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Lietuvių Dienoms Rengti 
Komitetas, kovo 15 d. vėl 
susirinko posėdžio, nes Lie
tuvių Dienų suorganizavi
mas reikalauja didelio 
darbo. Melbourne turime 
labai rūpestingą ir darbštų 
L.D. Komiteto pirmininką 
Albertą Bladzevičių, kurio 
rūpesčiu komiteto nariai 
sklandžiai bendradarbiauja 
ir nuolatos informuoja apie 
savo darbo pažangą. Neten
ka abejoti, kad Lietuvių 
Dienos kelia pasididžiavimo 

' vieniems, o pasigėrėjimo ki- 
I tiems. Jos išgarsėjo visame 
į lietuviškame pasaulyje ir 
j kaskart sulaukiame svečių iš 
užjūrių. Į XII-tąsias Lietu

1982 LIETUVIŲ DIENŲ

GRUODŽIO 26 d., sekmadienis

vių Dienas Melbourne žada 
atvykti Ansamblis ’’Spindu
lys” iš Los Angeles, kuriam 
vadovauja p. Razutienė.

Malonu, kai iš užjūrių at
vyksta pas mus ir prisijun
gia prie mūsų meninių vie
netų ir šią didžiąją mūsų 
šventę paįvairina, tačiau tu
rime patys savo jėgų dar 
užtektinai, kad galime Lie
tuvių Dienas pilnai užpildy
ti. Tik dar kartą esu papra
šyta paraginti visų apylinkių 
organizacijų vadovus, kurie 
su savo grupėmis ruošiasi 
dalyvauti L.D., skubiai at
sakyti į gautus laiškus, kad 
sklandžiai būtų galima planą 
vykdyti.

Naujų Metų baliui jau už
sakyta didelė, patogi salė 
’’Civic Centre” Camberwell 
priemiestyje, o jaunimui už
sakyta taip pat gera salė 
’’Centrepoint , Royal Show
grounds. Patogus Naujų 
Metų sutikimas visiems pil
nai užtikrintas.

Alisa Baltrukonienė
A.L.D.M. Komiteto narė 

spaudos informacijai

Vasario 16 — kovo 16 Či
kagoje buvo surengta Švei
carijoje gyvenančio daili
ninko Gabrieliaus Stanulio 
dailės paroda. Jis 1944 m. 
baigęs Dailės Akademiją 
Vilniuje, studijavo tapybą ir 

* skulptūrą Ženevos (Šveica
rijoj) dailės mokykloje, tu
rėjęs eilę savo individualių 
Barodų Vak. Vokietijoje, 

veicarijoje, Prancūzijoje.
♦ ♦ ♦
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Povilas Kaupas BENAMIAI

Registracija
Iškilmingos Šv. Mišios šv. Pat. katedroje
Meno Paroda (26-28 d.) Liet. Namuose
Atidarymas Dallas Brooks Hall 3 v.v.
Priėmimas - vakarienė svečiams
Teatro Spektaklis - National Theatre, St. Kilda

GRUODŽIO 27 d., pirmadienis

Šv. Mišios jaunimui, St. Johns bažnyčioje
Sporto Šventės atidarymas - Albert Park 
’’Liaudies Literatūros Vakaras”, - Liet. Namuose 
Jaunimo Susipažinimo Vakaras - Royal Showgrounds

GRUODŽIO 28 d., antradienis

Sporto Šventė
Bendruomenės suvažiavimas - Liet. Namuose
Jaunimo Talentų Vakaras - National Theatre 
Repeticija -1, šokių šventei

GRUODŽIO 29 d., trečiadienis

Bendruomenės suvažiavimas
Tautinių Šokių Šventė
Sporto Šventė
Repecija - Dainos šventei 9 vai. ryto

GRUODŽIO 30 d., ketvirtadienis

Sporto Šventė
ALJ Sąjungos suvažiavimas
Soc. Moterų DAugijos suvažiavimas
Ramovėnu /šaulių suvažiavimas
Dainų Šventė

GRUODŽIO 31 d., penktadienis

Sporto Šventės uždarymas
Turistams apvažinėjimas po Melb. miestą
Naujų Metų Balius

(I) Camberwell Civic Centre
(II) Royal Showgrounds - jaunimui

ĮVYKIAI
Sovietų S-gos vyriausybė 

ėmėsi iniciatyvos atnaujinti 
derybas su Kinija siekiant 
normalizuoti pašlijusius 
santykius. Kiniečiai nekim- 
ba ant meškerės, bet lavi
ruoja tarp sovietų ir ameri
kiečių. Kiniečiai vaizduoja 
užsigavusius, nes Amerika 
pažadėjo parduoti Taivanui 
ginklų. Tuo pačiu punktu 
groja ir sovietai deklaruo
dami, kad Taivanas priklau
sąs Kinijai.

*♦*
2500 tarptautinės kariuo

menės pasiųsta į Sinajaus 
sritį, kurią Izraelis turi per
leisti Egiptui. Tarp jų yra 
apie šimtinė ir australų ka
rių. Izraelis turi perleisti Si
najų iki balandžio 25 d.

ARGENTINA UŽĖMĖ
FALKLANDO SALAS
Balandžio 2 d. Argentinos 

laivyno ir aviacijos daliniai 
užėmė Anglijos valdomas 
Falklando salas, kurios 
yra pačiame Pietų Amerikos 
iškyšuly netoli Argentinos 
krantų į rytus nuo Magelano 
sąsiaurio. Šios salos britų 
priklausomybėje išbuvo jau 
150 metų. Salų gyventojai 
verčiasi avių auginimu, žve
jyba ir medžiokle. Argenti- 
niečiai jau seniai reiškia 
pretenzijų į tas salas ir pla
navo vienokiu ar kitokiu bū
du jas atgauti. Netikėtas 
Argentinos kariuomenės 

įsiveržimas ir salų užėmimas 
sukėlė pasauly naują krizę, 
kuri vargu ar pasibaigs prie 
derybų stalo. Saugumo Ta
ryboje Anglija laimėjo, nes 
balsavimo keliu Argentina 
buvo pasmerkta kaip agre
sorius ir reikalauja kariuo
menę atšaukti. Bet Argenti
nos prezidentas nusistatęs 
kietai ir nežada iš salų 
trauktis. Anglija užimtų 
salų gelbėti pasiuntė karo 
laivyną.

Falklando salose Anglija 
laikė apsaugai ir vidaus 
tvarkai palaikyti apie 40 ka
reivių. Salose yra apie 2500 
gyventojų.

Kovo 15 d. Italijoje nu
teisti teroristai, kurie buvo 
pagrobę dar prieš Kalėdas 
amerikietį generolą J. Do
zier, kuris sėkmingai buvo 
išvaduotas ir ta proga suim
ta eilė grobikų - raudonosios 
brigados narių. Nuteisė 17 
teroristų įvairiomis baus
mėmis nuo 26 mėnesių iki 27 
metų.

***
Prez. R. Reaganas nese

niai iškilmingai paskelbė 
Afganistano laisvės dieną. 
Amerikoje veikianti Pabal- 
tiečių Santarvė deda pas
tangų, kad birželio 14 d. 
būtų įstatymo keliu pas
kelbta JAV Kongrese Balti
jos Laisvės Diena, nes kaip 

tik tą dieną 1940 metais įvy
ko Pabaltijo okupacija. Tuo 
reikalu susieita su kai ku
riais kongreso nariais ir 
kongresmanas Henry J. 
Hyde įnešė rezoliuciją, kurią 
iš pat pradžios parėmė 44 
atstovai. Tokią pat rezoliu
ciją numatoma įnešti ir 
sęnate. įnirtimu.

**♦

šešiolika mėnesių trukusi 
Madrido konferencija per
traukta ir atidėtą iki lapkri
čio 9 dienos. Šįoje konferen
cijoje daugiausia tampymosi 
buvo dėl žmogaus teisių pa
žeidinėjimo komunistiniuose 
konferencijos dalyvių kraš
tuose. Gal nė vienoj konfe
rencijoj nebuvo tiek daug 
kalbėta apie Pabaltijį ir Lie
tuvą kaip šioje. JAV ir 
Anglijos delegatai visai ne
vyniodami žodžių ir faktų į 
vatą kėlė Pabaltijo valsty
bių pavergimą ir prievartinį 
rusinimą. Ypač kietai buvo 
pastatytas Lenkijos padė
ties klausimas, kas ir pri
vertė konferenciją per
traukti iki lapkričio mėn.

♦ * *
Neseniai pravesti vidinės 

revoliucijos teriojamame 
Salvadore rinkimai baigėsi 
valdančios partijos pergale, 
tačiau tas reikalų nepage
rino. Revoliuciniai marksis
tiniai partizanai su tuo nesi
skaito ir terorizuoja kraštą 
kaip ir anksčiau, gal dar su 
didesniu įnirtimu.
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Taip susinaikinsime ir be KGB
Eilę metų, galima sakyti 

nuo pat kūrimosi pradžios, 
Australijoje lietuviai gyve
no ramų ir kūrybingą gyve
nimą be didelių barnių ar 
skandalų. Kas be to, kaip ir 
visur buvo kai kurių nesusi
pratimų arba lokalinių ne
sutarimų, kas yra visai ne- 
turalu demokratinėje bend
ruomenėje, kaip kad ir šei
moje.

Gal kiek rimtesnis skan
dalas buvo iškilęs prieš 
maždaug 13 metų, kai sau
jelė patriotizmu prisidengu
sių net pačiose bendruo
menės viršūnėse įžiūrėjo iš
davikiškų pradų, bandė pa
kirsti bendruomenės autori
tetą ir perimti ir net su
griauti benduomenės laik
raštį aktyviausius bendruo
menės narius apšaukdami 
bendradarbiautojais su ko
munistais arba net visiškai 
raudonais. Ir čia pasirodė, 
kokia yra stipri ir vieninga 
mūsų bendruomenė: ji nesi
davė suskaldoma ir atmetė 
išsišokėlių ultimatyvinius 
reikalavimus. Gi jie patys 
nutilo pasitraukę į savo ur
vus niekur neprisidėję prie 
pozityvaus darbo nei anks
čiau nei vėliau. Bandymas 
suskaldyti bendruomenę ne 
tik kad nepavyko, bet grei
čiau pačią bendruomenę 
stipriau sucementavo, kuo 
galime ir šiandie pagrįstai 
didžiuotis.

Bet dešimtmetį trukusi 
giedra vėl pradeda niauktis. 
Vėl atsirado tarsi koks slap
tas niekeno nepripažintas 
tautos gynėjų tribunolas, 
kuris savo aukomis pasi
rinko atskirus, labiausiai 
bendruomenėj prasikišian- 
čius asmenis apšaukiant 
juos bendradarbiautojais su 
tautos pavergėju ir KGB 
įrankiais. Šio neatsakingo 
elemento įtarinėjimai pa
verčiami tiesiog kaltinimais 
tokį asmenį pasmerkiant 
arba tiesiog eliminuojant iš 
aktyvios veiklos. Kiek jau
tresnis tokių kaltinimų — 
įtarinėjimų nepakelia ir sa
vanoriškai pasitraukia, ypač 
nesulaukiant jokio užnuga
rio. Šiandie vienas, rytoj gal 
kitas, ir taip ilgainiui pati 

A.A.
Dr. STASIUI SKAPINSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Liudą, sūnų 
Karo, dukrą Dagę ir jos vyrą Dr. Rimantą Šarkį ir visus 
gimines. Liūdime netekę ilgamečio choristo.

Geelongo Lietuvių Choro Valdyba

Staiga mirus A.L.B. Geelongo Apylinkės Valdybos 
pirmininkui

Dr. STASIUI SKAPINSKUI 
skausmo valandoje giliai užjaučiame jo žmoną Liudmilą, 
sūnų Harro, dukrą Dagę, žentą Dr. Rimą Šarkį, anūkus, 
gimines ir visus artimuosius ir kartu liūdime

Geelongo Lietuvių Sąjungos Klubo Valdyba
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bendruomenė liks be autori
tetų ir tuo bus sunaikinta 
lietuvybės tvirtovė, kuri 
sėkmingai nešė vėliavą jau 
virš trisdešimties metų.

Šiuo kartu negalima pra
eiti tylomis pro tokią nelai
mingą auką Sydnejuje p. 
Antaną Kramilių. Per de
šimtmečius šis žmogus savo 
pasišventimu lietuvybei, 
bažnyčiai, antikomunistinėj 
veikloj savo pastangomis 
tiesiog pralenkė pats save. 
Nors ir be aukštojo išsilavi
nimo jis pagal savo sugebė
jimus ir valią pasitarnauti 
tautai ir bendruomenei pa
siekė daugiau, negu tituluoti 
autoritetai. Jis yra ir ilga
metis choristas, reikalui 
esant ir solistas, vargoni
ninkas, pastovus korespon
dentas ne tik lietuvių, bet ir 
australų spaudoje, nuolat 
replikuodamas laiškais re
dakcijai apie komunistų 
rausimąsi po demokratiniais 
pagrindais, replikuodamas į 
visokius prokomunistinius 
propagandinius laimėjimus, 
jis ir veikėjas - kovotojas 
pavergtųjų tautų eilėse, 
pastaruoju metu sėkmingai 
atstovavęs lietuvius ir net 
pirmininkavęs Pavergtų 
Tautų Komitete, pagaliau jis 
nepavargs tantis 
darbuotojas lietuviškame 
gyvenime. Bėjo neišsiverčia 
jokios lietuviškos laidotu
vės, sekmadienių pamaldos 
jam bevargonaujant ir rei
kalu esant solo begiedant. Ir

Lietuviškų Studijų Komiteto veikloj
Lietuviškų Studijų Komi

tetas įsteigtas 1981 metais 
rugpjūčio mėnesį ir susidaro 
iš p-lės A. Butkutės, p. Po
vilo Baltučio ir pirmininkės 
Dr. K. Brazaitienės.

Komiteto paskirtis yra 
rūpintis įvesti lietuvių kal
bos dėstymą Monash uni
versitete ir pakeisti rusų 
departamento - (Russian 
Departament) pavadinimą į 
’’Slavų - Baltų” departa
mentą (Slavic—Baltic De
partment).

Anksčiau reikalus tvarkė 
’’Viktorijos Etninių Kultūrų 
Taryba” (Ethnic Cultures 
Council in Victoria), p. Zub- 

visur jis suspėdavo ir pagal 
savo išgales atlikdavo. Nėra 
kur nors kalbėtojo mitin
guose ar demonstracijose, 
jis eina ir kalba tiek lietu
viškai, tiek angliškai. Ir da
bar tokį žmogų atstumti ir 
net jį pasmerkti, kad jis 
dalyvavęs kai kieno įtarti
nose draugo surengtose 
prieškalėdinėse vaišėse įta
riant ten buvus ir sovietinių 
diplomatų, tai jau einama 
pertoli. Net ir jeigu ten būtų 
buvę tokių diplomatų (kas 
nėra įrodyta), tai dar ne
reiškia, kad jau bendradar
biavimas ar net principų iš
davimas. Įvairiuose pačių 
sovietų rengiamuose priė
mimuose dalyvauja ne tik 
vakarų diplomatai, bet ir 
Vatikano atstovai, bet 
niekas negali primesti, kad 
tai demokratinių principų ar 
pačios bažnyčios išdavimas. 
Pagaliau minimas asmuo to
se vaišėse dalyvavo ne vie
nas, bet ir visa eilė žinomų 
mūsų bendruomenėje asme
nų, bet kitiems nieko nepri- 
kišama, o A. Kramilius ne 
tik apkaltintas, bet ir pas
merktas. Štai prie ko pri
eita.

Tokiu būdu iš tiesų, kas gi 
griauna mūsų rezistenciją 
— KGB ar mes patys? Iš 
tikrųjų ir toliau vienas kitą 
taip beįtarinėjant nereikės 
jokios pašalinės intervenci
jos - mes patys vienas kitą 
sunaikinsim, ir, be abejo, 
mūsų ir mūsų tautos priešo 
džiaugsmui. Ar tuo patar
nausime bendruomenei ir 
savo pavergtai tautai?

(v.k.)

ro pirmininkaujama. VEKT 
ir Viktorijos Baltų Tarybos 
(The Baltic Council of Vic
toria)) apimtyje, lietuviai 
kartu su latviais kreipėsi į 
Monash ir Flinders univer
sitetus prašydami, ar šie 
universitetai nesutiktų 
įvesti baltų kalbų dėstymą, 
jei būtų gaunama finansinė 
parama. Pagrindu tam buvo 
1981 m. kovo 26 d. Federali
nio Parlamento paskelbtas 
ir išplatintas Aukštųjų 
Mokslų Komisijos (Tertiary 
Education Commission) 
pranešimas, kad bus finan
siniai remiamos įvairios kal
bos, kurios iki šiol nepakan
kamai arba dar visai univer
siteto lygyje nedėstamos.

Galimybės baltų kalbų 
dėstymui egzistuoja tik tuo
se dviejuose universitetuo
se, nes jie turi kvalifikuotus 
lingvistus.

Kiek žinoma, tarp Monash 
ir Flinders (Pietų Australi
joje) universitetų buvęs su
sitarimas, kad, gavus iš val
džios finansinę paramą, abu 
universitetai pasiskirstytų 
baltų kalbų dėstymu.

Jau 1981 metų eigoje 
VEKT lietuvių dalinys įsiti
kino, kad toje organizacijoje 
susidarė interesų skirtumai. 
Latvių kalba, jų bendruo
menės finansiniai remiama, 
dėstoma Flinders universi
tete jau nuo 1968 metų, o 
Melbourne u-te nuo 1978; ir 
tai ne tiesioginiai kaip latvių

Padėka
Praradus mūsų brangų vyrą, tėvą, uošvį ir senelį 

Dr. STASĮ SKAPINSKĄ
širdingai dėkojame kun. Pr. Daukniui už gedulingas pa
maldas, ponams Tamošiūnui,Mieldažiui, Žilinskui ir Bla- 
dzevičiui už griaudžius atsisveikinimo žodžius, Geelongo 
choristams už garbės sargybą prie karsto ir giesmes baž
nyčioje, Geelongo apylinkės Moterų Draugijai už paramą 
liūdesio valandoje ir gražų šermenų suruošimą.

Taip pat širdingai ačiū tautiečiams už gausų dalyvavi
mą, dalinai, suvažiavusiems iš Sydnejaus, Canberros, 
Melbourne ir kt. atiduoti paskutinę pagarbą velioniui. 
Ačiū ir tiems, kurie jam pagerbti aukojo A.L. Fondui.

Jūsų visų užuojautos ir paguodos žodžiai sušvelnino 
širdies skausmą.

Žmona Liudmila, sūnus Harro, 
duktė Dagmar, žentas Rimantas ir 

anūkai Baltija ir Darius

Žinios
Dar pernai JAV Lietuvių 

Fondas iš dail. Prano Dom- 
šaičio palikimo įsigijo apie 
kelis šimtus dailininko dar
bų, kurių dalis neseniai buvo 
išstatyta dailės parodoje Či- 

■kagos Jaunimo Centre. Dail. 
P. Domšaitis tarptautiniu 
mastu meno pasaulyje pri
pažintas vienu iš didžiųjų 
XX amžiaus dailininkų.♦♦

Specialistai Antarktikoje 
tvirtina, kad šis žemynas 
esąs turtingas įvairių meta
lų ir mineralų klodais. Už
tikta vario, aukso, švino, 
cinko ir eilė kitų, bet dar ne
ištirta jų kokybė ir galimas 
kiekis.

Prenumeruokite
“Mūsų Pastogę”

kalba, bet kaip vienas iš 
’’Specialių lingvistikos daly
kų ’ (Special Topics in Lin
guistics). 0 lenkams pasise
kė 1981 metais įvesti savo 
kalbą dėstamuoju dalykų į 
Monasch u-tą.

Ponui Zubrui iš VEKT' 
pirmininko pareigų pasi
traukus, aukščiau minėtoji 
iniciatorių grupė nutarė, 
kad patys lietuviai, kaip 
ALB padalinys, turi siekti 
užsibrėžto tikslo.

Lietuviškųjų Studijų Ko
miteto veikla prasidėjo 
laiškų rašymu atsakomin- 
goms įstaigoms ir asme
nims, nurodant, kad nei vie
nas iš 16-kos Australijos 
universitetų nepadavęs 
prašymo įvesti lietuvių kal
bos dėstomuoju dalyku, nors 
Aukštųjų Mokslų Komisija 
(TEC) ir Daugkultūrinių 
Reikalų Institutas (Institute 
of Multicultural Affairs) 
savo pranešimuose buvo pa
brėžęs, kad lietuvių kalba 
yra dėstoma brandos ates
tato lygyje. Be to užakcen
tuota, kad Monash u-te iš
skirtinai gera padėtis lietu
vių kalbos dėstymui.

Komitetas turėjo vilčių, 
kad Monash u-tas, siūly
damas pripažinti lietuvių 
kalbą dėstomu dalyku, pra
šys tam tikslui ir finansinės 
paramos. Deja, Monash u-to 
dekanas prof. Legge savo 
atsakyme pareiškė, kad u-te 
pirmauja moderniosios 

graikų ir italų kalbos. Buvo 
vėl reaguota laišku prašant, 
kad ir lietuvių kalba būtų 
pripažinta viena iš pirmau
jančių kalbų. Į tai nė atsa
kymo nesulaukta, o ir 
paskutinieji gauti praneši
mai nieko nežada. Tiek per 
televizijos kanalą 0/28, tiek 
iš švietimo ministerijos yra 
pranešta, kad sekantiems 
trejiem metam (1982-84) 
paskirta po 200.000 dolerių 
dvylikai kalbų, bet lietuvių 
kalba į jų skaičių neįskaity
ta.

Atsižvelgiant į tai, kad 
lietuvių kalbos nedėstymas 
u-te buvo iškelta tiek švieti
mo ministerijos, tiek ir 
Daugkultūrinių Reikalų 
Instituto, kreiptasi tiesiai į 
televizijos kanalą 0/28, pa
reiškiant protestą prieš 
pinigų paskirstymą etni
nėms grupėms, aplenkiant 
lietuvius.

Lietuviškųjų Studijų Ko
mitetas norėtų atkreipti 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės dėmesį į sekan
čius faktus, kurie svarbūs 
užgarantuoti lietuvybės 
tęstinumą Australijoje:

1. Lietuvių kalba dėstoma 
iki brandos atestato 3-se 
Australijos valstijose — 
Viktorijoje, Pietų Australi
joje ir N.S.W., bet iki šiol 
nedėstoma aukštosiose mo
kyklose - nei universitete, 
nei bet kuriame iš 129-nių 
Švietimo Suaugusiems Ta
rybos institutų (Council of 
Adult Education).

Apie tai L.S.K. ruošia fe- 
deralinei valdžiai peticiją, po 
kuria bus kviečiami pasi
rašyti visi lietuviai ir pri
jaučiantieji. Manoma 
surinkti apie 10.000 parašų. 
Peticijoje prašoma per
svarstyti finansinės para
mos atmetimą, pabrėžiant, 
kad lietuvių kalba šiame 
krašte yra vartojama virš 30 
metų. Negalint atsikviesti 
lietuvių kalbos mokytojų iš 
okupuotos Lietuvos vienin
telė išeitis išlaikyti etninį 
identitetą ir aktyviai daly
vauti daugkultūtinėje bend
ruomenėje yra įvedimas lie
tuvių kalbos dėstymo uni
versitete.

2. Ne paslaptis, kad mo
kinių skaičius savaitgalio 
mokyklose drastiškai mažė
ja. Todėl A.L.B., tai yra visi 
lietuviai ”in corpore” privalo 
nepasiduoti asimiliacijos 
procesui ir kovoti už moki
nių skaičiaus palaikymą tose 
mokyklose. Priešingai Lie
tuviškųjų Studijų Komiteto 
pastangos prarastų savo 
tikslą.

Dr. Kristina Brazaitienė — 
Čėsnaitė

L.S.K. pirmininkė
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MOKSLAS IR PRETENZIJA
A. Zubras

P. Fedosijevo ir bendra
darbių paruošto politinei ir 
ideologinei indoktrinacijai 
skirto veikalo ’’Mokslinis 
komunizmas” (vertimas i 
lietuvių kalbą, Mintis, Vil
nius, 1973 m.) ivado pirmais 
žodžiais nusakoma veikalo 
paskirtis: ’’Jis tiria kapita
lizmo revoliucinio nuvertimo 
procesus ir komunistinės vi
suomenės - žmonijos pažan
gos aukščiausios pakopos - 
atsiradimo ir raidos dėsnin
gumas” (3 p.). Toliau tame 
pačiame puslapyje: ”... vie
nintelius teisingus
atsakymus duoda marksiz- 
mas - leninizmas”. Pabrau
kimai citatose šio straipsne
lio autoriaus. Tariamai 
mokslniam veikalui stebėti
na tvirtinimas, kad ’’Moksli
nio komunizmo” autoriai at
radę galutinę tiesą, vienin
telius teisingus atsakymus. 
Tokių pretenzijų Vakaruose 
iš išmintingų sociologų bei 
politinių mokslų teoretikų 
nėra tekę girdėti ir tikriau
siai neteks. Komunizmas, jei 
priimti jį kaip ekonominę - 
politinę gyvenimo apreišką, 
negali pretenduoti į aukš
čiausią pakopą, bet tik į pa
kopą. Aukščiausiai tai galu
tinė. Negi ’’Mokslinio komu
nizmo” autoriai tariasi priė
ję ar tikisi greit būsiant gy
venimo pabaigą? O jei ne, tai 
toks tvirtinimas prieštarau
ja jų pačių pamiltam dialek
tiniam principui istorinėje 
raidoje. Laiko tėkmės po
žiūriu teze reikia laikyti ka
pitalizmą (kaip ankstesnę 
apraišką), kurios antitezė - 
priešybė, sakykim, būtų ko
munizmas ar marksizmas. 
Koks gi turėtų būti sintezės 
turinys? Istorijoje turėjome 
maisto rinkėjų bei medžio
tojų laikus, gentinį primity
viojo žemės ūkio bei žuvi
ninkystės amžių, feodalizmo 
periodą su vergija ir bau
džiava, kurio antiteze 
galima skaityti kapitalizmą 
su greta besivystančiu pri
vačios iniciatyvos žemės 
ūkiu. Koks galimas dabar 
naujos sintezės turinys, ky
lantis iš komunizmo antite
zės, galima tik spėlioti. At
rodo, kad liberališkas de
mokratinis socializmas būtų 
logiška pasekmė. Viena ta
čiau labai aišku, kad kapita
lizmo antitezė marksistinis 
komunizmas negali būti lai
komas nei aukščiausia pako
pa istorinėje raidoje, nei 
vieninteliu teisingu atsaky
mu, nes tokių atsakymų iš 
viso nėra. Geriausiu tai tik 
tarpsnis istorinėje raidoje. 
Viena silpnybė šitoje tezės 
antitezės schemoje tai gy
venimo reiškinių suprastini- 
mas pagal protu sukurtą 
schemą, išleidžiant visą eilę 
apraiškų, kurios neįtelpa į 
schemą. Priešybė yra lais
vas privatus ūkis suvalsty
bintam ūkiui. Tik ir laisvos 
iniciatyvos ūkio kraštuose 
bankų veiklai, užsienio pre
kybai, šiaip didelio masto 
ūkio planams daugiau ar 
mažiau vadovauja valstybi
niai organai. Kaikuriais at
vejais kontroliuoja ir kainas, 
t.y privačios iniciatyvos pel
ną. Klasinio kapitalizmo 
kraštų kaip ir nėra. Arba 
vėl. Anglijoje ir prieškario 
Vokietijoje (ypač prieš I-jį 
Pasaulinį karą) greta kapi
talistinių sutikome išlikusias 
feodalizmo apraiškas, Ang
lijoje ir šiandien. JAV, Va
karų Europoje; Australijoje, 
Pietų Afrikoje kapitalizmas 

nėapjungė žemės ūkio į di
džiųjų koncernų plantacijas. 
Tiesa, yra ir tokių, bet buvę 
laisvieji ūkininkai nėra virtę 
tų plantacijų išnaudojamais 
darbininkais, o didelė dalis 
jų yra išlikę ir sėkmingai 
gyvuoja. Vakarų Bendrosios 
Rinkos kraštuose dominuoja 
smulkusis žemės ūkis, ir 
ūkininkų balsas tų kraštų 
ekonomijoje ir politikoje la
bai svarus. Tas ypač ryšku 
federalinėje Vokietijos res
publikoje ir Prancūzijoje. 
Pramonėje bei prekyboje 
didieji koncernai kai kuriuo
se kraštuose atsirado, bet 
gyvenimo aukštyn kojom 
neapvertė. Laisvojo ūkio 
kraštai mokėjo ir moka su
sirasti gyvenimiškus kelius 
ir neišaugino išnaudotojų 
kapitalistų bei prie jų prisi
plakusiųjų klasės greta mil
žiniško beteisių proletarų 
būrio, kaip tikėjo ’’neklai
dingasis” pranašas Marksas 
ir jo apaštalas Leninas. 
Laisvi rinkimai verčia ir už
kietėjusius konservatorius 
reviduoti savo programas ir 
pagal tai elgtis.

Nėra kalbos, kad žmonijos 
dauguma apšvietos amžiuje 
yra žymiai humaniškesnė, 
kaip kad ji buvo feodalizmo 
ir baudžiavos laikais. Iš to 
gyvenimiško šaltinio yra ki
lusios ir daugelis socialisti
nių idėjų, kurias adoptavo 
liberalų ir net konservatorių 
partijos. Šį naujųjų laikų 
nusiteikimą teisingai yra 
paryškinęs egzistencializmo 
filosofas Karl Jaspers. Jo 
žodžiai: ’’Socializmu vadina
si šiandien kiekvienas nusi
teikimas, kiekviena pastan

Lietuvių kalbos kilmė
G. Kaminskas

Yra lietuvių, ypatingai 
jaunuolių, kuriems ne visiš
kai aiškus lietuvių kalbos 
kilmės klausimas. Dažnai 
girdėti užuominų, kaip ’’lie
tuvių kalba yra pati seniau
sia kalba” arba ’’lietuvių 
kalba kilusi iš Sanskrito kal
bos”. Kur teisybė?

Išskyrus estų, suomių ir 
vengrų kalbas (kurios pri
klauso vadinamai ugro-finų 
kalbos grupei) visos Euro
pos kalbos priklauso vienai 
šeimynai, t.y. indo-europie
čių. Tai reiškia, kad visos tos 
kalbos yra kilusios iš vienos 
bendrinės kalbos, kuria bu
vo kalbama žiloje senovėje. 
Toji kalba mokslininkų va
dinama indo-europiečių kal
ba (original Indo-European 
language, vokiškai Indoger- 
manische Ursprache), bet 
aišku, ji nebeegzistuoja, ka
dangi visos gentys, kurios ja 
kalbėjo, išsiskirstė, ir iš jų 
skirtingų dialektų atsirado 
visos Europos kalbos. Kal
bininkai galvoja, kad šios 
kalbos kilmės vieta pietva- 
karų Azijoje, maždaug ten, 
kur dabar Iranas (žodis 
Aryan siejamas su vardu 
Iran) ir galvoja, kad gentys 
pradėjo skirstytis maždaug 
apie 3000 metų prieš Kris
tų). Ne visos iškeliavo į Eu
ropą. Dalis išvyko į rytus, ir 
iš jų dialektų išsivystė kelios 
dabartinės Azijos kalbos, 
kaip Hindu (kalbama Indijo
je: jos senovinė literatūrinė 
forma vadinama Sanskrit), 
Urdu (Pakistane), Farsi 
(Irane) ir Pašto (Afganista

ga ir kiekvienas planas, kai 
siekiama tvarkos, visų 
bendradarbiavimo ir sugy
venimo, remiantis teisingu
mu, atmetant privilegijas. 
Socializmas yra šių dienų 
žmonijos visuotinė tenden
cija darbo organizavime ir 
pasidalinime gamybos gė
rybių, įgalinant visų žmonių 
laisvę. Ta prasme šiandien 
kiekvienas yra socialistas” 
(K. Jaspers, Worn Unsprung 
und Ziel der Geschichte, 
Muenchen, 1950, p. 217). 
Tačiau tuo pat K. Jaspers 
pastebi, kad toks nusiteiki
mas labai skiriasi nuo mark
sistinio socializmo sampra
tos, kuris savinasi visuoti
nės tiesos pažinimą žmonijos 
raidoje. Čia tai K. Jaspers 
priešybė ’’mokslinio" komu
nizmo doktrinieriams. Jis 
pasisako prieš visuotinį 
valstybiniu mastu planavi
mą, nes su tuo būtinai su
rišta prievarta. Jaspers yra 
laisvės filosofas, laisvės, ku
ri visuomenėje tegalima 
jripažįstant vienas kitam 
aisvę, kai galios jėga paža- 
jojama teise pagrįsta sant
varka, kai nei atskiras žmo
gus nei bet kuri žmonių gru
pė nepretenduoja į absoliu
čios tiesos pažinimą.

’’Mokslinio komunizmo” 
autoriai yra tat sukūrę poli
tinę - ideologinę doktriną, o 
ne mokslinį veikalą. Laiky
tini jie todėl indoktrinato- 
riais, propagandistais. Tik
rai vertingo bei pažintino 
tokie žmonės ųieko neduoda. 
Mokslas tegalimas, kur tavo 
pasirinktai temai yra žodžio 
bei minties laisvė, kai laisvė 
yra mokslinėse institucijose 

ne). Iš čia aišku, kodėl nau
dojame terminą indo-euro
piečių kalbos.

Supratus Europos kalbų 
kilmę galim suprasti ir mūsų 
kalbos svarbumą: iš visų 
kalbų, kurios išsivystė iš 
originaliosios indo-europie
čių kalbos, lietuvių kalba yra 
mažiausiai pasikeitusi; reiš
kia, ji geriausiai išlaikė se
novišką formą. Tai lengva 
matyti iš kelių pavyzdžių, iš 
gramatikos: lietuvių kalbos 
daiktavardžiai turi septynis 
linksnius, o lotynų kalba tu
rėjo tik šešis, nes jau buvo 
praradusi vietininką. Lietu
vių kalbos veiksmažodžių 
morfologijos sudėtingumas 
prilygsta Sanskritui arba 
senovės graikų kalbai. Taip 
ir mūsų kalbos fonetinė for
ma. Palyginkime: Lietuviš
kai — Dievas davė dantis. 
Septyni vyrai traukia jungą. 
Lotyniškai — Deus dedit 
dentes. Septem viri jugum 
trahunt.

Daugeliu atvejų mūsų 
kalbos formos yra senesnės 
ir už lotynų. Pavyzdžiui, lo
tynų sol lietuviška saulė. 
Lotynų kalboj dvibalsis ”au” 
yra pasikeitęs į vienbalsį 
”o”, ir linksniuotės galūnė 
(kuri prilygtų lietuviškai - ė) 
jau yra dingusi.

Taigi, jei kitataučiai mūsų 
klausia apie lietuvių kalbos 
kilmę, labai svarbu jiems 
duoti teisingą informaciją 
pabrėžiant, kad lietuvių kal
ba nėra slavų kalba ir turi 
tik vieną artimą giminę - 
latvių kalbą ir dar anksčiau

- mokslų akademijose, uni
versitetuose, mokslinėse 
leidyklose. Mokslas yra pa
tirtinis pažinimas, atsirėmęs 
eksperimentų, analizės, ste
bėjimų, indukcijos. Išvados 
daromos iš faktų, žinant kad 
ir jos abejotinos, nes faktų 
visuma žmogui neprieinama. 
Į absaliučias kad ir dalines 
tiesas nepretenduoja net 
tiksliųjų mokslų' žmonės. 
Nelaikoma net absoliučia 
tiesa, kad visi kūnai nuo ši
lumos plečiasi. O gal bus 
ateityje surasti kūnai, kurie 
nesiplečia (Karl Popper, The 
Logic of Scientific Discovery 
1934; mintis paimta iš 
”Age”, 23 11.1982, Science 
Philosophy).

Kritiškasis mokslinis ir 
apriorinis doktrinis galvoji
mas atsispindi ir kasdieni
niame galvojime, pačiame 
gyvenime. Doktrinieriumi 
skaitomas žmogus, kuris at
kakliai laikosi kurios nors 

senprūsių. Jei kas nori 
smulkesnių informacijų, ga
lima jiems atsakyti maždaug 
šitaip: lietuvių kalba, kaip ir 
daugelis Europos kalbų ki
lusi iš vienos bendrinės kal
bos žiloje senovėje. Iš visų 
kalbų, kurios išsivystė iš to 
paties šaltinio, lietuvių kal
ba yra mažiausiai pakitusi.

Ir jeigu angliškai tenka 
aiškinti: The Lithuanian 
language, like most of the 
languages of< Europe, comes 
from an original common 
language which was spoken 
several thousand years ago. 
Of all the languages, which 
developed from that source, 
Lithuanian has changed the 
least. Therefore it is rather 
similar to Latin.

’’Lietuvių pasakas” vokiš
kai išleido Diederich leidyk
la Duesseldorfe. Leidinys 
susilaukė didelio dėmesio ir 
palankios kritikos Vokieti
joje ir Šveicarijoje. Pasakas 
vertė Joachen D. Range,

* * * 

suformuluotos pažiūros, iie= 
paiso gyvenimo faktų, nesi? 
leidžia į kompromisus. Ta 
prasme doktrininis galvoji
mas artimas dogmatiniam, 
kai sudaroma teorija ar pa
žiūra neatsižvelgiant, ar 
žmogiškasis protas bei gy
venimiškoji patirtis tokius 
sprendimus pateisina;

Kai gyvenimas supranta
mas kaip savaimingas, ta
čiau nuo žmonių bei jų san
tykių priklausomas vyks
mas, tai tokioje aplinkoje 
vyrauja kritiškas, gyvenimo 
faktų atsirėmęs samprota
vimas. Kai pagal tai ieškoma 
kelių gyvenimui vairuoti, 
tokį priėjimą vadiname 
pragmatiniu. Pragmatizmas 
(gr. veiksmas, praktika) 
žmogaus veiksmuose įžvel
gia jojo esmę ir pagal tai 
susidaro vertybių sampra
tas bei kategorijas apskritai 
gyvenimui.

Dar 1956 metais 
Amerikos prezidentas Ei
senhower pasiūlė Sovietų 
Sąjungai atviros oro erdvės 
planą, pagal kurį abiejose 
pusėse būtų leidžiama ste
bėti ir sekti karinius įrenti- 
mus iš oro, bet sovietai šį jo 
planą atmetė. Taip pat jie 
nesutiko su Eisenhowerio 
pasiūlymu sumažinti karines 
jėgas.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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CHANNEL 0 AND CHANNEL 28 
MUIIKUUURAL TELEVISION

Pasauliniai filmai
skemadieniais

8.30 vai. vak.

Prieš 60 metų Leninas ra
šydamas apie Pasaulinės 
Revoliucijos planus aiškino, 
kad sunkiausias objektas jų 
plane yra Amerikos sunai
kinimas.

Leninas rašė: mes turime 
apsupti Ameriką iš visų pu
sių, visuose Centrinės Ame
rikos valstybėlėse įvedant 
komunistinę santvarką. Ta
da sukėlus negrus prieš bal
tuosius, sunaikinsime Ame
riką iš vidaus.

Dabartiniai įvykiai San 
Salvadore ir Guatemaloje 
rodo, kad viskas eina pagal 
Maskvos planą.

Komunistų partizanai 
veikia jau Bolivijoje, Urag- 
vajuje ir Costa Rikoje. Ni- 
karagua jau seniai valdo ko
munistinė valdžia, kuriai ten 
įsigalėti padėjo liūdnos at
minties buv. prezidentas 
Carteris. Jis buvo naivus ir 
apsistatęs ružavais patarė-
jais kovojo neva tai už žmo
gaus teises ne komunistų 
diktatūros šalyse, kur vieš
patauja vergija, bet už ko
munistų teises ardyti lais-. 
vojo pasaulio valstybių 
santvarką.

Vykstant sukilimui Nika- 
ragua valstybėje, Amerikos 
kairiųjų valdoma spauda 
šaukė: padėkime Sandinistų 
sukilėliams. Jie nėra komu
nistai, nes į jų vadovybę įei
na ir keletas nekomunistų. 
Jie kovoja už žmogaus teises 
prieš diktatorių Samozą.

Panašiai, pagal rusų 
dis-informacijos agentūros 
nurodymus Amerikos ir 
Australijos spauda ’’įrodi
nėjo” kad Viet-Kong nėra 
komunistai, nes ten yra 
įvairių pakraipų žmonės, 
kurie kovoja tik prieš ame
rikiečių ’’agresiją’’. Matome, 
kad Vietnamas, Laos ir 
Kambodija šiandien tvirtai 
valdomos vien tik komunis
tų, o opozicija šešios pėdos 
po žeme.

Nikaragva valstybėje 
vykstant partizanų kovoms 
prieš Samozos vyriausybę 
visa Vakarų spauda šaukė: 
Nebijokime Sandinistų. Jų 
vadovybėje yra įvairių par
tijų ir pažiūrų žmonės. Su
kilimo metu aišku jie buvo 
naudingi komunistinei pro
pagandai, kad žmonės taip 
jau nebijotų sandinistų. 
Šiandien komunistams 
perėmus į savo rankas visą 
valdžią šitie ’’demokratai” 
dabar bėga į užsienius ir į 
taip jų neseniai prakeiktą 
Ameriką, teisindamies, kad 
girdi mus komunistai apga
vo.

Leninas prieš 60 metų, 
kartu paklaustas, kodėl jis 
leidžia Europos ‘komunistų 
partijoms bendradarbiauti 
ir sudarinėti ’’Vienybės 
frontus” sti social-demokra- 
tais, atsakė: jie yra dabar 
mums reikalingi kvailiai, kai 
ateisime į valdžią, mes juos 
sunaikinsime taip kaip su
naikinome visoje Rusijoje.

Jeigu neatsirastų tų
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Lenino pranašystės
Alb. Pocius

"naudingų kvailių”, komu
nistai vieni niekur neįsi
galėtų. Mūsų ir viso pasaulio 
nelaimė yra ta, kad tų ’’nau
dingų kvailių” vis daugėja.

Gero gyvenimo išlepintas 
žmogus- neturi noro kovoti 
už tiesą ir gėrį. Jis neskaito 
rimtų knygų ar politikos 
žurnalų ir neseka gyvenimo 
įvykių istorijos. Jis yra raš
tingas analfabetas kuris pa
tiki saldžiai komunistų pro
pagandai padėdamas arba 
bent netrukdydamas komu
nistinei revoliucijai. Tikėda
mas, kad prie ’’darbo žmonių 
valdžios” jis galės dar ma
žiau dirbti ir dar didesnę al
gą gauti pasidalinant ’’kapi
talistų ir buožių” turtais.

Dabartiniu metu vykstant 
komunistų sukilimui San 
Salvadore, Amerikos libe
ralinė spauda vėl šaukia pa
gal sovietų Rusijos disin- 
formacijos biuro nurodymus

Kam neteko valgyti savo 
duonos, ašarose mirkytos, 
kas nepraleido nemigo nak
tų besislapstydamas ir be
verkdamas prie svetimos 
lovos, tas nežino, kas yra 
tėvynės meilė, tas niekad 
nepajuto savo širdyje, ko
kios dangiškos jėgos Tu gali 
duoti kenčiančiam, Stebuk
lingoji Aušros Vartų Dievo 
Motina! Į ką kitą mums, 
praradusiems gimtąjį šalį, 
beliko kreiptis?

Ir kodėl mums buvo lemta 
tik dvidešimt metų šildytis 
nepriklausomybės saulute? 
Kas galėjo būti kaltas? Ar 
tas trumpas laikas, susidė- 
jusios aplinkybės, ar mes 
patys?

Pirmiausia mes patys, 
Mums tada trūko vienybės, 

broliškumo. Kur tik susitiko 
du lietuviai, tai jau buvo 
trys nuomonės. Tuojau vie
nas kitą apkalbėdavo, kriti
kuodavo ir tik žiūrėdavo, 
kad kitas už jį kištų pirštus į 
ugnį. Pertrumpas laikas, 
kad būtume suspėję užgy
dyti šimtmetinio pavergimo 
padarytas žaizdas. Galvoja
me, kaltos aplinkybės, kad 
ne tik Baltijos kraštai, bet ir 
stipresnės valstybės kaip 
Čekoslovakija, Bulgarija ir 
kiti turėjo pasiduoti komu
nizmo jungui. Prisimenu, 
dar prieš karą man teko 
porą savaičių su inž. V. Li- 
kevičium pabuvoti Prahoje 
studijuojant judėjimą, šva
ros palaikymą ir bendrą 
didmiesčio tvarkymą, ir jau 
tada buvo galima pastebėti, 
kad šitie kraštai (slavų kil
mės) jau buvo raudoni ir tik 
laukė progos įlįsti į globą to, 
kuris daugiau žadėjo gėry
bių.

Kitas reikalas su Pabaltijo 

seną dainelę, apie sukilėlius. 
Jie rašo: Nėra įrodymų, kad 
juos remia Rusija arba Ku
ba. Jie menkai ginkluoti. Vi
si juos vadina tik ’’berniu
kais”. Jų vadovybėje tikri 
demokratai ir komunistų 
pavojaus nėra.

Tačiau tie "berniukai” 
turi rusų kalašnikov auto
matus. Kubos raketas prieš 
malūnsparnius ir bombas 
sprogdinti tiltus.

San Salvadoro koalicinė 
vyriausybė norėdama pa
traukti į savo pusę bėdnuo- 
menę, pradėjo dalinti tur
tingųjų žemes valstiečiams 
— Canpesinos. Tas nepatiko 
komunistams, nes jie nenori 
laisvų ūkininkų. Jie nori vi
sus sugrūsti į kolchozus, to
dėl tie ’’berniukai” be jokio 
gailesčio žudo kiekvieną 
žmogų kuris ima žemės iš 
valdžios į savo nuosavybę. 
Apie tai spaudoje nerasi pa- 

J. Krupavičius

APOKALIPSĖ
(PRISIMINIMAI)

kraštais. Mes juk nesame 
rusų kilmės ir nenorėtume 
tokiais būti. Mes jų nekvie- 
tėme - jie mus užgrobė ir 
pavertė vergais.

Dar kiti galvoja, kad bu
vome persilpni. Sakau, tik 
tas gali taip galvoti, kuris 
nepažino arčiau rusų ir ne
girdėjo jų pačių kalbų. Aš 
prisiekiu savo tėvų kaulais, 
kad jeigu tik būčiau radęs 
pritarimo iš aukščiau, tai 
juos su savo ta šimtine poli
cininkų per pusvalandį bū
čiau iš Vilniaus išvijęs už 
Eišiškių upelio (rūbežiaus) 
O jeigu dar būtų mūsų ka
riuomenė prisidėjusi, tai 
juos ten būtume išlaikę sa
vaitėmis. Tik pagalvokime, 
ar mūsų pirmieji kariai sa
vanoriai buvo stipresni už 
mūsų to meto kariuomenę, 
ar vėliau mūsų prarasti kai
mų bernai - partizanai ne- 
užtektinai juos prigąsdino? 
Kas nebando, tas niekados 
nieko gero nesusilauks. O ar 
mes bandėme? Dabar jau 
pervėlu tai atitaisyti. Mums 
liko tik mokintis ir nepakar
toti padarytų klaidų ir savo 
istorijai kurti naujus pusla
pius. O tą galime atsiekti tik 
visiems bendradarbiaujant. 
Ir geriausias griežikas nie
kados neatstos orkestro, 
taip ir vienas asmuo nesu
kurs istorijos.

Turbūt, nedaug kas stos 
su manimi ginčytis, kad mū
sų praeities istorija nebuvo 
pilnai mūsų užrašoma. Ne, 

■ mano mielas. Mažai kas tuo 
rūpinosi. Šiandie norėdami 
ką nors iš praeities patirti, 
turime jos ieškoti miglotose 
legendose ir svetimųjų ar
chyvuose. Tą aš gerai įsiti
kinau berinkdamas medžia
gą savo palikusiems Lietu
voje rašiniams.

rašyta ir tik per komentarus 
šiek tiek pasako apie žemės 
reformą ir komunistų pas
tangas ją sustabdyti.

Tačiau jeigu vyriausybės 
kariai, pašovė bent vieną
raudonųjų partizaną, tai per 
tris dienas tą patį kartoja.

Mes lietuviai priklausy
dami prie pavergtųjų tautų 
turėtume gerai pažinti Lie
tuvos okupanto planus ir 
geriau suprasti jų klastingos 
propagandos planus. Skai
tydami spaudoje apie komu
nistų sukilimus ir jų pastan
gas pavergti naujus kraštus, 
mokėkime atskirti tikras ži
nias nuo disinformacijos 
melo.

Visame pasaulyje, visose 
valstybėse ir kiekviename 
mieste, šalia anti-uranijaus 
komitetų veikia ir disinfor
macijos biuro suorganizuoti 
’’Taikos komitetai” šitie ko
mitetai organizavo demons
tracijas prieš Vakarų pas
tangas apginti Vietnamą, jie 
organizuoja demonstracijas 
prieš Pietų Afriką ir dabar 
kas pusmetis rengia visame 
pasaulyje tą pačią dieną pa-

Lietuvoje daug tikrai se
nų dokumentų, liečiančių 
mūsų praeitį, man leisdavo 
pavartyti buvęs kariuome
nės archivaras majoras Ru- 
žancovas ir Kauno sena
miesty tuo laiku gyvenęs 
senelis kunigaikštis Jon. 
Gediminas Beržanskis 
Klausutis. Jis skaitėsi esąs 
paskutinis kunigaikščio Ge
dimino giminaitis - ainis. Ir 
jo turimuose dokumentuose 
užtikau, kad : Giedymin — 
Gediminas, Witenes — Vy
tenis, Kiejstat — Kęstutis, 
Olgierd — Algirdas, Jagiello 
— Jogaila, Witold — Vytau
tas, ir vietomis Mindove 
arba kitur Mendog — Min
daugas. O kur dar vietovių 
vardai!

Todėl nors jau esu daug 
nukrypęs nuo tikro pasako
jimo, dar kartą prašau tave, 
tautieti, prisidėk rinkti glū
dinčią tavo atsiminimuose 
medžiagą, kurią mes, senes
nioji ir pamažu nykstanti 
karta, galėtume palikti savo 
vaikams ir vaikų vaikams 
paruoštą medžiagą, kurią jie 
kada nors ir pavadins mūsų 
tėvynės istorija.

Mielas skaitytojau, dar čia 
norėčiau Tau priminti, kad 
mūsų gerasis Dievas žmogų 
padarė žmogumi tik išvijęs 
jį iš rojaus, nes ten jis vis
kuo buvo pertekęs ir buvo 
virtęs gyvuliu. O kada tai 
praradęs pradėjo galvoti ir 
valgyti svetimuose kraštuo
se savo duoną prakaite mir
kytą, tik tada jis tapo tik
ruoju žmogum. Ar istorija 
nesikartoja? Ar ji nieko ne
primena mums? Many šie 
trys dalykai paliko gilius 
pėdsakus: suomių tautos 
karžygiškumas, žydų tautos 
vieningumas ir nenutautėji- 
mas ir rašytojo lietuvio pat
rioto (rašė tik lenkiŠKai) 

gal generalinį planą de
monstracijas prieš San Sal
vadoro demokratinę vyriau
sybę šaukdami: Rankas 
šalin nuo San Salvadoro.

Rusijoje žmonės skursta, 
bet vyriausybė išleidžia mi
lijonus rublių pasaulinės re
voliucijos planams.

Hamburge, Vakarų Vo
kietijoje rengiant prieš 
Amerikos pastangas apginti 
Europą, didžiulę demons
traciją, ’’nežinomas, taiką 
mylintis geradaris” pasam
dė 2.000 autobusų suvežti 
’’bevilčiams” ir apmokėjo 
jų maistą ir kelionę.

Mes taip pat turime pri
pažinti, kad Pietų ir Vidurio 
Amerikoje komunistų suki
limus iššaukė arba bent pa
lengvino didelis ten esantis 
socialinis neteisingumas. 
Ten nėra vidurinės klasės 
žmonių. Ten yra 10 procentų 
labai turtingų ir 90 procentų 
beturčių arba net baudžia
vos jungą nešančių.

Gyventojų daugumą su
daro baudžiauninkai —

Nukelta į psl. 5

Adomo Mickevičiaus (1798 - 
1855) poetinė pasaka apie 
legendarinį Lietuvos sūnų 
Konradą Walenrodą. Kas iš 
jūsų, mano brangūs tautie
čiai, prisidės su tuo prie 
manęs, tas liks Lietuvos sū
nus - kietas, kaip granitas ir 
dirbs lietuvybei nežiūrėda
mas į kitus ir nedejuodamas. 
Apie K. Vallenrodą papasa
kosiu kitą kartą.

♦♦♦

Taip ir aš panašiai galvo
jau išsprukęs iš Vilniaus iki 
nusėdau nuo savo motociklo 
Alytuje, tame Alytuje, kuris 
dar vakar buvo Dzūkijos 
(kiti vadina Dainava) pasi
didžiavimas, kuris čia matė 
mūsų kariuomenės kūrimą
si, kur išaugo V. Krėvė - 
Mickevičius, Kipras Pet
rauskas, kun. Brazys su 
savo liaudies dainelėmis, 
kuris matė karininką Juoza
pavičių, čia rado įkvėpimo 
karininkas Petras Gružas, 
1919 m. suorganizavęs ’’Ge
ležinio Vilko” dalinį. Prisi
menu dar kaip šiandie gat
vėmis vaikščiojančius tie
sius augalotus vyrus tam
siomis uniformomis ir ant 
savo aukštų kailinių kepurių 
dėvinčius dideles vilko kau- 
kuoles - kukardas. Mes vai
kai jų bijojome. Jie nieko 
gero nelinkėjo ir tiems, ku
rie gatvėse nekalbėjo lietu
viškai ar prie savo krautu
vių dar laikė rusiškas iška
bas. O jų obalsis buvo — 
Lietuva lietuviams! Per 
E orą mėnesių jie Alytų pa- 

eitė, bet, žinoma, ne vi
siems tas patiko. Pasipylė 
skundai, ir jau sekančių 
metų pradžioje atėjo iš 
Kauno įsakymas juos likvi
duoti ir įjungti į čia pat tuo 
metu bestovinčius ulonus.

Bus Daugiau
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Šių metų kovo mėnuo ho- 
lartiškių gyvenime buvo 
ypatingai turtingas ir kultū- 
iniais ir politiniais apsireiš-

Dar labai neseniai iš čia 
važiavo kun. Kazimieras 
ugevičius, čia viešėjęs 
uone visą savaitę, palik
imas neišdildomus įspū- 
žius, gi prieš tai kovo pra
žioję Adelaidės lietuvių 
loras Lituania kaip šviesus 
ieteoras, nušvietė vietos 
etuvių kultūrinį gyvenimą, 
gi palikdamas gražiausių 
pūdžių.
Jau būsime paskaitę savo 

jaudoje, apie Lituanijos 
iešnagę Hobarte. Todėl, 
^kartojant vėl kaip šauniai 
ielaidiškiai atsidėkojo ho- 
irtiškiams už kuklų priė- 
imą, prisiminsiu šį jų at- 
ižiavimą, kaip didelį ir ne- 
žmirštamą įvykį Hobarto 
’tuvių gyvenime ir pras-

Lituanijos choristai stiprinasi prie Port Arthur, Tas.
Nuotrauka A. Kantvilo

Lenino...
Atkelta iš psl. 4

Campesinos, kurie gauna 
mažą sklypelį žemės pasi
statyti molinei bakūžei ir už 
tai turi atidirbti savo pono 
dvare — Hasendoje. Tas 
sklypelis žemės lieka pono 
nuosavybėje. Jie turi 
dideles šeimas ir daugumas 
yra beraščiai, o vaikai neturi 
okių mokyklų.

Išnaudodami žmonių tam
sumą ir jų skurdą, todėl ko
munistai ir suranda gera 
dirvą savo revoliucijai. •

Turtingųjų klasės gobšu
mas neleido nei vienai vy
riausybei pravesti žemės 
reformos arba įvesti sociali
ne teisingumo. Jeigu tik 
turi vyriausybė pradėdavo 
caibėti apie žemės reformą* 
ą greit kariuomenės gene
rolai nuversdavo, nes visi 
carininkai buvo kilę iš tur
ingųjų klasės.
Sakoma, kad gobšumas 

rra viena iš septynių didžiu
li nuodėmių. Atrodo, kad jie* 
lėl savo nenoro įgyvendinti 
iocialinį teisingumą, praras 
>avo dvarus ir genrolų 
aigždes, bet kartu atneš 
tavo kraštams komunistinę 
iiktatūrą ir vargą.

Komunizmo įsigalėjimas 
5ietų ir Centrinėje Ameri
koje, nebeleis Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriau- 
ybei rūpintis Europos tau- 
U gynyba nes reikės jau 
ūpintis savo sienų apsauga.
Kovo 27-28 d.d. San Sal

vadore buvo pravesti de- 
nokratiniai valdžios rinki

A. Kantvilas 
mingą taip pat darbą visos 
mūsų išeivijos gyvenime. 
Kad ir kiek daug svečiams 
teko pavargti — mokytis 
dainų, aukoti laiką, išleisti 
pinigų, daug atiduoti, tačiau 
niekas nenuėjo veltui - pri
imantieji turėjo neįkainuo
jamą malonumą, džiaugsmą 
ir pasididžiavimą. Ir mūsų 
tėviškės reikalams, jos gar
bei adelaidiškiai atidavė pil
ną duoklę.

Juk į koncertą atėjo be
veik visi Hobarto ir apylin
kių lietuviai. Prisimenu jau 
pernai Melbourno ’’Dainos 
Sambūris” sukvietė žmonių, 
kurių nebuvome matę metų 
metais, kuriems Lietuva jau 
buvo beveik užmirštas 
žodis, gi šį kartą sugūžėjo jų 
dar daugiau. Tiesa, vienų 
lietuvių nebūtų užtekę pri
pildyti tur būt nė trečdalio 
didžiulės miesto salės, rei
kėjo ir daugelio australų 

mai. Visa tauta parodė, kad 
jis nenori komunistų dikta
tūros. Nežiūrint raudonųjų 
partizanų grąsinimų, tūks
tančiai ėjo balsuoti.

Vien tik komunistai nie
kur nenori laisvų rinkimų, 
nes jų planas, ginklo jėga 
įvesti savo diktatūrą naiki
nant ’’liaudies priešus”.

Tie rinkimai karo neiš
sprendė, nes buvo perdaug 
partijų ir nei viena iš jų ne
laimėjo aiškios persvaros. 
Sudaryta koalicinė vyriau
sybė bus nelanksti ir nepa
jėgi pravesti žemės refor
mos arba įgyvendinti socia
linio teisingumo.

Neturėdami • galimybės 
prisidėti prie teisingesnės 
pasaulio santvarkos įgyven
dinimo, mes turime atkreip
ti didesnį dėmesį į Australi
jos politinį gyvenimą, kad 
apsaugojus šio krašto de
mokratinę santvarką. Aus
tralijos demokratinė sant
varka užtikrina mūsų ir 
mūsų vaikų saugumą ir 
ateitį.

Neleiskime okupanto 
agentams knistis po šio 
krašto ir mūsų bendruome
nės pamatais. Padėkime 
Australijos vyriausybei ir 
jos gyventojams pažinti ko
munistinės Rusijos pasauli
nės revoliucijos planus ir 
demaskuokime Maskvos 
disin.fjormacijos biuro mela
gingą propagandą.

Visur kelkime Sovietų 
Rusijos imperijos dekoloni
zacijos klausimą, nes tai yra 
paskutinė kolonistinė vals
tybė pasaulyje, kuri naudoja 
vergų darbą ir išnaudoja 
užimtų kraštų turtus. 

mūsų draugų ir pažįstamų. 
Už tat jų daug ir prisirinko.

Su pasididžiavimu galėjo 
hobartiškiai vėliau kalbėti 
su savo draugais apie puikų 
koncertą, kuris visiems ne
paprastai patiko. Man rodos, 
kad dainininkai galėjo jausti 
šiltą nuoširdų pasigėrėjimą. 
Ypatingai buvo malonu su
tikti Adelaidės lietuvių jau
nuosius menininkus. Ponios 
Dumčiuvienės išpildymas 
pianinu buv išklausytas su 
atsidėjimu ir priimtas su at
vira entuziastinga padėka. 
Jaunas ir patrauklus Rač
kauskas tuojau sužavėjo 
klausytojus. Žinoma, pasi
rinkta Ūdrio daina ir be 
priekaišto išpildyta viso 
choro palyda prisidėjo prie 
tų burtų, kurie apžavėjo 
klausytojus. Žinojo ponia 
Vasiliauskienė, kokiais gar
sais ir niuansais paliesti 
žmogaus širdį, kad ji ir žadą 
užgniaužtų ir ašaras iš
spaustų.

Su rūpesčiu laukėme, ką 
pasakys jaunasis Kubilius, 
galvodami, kad sunku pa
veikti australietį žodžiu, ta
čiau, maloniai nustebinti 
matėme ir jautėme, kad 
Sietyno žodžiai smigo į šir
dis ir protą, kad sakiniai tu
rėjo prasmę,, kalbėjo apie 
lietuvio tragediją apie tau
tos kančią ir šaukė, kvietė 
pagalbon.

Nepraeisiu nepaminėjęs ir 
kitų daininkų solistų ir cho
ristų. Tiesa visi jie jau vete
ranai, per eilę metų užsig
rūdinę scenos šviesose, pra- 
retintom eilėm, pražilusiom 
galvom, bet drąsūs ir bal
singi, ir jie stebino klausy
tojus savo sugebėjimu, mo
kėjimu ir nuoširdumu.

Esu tikras, kad tie padė
kos žodžiai, kuriuos pasakė 
Hobarto burmistras, buvo 
atviri ir nuoširdūs ir išreiškė 
pasitenkinimą ir susižavėji
mą tokios skaitlingos ir iški
lios australiškos visuome
nės, kurios tarpe buvo ne tik 
dainos ir muzikos mylėtojai, 
bet ir valdžios atstovai, vei
kėjai bei vadovai.

Turbūt daugelis Australi
jos lietuvių pagalvoja, kaip 
čia yra, kad nuošalus, mažas 
Hobartas su saujele bend
ruomenės kas metai sulau
kia svečių - ar tai pavienių 
menininkų ar mažesnių 
grupių ar net iškilių mūsų 
chorų. Paslaptis čia yra gal 
ta, kad Hobartas yra mažas. 
Čia nereikia didelių komite
tų ilgų pasitarimų, ką pada
ryti, suplanuoti. Kai veikli ir 
drąsi apylinkės valdyba, tai 
nė vienas projektas nepasi
rodo per sunkus, nė vienas 
sumanymas neįvykdomas, 
nė vienas bendruomenės 
narys nepasilieka užmirštas 
be darbo ar užduoties.

Tačiau svarbiausia, 
turbūt, yra tas, kad mūsų 
visa Australijos lietuvių 
bendruomenė per ilgą kas
metinį bendravimą, per Lie
tuvių Dienas, per sporto 
šventes tapo viena didelė 
giminė, kur vienas kito ap
lankymas, pasisvečiavimas 
yra malonumas, bet ne pa
reiga. Šimtai net tūkstantis 
kilometrų tampa trumpi at
stumai, ir kelionė kad ir į 
Tasmaniją, tai ne pas sveti
mus, bet pas savus, mielus 
artimus brolius lietuvius.

Tad kad mes, kad mūsų 
vaikais dar ilgai galėtume- 
taip jausti ir taip šiltai vieni 
su kitais bendrauti, tai ir 
mūsų darbas, mūsų pastan-

Lituanijos choristai veteranai J. Stepanas ir B. Straukas 
Port Arthur griuvėsiuose Nuotrauka A. Kantvilo

gos padėti tėvynei neštų 
naudos. Žinome, mums rei
kia skverbtis į australišką 
visuomenę, visokiais būdais 
bandyti sudominti juos mū
sų reikalais, parodant jiems 
mūsų papročius, mūsų kul
tūrą.

Skverbtis į australų vi
suomenę, joje ieškoti drau
gų ir užtarėjų mūsų tautos 
kovoje su nelygiu priešu bu
vo pagrindinė mintis pla
nuojant kun. Kazimiero Pu- 
gevičiaus apsilankymą Ho
barte. Nors svečias čia vyko 
kaip kunigas, dvasios vado
vas, pravesti tautiečių tarpe 
rekolekcijų, tačiau būtų bu
vęs didelis nuostolis neiš
naudojus jo kaip Lietuvių 
Katalikų Šalpos vado ir kaip 
Lietuvių Informacijos Cent
ro direktoriaus; jis būtų 
įdomus asmuo, kaip žinovas 
apie religijos persekiojimą 
okupuotoje Lietuvoje, tau
tos rusinimą ir naikinimą.

Su tokiomis mintimis pa- 
baltiečių organizacija H.E. 
L.L.P. (Helps Estonian, 
Latvian and Lithuanian 
Peoples), kurios vykdomojo 
komiteto eilėse daugumą 
sudaro lietuviai, parengė ir 
išdirbo planą, kaip išnaudoti 
kunigą, atvykusį religiniam 
darbui, politiniams tikslams. 
Įtakingų ir veiklių draugų 
australų pastangomis šis 
planas susiformavo ir pavy
ko įgyvendinti, drįsčiau pa
sakyti, visiškai pilnai.

Svečias atvyko trečiadie
nį, kovo 17 d. Dar tą patį va
karą, gal negavęs ir atsi
kvėpti jau buvo pakinkytas į 
darbą nes helpininkai, kaip 
čia Hobarte paprastai vadi
name Pabaltiečių Komitetą, 
jau laukė. Nuo ketvirtadie
nio ankstaus ryto prasidėjo 
darbas, kuris teužsibaigė 
įsėdus į lėktuvą pakeliui į 
Melbourną kitos savaitės 
antradienį apie pietus. Gar
bingas svečias turėjo spau
dos konferenciją su ABC ir 
laikraščiais, kalbėjo penkio
se aukštesnėse mokyklose 
abiturientų klasės moki
niams, padarė pranešimus 
’’Friends of the Captives” 
(Sąžinės kalinių draugai) or
ganizacijai, universiteto 
studentams, turėjo pasikal
bėjimą su radijo pranešėju, 
pasakė du pamokslus sek
madienio mišiose vienoje iš 
populiariausių Hobarto baž
nyčių; kalbėjo taip pat vie
šam susirinkime, kuris įvy

ko miesto salėje. Tai buvo 
viskas taikoma svetimie
siems, ’’netikėliams”, ku
riems Lietuva dar nepažįs
tama, o Lietuvos bėdos ir 
rūpesčiai taip toli.

šeštadienio vakarą ir 
sekmadienį pravedė reko
lekcijas lietuvių bendruo
menei. Po jų dalyvavo 
bendruomenės subuvime - 
kukliose vaišėse, kur taip 
pat dalyvavo Hobarto arki
vyskupas J.E. Sir. Guilford 
Young D.D., didelis lietuvių 
draugas ir rėmėjas.

Jei dar pridėsiu, kad sve
čias suspėjo aplankyti ’’Port 
Artur” istorinę Tasmanijos 
vietą, kurią kiekvienas nau
jas atvykėlis turi noroms 
nenoroms pamatyti (kitaip 
praras visus ’’atlaidus”), ir 
dar užsukti prieš išvažiuo
damas pas Tasmanijos tei
singumo ministerį, didelį 
lietuvių draugą Brian Miller, 
tai galėtume su nusistebėji
mu pasakyti, kaip tas kuni
gas galėjo visur ir besuspėti. 
Tikrai taip ir įvyko, neskai
tant dar pasikalbėjimų par
važiavus namo vėlais vaka
rais. Svečias, gal dažnai pa
vargęs, viską įvykdė su 
nuostabiu užsidegimu ir, sa
kyčiau, didžiausiu pasiseki
mu — Lietuvos vardas, jos 
byla, reikalai buvo pagar
sinti užtenkamai plačiai ir 
pilnai‘ rarer '

Dar pasakysiu, kad ir re
liginiai bendruomenės rei
kalai nebuvo nei trupučiu 
apleisti. Dvejos šventos Mi
šios ir pamokslai, persunkti 
kilniomis mūsų tautos kan
kinių mintimis, neabejotinai 
sujaudino tautiečių širdis ir 
atitinkamai parengė juos 
sutikti ateinančias Šv. Vely
kas.

Hobarto lietuvių bend
ruomenė, kaip paprastai pa
rodė didžiausią solidarumą 
ir tautinį susipratimą. Visi 
dirbo kiek galėdami, be pa
raginimų, nelaukdami pra
šymų. Už tai organizatoriai 
yra labai dėkingi visiems, 
prisidėjusiems prie sėkmin
gos veiklos. Tebūnie tai pa
drąsinimas visiems, kurie 
sutinka, kad Lietuvai dirbti 
gali ir nelietuviai!

Iš širdies pasakytas žodis 
pasiekia širdį.

Lezginų patarlė
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PERTH

APYL. PIRMININKO
IŠVYKA

Mūsų apylinkės pirm. E. 
Stankevičius neseniai daly
vavo bendruomenės pirmi
ninkų ir organizacijų atsto
vų suvažiavime Melbourne. 
Dalį pirmininko šios kelio
nės išlaidų apmoka pati vie
tos bendruomenė.

Turėdamas ilgesnes atos
togas pirm. E. Stankevičius 
išvyksta ilgesnei kelionei į 
Kanadą ir į Europą. Jį pava
duos apylinkės valdyboje 
vicepirm. J. Miliauskas ir 
Lietuvių Namų valdyboje V. 
Skrolys.

Pertho lietuviai linki p. E. 
Stankevičiui smagių atosto
gų, sėkmingos kelionės ir 
laimingai sugrįžti į savo ba
zę;^! J žoį o?L.
s«..l ?ud šio .1 (b.s.)

r.deiv ei~
KUN. K. PUGEVIČIUS 

PERTHE

KovčH5"ti‘. svečias iš Ame
rikos kun. K. Pugevičius at
vyko į Pėrthą pravesti re
kolekcijų vietos lietuviams. 
Aerodrome svečią pasitiko 
bažn. Komitetas ir p.p. Pet- 
rukėnai jį apgyvendino 
Pertho vyskupo rezidenci
joje. Kovo 6-7 d.d. vyko re
kolekcijos. Joms pasibaigus 
svečiui buvo surengti pietūs 
Lietuvių Namuose ir atsi
sveikinta. Atsisveikinimo 
žodį tarė p. V. Skrolys, o 
bažnytinio komiteto iždinin
kas p. Plučas svečiui kuni
gui įteikė $ 220 auką. Ta 
proga kun. K. Pugevičius 
pasakė ilgesnę kalbą 
pavaizduodamas religinę 
ir politinię padėtį dabarti
nėje Lietuvoje. Kovo 8 d. 
kun. K. Pugevičius posė
džiavo su pavergtų tautų 
atstovais, kuris buvo su
šauktas Ėetuvių atstovo B. 
Steckio pastangomis. Posėdį 
pravedė Pertho apyl. pirm. 
E. Stankevičius, pristatė 
svečią ir buvo pakalbėta 
apie pavergtųjų padėtį.

Inf.

CANBERRA
SVEČIAS tCANBERRO JE

Kūn. K. Pūgėvičiauš ‘vizi
tas prabėgo greitai. Kovo 30 
ir 31 vakarais rekolekcijos, 
kur svečias patiekė stiprių 
religinių ir tautinių minčių 
dalyvavušięms. Tuoj po re- 
kolekėijų?1 Lietuvių Klube 
asrheriinisn pabendravimas 
su svėcfct. ’Apyl. V-bos pirm. 
A. Balsys išreiškė padėką už 
atsilankymą, įteiktos dova
nėlės atminčiai, prie kavutės 
stalo praleista pora valan
dėlių besikalbant.

Balandžio 1 d. aerodrome 
išlydėjom svečią į Sydnejų.

Atliekamas laikas nuo re
kolekcijų buvo išnaudotas 
informuojant australus apie 
padėtį Lietuvoje: interviu 
su dviem radio stotimis, pa
sikalbėjimas su vietos uni
versiteto politinių mokslų 
profesoriais, vietos
politikais, kur dalyvavo 
apylinkės ir klubo valdybos 
Birmininkai A. Balsys'ir V. 

lartišius.
Jau prieš kuri. K. Pugevi- 

čiui atvykstant, radio ir 
televizijos stotys buvo pain
formuotos lietuvių progra
mos vedėjo J. Kovalskio, 
kurios savo laidose davė ga
na išsamią informaciją apie 
kun. K. Pugevičiaus vizitą 
ir to vizito tikslą.

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!
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e ir svetur Tautos Fonde

IR VĖL RINKIMAI

Kovo 28 d. Klubas savo 
metiniame susirinkime po 
pirmininko maj. A. Brūzgos 
pranešimų, geram skaičiui 
canberriškių dalyvaujant, 
išrinko naują Klubo valdy
bą, susidedančią iš pirmi
ninko V. Martišiaus, vice
pirm. T. Žilinsko, sekreto
riaus R. Katausko, iždininko 
M. Mauragio ir narių: A. 
Kovalskienės, N. Pilkos ir B. 
Miniaus.

Klubo padidinimas baig
tas, už ką susirinkusieji iš
reiškė padėką buv. pirmi
ninkui maj. A. Brūzgai, jo 
valdybai, klubo vedėjui J. 
Vitartui ir kitiems, kurie 
prisidėjo prie darbų.

Padidinta baro patalpa, 
pristatyta nauja valgykla - 
restoranas su modernia vir
tuve ir sandėliais, pertvar
kytos kitos klubo patalpos. 
Lauke šiuo laiku rengiamas 
alaus sodelis.

Visa tai kainavo apie $ 
200.000. Klubas uždirbo 
praeitais metais apie $ 
50.000.

Baigus šią dalį, tuoj ra- 
movėjai pradėjo savo susi
rinkimą. išrinkta nauja va
dovybė: S. Ratas, V. Šimkus 
ir J. Kovalskis. Dalyvavo 
rekordinis skaičius buvusių
jų ir esančių karių, jų tarpe 
ir apylinkės valdybos atsto
vai. Aptarti einamieji rei-

Lietuviai Čikagoje
Rašo Jurgis Janušaitis

Mielas Redaktoriau,
Štai, valandėlę atspėjęs, no
riu aplankyti bent trumpu 
laiškučiu Jūsų padangę. Pas 
mus dar ir šiandieną rūstus 
dangus vertė sniegą, sunki
no judėjimą gatvėse, gero
kai šala. O taip jau norėtųsi 
gražaus pavasario, nes, kiek 
mename, tuo laiku gimtoje 
žemelėje džiūgaudavo vytu
rėlis, aukštai pakilęs į pa
danges, ir lauko keliais be
einančius sveikindavo 
sugrįžusios pempės. Deja, 
Čikagoje dar žiema. Bet su 
žiemos rūpesčiais besigaly- 
nėdami, turime progos 
vistik džiaugtis kultūriniais 
lobiais, kurie tokie mieli, 
savi ir brangūs. Tad ir kvie
čiu pabuvoti viename iš 
reikšmingųjų šios žiemos 
renginių ir pasigėrėti Čika
gos Lietuvių Operos nauju 
pastatymu

TAIKLUSIS ŠAULYS

Apie Čikagos Lietuvių 
Operą esu ne kartą užsimi
nęs savo laiškuose Jums. Tai 
nuostabaus gyvastingumo 
kolektyvas, šiuo pastatymu 
atšventęs savo dvidešimt 
šeštąjį sezoną. Lietuvių 
Opera kasmet pastato po 
naują operą, jų tarpe jau 
Eastatė ir keletą lietuvių 

ompozitorių operų. Turi 
gerą vadovybę, kuriai vado
vauja ilgametis pirmininkas 
Vytautas Radžius, o ypač 
geras organizatorius vice
pirmininkas Vaclovas 
Momkus. 

kalai, išreikšta padėka 
buvusiam ramovėnų pirm, 
maj. A. Brūzgai. Nutarta 
dar neišsiblaškyt, o laikytis 
ir toliau organizuotai, kol 
sąlygos ir sveikata leis. V. 
Šimkus ragino rašyt atsimi
nimus, duot spaudai, kad jie 
nežūtų kartu su autorium, o 
liktų sekančiom kartom.

Po visko, kaip paprastai, 
susirinkusieji buvo klubo 
vadovybės pamaitinti ir pa
vaišinti. km

♦ ♦ ♦

Aną savaitę Sydnejuje 
Jolantą ir Jurgį Janavičius 
ištiko dviguba nelaimė: Jo
lantai bevairuojant kita ma
šina atsitrenkė ir skaudžiai 
mūsų menininkę sukrėtė, 
kad net buvo reikalinga me
dicininė pagalba. Jos vyras 
Jurgis skolinta mašina vyko 
į nelaimės vietą ir patsai 
panašiai nukentėjo, kai kita 
mašina įvažiavo ir jį gerokai 
pritrenkė. Abu Janavičiai po 
dvigubos nelaimės džiaugia
si laimingai išvengę skau
desnių pasekmių.

* * *
Taip pat neseniai auto ne

laimėje nukentėjo ir kun. 
Martuzas, kas sukliudė jam 
kiek laiko atlikti savus įsi
pareigojimus.

Valdybos dėka ir gėrimės 
naujomis premjeromis, o 
Operos egzistenciją užtikri
na žiūrovai ir gausus mece
natų būrys, gana stambio
mis aukomis paremdami šį 
kolektyvą.

Čikagos Lietuvių Operos 
stiprybė - tai profesionalinio 
lygio operos choras. Todėl 
visos operos, kuriose buvo 
proga chorūi pasireikšti, tu
rėjo ypatingai gerą pasise
kimą.

Šių metų sezonui buvo 
pasirinkta vokiečių kompo
zitoriaus Carl Maria von 
Weber operą ”Der Frei- 
schuetz” — ’’Taiklusis Šau
lys”.

Ši opera turi gražią, spal
vingą muziką, tačiau chorui 
teskirta labai mažas užda
vinys. Todėl šioje operoje 
mūsų operos choras tepasi
rodė gana trumpai pradžioje 
ir pabaigoje. Operos slink
tyje gražiai užsirekomenda
vo ir pamergių choras. Tai ir 
viskas, o būtų buvę džiugu ir 
šį kartą gėrėtis geru operos 
choru, tik deja šios operos 
rėmuose chorams nebuvo 
skirto vaidmens.

’’Taiklusis Šaulys” spek
takliai įvyko Marijos aukšt. 
mokyklos auditorijoje kovo 
6, 7 ir 13 d.d.

Premjerą ir paskutinįjį 
spektaklius dirigavo maes
tro Alvydas Vasaitis, o ant
rame spektaklyje debiutavo 
jaunas, dirigavimo mokslus 
universitete baigęs, magis
tro laipsnį iš dirigavimo įsi-

Staiga mirus inž. Stasiui 
Kavaliauskui, išreikšdami 
velionies šeimai užuojautą, 
vietoj gėlių aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams:

$ 20 Č.J.N. Liutikai.
Po $ 10 L. ir J. Veteikiai, 

J. Kaufeldienė, L. ir H. Kar
veliai, J. ir D. Staugirdai, L. 
ir K. Preikšai ir S. Jarem- 
bauskas.

$ 6 L. ir A. Kramiliai.
Po $ 5 A. ir I. Dudaičiai, C. 

ir P. Protai, E. Šliteris, J.P. 
Kedys.

$ 0.50 A. Šumskas. Viso $ 
106.50. Nuoširdžiai ačiū už 
nevystančias gėles.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney

Mūsų Pastogės platinto
jas Geelonge ir administra
cijos atstovas Juozas Gailius 
iš skaitytojų surenka pre
numeratas, išreikalauja 
užsilikusias skolas ir atlieka 
įvairius kitus su Mūsų Pas
toge susijusius reikalus. Pa
gal galiojantį dar ALB 
Krašto Valdybos nutarimą 
platintojams mokama iš su
rinktų pinigų 10% komiso, 
bet p. J. Gailius jam pri
klausantį honorarą visados 
perleidžia kaip auką Mūsų 
Pastogei. Ačiū p. J. Gailiui.

gijęs, Robertas Kaminskas. 
Debiutantas spektaklį vedė 
užtikrintai, gerai valdyda
mas orkestrą, chorą .ir solis
tas. Pasirodė kaip didelio 
talento kylantis dirigentas. 
Publika šiltai debiutantą su
tiko ir turime vilties, kad 
turėsime tikrai gabų, profe
sionalą dirigentą.

Pagrindines partijas dai
navo Stefan Wicik, Julius 
Savrimas, Bernardas Pra
puolenis, Jonas Vaznelis, 
Audronė Gaižiūnienė, Dana 
Stankaitytė, juodojo me
džiotojo vaidmenyje mūsų 
gabusis aktorius Jonas Ke- 
lečius, Algirdas Brazis ir 
Bronius Mačiukevičius.

Operą režisavo Nicolas di 
Virgilio. Chormeisteriai - 
Alfonsas Gečas ir Emilija 
Sakadolskienė. Baleto cho
reografė Violeta Karosaitė, 
scenos produkcija - Kazys 
Oželis ir kit.

Šią operą šį sykį žiūrovai 
sutiko ir vertino įvairiai. 
Vieni gėrėjosi, kiti teigė, 
kad ilgokos solo partijos, 
stokota dinamikos, nors 
patys drabužiai ir sceno
vaizdžiai daug prisidėjo prie 
operos trūkumų išlyginimo. 
O vistik tektų sutikti su tais, 
kurie teigia, kad Čikagos 
lietuvių operai ir ateityje 
reikėtų pasirinkti tokias 
operas, kur būtų užtikrintas 
platus chorams vaidmuo.

Kaip ten bebūtų, vistik 
mes džiaugiamės Lietuvių 
Operos ryžtu, naujais pas
tatymais ir tai būna maloni 
šventė.Gaila, kad- mūsų 
kompozitoriai gana mažokai 
tepasireiškia ir nesulaukia
me naujų, savų, iš lietuviš
kos buities išplaukiančių 
operų, kurias, be abejo, 
mielai pastatytų Čikagos 
Lietuvių Opera.

CANBERRA

Vasario 16-tosios proga 
per Tautos Fondo įgaliotinį 
A. Švedą aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams:

Po $ 20 B. Minius DAM, 
A.V. Balsys, J. Voveris.

Po $ 10 G. Kaminskas, F. 
Borumas, p. Kniezienė, N. 
Venclovienė.

Po $ 5 V. Keraitienė, A. 
Švedas, J.G. Perlibachai.

Po $ 2 L. Misevičienė, E. 
Daubarienė, J. Butavičienė 
ir L. Budzinauskas. Viso $ 
123.00 Nuoširdus ačiū can- 
beriškiams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney

VASARIO NUOTAIKOS

Vasario mėnuo - tai mūsų 
nepriklausomybės atkūrimo 
šventės minėjimams skirtas 
mėnuo. Čikagoje jau taip 
įsipilietino ši graži tradicija, 
kad nepriklausomybės at
kūrimo — Vasario 16-tosios 
minėjimus daugelis kas ruo
šia. Net tomis pačiomis die
nomis ruošiami keli, įvairio
se vietose. Tas nutiko ir 
šiais metais. Pagrindinis 
minėjimas, ruoštas ALT0S 
įvyko vasario 14 d. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijo
je. Kaip įprasta, buvo daug 
kalbėtojų, pagrindiniu kal
bėtoju buvo inž. Jonas Jur
kūnas. Prasmingą žodį tarė 
Lietuvos diplomatų tarny
bos vardu Lietuvos genera
linė konsule Juzė Daužvar- 
dienė. Šį kartą ypatingai 
graži meninė programa, ku
rią atliko ’’Dainavos” an
samblis, vadovaujamas muz. 
Aloyzo Jurgučio. Montažas 
padvelkė patriotiškumu, 
gražia daina, vertingu žo
džiu ir naujumu.

Vasario mėn. kitomis sa
vaitgalių dienomis minėji
mus suruošė visa eilė IJ 
apylinkių, organizacijų ir 
Jaunimo Centras. Viso buvo 
net keliolika minėjimų. Visi 
rinko aukas Lietuvos laisvi
nimo reikalams. LB ruoš
tuose minėjimuose aukos 
rinktos naudojantis laisvo 
apsisprendimo principu, pa
gerbiant aukotojo valią. Jei
gu visi veiksniai laikytųsi 
tokių principų, tai Čikagoje 
išnyktų tarpe veiksnių iki 
šiol taip plačiai įsivyravusi 
nesantaika, kas labai kenkia 
bendriems tikslams - kovo
jant už Lietuvos išlaisvinim? 
iš okupanto nagų.

Ar gerai, kad tiek daug 
minėjimų ruošiama Čikago
je? —- daug kas paklaus. Ir 
gerai ir negerai. Gaila, šiais 
metais ALTOS ruoštame 
minėjime matėsi nemaža 
tuščių kėdžių. Tuo tarpu LB 
ir kitų organizacijų ruošia
muose mažesniuose minėji
muose dalyvavo gana daug 
žmonių. Ypatingai mažes
niuose minėjimuose buvo 
taip pat, daug kur lituanis
tinių mokyklų mokinių at
liktos, gražios programos.

Tad daugumas ir mano, 
kad ir paskirų organizacijil 
ruošiami Vasario 16 minėji
mai turi prasmę, esą nau
dingi ir tarnauja tam pačiam 
tikslui — Lietuvai.

Tai tokiomis nuotaikomis 
Čikagos lietuviai gyvens 
apsupti šaltos žiemužės ir 
baltų sniego pusnių.

Jums, mielas Redakto
riau, MP bendradarbiams ir 
visiems Australijos lietu; 
viams mano nuoširdžiausi 
linkėjimai.
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Kovo k
’UIKUS LAIMĖJIMAS

Visoje Australijoje šiuo 
netu^ vyksta Australijos 
Krepšinio Lygos varžybos, 
Giriose dalyvauja pačios 
geriausios Australijos krep
šinio komandos, jų tarpe ir 
laug importuotų gerųjų 
Amerikos žaidėjų, ypatingai 
negrų. Krepšinio vadovybė 
Sydnejuje, Aleksandrijos 
stadione, prieš šias įdomias 
tarpmiestines varžybas, 
pradėjo ir Sydnejaus tauty
bių krepšinio taurės varžy
bas. Pirmąsias tokias šios 
taurės rungtynes Sydnejaus 
Kovo vyrai turėjo su Syd
nejaus graikų komanda. 
Kovo komandoje, kartu su 
dabartiniais geraisiais jos 
žaidėjais, šias rungtynes 
žaidė ir buvę krepšinio 
žvaigždės D. Atkinson,P. 
Gustafson ir dabar jau fut
bolą palikęs Liubinskas. 
Rungtynės prasideda abiejų 
komandų dideliu veržlumu. 
Koviečiai, būdami ūgiu di
desni, užvaldo krepšio len
tas, tačiau graikai, parodo 
žaidimo greitį ir taškas seka 
tašką, koviečiams visą laiką 
Eiaujant. Pirmasis pus- 

s baigiasi koviečių per
svara 28:25. Antrajame 
puslaikyje vėl didelis žaidi
mo įtempimas,- tačiau mūsų 
didieji vyrai yra nesulaiko
mi, ir koviečiai panažu ver
žiasi į priekį, galutinai rung
tynes baigdami laimėjimu 
59:37. Stebint rungtynes 
buvo labai malonu matyti 
koviečių gražų žaidimą, nors 
dažnai buvo pastebima ir 
komandos nesusižaidimas ir 
nesusicementavimas. Tačiau 
šioje koviečių komandoje, 
nors ir ne visiems žaidėjams 
žaidžiant, yra labai didelė 
ateities perspektyva, nes 
yra geri žaidėjai , ūgis ir 
tik reikia daugiau darbo. 
Taip pat buvo malonu ma
tyti ir nemažą skaičių kovie
čių rėmėjų, kurie labai 
pastiprino žaidėjų moralę. 
Sekančios šios rinktinės žai-

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

JEHOVOS POBŪDŽIO YPATYBĖS

Daugelio mintyse Johovos vardas buvo pažemintas 
tradiciniais klaidingais įsitikinimais apie jo asmenybę. 
Nuo tamsių viduramžių padavimo keliu atėjo įsitikini
mas, būk Dievas esąs panašus į seną barzduotą vyrą. 
Biblija nemėgino išgalėms aiškinti apie didžiojo ir Amži
nojo Dievo kūnišką išvaizdą, dėlto kad mūsų apribotas 
protas negalėtų įsivaizduoti įsivaizdinti jo garbės, jei 
ir būtų mums aiškinama.

Biblijoje daug pasakyta apie atsižymėjusias dieviškojo 
charakterio ypatybes. Ji sako mums apie jo begalinę iš
mintį, teisingumą, galybę ir meilę. Šitos Jehovos charak
terio ypatybės turi tobulą lygsvarą, ir jų panaudojimas 
žmonijos naudai parodo mums Dievo garbę. Vienok, die
viškojo charakterio skaistumą mes galime įvertinti tik 
tada, kai mes pažįstame jo planą žmonijos naudai.

Nors Biblijoje pasakyta, kad Dievas yra meilė, kad jis 
teisingas, išmingas ir galingas, tačiau šitos garbingos 
mūsų Kūrėjo ypatybės pasidaro suprantamos tik tuomet, 
kai mes įsižiūrime į galutinį jo tikslų įvykdymą žmonijos 
naudai. Tiesa, kad žiūrėdami vis aplinkui į Dievo sutver
tus darbus mes galime matyti jo galybę, bet Dievo planas 
prikėlimui mirusiųjų ir ypatingai prikėlimas Jėzaus iš 
numirusių, parodo jo galybę dar aiškiau negu jo sutverti 
dalykai. — Efez. 1:19, 20.

Bus Daugiau

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

lube
dynės vyks balandžio 24 
dieną (šeštadienį) 6 vai. vak. 
Alexandria Stadium ir bus 
žaidžiama prieš mūsų amži
nus krepšinio konkurentus 
latvius. Kviečiama visi kuo 
skaitlingiau atsilankyti ir 
garemti moraliai šią puikią 

lovo vyrų rinktinę.
Prieš graikus taškus pel

nė: Šliteris ir Šepokas po 14, 
Liubinskas ir Gustafson po 
8, Kapočius 3, Wallis, Don ir 
Gary Atkinson po 2. Ko
mandos treneris P. Andrie 
jūnas.

BERNIUKAI IKI 14 m. — 
ALSTARS J.P. 36:17

Šios grupės berniukai 
savo žaidime daro labai di
delę pažangą, kas pastebima 
su kiekvienos savaitės 
rungtynėmis. Jau jie atsiekė 
trečią laimėjimą iš eilės. Jų 
pasisekimas yra žaidimo 
taktikos pakeitimas, den
giant žaidėjus ne ’’zona”, bet 
’’žmogus žmogų” ir tuo pačiu 
geresnis susižaidimas ir mė
tymai. E. Vaičiurgis yra pa
daręs gražią žaidimo pažan
gą, ypatingai po to, kai jis 
gavo šių metų ’’Padrąsini
mo” dovaną. Taip pat ir jau
nesnieji žaidėjai, turėdami 
savo tarpe daugiau patyru
sių žaidėjų, kaip P. Šums
kas, daro didelę pažangą. 
Taškus šiose rungtynėse 
pelnė: E. Vaičiurgis 12, P. 
Šumskas ir A. Lašaitis po 8, 
D. Staitis 6, S. Ankus 2. 
Taip pat rungtynėse žaidė: 
P. Gustafson, E. Gudaitis, R. 
Gudaitis, P. Burokas, P. ir 
P. Vaičiurgiai.

JAUNIAI IKI 18 m. -
ROCKETS BLACK 57:35

Ši komanda dabar labai 
sustiprėjo, ypatingai kai jos 
žaidėjai E. Kasperaitis ir G. 
Atkinson grįžo iš buvusių 
Lismore mieste N.S.W. mo
kyklų varžybų, kuriose jie 
atstovavo Sydnejų. Šios 
rungtynės buvo gana agre-

syvios, nes teisėjai vienu 
metu prarado žaidimo kont
rolę. Rungtynių geriausias 
žaidėjas buvo Audrius Sval- 
denis, kuris būdamas aukš
tas buvo nesulaikomas svie-
dinių nuo lentų nuiminėjime. 
Jam daug padėjo A. Protas 
ir D. Sutz. Taškus pelnė: A. 
Svaldenis 20, D. Suitz 8, T. 
Kolbakas 7, A. Protas, E. 
Kasperaitis ir R. Stašionis 
po 6, G. Atkinson 4 ir R. 
Gaidžionis 0.

VYRAI — ALSTARS 52:50

Šios rungtynės buvo labai 
gražios ir visą laiką įtemp
tos. Pradžioje koviečiai buvo 
atsiplėšę net 10-ties taškų 
skirtumu, tačiau vėliau, 
priešininkams pakeitus savo 
zoninį dengimą, pasikeitė 
ir jų taktika, kas vienu laiku 
pakrikdė koviečius, leidžiant 
priešininkams taškus išly
ginti ir žaidimas prasidėjo 
labai įtemptas. Pačioje 
pabaigoje, likus tik pen
kioms sekundėms, aukštasis 
A. Svaldenis daro gražų iš 
po krepšio metimą, tuo at
nešant ir koviečiams šį pel
nytą laimėjimą. Taškus pel
nė: P. Kapočius 14, M. Še
pokas 12, A. Svaldenis 10, E. 

Kasperaitis 8, R. Šliteris 6 ir 
P. Gustafson 2.

Lietuvis sovietų gulage
IŠ POGRINDŽIO LAIKRAŠČIO ’’VYČIO” LIETUVOJE

Tęsinys
H. tvirtinimai, kad tai tik 

jo sumanymą^, buvo veltui. 
Tardymai vyko toliau. Ir 
štai vieną vidurnaktį, kai H. 
miegojo kameroje, į ją įėjo 
karininkas ir 2 kareiviai. 
Prisikėlė H. ir liepė eiti pas
kui juos. Įsodino į mašiną, 
kuri pasuko link miško 
(tundros). Važiavo ilgai. 
Privažiavę neaukštus me
delius, sustojo. H. išvarė iš 
mašinos. Jo rankos už nuga
ros buvo surakintos. Nieko 
nesakydamas karininkas 
privedė H. prie duobės. Lie
pė apsigręžti į duobę ir stoti 
ant jos krašto. Tada kari
ninkas įrėmė H. į nugarą 
pistoletą ir pasakė: ’’Prisi
pažink, iš kur gavai nurody
mus veikti. Jeigu tylėsi, nu
šausiu kai šunį ir niekas nė 
nežinos, kad čia pūni”. H. 
paskutinį kartą pakartojo, 
kad viską sugalvojo vienas. 
Tada karininkas tarė: 
’’Skaičiuoju iki 10, o paskui 
nesigailėk”. Ir, tebelaikyda
mas stipriai į nugarą įremtą 
pistoletą, pradėjo skaičiuoti, 
iš pradžių normaliu tempu, o 
nuo 6 pradėjo lėčiau skai
čiuoti. Ir štai 6, 7, 8, 9 priėjo 
”10” — ir šūvis. Karininkas 
šovė aukštyn, bet prie pat 
H. ausies. Po šūvio, keikda
mas H., karininkas čiupo jį 
už apykaklės, kad neįgriūtų 
į duobę ir nuvežė atgal į ka
lėjimą. H. prisimena: ’’Sė
džiu ant narų kameroje ir 
galvoju - sapnas. Bet ne, 
viskas taip aiškiai. Įsikan
dau į ranką - skauda. Reiš
kia, nemiegu. Bet vistiek 
nesuprantu. Pasikviečiu 
prižiūrėtoją ir klausiu, ar 
buvo mane šią naktį išvedę 
iš kameros. Jis pasižiūrėjo į 
mane kaip į beprotį: ”Ką tik 
grįžote”. Tai taip Henrikas 
du kartus buvo pastatytas 
ant duobės krašto. Visus 
penkis teisė karo tribunolas. 
Henrikui ir Levando po 25 
metus kalėjimo. Kinzarskiui 
— 3 metai, Ignatjevui ir 
Kniazevui atrodo davė po 10 
metų. Henrikas jau pirmo 
nuosprendžio buvo atsėdė
jęs 6 metus. 1954 m. juos

MERGAITĖS IKI 16 m. - 
BANKST. SPORTS 5:27

Šio amžiaus koviečių 
mergaičių buvo trečiosios 
rungtynės ir nors jas pralai
mėjo, tačiau pralaimėjimas 
pačiame žaidime nėra jau 
toks didelis, nes mergaitės 
kiekvieną savaitę daro vis- 
didesnę pažangą ir rodo 
daug geresnį tarpusavio su- 
sižaidimą. Komandoje yra 
labai daug ateities vilčių ir 
po didesnio darbo, jos tikrai 
pasidarys puiki jaunių ko
manda. Žaidė: R. Šepokaitė 
5, D. Wallis, L. Šutaitė, V. 
Ladygaitė, A. Spikir, L. 
Skirkaitė ir M. Judlavičiūtė.

Rikis

TABITHA ANDRIŪNAITĖ 
AUSTRALIJOS

RINKTINĖJE
Kaip skelbia Newcastle 

dienraštis "Newcastle 
Herald”, įdėdamas ir nuot
rauką, jaunoji plaukimo

nugabeno į Vladimiro kalė
jimą. Tuo metu čia irgi buvo 
baisios sąlygos, lovas prira
kindavo dienos metu, mais
tas neapsakomai šlykštus. 
Henrikas pagalvojęs, Berija 
areštuotas, Stalino sveikata 
griūva, o čia jokių -pakeiti
mų. Jam kilo mintis suorga
nizuoti nors nedidelį protes
tą. Nežinoma, kurios abėcė
lės pagalba ar kaip kitaip, 
kad jiems pavyko. Visi Vla
dimiro kaliniai kokį mėnesį 
nieko nevalgė, o paskutinį 
maistą rinko būsimos ’’ata
kos”. Ir štai atėjo ta diena. 
Visas kalėjimas aidėjo nuo 
įvairiausių balsų. Kaliniai 
masiškai reiškė nepasiten
kinimą, šaukė, reikalavo su 
jais elgtis kaip su žmonėmis, 
kai kurie pradėjo daužyti 
grotas, kamerų duris. Išsi
gandusi tokio kalinių kovin
gumo, administracija, iššau
kė pastiprinimus. Bet vos 
tik kareiviukai įeidavo pro 
kalėjimo vartus, juos kaip 
kruša iš viršaus pasitikdavo 
įvairios maisto atliekos, ko
šė, silkės... Po to sąmyšio 
tikrai šiek tiek buvo paleng
vintas kalinių gyvenimas, 
maistas tapo lyg ir geresnis, 
lovų neberakindavo prie 
sienų, daug įvairiausių kitų 
smulkmenų. Bet H. nuteis
tas du kartus, nenurimo. 
Jam pasisekė perduoti per 
vieną prižiūrėtoją didžiulį 
laišką ar tai Maskvos Ck, ar 
tai generaliniam prokurorui 
dėl Vorkutos bylos. Čia buvo 
smulkiai aprašyta, kas dėjo
si Vorkutoje protesto metu. 
Atsakymo iš Maskvos teko 
laukti ilgai. Bet štai gautas 
laiškas 1955 m. 9.27 H. vi
siškai atmainė Vorkutos 
sprendimą, panaikino 
antrąją bylą. Vorkutos lage
rio viršininką Derevenko 
areštavo. Maskva pripažino, 
kad šis protestas turėjo 
įvykti, gyvenant tokiomis 
sąlygomis. Maskvai neliko 
nieko kito, kaip pripažinti, 
kad tai buvo tikrai stalininio 
tipo lageris, kadangi Stalino 
režimas griuvo, tai ir H. su 
savo draugais liko teisūs. Ir

žvaigždė, 13-kos metų Ta
bitha Andriūnas yra išrinkta 
į Australijos plaukimo rink
tinę, kuri gegužės mėn. 
vyksta į Kanadoje vykstan
čias plaukimo tarpvalstybi
nes varžybas. Ji yra viena iš 
12-kos išrinktų Australijos 
plaukikų. Šie 12-ka plaukikų 
yra taip pat išrinkti į 30-ties 
geriausių plaukikų tarpą, 
kurie treniruosis Brisbaneje 
grieš Commonwealth

ames. T. Andriūnaitė užsi
tikrino sau vietą šioje rink
tinėje po to kai ji labai gerai 
pasirodė Australijos jaunių 
pirmenybėse, laimėdama 
tris aukso ir vieną sidabro 
medalius ir pasiekdama 
naują 400 metrų Australijos 
laisvo stiliaus plaukimo re
kordą. Kaip sako jos trene
ris M. Arnold, čia bus tas 
pagrindinis lūžis visoje jos 
karjeroje.

dar Maskva atkreipė dėmesį 
į tai, kad susidūrimo su ad
ministracija metu nebuvo 
pralietas kraujas. Tokie ir 
panašūs protestai kilo ir ki
tuose TSRS lageriuose, bet 
jie nepajėgė išvengti kraujo 
praliejimo. Ir štai 1955.H.4 
H. iš kameros Nr. 31 perke
lia į kamerą Nr. 13, kurioje 
jau sėdi bendrabylis Felik
sas Kinzerskis. Iš dienoraš
čio: ”1955.11.5 - mane ir Kin- 
zerskį rytą apie 7 vai. išvežė 
į Vladimiro stotį. Apie antrą 
valandą dienos mes 
atvykom į Maskvą - 52 km.

1955.H.11 - išvykom po 
pietų iš Maskvos.

1955.11.12 - apie 7 vai. at
vykom į Mordovskaja 
ATSR, posiolok Javas 
Zubovo — Polianskij rajon, 
p/o 385-18.

11.14 - maždaug nuo 9 iki 
11 vai. mus išleido nešti šla
ko, po pietų nešėm vandenį. 
Vakare į mūsų kamerą įme
tė graiką - vagį, 1935 metų 
g-

11.18 - su savo bendrabyliu 
rytą 6.00 išvykau iš 16-tojo 
lagerio į 7-tą lagerį. Adre
sas: Mordovskaja STSR, 
Javas, Zubovo — Polianks- 
kij rajon, 185/7. (,jr

11.18 - prieš piet mus visus 
a'tvykusius nuvedė į darbo 
zoną pas lagerio viršininką, 
kuris skirstė darbus. Aš ir 
mano bendrabylis buvom 
paskirti į mašinų cechą, 
cecho viršininkas mane pak
vietė į "instrumentaltikų” — 
įranki nę.

11.19 - 7.30 išėjome į dar
bą. Darbas patiko, buvo ga
na lengvas.

Liepos mėn. 1956.7.3 - ne
išėjau į darbą protestuoda
mas dėl neteisingo viršinin
ko poelgio - savavališko re
žimo įvedimo.

7.4 - įteikiau protestą pro
kurorui (neįskaitoma). Vir
šininkas už protestą pasodi
no mane (?) parom į karcerį.

7.12 - išleidę iš karcerio 
mane atvežė į (neįskaitoma) 
lagerį, kur nukirpo plaukus 
ir pasodino į (neįskaitomas 
tekstas).

7.14 - parašiau pareiškimą 
valdybos viršininkui.

7.18 - parašiau pareiškimą 
aukščiausiam Tarybos pre
zidiumo komisijos pirminin
kui.

Bus Daugiau
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MIRĖ
' KUN. J. KUZMICKIS

Kovo 20 d. Anglijoje mirė 
kun. Jonas Kuzmickis, pa
laidotas kovo 25 d. Brad- 
forde dalyvaujant vysk. A. 
Deksniui ir eilei liet, kunigų.

Kun. J. Kuzmickis šalia 
savo pastoracinių pareigų j 
daug darbavosi ir spaudoje 
rašydamas literatūrines 
apžvalgas ir pats nemažai 
kūrė. Literatūros pasaulyje 
jis buvo daugiau žinomas J. 
Gailiaus slapyvardžiu.

MARGUČIŲ POPIETĖS 
REIKALU

’’Aušros” tunto kasmet 
per Atvelykį ruošiamas tra
dicinis Margučių popietis 
Ingleburne, N.S.W., dėl su
sidėjusių tam tikrų priežas
čių šiemet yra atšaukiamas.

, dv-d vv Tuntininkas

SVEIKINA VYSKUPAS
Sydnejaus lietuvių kape

lioną Msgc. kun. Petrą But
kų pakėlimų ir atžymėjimų 
proga sVeikina Europos lie
tuvių vyskupas Antanas 
Deksnys tokiais žodžiais: 
’’Mane pasiekė džiugi žinia, 
kad esate popiežiaus Jono 
Pauliaus II pakeltas į mon
sinjorus ir taip pat ypatingai 
pagerbtas Diaž. Britanijos ir 
Australijos karalienės Elž
bietos II. Norime tad Jus 
nuoširdžiai pasveikinti Va
karų Europos lietuvių ir 
savo vardu. Džiaugiamės 
Tavo asmenyje suteikta lie
tuviams garbe. Tesilinksmi- 
na ir tesidžiaugia labiausiai 
Sydnejaus ir visos Australi
jos lietuviai savo tautiečio 
užtarnauta garbe.

Linkime Tau, Monsinjore, 
geros sveikatos ir prašome 
Viešpaties suteikti Jums sa
vo visokeriopą palaimą. Su 
meile Kristuje vysk. Anta
nas Deksnys”.

PAKEISTA VOKIEČIŲ 
KONCERTO VIETA

Anksčiau skelbtoje žinu
tėje (M.P. Nr. 12) buvo pra
nešta, kad Stuttgarto vo
kiečių vokalinis ansamblis 
koncertuos Sydnejaus Town 
Hall balandžio 15 d.

Rengėjai atrodo nusigan
do, kad neturės užtektinai 
publikos Town Hall ir šį 
koncertą nerkėlė į Con
cordia Klubą Stanmore Rd., 
Stanmore. Prašome įsidė
mėti šį pakeitimą. Ansamb
liui, kaip anksčiau skelbta, 
diriguoja prof. Dr. J. 
Dalmen, didelis lietuvių už
tarėjas ir draugas. Bilietų 
kaina į Concordia Klubą $ 4 
ir juos galima užsisakyti per 
Concordia klubą.

ĮDOMI AUKA

Geelongo (Vic.) gyvenąs 
tautietis Jurgis Sedliorius 
įteikė Geelongo Apylinkės 
Moterų Draugijai $ 1000 
prašydamas, kad jam mirus 
būtų Suruoštos šermenys. 
Dėkodamos už auką mote
rys prižadėjo jo neapv ilti.

PRANEŠIMAS

Staiga mirus G.L.B. Val
dybos pirmininkui Dr. S. 
Skapinskui, valdyba turėjo 
posėdį, kuris įvyko 1.4.82 G. 
L.B. namuose.

Vienbalsiai išrinkta val
dyba pareigomis pasiskirstė 
sekančidii '. pirmininkas Dr. 
R. Šarkis, sekretorė C. Vai
cekauskienė, kultūros rei
kalams E.Srederienė, pak- 
viesta kandidatė.

Visais reikalais kreiptis 
šiais adresais: Dr. R. Šarkis, 
7 Grandview Gve., Dram- 
condra Vic. 3215. Tel. 
78 3141, darbo 78 3851. C. 
Vaičekauskas, 13 Malcolm 
str., Bell Park. Tel. 78 7216.

PADĖKA

auką. Ypač dėkojame ”Tal-

C. Vaicekauskienė 
sekretorė

Sūkurio” tėvų vakaras 
Eraėjo labai sėkmingai. Dė- 

ojame visiems atsilankiu
siems; visiems tėvams, pri- 
sidėjusiems darbu, auka, ar 
'išeminiais gabumais. Ačiū 
A. Jablonskienei ir T. Vin- 
gilienei už pryzus loterijai; 
p. Skuodienei už piniginę 
auką. Ypač dėkojame 
kai” už $ 115 paramą.

Sūkurio” Valdyba

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

Balandžio 17 d., šešt.
Klubas atidarytas, bet šokių nebus.

Balandžio 24 d., šešt., 7 vai.
CARITAS — DAINOS METINIS 

BALIUS
Programoje ’’Dainos” choras.
Įėjimas $ 4 asmeniui, $ 2 moksleiviams 
ir pensininkams.

Biblioteka veikia kiekvieną 
sekmadienį 1-4 vai. Skaitykla veikia 
Klubo valandomis.

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų 

Socialinės Globos Draugija 
‘dalyvavusi Katalikų Kultū
ros Draugijos rengtoje Ka
ziuko mugėje, labai dėkinga 
visoms aukotojoms ir talki
ninkams už jų parodytą 
nuoširdumą.

S.L.M.S.G. D-jos 
Valdyba

Balandžio 25 d., sekm., 2.30 vai.
TURGUS

Daug prizų. Ateikite ir pabandykite 
savo laimę. Nesigailėsit.

Pastaba: austinių kilimų iš Lenkijos 
paroda naujoje salėje:
Penkt. balandžio 23 d. 6-10 vai.
Šešt. balandžio 24 d. 2-10 vai.
Sekm. balandžio 25 d. 12.30-10 vai.

Įėjimas laisvas. Visi eksponatai par
duodami.

Dainos chore
Jau kiek laiko pasigenda

me chore Dr. Rūtos Kava
liauskaitės. Sužinota, kad 
Dr. Rūta skaudžiai nuken
tėjus auto nelaimėj. Taip pat 
į ligoninę buvo atsigulusi ir 
Aldona KoĮbakienė. Linkime 
kuo greičiau ligonėms

pasveikti. Ypatingai norime 
prisiminti mūsų stambų rė
mėją Albiną Kutką, kuriam 
Prince Henry ligoninėje pa
daryta sunki operacija.

DAINA - CARITAS
BALIUS

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus į

DAINOS IR ŠOKIŲ PYNĘ
’’RUDENS MELODIJOS”

balandžio 25 d., sekmadienį, 2.30 vai. Lietuvių Namuose, North Melbourne 
Dainos Sambūris, solistai ir tautinių šokių grupė GINTARAS

Kviečiame visus, Nesigailėsite dalyvavę!

Dainos Sambūrio Valdyba

S SMAGIOS IŠLEISTUVĖS

Šiais metais įvyks balan
džio 24 d. Lietuvių Klube 
Banks towne. Programoje: 
Dainos choro dainos diri
guojant B. Kiveriui ir Biru
tei Aleknaitei.

Dainos choro valdyba

PADĖKA
PAŠTININKAMS

Nors Australijos paštas ir 
turi daug sunkumų su strei
kais, yra vienas iš brangiau
sių pasaulyje, labai dažnai 
vėluoja su laiškų ir spaudos 
pristatymu, tačiau pasitaiko 
apie jo paskirus tarnautojus 
ir geresnių atsiliepimų. 
Sydnejaus pašto darbuotojų 
tarpe yra ir nemažai lietu
vių. Jie, kiek tik gali, daro 
viską, kad, ypatingai lietu
viškoji spauda būtų kuo 
greičiausiai išsiunčiama ir 
gaunama. Labai dažnai jo 
tarnautojai randa ir lietu
viškų laiškų, siunčiamų į 
paskirus kraštus, ypatingai į 
Lietuvą ar kitas Rytų Euro
pos šalis. Pralinksmint tau
tiečius, jie dažnai kitoje vo
ko pusėje užrašo vieną kitą 
lietuvįšką žodį ir perduoda 
linkėjimus nuo Australijos 
lietuvių, į ką labai maloniai 
atsiliepia laiškų gavėjai, jau 
ne vieną kartą savo artimie
siems parašydami ir prašy
dami taip pat perduoti lin
kėjimus lietuviams pašti
ninkams Australijoje. Vieną 
iš tokių malonių laiškų gavo 
nuo savo draugės Lenkijoje 
p. Ivinskienė iš Sydnejaus, 
kurį čia ir spausdiname: 
’’Geriausi linkėjimai Aus
tralijos paštininkams nuo 
lietuvių šeimos Lenkijoj. 
Dėkoju už širdingus linkėji
mus, įrašytus ant voko man 
adresuoto laiško. Tas sutei
kė man ir 
siems 
džiaugsmo.

tolimoj Australijoj yra žmo
nių, kurių širdys plaka tuo 
pačiu lietuvišku ritmu. Lin
kime mieliems tautiečiams 
geriausios sėkmės gyveni- 

sume. Adelė Navikas 
šeima”.

LAIŠKO IŠTRAUKA 
LIETUVOS

’’Žiema pas mus šiemet 
galima sakyti nebloga. Di
delių šalčių kaip ir nebuvo 
išskyrus vieną sniego pūgą, 
kada buvo -21° ir pūtė stip
rus vėjas. Tuomet užpustė 
kelius ir žuvo (sušalo) 20 
žmonių. Na, bet saulutė 
aukščiau kopia ir po truputį 
orai šiltėja, ir greit sulauk
sime pavasario.

Dar porą metų mažiausiai 
neturėsime ir vasarą pajū
rio, nes per audrą prie Klai
pėdos sudužo tanklaivis ir 
nafta užliejo visą Lietuvos 
pajūrį, užteršė paplūdimus. 
Teks atostogauti prie eže
rų.”

(Laiškas rašytas vasario 
25 d.)

IŠ

Kovo 28 d. (sekmadienį) 
Sydney Lietuvių Savaitgalio 
Mokykla atsisveikino su 
Kristina ir Algiu Dičiūnais ir 
jų vaikais, kurie išvyksta 
trejiems metams į Wa
shington, U.S.A. Algis ir 
Kristina augina keturis vai
kučius, kurie visi lankė lie
tuvių savaitgalio mokyklą ir 
gražiai kalba lietuviškai net 
ir tarp savęs, kas šiais lai
kais yra gana retas reiški
nys; tai tikrai didelis tėvų 
nuopelnas. Kristina Dičiū- 
nienė aktyviai prisidėjo prie 
savaitgalio mokyklos veiki
mo, dalyvaudama tėvų ko
mitete ir mokytojaudama.

Į išleistuves Lidcombe 
parapijos salėje susirinko 
beveik visa savaitgalio mo
kykla - tėvai ir vaikai. Nuo
taika buvo šeimyniška ir

jauki prie užkanda apkrautų 
stalų.

Atsisveikinimo žodį tarė 
mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkė Danutė Ankienė, 
mokyklos vedėja Julija La- 
šaitienė ir mokyklos globė
jas prelatas P. Butkus. Visi 
linkėjo Dičiūnų šeimai sėk
mės ir atsiminimui buvo 
įteiktas boomerangas gra
žiai papuoštas lietuviškais 
motyvais, tikėdami, kad tas 
boomerang padės jiems su
rasti kelią atgal į Sydney.

Algis ir Kristina Dičiūnai 
padėkojo už išleistuves ir 
kvietė aplankyti juos Ame
rikoje, tik ne visiems tuo 
pačiu metu.

Algis Dičiūnas tarnauja 
Australijos karo laivyne 
kaip vyresnysis karininkas 
(Leutennant Commander) ir 
yra siunčiamas į Ameriką 
pagilinti žinių savo tarnybo
je. Be abejo jis ruošiamas 
aukštesnėm pareigom karo 
laivyne, ko ir mes linkime 
jam atsiekti. Gero vėjo, 
Kristina ir Algi! i v.
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mano artimie- 
nepaprasto 

Malonu, kad ir

— Kaip patiko Paryžius? 
—klausia vyresnio amžiaus 
turistą, ką tik grįžusį iš Pa
ryžiaus.

— Patiko. Bet būčiau no
rėjęs ten būti prieš 50 metų.

— Kodėl? Juk Paryžius 
tas pats.

— Taip, bet jau aš ne tas 
pats.
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