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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

VEIKSNIU KONEERENCUA

II Karo pabaiga
40 METU SUKAKTUVES

PLB Seimas 1983 metais nutarė, 
kad dėl skirtingos atskirų veiksnių 
kilmės bei prigimties šiuo metu 
tinkamiausia koordinacijos forma yra 
atnaujintos periodinės veiksnių kon
ferencijos, kurias, paskutinės 1974 m. 
White Plains konferencijos pavyzdžiu, 
kviestų PLB ir VLIKo valdybos. 
Atnaujintas konferencijas sudarytų 
White Plains dalyvavę veiksniai ir jos 
vyktų ta pačia tvarka, kol ji nebūtų 
pakeista bendru susitarimu.

RYŠIAI SU ŽYDAIS JAV
PLB vicepirm. Mykolas D rungą 

užmezgė ryšius su Amerikos žydų 
komiteto (American Jewish Commi
ttee) nacionaliniu etniniu ryšininku 
David G. Roth ir kitais to komiteto 
padaliniais Čikagoje. Vienas iš jų - 
Heritage News Service, kuris ieško 
straipsnių, atstovaujančių įvairių et
ninių grupių "autentiškus balsus",ir 
tuos straipsnius sindikatiniu būdu siūlo 
platesniąjai spaudai. M. D rungą kal
bėjosi su to sindikato redaktore 
Pamela DiFiglio apie galimybes pra
vesti ir "lietuviškas temas". M.

RLE Valdybos posėdis
PLB valdyba posėdžiavo sausio 26- 

27 dienomis Čikagoje. Posėdžio metu 
išklausyti valdybos vicepirmininkų 
vadovaujamų įvairių komisijų veiklos 
pranešimai, patvirtinta 1984 m. apy
skaita ir 1985 m biudžetas, svarstyti 
įvairūs einamieji klausimai ir priimta 
eilė nutarimų. Nutarta:

1. Šaukti PLB Seimo ko- 
respondencinį posėdį šiais metais.
2. Lituanistikos katedros atsa
komybę palikti PLB valdybai, ne
darant naujų pakeitimų ir paliekant 
tos pačios sudėties PLB Fondo tarybą.
3. 1985 metus paskelbti Litua

PLB atstovybė Ženevoje
Pereitais metais PLB valdybos pirm. 

V. Kamantai ir PLB Visuomeninių 
reikalų komisijos pirm A. Gečiui 
lankantis Vakarų Europoje galutinai 
išryškėjo svarba Ženevoje įsteigti 
PLB atstovybę. Galutiną sprendimą 
nulėmė Ženevoje buvimas Narcizo 
Prielaidos ir jo plačios pažintys su 
Ženevoje reziduojančių valstybių 
pareigūnais ir žurnalistais. Buvo 
kreiptasi į N. Prielaidą, šiuo metu 
einantį Šveicarijos LB Krašto val
dybos pirmininko pareigas, kuris 
mielai sutiko PLB talkinti ir pritarė 
PLB atstovybės Ženevoje įsteigimui. 
Nuo pereito rudenio N. Prielaida 
pradėjo eiti PLB atstovo pareigas. Jo 
daug darbuotasi Afganistane į ne
laisvę paimto ir Šveicarijoje inter
nuoto sovietų kario Rimo Burbos 
reikalu, sekta 1984 spalio 26 - 
lapkričio 9 vykusieji Žmogaus teisių 
komiteto posėdžiai ir jų metu

PLB valdybos pirm. Vytautas Ka- 
mantas jau praėjusių metų rugsėjo 
mėnesi žodžiu pasiūlė VLIKo val
dybos pirm. dr. Kaziui Bobeliui, kai jie 
buvo kelis kartus susitikę Toronte ir 
Kennebunkporte, sekančių veiksnių 
konferenciją šaukti 1985 metų rudenį.

Šį pasiūlymą PLB pirmininkas te
lefonu pakartojo VLIKo pirmininkui 
kovo 17, pasiūlydamas veiksnių kon
ferenciją sušaukti 1985 m. spalio 
mėnesį Dainavos stovyklavietėje.

D rungą buvo pakviestas ir sutiko 
įsirašyti nariu į komiteto globojamą 
organizaciją Illinois Consultation on 
Ethnicity in Education. Jis dalyvauja 
visuose Amerikos žydų komiteto 
seminaruose etniniais klausimais, kaip 
neoficialus Lietuvių bendruomenės 
atstovas. Šie ryšiai su komitetu 
užsimezgė kaip išdava ankstesnių 
kontaktų, įsigytų New Yorke PLB, 
JAV LB. Kanados LB ir PLJS 
surengto 1984 m. Politinių studijų 
savaitgalio metu.

nistikos katedros metais ir per juos 
siekti užbaigti lėšų telkimą Katedrai.
4. Kreiptis į Lietuvių fondą prašant 
lėšų kai kuriems svarbiems PLB 
projektams švietimo ir kultūros sri
tyse.
5. Atitinkamai laikytis dėl OSI 
keliamų bylų, remti JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos projektą, 
siekiantį JAV įstatymų pakeitimo, 
morališkai ir kitais būdais remti 
neteisingai apkaltintus tautiečius.
6. Pritarti pabaltiečių jaunimo pa
stangoms naujais būdais kelti Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo kraštų okupacijos 
klausimą tarptautiniu mastu..

paskleista dokumentacija Pabaltijo 
valstybėse sovietų vykdomo žmogaus 
teisių paneigimo klausimais, kon
taktuota Tarptautinio raudonojo kry
žiaus vadovybė rezistento Viktoro 
Petkaus reikalu, sekta JAV Valstybės 
sekretoriaus Shultzo ir Sovietų Są
jungos u:r. min. Gromyko konferencija 
branduolinių ginklų nusiginklavimo 
reikalui, talkinta B AT U N o delegacijai 
jos atvykimo į Ženevą proga, ten 
vykstant Žmogaus teisių konfe
rencijos posėdžiams. PLB džiaugiasi 
turėdama Ženevoje svetimas kalbas 
laisvai naudojantį ir plačias pažintis 
turintį atstovą.

D.BR1TANIJOJE
Toronto vyrų choras "Aras" yra 

pakviestas D. Britanijos lietuvių 
sąjungos atlikti 4 koncertus: Glasgo- 
ve. Nothinghame ir du Londone. 
"Aras" išskris iš Toronto liepos 25 d. 
ir grįš rugpjūčio 4.

Antro karo pradžia parodė vokiečių 
generolų ir kariuomenės pranašumą 
prieš lenkų kariuomenę ir jos vadovy 
bę.

Lenkijoje vokiečiai pirmą kartą 
panaudojo Žaibo karo (Blitzkrieg) 
strategiją.

Naudodami tankus ne rėmimui 
pėstininkų, bet kaip smogiamąją jėgą, 
vokiečiai greitai keliose vietose 
pralaužė frontą. Koncentruoti tankų 
ir šarvuočių daliniai, remiami motori
zuotos artilerijos įsiveržė giliai į 
lenkų kariuomenės užnugarį, skleis
dami paniką ir nežinią, palikdami iš 
paskos sekantiems pėstininkams ne
utralizuoti išblaškytus lenkų dalinius. 
Šalia tankų, svarbią rolę turėjo 
vokiečių aviacija, kuri, sunaikinusi 
daugumą lenkų lėktuvų žemėje, 
užviešpatavo erdvę, bombardavo už
nugario strateginius susisiekimo maz 
gus, rėmė tankus, artimai su jais 
bendradarbiaudama ir skleidė paniką 
tarpe gyventojų.

Aktyvus pereitą karą besiruošusios 
kariauti lenkų kariuomenės pasiprie
šinimas buvo palaužtas per dvi 
savaites.

Netikėtas ir staigus Lenkijos ka 
riuomenės sugriuvimas Sovietų Sąjun
gą pagavo politiniai nepasiruošusią 
įsiveržti į Lenkiją. Nors pagal 
nepuolimo ir savitarpio pagalbos 
paktą Hitleris jiems atidavė Lenkiją 
iki Curzon linijos, rusai pabijojo, kad 
vokiečiai nesustos ir atsiras prie jų 
sienos.

Staigiai paskelbę pasauliui, kad 
sugriuvus Lenkijos valstybei (pagal 
sovietinį žargoną "Ponų Lenkijai"), 
jie jaučia pareigą "apsaugoti" sau 
giminingus Lenkijos gyventojus, so
vietai įžengė į Lenkiją, pakartodami 
prieš 144 metus įvykusį trečiąjį 
Lenkijos padalinimą.

Lietuva laikinai to likimo išvengė, 
bet netrukus, vykdydama su Berlynu 
pasiekto susitarimo slaptus protoko 
lūs, Maskva pradėjo ruošti dirvą 
Pabaltijo okupacijai.

Spalio pabaigoje į Maskvą buvo 
iššaukti visų Pabaltijo valstybių 
vyriausybių atstovai "derėtis" dėl 
sudarymo "savitarpio pagalbos" su
tarčių, kurių pasėkoje į Lietuvą. 
Latvįją ir Estiją buvo įvesta Raudo 
noji Armija - taip vadinamos įgulos, 
kurios buvo daug maž izoliuotos nuo 
vietos gyventojų.

Lietuva, pasėkoje sutarties, "atga
vo" Vilniaus miestą tik apie trečdalį, 
lenkų okupuotos, Sovietų Rusijos 
Lietuvai pagal 1930 metų taikos 
sutartį pripažintos, teritorijos. Tuo 
laiku buvo sakoma, esą, rusai norėję 
sutartį pasirašyti spalio 9, išnaudoji 
mui lietuviams simboliškos Vilniaus 
netekimo 1920 m. datos. Bet Lietuvos 
delegacija sugebėjo pasirašymą už
delsti.

Abejotinas yra kai kurių tvirtini
mas, kad Lietuva galėjo pati, vokie
čiams siūlant, karo metu atsiimti 

Vilnių ir tuo išvengti į Lietuvą įvestų 
pagal "Savitarpio pagalbą" Raudono 
sios armijos įgulų. Lietuvos ir viso 
Pabaltijo likimas buvo nuspręstas 
Hitlerio -Stalino sutartimi. Latviai ir 
estai, kurie iš rusų nieko negavo, 
turėjo įsileisti sovietų įgulas.

įgulų neišvengė nė Suomija, prieš 
Sovietų Sąjungą kariavusi "Žiemos 
karą", kuris likusioje Europoje Suomi
jai sukėlė daug simpatijų ir moralinės 
paramos. Bet nei suomiams artimi 
švedai, nei su Stalinu sudarę paktą 
vokiečiai, pagalbos nedavė. Po kelių 
mėnesių nelygios, bet didvyriškos 
kovos, parodžiusios Raudonosios ar
mijos silpnybę, Suomija paprašė pa
liaubų, bet išsaugojo nepriklauso
mybę, Sovietų Sąjungai perleisdama 
didelius plotus savo teritorijos ir 
atiduodama sovietų įguloms salas, 
esančias Suomių įlankoje, prie Helsin
kio.

Europoje tuo laiku vyko "Netikras 
karas" (Phony war).

Prancūzai, pasitikėdami Maginot 
linijos fortų neperlaužiamumu, ramiai 
laukė patys nežinodami ko. Anglai 
pasitenkino iš lėktuvų Vokietijoje 
išmetamais lapeliais, kuriuose vokie
čius ragino neklausyti Hitlerio val
džios. Nei viena, nei kita šalis rimtai 
kariauti dar nesirengė.

1940 m. balandžio mėnesį, vokie
čiai, užbėgdami anglams už akių, 
(anglai rengėsi išsikelti Siauriname 
Norvegijos uoste Narvik, per kurį 
Vokietija gaudavo didelę dalį švedų 
plieno), po trumpo norvegų pasiprie
šinimo, užėmė Norvegiją, prieš tai 
okupavę Daniją.

Gegužės mėnesį, pakartodami Pir
mojo pasaulinio karo strategiją, vo
kiečiai per Olandiją ir Belgiją smogė į 
Prancūziją, Maginot liniją apeidami iš 
šiaurės. Lenkijoje išbandyta "žaibo 
karo" strategija buvo dar labiau 
išvystyta. Nei prancūzų kariuomenė, 
nei anglų ekspedicinis korpusas nebu
vo pasiruošę smūgiams, kuriuos suda
vė koncentruoti vokiečių šarvuočių 
daliniai ir motorizuoti pėstininkai. 
Vokiečių tankų daliniai, apeidami 
pasitaikiusius pasipriešinimo taškus, 
juos izoliavo ir įsiveržė toli į užnugarį, 
degalais pasipildydami ne tik iš 
nesunaikintų prancūzų kariuomenės 
rezervų, bet ir iš civilių benzino 
pardavimo aikštelių.

Angiai, kuriems tuo laiku pradėjo 
vadovauti min. pirm. Churchill, iš 
Belgijos savo ekspedicinį korpusą 
atitraukė į Dunquenje uostą ir iš ten 
evakuavo 350,000 karių, dengiant 
prancūzų daliniams.

Birželio pradžioje sovietai apkalti
no Lietuvos vyriausybę nesilaikymu 
"savitarpio pagalbos" pakto, esą,, 
Lietuvos saugumo organai pagrobę 
raudonarmiečius, vertė juos šnipinėti 
Lietuvai.Rusų vyriausybė pareikalavo 
Lietuvos (panašūs dalykai vyko ir
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STEIGIAMASIS SEIMAS
STEIGIAMĄJĮ SEIMĄ PRISIMINUS 

J. Krupavičius.
Šių metų gegužės 15 sukanka 65 

metai nuo mūsų istorijoje svarbaus 
įvykio - Steigiamojo seimo atidarymo. 
Jo prisiminimas spaudoje iki šiol buvo 
labai retai paliečiamas, arba net 
pamirštamas. Dauguma iš mūsų tuo 
metu dar nebuvome gimę, kiti per 
jauni tuo galvas kvaišinti, o žmonės, 
kurie tada dėjo mūsų tėvynei pama
tus, jau daugumoje iškeliavę amžiny
bėn.

Aš pats tuo metu dar buvau jaunas 
gimnazistas Alytaus gimnazijoje. Ir 
prisimenu,kaip 1920 m. pavasarį gavau 
iš savo dėdės ir mano globėjo, tik 
kurio dėka ir tapau vertu žmogumi 
a.a. kun. M. Krupavičiaus laiškutį 
kviečiant atvažiuoti porai dienų į 
Kauną, nes ten gegužės mėn. 15 
svarbus mūsų prisikėlusios valstybės 
įvykis - Steigiamojo seimo atidary
mas.

Tą žinutę su džiaugsmu sutikau, į 
Kauną nuvažiavau ir prisiglaudęs 
dėdės skverno, tose iškilmėse dalyva
vau. 0 šiandien, pasiremdamas savais 
prisiminimais ir dar turimomis tų laikų 
pageltusiomis laikraščių iškarpomis, 
aš apie tai pasistengsiu papasakoti.

Steigiamasis seimas, kaip jau minė
jau, buvo atidarytas 1920 m. gegužės 
15. Kaune ta diena buvo laikoma, kaip 
didelė šventė: visur matėsi plevėsuo
jančios mūsų tautinės vėliavos ir

KALĖDOS GULAGE
Ištrauka iš A. Andriukaičio knygos 

nusikaltimo")
( 
"Bausmė be I

...1942 m. Stolb saloj buvo jau 
katorgininkų kolonija, o jos viršininku 
- žiaurumu pagarsėjęs čiuprovas. 
Čiuprovo žinioje buvo apie 1200 
kalinių, tačiau per 2-3 metus jie 
beveik visi žuvo, išliko tik labai maža 
dalis. Taigi, į šią salą buvo atgabenta 
taip pat lietuvių tremtinių - iš viso 
500 žmonių, iš kurių irgi retas 
teišliko. O pirmoji lietuvių tremties 
Stoibo auka - tai buvęs Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės pulkinin
kas Grabys su šeima. Vos tik 
tremtiniai įsikėlė Stolb salon, tą pačią 
naktį pulk. Grabys sušalo. Palaidojo jį 
gretimoj saloj prie Olenioko protakos, 
ir pati sala buvo pavadinta Grabio 
vardu.

Tad badas ir šaltis be jokios 
atodairos naikino tremtinius ir ypač 
tuos, kas buvo su vaikais. Vaikams 
žieminės aprangos visoje užpoliarėje 
nebuvo ir kas kaip sugebėjo, tas taip 
juos rengdavo, o apavo suvis neį
manoma buvo gauti. Atsivežti iš 
Lietuvos bateliai suplyšo, be to, jie 
visai nepritaikyti - 47C - 63C, todėl 
kojas tekdavo apsupti įvairiausiais 
skudurais, ir jos vis tiek šaldavo. Taip, 
pavyzdžiui, nušalo Stolbe rankų ir 
kojų pirštus ir Alenskienė. Beje, 

beveik visą dieną buvo girdimas 
bažnyčių varpų skambėjimas, kas tą 
džiaugsmingą nuotaiką dar labiau 
didino. Tiek gatvėse, tiek aikštėse 
matėsi daugybė linksmai nusiteikusių 
žmonių.

Steigiamojo seimo pirmasis posėdis 
vyko Kauno miesto teatre. Seimą 
atidarė tada ėjęs Lietuvos valstybės 
prezidento pareigas Antanas Sme
tona. Pasakęs atidaromąją kalbą, 
tolimesniam posėdžio tęsimui, kol 
pagal nustatytą tvarką bus išrinktas 
seimo pirmininkas, turėjo pirminin
kauti pakviestas seniausias Seimo 
narys, o sekretoriauti - jauniausias. 
Visuose ūmai iškilo susidomėjimas: 
koks seimo narys buvo seniausias ir 
kas jauniausias. Patikrinus atstovų 
sąrašus paaiškėjo, kad vyriausiu yra 
buvęs Minsko advokatas Rozenbau- 
mas, niekuomet Lietuvoje negyvenęs 
ir nė vieno žodžio lietuviškai nemo
kąs. Ilgai buvo sukta galva, kaip 
išvengti tokio atidarymo. Ir pagaliau 
rasta laiminga išeitis. Maždaug tuo 
laiku į Maskvą buvo siunčiama 
delegacija sudaryti taikos sutarčiai su 
bolševikais. Jai pirmininkauti buvo 
numatytas inž.T. Naruševičius, padė
jėju paskirtas P. Klimas ir nariais - 
kun. J. Vailokaitis ir inž. Račkauskas 
ir dar paskutinę minutę, kad atsikra
tyti, prie jų buvo pridėtas ir ta;.

vyresnysis Alenskienės 13 metų sūnus 
vis rinkdavo maisto atliekas ant 
apledėjusios pamazgų krūvos. Mat, 
salos viršininkai, prižiūrėtojai ir kiti 
tarnautojai pavalgę maisto liekanas 
išmeta į pamazgų kibirą, o paskui, kai 
jau kibiras artipilnis, pila į jį net savo 
išmatas, nes šiaurėje nei tualetų, nei 
šiaip išviečių nebuvo, o jei ir buvo, tai 
išvietėje juk reikia mautis kelnes iki 
nuogo... Taigi, salos "ponai" viską 
tvarkėsi savo bute, ir, kai kibiras 
pilnas, išnešę pro duris, čia pat vietoje 
jį išpila. Atmatos ir skystis čia pat 
sušąla, ir kasdien auga vis didesnis 
atmatų kalnas. Bet greitomis buvo 
galima vis tik iš ten kai ką ir išsirinkti 
- trupinius duonos, mėsos iš konservų 
dėžučių, žuvies atliekų. Tad atmatų 
kupstas viliojo - ir ne tik šunis, bet ir 
bado prispaustus žmones. Dėl to daug 
kas iš tremtinių ir slankiodavo prie tos 
pamazgų krūvos. Tai pat ir Alens- 
kiukas. Jis, jei nespėdavo laiku 
pagriebti ir nukritęs maistas įšaldavo į 
ledą, dantimis jį iš ten išplėšdavo. Bet 
kol motina buvo sveika, jis tik porą 
kartų ėjo prie pamazgų krūvos, tačiau 
kai motina jau ištinusiomis rankomis ir 
kojomis negalėjo atsikelti, kad pirmas 
spėtų tas pamazgas aprinkti, jis

Minsko adv. Rozenbaumas. Tada dar 
kartą patikrinus sąrašus rasta, kad 
seniausias, tiek jauniausias seimo 
narys buvo mūsų dvi panelės: seniau
sia - Gabrielė Petkevičiūtė, o 
jauniausia Muraškaitė. G. Petkevi
čiūtė tada jau turėjo 59 metus ir buvo 
žinoma rašytoja, beletriste ir įvairių 
laikraščių bendradarbė, pasirašinėjusi 
Bitės slapyvardžiu. Ji dar spaudos 
draudimo laikais buvo pasižymėjusi 
tarp kovotojų už Lietuvos laisvę. 
Josios pasakyti įžanginiai žodžiai 
buvo reikšmingi ir vėliau beveik visos 
mūsų periodinės spaudos pakartoti. G. 
Petkevičiūtė gimė 1861 m. kovo 18, o 
mirė 1943 m. birželio 14, taigi 
sulaukusi 82 m.

Kiek prisimenu, Steigiamojo seimo 
atidarymą ypač stengėsi pamatyti 
mūsų senesnieji veteranai, kurie 
carizmo laikais kovojo dėl spaudos 
atgavimo ir dėl mūsų laisvės. Jiems 
buvo labai džiugu savo akimis 
pamatyti, kaip prisikėlusi Lietuva 
tvarkosi ir klesti.

Vėliau Steigiamasis, kaip ir sekan
tieji seimai, posėdžiaudavo buv. rusų 
berniukų gimnazijos patalpose, prie
šais buv. valdinį Kauno gubernato
riaus'butą.

Seimo posėdžiuose mėgiamiausi 
kalbėtojai buvo šie mūsų trys didieji 
tribūnai: adv. Mykolas Šleževičius, 
inž. Steponas Kairys ir mano dėdė 
kun. Mykolas Krupavičius. Kai vienas 
iš jų turėdavo seime kalbėti, kun. 
Tumas, apie tai pasakydavo per 
pamokslą Vytauto Didžiojo bažny

beveik ištisą dieną slankiodavo prie 
kauburio. Nes kitaip - jei tik kiek 
užtruksi, beregint nieko nerasi. Pag
rindinis konkurentas čia buvo šunys. 
Kai jie palaidi - miega sniege, bet kai 
tik išgirsta, kad kas kibirą kliūstelėjo, 
urmu subėga ir pjaudamiesi t arp savęs 
išgraibsto maisto atliekas. Užtat, kad 
šunys pirmieji neatbėgtų, Alenskiukas 
visą dieną ir stovinėjo prie didesnės 
paplavų krūvos.

Tai buvo 1942 m. pabaigoje. Dieną, 
kai visas pasaulis šventė Kalėdas, 
išbadėjęs Alenskiukas sulaukė, kad 
dvi šeimininkės iš karto išpylė 
pamazginius kibirus, - jis puolė prie 
jų, bet paslydo ir parvirto ant ledo 
krūvos. O kadangi šlapi skudurai 
greitai prišąla, berniukas atsikelti 
niekaip neįstengė. Tik jautė gulė
damas, kad kūnas ima stingti, - norėjo 
dar šaukti, bet nepajėgė. Laukė, kad 
kas nors eis pro šalį, bet tik šunys 
pjovėsi, piktai šnairuodami į gulintį 
berniuką, kuris laikė apgulęs pusę 
pamazgų krūvos. O tuo tarpu išėjo dar 
viena moteriškė, ir nors matė, kad 
tarp šunų kažkas juda, pylė vėl tiesiai 

' ant jo kibirą pamazgų ir apsisukus 
nuėjo į vidų, o berniukas nuo išpiltų 
pamazgų tik dar labiau apledėjo ir 
atsikelti jau vilties visai nebeliko...

Ir buvo Kalėdos... Ir vaidenosi gal 
jam, kad puikiam kambary, kur šiltai 
kūrenosi krosnis, šildosi ir jo tėvas, o 
motinafyošia šližikus ir Kūčių stalą, ir 
eglutė jau paruošta, nes tai Kūčios, ir 

čioje ir spaudoje būdavo parašyta. 
Laimingas jautėsi tas, kuriam pavyk
davo į seimo vidų įsispausti. Dar iki 
šiandien gerai prisimenu posėdį, kai 
lenkams puolant Lietuvą. M. Šleževi
čius aistringai šaukė seime imti šakes, 
dalgius, kirvius ir vyti tuos nevido- 
rius lauk, kaip tada - jam ir jo 
besiklausantiems iš susijaudinimo per 
veidus ritosi ašaros...

Steigiamojo seimo dėka buvo sukur
ta mūsų tėvynės konstitucija, padėtas 
tvirtas pamatas jos egzistencijai ir 
kiti gyvybiniai įstatymai. Bet gal 
nemažesnis buvo jo nuopelnas, kun. M. 
Krupavičiaus pasiryžimu ir užsispy
rimu pravesta žemės reforma, kuri 
sudarė mūsų tėvynės gerovei pagrin
dą. Dabar kartais kaltiname jos 
sumanytojus ir vykdytojus, kad per 
menkai aprūpino naujakurius, nes jie 
sunkiai vertėsi. Tačiau nepaisant to, 
darbštieji per 20 laisvės metų 
sugebėjo gražiai įsikurti. Jie galėjo 
dirbti laisvai, rodyti savo iniciatyvą ir 
tvarkytis savo ūkeliuose kaip tin
kami. Jie mylėjo savo gautą gabalėlį 
žemės. Jų ilgai laukta svajonė turėti 
savo nuosavą žemę išsipildė. Tuo būdu 
mūsų dvaro ir kaimo proletarijatas 
automatiškai gavo imunitetą prieš 
1918 1919 m. gręsiantį komunizmą. O 
svarbiausia buvo tai , kad žemės 
reforma sunaikino lenkybės lizdus 
mūsų tėvynės dvaruose.

Po 1926 m. gruodžio 17 taip 
vadinamo "perversmo" seimo funkci
jos buvo sustabdytos ir jo pareigas 
perėmė ministerių kabinetas.

reikia giedoti šventam Kūdikiui gies
mę. Bet giedoti jis negali, nes gerklėj 
ten kažkas įstrigo: žuvies kaulelis, o 
gal šližikas... Bet čia skaisti liepsna 
nušvietė kambarį, - jis mato, kad ant 
eglutės stovi angelėlis, ir girdi, kaip 
jis prašneko: "Sudėk rankutes maldai, 
aš taVe nuvesiu ten, kur nėra ašarų, 
nė skriaudėjų, kur šviesi saulutė 
amžinai. Ir ten giedosi hosana..."

Vajare Alenskienė nesulaukė sū
naus, o pati jo ieškoti nepajėgė. 
Gruodžio mėn. pabaiga - pati tam
siausia naktis, o dienos visai nėra. 
Taip jos sūnelis ir gulėjo ant pamazgų 
krūvos. O per naktį jį visai užpustė, if 
rytojaus dieną niekas jau jo neberado, 
niekas nebematė. Tik šunys - jie 
pamazgų krūvoje surado lavoną ir 
ėmė dėl jo rietis, nors paties lavono jie 
nedraskė, - ar gal kad per daugt 
išsekęs buvo... Tik trečią dieną 
lavonas buvo atkastas, ir kai jį atkasė, 
berniukas gulėjo sudėjęs rankas lyg 
maldai, lyg prašyti norėdamas, lyg 
iškelti rankas į dangų ir melsti 
Viešpaties pasigailėjimo. Atkasė jį 
kaliniai, ir kas tik matė, visi verkė. 
Kalbėjo, kad "ponai" pavydėjo jam 
net pamazginio trupinio ir tyčia jį 
vandeniu apipylė, kad daugiau neatsi- 
keltų ir neberinktų jų trupinių. 
Kaliniai su tremtiniais palaidojo 
berniuką Grabio saloje. Motina laido
tuvėse nedalyvavo. - Auka - Bet tai 
tik lašas jūroje. Visų jų nesuminėsi.
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Latvijoje bei Estijoje) vyriausybės 
pakeitimo jai (Sovietų Sąjungai) 
palankesne ir patraukimo atsakomy
bėn asmenų, vykdžiusių "provokaci
jas” .

"Derybos", tikriau sakant sovietų 
diktatas, vyko keletą dienų, rusams 
vis atmetant lietuvių siūlymus. Vienu 
iš paskutiniųjų pasiūlytų kandidatų 
sudaryti sovietams palankesnę vy 
riausybę buvo gen. Raštikis, tuo laiku 
kariuomenėje neužėmęs ypatingai 
svarbių pareigų. Buvo galvojama, kad 
dėl jo nesutarimo su prezidentu 
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Smetona ir atleidimo iš kariuomenės 
vado pareigų, jis bus jiems priimtinas 
asmuo vadovauti vyriausybei.

Dabar galima tik spekuliuoti, kodėl 
Lietuvos to laiko vadovaujantieji 
politikai buvo tiek naivūs sovietų 
atžvilgiu, kad jie tikėjo gen. Raštikio 
priimtinumu sovietams ar iš vis jų 
intencijom Lietuvai.

Dauguma jų patys pergyveno bol
ševikų revoliuciją, kai kurie buvo 
Lietuvos pasiuntiniais Maskvoje laike 
Stalino "valymų" ne tik jam priešingų 
elementų, bet jo paties partijos sėbrų. 
Paskutiniosios nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės vidaus reikalų minist
ru buvo gen. Skučas, Maskvoje eilę 

metų buvęs karo attache. Sovietams 
pareikalavus jo ir saugumo departa
mento Povilaičio patraukimo į teismą, 
nei vienas, nei antras nedarė pastan
gų pasislėpti, net ir sovietams į 
Lietuvą jau įžengus.

Paryžių vokiečiai užėmė birželio 
14, tą pat dieną, kai Sovietų Sąjunga 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai įteikė 24 
valandų ultimatumus "priimti" jų 
sąlygas vykdymui "savitarpio pagal
bos" pakto.

įteikdami Lietuvos delegacijai 
Maskvoje ultimatumą įsileisti neribotą 
skaičių jų kariuomenės,’sudaryti jiems 
palankią vyriausybę ir patraukti 
atsakomybėn Vidaus reikalų ministrą 

bei Saugumo departamento direkto
rių, sovietai pareiškė, kad atsakymo 
jie nelaukia, nes Raudonajai armijai 
peržengti Pabaltijo valstybių sienas 
įsakymas jau duotas ir jokios nuolaidos 
to nepakeis.

1940 m. birželio 15 Raudonoji 
armija peržengė Lietuvos sieną. 
Akivaizdoje svetimos kariuomenės, 
nekviečiant peržengusios tarptauti
nes sienas, niekas nei teisiniai, nei 
moraliai negali sakyti, kad įvyko 
legalus Lietuvos vyriausybės pasikei
timas.

Lietuva nustojo būti nepriklausoma 
valstybe.

Bus daugiau
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LIBERALIZMAS DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
SANTRAUKA PASKAITOS, KURI/^PROF. VYT. DONIELA SKAITĖ 

NEWCASTLE DISKUSIJŲ BŪRELIO SUSIRINKIME, j

PENKTASIS M. IRK. SIMPOZIUMAS

Kaip specifinė politinė partija, 
liberalizmas tokiu vardu pasirodė tik 
19a. pradžioje. Pati liberalizmo mintis 
yra daug platesnė <fr' senesnė. Joje 
galima įmatyti trejopos laisvės sie
kimą. Liberalizmo tikslas yra minties 
laisvė (įskaitant idėjinę laisvę meni 
nės kūrybos atžvilgiu ir sąžinės laisvę 
religijos atžvilgiu), mokslinė laisvė ir 
politinė laisvė. Šitaip liberalizmą 
suprantant, jo kelias yra iš "uždaros" į 
"atvirą" visuomenę. Uždarai visuo
menei yra būdinga užsidarymas savose 
tradicijose, suabsoliutinimas savo pa
pročių ir iš to kylanti "oficiali 
pasaulėžiūra". Liberalizmas, atvirkš
čiai, siekia atvirumo ir lankstumo, 
kartu ir kritiško žvilgsnio į autori
tetus, suteikdamas teisę kiekvienam 
visuomenės nariui pasisakyti visais 
klausimais. Politiniu atžvilgiu, libera
linė dvasia yra tolygi savivaldai, todėl 
liberalizmo pradžią galima įžiūrėti 
klasikinėje Graikijoje iškilusioje de
mokratijoje. Jau ir graikiškoje demo
kratijoje reiškėsi pagarba žmogui ir iš 
to išplaukianti tolerancijos būtinybė. 
Todėl neveltui sakoma, jog senoji 
Graikija buvo tipiškas vakarietiškos 
kultūros židinys.

Naujaisiais amžiais liberališkos 
mintys naujai iškilo- pirmiausia per 
mokslų atbudimą (pvz., per 17a. 
suklestėjusios matematikos, fizikos ir 
astronomijos studijas). Netrukus jos 
išsiplėtojo dalinai per John Locke 
atgaivintą demokratinę teoriją, dali
nai per amerikiečių nepriklausomybės 
paskelbimo principus bei prancūzų 
apšvietos laikotarpį. Betgi aukš
čiausiu liberalizmo sužydėjimo laiko
tarpiu reikia laikyti 19a. vidurį, kai 
jąm teoretinius pagrindus davp visa 
eilė europiečių (jų tarpe svarbiausias 
anglas John Stuart Mill), atsisukusių 
prieš monarchiją bei kitokius save 
iškeliančius autoritetus. Bet šis libe
ralizmo klestėjimo laikotarpis kartu 
turėjo ir stiprią ydą, vadinamąją 
"laissez faire" doktriną, kuri leido 
išsiplėsti ekonominio pobūdžio išnau
dojimui, galvojant, jog toks elgesys 
esąs priimtinas, kaip dar viena legali 
laisvės rūšis. Nenuostabu, kad šitaip 
suprastas liberalizmas susilaukė ašt

rios kritikos. Tuo pačiu metu matome 
socializmo iškylą, o kartu ir Markso 
teoriją, pagal kurią, natūralia istorijos 
eiga, kapitalizmas per revoliucijas, 
bus pakeistas socializmu ir, vėliau, jo 
aukščiausiu laipsniu - komunizmu.

Mūsų amžius kai kuriais gana 
svarbiais atvejais yra šių dviejų 
pasaulėžiūrų kovos arena. Nors libe
ralizmas yra išlikęs ekonomine prasme 
kaip privačios nuosavybės ir gamybos 
sistema, jis silpniau besirodo kaip 
pasaulėžiūra. Vakarų pasaulyje dau
gelis laisvių, kurių liberalai siekė 
prieš šimtą metų, yra atsiektos ir 
todėl dabar dažniau kovojama su jų 
piktnaudojimu, negu siekiama naujų 
laisvių įgyvendinimo. Bet šalyse, kurio 
se dominuoja marksizmas-leninizmas, 
liberalinė mintis yra visiškai išguita. 
Liberalinių laisvių vertė yra panei
giama, atmetant jas "buržuazinio 
galvojimo" terminu. Šiame kontekste, 
rytų bloko šalyse liberalinei idėjai 
būtų dar labai daug darbo.

Dabarties vakariečių liberalų gal 
vosenoje galima įžvelgti ne tiek 
kapituliaciją, kiek tam tikrų teore
tinių defektų šalinimą. Pabrėžiant 
laisvių svarbą, liberalai stengiasi 
pašalinti išnaudojimo galimybes, tuo- 
mi įvesdami visuomeninės atsako 
mybės principą. Bet iš to seka, kad 
tenka performuluoti ir pačią laisvės 
sąvoką. Ilgus amžius laisvė buvo 
suprastazkaip galimybė daryti, ką nori; 
šita samprata savin įglaudžia egoisti 
nes galimybes ir iš to sekantį 
išnaudojimą. į laisvės sąvoką tenka 
žiūrėti akyliau, ypač pasinaudojant 
psichologine analize. Žmogaus psi
chologinei struktūrai esant kompli
kuotai, joje yrą ne tik socialių, bet ir 
egocentnškų faktorių. Egocentriški 
faktoriai veda į kitų pavergimą bei su 
tuomi susijusius konfliktus; socialūs 
faktoriai kuria ir palaiko visuomeninę 
darną. Plačiausias laisvės išplėtojimas 
yra įmanomas tik darnoje, todėl į 
laisvės sąvoką turi įeiti tik socialių 
faktorių reiškimosi galimybė. Šitaip 
performuluojant laisvės sampratą, 
liberalizmas gali atsikratyti tų ydų, 
kuriomis jį nuolat kaltina socializmas 
ir jo įvairios variacijos.

Rašo Jurgis Janušaitis
Be abejo ir Australijos lietuviai jau 

yra girdėję apie Penktąjį mokslo ir 
kūrybos simpoziumą, kuris įvyks 
Čikagoje, š.m. lapkričio 27 - gruodžio
1 d.

Šis simpoziumas pristatytinas prie 
vienu iš reikšmingesnių išeivijos 
darbų.

Kokiu tikslu tokie mokslininkų 
suažiavimai ruošiami?

Simpoziumo rengėjai sako: "Penk 
tojo mokslo ir kūrybos simpoziumo, 
kaip ir keturių ankstyvesniųjų, pa
grindinis tikslas yra suburti viso 
laisvojo pasaulio lietuvius - mokslo ir 
kūrybos darbuotojus savo žinių pasi
dalinimui, tarpusavio ryšių sustipri 
nimui ir suartėjimui su lietuvių 
visuomene..."

Tikslai labai kilnūs ir labai svarbūs. 
Praeituose mokslo žmonių suvažiavi
muose Čikagoje matėsi, kiek daug 
turime aukštuosius mokslus baigusių, 
aukštas pozicijas užimančių, didelius 
pianus vykdančių, vadovaujančių 
amerikiečių įmonėse, žmonių. Pasku
tiniame buvo prasitarta, kad aukštuo 
sius mokslus baigusių ir mokslinį darbi) 
dirbančių ar įmonėms vadovaujančių 
priskaitoma net iki 2000 žmonių.

Tai didelė pajėga, kurią įjungus į 
lietuviškosios veiklos kelią, stipriai 
pajudėtų mūsų šakotoji veikla tei
giama linkme.

Buvo kalbama, kad mokslo žmonės 
turi susiorganizuoti į specialią organi
zaciją. Buvo net aptarti tokios 
organizacijos tikslai, tačiau iki šiol 
tokia organizacija negimė.

įsivaizduokime, kad 2000 aukšto 
rango žmonių įsijungtų į lietuvišką 
veiklą, drauge it* į amerikiečių tarpą, į 
politiką, kiek daug būtų naudos 
lietuviškąja! išeivijai ir mūsų tėvynei.

Tokiuose simpoziumuose būna daug 
sesijų: griežtųjų mokslų, technolo
gijos, architektūros, medicinos, hu 
manitarinlų ir socialinių mokslų. 
Kiekvienoje srityje po keletą gerai, 
moksliškai paruoštų paskaitų apie 
paskutinius ir naujausius atsiekimus 
tose mokslo šakose. Šiame simpoziume 
paskaitas skaitys arti dviejų šimtų 
mokslininkų.

į šį suvažiavimą dauguma mokslo 

žmonių atvyksta iš JAV, mažiau iš 
Kanados, o iš kitų tolimųjų kraštų tik 
po vieną, kitą. Džiugu pasveikinti ir 
Australijos atstovą.

Šiame simpoziume sesijų, rengėjų 
teigimu, būsią 46, bet tai dar 
negalutiniai duomenys. Šis skaičius 
dar gali kiek ūgtelėti.

Sesijose paskaitas skaitysią apie 
200 prelegentų.

Simpoziumą rengia Lituanistikos 
institutas, Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjunga, JAV LB krašto valdyba ir 
Pasaulio lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjunga. Visos šios organiza
cijos skiria po 2 atstovus, kurie sudaro 
Simpoziumo tarybą. į ją įeina: J. 
Rimkevičius, A. Kerelis, K. Ambro 
zaitis, M.D., J. Valaitis, M.D., J. 
Rėklaitienė, Ph.D., V. Rimšelis, 
Ph.D., T. Remeikis, Ph. D., ir J. 
Vaišnys.

Mokslinės programos reikalais rūpi
nasi specialus komitetas: Pirmininkas: 
Jonas Bilėnas, Ph.D., Prof. Bronius 
Jaselskis.Ph.D.,- griežtieji mokslai, 
technologija, architektūra: Jonas T. 
Daugirdas M.D., - medicinos mokslas; 
Prof. Algis Norvilas, Ph.D., - humani
tariniai ir socialiniai mokslai. Organi
zaciniam komitetui pirmininkauja Ra
mojus Valtys.

Tad ko laukiama iš Penktojo mokslo 
ir kūrybos simpoziumo?

Laukiama daug. Tikimasi, kad 
mokslininkų suvažiavimas, susipaži
nimas ir mokslo žinių pasikeitimas 
vyks sėkmingai. Lietuviškoji visuo
menė tikisi, kad ši inteligentų su 
aukštaisiais mokslais karta arčiau 
glustelės prie lietuviškosios visuo
menės, gai ras progos žvilgterėti ir 
patys į save, paieškos priežasčių, 
kurios juos tolina nuo lietuviškojo 
kelio.

Atsimintina, kad šie žmonės, be 
abejo, gerai įsikūrę, ekonomiškai 
gerai susitvarkę, galėtų stipriai 
pečius priremti prie lietuviškojo 
gyvenimo sunkiai riedančio vežimo, o 
tos veiklos naštą galėtų palengvinti ir 
savo didesniais finansiniais įsiparei
gojimais. Jeigu tai bus atsiekta, tada 
šis simpoziumas bus pilnai savo tikslą 
pasiekęs.

Filmas apie lietuvius DALYVAVO VYSK. P. BALTAKIS

Sekmadienį, birželio 2. 5.30 televi
zijos stotis Channel 0-28, programoje 
"Remember when, remember now...", 
bus rodomas pusės valandos filmas 
apie lietuvius Australijoje.

šis filmas yra rezultatas ilgų 
pastangų ir darbo, kurį su nepaliauja
mu entuziazmu ir nepavargstančiu 
užsispyrimu pereitų metų pabaigoje 
vykdė Sydney LB apylinkės valdybos 
narė Rūta Kavaliauskaitė. Jai teko 
belstis į daugelį durų, pereiti daug 
koridorių, kol ji pagaliau priėjo prie 
žmonių, kuriuos, panaudojus įvairius 
argumentus, pavyko įtikinti, kad yra 
ne tik reikalinga, bet netgi būtina per 
TV supažindinti platesnę visuomenę 
apie Australijoje gyvenančius lietu
vius.

Tuo laiku ruošiantis Lietuvių die
noms, Canberra ruošimo komiteto

SEMI NARAS
Kanados LB Kultūros komisijos ren
giamas seminaras įvyks š.m. gegužės 
24-26 dienomis Toronte, Kanadoje. 
Seminaro tikslas yra peržvelgti lietu
viškos kultūros sritis, nustatyti pa
grindines vertybes be kurių lietuviška 
kultūra yra neįmanoma ir panagrinėti 
galimybes gairių nustatymo lie
tuviškos kultūros vystymui. 

informacijos vadovas Jūras Kovalskis 
atėjo į talką suteikdamas daug 
naudingos ir įdomios informacinės 
medžiagos apie Lietuvių dienas. 
Rūtai pristačius Lietuvos istorijos 
santrauką anglų kalba, Channel 0-28 
pradėjo darbą.

Filmavimas vyko laike Kalėdų ir 
vykstant Lietuvių dienoms. Čia reikia 
pastebėti, kad filmas nėra apie 
Lietuvių dienas, bet apie lietuvius 
Australijoje, žiūrint svetimšalių aki
mis.

Reikia tikėtis, kad lietuviai į šį 
filmą reaguos, rašydami savo įspū
džius SBS televizijos vadovybei, 
kiekviena reakcija TV stotims duoda 
akstiną jų ateities užmojams.

Channel 0-SBS TV
4 Cliff St.,

Milsons Point, N.S.W., 2061

KO N KURSAS

PLB Švietimo ir tautinio auklėjimo 
komisijos skelbto jaunimui skirto 
romano-apysakos konkurso vertinimo 
komisiją sudaro: Rima Janulevičiūtė, 
Jonas Kavaliūnas, Antanas Masionis, 
Stasė Petersonienė ir Indrė Tijunė- 
lienė. Premijos mecenatė yra Rožė G. 
Jasinskienė.

Vysk. Paulius Baltakis sausio 26 
atsilankė į PLB valdybos posėdį ir 
pasitarė apie numatomą 600 metų 
Lietuvos krikšto minėjimą 1987 me 
tais ir apie bendrą veiklą kituose 
pasaulio kraštuose. PLB valdyba 
pažadėjo savo paramą ir talką naujam 
pasaulio lietuvių katalikų vyskupui, o.

A TI T AI S O MA
Atitaisomos 

klaidos.
Lietuvą liečiančios

Algimantas Gureckas talkina PLB 
Visuomeninių reikalų komisijai iš
taisant Lietuvą liečiančias klaidas 
enciklopedijose, metraščiuose, at
lasuose, žemėlapiuose ir panašiuose 
leidiniuose. Paskutiniu metu sulaukta 
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vyskupas Paulius Baltakis pažadėjo 
palaikyti artimus ryšius su PLB ir 
kraštų LB. Vyskupo Baltakio su
kviestame 600 metų Lietuvos krikšto 
minėjimo komitete PLB valdybai 
atstovauja kaip ryšininkas Vaclovas 
Kleiza, buvęs PLB valdybos pirm, 
pavaduotojas.

palankaus atsakymo iš D. Britanijoje 
veikiančios J. Bartholomew & Son
Ltd. žemėlapių ir atlasų leidyklos ir 
JAV Informacijos agentūros Wa
shingtone.A. Gurecko rūpesčiu JAV 
LB leidiniais buvo aprūpintas Hok
kaido universitetas Japonijoje.
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AR JAU VIENYBE NUŽYDĖJO

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.
(V. Kudirka. Lietuvos himnas)

Minėjimuose, šventėse ir parengimuose išdidžiai ir garbingai giedame mūsų 
tautos himną. "Vienybė težydi", tai paskutiniai himno žodžiai. Kas yra ta 
vienybė? Lietuvių kalbos žodynas ją šitaip aiškina: bendrumas, visiškas 
sutapimas, solidarumas. Visais laikais ir visuomet siekėme vienybės, bet vis 
nepavyksta .jos surasti. Ypač šiais laikais, kur tik pasižiūri, visuose pasaulio 
kraštuose žmogus žmogų engia. Dėt juk tai mūsų neliečia! Mes gyvename 
Australijoje - atskiroje saloje, toli nuo viso pasaulio žudynių, skerdynių, 
neapykantos ir nesantaikos.

Esame toli, ar tik galvojime, kad esame kažkur nuošaly? Pažvelkime i mūsų 
pačių gyvenimą - mūsų bendruomenę. Per Antrąjį pasaulinį karą daug lietuvių 
žuvo gindami savo kraštą, daug jį apleido, pabėgdami į saugesnę vietą - 
užsienį, nežinodami, kad jau niekados į savo kraštą nebegrįš. Visoje išeivijoje, 
nuo Kolumbįjos ligi Australįjos lietuviai stengėsi kuo geriau įsikurti, išlaikyti 
lietuviškas šeimas - svarbiausią lietuvybės pagrindą. Kūrėmės kartu, 
steigdami įvairias organizacijas, palaikydami ryšį su tolima Lietuva.

Kur dingo mūsų solidarumas, kurio lydimi apleidome Lietuvą? Juk jis krauju 
degė mūsų širdyse, paskutinį kartą žvelgiant į savo sodybas ir rausvą nuo 
gaisrų dangų.

Šiandien Adelaidėje viskas padalinta po du: dvi salės, dvi savaitgalio 
mokyklos, du laikraštėliai ir t.t. Ligi šiolei mūsų .jaunimui buvo sunku - juk 
negali žmogus persiplėšti per pusę, į dvi dalis! Dabar, kai paskaitau vietinius 
laikraštėlius nesuprantu kodėl vyresnioji karta, karta, kurį dar šiandien rašo 
apie tą skaudžiai išgyventą solidarumą, vienybę, su kuria paliko savo kraštą 
prieš keturias dešimtis metų, ja nebegyvena. Ar visa tai buvo melas? Ardingo 
metų bėgyje? Juk mes tie patys lietuviai - visi vieno kraujo. Suprantu, kad 
nėra įmanoma su visais gražiai sugyventi, bet tai dar nereiškia, kad turime 
viešai, spaudoje išlieti savo neapykantą visų lietuvių akyse. Ar gi nebeturime 
ką veikti? Svaidomės žodžiais, kaip akmenimis.

Mūsų priešai yra tie, kurie okupavo mūsų kraštą ir skriaudžia m ūsų tautą. 
Jie džiaugiasi skaitydami straipsnius, pilnus vieni kitiems neapykantos. 
Nejaugi mes norime .jiems, mūsų krašto priešams, padėti sunaikinti išeivijos 
lietuvius, kurie dirba Lietuvos laisvės reikalams?

Jei būtinai norime rašyti, rašykime laiškus lietuviams esantiems Sibire. Jie 
gavę laiškus apsidžiaugs, nes kiekvienas lietuviškas žodis.jiems brangus, ypač 
iš užsienio.

Mes esame vieno kraujo, vienos tautos vaikai! Bet koks vieni kitų 
niekinimas yra mums žala. Solidarumas ir vienybė yra tie raktai, kurie atrakins 
duris į laisvę, ne tik mums, bet ir Lietuvos kaliniams. Jei jūs vyresnieji 
nesugyvenate, ko jūs tikitės iš .jūsų pėdomis sekančio .jaunimo? Kokia yra 
jaunimo ateitis? - ,

Reikalaujate respekto vyresniesiems, l'riekaištaųjate .jaunimui dėl stokos 
savigarbos, bet jūs patys negerbiate kitų. Raginate.jaunimą skaityti lietuvišką 
spaudą, kuri privalo mus jungti, išlaikyti vienybę, bet paėmus ją į rankas joje 
randi pilnus neapykantos ir priekaištų žodžius. Man atrodo, kad mūsų himno 
vienybė nužydėjo - ar nereikėtų jos išbraukti iš mūsų tautos giesmės 
Pagalvokime!

Danutė Baltutytė

Adelaidinės pabiros
Vyskupo P. A. Baltakio vizitas 

Adelaidėje išjudino visus. Visur jis 
buvo kviečiamas ir mielai laukiamas. 
Šiek tiek darnos, nors vis dar 
"kovojama", įnešė vyskupo padaryti 
sprendimai, liečiu kun. A. Savicko 
tolimesnį pastoracinį darbą lietuvių 
tarpe.

Adelaidėje pasirodė trečias lai
kraštėlis: "Pensininko lazda". Redak
torius ir leidėjas poetas Kazimieras 
Kaminskas. Taigi, jei tavo nuomonės 
nesutinka spausdinti pirmieji du, 
kreipkis į trečiąjį ir būsi išklausytas. 0 
nuomonių Adelaidėje yra daugiau 
negu galvų.

Ar ne paradoksas, išsireiškė vienas 
adeiaidiškis, skaitytojų mažėja, o 
laikraščių daugėja!

Ramovėnai rudenį sutiko su iešmi- 
ne: balandžio 20, šeštadienį, ramovė- 
nų vado Vytauto Vosyliaus sodyboje. 
Susirinko gražus tautiečių būrys. 
Suvalgė visus kepsnius, išpirko loteri
jos bilietus ir parėmė Vasario 16 
lietuvių gimnaziją ir Religinę šalpą.

Jaunimo suruoštos automobilių 
lenktynės (Car Rally) įvyko balandžio 
28. Varžybose dalyvavo jauni, seni, 
lietuviai, ukrainiečiai ir visi kiti. Po 
ilgos ir vingiuotos kelionės visi 
Mūsų pastogė Nr. 20. 1985.5.20. nsl 

laimingai pasiekė "Baltiją", Christies 
Beach, kur laukė kepsniai ir atsigai
vinimas. Tai vis jaunimo pastangos 
sutelkti finansus artėjančiam VI-jam 
PL Jaunimo kongresui.

Solistė Antanina Binkevičiūtė- Gu- 
čiuvienė atšventė 80-tąjį gimtadienį. 
Šia proga į gražią giminaitės sodybą 
kalnuose susirinko giminių, draugų ir 
prietelių būrys. Pasakyta daug sveiki
nimų ir linkėjimų. Nors ir metų naštos 
slegiama, solistė visuomet yra geros 
nuotaikos ir dalyvauja lietuviškame 
gyvenime.

Linkime sveikatos ir dar daug 
džiaugsmingų ir darbingų metų!

Gegužės 4, šeštadieni, tautinių 
šokių grupės Žilvino vadovybė ir tėvų 
komitetas suruošė vakaronę. Vakaro
nė vyko Lietuvių namuose. Prie 
gražiai padengtų stalų susirinko visi, 
kuriems rūpi lietuvių tautinių šokių 
ateitis. Karšta vakarienė ir programa 
tiktai $ 5 asmeniui. Nenuostabu, kad 
salė vos sutalpino atsilankiusius. 
Vakarienę vikriai į stalus padavė 
jaunosios šokėjos, o virtuvėje sukosi 
šokėjų motinos.

Po vakarienės vyresnioji ir jaunes
nioji šokių grupės pašoko po keletą 
šokių. Gausūs loterijos laimikiai 
atnešė laimę beveik kiekvienam

ATŠVĘSTA GRAŽI SUKAKTIS

Vaišių metu iš kairės: R. Bajorūruenė, A. Gučiuvienė ir J. Lapšys.

Balandžio 28 d. adelaidiškė solistė, 
muzikos pedagogė, spaudos bendra
darbė, skaitytojams gerai žinoma 
muzikos ir dainos kritikė Antanina 
Binkevičiūtė - Gučiuvienė draugų ir 
giminių tarpe atšventė savo jubiliejinį 
80-tąjį gimtadienį.

Norisi pasidžiaugti, kad tokio 
brandaus amžiaus sulaukusi jubiliatė 
savo žvalumu, judrumu ir aktyvumu 
kultūrinėj srity, pralenkia daugelį už 
save jaunesnių.

Jai pagerbimą suorganizavo krikšto 
duktė - seserėčia Gražina Oswald, 
savo gražioje farmoje Birdwood.

Dalyvavo 56 asmenys, dvi ponios iš 
Sydnėjaus.

Jubiliatę sveikino: ALB Krašto v- 
bospirm. Vytautas Neverauskas, ALB 
Adelaidės apyl. v-bos pirm. Jonas 
Stačiūnas, choro Lituania dirigentė 
Genovaitė Vasiliauskienė, Moterų 
organizacijos pirm. dr. Stasė Pacevi- 
čienė. Vaidilos teatro vardu - 
Vytautas Opulskis, ALB garbės narė 

bilietą.
Ši vakaronė buvo maloni proga

tas Finansų telkimo komitetas, kuris 
kreipsis į visus Adelaidės lietuvius.

praleisti šeštadienio vakarą jaunimo 
tarpe ir paremti jų veiklą.

VI-jo kongreso telkimo komisijos 
pirmininkas melburniškis Zigmas Jo
kūbaitis gegužės 5, sekmadienį, lan
kėsi Adelaidėje ir po pamaldų jaunimo 
Kangaryje padarė išsamų ir platų 
pranešimą apie finansų telkimą 
V i-jam PLJ kongresui. Pranešimo 
išklausė keliolika kviestų adelaidiš- 
kių. Gaila, kad šis pranešimas nebuvo 
išklausytas gausesnės publikos, nes 
reikalas labai svarbus. Kiek teko 
patirti, Australijos lietuviai privalo 
sutelkti apie $ 70,000 sumą būtinie
siems kongreso pasiruošimo reikalams. 
Adelaidiškiams teks sutelkti apie $ 
10,000. Svečias atsakė į visus klausi
mus, liečiančius pasiruošimus ir finan- 

Ona Baužienė ir Bronius Straukas.
Sveikinimus gautus raštu perskaitė 

Viktoras Ratkevičius. Ceremonijas 
pravedė ALB garbės narys Juozas 
Lapšys.

Daug visko palinkėta, pasakyta 
daug nuoširdžių žodžių, "susimuštos" 
taurės, griausmingai sušukti "valio!' 

Perskaitytos telegramos iš toliau 
gyvenančių draugų, asmeniškai ne
galėjusių dalyvauti pagerbime.

Prieš kavutę buvo proga pasivaikš
čioti ir apžiūrėti gražią farmą, 
"pasišnekėti" su buliukais bei lenkty
niniais arkliais.

Draugų vardu reiškiu padėką už 
tikrai šaunią puotą gerbiamai ir mielai 
Antaninai Gučiuvienei, ponams 
Oswaldams, poniai Sinkevičienei ir 
kitiems giminėms. 0 solenizantei dar 
vienas griausmingas valio! Linkime ir 
toliau džiuginti mus savo giedria 
nuotaika ir muzikinėm vakaronėm, 

b.m.

Adelaidiškiai savo vietinėje spau
doje aiškinasi ką reiškia: "dumping 
ground". Atrodo, kad reikšmė pri
klauso nuo aiškintojo nusiteikimo ir 
siekių. Anglų kalbos žodynas aiškiai 
nusako žodžio "dumping" reikšmę - 
išmesti, numesti. Tai veiksmažodis 
dažniausiai neigiamos reikšmės ir 
jame ieškoti teigiamo atspalvio - 
ieškoti aukso "dumping ground". 
Laikas būtų "dumpinti” bereikšmius ir 
tuščius pasisakymus, kurie pasitar
nauja tiktai rašančiųjų ambicijoms 
"pasaldinti".

Dažnai pasakome daug teisybės, 
bet mažai tiesos! 

— — — .4

Vlbaltis
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A. Zubras

Naivumu dvelkia noras įžvelgti 
ateitį ir planuojant? pasiekti " žmonijos 
pažangos aukščiausią pakopą - komu
nistinę visuomenę". "Komunizmas, 
įsigalėjęs pasauliniu mastu, padės 
tautoms susilieti į vieningą brolišką 
darbo šeimą... Komunizmas užtikrins 
amžiną taiką žemės rutulyje" (Red. 
kol.. Mokslinis komunizmas, Vilnius, 
1973, p. 244).

Tai, žinoma, idealas. Jis labai 
artimas krikščionybės skelbiamai 
žmonių sugyvenimo normai - mylėk 
artimą kaip pats save. Tik, deja, tas 
idealu ir lieka jau du tūkstančiai 
metų. Dar taip neseniai naujojo 
pasaulio krikščionys amerikiečiai pir
kosi vergus turgavietėse. Pačioje 
Europoje, "iš Dievo malonės" feoda
las ponas dar XIXš. baudžiauninkus 
su kaimais pardavinėjo.

Apskritai istorijos laiko tėkmėje 
matome žmoniškėjimo požiūriu pa
žangą bei gerėjimą. Dingo įprotis 
nukariautus žmones išžudyti ar pa
versti vergais, baigia išnykti feoda
lizmo likučiai, nuostatų pagrindais 
tvarkomi kapitalistinėje sistemoje 
santykiai darbininko su įdarbintoju. 
Praeitame šimtmetyje, industrinės 
revoliucijos sąlygų pažadinti, išsikris
talizavę įvairūs socialistiniai sąjū
džiai, priskirtini taip pat žmoniškė- 
jimui, taigi ir pažangai. Pasinešta 
išugdyti naują visuomenę. Vokiečių 
filosofo K. Jaspers žodžiais: "Socia
lizmas yra visuotina dabartinės žmo
nijos tendencija - suorganizavimas 
darbo ir pasidalinimas darbo vaisiais, 
siekiant visų žmonių laisvės. Iki čia 
šiandien beveik kiekvienas yra socia
listas" (K. Jaspers, Vom Ursprungund 
Zielder Geschichte, Muenchen, 1950, 
p. 217). Bet tik iki čia.

Revoliucinis marksistinis socia
lizmas yra pasišovęs pagreitintai 
išugdyti naują žmogų ir sukurti naujo 
tipo visuomenę. Kokį ir kokią? 
Žmogus pirmoje eilėje yra gyvybė, 
todėl pakliautas biologiniams dės
niams. iš jų pagrindiniam - gyvybės 
išlaikymo įstatymui. Čia šaknys to, ką

I

Po vakarykštės scenos Eglė niekaip 
neįstengė nusiraminti. Blogai miegojo. 
Ir dabar vaikšto iš kampo į kampą.

Pasigirsta durų skambutis. "Sergie
jus!" - blyksteli mintis. Bet didžiau
siam Eglės nustebimui, į prieškambarį 
įeina Nijolė su mažyte mergaite. Eglė 
iš karto suvokia, kad ši mergaitė 
Nijolės dukrelė.

Senu įpratimu Eglė nori apkabinti 
draugę, bet ši tik oriai pasisveikina, 
paduodama ranką. Ir tuoj pat kreipiasi 
į dukrą:

- Mašenka, posdorovaisia s tiotei.
- Sveika. Maryte, - sako Eglė.
- Govorite po ruski, - prataria 

mergaitė.
Eglė sutrinka, o Nijolė nežymiai 

parausta. Bet tai trunka tik minutėlę. 
Nijolė pastebi:

- Žinai ką: ir aš anksčiau buvau 
tam priešinga. Bet kai apsigyvenau 
Maskvoje, tai... Pagaliau koks skirtu
mas, ar taip, ar kitaip kalbėsi. Svarbu, 
kad vienas kitą supranti... Dar 
svarbiau, kad gyventum gerai.

Ir, jau kabindama paltą, priduria:
- Kas iš to, kad tavo pirmas vyras 

buvo lietuvis ir tik lietuviškai kalbėjo. 
Ar jį sulyginsi su Sergiejumi arba su 
mano Borisu? Ką tu tada turėjai? 
Vieną kambarį su virtuve ir pusantro 
šimto rublių per mėnesį.

Elgė atkreipia dėmesį į švytintį ant 
Nijolės kaklo vėrinį. Bet ji nenori, kad 
draugė pastebėtų susižavėjimą: nusu
ka žvilgsnį į šalį. Gi Nijolė dirsčioja į

Geresnio gyvenimo siekiant
vadiname egoizmu, individualizmu; 
tam pradui atliepia privati nuosavybė, 
gobšumas, siekimas galios ir garso, 
apskritai asmeninio pasireiškimo. Iš 
čia ir kova dėl būvio, kuri vyksta net 
ir tarp tos pačios genties bei giminės 
narių. Primityvioje žmonių būsenoje 
toji kova dažnai kildavo ir tarp artimų 
bei giminingų genčių, šiandien tarp 
tautų bei valstybių.

Žmogus tačiau yra socialus tvari
nys. Tai yra įgimta. Eiliniam žmogui 
išmintis ir patirtis byloja, kad ben
draujant bei būryje yra geresnės 
sąlygos gėrybėmis apsirūpinti, priešui 
atremti, taigi egzistencijai ir išlaiky
mui. Socializmas tat pasinešė atsi
remti į šį socialinį žmogaus būtybės 
sandaros pradą ir pagal jį kurti 
sistemą. Draugelis idealistų pradinėje 
stadijoje tam pritarė. Mūsų filosofas, 
katalikas Stasys Šalkauskis labai 
objektyviai yra pasakęs: "Paprastai, 
kai visuomenė įgauna pirmenybę, o ne 
asmuo, apsireiškia linkmė į socializ
mą; ir atvirkščiai, ten kur įgauna 
pirmenybę asmuo, o ne visuomenė, 
turime individualizmo apraišką" (S. 
Šalkauskis, Lietuvių tauta ir jos 
ugdymas, Kaunas, 1933, p. 46).

Socializmas nelygu socializmui. 
Visų demokratinių kraštų socialistų 
sambūriai bei partijos laikosi demok
ratinių principų. Angluose, ne- 
mėgstant kraštutinumų ir bodintis 
revoliucija bei klasių kova, 1884 m. 
susikūrė Fabian Society - fabianistai, 
siekti socializmo evoliucijos keliu, 
išlaikant esamas demokratines in
stitucijas. Fabianistų dėka 1900 m. 
įsikūrė britų darbiečių partija. Tos 
pat kilmės Australijos darbiečiai. Jų 
programa yra laipsniškas modifikavi
mas kapitalistinės sistemos. Neturi, 
jokios pasaulėžiūrinės bazės, nėra ir 
dogmatizmo. Vakarų Vokietijos so
cializmo pagrindai glūdi krikščionybės 
etikoje. Lietuvių socialdemokratų 
pradžia 1896 m. Vilniuje, kai buvo 
priimta partijos programa. Žymesnieji 
demokratinio socializmo šulai: K.

PASKUTINIS ŽINGSNIS
DAIVA GAILIŪTĖ

Iš "Lietuvos pogrindžio spaudos"
Nr. 14, ALMA MATER, Nr. 4 (1979).

veidrodėlį kalbėdama:
- Nekaip atrodau po kelionės: 

nepavyko išsimiegoti.
"Ji nė kiek nepasenusi", - sprendžia 

Eglė, padėdama nusirengti Mašenkai. 
Gi švytintis vėrinys - akyse, nors ir 
nežiūri į Nijolės pusę.

- Gal kavos? - pasiūlė Eglė, kai jau 
viešnios svetainėje.

- Geriau būtų arbatos, - sako 
Nijolė, panirdama į fotelį. Mažoji 
Mašenka įsitaisė šalia jos.

- Tu anksčiau, Nijole, gerdavai tik 
kavą? - truputį nustemba Eglė.

-Pasikeičiau. - šypteli Nijolė ir tuo 
metu pareiškia:

- Daug kas buvo anksčiau. Per tuos 
kelerius metus spėjau prisitaikyti prie 
Boriso skonio. Bet aš tau dar 
nepasakiau, kokie vėjai mane atpūtė į 
Vilnių. Seniai norėjau atvažiuoti, bet 
vis to laiko trūko... O metai greitai 
bėga... Ar taip seniai buvome studen
tės, o dabar štai - garbingos 
matronos, viršininkų žmonos.

- Sergiejus dar nedidelis viršinin
kas, - įsiterpia Eglė.

- Bet ir nemažas: tokioje didelėje 
gamykloje, kuri pavaldi tiesiog Mask
vai. būti kadrų skyriaus viršininku - 
ne taip jau blogai. Bet aš vėl 
nukrypau... į Vilnių atvažiavau kartu 

Bielinis, S. Kairys, J. Sonda.
Šioje vietoje minėtina krikščionių 

pastangos socializmą pagrįsti krik
ščionybe, iškeliant teisingumą, labda
rybę ir bendruomeninį gerbūvį. Tai 
daroma K. Markso ir marksistų 
materializmu pagrįsto socializmo įta
kai atremti. Ryškiausias čia vokietis 
W.E. Ketteler (1811-77) - Mainz 
vyskupas ir parlamento narys. Skaito
ma, kad jis iššaukęs Leono XIII 
encikliką Rerum Novarum. Visa tai 
davė pagrindą krikščionių demokratų 
partijoms. Tos rūšies partija dominavo 
Lietuvos nepriklausomybės pradžią. 
Jos žymiausias šulas buvo kun. M. 
Krupavičius.

Revoliucinis socializmas paprastai 
siejamas su Karl Marx (1818-83) 
vardu. Tiesa, jo 1847 m. įsteigtoji 
partija ir tais pačiais metais paskelb
tasis Manifestas pavadintas komunis
tų vardu todėl, kad norėta atsiriboti 
nuo tada jau veikusios Prancūzijoje L. 
Blanqui socialistų partijos. Marksis
tinė socializmo samprata esanti 
klasinė darbo žmonių revoliucinė 
apreiška pakeliui į komunizmą ir 
įgyvendinama proletariato diktatūros 
keliu per komunistų partiją. Rusijoje 
iki 1903 m. reiškėsi socialistinis 
sąjūdis, nuo kurio su Leninu atski
lęs kairysis sparnas, pasivadino bolše
vikų (didžiumos) vardu. 1918 m. 
Rusijoje įsisteigė komunistų partija. 
Lietuviai revoliucinio bei marksistinio 
socializmo šulai buvo V. Balcevičius, 
V. Mickevičius-Kapsukas, Z. Aleksa- 
Angarietis. Jie ėjo su naująja rusų 
komunistų partija ir buvo už išlikimą 
sąjungoje su Rusija. Marksizmas 
remiasi materialistine pasulėžiūra bei 
filosofija.

TSRS iki šiol nesivadina komunis
tiniu kraštu, o esanti ten pasiekta tik 
socializmo būsena. Vakariečių žurna
listų ji vadinama komunistine valsty
be, nes valdomasi diktatoriškai, atsi
rėmus tik viena komunistų partija.

Komunizmo įsigalėjimas pasauliniu 
mastu ir tautų susiliejimas į vieną 

su Borisu.
- Tai kodėl neatėjote kartu?
-- Tuojau paaiškinsiu, brangaioji. 

Borisas atvyko į komandiruotę. įsi
vaizduok, į tavo vyro gamyklą. Mes iš 
stoties tuoj - į " Draugystės" viešbutį. 
Borisas skubėjo tarnybiniais reikalais. 
0 gal jam norėjosi greičiau susitikti su 
Sergiejumi: juk draugai nuo vaikystės! 
Tik aš laisvas paukštis, nors irgi turiu 
visokių reikalų.

- Ilgam? - tiek tekiausia Eglė. Jos 
balsas prislėgtas.

Atsimena arbatą. Jau nueinančią į 
virtuvę, lydi Nijolės atsakymas:

- Neilgam. Tik kelioms dienoms.
Po keliolikos minučių vaišės jau ant 

stalo. Prisėda ir Eglė. Ji arčiau 
Mašenkos padeda pyragaičius.

- Ja choču konfetku, - drąsiai 
pareiškia savo norus mergaitė.

Ir saldainiai priartėja prie Mašen
kos.

Nijolė, spėjusi apsižvalgyti po 
svetainę, pradeda kalbėti apie save1:

- Borisas Michailovičius - sumanus 
vyras. Jam sekasi tarnyboje. Kai kas iš 
įtakingų asmenų pranašauja jam net 
ministro pavaduotojo postą. Aš neži
nau, kaip ten yra, bet sunkumų 
neturime, visko gauname. Neseniai 
nusipirkome naujus importinius bal

brolišką šeimą, atrodo, yra tik 
svajonė. Per 70 metų TSRS nėra 
pasiekusi komunistinės santvarkos ir 
nėra išugdžiusi naujo žmogaus. Admi
nistracijos ir partiečių korupcija nė 
kiek nemažesnė kaip blogiausiuose 
kapitalizmo kraštuose. Be tarybinių 
tankų, nė viena Europos tauta gera 
valia nesirinko tarybinės santvarkos, 
nei TSRS socializmo modelio. Mark
sistinė Kinija visai atgręžė nugarą 
Kremliui. Kur nesiekė raudonarmiečio 
pėda, ar nesiryžta jo pasiųsti, ten ir 
marksistai nesiteikė dėtis į brolybę su 
Maskva. Albanijos ir Jugoslavijos 
pavyzdžiai byloja.

Patirtimi besiremiančiam žmogui 
aišku, kad idealių santvarkų nėra, o 
tik geresnės ir blogesnės. Tas, žinoma, 
nesako, kad žmonėms nereikia kovoti 
dėl teisingesnių, geresnių bei laisves 
nių gyvenimo sąlygų. Nežiūrint skam
bių žodžių, TSRS nėra davusi jokio 
patrauklaus pavyzdžio. Marksistinės 
Kinijos veidas, mano manymu, dar 
nėra pilnai išryškėjęs. Priešingoje 
pusėje kapitalizmas, keliąs individą ir 
garbinąs privačią iniciatyvą, konku
renciją ir pasipelnymą, remiasi ant 
pirminio žmogaus gyvio - individo 
gyvybės išlaikymo instinkto ir gerbia 
visa, kas tam tarnauja. Tačiau ir 
kapitalizmas beveik visur iš socia
lizmo yra adoptavęs socialinio ap
rūpinimo programą, paramą silpnajam, 
įsivedęs pagal pajamas progresyvinę 
mokesčių sistemą. Daugelis liberalių 
demokratijų ilgus metus yra turė
jusios ar tebeturi socialdemokratus 
valdžioje, pav. skandinavų kraštai. 
Vokiečių Federalinė Respublika.

Iš ideologijų ir teorijų susidūrimo 
žemėje gimsta naujos idėjos, formuo
jasi naujos žmonių pažiūros ir 
doktrinos. Jų įtakoje vyksta valstybių 
struktūrų ir santvarkų kitimai bei 
išbandymai gyvenimo tikrovėje. Iki 
šiol mažiausiai tų ženklų sutinkame 
ortodoksinėje TSRS. Tiesa, į ten 
idėjoms iš kitur prasiskverbti užtvaros 
yra labai aukštos.

dus, "Žigulį" pakeitėme į "Volgą"... 
Žodžiu, niekuo negalime nusiskųsti. 
Bet ir tu, Egle, neblogai įsitaisiusi", - 
dar kartą apžvelgdama svetainę, 
priduria Nijolė.

Bet Eglės neįtikina pastarieji žo 
džiai. Ji temato pasenusius baldus ir 
seniai darytą remontą.

Nijolė neleidžia rezignuoti draugei:
- Tavo Sergiejus - irgi talengingas

ir veiklos žmogus, moka dirbti. Boriso 
Michailovičiaus nuomone, Sergiejaus 
laukia didelė karjera. Atsimink, kad ir 
mano vyras ne iš karto tapo dideliu 
viršininku. £

Mašenka timpteli Nijolę už ranko
vės ir ima kažką patyliukais šnabždėti 
į ausį, todėl kalba ta tema nutrūksta.

- Ko nori mažytė? - susidomi Eglė.
- Ji nori pamatyti Riką, - už dukrą 

atsako Nijolė. - Aš jai, mat, daug 
pripasakojau.

- Gaila! Bet sūnų išsiunčiau pas 
mamą. Sakau, tegu pabūna kiek 
kaime, kol dar nereikia eiti į mokyklą.

Mašenka patempia lūpą, stojasi: jai 
vaišės jau nebeįdomios. Ji norėtų eiti.

- Kada užeis Borisas? - klausia 
Eglė, matydama, kad nepavyks sulai
kyti viešnios.

- Tikriausiai su Sergiejumi ateis 
tuoj po darbo. Gaila, kad manęs 
nebus: kaip tik šį vakarą į turistinę 
kelionę išvyksta mano sesuo, prižadė
jau palydėti į stotį. Bet mes visi 
susitiksime kitą vakarą. O dabar 
reikia eiti: Mašenka visai nekantrau
ja.

Bus daugiau
Mūsų pastogė Nr. 20, 1985.5.20, psl. 5
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MELBOURNE NEWCASTLE
B E N D R U O TvlE N ĖS

dėmesį ui

A LB Melbourne apylinkės kontrolės 
komisijai, po Bendruomenės valdybos 
iždo apyskaitos patikrinimo, iždininko 
Algio Klimo papildomai buvo patiekta 
patikrinti ir ’Krivūlės' sąskaita. Ši 
sąskaita buvo atidaryta 1975-tais 
metais, kada to laiko Australijos 
valdžia buvo pripažinusi Pabaltijo 
kraštus sovietams.

Po žygio į Canoerra, tautiečių 
dosniai suaukotų pinigų likutis buvo 
(dėtas į "Talką" indėlio 'Krivūlės' 
vardu.

Per dešimt metų, ši suma žymiai 
padidėjo. Pridėjus visas palūkanas 
dabar 'Krivūlės' sąskaitoje yra $ 946- 
72.

Visi pateisinamieji dokumentai 
tvarkoje ir minėta suma randasi 
Melbourne kooperatinėje kredito 
draugijoj "Talka".

Alisa Baltrukonienė
A LB Melbourne apyl.
kontrolės komisijos vardu

PRANEŠIMAS

Pranešame visoms organizacijoms, 
kad A.L.B. Melbourne apylinkės 
valdyba š.m. birželio 2, 2 vai. Lietuvių 
namuose. Bendruomenės kambaryje 
šaukia svarbų visų organizacijų 
pirmininkų ar jų įgaliotinių susirin
kimą.

Dienotvarkėje veiklos gairių nusta
tymas ateinantiems metams ir V I-o jo 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošos organizacinio komiteto vice- 
pirm. B. Prašmutaitės bei finansų 
telkimo komiteto pirm. Z. Jokūbaičio 
pranešimai.

A.L.B. Melbourne apyl. v-ba

LITUANISTIKOS KATEDRA
PLB "V AL D Y B OS IR PLB E O N D O 

TARYBOS PAREIŠKIMAS

Mieli Pasaulio Lietuviai,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, vykdydama PLB Seimo nutarimą, 
1981 metų lapkričio mėnesio 20 dieną pasirašė sutartį su Illinois Universitetu 
Čikagoje steigti pirmąją ir amžiną laisvajame pasaulyje LITUANISTIKOS 
KATEDRĄ (The Endowed Chair of Lithuanian Studies) su 750,000 dolerių 
fondu, kurio palūkanos finansuos jos darbą. Pagal sutartį, pats universitetas 
skyrė 150,000 dolerių, o PLB pažadėjo surinkti 600,000 dolerių iš pasaulio 
lietuvių per penkeris metus.

Iki šiol daugiau negu 1200 lietuvių iš pasaulio kraštų suaukojo apie 300.000 
dolerių ir JAV Lietuvių Fondas pridėjo 60,000 dolerių. Lituanistikos Katedra 
pradėjo savo mokslinį darbą 1984 metų rugsėjo mėnesį su pirmuoju jos vedėju 
prof. Bronium Vaškeliu ir pirmaisiais lituanistikos studentais, siekiančiais 
magistro bei doktarato laipsnių.

Kadangi Lituanistikos Katedros įsteigimo sutarties išpildymui dar turime 
surinkti apie 240,000 dolerių, PLB valdyba ir PLB Fondo taryba sausio 26-27 
d.d. posėdžiuose nutarė 1985 metus skelbti Lituanistikos Katedros metais ir 
kviesti visą lietuvių išeiviją bei jos organizacijas prisidėti prie šio vajaus 
įgyvendinimo iki šių metų galo.

Kviečiame visus jungtis į Lituanistikos Katedros galutinio įgyvendinimo 
lėšų vajų. Čekius ir testamentinius palikimus rašyti LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY FOUNDATION vardu ir siųsti 5620 S. Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636, USA.

Australijos lietuviai gali savo aukas įteikti Lituanistikos katedros 
įgaliotiniui Australijoje B. Stašioniui, Box 205, P.O. Bankstown, N.S.W., 2200 
arba kreiptis į A LB apylinkių valdybas.

L A N KĖŠI
S V EI C A RIJOJE

PLB valdybos vicepirm. MIlda 
Lenkauskienė vasario mėnesį lankėsi 
Šveicarijoje ir susitiko bei Ben
druomenės reikalais tarėsi su Švei
carijos LB Krašto valdybos pirmininku 
ir PLB Visuomeninių reikalų komisijos 
nariu Narcizu Prielaida, buvusiu 
Šveicarijos Kr. valdybos pirm dr. A. 
Kušliu ir kitais LB darbuotojais. 
Miisn nastncrė Nr. 20. 1985.5.20. nsl.

L1 ETŲ VIŠ K O JI 
KNYGA

Aukojo Melbourne Lietuvių bib
liotekai: po $ 10 L. Kaladė, J. 
Kamarauskas. Knygų ir žurnalų - 
V.K. Aniuliai, J. Bruožis, H. Kaladė, I. 
O Dwyer. įrišo knygą V. Sidabrą. 
Gauta: V. Ališo "Anapus marių", 
poezijos rinktinė, Chicago 84. M. 
Dudzik "Szlak Grunwaldzki", Gdansk 
79." Kaip gaidelis pono dvarą griovė", 
liet, pasaka, ii. A. Makūnaitė, Vilnius
84. Vaižganto "Napalys darbus dir
ba", ii. A. Makūnaitė. "Žemė", nauj. 
liet. poez. antologija, red. K. Bradų- 
nas, įvadas J. Griniaus, Los Angeles 
51. "Kronikos balsas" Nr. 6, Chicago
85. "Prisikėlimo parap. kred. koopera
tyvas" 62-72, Toronto. "Studijuojant 
Australijoj" 52-67, Sydney. įsigiju
sieji Australijos lietuvių metraščio II 
t., jo papildymą nemokamai atsiima 
Melbourne Lietuvių bibliotekoje ar F. 
Sodaičio spaudos kioske prieš liet, 
pamaldas. Visiems mūsų bibliotekos 
rėmėjams ir geradariams nuoširdi 
padėka.

Bibliotekos vedėjas

GEELONG
■ fc-- 

Tradicinis balius

Geelong Lietuvių sąjunga gegužės 
25 7.30 ruošia tradicinį rudens 
KABARETO BALIŲ, kuris įvyks 
Lietuvių namuose.

Gros geras orkestras, o programą 
išpildys Geelong "atžalynas", paruoš
tas Birutės Liebich. Taip pat bus 
bufetas su karštais valgiais, didžiulė 
loterija su vertingais laimikiais,. tik 
gėrimus reikės pasirūpinti patiem?.

Rengiama
BLB anketa

Patirti lietuvių išeivijos dabartinę 
tautinę sąmonę ir būseną yra ren
giama PLB anketa. Šią mokslinę 
studiją pravesti yra sudaryta moksli
ninkų komisija, kuriai pirmininkauja 
kun. dr. Kęstutis Trimakas, o nariai 
yra dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun, dr. 
Jolita Kisieliūtė-Narutienė, dr. Jonas 
Račkauskas ir dr. Tomas Remeikis.

MOTINOS DIENA
Motinos dienos minėjimas įvyko St. 

Peter bažnyčios salėje, Hamilton, 
gegužės 5.

Minėjimą pravedė N LB apylinkės 
vicepirm. Z. Zakarauskienė, paminė
dama, kad tai yra pagerbimas motinų, 
davusių mums gyvybę ir paruošusių 
mus gyvenimui. Ji taip pat pagerbė Čia 
esančias, jau mirusias ir kenčiančias 
motinas, pakviesdama visus atsistoti
ir minutei susikaupti.

įteikiamos gėlės. Iš k. V. Barštienė, B. Gasparonienė, V. Walsh ir O. 
Leonavičienė ' ■

Šios svarbios dienos proga stalai 
buvo papuošti gėlėmis. Po atidarymo 
sekusioje programoje Zuzana (9 
metų) ir Elžbieta (13 m.) Walsh 
skambino pianinu. Z. Zakarauskienė, 
B. Zakarauskaitė, B. Gasparonienė ir 
M. Zakarauskienė, akomponuojant M. 
Ulanienei, padainavo tris dainas. R. 
Lapinskas perskaitė B. Brazdžionio 
eilėraštį "Motinai".

Amžiumi vyriausios motinos V. 

Dainuoja iš k. Z. Zakarauskienė, B. Zakarauskaitė, B. Gasparonienė ir 
M. Zakarauskienė

Barštienė (82 m.) ir O. Leonavičienė 
(77 m.) pagerbtos, joms įteikiant 
vazonėlius su gyvom gėlėm, o D. 
Bajalienei ir E. Bučienei, kurios 
nuolatos talkininkauja įvairiom pro
gom: tiekdamos gėles, fantus, tortus 
ir kt., buvo įteikta po dėžutę šokolado 
ir po puokštę gėlių.

Visoms motinoms ir moterims 
padėkota už prisidėjimą ruošiant šią

Motinos dieną.
Ypač padėkota s, ir E. Daugėlams 

už puikias gėles.
G ausus suaugusi ų (38) ir vaikų (12) 

dalyvavimas parodė, kad motinų 
reikšmė suprasta ir išreikšta joms 
priderama pagarba ir meilė.

Gegužės 25, 7 vai. moterų kvarte
tas dainuos vokiečių klube Germania. 
Proga vėl jas išgirsti.

R.L.
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Žiemos mados SPORTAS
PA VYKĘS MADŲ PARADAS

Dar iš atminties neišėjus puikiai 
pavykusiam Almos Kavaliauskaitės- 
Rountree firmos MELLIOR vasaros 
madų paradui pereitų metų pabai
goje, Sydney lietuvių jaunimo sąjunga, 
pasisėmusi "stiprybės" ir gerą kaušą 
patyrimo, gegužės 11 vėl sėkmingai 
suorganizavo ir pravedė madų paradą.

Vėl buvo rodomi Almos sukurti 
modeliai - šį kartą pritaikinti Sakes
niam orui - žiemai.

Alma K avaliauskaitė- Rountree
Sydney lietuvių jaunimo sąjungos 

pirmininkei Ritai Barkutei pasvei
kinus svečius, tolimesni vakaro vado
vavimą ir pristatymą modelių perėmė 
Birutė Vingilytė-Hamill.

Birutės profesionališkumas pasijuto 
iš karto ir tęsėsi per visą vakarą. Ji 
tvirtai ir aiškiai pristatė manekenus, 
modeliuojančius paskutinį Almos - 
Mellior Fashions - žodį šios žiemos 
madose. Patogūs, figūrą slepiantys 
modeliai, šekėvienas kitą, pradedant 
dengiamų spalvų, kariškai - sportiško 
sukirpimo 3 dalių kostiumėliais, bai
giant puikiais megztukais, bliuskomis 
ir vakariniam išėjimui tinkamais 
rūbais.

Savo žiemos rinkinį parodyti ge

riausioj šviesoj, Alma suorganizavo 
gražų būrį lietuvaičių ir svetim
taučių, kurių daugumą ji pati ir 
apmokė "haute cout ure" parodymo 
mene. Pakeltame take matėme žy
giuojančias Kristiną Virgeningaitę, 
Juliją Še pokaitę, Jutą Šliterienę, Elę 
Šatkauskaitę-Kains, Judy Stewart, 
Pat Chesworth, Ann Hill, Lyn Silver, 
Michelle Patterson. Joms gabiai pa
dėjo Scott Feneck.

Paradą apvainikavo Alma, išei
dama su stulbinančiai balta bliuskute, 
pilkomis vakarinėmis odinėmis kelnė 
mis ir aukšta šukuosena.

Madų paradą sekė loterija, kuriai 
laimikius dovanojo Šepokų Premier 
Gift Centre, Fairfield, Tooheys, 
Lifestyle Furniture. Fabergfe, Belinda 
Hornaitė, Irena Zakarauskienė, Jen
nifer Kallas, Ron Barr, Arnotts, Red 
Tulip ir Mellior Fashions (ir vėl 
Alma!) - $ 200 vertės aprangą.

Almos vyras David Rountree savo 
patarimais ir darbu taip pat daug 
prisidėjo prie sklandaus Almos su
kurtų modelių pristatymo.

Kaip ir visias tokiais atvejais, tik 
dalį visų prie šio madų parado 
pasisekimo prisidėjusių matėme vie
šumoje.

Ritai Barkutei koordinuojant, va
karą organizavo Kristina Virgenin- 
gaitė ir Belinda Hornaitė.

"Make-up" vykdė Eva Muilins, o 
manekenams persirengti padėjo Julija 
Zigaitytė-Soulos, Anne Stewart, Lin
da Clark ir Belinda Hornaitė.

Muziką "prižiūrėjo" Fred Stewart ir 
Kajus Kazokas, kuris rūpinosi ir 
apšvietimu.

O būrys jaunimo, apie penkiolika, 
stovėjo prie durų, patarnavo prie 
stalų, pardavinėjo loterijos bilietus, 
dar prieš tai paruošę ir papuošę sceną, 
salę bei stalus.

Tai jau kelintas gerai pavykęs 
Sydney jaunimo parengimas, kurio 
pelnas skiriamas VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui Australijoje.

PABALTIEČIŲ ŽAIDIMAI
Baltic Games

IX PabaltieCių žaidimai dirželio 1 — 
2 di e no mis vyks AUBURN B AS K E T 
BALL CENTRE, CHURCH ST., LID- 
COMBE, N.S. W.

Sporto klube KOVAS
Pranešame, kad jaunių berniukų ir 

mergaičių krepšinio treniruotės, vyk
sta šeštadieniais Condell Park Sta
dium. Berniukų treniruotės yra tarp 
2.30 - 3.30 vai. Treniruoja Alvydas 
Duiinskas.

Mergaičių treniruotės yra tarp 
1.30-3.00 vai. Treniruoja Snaigė 
Gustafson. Kviečiame susidomėjusius

JAU NI M O Ž I
Kanados LJS pradėjo leisti Žinia

raštį. Tikimės kad jaunimas prisidės 
prie šio leidinio, kuris perduos infor
macijas bei bus arena svarstyti temas, 
kurios liečia išeivijos lietuvių jau
nimą.

Žiniaraštis yra leidžiamas lietuvių 
ir anglų kalbomis. Redaktoriai pab

Sydney jaunimas talkininkavęs Madų parade

atvykti tiesiog į treniruotes. Norint 
daugiau informacijos, skambinti Gus
tafsons' tel. 645-1856.

PADėKA

Sportiškas ačiū A. ir D. Šepokams, 
paaukojusiems Sporto klubui "KO
VAS" $ 100.

I AR ABTIS 
rėžia kad didėjanti dalis lietuvių 
jaunimo Kanadoje nebemoka lietuvių 
kalbos. Jie nori visus lietuvių kilmės 
jaunuolius suvesti kad visi galėtų 
pasidalinti savo nuomonėmis bei 
rūpeščiais lietuvių visuomenėje ir 
savo gabumais prisidėtų prie lietuvių 
veiklos.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gerb. redaktoriau,

"Mūsų pastogėje" (Nr.16) negaty
viai atsiliepiama ne tik apie mano 
pasisakymą ("MPnNr.l3), bet esu 
puldinėjamas ir kaip asmuo, tad 
prašau leisti pasisakyti.

Pirmiausia prabyla V. Alekna, 
kvalifikuodamas save "naiviu", nes 
suvokia, kad J. Juškos ir J. Reisgįp jis 
savo turimais argumentais neįveiks, 
tad belieka griebtis metodo, kuris (a 
priori) leistų sumenkinti ir subanalinti 
jo oponentų mintis ir pastangas. 
Vadinasi, V. Alekna šaiposi, žongli
ruoja, maivosi prieš skaitytoją, bet 
neturi ko pasakyti...

Su G. Žemkalniu - jau visai kita 
kalba: iš karto matosi su kokiu 
inteligentu mes čia turime reikalo! Jis 
jau oponentus atakuoja iš "Prokuroro 
pozicijos" ir ne "argumentum ad 
rem", bet... "argumentum ad homi- 
nem". Atakuoja ne oponento mintis ir 
idėjas, jo argumentaciją, bet tiesiog į 
patį žmogų, kaip asmenį, kuris jam 
atrodo toks skurdus ir niekingas, jog 
vertas tik dėt ant laužo ir sudeginti!.. 
Beje, G. Žemkalnis užmiršta, kad 
"lazda turi du galu", kad jo "kaltina
masis aktas" daug daugiau pasako 
apie patį G. Žemkalnį negu jo opo
nentą, cituoju:

"Ne visiškai giedras reiškinys yra, 
kad pasisakymai yra pagrįsti trumpa
regiškumu, negalvojimu, pagieža, ne
gatyvumu ir dinozaurišku nusistatymu 
- o ypač kai juos rašo asmuo, žinomas 

savo s gebėjimais demagogijoje, kir- 
širiimuose ir nesugyvenime bendrame 
darbe".

Vadinasi, turime reikalo su Inkvizi
cija: pirmiausia asmuo pažeminamas, 
paskui suniekinamas ir apkaltinamas, 
o po to - kišamas į beprotnamį, 
koncentracijos lagerį ir nužudomas, 
nužudomas fiziškai ir morališkai.

Kadangi G. Žemkalnio sprendiniai 
yra kategoriški - insinuacinio pobū
džio ir užgaulūs, tad tenka juos 
"pakilnoti" bent keliais aspektais...

1. Žinotina tai, kad moralėje 
specialistų-profesionalų nėra, visi be 
išimties esame tik mėgėjai, tik 
žmonės, padarome klaidų ir visi esame 
skurdūs...

2. Mes, kurie viešai reiškiamės - 
kalbame, rašome ar veikėjaujame, 
visada atliekame tarsi "viešą išpa
žintį" prieš visuomenę: čia iškyla 
aikštėn mūsų charakteriai, kultūra, 
pasaulėžiūra, "dorybės ir nedorybės", 
pretenzijos ir silpnybės, idealizmas ir 
materializmas, oportunizmas ir altru
izmas, ideologijos ir visos kitos 
"logijos” taip, kad visi tave mato, 
akceptuoja arba ignoruoja ir t.t...

3. Gerb. oponentui patartina dar 
pasimokyti ir lietuvių kalbos, nes 
"ištarmėje" panaudotas vietininko 
linksnis ten visiškai netinka ir 
nereikalingas! Su pagarba.

J.Juška

PRAVARDŽIAVIMAS 
LIETUVIŲ KALBOJE

Gerb. redaktoriau.
Norėčiau pasveikinti mano kai

myną, zanavyką Kazį Šlyžį, kuris 
kelia pravardžiavimo klausimą "Tė
viškės Žiburiuose".

Niekada nesutikau su lietuvių 
kalboje įvestu metodu iškraipyti 
žmonių, miestų ir vietovių pavadi
nimus. Daugelyje raštų rasi m, kad 
Lietuvos miestai yra vadinami lietu
viškais vardais. Tuojau pasipiktiname, 
kai pamatome žodžius Kowno, Kauen, 
Wilna, Wilno ir kitus ir kaltiname 
straipsnių autorius už pravardžiavimą 
ir nežinojimą istorijos.

Mūsų kalboje, tačiau, nemirksėdami 
darome košelieną iš svetimų vardų, 
nežiūrint kur jie bebūtų ir kas jie 
bebūtų.

Tik pabandykime informacijos šal
tiniuose paieškoti mūsų istorijoje 
vyrų, kaip Vytautas, Jogaila ir kitus. 
Aš skaitau, kad esu vidutinio išsilavi
nimo žmogus ir netikėjau, kad galima 
susidurti su problemomis, kas liečia 
svetimus vardus. Atsidūrus užsienyje, 
laikui bėgant, teko susidurti su 
užsieniečiais ir nekartą teko raudo 
nuoti dėl nežinojimo tikrųjų vardų 
pasaulinėje istorijoje.

Štai vienas pavyzdys. Gyvenant 
Pietų Australijoje buvau komandi

ruotas į provincijos miestelį pakeisti 
atostogų geležinkelio valdininką. Nu
vykęs į jo raštinę prisistatau. "Mike 
Jagielo", atsako jaunas vyras, ir 
laukia mano komentaro. Aš nieko 
neatsakiau, nes tuo laiku Jagielo pagal 
lietuvišką mokyklą man nieko nesakė.

Po kurio laiko lenkiukas iš smalsumo, 
klausia, kokios tautybės aš esu? 
Atsakiau, kad lietuvis. Aš maniau, kad 
graikas, sako Jagielo. Kodėl tu taip 
manei, sakau? Nustebau, kad tu, 
išgirdęs pavardę Jagielo, nieko nepa
sakei? O ką aš turėjau pasakyti, 
atsakau? Ar lietuvių istorijoje nieko 
nėra apie Lietuvos ir Lenkijos karalių 
Jagielo, klausia lenkiukas? Aš esu šios 
giminės palikuonis, prideda lenkiukas. 
Ar ir apie Vitold nieko negirdėjai, 
toliau klausia lenkas? Ar galite 
įsivaizduoti koks nemalonumas susi
durti su panašiomis situacijomis? Tik 
toliau pasikalbėjus išsiaiškinome, kas 
buvo Jagielo ir Vitold. Ką pagalvojo 
apie mano žioplumą, ne iš mano 
kaltės, sutiktas inteligentas lenkas' jis 
man nepasakė.

Yra pats laikas pradėti mūsų 
spaudoje ir šaltiniuose naudoti tikrus 
vardus. Darome daug žalos patys sau 
ir kitiems. Stebiuosi, kad iki šio laiko 
mūsų niekas nepatraukė į teismą už 
iškraipymą svetimų vardų.

Ant. Kramilius
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
PADĖKA PASKOLŲ VAJUS

Metinis klubo balius praėjo su 
dideliu pasisekimu dėka asmenų, kurie 
savo parama, pastangomis ir darbu 
prisidėjo prie jo pravedimo.

Visų pirma klubo nuoširdi padėka: 
Evai Kubbos už loterijai dovanotą 
paveikslą. J. Kataržiui už loterijai 
dovanotą kavai gaminti aparatą.

Janei Šarkienei, klubo valgyklos 
vedėjai, už aukotą vakariene metinio 
baliaus metu. Taip pat ir jos 
pageibininkėms už darbą.

Klubo nuoširdi padėka visoms 
ponioms, kurios prisidėjo prie šio 
vakaro paruošimo, bei pagelbos laike 
šio vakaro.

Ačiū ir vyrams, kurie vienu ar kitu 
budu prisidėjo prie baliaus ruošimo.

0 didžiausia padėka visiems daly
vavusiems. nes be jūsų vakaras 
nebūtų pasisekęs. Dėkojame!

Taip pat dėkojame ponams Butkams 
iš Cabramattos už paaukotą klubo 
reikalams FM/AM garsinimo aparatą.

Toliau skelbiame pavardes prisidė
jusių prie vajaus: skolino neimdami 
nuošimčių:

P. ir 0. Grosai $ 1000, 0. ir J. 
Maksvyčiai $ 500.

Nuoširdi padėka.
Šia proga vėl primename, kad visi 

pasižadėję skolinti, kuo skubiau įmo
kėtų pinigus. Kiekviena užtęsta diena 
mums kainuoja mokant nuošimčius.

LOTERIJOS LAIMĖTOJAI

I prizą - Eva Kubbos paveikslą 
laimėjo bil nr. 530 (J. Mašanauskas, 
jun.. Collingwood, Vic.). II prizą - 
Canon Snappy 20, foto aparatą 
laimėjo bil. nr. 262 (M. Milienė, 
N.S.W.).

III prizą - šampano "Magnus" 
bonką laimėjo bil. nr. 738 (B. 
Dambrauskas. Warwick Farm, N.S.W).

Laimėtus prizus galima atsiimti 
klubo raštinėje.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

TAIKOS IR LAISVES RYŽTO 
2 YGIS

PABALTIE ČIŲ TAIKOS IR 
LAISVES RYŽTO ŽYGIS SKANDI
NAVIJOJE APIMA DU ĮVYKIUS:

rAVAW

dnej |ietuvi4 parapjijos mokgWoS

LIETUVIU NAMUOSE BANKSTOWN

Programa gražiausios "SVAJONES 
uzsakub' stalus: V Šliogeris 5088itf>

E 731/118

Svajonės

klube, ' 8

— gegužės 80, ketvir

jos
i a ms

už 
madų paradų. Širdinga padėka 
visiems p arė muši e ms šį p arenai m

gegužės 2 6, sekma—
di enį. 
Lietuviu namuose, Bankstown, 3

HOBART birželio 1, šeštadieinį 
Ukrainiečių salėje vai.

ALMAI

i e ms i M P saci ė j ė —

Padėka
Sydney lietuvių jaunimo sųjunga- 
nuoširdžiai dėkoja

SLJS valdyba
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I. Pabaltiečių pasaulinės Santalkos 
(Pasaulio estų tarybos, Pasaulio 
laisvų latvių federacijos ir Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto) 
ruošiamą Sovietų Sąjungos teismą už 
nusikaltimus prieš taiką, Pabaltijo 
valstybes ir žmogaus teises, kuris 
įvyks liepos 25-26 d.d. SAS Hotel 
Scandinavia, Kopenhagoje. Teismui 
vadovaus penki pasaulinio masto 
tarptautinės ir žmogaus teisių specia
listai iš Anglijos, Austrijos, Prancūzi
jos. V. Vokietijos ir Švedijos. Jie 
apklausinės kiekvienos tautos liudi
ninkus, tarptautinių organizacijų ats
tovus ir įvertins Pabaltiečių pa
saulinės Santalkos pristatytą doku
mentaciją. Daugiau negu dvidešimt 
žinių agentūrų ir laikraščių pasiža
dėjo atsiųsti savo korespondentus šio 
teismo eigai sekti. Apie du šimtai 
tarptautinių korespondentų, kurie 
dirba Kopenhagoje, seka įvykių ruošą.

II. Pabaltiečių komiteto Stokholme 
ruošiamą išvyką Baltijos jūra ir 
kultūrinį sąskrydį Stokholme. Šiai 
išvykai pritaria ir ją lėšomis remia 
Pabaltiečių pasaulinę Santalką suda
rančios pabaltiečių centrinės atsto
vybės. Įvykis prasidės Kopenhagoje 
liepos 25 drauge su Sovietų Sąjungos 
teismu. Tos pačios dienos vakarą 
dalyviai traukiniu keliaus į Stokholmą. 
Liepos 26 d. ryte jie laive įsijungs į 
aktyvią kultūrinę, politinę ir meninę 
programą. Laivas išplauks liepos 26

vakare pro Gotlando salą į pietryčius, 
siekdamas 56-ą lygiagretę (Lietuvos 
pakraščius), o iš ten šiaurėn į 
Helsinkį, kuriame sustos liepos 28. Iš 
Helsinkio bus grįžtama į Stokholmą, 
kuris bus pasiektas liepos 29 apie 
pietus. Liepos 30-31 išvykos dalyviai 
praleis gyvame kultūriniame sąskry
dyje Stokholme.

Dalyviai bus aprūpinti kelione 
traukiniu iš Kopenhagos, maistu Ir 
nakvyne laive, nakvyne Stokholme, ir 
dalyvaus visuose įvykiuose Kopenha
goje, laive Helsinkyje ir Stokholme.

Dalyvių skaičius abiejuose įvykiuo
se yra ribotas, nes jie vyksta pačiame 
turistinio sezono įkarštyje. Norintieji 
juose dalyvauti turėtų kuo greičiau
siai registruotis. Pabaltiečių taikos ir 
laisvės išvykos (liepos25-31) kaina 
US$300, US$350, US$400. (pagal 
klasę). Kelionė į Skandinaviją ir atgal 
pasirūpinama asmeniškai; galimi ir 
grupiniai papiginimai per kelionių 
agentūrą.

Pabaltiečių taikos ir laisvės ryžto 
žygio dalyviai turės progą susipažinti 
su pagrindiniais atbėgėliais iš Sovietų 
Sąjungos ir juos išgirsti. Jie veiks 
drauge su pasaulinio masto kultūri
ninkais ir politikais, santykiaus su 
svarbiausiais estų, latvių ir lietuvių 
išeivių darbuotojais bei jaunimo 
atstovais. Žygis bus įspūdingas, turi
ningas, svarbus ir gilių asmeniškų 
išgyvenimų pilnas politiškas įvykis!
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