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Kremliaus planai 
’’išlaisvinti” Australiją

Rašo Alb. Pocius

Daugelis mūsų žmonių 
turi susidarę klaidingą nuo
monę, kad mes Australijoje 
esame saugūs nuo visokių 
„išlaisvintojų”. Galbūt, 
dėlto ne vienas mano, kad 
galime truputį su sovietine 
meška pažaisti, norėdami il
gesnių atostogų Lietuvoje 
arba „silkių nusipirkti” ne
žiūrėdami krautuvės vardo 
ar iškabos.

Tačiau paragavę nors vie
nus metus sovietinio rojaus 
ir Stalino saulutės raudonos 
šviesos, turėtume būti 
apdairesni ir neturėti iliuzi
jų apie rusiškojo komunizmo 
pasaulinės revoliucijos pla
nus.

Ne vienam atrodo, kad 
Australija yra Rusijai visai 
nereikalinga, tačiau taip 
nėra.

Sovietų Rusijos pasauli
nės revoliucijos generalinia
me plane Australija užima 
svarbią vietą. Kas valdys 
Australiją, tas gali savo 
kontrolėje turėti visas Paci- 
fiko salas ir uždaryti jūrų 
kelius.

Kad tai nėra „reakcionie
rių ir fašistų išmislas” pa
tvirtina patys komunistai ir 
jų tarnai visokio plauko kai- 
riasparniai.

1982 m. rugpiūčio 11 d. 
vakarinis Melbourne dien
raštis „The Herald”

plačiai aprašo Sovietų 
Rusijos planus iki 1990 m. 
užvaldyti arba kaip jie patys 
plane rašo, „išlaisvinti” 
Australiją ir Naująją Zelan
diją.

Jan Sejna, čekų politbiuro 
narys, komunistų partijoje, 
čekų kariuomenės generali
nio štabo viršininkas ir 
Kruščevo asmeniškas drau
gas, nusivylęs komunizmu, 
pabėgo per Italiją į Angliją.

Pabėgdamas pasiėmė 
savo sūnų, sūnaus merginą 
ir jo žinioje buvusius sovietų 
karinius planus. Gen. Jan 
Sejna dabar išleido knygą, 
kur jis rašo, kad Australijos 
užėmimas reikalingas ne tik 
dėl Pacifiko salų neutraliza
vimo, bet svarbiausia, užda
ryti jūrų kelius ir apsupti 
Kiniją.

Pagal Sovietų Rusijos pa
ruoštą Australijos „išlaisvi
nimo” planą šio krašto užė
mimą turi palengvinti;

1) Komunistų valdomos 
darbininkų unijos streikais 
nualindamos krašto ūkį ir 
pramonę.

2) Extremistines kairia- 
sparnių grupės, įsifiltravu
sios į Darbo ir Liberalų 
partijas.

3) Prokomunistiniai nu
teikta universitetų studen
tija ir profesūra.

4) Per visokias taikos ir 
nusiginklavimo demonstra
cijas neutralizuoti Australi
ją, nutraukiant visas bend

ros gynybos sutartis su 
Amerika ir Britanija.

Matome, kaip nereikalingi 
streikai vyksta vienas po 
kito, nes Australijos komu
nistų partija turi išpildyti 
ūkinio sugriovimo „planą” 
visu šimtu procentų.

Matome, kaip kairiaspar- 
niai (leftwingers) priešinasi 
uranijaus pardavimui, nes 
Australija iš to eksporto 
gautų virš 2.000 mil. dolerių 
ir galėtų išlyginti savo bu- 
džeto deficitą. Čia komunis
tų planai sutampa su dar- 
biečiais, nes darbiečiai bijo, 
kad Fraser vyriausybė gali 
tada pakelti krašto gerovę ir 
sumažinti bedarbę. Jiems, 
atrodo, labiau rūpi, kaip pa
tekti į valdžią,negu krašto 
gerovė.

Neleidimas Australijos 
vyriausybei pardavinėti
uranijaus naudingas Rusijai, 
nes tą uranijų sovietai par
duoda iš Centrinės Afrikos 
komunistų valdomos res
publikos dideliais kiekiais ir 
dolerius pasiima rusai už 
komunistų diktatoriams 
parduodamus senus tankus 
ir lėktuvus.

Pagal gen. Jan Sejna at
vežtą sovietų planą, Aus
tralija turi būti užimta ne 
tiesiogine sovietų invazija, 
bet sugriauta iš vidaus ir tik 
prasidėjus revoliucijai Rusi
jos Indijos vandenyne esan
tis laivynas „pakviestas 
ateitų į pagalbą darbo liau
džiai išsilaisvinti iš kapita
listų jungo”.

Generaliniame 
išlaisvinimo plane sakoma,

PABALTIEČIAI
SOVIETŲ ARMIJOJE

- RUSŲ ’’PRIEŠAI”
Sovietų armijoje tarnau

jantys pabaltiečiai laiko 
save pranašesniais už rusus, 
kuriuos jie smerkia kaip 
savo okupantus. Tokias 
išvadas prieina šį pavasarį 
Rand Corporation išleista 
studija, The Ethnic Factor in 
the Soviet Armed Forces 
(Etninis veiksnys sovietų 
karinėse pajėgose). Knygos 
autoriai S. Enders Winbush 
ir Alex Alexiev pastarųjų 
dvejų metų bėgyje apklau
sinėje 130 buvusių sovietų 
karių, įskaitant 3 latvius, 2 
lietuvius ir vieną estą. 

■(Alexiev šiuo metu renka 
medžiagą apie rezistenciją 
Pabaltijyje ir yra labai pa
lankiai atsiliepęs apie 
ELTOS biuletenius anglų 
kalba).

Pasak studijos, jpabaltie- 
čiai žiūri į rusus is aukšto. 
Karininkai įžeidinėja lat-

kad užėmus Australiją rei
kia pradėti klasių kovą: 1) 
sunaikinti visus „buožes” ir 
liaudies priešus. 2) sunai
kinti visus iš socialistinių 
kraštų pabėgusius emigran
tus neatsižvelgiant į dabar
tinę jų politinę laikyseną, 
pirmoje eilėje likviduojant 
pabėgusius iš Sovietų Są
jungos. 3) Pabėgėlių ir su
naikintų liaudies priešų 
turtą perduoti sovietų 
administracijos žinion. 4) 
Nacionalizuoti visą turtą, 
žemes ir pramonę sustipri
nant klasių kovą, kad užtik
rinus proletariato diktatūrą.
Pagal sovietų planą, ko

munistinė Australijos liau
dies respublika būtų įjungta 
į „plieno žiedą”, kuris iš visų 
pusių apsuptų Kiniją. Jų 
planas sako, kad „išlaisvi
nus” Vakarų Europą ir Aus
traliją, Kinija būtų apsupta
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vius, dažnai vadindami juos 
fašistais. Vienas buvęs so
vietų kareivis pasakojo, jog 
’’estai laiko save pranašes
niais už rusus ir dažnai rodo 
jiems savo panieką”. Kitas 
kalbėjo, kad pabaltiečiai ne
kenčia rusų, kurie turi 
’’menkavertiškumo komp
leksą pabaltiečių atžvilgiu1’; 
jis pridūrė, kad pabaltiečiai 
yra ’’puikūs ir labai draus
mingi kareiviai”.

’’Pagal sovietinę politiką, 
tautinės mažumos, kauka
ziečiai, rytų azijatai ir pa
baltiečiai siunčiami kuo to- 

•Jfiau nuo savų tėvynių”, aiš
kino vienas apklausinėtųjų. 
’’Šios mažos tautos pasižymi 
stipriu tautinės kultūros ir 
tautinės vienybės jausmu. 
Jei juos išsiunti tarnauti toli 
nuo savo namų, riaušėms ar 
kitokiems neramumams iš
kilus, jie negali ginklais pa
remti savo tautiečių. Jei esi 
uzbekas, tarnauji Rusijoje; 
jei esi pabaltietis, tarnauji 
Uzbekistane”.

J. Palaitienės
dailės paroda

Šiuo metu tapytoja Joso- 
nia Palaitienė turi savo alie
jinių darbų parodą Holds-; 
worth galerijoje (86 Holds
worth St., Woollahra). 
Paroda truks iki rugsėjo 8 d.

J. Palaitienė yra jaunosios 
kartos dailininkė, gimusi ir 
studijavusi Sydnejuje. Šiuo 
metu ji dėsto meną Seaforth 
Technical College.

J. Palaitienės darbai yra 
didelio formato iki 9 pėdų. 
Tapytoja dažniausiai naudo
ja aliejų, retkarčiais ir ak
varelę. Jos kūrybą kompo
ziciniu atžvilgiu galima su
skirstyti į dvi grupes: vie
noje grupėje vyriauja for
malinis erdvės apipavidali
nimas, kitoje visas paveikslo 
plotas paverstas tapybiniu 
lauku. Visuose darbuose 
spalvos yra šviesios ir stip
rios, teptuko potėpis ivai-

’’Latvių, lietuvių ir estų 
nerasi pasienių daliniuose, 
nes jais visai nepasitikima”, 
rašo studijoje. ’’Kariuome
nėje yra daug konfliktų tarp 
rusų ir pabaltiečių, nes kai 
kurie pabaltiečiai menkai 
tekalba ar visai atsisako 
kalbėti rusiškai. Pabaltiečiai 
neslepia savo priešiškumo 
rusams. Kiti, pvz. centriniai 
azijiečiai irgi aiškiai ne
mėgsta rusų, bet retai apie 
tai atvirai pasisako. Karei
viai iš Pabaltijo respublikų 
kaltino rusus jų šalių užėmi
mu ir jų laisvės užgniauži
mu”.

Studijoje pabrėžiami daž
ni susikirtimai tarp rusų ir 
azijiečių. Jos autorių nuo
mone, ilgesnio karo didesnių 
pralaimėjimų atveju, kai 
kurie sovietų kareiviai per
bėgtu i kitą pusę. '(ELTA)

Internacionalinio garso 
australų pianistas Roger 
Woodward rugsėjo mėn. 

ruoja tarp lygaus padengi
mo ir impresionistinių užtė
piu. Tematiniu atžvilgiu vy
rauja šuformalinti gamto
vaizdžiai (’’Kompozicija’’)), 
seka gamtovaizdžiai su figū
romis ("Aladino ola”) ir ga
liausiai yra pseūdosimboli- 
nių darbų (’’Atletų karnava
las”). Josonia Palaitienė ar
čiausiai stovi prie superrea- 
listų grupės.

Pati menininkė savo kū
rybą vadina "prisiminimų 
fantazijomis”, kilusiomis iš 
vaikystės dienų ir šio meto 
aplinkos.

Dėl stiliaus paprastumo ir 
linksmų bei lygių spalvų į J. 
Palaitienės tapybą yra leng
va žiūrėti, ir jos paroda pa
lieka jaunos, į ateitį besi
veržiančios dailininkės įspū- 
dj’ Genovaitė Kazokienė 

buvo pakviestas ir turėjo 
koncertuoti Rytų Vokietijo
je, tačiau pereitą savaitę R. 
Vokietijos kultūros reikalų 
ministerijos buvo atšauktas 
kaip savo pažiūromis anti- 
sovietiškas ir antilenkiškas. 
Pianistas kreipėsi į Austra
lijos minis terį pirmininką 

į Australiją siū
lydamas tuo pretekstu 
neįsileisti į Australiją sovie
tinių ir satelitinių kraštų 
menininkų.

Pianistas R. Woodward 
priklauso Australijos lenkų 
Solidarumo rėmėjų organi
zacijai, palaiko ryšius su 
Sydnejaus lenkais ir daly
vauja priešsovietinėse de
monstracijose. Pianistas 
praleidęs šešerius metus 
Lenkijoje, kalba lenkiškai ir 
palaiko glaudžius ryšius su 
Sydnejaus lenkais dažnai 
lankydamasis lenkų klube 
Ashfielde.
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Kaip pasiteisinti?
Atrodo, visų dėmesy jau

nimo lietuviškumo klausi
mas. Kiekviena proga pas
tebime, kad jaunimo pasi
gendama susirinkimuose, 
veikloje, demonstracijose ir 
visur, kur tik yra bendras 
lietuvybės, politikos ar tau
tos bei bendruomenės atei
ties klausimas. Tačiau kar
tas nuo karto tą jaunimą 
matome kitomis progomis: 
tautiniuose šokiuose, sporte, 
skautų parengimuose, ypač 
ten, kur galima tik pramo
gauti be kitokio įsipareigoji
mo. "Turėti gerą laiką" mū
sų jaunimui tėra palikęs 
vienintelis idealas, kuriam 
aukojama viskas — ir šei
myninės pareigos, ir moks
las, net bendruomenė ir 
tautybė. Šito vardan lepin
dami, pataikaudami savo 
vaikams daugumas tėvų ir 
stengiasi prisitaikinti prie 
vaikų įnorių kaip įmanyda
mi, sudarydami sąlygas, kad 
tik vaikas turėtų "gero lai
ko".

Be t praeina me tai, vaikai 
išauga į subrendusius jau
nuolius, ateina metas užimti 
gyvenime atsakingas pozici
jas, tačiau taip išaugintas 
jaunimas vis tebesekioja 
paskui "gerą laiką" nesiryž
damas imtis atsakingų pa
reigų, pats užsidirb ti duoną 
ir stoti į gyvenimą patikimu 
ir pareigingu žmogum. Kal
bant apie atsakomingumą 
tai nėra vien išsilaikyti dar
be, užimtoje ar patikėtoje 
pozicijoje, iš kur pelnomas 
pragyvenimas, bet gi ir 
įvairios visuomeninės, netgi 
tautinės pareigos. Tiesa, kur 
yra priverstinės pareigos, 
kaip mokykla, darbas įmo
nėje ar įstaigoje — dar pusė 
bėdos, bet kur prasideda sa
vanoriškos pareigos idealis
tine prasme, kas.atima laiko 
nuo "gero laiko", tada ir 
prasideda visos problemos, 
nusiskundimai ir net prie
kaištai.

Esame įpratę jaunimą 
matyti kupiną idealų, pasi
aukojantį. Netgi Lietuvos 
atkūrimą įvykdė ne kas ki
tas, o kaip tik jaunimas, bet 
argi įmanoma to šiandie 
laukti ir tikėtis? Aišku, yra 
ir išimčių, kurios betgi tik 
patvirtina taisyklę...

Viena iš tokių išimčių ir 
idealizmo prošvaisčių yra 
neseniai Australijoje buvo
jusi kanadietė PLJ S-gos 
atstovė Laima Beržinytė. 
Ne "gero laiko"ie škodama ir 
ne poilsiaudama ji čia lankė
si, o siekdama išjudinti Aus
tralijos lie tėviškąjį jaunimą, 
sudominti ir supažindinti su 
busimuoju ateinančiais me
tais Jaunimo kongresu, bet 
galima spėti, viešnia išva
žiavo daugiau nusivylus, ne
gu ko nors apčiuopiamo at
siekus. Net jos viešnagėji
mas liko beveik nepastebė

tas, nors reikėjo ją kaip 
viešnią, kaip jaunimo dar
buotoją ir delegatę su ati
tinkamu respektu priimti ir 
išleisti, nekalbant apie jos 
kolonijose pristatymą, iš- 
reklamavimą. Kiek žinoma, 
atitinkami jaunimo organai 
ir paskiri asmenys iš anksto 
apie apsilankymą žinojo, ta
čiau turėtos žinios taip ir 
paliko gavėjų kišenėse ar 
stalčiuose. Nematėme apie 
jos viešnagėjimą ^maršrutą, 
darbus nei spaudoje, nei ki
tokiu būdu pagarsinimų. O 
turėjo toji pati Australijos 
Lie t. Jaunimo Sąjungos 
Valdyba iš anksto visą rei
kalą išreklamuoti, paruošti 
žmones ir jaunimą, net pa
čias apylinkių valdybas per
spėti ir paprašyti, kad imtų
si iniciatyv os vie šnią paglo
boti, padėti suburti vietinį 
jaunimą jos pasiklausyti ir 
su ja pabendrauti. Deja, 
daugely vietų jos buvimas

MIRUSIEJI
SU KOSTU TYMUKU ATSISVEIKINANT

Rugpjūčio pirmosiomis 
^dienomis Australijos lietu
vių skautų šeimą ir visą 
bendruomenę vėl sukrėtė 
liūdna žinia - to mėnesio 2 d. 
Royal Adelaide ligoninėje 
mirė inž. Kostas Teodoras 
Tymukas, 62 m. amžiaus. Po 
gedulingų mišių St. John 
Vianney (Burnside) bažny
čioje, rugpiūčio 5 d. palydė
tas į Enfield kapinių krema
toriumą. Ramybė jo sielai!

Pluoštelis biografinių ži
nių iš a.a. Kosto gyvenimo: 
gimęs 1920.4.5 Kočėnų km., 
Nemunėlio - Radviliškio 
valse., Biržų apskr. Lankė 
Sostų Jurgio Bielinio vardo 
pradžios mokyklą, vėliau 
Biržų gimnaziją ir Kauno 
Vytauto Didžiojo Universi
teto technikos fakultetą, 
kurį baigė 1943, įsigydamas 
statybos inžinieriaus diplo
mą. Trumpą laiką, 1944, dir
bo kaip projektavimo inži
nierius. Tų pačių metų rug
piūčio mėn. išvyko į Austri
ją, Gratz, kur dirbo savo 
specialybėje. 1945 apsigy
veno Vokietijoje, Wuerz- 
burge, ir dirbo prie karo 
metu sugriautų pastatų at
statymo. Buvo vietos DP 
stovyklos komiteto pirmi
ninku ir matematikos 
mokytoju Wuerzburno lie
tuvių gimnazijoje. Čia labai 
aktyviai reiškėsi lietuvių 
organizacinėje veikloje: iš
rinktas LTB pirmininku, 
ypatingai daug dėmesio 
kreipė į jaunimo auklėjimą.

Į Australiją atvyko 
1948.10.29. Buvo paskirtas 
atlikti privalomo darbo su
tarties į Woomerą; 1948 
lapkričio - 1950 gegužės 
mėn. dirbo darbų departa
mente (Dept, of Works) - 
buvo atsakingas už Woome- 
ros miesto išplanavimą.

Tuo metu Woomeroje 
dirbo gana skaitlinga lietu
vių ateivių grupė. A.a. Kos
tas, kiek sąlygos leido, pa
dėjo tautiečiams gauti ge
resnių darbų. Jis vienas iš 
steigėjų ALD Woomeros 
skyriaus ir buvo jo pirmi- 

buvo net nepastebėtas, nors 
ji atvyko čia ne pasidemons- 
truoti, o atlikti darbą mūsų 
jaunimo ir ir net visos mūsų 
bendruomenės gerovei. Tai 
yra daugiau, negu kokių ti
tuluotų politikų pasivažinė
jimas ar menininkų kon
certai. Ir būdinga: visiems 
kitiems skiriame daug dė
mesio ir pastangų juos pa
globoti ir atitinkamai pa
gerbti, bet ši idealiste dar
bininkė taip ir liko kaip pe
lenė visų užnugary . Be abejo 
čia pirmoj eilėj jaunimo dar
bas ir pareiga, bet galėjo 
daugiau dėmesio ir respekto 
parodyti ir kiti bendruome
nės darbuotojai. Betgi vieš
nios atvykimas jaunimui ne
žadėjo "gero laiko", o grei
čiau reiškė priminimą vi
siems privalomų ir neatidė- 
liotinių pareigų, surištų su 
savo kilme, su lietuvybe.

Australijos lietuviai iki 
šiol garsėjo kaip vaišingi ir 
moką savo svečius pagerbti 
ir pamylėti. Bet kaip pasi
teisinti šiuo atveju?

(v.k.)

A.a. K.T. Tymukas

ninku. Šis skyrius tuo metu 
buvo vienas iš veikliausių 
Australijoje: buvo praveda
mi įdomūs susirinkimai su 
paskaitomis, švenčių minė
jimais ir t.t. Skyrius organi
zavo Punsko lietuvių šelpi
mą, išsiųsdamas vertingų 
siuntinių. Taip pat buvo su
rinkta stamboka suma pini
gų numatomiems lietuvių 
namams Sydnejuje, parem
tas ’’Australijos Lietuvis”, 
’’Mūsų pastogė” ir kt.

1950 m. Kostas perkeltas į 
Adelaidę, kur 6 metus dirbo 
darbų departamente kaip 
2-jo laipsnio inžinierius. 
1955-56 dirbo sauskelių de
partamente projektavimo 
inžinierium ir braižyklos ve
dėju. 1956 grįžo atgal į 
darbų departamentą 3-čio 
laipsnio inžinieriaus parei
goms. Iš čia buvo išsiųstas į 
Woomerą, o vėliau - į Dar
viną, kur ėjo projekto vyr. 
inžinieriaus pareigas. 1963 
m. perkeltas į Woomerą vyr. 
inžinieriaus pareigoms. Čia, 
kiek laiko buvo Woomeros 
apylinkės australų skautų 
tuntininku. 1971 m. paskir
tas 5-to laipsnio inžinierium į 
Darviną (Principal
Ingineer). 1972 vėl grįžta į

Kremliaus planai...
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ir atkirsta nuo Amerikos. 
Jie sako, kad prieš sunaiki
nant Ameriką reikia Pieti
nėje ir Centralinėje Ameri
koje pravesti revoliuciją ir 
įkurti proletariato diktatū
rą.

Pasiskaitę gen. Jan Sejno 
knygą „Mes jūs palaidosi
me” matome, kaip Sovietų 
Rusija nenukrypdama nie
kur nuo savo plano viską 
palaipsniui vykdo, kad val
dytų pasaulį.

Revoliucijos vyksta 
Amerikos pašonėje. Vakarų 
Europos kairieji nenori gin
tis nuo būsimos rusų agresi
jos. Australijos unijos 
griauna kraštą iš vidaus. 
Darbiečių ministerial nenori 
leisti amerikiečių laivams 
įplaukti į Australijos uostus. 
Darbininkai atsisako 
iškrauti amerikiečių ir britų 
laivus, nors prie rusų laivų 
krauna vilną ir kviečius net 
sekmadieniais, nes tai esanti 
„draugiška valstybė”.

Kad Amerikos ir Austra
lijos gyventojai nesupranta 
komunizmo planų nenuosta
bu. Jie jo nematė ir neper-

Adelaidę. Dėl savo sugebė
jimų, darbštumo ir sąžinin
gumo vis kilo tarnyboje ir 
pasiekė konstrukcijos di
rektoriaus (Manager 
General Works) darbų de
partamente - vieną iš aukš
čiausių pozicijų, kokią lietu
vis yra pasiekęs Australijo
je. Būdamas taip aukštose 
pareigose, visur pabrėždavo 
esąs lietuvis, buvo gerbia
mas viršininkų ir jo žinioje 
esančių tarnautojų.

Kiek sąlygos leido, a.a. 
Kostas reiškėsi lietuviškoje 
veikloje: kiek laiko buvo 
(1962) ALB Adelaidės Ayl. 
Valdybos pirmininku, vienas 
iš Liet. Inžinierių - Archi
tektų S-gos Adelaidės sky
riaus steigėjų ir apie 3 
metus jam vadovavo.

Į skautų eiles brolis Kos
tas įsijungė gimnazijoje, 
1934.9.1 įstodamas Biržų 
tuntan, kur 1935 vasario 
mėn. davė skauto, o 1938 - 
skauto vyčio įžodžius. Yra 
ėjęs pareigas įvairiuose 
skautų vienetuose: 1937 - 
39.6.15 - draugovės adjutan
to Biržuose, 1946 gegužio - 
1947 sausio mėn. - DLK 
Kęstučio skautų d-vės drau
gininko Wuerzburge, 1947 
sausio - 1948 vasario mėn. - 
Wuerzburgo ’’Žalgirio” tun
to tuntininko.

Atvykęs į Australiją 
(1948) įstojo į koresponden- 
cinį sk. vyčių būrelį, vėliau 
(1950) - į Adelaidės Skauti
ninkų Ramovę. 1961-62 buvo 
LSS Australijos Rajono Va
di jos iždininku.

Į paskautininko laipsnį 
pakeltas 1947 m. Vokieti
joje.

1951.XI.24 vedė, sukur
damas šeimą su Kathleen 
Donohue, buvo pavyzdingas 
vyras ir tėvas. Paliko du sū
nus inžinierius, sūnų ir duk
rą mokytojus ir sūnų ir duk
rą baigiančius mokslus uni
versitete. Lietuvoje gyvena 
brolis Leonas ir dvi seserys - 
Ona ir Albina.

Australijos lietuviai 
skautai reiškia užuojautą 
velionio žmonai, vaikams ir 
giminaičiams Australijoje, 
Lietuvoje ir kitur.

ps. Fil. Č. Dubinskas 

gyveno. Tačiau darosi liūd
na, kada ir mūsų išeiviai jau 
kai kas pradeda ieškoti „di
alogo” su okupantu arba 
„statyti tiltus į dabartinę 
Lietuvą”.

Vieni jau stato savo pa
veikslų parodas Vilniuje, o 
po jų dėkoja šlovingai ko
munistų partijai ir didžiąjai 
rusų tautai už suteiktą ma
lonę. Kiti vėl nuvažiavę j 
Vilnių, tenais universitete 
skaito paskaitas apie „nu
smukusią Vakarų demokra
tiją” arba reakcionierišką 
išeivijos veiklą.

Po parodų ir paskaitų visi 
kaip vienas nepasilieka tame 
„pažangos” krašte, bet sku
ba atgal į supuvusios de
mokratijos kraštus vargelio 
vargti arba kaip ne vienas jų 
sako: mums kelią į socializ
mą parodyti.

Lietuvos pogrindžio 
spauda rašo: mes tokių sve
čių bijom, nes nežinome 
kieno naudai jie dirba.

Tie kurie bando prisitai
kyti, turėtų prisiminti Kry
mo totorių likimą. Praėjusio 
karo metu dalis jų buvo ne
utralūs, kiti laukė, kad vo
kiečiai juos išlaisvins, o 
vienas trečdalis palaikė so
vietus ir net kovojo kaip 
raudonieji partizanai.

Raudonajai armijai užė
mus Krymą, Stalinas nutarė 
panaikinti autonominę toto
rių respubliką ir įsakė visus 
išvežti į Kazakstano dyku
mas. Kai pradėjo vežimus, 
tai pagal planą išvežė visus, 
net komunistus ir partiza
nus. Niekas neišsipirko. Ne- 
išsipirks ir ateityje visi, ku
rie pataikauja okupantui. 
Rusai išdavikus panaudoja 
šiandien savo reikalams, bet 
jų nemėgsta ir pirma proga, 
kai nebus reikalingi, jais at
sikratys. Tokie žmonės tik 
daro gėdą sau, savo tautai ir 
savo bendruomenei.

Paskaičius anos savaitės 
Australijos dienraščius da
rosi visai aišku, kad gen. Jan 
Sejno knygoje aprašyti pla
nai yra tikri. Štai skaitome, 
kad Fiji (Fidži) salų vyriau
sybė įteikė protesto notą 
Indijos ir Rusijos vyriausy
bėms, nes Rusija per Indijos 
konsulatą bandė įteikti di
deles sumas pinigų opozici
jos partijai, kad toji stabdy
tų krašto gerbūvį ir sukeltų 
revoliuciją.

Kiek gauna Australijos 
nelegalių streikų organiza
toriai, tik KGB težino. Rusi
joje žmonės skursta, o val
džia išleidžia milijonus pa
saulinei revoliucijai kelti.

Australijos lietuviai turė
tume žiūrėti, kad savo dar
bais neprisidėtume prie 
Australijos užėmimo. Esa
me politiniai išeiviai ir prin
cipas turi būti aukščiau sta
tomas, negu pelnas arba 
pramogos.

Solidarumas su savo 
bendruomene turi nulemti 
visus mūsų sprendimus ir 
veiksmus jeigu nenorime, 
kad okupantas mus įjungtų i 
savo „išlaisvinimo” planus.

Lietuvos žemėlapį.
J. Andriaus sudarytą, išlei
do DEVENIŲ KULTŪRI
NIS FONDAS. Kaina $6 ir $ 
1 persiuntimui. Apmokėtus 
užsakymus siųsti: Devenių 
Kultūrinis Fondas, P.O. Box 
10782, St. Petersburg, Fl. 
33733, U.S.A.
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VIEŠNIĄ IŠLEIDŽIANT Vajus Syd. Lietuvių Namams
Prieš akis penktasis Pa

saulio Lietuvių Jaunimo 
kongresas, kuris jau atei
nančių metų liepos pradžioje 
įvyks Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje. 
Šiam dideliam įvykiui spar
čiai ruošiasi ir dirba Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga ir jos sudaryti Jaunimo 
kongresui ruošti vykdomieji 
organai. Taip pat kongreso 
organizatoriai susirūpinę ir 
kitų kraštų lietuvių jauni
mu, kad jis iš anksto būtų 
supažindintas su J. Kongre
so eiga ir pats tam tinkamai 
pasiruoštų, kad visas kong
resas būtų sėkmingas, našus 
ir efektyvus. Ta prasme P. 
L.J. Sąjungos vadovybė 
siunčia į kitas šalis savo pa
ruoštus vadovus - instruk
torius, kad vietinį jaunimą 
kuo plačiau supažindintų su 
būsimu kongresu ir jį pa
skatintų kuo skaitlingiau ja
me dalyvauti, ypač kad at
vykę neliktų tik pasyviais 
stebėtojais, bet kad kuo ak
tyviau įsijungtų į visą kong
reso programą ir jo vyksmą.

Kaip tik su tokia misija 
neseniai Australijoje lankėsi 
viešnia iš Kanados Laima 
BERŽINYTĖ, viena iš būsi
mo jaunimo kongreso ruošos 
darbuotojų. Laima jau 
mums pažįstama nuo pernai 
metų, kada ji apie tokį pat 
laiką irgi buvo atvykusi, 
bandydama išjudinti jauni
mo veiklą ir pagelbėti suor
ganizuoti ir šiame krašte 
Jaunimo Sąjungą. Šių metų 
jos užduotis buvo skirtinga - 
supažindinti su būsimu 
kongresu ir paskatinti, kad į 
kongresą atvykęs jaunimas 
būtų tam tinkamai pasiruo
šęs.

Viešnia neturėjo laiko 
Australijoje poilsiauti: ji 
perbėgo beveik per visas 
lietuvių kolonijas, vietomis 
užtikdama visai nepasiruo
šusius ir net kai kur pati im
damasi organizuoti susitiki
mus, pokalbius taip, kad ne
sijuto kaip laukiama viešnia 
ir tuoj pat sodinama už sta
lo. Tačiau Laimos entuziaz
mas ir energija neišsemia
ma. Ir svarbiausia - ji yra 
nepalaužiama optimistė. Kai 
prieš išvykdama užsuko į 
Mūsų Pastogės redakciją ir 
paklausta, kaip jai viskas 
pasisekė, Laima nesvyruo
dama atsakė: ’’Pūkiai! Ne
palyginai geriau, negu per
nai. Per metus jaučiasi di
delė pažanga į gerąją pusę”.

— Daug teko sutikti jau
nimo ir ar parodė susidomė
jimo busimuoju kongresu?

— Beveik kiekvienoje ko
lonijoje teko susitikti su 
jaunimu, žinoma, vienur 
daugiau, kitur skysčiau. Bet 
daug kas priklauso nuo esa
mų sąlygų ir turimo laiko. 
Kai kur stokojo informacijos 
apie tokius susitikimus, bet 
prie parodytų pastangų ir 
tas įmanoma. Gal geriausiai 
tokiems susitikimams buvo 
pasirengus Adelaidė. Bet 
gal daugiausia užsidegimo 
parodė Pertho jaunimas, tik 
gaila, kad jiems, kaip ir vi
sur kitur Australijoje labai 
trūksta gerų vadovų. Jeigu 
nors kas bent pusmetį pa
dirbėtų su pertiškiais, čia 
susidarytų gana stiprus lie
tuviško jaunimo branduolys. 
Entuziastų vykti į kongresą 
pas jus Australijoje ne
trūksta, tik kas galės daly
vauti ir kiek, tai žinoma pri
klausys nuo pačios vietinės 
bendruomenės, nuo tėvų,

Laima Beržinytė

nuo aplinkybių ir nuotaikų. 
Bet aš sakyčiau, kad pasiųsti 
jaunimą į kongresą yra di
džiulis investavimas ateičiai. 
Gal ne visi dalyvavusieji pa
sidarys jaunimo vadais, 
ypač dalyvavę kongreso 
studijų savaitėje, bet visas 
kongresas paliks jaunoje 
dvasioje gilius pėdsakus.

Laima ta pčia proga papa
sakojo, kad iš organizatorių 
dedamos didžiulės pastan
gos kongresą padaryti kuo 
įspūdingesnį ir brandesni. 
Norima, kad visi būsimo 
kongreso dalyviai būtų iš 
anksto daugiau ar mažiau 
kongresui pasiruošę. Tam 
tikslui, kaip matote, siun
čiami instruktoriai į įvairius 
kraštus, paruoštas išsamus 
Jaunimo Kongreso Vadovas, 
kuriuo visi busimieji kong
reso dalyviai bus aprūpinti

ŽVILGSNIS Į MARKSIZMĄ IR
RYTŲ EUROPĄ

POKALBIS SU K0LAK0WSKIU APIE MARKSIZMĄ, KRIKŠČIONYBĘ 
RYTŲ EUROPĄ Iš ’’Akiračių” Nr. 7 (141)

Septinto dešimtmečio vi
duryje Leszekas Kolakows- 
kis buvo vienas iš įdomiau
sių marksistų filosofų Rytų 
Europoje. Susilaukęs tarp
tautinio pripažinimo 
ankstyvomis atolydžio die
nomis po Stalino mirties, L. 
Kolakowskis garsėjo provo
kuojančiomis ir marksizmą 
naujai interpretuojančiomis 
mintimis. Tačiau 1966-ais jis 
dėl savo ’’revizionistinių” 
pažiūrų buvo išmestas iš 
Lenkijos Komunistų parti
jos, o 1948-ais dėl studentų 
pasipriešinimo rėmimo pa
šalintas iš filosofijos istori
jos profesoriaus posto Var
šuvos universitete. Netru
kus po to L. Kolakowskis 
pasitraukė į Vakarus. Šiuo

metu jis yra senior research 
fellow All Souls kolegijoje, 
Oksforde. L. Kolakowskis 
taip pat yra buvęs vizituo
jantis profesorius Montrea- 
lio, Yale, Berkley ir Čikagos 
universitetuose. Tarp jo 
svarbiausiųjų darbų išleistų 
knygomis yra priskaitomi 
Chretiens sans Eglise, The 
Devil and Scripture ir tur
būt kertinis marksizmo kri
tikos veikalas, trijų tomų 
Main Currents of Marxism. 
Leszek Kolakowskis taip pat 
domisi krikščionybės prob
lemomis. Šiais metais Ox
ford University Press išlei
do jo knygą Religion, jau 
spėjusią susilaukti palan
kaus kritikų įvertinimo.

Akiračiai: Atsiradęs XIX 
amžiuje, marksizmas patyrė 
labai netikėtą likimą. Kas, 
Jūsų manymu, tebėra gyva 
Markso idėjose, ir kas jose 
jau yra nebegyva mums, 
gyvenantiems XX amžiaus 
gale? Kalbėdami apie mark
sizmą, norėtume jį atskirti 
nuo jo leninistinių apraiškų.

Kolakowskis: Nėra abejo
nės, kad Marksas — nepai
sant to, kad daugelis jo for 
mulių yra dogmatiškos ir 
nepriimtinos — žymiai pra

ir raginama tą Vadovą iš 
anksto gerai išstudijuoti. 
Siekiama, kad kiekvienas, 
vykstąs į kongresą, jau ži
notų, ko jis tikisi iš kongreso 
gauti ir ką pačiam į kongre
są įnešti.

— Kalbama, kad sekantis 
po šito — jau šeštasis J. 
Kongresas galįs įvykti Aus
tralijoje. Jau arčiau susipa
žinusi su Australijos lietu
viais ir jaunimu, kaip manai, 
Laima, ar toks dalykas yra 
įmanomas ir ar jis čia pasi
sektų?

— Jaunimo Sąjungos 
Centre rimtai kalbama, kad 
būtų gerai jaunimo kongre
są pravesti Australijoje, bet 
.suprantama, pirmiausiai ar 
patys Australijos lietuviai ir 
jaunimas to norės ir sieks. 
Būsimo kongreso vietą nu
sprendžia pats kongresas ir 

turtino mūsų istorinį mąs
tymą, įvesdamas „gamybos 
būdą” kaip esminę istorinių 
tyrimų kategoriją ir suvok
damas kultūros istoriją kaip 
visuomeninių konfliktų iš
raišką. Tačiau visa tai, kas 
jo palikime yra vertinga, ta
po bendrojo istorinio žinoji
mo dalimi ir prarado ryšį su 
„marksizmu’* kaip sistema, 
pretenduojančia viską išaiš
kinti. Marksizmas liaujasi 

buvęs marksizmu be savo 
pranašysčių ir fantazijų apie

AUKŲ - PASKOLŲ VAJUS SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMAMS

Vos tik paskelbus vajų, atsirado eilė tautiečių, kurie 
jau įnešė pinigus ar pasižadėjo juos įnešti sekančių savai
čių bėgyje. Tikrai nuoširdi padėka jiems.

Kreipiamės ir toliau prisidėti prie aukų - paskolų va
jaus. Paskolos bei aukos priimamos bet kokio dydžio. 
Kiekvienas aukojame ar skoliname pagal savo išgales.

PASTOKOLOS PRAŠOMOS 5 METAMS NEIMANT 
NUOŠIMČIŲ.

VISI, KURIE AUKOJA $ 500 IR DAUGIAU AR 
SKOLINA $ 1000 IR DAUGIAU, YRA SKELBIAMI 
SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMŲ (Lithuanian Club 
Ltd.) NARIAIS RĖMĖJAIS. TAM TIKSLUI LIETUVIŲ 
NAMŲ PATALPOSE ĮRENGIAMA GARBĖS LENTA 
SU VISŲ AUKOJUSIŲ IR SKOLINUSIŲ - NARIŲ 
RĖMĖJŲ PAVARDĖMIS.

ASMENYS KURIE YRA PRAEITYJE AUKOJĘ 
$ 500 IR DAUGIAU, YRA SKELBIAMI NARIAIS RĖ
MĖJAIS IR JŲ PAVARDĖS ĮRAŠOMOS Į GARBĖS 
LENTĄ.

Vajaus reikalais prašau kreiptis į namų valdybos iždi
ninką A. Migų (tel. 726-4139) arba į bet kurį valdybos 
narį.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

jeigu Australijos jaunimo 
atstovai pareikalaus, grei
čiausiai tam kliūčių nebus. 
Kadaise abejota, ar pavyks 
ketvirtąjį J. Kongresą pra
vesti Pietų Amerikoje, kur 
lietuvių susiorganizavimas 

daug silpnesnis nei čia ir kur 
jaunimas buvo palaidas. Bet 
kaip žinote, kongresas buvo 
labai sėkmingas ir dabar 
vietinis jaunimas turi tiek 
entuziazmo, kad reiškia pa
geidavimų jau vėl turėti 
kongresą Pietų Amerikoje. 
Iš patyrimo žinome, kad 
jaunimo kongresai išjudina 
visus - jaunimą ir vyres
niuosius. Aš su dideliu pasi
tikėjimu žiūriu į galimybę 
surengti Jaunimo Kongresą 
Australijoje ir kad tokio 

busimąją komunistinę vi
suomenę; pačiam Marksui 
praeities analizė darėsi 
prasminga tiktai busimojo 
pasaulio vizijų šviesoje. Šiuo 
požiūriu marksizmas kaip 
globalinė „sistema” jau se
niai nebeteko intelektuali
nės vertės, net jei marksis
tinė frazeologija dar vege
tuoja komunistinėse ir joms 
artimose ideologijose. 
Tačiau ir tų ideologijų am
žius, mano manymu, jau ne
beilgas. 

kongreso padariniai bus gi
liai jaučiami bendruomenėje 
ir jaunimui suteiks entu
ziazmo ir teigiamų impulsų. 
Žinoma, kaip ir visur viso 
renginio užnugarį turi suda-> 
ryti visa bendruomenė tam 
pritardama ir jį remdama.

Besikalbant viešnia pla
čiau papasakojo apie Kana
dos jaunimą, kuris kaip ir 
visur turi pliusų ir minusų, 
pasidžiaugė Australijos lie
tuvių palankumu ir bend
ruomeniniu susiorganizavi- 
mu, atnaujino Mūsų Pasto
gės prenumeratą ir dar už
prenumeravo ją P.L.J. S-gos 
Centrui Čikagoje. Atsisvei
kinome su viltimi susitikti 
jau šeštame Jaunimo Kong
rese Australijoje. n.n.

A.: Ar marksizmas kaip 
ekonominė teorija gali duoti 
naudos sprendžiant Vakarų 
ekonomines problemas?

K.: Ne, nematau, ką 
marksizmas galėtų pasiūlyti 
Vakarų ūkiui. Juk marksiz
mo universalus ekonominis 
vaistas yra viso ko univer
salus suvalstybinimas; tai 
reiškia, kaip žinome, žmonių 
suvalstybinimą, kitaip 
tariant vienokio ar kitokio 
pavidalo vergiją. Nepaly
ginti geriau kamuotis dėl 
recesijos, nedarbo ir inflia
cijos Vakarų demokratijose, 
negu išsivaduoti nuo nedar
bo per Gulagą.

A.: Pastaraisiais metais 
Vakarų kairuosiuose 
sluoksniuose buvo daug 
šnekama apie „socializmą 
žmogišku veidu”, turint 
omenyje komunistų partijos 
dominuojamą vyriausybę, 
kuri išsaugotų demokratines 
formas. Ar tai įmanoma Va
karų Europoje ir Pietų 
Amerikoje, ir ar bus kada 
nors įmanoma Rytų Euro
poje?

K.: „Demokratinis komu
nizmas” yra tas pat kas sau
sas vanduo. Komunizmas 
yra ne tik praktika, bet ir 
doktrina, ir doktrinos požiū
riu yra labai tiksliai api
brėžtas —• Lenino, Trockio ir 
daugelio kitų raštuose — 
kaip partijos diktatūra, ku
rios neriboja jokia teisė. Jei 
komunizmas atvirai nu
trauktų ryšį su leninizmu, —
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Šaulių rinktinė
AUSTRALIJOS
KUNIGAIKŠČIO MARGIO

ŠAULIŲ RINKTINĖ 
Remiantis Lietuvos Šau

lių Sąjungos Tremtyje pir
mininko K. Milkovaičio 1982 
m. birželio 2 dienos raštu, 
teko 1982 m. kovo 14 d. pro
tokolą apie įsteigimą Aus
tralijos šaulių rinktinės da
linai pakeisti, nes 
Melbourne šaulių kuopa at
sisakė būti jos nariu.

Sydnejaus, Adelaidės ir 
Pertho šaulių dalinių pirmi
ninkai, pritariant dalinių 
valdyboms, nutarė įsteigti 
šaulių rinktinę iš 3-jų šaulių 
dalinių ir pavadinti ją Aus
tralijos Kunigaikščio Margio 
Šaulių Rinktine.

Rinktinės pirmininku, 3-jų 
metų kadencijai išrinktas 
šaulys Stasys Pačėsa. Būs
tinė: 7/31 Valentine Str., 
Yagoona, NSW 2199, Aus
tralia. Rinktinės Valdybos 
nariai: vicepirmininkas B. 
Kryžanauskas - Adelaidės 
šaulių būrio pirmininkas ir

Žvilgsnis...
Atkelta iš psl. 3

šia kryptimi pastoviai, nors 
ir nenuosekliai eina italų ko
munistai, — jis turėtų save 
visiškai naujai apibrėžti. 
Tuo tarpu bandymai pra
laužti despotišką režimą 
Rytų Europoje visai nėra 
bandymai kurti alternatyvi
nį komunizmą: tai pastangos 
iš dalies atkurti'civilinės vi
suomenės enklavas. Jų 
prasmė yra antikomunisti
nė, vis vien kaip tokius ban
dymus vadinsime. Pacituo
siu rusišką posakį: ar gali 
būti krokodilas žmogišku 
veidu?

A.: Kiekvienai visuome
nei reikalingi jos kritikai. 
Vakarų visuomenėse šią 
funkciją vykdė tradicinė 
kairė, kurios ideologija ligi 
pastarojo meto rėmėsi 
marksizmu. Griuvus mark
sizmui ir smunkant tradici
nei kairei — kas užims jų 
vietą? Ar Jum neatrodo, kad 
Vakarai nukenčia, nes šian
dien nebėra stipraus centro, 
apie kurį galėtų susiburti 
kritikai?

K.: Taip, kiekvienai vi
suomenei reikalingi tie, ku
rie ją kvestionuoja. Bet tai 
nereiškia, kad reikalinga 
būtinai utopinė kritika, t.y. 
tokia kritika, kuri svajoja 
apie visiškai naują visuo
menę, išsivadavusią iš anks
tesniosios istorijos. Mark
sistinė utopija buvo — ir iš 
dalies tebėra, nors silpnė
jančiu pavidalu — paranki 
kritinės ideologijos formu
lės. Jos mirimas nepribaigs 
visuomeninės 
kritikos.Galime būti tikri, 
jog žmonijai niekada nepri

Šaulių rinktinės pirm.
S. Pačėsa

Valdybos narys A. Klimaitis 
- Pertho šaulių būrio pirmi
ninkas. Melbourne šaulių 
kuopai nėra užkirstas kelias 
priklausyti Australijos Ku
nigaikščio Margio Šaulių 
Rinktinei.

stigs motyvų kritikuoti tai, 
kas yra.

A.: Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje ir pagaliau Lenki
joje mėginimai atpalaiduoti 
totalitarinio režimo varžtus 
baigėsi nesėkmingai. Atro
do, kad Rytų Europoje nie
kas nepasikeis, kol pačioje 
Rusijoje neatsiras mažų 

’mažiausiai Solidarumo sąjū
dis? Ar Jūs su tuo sutinka
te? Ar gali būti, kad Sovietų 
Sąjungoje kils darbininkų 
judėjimas, panašus į Lenki
jos? O jei ne, tai ar gali kas 
nors, išskyrus karą, pakeisti 
padėtį Rytų Europoje?

K.: Nežinau, ar Sovietų 
Sąjungoje gali atsirasti toks 
sąjūdis, kaip lenkų Solida
rumas. Per mažai nusima
nau apie tenykštę visuome
nę, nepakankamai ją juntu. 
Zinovjevas tvirtina, jog ten 
nėra jokių realių jėgų, ku
rios siektų esminių pasikeiti
mų, bet jo argumentai šiuo 
klausimu neatrodo įtikinan
tys. Antra vertus, Štromas 
mato esminių visuomeninių 
pakitimų galimybę parto- 
kratijos ir technokratijos 
konflikte, prie technokrati
jos priskirdamas taip pat ir 
kariuomenę. Štromo argu
mentai, man rodos, yra sva
resni. Patvarūs iš pažiūros 
despotizmai, sėkmingai blo
kuojantys informacijos 
srautus ir gabiai naudojan
tys savigynos reikalui masi
nį melą, gali atrodyti bevil
tiškai sustingę. Tačiau tai 
yra iliuzija. Esu tikras, jog 
sovietų sistema neturi prie
monių, kuriomis galėtų su
sidoroti su augančiomis 
problemomis — visuomeni
nėmis, tautinėmis, kultūri
nėmis, taip pat ir su aukš
tuomenės viduje atsiran
dančiais prieštaravimais. 
Gana greitai pamatysime tų

Rinktinės pirmininkas 
tiesioginiai pavaldus Lietu
vos Saulių Sąjungos Trem
tyje pirmininkui, Amerikoje 
- Čikagoje. Gautas žinias 
teikia visiems šaulių dali
niams. Jis sprendžia jo 
veiklos sferoje atsiradusius 
bėgamuosius reikalus ir ko
ordinuoja šaulių dalinių 
veiklą.

Naujai įsteigta šaulių 
rinktinė, pagal Lietuvos 
Šaulių Sąjungos Tremtyje 
pirmininko K. Milkovaičio 
š.m. rugpiūčio m. 5 d. raštą, 
yra patvirtinta.

S. Pačėsa

Pas skautus
A.S.S. MELBOURNO

SKYRIAUS DARBAI
Paskutinė ASS Melbour

ne skyriaus sueiga, įvykusi 
rugpiūčio 8 d., buvo labai 
maloni, nes susirinkus be
veik visiems skyriaus na
riams, joje buvo pagerbtas 

prieštaravimų vaisius.
A.: Kai kurie lietuviai la

bai norėtų, kad Lietuva ko
kiu nors būdu gautų sovietų 
satelito statusą, kaip Lenki
ja. Sakoma, kad tuo atveju 
sumažėtų rusinimo galimy
bė; be to, saviškiai, nors ir 
komunistai, būtų švelnesni. 
Kaip Jums atrodo tokia ga
limybė?

K.: Tikrai satelinės vals
tybės, pavyzdžiui Lenkija, 
nepaisant nieko yra geres
nėje padėtyje, turi daugiau 
manevravimo ir kultūrinės 
savigynos galimybių, negu 
kraštai, tiesiog inkorporuoti 
į sovietų imperiją. Antra 
vertus, sunku įsivaizduoti 
scenarijų, kurio rezultate 
Lietuva galėtų virsti sateli
tine valstybe, panašia į Len
kiją ar Čekoslovakiją. Čia 
reikėtų eksplozyvių pakiti
mų, kurie išvaduotų iš so
vietinės dominacijos visą 
kolonizuotą Rytų Europą.

A.: Komunistinis režimas 
Lenkijoje viešpatauja 
beveik keturiasdešimt
metų. Pirmoji komunistinių 
valdovų karta prieš karą 
buvo pogrindyje. Dabar juos 
pavaduoja jaunesnieji. Ar 
galite palyginti šias dvi kar
tas, jų psicholiginę struk
tūrą, nusiteikimus, požiūrį į 
Sovietinų Sąjungą ir t.t.? 
Kas yra „vanagai, ir kokios 
jų motyvacijos?

K.: Pirmaisiais pokario 
metais, aplamai kalbant, 
Lenkiją valdė komunistai, 
t.y. žmonės, kurie buvo fak
tiškai ištikimi doktrinai ir 
ideologiškai lojalūs. Toji 
žmonių rūšis išnyko. Nauja
sis partijos aparatas jokia 
aiškiai apibrėžta ideologine 
prasme nebegali būti vadi
namas komunistiniu. Tai 
žmonės, kurie gerai žino, už 
ką gauna savo algas, kodėl 

vienas iš aktyviųjų (nuo 
skyriaus įkūrimo 1952 m.) 
narių - fil. Antanas Bakaitis. 
Jis, LSS Pirmijos nutarimu 
1981.12.14, apdovanotas Le
lijos ordinu už nuopelnus 
skautiškoje veikloje. Sky
riaus pirmininkui įteikus or
diną, drauge su skyriaus na
rių sveikinimu, sugiedota 
Gaudeamus Igitur ir pirmos 
akademinės skautijos sto
vyklos daina — Dievui, Tau 
Tėvyne ir Žmonijai.

Sueigoje taip pat aptarta 
akademikų metinės šventės 
minėjimas, kuri bus pami
nėta spalio 17 d. akademija 
ir kavute.

Taip pat aptarta visų aka
demikų skautų atvykusių į 
Lietuvių Dienas Melbourne, 
suėjimas - iešminė, kuri nu
tarta suruošti Naujų Metų 
dieną, popiet, privačiai.

Nutarta sekančių metų 
kovo mėn. vėl suruošti aka
deminį savaitgalį Mt. 
Evelyn, prie Melbourne, 
vietovėje, panašų į praeitais 
metais suruoštą.

Išvykstančiai fil. Dr. K. 
Bredikytei-Whan su šeima 
atostogų į Lietuvą ir Euro
pą, palinkėta ’’laimingos ke
lionės!” 

naudojasi privilegijomis. Jie 
turi labai nedaug iliuzijų. 
Kaip pas mus sakoma — 
parsidavėliai. Aišku, jų 
tarpe yra visokių klikų ir 
frakcijų, konkuruojančių dėl 
valdžios, bet tų klikų šūkiai 
jokios reikšmės neturi. Vie
ni yra komunistai ta prasme, 
kad visa jų ideologija telpa 
šūkyje: „tupėkite ramiai ir 
neerzinkite rusiškos besti
jos”. Kiti yra nacionalsocia
listai, bet netgi jų naciona
lizmas yra visiškai melagin
gas, nes jie turi nutylėti 
svarbiausiąjį tautos poreikį 
— nepriklausomybę, — ir 
nesipriešindami tarnauja 
sovietų kolonizatoriams.

A.: Yra du diametraliai 
priešingi požiūriai į Sovietų 
Sąjungos ir jos dominuoja
mų kraštų ateitį. Vieni tvir
tina, jog ekonominiai sun
kumai, visuotinė korupcija 
ir gyventojų cinizmas pra
našauja greitą sovietų siste
mos galą. Kiti mano, jog di
džiausias branduolinis arse
nalas pasaulyje, stambus 
laivynas ir pastarųjų metų 
užsienio politikos laimėjimai 
atvedė Sovietų Sąjungą į 
tokią padėtį, kad ji netrukus 
gali virsti pasaulio valdove. 
Kokia, Jūsų manymu, So
vietų Sąjungos ateitis?

K.: O, kad galėčiau atsa
kyti į šį klausimą!..

A.: Jei Sovietų Sąjunga 
suirtų, kokie, Jūsų nuomo
ne, būtų išsilaisvinusių Rytų 
Europos valstybių santy
kiai, ypač Lenkijos ir jos 
kaimynų santykiai?

K.: Nemanau, kad išsi
laisvinusios ir demokratiš
kai susiorganizavusios Rytų 
ir Vakarų Europos tautos 
turėtų ir toliau vilkti senųjų 
antagonizmų jungą. Lietuva 
ir Lenkija kelis šimtmečius 
buvo kultūriškai ir etniškai

Po sueigos, kuri įvyko p.p. 
Vaitiekūnų namuose, dar il
gokai pasišnekėta prie p. 
Vaitiekūnienės suruoštos 
kavutės.

Šiuo metu Skyriaus val
dybą sudaro: fil. Alg. Žilins
kas, senj. A. Vaitiekūnas ir 
senj. E. Stasiliūnas.

Koresp.

Queenslande unijų pla
nuotas visuotinis streikas 
reikalaujant darbo valandų 
savaitėje sumažinimo neį
vyko. Kai kurios unijos atsi
sakė prisidėti ir pakluso vy
riausybės potvarkiams. 
Betgi kitos karingosios uni
jos vis tiek tebegrasina.

D. Britanijoje bedarbių 
skaičius pasiekė 3.3 milijo
no, kas sudaro 13.8% visų 
dirbančiųjų.

„susimaišiusios”. Senųjų 
konfliktų palikimas laikosi 
daugiausia dėl to, kad abu 
mūsų kraštai beveik neturi 
autentiškų kontaktų, o visus 
jų savitarpio reikalus dengia 
oficialaus melo sluoksnis. 
Jeigu lenkų ir lietuvių kul
tūros nusimestų sovietizmo 
apinasrį ir pradėtų laisvai 
alsuoti, jų bendroji praeitis, 
įskaitant ir visus antagoniz
mus, liautųsi buvusi apsun 
kinimu, veikiau palengvintų 
abipusius kultūrinius 
mainus. Taip pat išnyktų 
pagunda nacionalistiškai
perdirbinėti istoriją: turbūt 
neginčijama, kad kiekviena 
tauta, kuri melagingai per
dirba savo istoriją, naikina 
save pačią. Tie, kurie šian
dien puoselėja senuosius 
jriešiškumus, palaiko anti- 
ietuviškas - nuotaikas Len
kijoje arba antilenkiškas 
ietuvių tarpe, tiesiog kon
servuoja sovietizmą ir 
abiejų kraštų vergiją: so
vietizmui nieko nėra nau
dingesnio už tautinių anta
gonizmų išsilaikymą jo vieš
patijoje. Europoje beveik 
visos valstybės vienoje ar 
kitoje epochoje kariavo su 
savo kaimynais arba nega
lėjo su jais susitarti dėl sie
nų. Bet, kaip matome, lais
vės sąlygomis Vakarų Eu
ropa sugebėjo žymiu laips
niu išsivaduoti iš tų įsisenė
jusių konfliktų (nors esama 
ir išimčių, pvz., Šiaurės Ai
rijoje). Kai dėl Lenkijos sie
nų — mano pozicija tokia 
pat, kaip toji, kurią jau daug 
metų užima Paryžiuje lei
džiamas lenkų žurnalas Kul
tūra: nors dabartines Len
kijos sienas, kaip ir visas 
sienas Rytų Europoje, nu
statė Stalino dekretai, nie
kas neatsiklausė gyventojų 
nuomonės ir nebuvo pasira
šytos jokios taikos sutartys
— vis dėlto esama pakanka
mai svarių priežasčių, kad 
dabartines Lenkijos sienas
— rytines ir vakarines - 
pripažintume nuolatinėmis.

Bus daugiau
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Paminėtas Maironis Adelaidėje
Šiais metais, minint Mai

ronio 120 m. gimimo ir 50 m. 
mirties sukaktuves, visa lie
tuvių tauta namie ir išeivi
joje, kiek sąlygos leidžia, 
bando šią sukaktį kuo iškil
mingiausiai atžymėti. Apstu 
straipsnių apie Maironio kū
rybą mūsų periodikoje, o 
taip pat rengiami minėjimo 
aktai, atnaujinti pažintį su 
mūsų didžiuoju tautos dai
niumi.

Toks minėjimas — akade
mija buvo suruošta Adelai
dėje apylinkės valdybos. 
Saulėta sekmadienio popietė 
į Lietuvių Namus sutraukė 
gausų būrį Maironio poezi
jos gerbėjų.

Minėjimą atidarė kultūri
niams reikalams valdybos 
narys V. Vosylius. Savo 
įžanginėje kalboje V. Vosy
lius klausytojams pristatė 
Maironį šios dvigubos su
kakties proga, patiekdamas 
apie poetą pluoštą biografi
nių žinių. Supažindinti su 
Mairomio kūryba, į sceną 
buvo pakviestas adelaidiškis 
poetas P. Pusdešris.

Kalbėtojas, savo gerai 
paruoštoje ir nuoseklioje 
paskaitoje, klausytojus su
pažindino su Maironiu, kaip 
kūrėju - poetu ir žmogumi. 
Maironis, kaip ir dauguma 
ano meto mokslus einančio

Prasmingi žingsniai
JURGIUI JONAVIČIUI - 60

Išeivijos kelias siauras ir 
vingiais išraižytas, klystke
lių rodyklėmis nusagstytas. 
Nelengva juo eiti, nelengva 
kreipti savo žingsnius, kurie 
vestų tuo didžiuoju tėviškės 
keliu. O kryžkelių daug vi
liojančiais ženklais... Dažnai 
tenka šiomis mintimis su 
Jurgiu dalintis:

— Tu dar jaunas, o man 
jau šešta baigiasi, - ne skun
do ar priekaišto gaida balse, 
tik ilgesys saulėtų Nemuno 
krantų.

Tik prisikėlusios Lietuvos 
laikinoje sostinėje Kaune, 
vasaros pabaigoje savo že
miškąją kelionę pradeda 
Jurgis Jonavičius. Gimė 
1922 m. rugpiūčio 2.4 d.

Tuometinis Kaunas ir visa 
Lietuva su viltimi ir pasiti
kėjimu savo jėgomis, nors 
dar nedrąsiais žingsniais, 
bet jau žengia laisvės keliu. 
Laisve kvėpavo žemė ir visa 
tauta, pilna kūrybinio darbo. 
Ši pirmųjų laisvės dienų 
nuotaika paliko gilius pėd
sakus to meto lietuvių šir
dyse.

Jurgis lanko mokyklą ir 
1941 m. sėkmingai baigia 
Aušros gimnaziją. Europos 
dangus niaukiasi. Lietuva, 
nors skelbiasi neutrali, bet 
neišvengia karo liepsnų. 
Tenka ir Jurgiui palikti 
gimtinę ir jis jau 1943-44 m., 
nors ir sunkiose sąlygose, 
studijuoja Leipcigo univer
sitete ekonomiją. Nelemta 
Jurgiui baigti studijas ir 
grįžti į savo kraštą.

Karo išblaškyti lietuviai 
buriasi į stovyklas, kuriose 
gimsta lietuviškos mokyk
los. Atsidūręs Garmisch — 
Partenkirchen, Bavarijoje 
ten įsikūrusioje gimnazijoje 
mokytojauja.

Pajudėjus lietuviams į už
jūrius, į naujus karo nepa
liestus kraštus, Jurgis iš
vyksta į Australiją, kur dar
bo sutartį atlieka Vakarų 
Australijoje. Išeivijos kelyje 

jaunimo, buvo plėšomi pa
šalinių, lietuvybei priešiškų 
jėgų, norint juos surusinti ar 
sulenkinti. Mokslo kalba - 
buvo rusų, kultūrinė kalba - 
lenkų. Lietuvių kalba, kuria 
šnekėjo visa tauta, buvo už
guitos Pelenės vietoje. Pra- 
prusęs ir šiek tiek apsišvie
tęs lietuvis gėdijosi viešai 
prabilti savo gimtąją kalba. 
Į šį svetimybių srautą buv 
įtraukta ir visa Maironio 
šeima, kuri lenkų kalbą pri
ėmė, kaip šeimos kalbą. Tik 
jau kunigų seminarijoje 
Maironis, tuomet dar tik Jo
nas Maciulevičius, niekeno 
neįtaigotas, jokių pašalinių 
Jtakų neveikiamas, pats ap- 
'sisprendė už lietuvybę ir 
visą likusį gyvenimą pa
šventė savo tautai.

Maironis, pamilęs savo 
tautą, jautriai išgyveno jos 

priespaudą ir vargus ir visa 
tai išreiškė savo poezijoje. 
Todėl jo poeziją pamilo visa 
tauta. Jo eilėraščius dekla
mavo, muzikai kūrė dainas. 
Vargu buvo bent kiek mo
kyklos ragavęs žmogus, ku- 

' ris nemokėjo atmintinai vie
no ar kelių Maironio eilėraš
čių. Kaimo jaunimas dainavo 
Maironio dainas. Maironis 
tapo tautos dainiumi.

Savo eilėraščius surinkęs, 
Maironis išleido poezijos 

sutinka Birutę Janavickaitę 
ir 1949 metais jau žengia 
kartu, o 1950 atvyksta Ade- 
laidėn ir čia jau giliau įlei
džia šaknis.

Nuo pat vaikystės mėgsta 
sportą ir žaidžia krepšinį. 
Adelaidėje išrenkamas į 
Vyičio klubo valdybą. Vai
kams pradėjus lankyti sa
vaitgalio mokyklą, tenka 
vadovauti tėvų komitetui, 
vėliau ALB Adelaidės Apy
linkės Valdybos pirminin
kas, Garbės Teismo narys, 
ALFAS Valdybos pirminin
kas, Federalinės Baltų Ta
rybos narys, Adelaidės Ra
dijo Programų bendradarbis 
ir vienas iš pirmųjų jos pa- 
ruošėjų.

Neįmanoma suminėti 
Jurgio Jonavičiaus visų vi
suomeninės veiklos ryškes
nių pėdų. Kur reikalinga, 
kur lietuviškas reikalas, 
Jurgis sutinka jungtis į dar
bą be didelių prašymų ar 
maldavimų. Visas prisiimtas 
pareigas atlieka nuoširdžiai 
ir su atsidėjimu, nežiūrint ar 
tai pirmininko ar eilinio val
dybos nario pareigos. Vistik 
dažniausiai jam tenka vado
vaujančios pozicijos, nes yra 
santūrus, geros orientacijos, 
gerbia kito nuomonę, o 
svarbiausia sugeba vado
vauti. Jam pirmininkaujant 
ALFAS Valdybai 1964 m. 
iškviečiami JAV lietuviai 
sportininkai. Jų gastrolės po 
visą Australiją, lankosi ir 
Tasmanijoje, pareikalavo 
daug įtempto darbo ir geros 
koordinacijos. Taip pat jo 
pastangomis 1980 m. išlei
džiamas Australijos lietuvių 
sportininkų leidinys: ’’Lie
tuviai Sportininkai Austra
lijoje”, redaktorius Leonas 
Baltrūnas.

Kur reikalinga sveika 
nuovoka ir visapusiškas 
mūsų bendruomenės reikalu 
supratimas, Jurgis kviečia
mas, renkamas, prašomas ir 
visuomet mielai, jei sąlygos 

rinkinį ’’Pavasario balsai”. 
Čia buvo sudėta nemaža ei
lėraščių patriotiniais moty
vais, kuruose buvo reiškia
ma meilė savo tautai ir tė
vynei, idealizuojama tautos 
praeitis, rodomas susižavė
jimas krašto gamtos grožiu. 
Skundžiasi poetas svetimųjų 

priespauda ir užtarimo ieško 
Viešpatyje. Kaip poetas - 
kunigas Maironis yra sukū
ręs nemaža ir religinių eilė
raščių. Labiausia visiems 
pažįstama giesmė ’’Marija, 
Marija”.

Su ’’Pavasario balsais” 
Maironis atėjo į tautą, kaip 
laisvės šauklys ir tautos 
pranašas, skelbdamas tautai 
artėjantį laisvės pavasarį. 
Smerkė tautos atkritėlius ir 
parsidavėlius bei prisipla
kėlius prie tautos skriau
dėjų.

Maironis neapsiribojo 
vien lyrine kūryba. Jis pa
rašė Lietuvos istoriją ir ke
letą istorinių dramų. Bet ši 
kūryba neprilygo jo poetinei 
kūrybai.

Kaip aukšto rango dva
siškis, dvasinės akademijos 
profesorius ir kunigų semi
narijos rektorius, Maironis' 
neabejotinai pasitarnavo 
stiprinant lietuvybę lenkini
mo užgožtame krašte. Tapęs 
rektorium, jis pašalino iš 

Jurgis Jonavičius

leidžia, sutinka. Dažnai pir
mininkauja bendruomenės 
ir didesnių organizacijų su
sirinkimams, nes įžvalgu
mas ir greita orientacija pa
deda išvengti bereikalingų 
kivirčų ir ’’politinių” pešty
nių, kurios pirmomis dieno
mis vyravo mūsų bendruo
menėje.

Jurgis rūpinasi mūsų tau
tos likimu; seka politinę ei
gą, dažnai pasidalindamas 
jos mintimis su Adelaidės 
lietuviškų programų klau
sytojais. 

Įsidėmėkite!
MOŠŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 25 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

kunigų seminarijos lenkų 
kalbą ir įvedė lietuvių kalbą.

Maironio, kaip tautos dai
niaus vertinimas skirstyti- 
nas į tris laikotarpius. Pir
masis — tautinio atgimimo 
laikotarpis, kai Maironio 
poezija susilaukė tautos pri
pažinimo.

Atgavus spaudą, o vėliau 
ir nepriklausomybę, priaugo 
jaunesnė poetų karta, kuri į 
Maironio poeziją ėmė žiūrėti 
kritiškai ir nepalankiai, va
dindami ją pasenusia ir atsi
likusia. Naujosios poezijos 
poetinės formos spalvingu
me, Maironio poezija atrodė 
turinti vien istorinę vertę.

Tačiau Lietuvą ištikusios 
okupacijos tartum iš naujo 
atgaivino susižavėjimą Mai
ronio poezija. Bent keliomis 
laidomis išeivijoje išleisti jo 
’’Pavasaio balsai”. Pagaliau 
ir tėvynėje Maironis susi
laukė pripažinimo. Buvo iš
leisti du tomai jo rinktinių 
raštų. Žinoma, išmetus kū
rinius nesiderinančius su 
dialektiniu materializmu ir 
partijos linija ir be abejo 
pridėjus atitinkamą įvadą.

Tad ir po 50 metų nuo jo 
mirties, Maironis tebėra gy
vas mūsų širdyse savo kū
rybine jėga ir besąlygine 
meile savo kenčiančiai tėvy
nei.

Paskaitos įtarpuose mūsų 
aktoriai B. Rainys ir N. Ski- 
dzevičius o taip pat ir R. 
Pranckūnaitė padeklamavo

Dabartiniu metu, nors ir 
slegiamas šešto kryželio, 
vadovauja Adelaidės Lietu
vių Sporto Klubo Valdybai 
yra ALB Metraščio Redak
cinės Komisijos narys. Da
lyvauti ir dirbti tokioje pla
čioje veikloje reikalinga vi
siško šeimos pritarimo. 
Žmona Birutė ne tik pritaria 
Jurgio visuomeninei ir kul
tūrinei veiklai, bet ir pati 
yra aktyviai į ją įsijungusi. 
Vadovavo ALB Soc. Mot. 
Sekcijai, jau daug metų 
reiškiasi lietuvių teatre ir 

tekstą papildančius Mairo
nio eilėraščius.

Paskaitai pasibaigus, cho
ras Lituania, vadovaujamas 
G. Vasiliauskienės, padaina
vo penkias visai lietuvių 
tautai pažįstamas ir jos dai
nuojamas dainas: ’’Lietuva 
brangi”, ’’Kur lygūs laukai”, 
”Kur bėga Šešupė”, ’’Vasa
ros naktys” ir ’’Jaunimo 
giesmė”.

Paskaita ir dainos klausy
tojų buvo šiltai priimtos. 
Apyl. pirm. C. Zamoiskis 
programos dalyviams ir 
publikai pareiškė padėką. 
Tačiau padėka priklauso ir 
apyl. valdybai ir jos nariui 
V. Vosyliui, kuris minėjimą 
suorganizavo ir kultūringai 
jį pravedė.

Tik gaila, kad vos nu
skambėjus Maironio dainų 
melodijoms, čia pat užvirė 
turgelis. Vietoj dainininkų, 
dar nespėjusioj ataušti sce
noje atsirado šaukliai, gar

binę loterijos laiminguosius 
numerius. Loterijos mūsuo
se virto savotišku narkoti
ku. Kur tik koks žmonių su
sibūrimas, tuoj ima po nosi
mi kaišioti bilietėlius, vis 
kėsindamiesi į pensininko 
doleriuką. Reikia džiaugtis, 
kad dar per pamaldas ir lai
dotuves nuo loterijos entu
ziastų esame saugūs, g g 

įvairimose scenos parengi
muose. Girdime jos balsą ir 
lietuviškose radijo laidose -
radijo vaidinimuose. Jurgio 
nuveiktų darbų pynėje, ne
išvengiamai jungiasi ir Bi
rutės gija.

Sveikinu Jurgį švenčiant 
60 metų amžiaus sukaktį, 
linkiu sveikatos, ištvermės, 
Dievo palaimos darbuose, o 
taip pat svajonės, sugrįžti į 
laisvą Kauną, išsipildymo.

Kadangi ir Birutė švenčia 
’’kelintąjį’ savo gimtadienį, 
linkiu ir jai daug džiaugs
mingų ir saulėtų metų!

V. Baltutis

AUSTRALIJOS PARLA
MENTO PRANEŠIMAS 
APIE ŽMOGAUS TEISIŲ 
PAŽEIDIMUS SSRS-OJE

1979-ais metais Canber- 
roje išleistas Australijos 
Parlamento komisijos pra
nešimas, pavadintas 
’’Human Rights in the So
viet Union”. Pranešime 
nagrinėjami tautiniai, reli
giniai bei kultūriniai klausi
mai. Komisijos darbui padė
jusių asmenų bei organiza
cijų sąraše paminėta Aus
tralijos lietuvių bendruo
menė.

Pranešimo išvadoje rašo
ma, kad Sovietų Sąjungoje 
religinė laisvė apribota, o ti
kintys diskriminuojami. Ne- 
rusų tautiniai sąjūdžiai api
būdinami kaip ’’nevienodai 
intensyvūs” — Kaukazo 
respublikos ir daugelis lie
tuvių, latvių bei estų siekti^ 
visiško atsiskyrimo nuo So- 

. vietų Sąjungos, kitos res
publikos gal reikalautų tik 
ygybės su rusais. Sovietinių 
kalėjimų sąlygos yra 
’’griežtos, brutalios ir paže
minančios”.

Pranešimas rekomenduo
ja, kad Australijos vyriau
sybė kiekviena tinkama 
proga (a) pilnai paremtų 
Helsinkio Baigminiame Ak
te paskelbtus principus; (b) 
prisijungtų prie demokrati
jų, kai jos protestuoja prieš 
Helsinkio Grupių narių So
vietų Sąjungoje represavi- 
m^- (ELTA)
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Valstiečių liaudininkų 
suvažiavimas MLietuvos Valstiečių Liau

dininkų S-gos ir Varpininkų 
suvažiavimas įvyko 1982 m. 
liepos 31 d. Kanadoje, To
ronto Lietuvių Namuose ir 
rugpiūčio 1 d. Vasagos va
sarvietėje. Suvažiavime 
granešimus padarė LVL 

-gos prezidiumo pirm. 
Gražvydas J. Lazauskas, 
"Varpo” red. Antanas Kučys 
tema: ’’Varpas” ir jo skel

nutarimai
1. Mes, Lietuvos Valstie

čių Liaudininkų Sąjungos ir 
Varpininkų atstovai, susi
rinkę 1982 m. liepos 31 ir 
rugpjūčio 1 dieną Toronte, 
Kanadoje, po 94 metų nuo 
”Varpo’r ir po 80 metų nuo 
varpininkų politinės reiškė- 
jos — Lietuvių Demokratų 
Partijos įsteigimo, liudija
me, kad idėjos, paskleistos 
Dr. Vinco Kudirkos, Dr. 
Kazio Griniaus,' Povilo Vi
šinskio, Gabrielės Petkevi
čienės - Bitės, Mykolo Sle
ževičiaus, Jono Vileišio ir 
daugelio kitų, sekusių ’’Var
po” steigėjų pėdomis, tebėra 
gyvos tiek laisvųjų lietuvių 
tarpe, tiek ir pavergtoje 
Lietuvoje.

Sveikiname vienminčius, 
nežiūrint kurioje pasaulio 
dalyje jie begyventų, ir 
mintyse jungiamės su tais, 
kurie šiuos žodžius išgirs ar 
skaitys okupantų nuo mūsų 
atskirti.

2. Valstybinės nepriklau
somybės atkovojimą laiky
dami svarbiausiu mūsų tau
tos dabaties uždaviniu, mes 
tačiau pabrėžiame, kad ne 
tik tauta turi būti laisva kitų 
tautų tarpe, bet ir žmogus 
turi būti laisvas tautinėje 
valstybėje.

Mūsų vizijoje naujoji ne
priklausoma Lietuva bus 
kraštas, kur nebus nei dva
sinės priespaudos, nei me
džiaginio skurdo; kur val
džia bus žmonių renkama, 
visi piliečiai bus lygiateisiai 
ir niekas nebus išskiriamas 
dėl pasaulėžiūros, politinių 
pažiūrų ar tautybės.

Mes tikime, kad kiltoms 
tautoms savo pavyzdžiu 
šviečiantis humaniškumas, 
moralinis, intelektualinis, 
kūrybinis ir socialinės sant
varkos pranašumas padarys 
mažą tarp didelių kaimynų 
kraštą atsparų ir niekad ne
nutautinamą.

Tokia yra mūsų naujos 
Lietuvos viziją. Ją tokią tu
rėjo 1919 m. ministerio pir
mininko Mykolo Sleževi
čiaus pašaukti savanoriai, 
tokios Lietuvos vaizdą matė 
ir tie, kurie žuvo už laisvės 
idealą nelygioje kovoje su 
dabartiniais Lietuvos pa
vergėjais.

Tokia Lietuva yra ir bus 
mūsų visuomeninio, ideolo
ginio bei kultūrinio darbo ir 
pastangų tikslas.

3. Stebėdami lietuvių 
išeivijos visuomeninį gyve
nimą, mes apgailestaujame:

a) kad tebevyksta tokie 
santykiavimo su pavergtos 
Lietuvos propagandinėmis 
įstaigomis reiškiniai, kurie 
kenkia pavergto krašto lais
vinimo pastangoms ir silp
nina laisvųjų lietuvių ryžtą 
dabarties metu svarbiausiai 
mūsų tautos pareigai.

b) kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje ir ypač JA 
V-ių Lietuvių Bendruo
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biamos idėjos dabarties ide
ologinėje bei politinėje išei
vijos situacijoje, Liūtas Gri
nius — Kas toliau?... Mintys 
ateities veiklos reikalu, Jo
nas Daugėla — Varpininkų 
srovės ir Liaudininkų S-gos 
organizaciniai reikalai.

VLIKo pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis Toronte ir 
Vasagos vasarvietėje pada
rė platų pranešimų Kanados 
visuomenei.

menės organizacijoje reiš
kiasi kryptis paneigti politi
niai sąmoningą pliuralistinę 
visuomenę ir propaguoti 
nuideologintą ir beidėjinį 
lietuvių susigrupavimą.

4. Su dideliu dvasios paki
limu stebime, kad tautos 
laisvinimo kova iki pat šios 
dienos yra narsiai ir karžy
giškai vedama tėvų šalyje. 
Suvažiavimas didžiuojasi, 
kad šią lemtingą kovą vi
suotinai remia ir išlaisvini
mo viltis puoselėja viso lais
vojo pasaulio lietuviai ir jų 
organizacijos.

Suvažiavimo dalyviai pri
pažįsta ir džiaugiasi, kad šiai 
tautos žūtbūtinei kovai iki 
pat šių dienų sėkmingai va
dovauja ir tautos politinę 
valią pasauliui reiškia Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kuris dar 
žiaurios okupacijos metais 
pajėgė apjungti visos lietu
vių tautos politines apraiš
kas.

Tautos išsilaisvinimo vil
tys gali būti patikėtos tik 
lietuvių tautos istoriškai 
dvasios didybei ir jos nepa
laužiamam atsparumui.

Suvažiavimas džiaugiasi, 
kad iki šių dienų VLIKas sa
vo veiklą pilnai pateisino, 
patikino jo veiklos tęstinu
mą, pilnai pateisino

aisvojo pasaulio lietu
vių dosnią medžiagišką pa
ramą ir, kiek gyvenamosios 
kasdienybės aplinka leido, 
pilnai įvykdė savo įsiparei
gojimus tautai ir laisvojo 
pasaulio lietuvių visuome
nei.

Apgailestaujame, kad 
metų bėgyje VLIKo veikla 
yra susilaukusi puolimo ir 
žalingos kritikos. Šie užpuo
liai buvo patirti ne tik iš 
okupanto, bet ir iš savųjų. 
Ypatingai piktinamės, kad 
VLIKo veiklą bei jo vadovų 
ir veikėjų pastangas bando 
suniekinti lietuvių
politiniai junginiai, kurie 
savo laiku yra lemiamai pri- 
sidėję prie vieningos tautos 
politinės vadovybės sudary
mo, jos išlaikymo ir šiandien 
dar joje dalyvauja.

5. Suvažiavimas konsta
tuoja, kad didelis politinių 
junginių skaičius VLIKe 
klaidingai vaizduoja mūsų 
tautos politinį pasiskirsty
mą, yra labai sunkiai su
prantamas priaugančiai 
kartai ir tuo pačiu kenkia 
bendrajai tautos laisvinimo 
talkai.

LVL S-ga 1963 metais pa
tvirtino VLIKo apsijungimo 
protokolą tik su sąlyga, kad 
jame būtų įrašyta, kad 
’’VLIKas ieškos galimybių ir 
skatins giminingoms orga
nizacijoms jungtis tarpusa
vyje”.

Suvažiavimas apgailes
tauja, kad iki šiol šis reikalas 
liko užmirštas ir nieko nėra 
padaryta. Tad suvažiavimas

ATEIVIŲ GERBŪVIUI 
PARAMOS PLANAS

Imigracijos ir Etniniu Reikalu Deparamentas 
kviečia paduoti prašymus gauti paramai visas ne valdžios 
žinyboje esančias organizacijas, aktyviai besireiškiančias 
ateiviu veikloje pagal paramos planą /Grant-in-Aid Scheme/.

Pagal tą planą remiami socialiniai ir labdaros dar
buotojai, teikia patarnavimu ateiviams.

Į programas, atitimkančias schemos tikslus, gali būti 
įskaitoma patariamasis darbas, grupinis darbas, ben
druomenės plėtotė, mokymas ar tyrinėjimas.

Paramos periodas paprastai numatomas trejiems 
metams. Parama gali būti išmokoma tarnautojų algoms 
padengti, ir įvairioms išlaidoms, ir gali svyruoti nuo $22 125 
iki $31125 Priklausant nuo programos apimties ir nuo dar
buotojo sugebėjimų bei kvalifikacijų.

Ypač svarbus šio paramos plano /Grant-in-Aid 
Scheme/ bruožas, yra tai, kad jis skatina bendruomenę plėsti 
socialinę veiklą.

Deparamentas taip pat skatina paduoti prašymus, 
siūlančius veiklos programas kurios kreipia dėmesį į pagalbą 
ateivėms moterims pramonėje, ateivėms moterims šeimos 
nesutarimuose, irstančioms šeimoms ir neoficialiai vaikų 
globai.

Prašymai turi būti paduoti ne vėliau kaip ligi 1982 
metų rugsėjo 30d Imigracijos ir Etninių Reikalų 
Departamento vietinės įstaigos Direktoriui jūsų 
valstijos sostinėje. Daugiau šiuo reikalu informacijų 
teikia atsakingas Departamento vietinės įstaigos tar
nautojas.

IEA3.2O3.82U M

įgalioja S-gos atstovus 
VLIKo taryboje iškelti šį 
klausimą ir stengtis įgyven
dinti VLIKo grupių susita
rimą.

6. Suvažiavimas sveikina 
Lietuvos diplomatinės ir 
konsularinės tarnybos na
rius, atliekančius svarbų 
darbą, siekiant nepriklauso
mos Lietuvos valstybės at
kūrimo.

7. Pilnai pritariame prin
cipingai ’’Varpo” žurnalo 
krypčiai, linkėdami redak
toriui, administratoriui bei 
bendradarbiams ištvermės 
ir prašydami rėmėjus bei 
skaitytojus nenutrūkstamos

Vytautą D. minint
Rašo B. Steckis

Nėra žmogaus, nėra ir 
šeimos neturinčių kokio nors 
svarbiausio ir atsimintino 
gyvenime įvykio. Lygiai nė
ra ir tautos be savo švenčių, 
primenančių jos istorinius 
įvykius, sukaktis, žygius.

Prieš 552 metus vienam 
didžiųjų Europos vadų ir 
Lietuvos valdovui Vytautui 
1429 m. Lucko suvažiavime 
buvo iškeltas reikalas jį ka- 
rūuoti Lietuvos karaliumi ir 
nutarta, kad jo karūnacija 
įvyktų rugsėjo 8 d. Vilniuje. 
Gaila, šis didis įvykis neįvy
ko, kas turėjo įtakos ne tik 
Lietuvos, bet ir visos Rytų 
Europos istorinei eigai. Šį 
įvykį nulėmė lenkai, kurie 
amžių bėgyje mūsų tautos 
atžvilgiu nei kiek nėra pasi
keitę.

Tačiau Vytautas ėmė rū- 
Eintis atsikratyti Lenkijos ir- 
aetuvą padaryti visiškai 

paramos šio Dr. Vinco Ku
dirkos pradėto darbo tęsi
mui.

8. Suvažiavimas dėkoja 
vaišingiems Toronto bend
raminčiams, ypatingai su
važiavimo rengimo komite
tui ir jo pirmininkui Leonui 
Giriniui — Norvaišai, už tas 
didžiules pastangas ir rū
pestį rengiant ir globojant šį 
suvažiavimą bei jo dalyvius.

Suvažiavimo vardu
Prezidiumas: Leonas Gi

rinis - Norvaiša, pirm., Jo
nas Daugėla, vicepirm., 
Viktoras Motušis, sekreto- 

• nūs.

nepriklausoma. O to kaip tik 
bijojo lenkai bajorai, jie

pagrobė Vytautui skirtą 
karūną, vėliau sujungė ir 
prijungė ir pagaliau praradė 
ne tik savo, bet ir Lietuvos 
nepriklausomybę. Visa tai 
priklauso istorijai, bet 1918 
m. Lietuvai paskelbus ne
priklausomybę vėl bandė 
pakartoti. Lr šiandieną mūsų 
sostinė Vilnius vis dar ’’kabo 
tarp dangaus ir žemės”. 
1430 m. spalio 27 d. Vytau
tas mirė išgyvenęs 80 metų, 
palaidotas jo paties staty
toje to meto Vilniaus kated
ros bažnyčioje.

Vytautui mirus ir Lietu
vos bajorams susibičiuliavus 
su Lenkijos bajorija Lietu
vos reikalai ėmė smukti.

Rugsėjo 8-ji yra mūsų 
tautos didi šventė. Ją pra
dėjome švęsti 1930 — Vy
tauto Didžiojo metais. Šian
die tą šventę temdo mintis,

kad Lietuva yra pavergta, 
kur mūsų tautiečiai tebe- 
kenčia sunkią priespaudą. 
Kuo mes, gyvendami lais
vuose kraštuose, galėtume 
padėti? Pirmučiausia savo 
tautiniai kultūriniu stiprėji
mu. Bet nepasakysiu, kad 
mes išeivijoje daug ko iš
mokome. O išmokome to, ko 
neturėjome išmokti ir pa
miršome tai, ko neturėjome 
jamiršti. Pamiršome, kad 
aisvė tik krauju perkama ir 
tad "laisvės nevertas, kas 
negina jos”. Išmokome ko
voti už laisvę, bet nesu- 
febėjome sudaryti vieningo 

•onto ir priėjome prie to, 
kad esame visi geri atskirai, 
visi šaukiame apie vienybę, 
bet norime visi būti pirmi
ninkais, kapitonais, genero
lais, kuriems trūksta eilinių 
kovotojų, kad susidarytų 
vieningas frontas.

Ne mano reikalas kam 
nors nurodinėti ar ką mokyti 
Tam reikalui veiksniai — 
Vilkas, Altas-Liet. B-nė ir 
kitos organizacijos ir mūsų 
vadovai išeivijoje. Kalbu tik 
kaip eilinis lietuvis, turįs 
pareigą tėvynei, kaip ir 
kiekvienas lietuvis. Gyvenu 
mūsų kraštui draugiškoje 
šalyje, kur laisvė daugiau 
kaip viskas gerbiama ir 
kiekvienas pilietis čia gali ja. 
naudotis, kaip tinkamas.

Minint Rugsėjo 8-ją tebū
na ne mūsų, bet mūsų tautos 
didybės ir garbės šventė. 
Šią šventę minėdami atnau
jinkime savo ryžtą darbams, 
ir kovoms už Lietuvą, už jos 
išlaisvinimą.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Mūsų
IR BE KAILIO LIKSI, VISIEMS NEĮTIKSI

bloga proga pasipelnyti ir... 
pradėjo propagandą dole
rius maišydami su tautiniais 
jausmais. Gerai, kad visos jų 
pastangos ir net išlietos 
ašaros, nepajėgė išvykos 
organizacinio darbo išardyti.

Deja, mūsų bendruome
nės viršūnės ir vadovybė 
buvo paveiktos ir ėmė viešai 
sportininkus mokyti kaip 
elgtis, per ką į Ameriką va
žiuoti, o tiksliau, per ką ne
važiuoti. Galų gale net buvo 
nuspręsta, kad jeigu sporti
ninkai nurodymų neklauso, 
tai gal jiems geriau iš viso 
Pasaulio Lietuvių Šventėje 
nedalyvauti. Sprendimas 
greitas, o svarbiausia, ne
reikalaujantis nei darbo, nei 
pastangų. O kaip turi jaustis 
jaunuoliai ir merginos, kurie 
metų metais ruošiasi susi
tikti, pabendrauti, susi
draugauti su kitų šalių spor
tininkais lietuviais? Ar tas 
viso pasaulio lietuvių suar
tėjimas nėra įtrauktas į 
bendruomenės programą? 
Pagaliau, gal A.L.B. Krašto 
Valdyba, Apylinkės valdy
bos, bendruomenės viršūnės 
imtųsi pačios suorganizuoti 
visą pasiruošimą išvykai? 
Juk dalyvavimas Pasaulio 
Lietuvių Dienose, Sporto 
Šventėje - ne vien tik sporto 
klubų reikalas, mes atsto
vaujame visą Australijos 
lietuvių bendruomenę. Bi
lietai dar ne viskas. Be fizi
nio komandų paruošimo, jų 
sudarymo, reikalingos lėšos 
uniformoms, sporto reikme
nims, kelionei, reprezenta- 

—cijair Viso reikia- apie 
140.000 dolerių, ir jeigu 
aukščiau minėtos organiza
cijos kur nors juos surastų, 
jos atpalaiduotų sporto klu
bus nuo sunkaus ir nedėkin
go darbo, mums beliktų tik 
deramai pasiruošti repre
zentacijai. Žinoma, tuomet 

Kaip žinia, Laisvojo Pa
saulio Lietuvių Dienos ir 
Sporto Šventė vyks Čikago
je 1983 m. nuo birželio 24 d. 
iki liepos 4 d. Sportininkai 
savo šventei ruošiasi jau 
gerą pusmetį. Daug darbo, 
daug pastangų įdėta ir pra
kaito išlieta, nemažai ir nu
veikta. Tiesa, pradžioje bu
vome užkliuvę, vienam 
sporto klubui ’’susirgus” 
šiuo metu labai madinga 
bendruomenės liga. Bet 
’’rakštis” pasirodė maža, ir 
ją pašalinome be skausmo.

Sporto Šventės dalyviai 
turėtų suvažiuoti į Sydnejų 
gegužės 28 d. šeštadienį. 
Tos pačios dienos vakare 
planuojama atsisveikinimo 
vakarienė. Į JAV išskrisime 
sekmadienį, gegužės 29 d. 
amerikiečių oro linijų 
United Airlines arba Ame
rican Airlines lėktuvu. Ke
lionės Sydnejus - Los Ange
les - Sydnejus kaina - 800 
dolerių. Kadangi gauname 
įvairių gėrybių, kaip sporto 
apranga ir reikmenys, maž
daug už 200 dolerių kiekvie
nam, tai kelionės išlaidos 
sumažėja iki 600 dolerių. Ti
kimės kelionės kainą sporto 
šventės dalyviams dar 
labiau sumažinti, suprasda
mi, kad jaunimui kiekvienas 
doleris svarbus. Prieš prasi
dedant Sporto Šventei ruo
šiamės aplankyti daugelį 
Amerikos vietų ir ten daly
vauti sporto žaidynėse. Ke
lionė po pačias JAV turėtų 
kainuoti apie 400 dolerių.

1978 m. ruošiantis išvykai 
į Pasaulio Lietuvių Sporto- 
Šventę Kanadoje, jokių už
metimų ir kritikos mūsų at
žvilgiu nebuvo, nors pasi
ruošimas vyko visiškai to
mis pačiomis sąlygomis, 
kaip ir dabar. Šiemet gi, at
rodo, mūsų biznieriai susi
griebė, kad čia pasitaiko ne-

Skelbimas
ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Tėvas, Sūnus ir 
Šventoji Dvasia

PRIPILDYTI DVASIA

Šventasis Raštas sako: ’’Būkite pripildyti Šventosios 
Dvasios”. (Efez. 5:18). Kaip tuščias ir bereikšmis būtų 
tasai pareiškimas jei Šventoji Dvasia būtų ypata! Kuo
met gi mes pripažįstame kad tai yra tik Dievo galybė 
arba įtaka, naudojama krikščioniškame gyvenime dau
giausia per joįrašytąjį Žodį, tuomet mes galime suprasti 
kaip mes galime turėti daugiau ar mažiau Dvasios įtakos 
mūsų gyvenimuose. Norint būti pripildytais Dvasia rei
kia ištuštinti save ir padėti šalin savo valią.' Paskui reikia 
uoliai ir atydžiai tyrinėti Dievo Žodį ir stengtis vykdinti 
visus jo teisingus patarimus.

Šventajame Rašte taip pat pasakyta, kad krikščionys 
yra ’’užantspauduoti” arba ’’paženklinti” ar ’’pažymėti 
šventąja pažadėjimo Dvasia”. (Efez. 1:13). Rašant Senąjį 
Testamentą Dievo Dvasia taip vadovavo pranašų mintis, 
kad jie parašė daug pažadėjimų, kurie buvo ir bus 
suteikiami jo ištikimiesiems. Naujasis Testamentas taip 
pat buvo parašytas tiesioginiu Dvasios arba Dievo galy
bės vadovavimu, jame parašyta dar daugiau pažadėjimų, 
kuriais Dievas garantuoja nugalėjimą per Kristų kiek
vienam ištikimam Viešpaties pasekėjui. Tokiu būdu jis 
’’pažymi” mus savo pažadėjimais, užtikrindamas, kad jei 
mes būsime jam ištikimi, jis suteiks mums malonės ir pa
galbos kiekviename reikale; o prisikėlime iš numirusių 
suteiks mums gyvenimo vainiką.

Bus daugiau

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

su malonumu sutiktumėm 
su visomis jų statomomis 
išlygomis.

M.P. redaktorius laikraš
čio 31-me nr. vedamajame 
straipsnyje pastebi, kad 
sporto klubams nelabai rūpi 
jaunimo reikalai. Klysti, 
gerbiamas redaktoriau. Kas 
gi sudaro sporto klubus, jei
gu ne jaunimas? Apie Jau
nimo kongresą ir jo dalyvius 
svarstyta ne kartą. Turime 
sąlygas, yra gražaus jauni
mo, bet... ko nors imtis, 
reiškia sulaukti dar daugiau 
išmetinėjimų ir kritikos.

Buvo laikai, kada Sydne- 
jaus sporto klubas turėjo 
savo tautinių šokių grupę, 
teatrą, mokėme jaunimą ir 
lietuvių kalbos, istorijos, šo
kome’, sportavome, daina
vome. Tuomet pasigirdo ne
laimingų balsų, priekaištų, 
kodėl, girdi, sporto klubas 
viską pasigriebė, lyg ir mo
nopolį sudarė? Sporto klubui 
išaugus, turėjome apsiriboti 
sporto aikšte.

Laiškai Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Jūsų vedamasis Mūsų 
Pastogės Nr. 32 ryšium su 
artėjančiom Lietuvių Die
nom Melbourne ir Liet. Die
nomis Čikagoje ateinančiais 
metais bei Jaunimo Kong
resu yra labai aktualus ir 
vertas bendruomenės narių 
dėmesio.

Štai artėja ALB atstovų 
suvažiavimas, bet apie tai 
nekalbama? ' Kaip galės 
bendruomenės nariai duoti 
savo atstovams nurodymų, 
kokius klausimus suvažiavi
me kelti, svarstyti ir kaip 
nutarti. O juk tai susirinks 
rinkti atstovai išreikšti valią 
ir pageidavimus tų, kurie 
juos rinko. Ir pačiame suva
žiavime iš anksto pasiruošus 
svarstymai ir nutarimai bus 
greičiau ir efektingiau pra
vesti.

Apie Lietuvių Dienų 
programą irgi vos porą 
sykių matėme laikraščiuose 
o juk kartojimas pranešimų 
pridedant naujausius nuta
rimus apie paruošiamuosius 
darbus labai svarbu, kad 
bendruomenė būtų įsąmo
ninta. Nuo skaitlingo daly
vavimo priklauso Liet. 
Dienų pasisekimas.

Norėtųsi išgirsti ir apie 
meno parodą — kur jis bus, 
kas dalyvaus ir t.t. Norint 
žinomesnius menininkus pa
traukti reikia pasistengti 
surasti gerą patalpą, o tai 
nėra sunku, nes prie Liet. 
Namų yra North Melbourne 
Town Hall Royal Melbourne 
Hospital — Merlin Myer iš
taiginga salė, čia pat kelios 
galerijos, kurios tuo laiku 
nebus naudojamos. Nema
nau, kad Liet. Namų bend
ruomenės menė su korido
rium yra tinkama vieta iš
statyti meno kūrinius. Ne
galvoju, kad žymesni mūsų 
menininkai, kurių darbai 
vertinami šimtais ir tūks
tančiais dolerių ir kurių kū
riniai kabo žinomesnėse ga
lerijose, muziejuose, norėtų, 
kad jų darbai būtų išstatyti 
salėje, kuri neatstoja galeri
jos.

Kai kas tuoj pasakys, kad 
visa tai brangiai kainuoja, 
bet čia ne argumentas — 
stengiantis pinigų visada 
atsiras. Gal ir dabar nevėlu.

Taip pat laikas ALB •

Bet ir vėl! Prasidėjo prie
kaištai, kad sportininkai 
aikštėse nekalba lietuviškai, 
ne visi moka tautos himną, 
sporto klubas globoja miš
rias šeimas, kitaip sakant, 
netinkamai reiškiasi lietu
viškoje veikloje. Dabar jau 
daug kas žino, kad sporto 
aikštėje negalime kalbėti 
lietuviškai dėl teisėjų. Kas 
link mišrių šeimų, priekaiš
tautojai apsimeta nežiną, 
kad mes gyvename sveti
moje valstybėje ir mišrios 
šeimos neišvengiamos. Kad 
mūsų mišrių šeimų nariai 
puikiai pritampa ir lietuvių 
sportinėje veikloje atlieka 
didelį darbą, įrodymų turi
me daugiau negu reikia. Gal 
ir vertėtų patikrinti, ar visi 
sporto žaidynių dalyviai 
moka tautos himną. Bet jei
gu ne, tai ar čia sporto klubų 
kaltė? Juk tas pats jaunuo-

Krašto Valdybai ir Liet. 
Dienų Ruošimo Komitetui 
šiek tiek daugiau ir‘dažniau 
pranešinėti apie jų šiuome
tinę veiklą, nes juk iki Liet. 
Dienų bepaliko vos keturi 
mėnesiai.

Alg. Žilinskas

Gerbiamas p. Redaktoriau,

p. G. Kaminsko laiškas 
(M.P. Nr. 32, 16/8/82) klai
dina M.P. skaitojus tvirti
nimu, kad darbiečiai tęsia 
Whitlamo laikų politiką Pa
baltijo inkorporavimo klau
simu.

1978 m. gegužės 24 d. 
Australijos Federalinės 
Parlamentarinės Darbo 
Partijos Caucus (visuotinis 
susirinkimas) vienbalsiai 
nutarė, kad atsiekus val
džios Australijoje Darbo 
Partija laikysis dabartinės 
koalicinės vyriausybės poli
tikos Pabaltijo inkorporavi
mo klausimu (žiūr. Baltic 
Dilemma II dalis, 399 psl.). 
Nutarimas, praneštas 
pabaltiečiams per Baltų 
konvenciją Adelaidėje 1978 
m. birželio mėn., galioja iki 
šios dienos, ir nuolat yra pa
kartojamas tiek W. Hayde- 
no, tiek jo pavaduotojo L. 
Bowen.

p. Kaminskas savo tvirti- 
nitnu ignoruoja šį svarbų 
pabaltiečių veikėjų atsiektą 
laimėjimą.

Mes esame dėkingi libe
ralams ir jų koaliciniams 
partneriams už jų palankią 
mums laikyseną visais lai
kais. Ypač esame dėkingi 
min. pirmininkui Malcolm 
Fraser už jo greitą ir ryžtin
gą Pabaltijo inkorporavimo į 
SSSR de jure pripažinimo 
panaikinimą 1975 m. gruo- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

lis yra skautas, tas pats šoka 
tautinius šokius, tas pats ir 
sportuoja. Turime pakanka
mai šaunaus jaunimo, kuris 
Pasaulio Lietuvių Dienų su
važiavime galėtų ir kitas 
pareigas attikti. Mums rūpi 
jaunimo lietuviška veikla, 
gerbiams redaktoriau! Per 
eilę metų nemažas buvo 
mūsų įnašas į kultūrinę lie
tuvišką veiklą, o ir šiandieną 
jaunimo judėjimas sukasi 
apie sporto klubus.

Šiuo savo pasisakymu ne
norime nieko užgauti. Tai 
tik mūsų ir daugumos jauni
mo išreikšta nuomonė.

Mes visuomeniškai dirba
me jau trisdešimt metų ir 
esame užsigrūdinę bet ko
kiems užgauliojimams, 
mums ne-naujiena ir netei
singa kritika. Bet ar ne dėl 
tokio traktavimo vis labiau 
pasigendame jaunosios 
kartos visur, o ypač repre
zentuojant mūsų bendruo
menę australų ir kitų tautų 
tarpe?

Vladas Daudaras 
Išv. Org. K-to 

sekretorius

džio 17-19 dienomis. Sis dė
kingumo jausmas tačiau ne
turi mus privesti užmiršti, 
kad ir darbiečių eilėse turė
jome draugų net juodžiau
siomis Whitlamo valdymo 
dienomis. Paminėsiu tik 
tuometinį ALP pirmininką 
Bob Hawke, pasirašiusį bal
tų protesto peticiją parla
mentui.

Esame laisvi spaudoje 
kritikuoti bet kurios partijos 
politiką, jei tai tikrai ir yra 
tos partijos politika. Nege
rai, kai pavienių politikų 
užmačios primetamos visai 
partijai, ir kritikuojama 
partija, kaipo tokia. Viena, 
tai yra skaitytojų klaidini
mas, misreprezentacija. 
Antra, mūsų visų pareiga, 
ne vien Dr. D. Kairaičio, 
žiūrėti ir stengtis, kad Pa
baltijo klausimas Australi
joje vėl nepasidarytų politi
niu futbolu, kokiu jis buvo 
tapęs liūdnos atminties 
Whitlamo laikais.

Su pagarba
Vytautas Patašius

Pereitą savaitę prasidėjo 
Palestinos išlaisvintojų ko
votojų evakuacija iš apgul
tos Lebanono sostinės Bei
ruto. PLO vadas Arafatas 
pareiškęs, kad nors mūši Iz
raelis laimėjo, bet palesti
niečiai nenugalėti. Politi
niuose sluogsniuose kalba
ma, kad nuo dabar Izraeliui 
prasidės patys didieji var
gai, nes kad ir išsklaidyti fa
natiškai nusiteikę palesti
niečiai puldinės Izraelį par
tizaniškai visom galimom 
priemonėm.

I
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PRANEŠIMAI IŠ PERTHO

Penkto Jaunimo Kongre
so organizavimo bei infor
macijos reikalais Pertho 
jaunimą iš tolimo Toronto 
aplankė mieloji viešnia Lai
ma Beržinytė. Ta proga Lai
ma parodė atsivežtą.. įdomų 
filmą.

Pertho jaunimas nuošir
džiai jai dėkoja ir tikisi, kad 
J'os dedamos pastangos į to 
:ongreso organizavimą bus 

sėkmingos.

Pertho Šatrijos lietuvių 
tautinių šokių jaunimas šir
dingai dėkoja p. V. Straukui, 
kuris nežiūrint tolimos var
gingos kelionės, ryžosi at
vykti į Perthą padėti Šatri
jai pasiruošti į šių metų Lie
tuvių Dienas Melbourne.

Mielam p. V. Straukui 
jaunatviškas AČIŪ!

Pertho L.J.V. 
Angelė Pasčekaitė

PRANEŠIMAS 
ŠAULIAMS MELBOURNE

Rugsėjo 5 d. Melbourne 
įvyks Tautos Šventės minė
jimas. Pamaldos įprastoje 
vietoje — St. John bažny
čioje 12 vai.

D.L.K. Vytenio šaulių 
kuopos nariai privalo daly
vauti uniformuoti ir su vė
liava bažnyčioje ir Liet. Na
muose.

Taip pat rugsėjo 19 d. 2.30 
vai. visi šauliai dalyvauja 
katedroje pavergtųjų tautų 
ekumeninėse pamaldose 
taip pat su vėliava. Po pa
maldų tuoj pat dalyvausime 
eisenoje į City Square de
monstracijai.

K. Prašmutas 
Valdybos įgaliotinis

Irane suimta ir teisiama 
apie 70 karininkų, atidengus 
sąmokslą prieš dabartinę 
Irano vyriausybę ir prieš 
Chomeini.

Ateitininkų gretose
ATEITININKŲ

SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 1 d. Banks
towne Lietuvių Klube buvo 
suslinkę Sydnejaus ateiti
ninkai. Kun. Dr. K. 
Trimakas, Ateities žurnalo 
redaktorius yra pasiūlęs iš
leisti vieną ’’Ateities” 
numerį Australijos ateiti
ninkams.
Padaryta moksleivių ir 

sendraugių nuotraukos, ku
rios pavaizduos Sydnejaus 
katalikišką jaunimą. Po 
nuotraukos vyko susirinki
mas, kurį pravedė sendrau
gių pirm. A. Kramilius. Su
sirinkimo dienotvarkėje su
stota prie konstitucijos pa
keitimų, Ateities numerio 
išleidimo ir kun. Dr. K. Tri
mako į Australiją atvykimo 
klausimo. Sydnejaus ateiti
ninkai pritarė, kad kun. Tri
mako apsilankymas Austra
lijoje būtų labai naudingas. 
Dvasios vadas prel. P. But
kus pranešė, kad ryšiai jau 
yra užmegsti dėl kun. 
Trimako atvykimo. A. 
Kramilius taip pat referavo 
apie Australijoj atsilankiu
sio anglikonų kun. Michael 
Bourdeaux, Keston Kolegi
jos direktoriaus pastangas 
padėti Lietuvos tikintie
siems ir ragino moksleivius
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TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS PERTHE

Minėjimas įvyks rugsėjo 5 
d. Tą dieną 11 vai. pamaldos 
St. Francis bažnyčioje, po 
Eamaldų seks minėjimas 

lietuvių Namų salėje. Val
dyba ruošia pietus.

Kviečiame visus Pertho 
bei apylinkių lietuvius ir vi
sas organizacijas su vėliavo
mis (moterys tautiniais rū
bais) dalyvauti bažnyčioje, 
pietuose ir atstovų į ALB 
Krašto Tarybą rinkimuose.

Pertho Apylinkės Valdyba

GLOBOS 
DRAUGIJOS

SOCIALINĖS 
MOTERŲ 
ŠVENTĖ 

Rugsėjo 
dienį, Soc. 
D-ja

12 d., sekma- 
Globos Moterų 

Melbourne švenčia 
30-ties metų gyvavimo su
kaktį. Visos narės ir prijau
čiančios kviečiamos kuo 
skaitlingiau tą dieną daly
vauti lietuviškose pamaldo
se šv. Jono bažnyčione E. 
Melbourne. Tuoj po pamal
dų Lietuvių Namuose, N. 
Melbourne, Jubiliejinėje 
salėje ruošiami paminėjimo 
pietūs.

Į pietus užsirašyti pas J.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Sydnejaus Lietuvių Namuose Bankstowne rugsėjo 5 d., sekm., 3 vai.

PROGRAMOJE: Tautos dvasios pasireiškimas kūryboje,-
mitologijoj, pasakose, dainose, raudose, dabarties litera

tūroje ir poezijoje;
M.K. Čiurlionio kūryboje;

Filmas apie' M.K. Čiurlionį (filmas gamintas Amerikos
viename universitetų su prof. Liudos Laurinavičiūtės
- Alssen komentarais.

Programą paruošė ir surežisavo Genovaitė Kazokienė

Rengia Sydnejaus Apylinkės Valdyba

ateitininkus toliau rašyti 
laiškus už religinius įsitiki
nimus sėdintiems sovietų 
kalėjimuose lietuviams ka
liniams.

Jadvyga Burokienė 
moksleivių vadovė ragino 
tėvus daugiau kreipti dėme
sio į katalikiškus moralės 
principus. Emilija Viržin- 
tienė sutiko toliau vadovauti 
vaikų darželio amžiaus jau
nučiams angeliukams. Dėka 
šių pasišventusių mokytojų 
Jadvygos Burokienės ir 
Emilijos Viržintienės. Syd- 
nejuj skaitome arti 30 jauni
mo ateitininkų gretose.

Iš Ateities leidyklos gauta 
Antano Maceinos ’’Asmuo ir 
istorija” bei ”P. Dovydaičio 
monografija”. Jas galite 
gauti už $ 4 pas A. Kramilių.

Sekantis ateitininkų po
sėdis įvyksta Lietuvių Klu
be Bankstowne rugpiūčio 22 
d. 2 vai.

PAIEŠKOJIMAS

Inž. Bronius ir Evelina 
Masiokai, gyv. 13902 East- 
Marina Drive, Apt. 404, 
Aurora, Colorado 80014, 
U.S.A, paieško brolio Vinco 
Masioko ir prašo skubiai at
siliepti.

♦ SYDNE JAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
. 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Vyno Testivalis
'K Rugsėjo 4 d., šešt., 7.30 vai.
* * Tradicinės vyno pristatymo apeigos.

’’BLAU WEISS COLONIAS” grupė, 
-įt * Bus renkama vyno karalius ir kara- 

lienė
* Turėsite progos ragauti įvairių rūšių 
vynų
* Lengvi užkandžiai
* Bilietai $ 4 asmeniui

Rugsėjo 5 d., sekm., 3 vai.
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 18 d., šešt., 7.30 vai.
LIETUVIŠKA VAKARONĖ 

su lietuviškais valgiais, šokiais ir 
dainom
Bilietai $ 6 asmeniui

Žalkauskienę tel. 874 5250 
arba pas Em. Šeikienę tel. 
277 1478 iki rugsėjo 6 d. 
Pietų kaina $ 3 asmeniui.

Kviečiamos visos narės su 
savo artimaisiais šioje šven
tėje skaitlingai dalyvauti.

Draugijos Valdyba

Amerikos Lietuvių Tary
ba turi rinkinį skaidrių apie 
Sibiro tremtinius ir gali 
skolinti. Kreiptis ALTa ad
resu: 2606 W 63d St., Chica
go, Ill. 60629, U.S.A.

Raginami čia taip pat su
simokėti prenumeratą už 
Ateitį. Raginame taip pat 
dar neskaitančius užsipre
numeruoti Ateities žurnalą. 
Jo kaina tik $ 7 metams. 
Prenumeratas priima A. 
Kramilius. ą Kramilius

MOKSLEIVIAI
ATEITININKAI VEIKIA
Sumaniai vadovaujami 

mokytojos Jadvygos Buro- 
kienės moksleiviai ateitinin
kai savo susirinkime rug- 
piūčio 22 d. aptarė ateities 
darbų planus.

Referatą apie Lietuvių 
Tautos dainių, poetą Mairo
nį skaitė Reginutė Lašaity- 
tė. Tai gerai paruoštas dar
belis, nors ir trumpai apie 
tuo laiku gyvenusį mūsų 
tautos iškilų sūnų. .

Moksleiviai toliau tęsia 
pradėtą laiškų rašymo akci
ją lietuviams sąžinės kali
niams sovietų kalėjimuose. 
Reikia tikėtis, kad ir vyres
nieji paseks šių jaunuolių 
•pavydžiu.

Ateitininkai dalyvaus or
ganizuotai su savo vėliava 
emigracijos sekmadienio 
mišiose St. Marys katedroje i 
rugsėjo 12 d. 2.30 p.p.

Esant šiltam orui jauni
mas nori įsigyti baltinius su 
ateitininkų ženklu, kaip dalį 
uniformos. Tam reikalingos 
lėšos. Jaunimas pasisiūlė 
tuos pinigus i ’

NAUJI
’’MŪSŲ PASTOGĖS

SKAITYTOJAI
0. Kalpiaka N.S.W.
S. Vaičaitis Canada
R. Hill & Son Ltd. N.S.W.
A. Gasiūnas Qld.
J. Putvinas N.S.W.
J. Rakauskas N.S.W.
J. Zonius Vic.
R. Patašius A.C.T.
J. Vitartas A.C.T.
A. Liubanskis N.S.W.
V. Vosylius S.A..
A. Viknius Tas.
J. Činčys U.S.A.

plaudami automobilius, 
jeigu būtų įmanoma tai at
likti sekmadieniais Lietuvių 
Klubo kieme. Kitas būdas 
buvo pasiūlytas, tai parda
vinėti kavą ir pyragaičius 
prieš lietuviškas pamaldas 
Lidcombės parapijos salėje. 
Mano, kad tuo galėtų pasi
naudoti ir savaitgalio mo
kykla.

Tai pozityvios idėjos, ku
rias ruošiasi įgyvendinti 
jaunieji mūsų moksleiviai. 
Sveikiname mūsų mokslei
vius ir linkime jiems toliau 
tobulėti ir augti katalikiško
je dvasioje po ateitininkų 
vėliava.
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Reikšdama užuojautą 
savo brangiai draugei Pa
jautai Patupienei, netekus 
mylimo tėvelio VYTAUTO 
ANDRIEKAUS, gilios dva
sios lietuvio, vietoj gėlių au
koju $ 15 Pasaulio Lietuvių 
Fondui ir $ 10 „Mūsų Pasto
gei”. Kartu reiškiu užuo
jautą visai Andriekų šeimai 
ir giminėms

Janina Vabolienė ir sūnūs

PAVYKĘSKAUKIŲ 
BALIUS

Sydnejaus ’’Aušros” tun
tas, talkinamas Skautų Židi
nio ir Skautų Tėvų Komite
to, rugpiūčio 14 d., Lietuvių 
Klube, Bankstowne, suruošė 
nuotaikingą kaukių balių, 
kurio metu tunto skautai-tės 
atliko programą prie salėje 
’’sukurto” laužo; veikė lai
mės šulinys ir didžioji lote
rija, o 11 vai. nakties įvyko 
visų lauktas kaukių paradas, 
gausus žemiškais ir neže
miškais ’’padarais”.

Premijas už kaukes gavo: 
Sydnejaus gydytojų skirta 
premiją ($ 100) už geriausią 
kaukę laimėjo Petras Buro
kas (’’Robotas R2D2”); ant
rąją premiją ($ 50) skirtą 
V. Šliterio, laimėjo Arvydas 
Zduoba už kaukę ”Ned 
Kelly”. Trečiąją skirtą Syd. 
Skautų Židinio ($ 30) — Be
tina Migutė ir Danutė Sta- 
siūnaitytė; ketvirtąją, skirta 
Skautų Tėvų Komiteto ($ 
15), už kaukę ’’Žvakę” — 
jaunasis Lašaitis.

Svečių, kaip paprastai, 
baliuje buvo apstu. B.Ž.

Jaunimas savo
susirinkimą užbaigė ateiti
ninkų himnu. 

Sekantis susirinkimas 
rugsėjo 19 d. Lietuvių Na
muose, Bankstown. kor.

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimu turinį neatsakoma.

Printed by Rotor P^ese Ltd.
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