 
Mes turime eiti su gyveni
mu. Ypač šiais laikais, jeigu 
nieko nekeisime, tai atsilak
sime nuo gyvenimo. O ypač 
mums reikia veržtis ireiti su 
juo, veikti'energingai pagal 
esamas galimybes bei sąly
gas. Lietuviška pasaulio 
išeivija pavadinimas yra 

sudėtingų elementų, įvairių 
[interesų. Kalbant apie orga
nizuotą politinę veiklą, no
rinčią bendrai politinėje sri
tyje veikti ir siekti padėti 
pavergtai Lietuvai atgauti 
laisvę bei nepriklausomybę, 
reikia pabrėžti: griaunant 
keisti jos nereikia. Griauti 
yra blogas dalykas. Keisti, 
tobulinti ir papildyti egzis
tuojančias veiklos formas 
reikia, bet sumaniai ir siekti 
užbrėžto tikslo.

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
Dar turime atsiminti, kad tikslas didžiųjų suspaudimų, 

kurie visai priartėjo, yra sutrinti suakmenėjusias viso 
pasaulio širdis, palenkti iki žemės pasipūtėlius, ir suarti 
sukietėjusią žemę giliomis skausmų, vargų ir sielvartų 
vagomis, ir taip pasaulis bus padarytas tinkamas priimti 
didžiuosius Tūkstantmetinės Karalystės palaiminimus. 
Dievo Karalystės tikslas bus pilnai įvykdintas, kaip pra
našo pasakyta: "Kuomet tu (Viešpatie) darysi savo teis
mus žemėje, pasaulio gyventojai mokinsis teisybės”. 
(Izaijo 26:9). Tuomet jau visi bus sužinoję, kad saumylin- 
gi sugalvojimai ir nupuolusių žmonių sumanymai yra su
gedę ir veda žmones į vargą ir sumišimą. Todėl tuose lai
kuose visi besiilgėdami geis ir lauks teisingojo viešpata
vimo; — nepastebėdami kad tai yra visai arti.

ŽEMIŠKOS VALDŽIOS ĮKŪRIMAS

Ilgai turėtoji garbingoji Izraelio viltis įsigyti karalystę 
tuomet atsigaus tuose, kurie, tikėdami Dievo pažadams, 
bus susirinkę į Palestiną. Kuomet šitie senovės vertieji 
paskelbs savo prisikėlimą ir sutvarkys naują teisybės 
valdžią, jųjų pat vaikymas, be abejonės, bus greitai pri
pažintas kaip pareinąs nuo Viešpaties. Ir kuomet žmonės 
sužinos, kad tikroji juos valdančioji Karalystė yra dvasi
nė, ir kad nukryžiuotasis Jėzus yra Karalius, ir kuomet 
jie savo proto akimis ’’pažvelgs į tą, kurį jie perdūrė”, ir 
"raudote raudos jo kaip vienturčio ir dejuos jo, kaip pap
rastai dejuojama mirus pirmgimiui. Tą dieną bus didelis 
raudojimas Jeruzalėje”. Ir Dievas ’’išlies ant Dovido 
namų ir ant Jeruzalės gyventojų malonės ir maldų dva
sią”. — Zakarijo 12:10,11.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington Str., Holland Park. Qld. 4121

sorius; aktyviai reiškiasi

Bateiktų klai
endradarbiui.

— Kokie yra prasmingiau
si būdai padėti pavergtai 
tautai nusikratyti rusišku - 
komunistiniu okupacijos 
jungu ir padėti Lietuvai at
gauti laisvę bei nepriklau
somybę?

— Mano supratimu, lietu
vių išeivija politinėje srityje 
pirmiausia turėtų atsisukti 
veidu į tautą, į Lietuvą ir at
liepti tuos poreikius, kurie 
iškyla krašte. Aišku, tai yra 
labai sudėtingas ir kompli
kuotas uždavinys. Vien aos- 
trakcinio veido atsukimo į 
tautą neužtenka. Reikia 
kenčiančią ir vargstančią 
tautą gerai suprasti, ją pa
žinti ir bandyti atitinkamai 
veilrti.

Išeivija, kaip neatskiria
ma tautos dalis, kaip jos 
avangardas laisvėje, turi' 
daryti tai, ko Lietuvoje re
zistentai ir tautiškai nusi
teikę žmonės daryti negali. 
Pavergtoje tėvynėje rezis
tentai ir patriotai turi labai 
mažas ir pavojingas galimy
bes veikti, būtent: demas
kuoti išdavikus, leisti "Lie-

Dr. A. Štromas

tuvos Katalikų Bažnyčios 
.Kroniką”, prisidėti prie 
žmogaus teisų gynimo, prie 
leidimo nelegalios spaudos, 
iškeliančios Lietuvos praeitį 
ir dabartį, prie Helsinkio 
grupės darbų ir panašiai.

Lietuvoje neįmanoma pa
ruošti politinių planų atei
čiai, kurie, atėjus tinkamam 
momentui, galėtų būti vyk
domi. Čia, laisvėje, mes tu
rime tai paruošti, nustatyti 
tikslus, gaires, veikimo me
todus, žodžiu sakant, suda
ryti pagrindinę ateities 
programą. Ją galima būtų 
lavadinti "Nepriklausomos 
sietuvos programa”. Tai 
)ūtų vienas iš svarbių ir 

.pagrindinių dalykų, kurį tu
rėtų įvykdyti laisvos išeivi
jos veiksniai. Tai pagrindi
nis politinės išeivijos už
davinys. Užklupti be tokios 
programos būsime pasime
tę. Vieningai, be asmeninių 
ambicijų dirbdami Lietuvos 
labui, pasieksime greičiau 
išsvajotą laisvę Lietuvai.

— Kokie, Jūsų nuomone, 
yra geriausi ir tiksliausi bū
dai kovoje prieš Lietuvos 
okupantus?

— Geriausias būdas yra 
spauda. Tai vienas iš labai 
svarbių ir reikšmingų būdų. 
Spauda yra galingas ginklas. 
Jį gerai ir sumaniai naudo
jant, galima pasiekti reikš
mingų rezultatų.

Mums yra reikalinga lais
vojo pasaulio vyriausybių 
griežtesnė politika Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. Kai JAV 
prezidentas R. Reaganas 
pirmomis dienomis aiškiai 

•‘pareiškė; kad užteks rusiš- 
.kam komunizmui terorizuoti 
pasaulį, žmonės išsigando - 
manė, kad rusai pradės ro
dyti savo agresyvią politiką 
.ne tik žodžiais, bet ir veiks
mais. Išėjo visiškai kitaip - 
komunistai sušvelnėjo, 
dingo jų didybė.

Kai prezidentas Carteris 
pradžioje paskelbė ginsiąs 
žmogaus teises, komunistai, 
keršydami jam, sustabdė 
porai metų žydų emigraciją 
iš Sovietų Sąjungos. Nau
jam prezidentui Reaganui 
perėmus valdžią, Brežnevas 
pranešė žydams, kad rusai 
nėra tokie blogi, jie nori pa
dėti norintiems išvykti; 
pradėjo kalbėti ir apie Af
ganistano problemos iš
sprendimą taikiu būdu.

Kieta Vakarų politika So

vietų Sąjungos atžvilgiu pa
dėtų pavergtom tautom 
greičiau nusikratyti komu
nistiniu vergijos jungu. Visi 
veiklos būdai, kurie čia yra 
mums prieinami, "turi būti 
tam planingai panaudoti. 
Mes turime įsisąmoninti, 
kad išeivijos veikla nėra 
antraeilė, nereikšminga 
kova dėl mūsų tautos laisvės 
ir nepriklausomybės. Labai, 
svarbus reikalas yra pa
ruošti mūsų jaunimą, kuris, 
mums iškeliavus amžinybėn, 
tęstų laisvinimo darbą.

— Ar mūsų veiksnių — 
VLIKo, ALTos ir PLB-ės 
veika turėtų būti keičiama, 
ar ir toliau tęsiama, kaip iki 
šiol?

— Minėti veiksniai turi 
tęsti savo svarbų darbą ne 
sau, bet būsimai laisvai Lie
tuvai. Tą veiklą reikėtų tik 
daugiau ’’sustyguoti” ir ko
ordinuoti. Skaldyti veiklos- 
negalima, tai būtų pragaiš
tinga. Tam tikslui reikia 
ruošti visuomenę. Kaikurios 
reformos yra reikalingos. 
Vien praeitimi gyventi ne
galime. Dauguma iš mūsų' 
esame daugiau ar mažiau 
paliesti savo krašto nostal- 
gijos. Tai visų emigrantų 

ga. Mes privalome būti 
tautiškai susipratę ir sąmo
ningi. Įpuolę į nostalgiją, 
neteksime kovingumo, pra
rasime realybę. Turime su
prasti, kad Lietuva šian
dieną nėra tokia, kokią mes 
ją palikome.

Visa lietuviškoji veikla 
turi būti pajungta padėti 
Lietuvai atgauti laisvę. Tu
riu pažymėti, kad atsaky
mas i pateiktą klausimą nėra 
lengvas. Gyvendamas toliau . 
nuo tų veiksnių, Europoje, 
nesu jų veiklos žinovas. 
Kiek žinoma iš spaudos, yra 
peiktinų dalykų. Yra nesu- 
,tarimų. Atrodo, kad vieni ir 
kiti po truputį yra kalti. To
kie dalykai neturėtų būti 
mūsų veiksnių darbuose. 
Taip panašiai buvo mūsų se
noje istorijoje. Beprasmiai 
ginčai be reikalo eikvoja 
energiją, sveikatą, nervus ir 
brangų laiką. Ginčai yra 
priegaištingi. Juk mes visi 
turime vieną ir tą patį tikslą. 
Turime diskutuoti, gali būti 
skirtingos nuomonės, bet tik 

Greitai ir užtikrintai
jūsų dovaninis siuntinys su iš anksto apmokėtais muitais 
pasieks kiekvieną vietą Sovietų Sąjungoje. Pasinaudoki
te vienintelės pilnai autorizuotos siuntinių firmos Au
stralijoje patarnavimais.

HANSA TRADING CO.

Murray’s H.F. Stores
SYDNEY 250 Pitt St., 4th Floor, room 16. 

Sydney, NSW 2000, tel. 264-1768

Agentūros — Brisbane. Canberra. Perth; 
Geelong and Launceston Adelaide,

SINTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR PRISTATYMAS 
BESĄLYGINIAI GARANTUOTAS.

nesiginčyti ir asmeniškai 
vieni kitų neužgaulioti.

Tiesa, reikia pripažinti, 
kad yra padaryta daug pozi
tyvaus darbo, kuris paverg
toje tėvynėje yra labai ver
tinamas. Jeigu mes išeivi
joje turėtume galimybę at
statyti Lietuvos valstybin
gumą kaip tam tikrą modelį 
ir įjungtume į jį visas parti
jas, tai turėtume daug nuo
monių, bet siektume vieno ir 
to paties tikslo. Esantieji 
tėvynėje tautiečiai nesusi
gaudo mūsų veiksniu struk
tūroje ir veikloie. Jiems iš 
tolo atrodo, kad čia viskas 
vyksta vieningoje ir dar
nioje nuotaikoje.

Komunikacija su kraštu 
yra būtina. Be ryšio su 

‘kraštu emigracija ar išeivija 
tik džiūsta ir vegetuoja. Be 
krašto sulčių išeivijai gresia 
laipsniškas neišvengiamas 
nykimas.

— Ko iš mūsų išeivijos 
laukia ir tikisi mūsų paverg
ti broliai ir sesės okupuotoje 
Lietuvoje?

— Mūsų tautiečiai tėvy
nėje tikisi, kad mes čia iš
saugosime Lietuvos sielą, o 
okupuotoje Lietuvoje jie iš
saugos kūną. Kovodami už 
laisvę, turime palaikyti ry
šius su tautiečiais tėvynėje. 
Tai yra mūsų pavergtų bro
lių pageidavimas.

Lietuvių pranašumas 
Erieš kitus pavergtuosius 

uvo tas, kad lietuviai dėl 
įvairių sumetimų , tapo 
partijos nariais ir neužleido 
rusams komunistams aukš
tesnių postų Lietuvoje. 
Latvijoje ir Estijoje buvo 
kitaip. Tos valstybės nu
kentėjo daug daugiau. Tau
tiečiai Lietuvoje tikisi, kad 
mūsų išeivijos jaunimas ne- 
nutautės, nenutols nuo savo 
tėvų gimtojo krašto. Lietu
va viena pati sau nepriklau
somybės ir laisvės neišsiko
vos. Tam reikalinga visų pa
vergtų tautų vieninga veikla 
ir bendradarbiavimas. 
Bendrom jėgom greičiau ir 
sėkmingiau galėsime siekti 
trokštamo tikslo. Komuniz
mas yra visų pavergtų tautų 
priešas, tad visi turime prieš 
jį bendrai kovoti. Tokia 
kryptimi ėjo ir mūsų gar
bingieji tautos veikėjai su 
Dr. Jonu Basanavičium 
priešakyje — Didžiajame 
Vilniaus seime 1905 m. jie 
nutarė vesti kovą už laisvę 
ir nepriklausomybę drauge 
su visom pavergtom tautom. 
Tas šūkis tinka mums ir 
šiandieną. Bendras tikslas — 
bendra kovą.

Tėviškės Žiburiai
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SVARBU VISIEMS
LIETUVIAMS

Birželio 13 d., sekmadienį, 
4 vai. p.p. N.S.W. Baltų 
Komitetas rengia birželio 
trėmimų minėjimą — kon
certą, kuris įvyks Latvių 
Namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Paskaitai skaityti pak
viestas advokatas p. Strikis, 
jaunesnės kartos latvių vei
kėjas. Koncertinėje dalyje 
pasirodys lietuvių, latvių ir 
estų meninės pajėgos, jų 
tarpe pianistė p. Virginija 
Inkrataitė ir choras ”Daina”, ’ 
vadovaujamas p. Birutės 
Aleknaitės, pavaduojančios 
kelionei į užsienį išvykusį p. 
Br. Kiverį.

Jungtinis Baltų Komite
tas kviečia visus pabaltie- 
čius savo skaitlingu dalyva
vimu paminėti šią skaudžią 
sukaktį.

V. Patašius
N.S.W. Jungtinio Baltų 

Komiteto vicepirmininkas

Melb. Apyl. Valdyboje
PRANEŠIMAS

Naujoji Apyl. Valdyba,, 
pasiskirsčiusi pareigomis, 
perėmė bylas ir iždą iš bu
vusios valdybos ir aptarė 
įvairius reikalus, ypatingai 
artėjančius parengimus, pa
sikeitimus parengimų ka
lendoriuje ir kitus einamuo
sius reikalus.

Pranešame organizaci
joms ir visiems Melb. apy
linkės nariams, kad įvairiais 
reikalais prašome kreiptis 
vakarais pas Valdybos na
rius:

Pirm. R. Šemetas, tel. 
874 2250, vicepirm. Alg. Ži
linskas, tel. 934258, sekr. ir 
narė jaunimo reik. R. Juš
kaitė, tel. 398 3629, iždn. A. 
Bajoras, tel. 306 8595, narė 
parengimų reik. M. Sodai- 
tienė, tel. 569 9578.

Visokeriopą 
susirašinėjimą siųsti: ALB 
Melb. Apyl. Valdybai, P.O. 
Box 128, North Melbourne, 
Vic. 3051.

Atvyksta iš JAV tautinių 
šokių grupė ’’Grandis” — 
16-19 metų amžiaus jaunuo
liai (viso 24 šokėjai ir 3 va
dovai). Dėsime pastangų vi
sus apgyvendinti pas Mel
bourne jaunimą, jiems su
daryti sąlygas aprodyti 
Melbourną ir įdomesnes 
apylinkes. Valdyba kviečia 

. nedirbančius narius savo 

. automašinomis pasisiūlyti 
svečius pavežioti.
. Grandis turėtų atvykti iš 
Adelaidės birželio 22 d. pir
madienį apie 7.30 vai. vak. į 
Lietuvių Namus, kur jiems 
bus paruošta vakarienė ir 
globėjai perims juos savo ži
nion. Melbourne jie išbus iki 
birželio 29 d.

Birželio 23 d. iki birželio

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W. 
Tek 7245408 Veikia 24 valandas per parą

DĖMESYS
DAIL. LEONUI URBONUI

Šiais metais jau du stu
dentai australai pasiryžę ra
šyti savo universitetinius 
darbus apie lietuvių daili
ninką Leoną Urboną, jo kū
rybos reikšmę ir įnašą šio 
krašto kultūrai. Iš jų viena 
studentė iš Sydney Univer
siteto tema ’’Leonas Urbo
nas and Australian art 
1960 - 1970”, antrasis iš 
Wagga Technical College, 
Art dept, tema ’’Artist of 
Many Talents”.

Malonu pasveikinti dail. 
L. Urboną, kuris, išsikovo
jęs vietą ir pripažinimą 
Australijos meno pasaulyje, 
susilaukė dėmesio ir mokslo 
srityje. Iki šiol tebuvo žino
mas tik dail. Henrikas Šal
kauskas, apie kurį buvo ra
šomos tezės mokąio laipsniui 
gauti.

26 d. dienos metu jie bus 
laisvi - tinkamas laikas su
pažindinti juos su Melbour- 
nu ir apylinkėmis. Birželio
26 d. vakare numatomas 
svečių susitikimas su Melb. 
jaunimu Discoteque subuvi
me Liet. Namuose. Birželio
27 d. išvyka su Melb. jauni
mu į gamtą, o tos dienos va
kare kas norės, galės daly
vauti Joninių Baliuje Liet. 
Namuose.

Sekm., birželio 28 d., 4 
vai. ’’Grandies” koncertas. 
Kviečiame visus gausiai da
lyvauti.

Birželio 29 d. 8.15 vai. 
vak. svečiai autobusu iš
vyksta į Canberra.

Išvežtųjų minėjimą Bal-

PASISEKĘS MARGUČIŲ 
BALIUS

Jaukioje nuotaikoje praė
jo Melbourne Lietuvių Na
muose Atvelykio šeštadienį 
pirmasis 1981-mų metų 
subuvimas - tradicinis Mar
gučių balius.

Atsilankė gerokai žmonių 
ir prie puikios šokių muzi
kos, kuri su trumpomis per
traukomis grojo per visą 
vakarą iki pirmos valandos 

-ryto, visi patenkinti links
minosi.

Atsilankiusius į balių pa
sveikino Klubo pirmininkas 
Juozas Petrašiūnas ir jis pa
darė kelis baliaus eigos 
pranešimus.

Tikėjomės daugiau mar
gučių konkursui, bet tid, 
kuriuos atnešė buvo gražūs, 
vistik reikėjo iš jų išrinkti 
gražiausius, nes buvo pa
skirtos tiktai dvi premijos, 
kurias laimėjo ponia nuo

* SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
g 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Gegužės 23 d., šeštadienį,7.30 vai.

Viščiukų ir 
šampano vakaras 
Programoje matysite ir girdėsite 

garsią dainininkę
MARIA VENUTI

Įėjimas $ 6 asmeniui. Vietų skaičius 
ribotas. Kviečiame iš anksto įsigyti 
bilietus.

Gegužės 30 d., šeštadieni, 8 vai.

Mokyklos balius

tiečių komitetas ruošia bir
želio 14 d. Liet. Namuose. 
Tai 40 metų šis ; tautos tra
gedijos paminėjimas. Diena 
skirta susikaupimui ir trem
tinių pagerbimui.

Valdyba norėtų suorgani
zuoti mažas grupes tautie
čių, besidominčių laisvalai
kio užsiėmimais, kaip droži
nėjimais, audimais, margu
čių dažymu, tapyba, šach
matais ir 1.1. Valdyba parū
pintų atitinkamos srities ži
novą., Atskiri būreliai galėtų 
rinktis kas dvi trys savaitės.

Maloniai prašome visus 
pasitikrinti pas valdybos iž
dininką p. A. Bajorą, ar su
mokėtas bendruomenės 
nario mokestis, kad nerei
kėtų per parengimus stovėti 
eilėse, apsimokant nario 
mokestį. Iš nario mokesčio 
surinktų pinigų 55% eina 
Krašto Valdybai, o ir apy
linkės valdyba turi turėti 
savo finansų įvairiems rei
kalams.

Siūlome sekti tolimesnius 
mūsų valdybos pranešimus, 
kuriais informuosime apie 
savo veiklą.

trečio stalo (pavardės nepa
sisekė sužinoti) ir ponas Ba
joras. Premijas nustatė Rū
ta Pocienė ir Alisa Baltru- 
konienė.

Turtinga loterija, gerais,' 
įdomiais fantais paskatino 
visus kuo gausiausiai daly
vauti, pamėginti savo laimę. 
Fantus aukojo: p.p. Ramoš-- 
kiai - elektrinę kavai malti 
mašinėlę, kurią laimėjo po
nia Červinskienė, didelį 
gražų tortą panelė Korsa
kaitė, kurį laimėjo Maiga 
Fuller; keptą žąsį Baltruko- 
nienė, laimėjo Juozas Kvie- 
telaitis; Klubas spiritinio, 
gėrimo bonką, laimėjo ponas 
Kazanakaitis. Martynas Di- 
džys iš savo nuosavos vais
tinės pąaukojo kosmetikos 
preparatų dėžę, kurią lai
mėjo ponia Kesminienė ir 
Ieva Klejytė laimėjo pono 
Kaplūno paaukotą šampano 
bonką.

Visiems fantų aukotojams 
Klubo Taryba nuoširdžiai. 
dėkoja.

Taip pat gili Klubo Tary-' 
bos padėka ponioms: Bai- 
kauskienei, Červinskienei, 
Dreižienei, Dudėnienei, 
Krikščiūnienei, Šimkienei ir 
Vyšniauskienei už vakarie- . 
nės, su kavute ir tortais pa
ruošimą. Už paaukotą darbą
.ir triūsą Klubo naudai mo- i » 
terims tikrai nuoširdi pade- | pq gox 550°® 
ka. ? m c—-----

MOTINOS DIENA
BRISBANĖJE

Suruošta Apyl. V-bos, ge
gužės 3 d., sekmad., prasi
dėjo pamaldomis St. Marys 
bažnyčioje kur jautrų, gilų ir 
turiningą pamokslą pasakė 
mūsų kapelionas kun. Dr. P. 
Bačinskas iškeldamas moti
nos neribotą meilę vaikui ir 
motinystės kilnumą.

Gražiai giedojo Stankūno 
chorelis, o vargonėliais pri
tarė Laukienė.

Gausus būrys tautiečių po 
pamaldų persikėlėme į Lie
tuvių Namus, Montague Rd. 
West End, minėjimo prog
ramai. Minėjimą atidarė VI. 
Masteika, einąs Apl. V-bos 
pirm-ko pareigas. Sukvietė 
garbės prezidiumą — ponios 
Mališauskienė, Zabukienė, 
Luckienė ir Aleksander — 
kapelionas sukalbėjo invo- 
kaciją ir, pagerbus susikau
pimo minute mirusias moti
nas, sekė P. Kviecjnsko 
jautrus pasveikinimo žodis 
mamytėms.

Motinas ir moteris apdo
vanojus gėlių puokštėmis 
.vyko meninė dans, praves
ta kun. Dr. P. Bačinsko ir 
Virg. Mališauskienės. Čia 
pasirodė pradėjusios veikti 
savaitgalio mokyklėlės jau
nieji mokiniai pasakydami 
eilėraščius ir padainuodami

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomi Juozas ir Sko- 
lastija Digriai, jų sūnus Vy
tautas ir duktėĖulalia Dig- 
rytė-J uodžiuvienė, gyvenę 
Hpodromo gatvėje, Šan
čiuose. Paieško Nina Svi- 
dzinskaitė-Dolles, 8882 Lau
ingen, Do., Imhofstr. 13, W. 
Germany.

Pasilinksminę, pasidalinę 
tarpusavyje įspūdžiais, ge
rokai po vidurnakčio, visi, 
skirstėsi į namus. Ačiū vi-, 
siems už atsilankymą. 

misi Pastosi 
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tris daineles. Programai iš
sibaigus motinos buvo suk
viestos prie gėlėmis išpilos- 
tų stalų vaišėms, kur nuo
širdžioje draugystėje be
bendraujant, besišneku
čiuojant ir sudainuojant 
prabėjo kelios malonios va; 
landos.

Atskirai susėdę salelėj po 
namu ’’specialias” vaišes tu
rėjo Stankūno chorelis su 
savo bičiuliais prie kurių ir 
man prisišlėjus patyriau, jog 
tai prieš savaitę įvykusiu 
Onutės Zabukaitės vestuvių 
puotos tęsinys.

Virtuvėje triūsė ponios 
Masteikienė, Žygienė, Bar- 
tonienė ir Zabukienė. Bar- 
be-que kepsniais rūpinosi 
Er. Bartonas, o gėralais P. 
Zabukas.

Ačiū visiems ir visoms: 
minėjimo parengėjams, 
programos pravedėjams ir 
išpildytojams, bitelėms • 
darbininkėms ir gausiems 
dalyviams.

Corindas Povilis

M.P. ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

Atkreipiame malonių 
skaitytojų dėmesį, ypač 
gaunančių Mūsų Pastogę 
užsienyje, kad mokėtina nu
rodyta suma Australijos do
leriais, nes iš kitur, kur vie
tinio krašto doleriai pigesni, 
negu Australijos, susidaro 
Mūsų Pastogei nuostolio ir 
tada prasideda nereikalin
gas aiškinimasis ir susiraši
nėjimas. Todėl mokėdami 
prenumeratą ar kitus pini
ginius įsipareigojimus Mūsų 
Pastogei siųskite pinigus 
australiškai doleriais arba 
atitinkamą sumą savais pi
nigais pagal Australijos do
lerio kursą. Ačiū.

Mūsų Pastogės 
Administracija

Prenumerata:
$20 
$24 
$35 
$50

Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir
• Bankstown, N.S.W. 2200
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