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Z AL OJI MAS

Maskvoje kovo 1-2 d. įvykusiame 
SSRS rašytojų sąjungos valdybos 
plenume atviriau negu bet kada 
praeityje buvo iškeltas Lietuvos 
kultūros teršimas ir marinimas okupa 
cijos sąlygomis. Rašytojų sąjungos 
pirmasis sekretorius Petras Bražėnas 
kalbėjo mandagiai ir stengėsi neper
žengti sovietinės terminologijos ribų, 
bet sugebėjo daug nušviesti.

Pareiškęs, jog "nacijos kalba, kaip 
ir pati nacija - su niekuo kitu 
nesulyginamas žmogaus ir žmonijos 
istorinio vystymosi produktas," Bra
žėnas paklausė ar nereikėtų pasekti 
gamtininkų pavyzdžiu ir "įsteigti 
savąją, sudaromą rašytojų Raudonąją 
knygą, į ją įtraukiant kalbas ir 
tautybes, kurioms gręsia išnykimo 
pavojus?!" Jis pareiškė, kad "kiekvie
na tauta turi teisę į savo istoriją, kaip 
turi teisę į orą, vandenį ir duoną."

Nors, anot Bražėno, lietuvių kalbai 
negresia toks pavojus kaip ukrainiečių 
ar baltarusių, "kai kuriems ir lietuvių 
kalbos rajonams jau gręsia pražūtinga 
sausra." Kalba skurdėja, plinta žargo
nas, o kai kurie disertantai jau rašo 

i. darbus tiesiog rusiškai. Bražėnas 
kritikavo "kai kurių partinių Tier 
tarybinių vadovų" įprotį oficialiuose 
renginiuose kalbą pastuinti į šalį.

Bražėnas nusiskundė, kad "daugelį 
metų iki pastarojo laiko lietuviškoje 
mokykloje nebuvo nuoseklaus Lietu
vos istorijos kurso," o dabar tedaromi 
"šiokie tokie kosmetiniai pataisymai." 
Jis kritikavo SSRS rašytojų sąjungos 
valdybos pirmojo sekretoriaus V. 
Karpovo pranešimą, kuriame buvo 
"labai kategoriškai, bet ne argu mon
tuotai pasisakyta už mišrias mokyklas, 
net darželius." Bražėnas pabrėžė: 
"Kaip buvęs mokytojas, kaip tėvas 
taip pat kategoriškai pareiškiu: to
kiame eksperimente slypi dideli pavo
jai!"

Bražėnas prisipažino, kad jis "ne
daug vilčių" deda į savo pasiūlymų 
realizavimą: "mes dar tik mokomės ir 
ilgai turėsim mokytis." Jis tiesiai 
pareiškė, kad iki šiol soviet!jos tautų 
santykius svarstant tebuvo pasiten
kinta akių dūmimu: "juk ne tik 
nacionalinių santykių tobulinimo, bet 
ir elementaraus mokslinio jų tyrinėji
mo, internacionalinio auklėjimo prob
lemų svarstymo nebuvo. Buvo daug 
paradinių renginių, rimtai internacio
nalizuotas tostų menas, o gyvybinių 
vieni kitų problemų nežinojom, nes ir 
apie savas nekalbėjome.”

145 LIETUVIŲ ATVIRAS LAIŠKAS 
GORBAČIOVUI

Šį pavasarį Vakarus pasiekė 1987 
m. lapkričio 2 d. Gorbačiovui išsiųstas 
"atviras laiškas", kurį pasirašė rug
pjūčio 23 d. demonstracijos dalyviai: 
145 lietuviai, 6 latviai ir 4 estai. Tai 
pats išsamiausias patriotų memoran
dumas sovietinės valstybės galvai. Jie 
nuosekliai pasmerkia sovietinę siste
mą, paremdami savo teiginius citato
mis iš oficialių šaltinių.

Apie demonstracijos iniciatorių ir 
dalyvių persekiojimą laiško autoriai 
rašo: "Mes puikiai suprantame, kad 
tai nieko naujo, kad tai.-.tiktaųtęsinys 
prieš 70 metų pradėto nusikalstamo 
bolševikų žygio prieš žmogų, tautas, 
taiką, bei žmoniškumą." Jie save taip 
apibūdina: "Mes nepripažįstame ru
siškosios okupacijos pasėkoje mums 
primestos pilietybės ir laikome save 
1918 metų vasario 16 d. sukurtos 
demokratinės Nepriklausomos Lietu
vos piliečiais. Mes tai parodėme 
sugiedodami laisvos Lietuvos himną ir 
daugelis save papuošdami trispalvė
mis... juostelėmis."

Laiško autoriai pareiškia remią 
persitvarkymą, bet primena Gorba
čiovui, kad jo pareiškimai apie tautų 
laisvę, apsisprendimą prieštarauja jo 
veiksmams - jis "visai nesirengia 
nuimti vergijos pančius nuo trijų 
Hitlerio - Stalino suokalbio aukų."

Laiškas baigiasi šiais žodžiais: 
"Taip pat mes nuoširdžiai norime, kad 
mūsų kaimynė - rusų tauta - kuo 
greičiau pabustų iš letargiškai ilgo, 
nežmoniškumo iliuzijomis persunkto 
miego, kad ji pradėtų eiti... šviesos ir 
tiesos keliu, kad po neįtikėtinai 
nuožmios, 70 metų nusitęsusios bolše
vikinės žiemos, prasidėtų garbingo 
gyvenimo pavasaris."

(Ledškas įdomus dar vienu atžvilgiu. 
Algimantas Čekuolis rugsėjo 10 d. 
’Gimtajame Krašte’tvirtino, kad rug
pjūčio 23 d. demonstracijose tebuvo 
30 aktyvių dalyvių. O vien šį atvirą 
laišką "aktyviai" pasirašė 145... 
"sofistikuotas" melas tebėra melas.)

NUTRAUKTAS KOMUNISTINĖS 
"LAISVĖS" LEIDIMAS

Kovo mėnesį užsidarė Queens, New 
Yorke, leidžiamas Amerikos lietuvių 
komunistų laikraštis "Laisvė". Jo 
direktorių taryba išsiuntinėjo savo 
prenumeratoriams laišką, kuriame 
sakoma, jog tai padaryta dėl "nepake
liamų sunkumų." Skaitytojai ir rėmė-

Klaipėdos uosto švyturys 

jai dabar raginami įsijungti į Čikagoje 
leidžiamą "brolišką laikraštį" "Vilnį". 

1911 m. įsteigta "Laisvė" po 1917 
m. tapo Maskvos ruporu. Laikraštis 
priešinosi Lietuvos atskyrimui nuo 
bolševikinės Rusijos, džiaugėsi Lietu
vos okupacija, garbino ir teisino 
Staliną ir po Stalino mirties laikraštis 
automatiškai kartojo Maskvos liniją - 
"darbininkijos gynėjais" pasiskelbu
sieji "laisviečiai" tarnavo darbininkus 
išnaudojančiai "naujajai klasei" ir 
tautas grobiantiems imperialistams. 
Taip "Laisvė” atitolo ir nuo Lietuvos, 
ir, kaip JAV kompartija, nuo Amerikos 
darbininkijos.

Pastaraisiais metais ją daugiausiai 
užpildydavo Vilniaus agitpropininkai.

(ELTA)
TRŪKSTA MAISTO PRODUKTŲ

Kilus gandams, kad netrukus bus 
pakeltos kainos maisto produktams, 
kai kuriose Lietuvos miestų parduo
tuvėse tuoj pat buvo išparduotos 
tokios prekės, kaip miltai, aliejus, 
kruopos, druska ir cukrus.

Prekybos ministro pavaduotoja Ni
jolė Paliulienė pasakė laikraščių 
korespondentams, kad Kauno, Aly
taus, Kapsuko, Jonavos, Prienų, 
Utenos ir kai kurių kitų miestų 
parduotuvėse tokių produktų perka 
ma kelis kartus daugiau nei įprasta. 
Pavyzdžiui, į Kauno miesto prekybos 
tinklą kasdien buvo išvežama po 10 
tonų miltų, o balandžio 21 dieną teko 
išvežti 57 tonas. Aliejaus pareikala
vimas išaugo nuo 2,4 tonų iki 20, 
druskos - nuo puspenktos tonos iki 68 
tonų.

Ministro pavaduotoja paaiškino, kad 
Lietuvoje maisto produktų yra pakan
kamai, bet padidėjus pa
reikalavimui, pritrūko transporto 
priemonių. Tačiau, dėl kainų pakėli
mo, ji pasakė, kad tas klausimas nėra 
prekybos ministerijos kompetencijoje. 
Prekių kainas nustato sąjunginis ir 
respublikinis kainų komitetai.

APLANKYTA IGNALINOS 
ATOMINĖ JĖGAINĖ

Vyriausybė, siekdama išsklaidyti 
visuomenės nerimą dėl Ignalinoje 
statomos atominės jėgainės, neseniai 
"Tiesoje" paskelbė ilgą straipsnį, 
kuriame korespondentas bando atsa
kyti į redakcijoje gaunamus laiškus bei 
telefoninius pasiteiravimus apie Igna
linos atominę jėgainę.

Po Černobylio tragedijos daugeliui 
pradėjo kelti nerimą kaiminystė su 
atomine elektrine, ypač dėi informa 
cijos apie ją stokos, sako korespon 
dentas. į atominę jėgainę buvo 
pakviesti respublikos mokslininkai, 
meno ir kultūros darbuotojai bei 
žurnalistai, kuriems elektrinės spe 
cialistai paaiškino kas Ignalinoje buvo 
padaryta po Černobylio katastrofos, 
kad tas pat nepasikartotų Lietu
voje.

Ignalinos elektrinė buvo suprojek 
tuota pagal Černobylio pavyzdį, su 
tokiais pat reaktoriais. Ji turėjo būti 
viena didžiausių Sov. Sąjungoje. Bet 
kaip šis objektas derinasi su aplinka? 
Vandens ūkio ministro pavaduotojas J. 
Sabaliauskas sako, kad projektuotojai, 
neatsižvelgdami į vietos sąlygas ir 
tyrimų duomenis, siūlė statyti keturis 
reaktorius, kurių galingumas po 1,5 
milijonų kilovatų. Viską apsvarsčius, 
paskaičiavus vandens išteklius, prieita 
nuomonės, kad prie Drūkšių ežero 
galima statyti elektrinę, kurios galin
gumas neviršyt ų 4,5 milijono kilovatų.

Kitaip ežero vandens nepakaks 
įrengimams aušinti. Todėl dabar 
Ignalinos elektrinėje bus tik trys 
reaktoriai. Saugumo sumetimais pir 
mojo energetinio bloko neleidžiama 
ekskplotuoti visu 1,5 milijono kilovat ų 
galingumu. Antras blokas paleistas 
vėliau, negu buvo numatyta, o 
trečiojo bloko projektas taip pat 
peržiūrimas. Ketvirtas blokas iš viso 
nebus satomas.
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LAIŠKtJ KARAS SOVIETU
S ĄJ UNO OJE

Gorbačiovo kova su priešininkais 
vyksta ne tiek Kremliaus rūmuose 
kiek spaudoje, kur vieni ir kiti ginasi ir 
puola pasislėpę po svetimom pavar
dėm.

Štai, kaip vienas Sovietų Sąjungos 
pilietis savo laiške Vakarų spaudai 
apibūdina šitą laiškų karą jo krašte: 
"...Ar pastebėjot, kaip kremlinologija 
keičiasi j epistologiją (laiškų rašymo 
mokslą)? ...Laiškų rašymas yra Sovie
tų Sąjungos politikos paskutinė mada. 
Jau praėjo laikai, kada vadų išsirikia- 
vimo tvarka ant Kremliaus sienos 
pasakydavo viską kas buvo leidžiama 
žinoti apie vidinę kovą ir jos eigą. 
Dabar tai visiškai pranyko. Jums 
reikia skaityti laiškus laikraščių 
redaktoriams, kad suprasti įvykius. Iš 
tų laiškų jūs galėsit spręsti apie jėgų 
lygsvarą. "Sovietskaja Rosija" kokia 
tai Andrejevą skelbia Ligačiovo 
grupės mintis, kurios buvo perspaus
dintos ir Rytų Vokietijos laikraštyje 
"Neues Deutschland".

"Pravda" atsikerta V. Selivanovo 
laišku, kuris išdėsto Gorbačiovo 
mintis. Kodėl Gorbačiovas ir Ligačio- 
vas negali pasikalbėti atvirai tarp 
savęs? Atrodo, kad "glasnost" dar 
nėra pažengus tiek į priekį ir yra 
saugiau prisidengti Andrejevos ir 
Selinovo pavardėmis. Taip Politbiuras 
lieka, bent oficialiai, visiškai vienin
gas".

Tarp kita ko, po to, kai Gorbačiovo 
priešai išgyrė spaudoje Staliną ir jo 
laikus, jo draugai atrėžė, kad dėl 
Stalino kaltės buvo išžudyti nemažiau 
kaip 50 milijonų žmonių. Taip pasaulis 
sužinojo apytikrį aukų skaičių, kuris 
iki Šiol buvo viena iš didžiausių 
Kremliaus PASLAPČIŲ.

Daug ką galime sužinoti iš spaudos 
laiškų apie praeities sovietų teroro 
nuodėmes „ir dabarties .klaidas bei 
problemas ne vien plačioje Sovietų 
Sąjungoje, be ir okupuotoje Lietuvoje. 
Taigi tuos laiškus mums verta skaityti. 
Bet šitas laiškų karas tarp glasnost 
šalininkų ir priešininkų greičiausiai

XV—AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS/ JIlk
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Praeitais metais sudarytas Lietuvių 
dienų komitetas posėdžiauja kas 
mėnesį, o kur darbai darbeliai, kuriuos 
reikia atlikti, kad gale metų įvykstan
čios Lietuvių dienos būtų kuo 
sėkmingesnės, kad visi renginiai 
gražiai praeitų, kad atvykusieji būtų 
patenkinti? Kadangi Lietuvių dienų 
metu vyks III-sios pasaulio lietuvių 
sportinės žaidynės, tai tikimasi 
didesnio tautiečių antplūdžio iš įvai
rių kraštų. Susidomėjimas Australijos 
Lietuvių dienomis JAV yra gana 
didelis, nes dabartinė Amerikos dole
rio vertė, nors truputį nuktiro, bet 
vistiek dar yra palanki turistams iš Š. 
Amerikos.

Lietuvių dienų programa jau buvo 
paskelbta mūsų spaudoje. Tikimės kad 
neteks daryti didesnių pakeitimų. 
Organizacijos, kurios ruošia Lietuvių 
dienų metu suvažiavimus, pačios 
susiras sau patogesnį laiką ir patalpas. 
Kaip jau minėjome, visų parengimų 
suderinti neįmanoma, ypač kai ne 
visos organizacijos pranešė Lietuvių 
dienų komitetui apie savo susibūri
mus.

Lietuvių dienas pradėsime gruodžio 
26 d., pirmadienį, 12.30 vai. Apollo 
Entertaiment Centre; 40 Kingston 
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bus išspręstas birželio 28 d., kada 
suvažiuos į Maskvą visi partijos šulai. 
Gorbačiovo šalininkų pergalė, matyt 
nėra užtikrinta, jei jam palankus 
disidentas Sacharov prašo Politbiuro 
atidėti tą suvažiavimą bent keturiems 
mėnesi ams.

Visi sovietų piliečiai gerai žino, 
kad kraštui reformos yra būtinai 
reikalingos. Kodėl yra tokių aršių ir 
galingų jų priešininkų? Dažnai spau
doje yra minima, kad partijos aristo
kratija bijosi, kad per reformas ji gali 
prarasti savo šiltas vietas ir privilegi
jas. Tai yra nesunku suprasti. Bet yra 
dar viena, daug rečiau minima 
Gorbačiovo priešų susirūpinimo prie
žastis.

Reformos pastato į pavojų pačią 
rusų imperiją! Mat, reformoms yra 
būtina didesnė ekonominė ir politinė 
laisvė. Imperijoj, kuri yra sulipdyta iš 
jėga įjungtų svetimų kraštų, laisvė, 
nors ir dalinė, priverstų prie išstojimo 
iš Sovietų Sąjungos visų satelitų ir 
Pabaltijo valstybių. Liktų viena 
Rusija su dalim Ukrainos ir gal 
Bielorusija. O to niekas iš rusų 
komunistų nenori priimti. Imperializ
mas, įskiepytas nuo Ivano Žiauriojo 
laikų, yra per giliai įleidęs savo šaknis 
rusų tautoje. Gorbačiovo priešai 
tikriausiai jį kaltins dėl imperijos 
egzistencijos pastatymo į pavojų. Tai 
labai svarus'ir pavojingas kaltinimas, 
kuris gali nulemti Gorbačiovo likimą.

Mums lietuviams būtų geriau, kad 
glasnost šioks toks atlydys neužsi
baigtų Gorbačiovo pašalinimu. Vis 
tik, pati gyvenimo tikrovė atvėrė 
visiems, net ir komunistams, akis 
parodydama, kad komunistinės san
tvarkos kraštai yra vieni iš labiausiai 
atsilikusių šių dienų pasaulyje ir kad 
to atsilikimo kaltė glūdi pačiame 
marksizme, kuris, pagal Leniną, turėjo 
būti tobuliausia bendruomenės san
tvarka. Pasitikėjimo praradimas šita 
utopine filosofija reiškia marksizmo 
galą su Gorbačiovu ar be jo.

Dr. Jonas Kunca

Ave., Richmond. Čia įvyks III-čiųjų 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
atidarymas. Šios žaidynės Australijoje 
vyks pirmą kartą. Jos bus įspūdingos ir 
gausios dalyvių skaičiumi. Vien tik iš 
užjūrių numatoma sulaukti apie 200 
sportininkų prie kurių jungsis ir 
Australijos lietuviai sportininkai.

Žaidynės vyks keliose sporto šako
se. Žaidynių programa bus paskelbta 
mūsų spaudoje.

Vakare įvyks Tautosakos ir dainos 
vakaras Scott Theatre, Kintore Ave., 
Adelaide. Pirmą kartą Tautosakos 
vakaras buvo suruoštas 1982 m. 
Melbourne ir publikos buvo labai gerai 
įvertintas ir priimtas. Tautosakos ir 
dainos vakarą koordinuoja Lietuvių 
dienų komiteto pirm. J. Vabolienė. 
Vakaro programa bus ■ įdomi ir ioie 
turės progos pasirodyti įvairūs meni
niai vienetai ar grupės, kuriems 
Lietuvių dienų renginiuose neran 
dame vietos. Tai mažesnės apimties 
vokaliniai vienetai, kurie metų bėgyje 
dalyvauja minėjimuose, popietėse ir 
kituose savo vietovės renginiuose, 
retai gaudami progos plačiau pasi
reikšti. Kai kurie vienetai yra pasiekę 
gana aukštą lygį ir yra įdomūs bei 
malonūs klausytis. Jų pasirodymas bus 
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įpintas į tautosakos foną. Šiam 
renginiui yra užsakyta gera salė: 
Scott Theatre, Kintore Ave., Adelai
de.

Gruodžio 27 d., antradienį, - 
Lietuvių dienų atidarymo pamaldos 
St. Francis Xavier katedroje. 
Pamaldose dalyvaus arkivyskupas L. 
Faulkner. Mišias atnašaus Adelaidės 
lietuvių parapijos klebonas kun. J. 
Petraitis MIC, asistuojant kitiems 
kunigams. Visos lietuvių organizaci
jos yra prašomos pamaldose dalyvauti 
su savo vėliavomis, o taip pat, tuoj po 
pamaldų įvyksiančioje eisenoje, Iš 
katedros į Adelaidės miesto rotušę.

Arkivyskupas L. Faulkner

Lietuvių Dienų Komitetas

VI E TI S J U N G TI

Šiais didžiai komplikuotais moder
niaisiais laikais matome vis didėjantį 
tarpvalstybinį priklausomumą. Tai 
ryšku ūkinėje srityje, kai vienas ar 
grupė kraštų jaučiasi verčiami ben
drauti su kitais dėl žaliavų pasikeiti
mo ar dėl pagamintų prekių rinkos 
praplėtimo. Mokslas ir technika pra
auga valstybių sienas, o nauji tyrimai 
ir jų rezultatai lengviau pasiekiami, 
sutelkiant pastangas ir kapitalą tarp
valstybiniu mastu. Baisūs modernieji 
ginklai taip pat verčia tautas bei 
valstybes dalinai atsisakyti valstybi
nio suverenumo tarpvalstybinės są
jungos naudai, kuri padėtų užslopinti 
galimo karo židinius ar iškilusius 
užgesinti bei neleisti išplisti į didžiulį 
ar visuotiną gaisrą.

Tokią žemės planetos apjungiamąją 
valstybių organizaciją gal ir pavyktų 
sukurti, jei greta mažųjų ir vidutinių
jų nebįtų valstybių milžinų, jei greta 
turtingųjų nebūtų nuskurdusių, greta 
sočių - alkanų. Po I-jo Pasaulinio 
karo susikūrusi Tautų Sąjunga neįvei
kė tų visų priešingumų tarp tautų bei 
valstybių ir subyrėjo. Nuošalyje jos 
buvo likusi net idėjos pradininkė JAV. 
Naujoji, po II-jo Pasaulinio karo 
sukurtoji, Jungtinių Tautų Sąjunga 
buvo taip suprojektuota, kad didžiųjų 
atžvilgiu išliktų neveiksminga. Tai dėl 
didžiųjų veto teisės. Pagaliau, kai 
milžinui reikia savąjį interesą apginti, 
Jungtinių Tautų organizacijos jis ir 
nesiklausia. Šiaip jau Jungtinių Tautų 
organizacija bei jos patalpos New 
Yorke tėra tik forumas debatams. Net 
ir silpnųjų, kaip Irako ir Irano, 
nepavyko nei sutaikyti nei sudrausti. 
Ar vieną dieną pavyks sukurti tikrai 
efektingą jungtinių valstybių institu
ciją, apie kurią savo metu svajojo ir 
rašė Bertrand Russell, labai abejoti
na. Tokiam žygiui reikia pervers- 
minių, suverenumą apkarpančių 
sprendimų: tarpvalstybinius santykius 
bei veiksmus reguliuojančių įstatymų, 
tarpvalstybinės galios turinčios admi
nistracijos, teismo, kariuomenės, poli
cijos. Žinoma, tuo atveju ir atskirų 
kraštų kariuomenės turėtų būti likvi
duotos. Didieji galiūnai vargu tokios 
apimties planui pasiryš. Negi atsisa
kys individualios valstybinės galios ir

Pamaldų metu giedos jungtinis 
Lituania ir šv. Kazimiero choras. 
Lietuvių dienų atidarymas bus trum
pas, bet įspūdingas. Kiek teko 
Lietuvių dienose dalyvauti ir stebėti 
atidarymus, jie buvo perdaug ištęsti, 
išvirtę net į koncertus. Atidaryme bus 
giedama Br. Budriūno kantata "Per 
pasaulį keliauja žmogus" (žodžiai 
poeto B. Brazdžionio). Kantatą atliks 
jungtinis Lituania ir šv. Kazimiero 
choras.

Ši diena žada būti labai užimta 
renginiais, todėl bus stengiamasi 
nenuvarginti svečių ilgomis progra
momis.

14.30 vai. Meno parodos atidarymas 
Royal S. A. Society of Arts patalpose, 
Institute Biulding, North Terrace, 
Adelaide. Tikimės, kad parodoje 
dalyvaus visi Australijos lietuviai 
menininkai. • •

Vakare, 20.00 vai., Lietuvių na 
muose įvyks Literatūros vakaras. Šio 
vakaro organizatorė yra rašytoja 
Bronė Mockūnienė. Plačiau apie 
Literatūros vakarą paskelbsime vė
liau.

Lietuvių dienų komitetas parinko 
arčiausiai Adelaidės miesto ir Lietu
vių namų esančius viešbučius, kurių 
sąrašą ir kainas skelbsime vėliau.

NEJE EUROPOJE 

A. ZUBRAS

garso?
Sovietų Sąjunga bandė ir tebebando - 

sukurti komunistinių kraštų ūkinę bei 
militarinę jungtį ar santarvę. Yra tai, 
deja, vien tik Kremliaus prievartinis, 
todėl vienašalis, kūrinys. Tuo keliu 
sudaryta juk ir pati Sov. Sąjunga 
tariamai 15-os suverenių respublikų 
sąjunga, bet su visasąjunginės komu
nistų partijos ir totalitarinės diktatū
ros administracijos centru Maskvoje. 
Mums labai gerai žinoma, kaip karinės 
okupacijos keliu 1940 m. į Sovietų 
Sąjungą buvo inkorporuota Lietuva ir 
kitos dvi Pabaltijo respublikos. Tuo 
pačiu ginkluotų jėgų keliu po II-jo 
Pasaulinio ' karo Maskvos satelitais 
virto Lenkija, Biiilgarija, Rumunija, 
Vengrija, Čekoslovakija, Rytų Vo
kietija. Nepasidavė susatelinami du 
komunistiniai kraštai, kur nebuvo 
įžygiavusi raudonoji armija - Jugos
lavija ir Albanija. Kiek kitu keliu 
marksistiniais kraštais bei Maskvos 
artimaisiais tapo Kuba, Vietnamas, 
Kampučija, Laosas. Maskvos globoti
niai bei jos sąjungininkai yra dar 
marksistinio socializmo - komunizmo 
keliu einą kraštai - Jemeno pietinė 
dalis, Etiopija, Mozambikas, Angola, 
Nikaragva. Raudonasis Kinijos milži
nas nuo 1961 metų bendravimą su 
Maskva yra nutraukęs, ir jo nebegali
ma laikyti Maskvos vadovaujamo 
ūkinio bei politinio bloko nariu, nors 
marksistinė santvarka ten tebėra 
išlikusi. Taigi, negalima kalbėti apie 
naują, tarptautinio pobūdžio marksis
tinės ideologijos bei komunizmo 
pagrindais susidarančią jungtinių 
valstybių užuomazgą ar jau egzis
tuojantį faktą. Ką matome, tai tėra 
tik savos rūšies Maskvos galios plitimo 
apraiška, atsirėmusi rusiškuoju im
perializmu bei mesionizmu. Gi kai 
kurie Afrikos kraštai, tiksliau tų 
kraštų diktatoriai pasuko Maskvos 
globotinių keliu dėl neseniai patirtų 
pažeminimų bei skriaudų ir vakarie
čių kolonistų. Gal ir dėl įsitikinimo, 
kad marksistinio socializmo sistema 
geriau tinka naujai kuriamoms valsty
binėms bendruomenėms. Pagaliau gal

Nukelta į 3 pusi.
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N A U J A KOVA

Jurgtls Janušaitis

Laisvojo pasaulio lietuviai gerai 
žino, kad JAV lietuvių telkiniuose 
egzistuoja visos didžiosios "lietuvių 
valdžios": Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo komitetas V LIK U vadinamas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba, JAV LB Krašto valdyba, 
Amerikos Lietuvių Taryba-ALTA, 
bendras lietuvių šalfos fondas— 
B ALF AS. Kaip matome - valdžių 
nestokojame. Dvi iš jų globalinės - 
VLIKAS ir PLB.

Tad nenuostabu, kai tiek daug 
valdžių viename krašte, kad atsiranda 
veikloje trintis, iškyla, asmeninės 
ambicijos, konkurencija ir tuo pačiu 
gerokai susiimama aštriuose pokal
biuose, vieni kitus kritikuodami ir t.t.

Tik BALFAS nepolitikuoja. Jis turi 
savo aiškių paskirtį - rūpintis šalpa 
plačia to žodžio prasme. BALFAS turi 
daug skyrių, daug tyliųjų darbininkų 
ir darbus vykdo sėkmingai, aukotojų 
nestokojame, BALFO ranka dosni ir 
dažnai atskuba pagalbon tiems, kurie 
/jos labai reikalingi.

Kiek kitokie vėjai pučia tarp 
didžiųjų veiksnių - PLB ir VLIKO 
pirmininkų. Abu veiksniai svarbūs, 
abu veiksniai labai reikalingi.

PLB pirmininkas ir valdyba rūpinasi 
veikla visame laisvajame pasaulyje. 
Lietuvių Bendruomenės paskirtis rū
pintis lietuvybės išlaikymu, kultūra, 
švietimu ir t.t. Tačiau atsimintina, 
kad laisvajame pasaulyje reikalingas 
balsas, kalbąs už pavergtą Lietuvą 
daugelio laisvojo pasaulio valstybių. 
Vienur, kitur yra VLIKO įgaliotiniai. 
Tai labai ribotos apimties darbininkai. 
Gal daugiau ribojasi lėšų Tautos 
Fondui telkimu. Tuo tarpu balsą už 
Lietuvą kelia Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojai Europoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje. Tam ji turi galimy
bes. nes ten veikia kaip tik LB kraštų 
valdybos su apylinkėmis. Ir nieko čia 
blogo. Priešingai, turime tik džiaugtis, 
kad LB kituose kraštuose nesnaudžia, 
bet aktyviai dirba šviesesnei Lietuvos 
ateičiai, dirba tarpę kitų tautų 
žmonių, kitose valstybėse.

OfiL VALDŽIOS

Kanados T.F. valdybos pirmininkas 
A. Patamsis (viduryje) įteikė 60.000 
dolerių čekį VLIKo veikai paremti. Iš 
kairės: dr. K. Bobelis - VLIKo 
valdybos pirmininkas ir dr. J. Giedrai
tis - Tautos Fondo valdybos pirminin
kas. l Tamošaičio nuotrauka

VLIKAS skaitomas vyriausiuoju 
Lietuvos laisvinimo veiksniu. Jį sudaro 
dar nepriklausomoje Lietuvoje veiku
sios politinės partijos ir išeivijoje 
veikią sąjūdžiai. Viso partijų ir 
sąjūdžių VLIKE esama net 15. į 
VLIKO Tarybą iš kiekvienos jų 
skiriama po tris atstovus. Taryba kas 
treji metai išrenka VLIKO pirmininką 
ir tvirtina jo pristatytą valdybą.

Taip šios dvi didžiosios mūsų 
institucijos gyvuoja jau daugelį metų. 
Lietuviškoji išeivija šiuos veiksnius 
gerbia, juos remia ir nesigaili pinigų. 
Tad, vyrai, tik dirbkite. Tik sutarkite. 
Juk Tėvynei reikia ne tarpusavio 
kovų, bet bendro sutartinio darbo. 0 
darbo, darbelio iki valiai, tik dirbkite 
kas sugebate, galite ir turite ryžto.

Bet nepaslaptis, kad tarp VLIKO ir 
PLB pirmininkų, o gal lr tarp pačių 
valdybų nuo seno rusena nemenki 
nesutarimai. O visuomenė nori tarp 
veiksnių taikos ir sutartino darbo.

Praėjusiame PLB Seime, Čikagoje, 
VLIKO ir PLB pirmininkai pradžiugi
no seimo atstovus. Sutarė bendrai, 
lygiateisėmis sąlygomis vieningai 
dirbti. Bet po to, štai ir vėl 
nesutarimų bangelė. PLB pirmininkas, 
sveikindamas VLIKO seimą, anais 
metais, pasiūlė, kad VLIKAS būtų 
išrinktas PLB ateinančiam seime. To 
užteko, kad VLIKO pirmininkas 
nebe kilstelėjo kepurės PLB pirminin
kui. Negerai, vyrai, negerai.

Stabtelėkime prie šių metų vasario 
mėn. Čikagoje vykusio VLIKO pirmi
ninko rinkimų. Krikščionių demokra
tų partija su savo satelitais panoro 
VLIKO pirmininku išrinkti naują 
žmogų, aktyvų visuomenininką, buvu 
sį diplomatą Pietų Amerikoje dr. 
Vytautą Dambravą. Kandidatas 
"Drauge" išspausdino savo credo - 
tuojau pašalinti nesutarimus tarp 
VLIKO ir LB, dirbti drauge, pavesti 
daug politinių darbų PLB ir LB K V. 
VLIKAS koordinuotų ir talkintų 
darbams. Atrodo, pasiūlymai geri. Ko 
bereikėtų. Krikščionių demokratų 
pirmininkas inž. A. Rudis, Amerikoje 
gimęs ir augęs veiklus visuomeninin 
kasdr. V. Dambravo kandidatūrą siūlė 
ir rėmė. Buvo bandyta sukviesti 
VLIKO Tarybą sudarančių partijų ir 
sąjūdžių atstovų pasitarimą. Tik 
šešios grupės ir tai, atrodo, Krikščio
nių demokratų pažiūrų į pasitarimą 
teatvyko. Kitos partijos ignoravo.
Renkant VLIKO pirmininką sekančių 
trijų metų terminui už dabartinį 
VLIKO pirmininką dr. Kazį Bobelį 
pasisakė 10 partijų ar sąjūdžių narių, 
už dr. Vytautą Dambravą 4 ir viena 
susilaikė. Taigi demokratinės sistemos 
laikantis - inž. A. Rudžio siūlomas 
kandidatas pralaimėjo. Netrukus po to 
spaudoje kai kurie Krikščionių demo
kratų veikėjai puolė inž. A. Rudį, kam 
jis drįso VLIKO Taryboje išstatyti 
naują kandidatą. Puolė piktai, net 
reikalaudami A. Rudį atsistatydinti iš 
partijos pirmininko pareigų, arba net 
pati partija turėtų jį atstatyti. Argi 
gražu, ponai, oponentams taip elgtis, 
kada patys reikalaujate demokratinių 
rinkimų.

Po to prašneko pralaimėjęs kandi 
datas dr. Vytautas Dambrava "Drau

ge", dviem ilgokais straipsniais. Jis 
išsamiai aptarė vykusius VLIKO 
pirmininko rinkimus, kokių principų 
"partijos" laikėsi, kaip balsavo ir t.t.

Tuo pačiu dr. V. Dambrava dar 
kartą pakartojo savo pažiūras į 
VLIKĄ, kaip jis būtų vadovavęs, kaip 
būtų sutartinai dirbęs.

į tai vėl atsiliepė VLIKO šalininkai, 
gerokai "apvanodami" dr. Vytautą 
Dambravą, jo rėmėją inž. Rudį, net 
teko ir LB, kuri, atrodo, VLIKO 
rinkimuose nedalyvauja ir jokios 
įtakos neturi.

Keista, kad VLIKO pirmininko, 
kataliko, kandidatūrą turėjo išstatyti 
Tautinės sąjungos atstovas.

Šioje kovoje sunku suvokti tikrąją 
esmę. Atrodo, kad norėta VLIKO 
kėdėje matyti naują veidą, taip pat 
gabų, veržlų, prityrusį visuomeninin 
ką ir diplomatą. Bet senosios, dar 
nepriklausomoje Lietuvoje veikusios, 
partijos laikėsi konservatyviai, todėl 
ir rėmė senąjį, ilgametį VLIKO 
pirmininką.

Bešališkai, iš šono žiūrint, šis 
atvejis geras. Jau du, o ne vienas, kaip 
anksčiau būdavo, kandidatai norėjo 
atsisėsti VLIKO kėdėje.

Pralaimėtojai neturėtų užsigauti, o 
taip pat negražu koneveikti žmones, 
kurie siekė naujovių.

Neabejotinai reikia pripažinti ir 
dabartinio VLIKO pirmininko dr. 
Kazio Bobelio nuopelnus VLIKE. Bet 
lygiai taip pat būtų gera, kad po 
daugelio metų ir nauja šluota pašluo
tų mūsų sunkiame politiniame darbe.

Ne viskas ir pačiame VLIKE, 
atrodo, eina sklandžiai. Po VLIKO 
Tarybos posėdžio, po rinkimų iš 
valdybos pasitraukė darbštus, suma 
nūs VLIKO vice-pirmininkas, didelis 
VLIKO darbų rėmėjas L. Grinius, 
savo Tarybos nariams paaiškinęs ir 
pasitraukimo priežastį.

Atrodo, kad gal dėl VLIKO veiklos 
metodų ar jo ligšiolinės veiklos 
apimties. Klausimas, kodėl?

Žvilgtelėjome į paskutiniuosius 
VLIKO veiklos įvykius. 0 vis tik 
linkėtina, kad pasikeitus PLB pirmi 
ninkui, VLIKO pirmininkas taip pat 
rastų kelią į sutartiną, vieningą 
darbą, atsižadant dalinai ir ambicijų, 
pavergtos tėvynės laisvinimo labui.

VI LTIS

Atkelta iš 2 pusi.
ir paprastas oportunizmas: diktatūra 
daug geriau užtikrina individualų bei 
klikos valdžioje išlikimą negu sunkiai 
kontroliuojama demokratinė laisvė 
ūkio politinė sistema. Liaudies apsi
sprendimo už marksistinę sistemą 
niekur nematėme.

Tarpvalstybiniu bei tarptautiniu 
bendravimu yra pagrįstas NATO 
blokas. Tai 1949 m. susiorganizavęs 
šiaurės Atlanto (North Atlantic 
Treaty Organization) vakarų šalių 
karinio bendradarbiavimo bei apsau
gos junginys, nukreiptas prieš So v. 
Sąjungą. Nato nariais yra - JAV, 
Britanija, Kanada, Prancūzija, Italija, 
Olandija, Belgija, Liuksemburgas, Da 
nija, Norvegija, Islandija, Portugalija, 
Graikija, Turkija, nuo 1954 m. Vakarų 
Vokietija, nuo 1981 m. Ispanija. 
Priešybė tam 1955 m. susidarė 
Varšuvos pakto karinis junginys. Jo 
nariai: TSRS, Lenkija, Rytų Vokieti
ja, Čekoslovakija, Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija ir Albanija. Bet tai tėra tik 
kariniai blokai.

Daugiausia žadanti ir didžiausių 
vilčių teikianti Europai yra Europos 
Bendrosios Rinkos Sąjunga, kuriai 
priklauso 10 narių. Tai pagal prancū
zų politiko Robert Schuman projektą, 
1957 m. Romos sutartimi formaliai 
įsteigta vakarinės Europos ūkinė 
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sąjunga, kuri 1967 m. gavo ir politinės 
bendrijos pobūdį, sukuriant Europos 
parlamentą. Turi ir bendras vykdomą
sias institucijas su būstine Briuselyje, 
arbitražinėms funkcijoms sąjunginį 
teismą, kredito įstaigas, investacijos 
banką, socialinį fondą. Yra bendras 
ūkinis planas, savitarpė prekyba, 
bendri nuostatai prekybai su kraštais 
už sąjungos ribų. Sąjunginių valstybių 
piliečiai turi laisvo tarpvalstybinio 
judėjimo ir įsidarbinimo teisę. Pradžią 
davė šešios, 1957 m. sutartį pasirašu- 
sios valstybės: Prancūzija, Vakarų 
Vokietija, Italija, Belgija, Olandija, 
Liuksemburgas, o 1973 m. prisdėjo 
Airija, Anglija, Danija, 1981 m. - 
Graikija. Prancūzas de Gaulle ir 
vokietis Adenauer tikėjo šia sąjunga 
dedą pagrindus ateities Jungtinėms 
Europos Valstybėms.

Turime Europoje vieną regioninę 
jungtį.Tai skandinaviškų kraštų - 
Norvegijos,Švedijos, Danijos, Islandi
jos - 1952 m. sukurtoji Šiaurės 
Taryba, 1955 m. prisidėjo Suomija. 
Apima politinį, ekonominį ir kultūrinį 
penkių pasirašiusių suverenių kraštų 
bendradarbiavimą, bet dėl supran
tamų priežasčių aplenkia karinę 
savitarpio pagalbą. Šiaip jau numato 
reguliarius, tarpvalstybinius ministrų 
posėdžius, turi bendrą iš parlamen

tarų rinktinę 69 narių tarybą, kuri yra 
lyg ir bendrasis sąjungos parlamentas. 
Kultūrinėje srityje plačiausias ben 
dradarbiavimas mokslo ir technologi
jos srityse pasidalinimas uždavinių 
taip, kad kas daroma viename krašte, 
nebereikėtų kartoti kitame.

Tegu ši šiaurinės Europos sąjunga ir 
nėra pasaulinės reikšmės jėga, spau 
doje apie ją retai girdime, bet duoda 
gražų ir įtikinantį pavyzdį, kaip gali 
būti sudaryti regioniniai politiniai- 
kultūriniai junginiai, išlaikant tautinių 
valstybių suverenumą.

Kalbos nėra, kad iš visų čia 
suminėtų tarpvalstybinių junginių 
lietuvį skaitytoją daugiausia domina 
Europos Bendrosios Rinkos Sąjunga. 
Gal jos kūrėjų pasišovimas apjungti 
visą Europą prašoks svajonių ribas ir 
virs, kad ir palaipsniui, realybe. 
Atominio ginklo amžius verčia žmones 
ieškoti naujų tarptautinio sugyvenimo 
kelių. Pasaulinio gaisro aky vaizdo je 
išblėsta NATO ir Varšuvos paktai. 
Atominio ginklo tarpusavio sunaikini 
mui ir jie bejėgiai. Prisimena čia de 
Gaulle kartą išreikšta viltis, kad vieną 
dieną ir rusai gali patirti jų sienas 
baigiantis prie Uralo. Taigi ir Maskva 
gali pasijusti esanti tik rytų Europos 
miestas. Kas žino kuo gali virsti 
Kinija? Japonijai išaugti į pasaulinės 
reikšmės ūkinę didybę, tam nepakenkė 
nei praloštas karas, tereikėjo tik kiek 
per 100 metų. Ar kartais negalima
— " Mūsų 

įsivaizduoti Kiniją suartėjant su 
Japonija ir sąjungą virstant atomine 
galybe? Tada ir grėsmė TSRS. Viskas 
gyvenime kinta, viskas galima. Reikia 
tik laiko. Lietuvių pagrindinis ir 
esminis rūpestis tai tautos išlikimas, 
šiaip jau išeivijoje su politiniais 
siekiais mums reikia eiti apjungtai 
Pabaltijo vardu. Didesnio junginio 
garsesnis balsas. Pagaliau gi pasaulyje 
kitataučiai mūsų dabartinę padėtį 
visada mini jungtiniu Pabaltijo vardu. 
Visi trys esam bendro likimo broliai.

E x j? o j;.-.

Kaip žinoma, pasaulinėje parodoje 
EXPO 88 yra ir Sovietų Sąjungos 
pavilijonas. įdomu tai, kad kaip dažnai 
taip ir šį kartą sovietai per savo 
pavilijono atidarymą, sukėlė ne visai 
įprastą triukšmą. Pavilijoną atidarė 
pats sovietų ambasadorius E. Samo- 
teikinas. Atidaryme, dalyvaujant dau 
geliui spaudos atstovų, ambasadorius 
neiškentė nepradėjęs vesti sovietinės 
propagandos. Jis pradėjo propaguoti 
sovietinius ''laimėjimus“, kurie kėlė 
tik šypsenas parodos lankytojams. 
Maža to, Samoleikinas ėmėsi kriti 
kuoti Australijos pasiekimus visuose 
aspektuose, tvirtindamas, kad aust ra 
lai niekada nemokėjo gerai išnaudoti 
ir savo gamtos resursų, kas sukėlė jau 
atvirą juoką klausytojų ir spaudos 
atstovų tarpe.
Pastogė” Nr. 21 1988. 5. 30 pusi. 3

3



-J AUNI M OS Y O N M.J A U S 
K O N G R ES O

Gegužės mėnesio 15 dieną Sydne- 
jaus Jaunimo Sąjuriga Lietuvių na 
muose Bankstowne suruošė VI Pasau
lio Jaunimo Kongreso informacinę ir 
padėkos popietę. Apačioje scenos 
jaunimas iškabino plakatus, marškinė 
liūs su tautiniais ir kongreso ženklais, 
ypatingai visų akį patraukė gražus 
plakatas su australiškomis koalomis. 
Pati scena taip pat buvo skoningai 
papuošta. Merginos ir vyrai susėdo 
scenoje ratuku, vienas po kito 
prieidami prie mikrofono, trumpai ir 
vaizdžiai paberdami įspūdžių virtinę.

Jaunimas pakvietė A LB Sydnejaus 
Apylinkės pirmininką A. Giniūną, 
kuris tarė įžanginį žodį. Kristina 
Coxsaite padėkojo visoms organizaci
joms, rėmėjams, pagalbininkams, 
žmonėms, kurie atvėrė savo širdis ir 
namų duris. Buvo paminėtos iškilmin
gos kongreso atidarymo mišios, kurias 
laikė vyskupas P. Baltakis OFM, 
dalyvaujant Sydnejaus arkivyskupui E. 
Clancy. Konselebrantai buvo prelatas 
P. Butkus MBE, kunigai P. Martūzas ir 
A. Saulaitis S.J. Gražioje ir didžiulėje 
St.Mary Katedroje didingai skambėjo 
lietuviškos giesmės.

Jaunimas papasakojo savo įspūdžius 
iš kongreso. Raimundas Stasiūnaitis 
papasakojo apie ekskursiją Sydnejaus 
uoste, kaip greitai buvo pralaužti 
"pirmieji ledai" tarp atstovų ir 
šeimininkų, laivan sulipę buvo net 
apie keturi šimtai žmonių. Elaine 
Žukauskaitė linksmai papasakojo apie 
vakarą "Argyle Taverne".

Kristina Coxsaite džiaugėsi, koks 
nepaprastai didelis jausmas buvo 
dalyvauti Kūčių vakare Lietuvių 
namuose, kur penki šimtai lietuvių 
pasijuto, kaip viena didelė šeima.
Kristina davė ir trumpą sąntrauką 
savo paskaitos apie mišrias šeimas ir 
lietuviškai nekalbančių žmonių padėtį 
mūsų tarpe. Jos manymu labai daug 
priklauso nuo paties individo, kiek jį 
ar ją galima sudominti mūsų tautos 
likimu ir mūsų bendruomene. Bet dar 
daugiau priklauso ir nuo mūsų pačių - 
ar gražiai, ar tolerantiškai mes tą 
žmogų priimsime į savo tarpą.

Kristina Coxaite ir Ričardas Gervi
nąs sakė, kad Studijų Dienose buvo 
skaitomos įdomios ir turiningos pas
kaitos. Po paskaitų - diskusijų - 
būreliai. Kartais net pritrūkdavo laiko 
temas išgvildenti, nes visi norėjo savo 
nuomonę pareikšti.

Vienas iš diskusijų būrelių kongreso stovykloje.

Marina Coxsaite papasakojo savo, 
išgyvenimus Vasario 16 - osios 
Gimnazijoje. Ji pabrėžė, jog tikrai 
būtų naudinga, kad kuo daugiau 
lietuviškojo jaunimo iš Australijos 
galėtų pasimokyti šioje gimnazijoje. Ji 
pati matė, kaip gimnazistai, kurie 
atvažiavo į Vokietiją beveik visai 
nemokėdami lietuvių kalbos, po 
mokslo metų jau visiškai neblogai 
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kalbėjo. Beveik ketvirtis kongreso 
atstovų (103) - buvę Vasario 16 - 
osios Gimnazijos mokiniai.

Regina Coxsaite, Kristina Virge- 
ningaitė, Loreta Šarkauskaitė ir Lana 
Stasiunaitytė pabėrė pluoštą įspūdžių 
apie stovyklavietę Adelaidėje. Susi- 
skirsčius į būrelius, buvo pravesti 
visokie užsiėmimai,' kaip Kalėdų 
šiaudinukų dekoracijos, juostų audi
mas, lietuvių literatūra, liaudies 
muzikos instrumentai - tai užsiėmimai 
išvardinant jų tik keletą.

Jaunimas gražiai pasijuokė patys iš 
savęs, kai iš "saulės garbintojų" su 
tamsiais akiniais, iš kalbančių įvai
riausiais akcentais, besigirdinčiais iš 
taip daugelio šalių atstovų lūpų. 
Marina su prancūziška berete, labai 
jau prancūzišku - lietuvišku tarimu 
pasakojo savo nuotykius Sydnejuje, o
Kristina su Pietų Amerikos skrybėle ir 
"pončo" savo pasakojimui suteikė dar 
daugiau egzotikos, kai tuo tarpu

Ties Sydnejaus Operos rūmais. Iš kairės: Aras Liutakas, Daiva Ilgenytė, 
Audra Aleknaitė ir Zina Dresliūtė.

Ričardas bandė išsiaiškinti kas kam 
nutiko. Jaunimas sudainavo porą 
aukštaitiškų dainų "Tu duria upele", 
"Praaušo dienelė". Neturėdami sku
dučių, su puspilniais buteliais pagrojo 
porą trumpų melodijų. Visų links
miausiai nuskambėjo "Pelėda", daine
lę, kurioje pelėda giriasi savo vaikų 
gražumu, sydnejiškio jaunimo labai 
mėgiama. Gal todėl, kongero metu 
juos net praminė "Pelėdžiukais".

Anglų kilmės "Sūkurio" šokėjas 
Nigel Toulson papasakojo, kad nors ir 
nemokąs lietuviškai šnekėti, bet 

mielai bendrauja su mūsų jaunimu, jam 
tai yra labai malonu.

Adelaidėje, stovykloje kiekvienai 
dienai buvo parinkta specifinė tema. 
Pavyzdžiui, vienos dienos tema buvo 
sąžinės kaliniai. Lanai Stasiūnaitei 
labiausiai patiko dainavimas: "Vaka
ras. Keli iš mūsų pradedame dainuoti. 
Nejučiomis dainininkų būrelis auga, 
netrukus jų jau apie penkiasdešimt. Ir

PLJ kongreso metu, Eglė Juodvalkė iš V. Vokietijos, buvęs PLJS pirmininkas 
Gintaras Grušas iš JAV ir naujasis PLJS pirmininkas Alvydas Saplys iš 
Kanados.

taip dainos liejasi be galo." Tas dainų 
vakaras Lanai paliko pats brangiau
sias iš visų kongreso vakarų.

Kryžių kalnas. Susijaudinęs Marinos 
balsas pasakoja: "Statėme kryželius iš 
visokiausių medžiagų, šakų, stiebe
lių, gėlių, galvodami apie Kryžių 
kalną Lietuvoje. Statėme, kad būtume 
dvąsiniame ryšyje su broliais ir 
sesėmis pavergtame krašte. Mes čia 
laisvai juos galime statyti, galime eiti 
į bažnyčią nebijodami persekiojimų." 
Marina susigraudina. Susigraudina ir 
jos draugės, visi klausytojai. Mums ir 
graudu ir miela, kad ši mergina visai 
paprastais žodžiais taip moka išreikšti 
priespaudą ir neteisybę.

Kada Kristina Virginingaitė su
glaustai apsakė kongreso uždarymo 
eigą Melbourne, ji ypatingai pabrėžė, 
kad buvo labai, labai sunku atsisvei
kinti, pasakyti "Sudiev". Daug jauni
mo, net iš vienuolikos kraštų, kiekvie 
n -; kitoks, bet visus juos riša tai ką 
bendro turi kiekvienas iš jų - lietuvio 
kilmė.

Popietei einant į pabaigą, Sydnejaus 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė 
Kristina Coxsaite ir Ričardas Gervi
nąs perskaitė organizacijų ir tautie
čių pavardes, kurie parėmė kongreso 
ruošą, o tiems, kurie tuo metu buvo 
salėje, įteikė medalius.

Buvo rodomas video filmas apie 
kongreso atstovų demonstraciją 
gruodžio 31 dieną, Canberroje. Taip 
rūpestingai ir gerai organizuotos 
demonstracijos dar nėra buvę Austra
lijoje. Puikiai paruošti, aiškiai įskai
tomi plakatai, iš vielų supintas 
vainikas su lietuviška trispalve, jauni
mas daugiausiai apsirengęs juodai ir 
baltai. Tvarkingai išsirikiavę, didelė
mis Australijos, Lietuvos ir atstovų iš 
įvairių kraštų vėliavomis, juodais 
balionais simbolizuojančiais kiekvie
nus Lietuvos priespaudos metus neši
ni, jie žygiavo į sovietų ambasadą. 
Aplink zujo daugybė reporterių, 

fotografų. Aišku, ambasadorius jų 
peticijos nepriėmė. Tada, labai su
glaustai, anglų kalba, jie apsakė 
gėdingą 1939 metais Stalino - 
Hitlerio, Molotovo - Ribbentropo 
pasirašytą aktą ir dabartinę okupuo
tos Lietuvos padėtį. Kalbėjo Gintaras 
Grušas, Gintė Damušytė, Marina 
Coxsaite ir Petras Kružas. Prie 
ambasados paliktas spygliuotos vielos 
vainikas. Demonstracija baigta Tau
tos Himnu. Šią demonstraciją parodė 
per naujienas ABC, SBS, Canberra 7, 
bei kitos didžiųjų miestų televizijos 
stotys.

Programos metu buvo perskaityti 
Jaunimo kongreso ir Australijos Jauni
mo Sąjungos nutarimai. Nutarimai yra 
aiškiai suformuluoti ir papunkčiui 
išdėstyti. Visi jie buvo spausdinti 
lietuviškuose laikraščiuose. Sėdėdami 
salėje jautėme, kad mūsų jaunoji 
karta nori "mažiau kalbų, daugiau 
darbų". Tų naudingų darbų jie yra 
daug užsiplanavę. Supratome kokie jie 
yra išsilavinę, inteligentiški, energin
gi. Aišku, kad jie gerai supranta

Administracijos rūmai stovykloje. Iš 
kairės: A. Šimkus, Alena Karazijienė 
ir Rasa Statkuvienė.

okupuotos Lietuvos padėtį, kad jie 
taip pat puikiai supranta australų 
politiką, gyventojų pažiūras ir savo 
veiklos galimybes. Bet, be viso to, 
mūsų jaunoji karta tai kuklūs ir 
dėkingi visiems Australijos ir užsienio 
lietuviams už vikeriopą pagalbą, 
žmonės. Pasirinkdami šūkį "Tautos 
likimas - mūsų atsakomybė" jie 
parodo, kad prisiima ne tik džiaugs
mus būti lietuviais, bet taip pat ir 
darbus su našta, su atsakomybe.

V. Kabailienė
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LITERATŪRINĖS PREMIJOS 
KONKURSAS

Paskatinti Australijoje gyvenančius 
lietuvius rašyti - jaunesniąją ir 
vyresniąją kartą, Australijos Lietuvių 
Fondas skiria dvi konkursines lite
ratūros premijas po 1000 dolerių 
kiekvieną.

Pirmoji premija - jaunimui iki 35 
metų.

Antroji premija - amžius neribotas. 
Premija bus skiriama atsižvelgiant į 
svarstomojo kūrinio meninę vertę. 
Jeigu kartais nebūtų gauta premi- 
juotino veikalo, vertinimo komisija 
pasiūlys AL Fondui tris rašytojus, 
premijuotinus už bendrąjį įnašą į 
grožinę lietuvių literatūrą. Vienam iš 
jų AL Fondas, remdamasis komisijos 
nutarimu, skirtų premiją.

Sąlygos:
1. Novelės tema pageidautina iš 
lietuvių gyvenimo. Ją pasirenka pats 
autorius. Jos ilgis 50 mašinėle 
spausdintų puslapių (gali būti ir 
mažiau).
2. Premijai bus priimami lietuvių ir 
anglų kalba rašyti veikalai.
3. Rašinius pristatyti iki 1989 m. 
birželio 30 d.
4. Pageidautina, kad rankraštiniai 
veikalai būtų parašyti mašinėle. 
Kiekvieno rankraščio pakaktų siųsti

KAZIO
A. A. biochemijos dr. Kazio 

Martinkaus (1953-1984) prisiminimui 
yra įsteigtas 1985 m. jo tėvų, sesers ir 
artimųjų draugų stipendijos fondas, 
kuriuo gali pasinaudoti visai laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, siekian
tys magistro arba doktorato laipsnio iš 
griežtųjų mokslų.

MA R TI N K A U S

I.1 E T U NZ ĖS M O TI N O S

Nuo senų laikų, gražusis Europos 
gegužė^’mėnuo yra skirtas Dariais 
kąjai Dievo Motinai, kuri žavi minias 
savo kilnumu, šventumu, stebuklais ir 
apdovanodama malonėmis visus kas 
tik kreipiasi į ją širdinga malda.

Mes lietuviai, pirmąjį gegužės 
sekmadienį, skiriame savo žemiškąja! 
motinai pagerbti. Šiandien kiekvienas 
sustojame mintimis apie savo gyvą ar 
mirusią motiną. Prisiminkime tas 
motinas, kurios nešdamos pasaulin 
naują gyvybę, mirė skausmuose, ir tas 
lietuves motinas kurios žuvo kalėji
muose, psichiatrinėse ligoninėse ir 
Sibire, nuo šalčio, bado, fizinių 
kančių ir sunkaus darbo.

Visados ėmiau pagrindan kaimo 
močiutes, seneles. Ak kokios jos buvo 
mielos, darbščios pasišventusios savo 
šeimai. Senoji kaimo motinėlė be
mokslė, paprasta. Tiktai savo sveika 
intuicija mokė savo vaikus iš pat 
mažens dorybių. Lyg į vašką spaudė 
geruosius pradus per maldą, darbą, 
dainas, pasakas, šventųjų gyvenimą 
bei kantičkas, nurodydama gerųjų 
žmonių tobulėjimą ir blogųjų pasek
mes. Devynioliktojo šimtmečio motina 
išauklėjo religijos ir laisvės gynėjus 
rašytojus ir dainius. Jų dėka tapome 
laisvi-nepriklausomi dvidešimt du me
tus. To laikotarpio šviesuomenė, nors 
išsimokslinusi užsieniuose, buvo mums 
kelrodis. Motinos ir mokykla per tą 
trumpą, nepriklausomą gyvenimą su
formavo stiprią lietuvio sąvoką, kurią 
ir čia Australijon atsivežė me. Dabar 
paimkime motinas Lietuvoje. Nekal
bėsiu ilgai apie pokario partizanų 
kovų meto vyresnės kartos motinas, 
kurios iškentėjo žiaurią širdgėlą, net 
neparodant ašarų, ar nesijaudino, kai 
jų sūnų ar dukrų sužaloti lavonai buvo 
sudrėbti turgavietėse ar viešose 
vietose.

Baisūs vieši žudymai praėjo, atrodė 
gyvenimas lyg sušvelnėjo. Bet iškilo 

po vieną nuorašą.
5. Siunčiant rankraštį naudoti slapy- 
vardę, pridedant užlipintą voką su 
pavarde, adresu ir telefonu.
6. ALB Krašto valdyba pakvietė 
kvalifikuotus asmenis, kurie sutiko 
sudaryti vertinimo komisiją. Tai Elena 
Jonaitienė, Izolda Davis ir Alena 
Karazijienė.

Pirmininkauti sutiko Elena Jonai
tienė ir veikalus siųsti tiesioginiai jai 
sekančiu adresu: 18 Gloucester Rd., 
Epping, N.S.W. 2121.

Rašinius siųsti užvardinant: AL 
Fondo Literatūrinės Premijos Kon
kursas. Ant voko taip pat turėtų būti 
pažymėta, kuriai premijai veikalas 
taikomas, jaunimo ar neriboto am
žiaus.

Australijos Lietuvių Fondas lieka 
tik mecenato rolėje, o pagrindiniu 
konkurso ruošėju Krašto valdyba. 
Kultūros ir švietimo reikalams narė 
Aldona Butkutė suorganizavo verti
nimo komisiją ir visus reikalus 
susijusius su šiuo konkursu. Kviečiame 
suinteresuotus entuziastingai įsijungti 
savo rašiniais.

Alisa Baltrukonienė
ALB Krašto valdybos sekretorė

STI PE N 1)1 J A

Dėl daugiau informacijos ir gauti 
prašymų formų, rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkus, Dr. Kazys Mar- 
tinkus Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, Illinois, 
60629 USA. Prašymų formos turi būti 
gražintos iki gegužės 20. 1988.

kitos problemos, nėmaž ne lengvesnės 
už minėtąsias. Persekiojimai tebe
vyksta. Kai neseniai, teko būti 
Lietuvoje, ilgesnį laiką, vis ateidavo 
žinios apie suimtuosius ir jų butų 
kratas. Kretūigoje senutėlė močiutė 
būrį vaikučių ruošė pirmąja! komuni
jai. įsiveržė į jos kambarėlį komunis
tai, suėmė ją, vaikučius. Prasidėjo 
visų tardymai, net kunigas Burneikis 
buvo keletą kartų tardomas, jų butai 
krečiami. Iš to matome, kad dori 
žmonės, tėvai, vaikai ir kunigai yra 
persekiojami ir niekinami. Čia motina 
ir vaikai atsistoja tarp priekalo ir 
raudonojo kūjo, nežinodami kam 
paklusti. Vienok, per 43 metus motina 
Lietuvoje nesumenko. Dar vis tebe- 
saugoja religiją, kalbą, ir tradicijas. 
Jų dėka išaugo tvirtos asmenybės ir 
tvirtų principų žmonės, kurių nebau
gina Sibiras, kalėjimai, tardymai, 
psichiatrinės ligoninės ar net mirtis. 
Štai jaunuolis Kalanta degdamas 
ugnies liepsnose šaukė "Laisvės 
Lietuvai". O kas pasauly nežino 
Nijolės Sadūnaitės, sąžinės kalinių 
Kastyčio Matulionio, Petkaus, jaunuo
lio Gražulio arba dabar jau esančio 
Amerikoje Vytauto Skuodžio? 0 kiek 
dar yra mums nežinomų drąsių 
kovotojų, kurių aimanos ir tardomųjų 
kančios nepraeina pro storas rūsių 
sienas. Reikia tikėti, kad Dievas duos 
jėgų mūsų motinoms Lietuvoje ir 
toliau auklėti sūnus ir dukras, kurie 
tęs kovą už Tautos laisvę ir religiją.

Prabėgom sustokime ties lietuve 
motina Australijoje, Perthe. Atvažia
vus - dviejų metų kontraktas ir 
primestas bet koks darbas. Kūrimosi 
sąlygos buvo sunkios, paprastas primi
tyvus gyvenimas. Gyvenome net 
kelios šeimos susispaudusios garažė
lyje ar namelyje. Nebuvo nei šaldy
tuvų, nei skalbimo mašinų, trūko 
padorių indų ar baldų, o apie 
automobilį nebuvo nei kalbos. Dažnai 

daug kam teko virti ant. žibalinio 
primuso ar kur prieangyje ant mažos 
plytelės. Tulėjo apšvarinti savo kam 
pelį, apsklabti, pavalgydinti šeimą, o 
sekančią dieną ar vakara, palikusi 
šeimą vėl 8 valandas ligoninėj, 
valgykloj ar "Pijokinyčioj" valė grin 
dis ar plovė indus. Retai kam teko 
geresnis darbas. Sunkiai - bet. 
patenkinti kūrėmės tikėdami geresnio 
rytojaus. Su nuotaika ir džiaugsmu 
mes motinos vedėme vaikus į bažny
čią, salę ir minėjimus. Tautinis 
gyvenmas klestėjo, salės perpildytos 
ne tik senimu bet jaunimu ir 
vaikučiais. Per 39 metus Australijoje 
pasiekėm gerbūvį. Daug kas įsigijo 
prabangius namus. Perdėta motinos 
meilė, savo vaikučius apipylė krūvom 
žaislų, pasodino prie televizijos... 
Tokie vaikučiai nerasdami artimos ir 
nuoširdžios motinos meilės, nutolo nuo 
jos pačios, namų ir lietuvių bendruo
menės. Apdairiųjų ir pasišventusių 
motinų vaikai, nors ir užaugę dar ir 
dabar tebėra musų pasididžiavimas.

Per paskutinį dešimtmetį prara 
dome labai daug: sunyko mūsų 
sekmadienio mokyklėlė, užsidarė lie 
tuvių kalbos kursai, kurie net australų 
valdžios buvo remiami, iširo tautinių 
šokių grupė, kuri linksmino mus pačius 
ir svetimuosius. Buvo liūdna ir graudu 
žiūrėti, kad per atvelykį, mūsų 
tautinius šokius šoko australės. Moti
nos, tėvai, močiutės ir seneliai, kur 
jūsų vaikai ir vaikaičiai? Kodėl taip 
greit juos atitraukėt nuo lietuvių? 
Nebandysiu nei vienų nei kitų kaltūiti 
ir nurodyti priežastis. Duokit į tai 
patys sau atsakymą. Mokykimės iš 
klaidų. Najaugi mes lietuvės motinos 
nueisim į kapus, nusinešdamos atvež 
tas paveldėtas tradicijas, papročius, 
kalbą, dainas ir tautosaką, neperdavę 
savo vaikams ir vaikaičiams. Argi 
liksime australams kultūrinė trąšą 
tiktai biologine prasme, padauginę jų 
gyventojų skaičių.

M.Lingienė

L AI S K AS
R E I) A K T O RI UI

Gerb. redaktoriau.
Ruošiantis apsilankyti mano sese 

riai iš Lietuvos, ir jai pasiteiravus ką 
mums atvežti, pasiunčiau jai šį 
eilėraštį.

Norėčiau ir su kitais juo pasidalinti:

Atvežk, sesute...

Atvežk, sesute, saują žemės, 
Iš gimto krašto saują žemės. 
Žemės iš tėviškės plačių laukų, 
Persunktų prakaitu tėvų.

Atvežk atbundančio pavasario kvapą. 
Žaliųjų pievų ryto rasą.
Atvežk saulėlydžių rausvas skraistes, 
Nutrūkusių svajų gijas.

§ 
Atvežk.atvežk man spindulį jaunystės,^ 
Palikusį bijūnų žieduose. §
Atvežk sesučių šiltą šypsnį.
Atvežk mums, sese, dalelę Lietuvos. ;

"Mūsų
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TRUMPAI
iŠ VISUR

Rusų žurnalas "Sovietskaja Rosija" 
smulkiai aprašė baisias sąlygas mote 
rų priverčiamo darbo stovyklose.

Nors Gorbačiovo amnestijos pašė 
koje dalis moterų paleistos, likusių 
kalinių likimas dar pasunkėjo, nes jos 
turi dirbti ilgesnes valandas, kad 
išpildyti stovykloms skirtas gamybos 
normas.

Po savaitės arešto paleistus disi 
dentas Sergiejus Grigorians, "Glans- 
nost" žurnalo redaktorius Maskvoje.

Tačiau jo žurnalo ateitis neaiški, 
nes KGB konfiskavo visas spausdinimo 
priemones ir sunaikino rankraščius bei 
archyvinę medžiagą.

Pacifiko valstybėlės Vanuatu sosti
nėje Vila įvyko riaušės su žmonių 
aukomis. Vanuatu min. pirmininkas 
kunigas Walter Lini atleido iš savo 
kabineto turizmo minister! Barak 
Sope, apkaltintą riaušių sukurstymu.

Vanuatu vyriausybės prašoma Aus 
tralija nusiuntė ašarinių dujų bei 
dujokaukių siuntą. Du silpnai ginkluo 
ti karo laivai, mokomasis "Jervis Bay" 
bei tiekimo laivas "Stalwart", laikosi 
arti Port Vila uosto, kad galėtų 
evakuoti australus turistus, kilus 
rimtesniam pavojui.

Sovietų keleivinis laivas "Primorje" 
iš Vladivostoko atplaukęs į Japoniją su 
rusų jaunimo turistų grupe, užsidegė 
Osakos uoste. Nuo gaisro žuvo 11 
žmonių, kiti 35 sužeisti.

Pavlogrado mieste Rytų Ukrainoje 
katastrofiškas sprogimas apgriovė 
fabriką, kuris Amerikos žvalgybos 
žiniomis, gamino tarp kontinentaliaių 
raketų variklius.

Televizijos žiniomis, Vilniuje gegu
žės 22 d. įvyko didžiulės demonstra 
ei jos, prisimenant Stalino masinių 
deportacijų aukas. KGB išsklaidė 
demonstracijas, suimdami apie tuziną 
žmonių.

Vengrijos komunistų partijos gen. 
sekretorius Janoš Kadar, priešinęsis 
reformoms, neteko savo posto. Gavęs 
grynai dekoratyvinę partijos pirminin 
ko vietą, jis pašalintas ir iš politbiuro. 
Kom. partijos generaliniu sekreto
riumi paskirtas reformų šalininkas 
Karoly Grosz, kuris laikinai pasilieka 
ir Vengrijos min. pirmininku.

Maskvai spaudžiant, iš pareigų 
atleisti Armėnijos ir Azerbaidžano 
sovietinių respublikų komunistų par
tijos lyderiai, apkaltinti dėl tautinių 
neramumų savo respublikose.

Jungtinių Tautų stebėtojai neutra 
lioje zonoje tarp Šiaurės ir Pietų 
Korėjos apkaltino Š. Korėjos vyriau 
sybę provokaciniais veiksmais, norint 
išardyti Olimpinius žaidimus Pietų 
Korėjoje.

Indijoje, Amritsaro mieste, sikai 
separatistai, įsitvirtinę Auksinėje 
šventovėje, pasidavė juos apsupusioms 
vyriausybės karinėms pajėgoms. Ta
čiau terorizmas Pundžabo valstijoje 
nesiliauja. įbaugintiems hindu darbi
ninkams bėgant iš I’undžabo, geležiu 
kelio stotyje sprogusi bomba pareika
lavo daug žmonių aukų.

Visą centrinę komunistinės Kinijos 
dalį vargina sausra kokios čia nebuvo 
jau 100 metų. Dėl sausros virš 
milijono gyventojų liko beveik be 
geriamo vandens.
Pastogė" Nr. 21 19:;:s. 5. 30 pusi. 5
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K V I E C I A TVI E

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
proga bus išleista 30 puslapių, 
iliustruota suvenyrinė žaidynių pro
grama.

Kviečiame Australijos lietuviškas 
organizacijas, institucijas, biznio 
įmones, profesijų žmones ir pavienius 
tautiečius paremti žaidynes ir progra
mos atspausdinimą, prisiunčiant suIII PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZACINIS KOMITETAS

DETR OITO

Puikiai organizuotas Detroito lie 
tuvių sporto klubas " Kovas" jau ilgus 
metus vadovaujamas Algio Rugienio, 
gana vėlokai pristatė vykstančių i 
Australiją klubo narių registraciją ir 
pranešimą. Tačiau tas pranešimas 
buvo taip kruopščiai ir puikiai 
paruoštas, kad drąsiai galėtų būti 
pavyzdys kitiems klubams. Vykstan
čių l Australiją klubo narių būrys 
įspūdingas - net 36. Klubui ten bus 
reprezentuojama beveik visose vyk
siančiose varžybose, net biliardo ir 
Squasho.Vyks stipri krepšinio koman
da, viso 12 žmonių su treneriu ir 
vadovu, 8 lauko tenisininkai su 
daugkartiniu mūsų meistru St. Soliu, 8 
golfininkai, po vieną plaukiką bei 
Squasho ir biliardo žaidėją, keletas 
turistų ir sava korespondentė. Šis 
sąrašas dar gali padidėti.

Pranešime, specialaus klubo narių 
susirinkimo išvykos reikalu darbo
tvarkė, kurioje pirmiausiai buvo 
išvardintas išvykos į Australiją or
ganizacinis komitetas, klubų atstovai, 
to komiteto uždaviniai, tikslai ir 
kelios III-jų Pasaulio Lietuvių Sporto

Everestas
Gegužės 5 d. buvo baigtas iki šiol 

neregėto masto aukščiausio pasaulyje 
Everesto (8848 m) kalno šturmas. 
Alpinistų ekspediciją sudarė 252 
Kinijos, Japonijos ir Nepalo atstovai. 
Iš jų 28 žmonės tiesiogiai sinchroniš
kai kopė į kalną milžiną pietų ir 
šiaurės šlaitais. Abi grupės, įsirengu
sios stovyklas 8500 m. aukštyje 
gegužės 5 d. pradėjo lemiamą šturmą, 
kuriame kiekvienai jų atstovavo po 
tris žmones.

Pirmąją tiesioginę televizijos laidą 
iš Everesto transliavo Japonijos kom
panija En Ti Vi. Transliacijos kadrus

lilIlIlIlIlIlIlIlItlilIlIHIlIliilHlllllllllllltH

BARENIKITE III PASAULIO 
lietuviu sporto Žaidynes

NUPIRK DANU ŽAIDYNIŲ 
KOMITETO LOTERIJOS BILIETĄ

Praėjusių metų balandžio pasku
tinės dienos. Briuselio traukinių 
stoties privažoje pavasaris ir kelionių 
kvaitulys.

Ranknešiai vagone, belieka pasku 
tinį kartą atsisveikinti su Žiulieta. Ir, 
žinoma, paskutinį kartą išklausyti 
patarimus, kaip nepasiklydus be 
žmonos. Tikriausiai viso pasaulio 
vienintelės ir brangiausios šventai 
įsitikinusios, kad vyrija jų patarimų ir 
maldų dėka išvengia bjauriai nuodė
mingų moterų vilkduobių ir visokiau - 
šių nelaimių.

Vagono Kupė randu Maskvon vyks 
"Mūsų Pastogė" Nr. 21 1988. 5. 30 

auka savo sveikinimus ir reklamas, 
kurios bus patalpintos tame leidinyje.

Malonėkite viską siųsti šiuo adresu
3rd Lithuanian World Sports 

Festival Committee, 27 Rickaby 
Street Croydon Park, SA, 5008 - iki 
rugpjūčio 15 dienos. Visiems rėmė
jams iš anksto dėkojame.

” K O "V AS”

Žaidynių detalės. Toliau išvykos 
komiteto sudarymas, finansinis planas 
savo sportininkams paremti - su aukų 
rinkimu, renginiais, laimėjimais ir 
išleistuvių pobūviu, siekiant sutelkti 
bent 5.000 dolerių šiai išvykai 
įgyvendinti. Pagaliau nustatytos gai
rės, kuriose trumpai pažymima, kad: - 
sportininkai bus parinkti iš aktyvių 
klubo narių, tinkamų komandoms ar 
pavienėms varžyboms, tinkami klubo 
reprezentacijai.

Kiekvienam teks apsimokėti bent 
didesnę pusę kelionės išlaidų, kurios 
gali siekti net 1.500 dol. Kiekvienas 
turės pramatyti papildomas išlaidas 
suvenyrams, dokumentų tvarkymui, 
pramogoms ir pan. Visi turės būti 
pilnoje "Kovo" reprezentacinėje uni
formoje. Dalyvavimas Australijos or
ganizacinio komiteto ruošiamuose 
renginiuose - būtinas. Sportinis elge
sys aikštėse ir už aikščių ribų 
privalomas ir t.t. Plačiau apie patį 
"Kovo" klubą ir vykstančius sporti-/ 
ninkus bus pranešta vėliau, paaiškėjus 
galutiniam sąrašui. N

nugalėtas
priėmė televizijos auditorija Nepalo 
sostinėje Katmandu ir Japonijoje. 
Buvo matyti, kaip kopiama į viršūnę 
šiaurine atšlaite, kai iki aukščiausio 
taško buvo likę apie šimtą metrų. 
Šioje internacionalinėje sportininkų 
grupėje buvo kinas, japonas ir 
nepalietis. Susitikusios viršūnėje, al
pinistų grupės pasikeitė "vaidmeni
mis" - leistis žemyn ėmė priešingu 
šlaitu.

Pagrindinę lėšų dalį ekspedicijos 
finansavimui (o tai, kaip praneša 
spauda, kainuos apie 10 milijonų 
dolerių) skyrė Japonijos televizija.

E. Cinzas
tantį, snūduriuojantį anglą. Londono 
vaikinas nešnekus, aš angliškai kelio 
pasiklausti tesugebu, taigi neįsikyrė- 
sime. Prokusto lova greit atmuša 
šonus. Pastoviu prie lango. Skaitau 
Žiulietos stotyje nupirktus žurnalus. 
Nusibosta. Einu pas vagono palydo
vus.

Vaišinu vyrus kapitalistinėmis ci
garetėmis, anie karštutėle arbata. 
Palaukit vaikiai, sakau, atnešiu konja
ko. Pastiprinsime arbatą ir nuotaiką, 
tada ir mano rusų kalba pagerės. Miša 
ir G riša purtosi iš tolo, žegnojasi: dėl

si. 6-__________________________________ '

Dievo meilės, Eduardai Antonovičiau, 
nestumk nuodėmė n, mums negalima su 
"kvapeliu" tarnyboje! Vėliau, jau 
svečiuodamasis Lietuvoje, dažnai gir
dėjau aikčiojimus, siaubą prieš tą 
nelemtą "kvapelį", kuris, girdi, siutina 
persitvarkiusius viršininkus, neretai ir 
tarnystę atima. Tai išsunkė liaudį 
Michailas Serglejevičius!

Be ilgų pamokslų, be knygelių - 
kaip skaisčios atminties garbusis 
Motiejus Valančiauskis barzdotų carų 
laikais - taip išsunkė, kad net braška 
įstaigose, dirbtuvėse ir kiemsargių 
slėptuvėse. Nuo amžių sakydavo: kas 
gėrė, tas ir gers.
Klydome, dabar Lietuvoje nebegeria, 
stori tranai ir pilkosios liaudies bitelės 
be "kvapelio" taigi blaivininkų žemė. 
Kažin... Tas "kažin" sujaudino bene 

prieš du metus mane Briuselyje 
aplankiusį Lietuvos kultūrininkų ir 
žurnalistų būrelį. Atvyko jauni, gra
žūs, o aš, kaip papročiai prisako, 
sodinu prie staliuko su bonkomis ir 
užkandžiu. Raginu, glostau alkūnes, 
bet vistiek neliečia stikliuko. įsi
šnekame. Pasiekiame persitvarkymus, 
skaidrumus ir demokratėjimą, paskui - 
blaivybę šventą. Tada ir veptelėjau tą 
"kažin". Nebus skaidriosios, sakau, 
gamins drumzliną. Vaikinai: nega
mins, smarkios bausmės. Ak, vaikiai, 
juokiuosi, karo metu vokiečiai šaudė 
už samagoną, o vistiek sunkė prūdais. 
Visi draudimai - vaikų žaismas, ne iš 
to galo pradėtas. Mokėkit už darbą 
rimtus pinigus, atidarykit rimtas 
krautuves, duris ir keliones be 
bausmių, prašymų ir įrodinėjimų - 
nustos gėrę. Aišku, su tiek nenusau
sinsi beveik dvi kartas pūdžiusios 
markos, bet galima ir taip pradėti.

Su komunistinės Vokietijos ir pusiau 
komunistinės Lenkijos pasienio polici
ja rimtų kalbų neturi. Išsigudrinau per 
tiek metų: vizomis apsirūpinu Briuse
lyje. Po teisybei nieko aštraus ir 
nesivežioju, vakarietiški niekniekiai 
plačios giminės moterims, kelios 
knygos, cigarečių ir kapitalistinis 
"kvapelis". Niekada piktai suremti 

kaktas neteko, bet pasitaikė blogai 
miegojusių, bjauriai pagiringų ar su 
žmonomis susiriejusiu obermanų, ku
rie visiškai negerbė tėvynėn brangion 
keliaujančio žemaičio, knaisiojo rank- 
nešius, ieškojo miniatūrinės atomo 
bombos. Neradę išspausdavo šypsnį. O 
aš keiksmelių krūvą lyginant ir 
dėliojant sujauktą turtą. Beje, praė
jusių mętų kelionėje net neatidariau 
ranknešių, nesidomėjo. Prisimena 
linksmas nuotykis prieš krūvelę metų. 
Ramiai šnekučiuojant su bendrakelei
viu, įpuolė viešpats ir valdovas. 
Parodė koja ranknešį ir atidaryk! Aš - 
žmogelis lyg ir romaus būdo, net 
jaunystės vakaruškų peštynėse pulda
vau į būrį ne snukinėms, o taikydamas, 
ramindamas Žalgirio mūšin dėl mėly
nakės sukilusius brolius žemaitėlius, 
bet tada velnias nubraukė šypseną ir 
kilstelėjo petį: atsidaryk, kad toks 
smarkus, algos man nemoki, kodėl 
turėčiau dirbti už tave? Atidarė. 
Paknaisiojo ir vėl uždarė. Tik Vilniuje 
pamačiau, kad užlaužė raktelį. Pamo
kino, vadinasi, gyventi ir padoraus 
elgesio su visagale muitine.

Taigi keliaujame. Anglas - Mas
kvon, aš į kunigaikščio Gedimino 
miestą. Londoniškis kaip atsigulė 
Ostendėje, taip ir nekelia. Plieninės 
sveikatos žmogus! Nors ir aš ne 
pūkuose gimęs, ne baltom pirštinaitėm 
augintas, tačiau po valandos nebejau
čiu šonų. Susirandu Vagai parašytas 
noveles. Glostau stilių, vienur nu
braukiu, kitur prirašau. Visada pana
šiai, visus darbelius "paskutinę minu 
tę" grąžinu šratinuku. Leidėjai rau
kosi, tikriausiai ir pakeiksnoja, o 
vienas atvirai trenkė į akis: tavo 

prirašymuose ir braukynėse net vel
nias koją nusilaužtų.

Ateina aštuonmetis rusiukas. Šne
kutis kaip varnėnas, pasakoja, aiškina 
sąsiuvinyje paišomą meną. Tėvai dirba 
Briuselio ambasadoje. Po valandėlės 
išklydėlį suranda mama. Puošni, bet 
apie diplomatiją nieko neišmananti - 
nei labas, nei sudiev, pasišaukia sūnelį 
ir nubanguoja į pirmos klasės dėžėmis 
ir ryšuliais prigrūstą kamarą. Vėl 
vienas. Viršutiniame guolyje miegan
čio anglo neskaitykim, jis tik biologi
nio spaudimo priverstas nulipa, pasi
mankština koridoriuke ir vėl pučia 
nosinę dūdą. Ir ko žmogus neprigalvoji 
trisdešimties valandų kelionėje! Dau
giausia apie Lietuvą. Kas iškilo, kas 
nuskendo persitvarkymų šurmulyje? 
Kokios nuotaikos "Tėviškėje"? Pe

tronis buvo itin palankus mano 
menkystei, bičiuliškai susirašinėjome 
eilę metų, o dabar mylista Sakalaus
kas viršininkauja. Penktu kartu Lietu
von, žaidimai lyg ir žinomi, tačiau 
neramu, mielas nerimas, tikriausiai 

visiems daužosi širdys keliaujant į 
tėvynę.

Prieš Minską, auštant Gudijos rytui, 
Miša ir G riša kviečia pusryčių arbatai. 
Mieli vaikinai, gal rimtai pasišnekėti, 
gali ir pajuokauti, išgirsti naujausius 
anekdotus apie čiukčius, valdžią ir 
persitvarkymus. Bendraudamas su 
vagonų palydovais, įsidėmėjau du 
reiškinius: vienas mielai išlenkia 
paskubos stikliuką, kitas - nė lašo. Ir - 
abu gryni svetimų kalbų analfabetai. 
O vagone gi būrys tautybių, tikras 
Babelis. Ir muitininkai tik rusiškai, ir 
pasienio policija?

Palydovų "salonuke" susigrūdę ir 
kitų vagonų palydovai. Jau unifor
muoti, kiekvienas atsižymėjęs antpe
čių žvaigždutėmis. Beje, patogiau
sioje vietoje prie atlenkiamo staliuko 
gražutė Nataša ar Olga. Ir, žinoma, 
armėnų konjako bonkutė. Šalia armė
nų gero, bet truputėlį pėrsaldinto 
konjako, pastatau škotišką viskį. Stovi 
sau taikiai komunistė su kapitaliste, 
šypsosi, kviečia paragauti. Išraga- 
vome. Užsikąsdami belgiškais hormo
nais maitintu viščiuku ir rusiškais 
lašiniais. Šitaip gražiai ir atsisveiki 
nome. Jie Maskvon, aš išlipu istorinių 
pusbrolių Minske.

Dairausi "Tėviškės" vaikinų. Purš
kia šaltas, tvirčiau rudenį, o ne 
pavasarį primenantis lietus. Su mylis
ta Sakalausku telefonu sutarėme, kad 
"Tėviškės" automobilis paims mane 
Minske, taigi nėr ko baimintis. 
Pagaliau privaža atbėga Pranas Kar
ionėm ir vairuotojas. Labas labutis, 
duok ūsą! Apsikabiname, padaužome 
pečius. Pranas K arlonas - grynakrau
jis dzūkas, tik jo pavardė švediška, 
kažkurio vikingų invazijos prisimi
nimui palikta. Pamėgau mėlynakį, 
beveik baltai garbanotą, amžinai 
skaidrios nuotaikos dzūką. Vienoje 
viešnagėje jis globojo, vežiojo ir 
rūpinosi, o išleistuvių vakare vaišino 
savo vienintelės ir brangiausios kuli
nariniais šedevrais.

Važiuojame Gudijos keliais. Briu
selyje palikau jau žaliuojantį ir žydintį 
pavasarį, o čia dar sniego krūvos 
pakelėse. Pranas tarška, peisakoja 
Vilniaus naujienas. O tavo knygą, 
girdi, išpirko per dvi dienas. Atvežei 
kitą? Atvežiau Čikagoje leistą 
"Šventojo Petro šunyną" ir "Itališkas 
noveles". Vairuotojas Juzekas (gal ir 
Antekas, gerai nebeprisimenu) prie 
tylos linkęs žmogus. Išgirdęs, kad jis 
kartais nebesugaudo mūsų graikiškos 
linksniuotės, sulankstau keletą lenkiš
kų sakinių. Nelaužykite liežuvio, 
juokiasi vaikinas, aš puikiausiai susi 
šneku lietuviškai. Iki Vilniaus keli 
šimtai kilometrų, bet nenusibodo.

(Bus daugiau)
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PASTATE PAMINKLĄ Austrais 
I788-S68

Po $50 - Geeolongo Sporto klubas 
"Vytis", A. ir J.Traškai - N.S.W., po 
$25 - A. ir I. Dudaičiai - N.S.W., C.
Kanteika - N.S.W., po $20 - D. 
Bižienė - N.S.W., E. Šliogerienė -
N.S.W., M. Statkienė - N.S.W.
(papildoma auka), po $15 - P. ir V.
Čerakavičiai - Vic. ''

, THE AUSTRALIAN ADVERTISEMENT Ttrnday May 24 1988 |

i PROSECUTION OF !
i WAR CRIMINALS • 
! OR PERSECUTION OF i 
į STALIN’S VICTIMS? J
' There is a real anxiety among the Lithuanian and some other refugee communities from I 
I Soviet-occupied countries, about the War Crimes Bill which is soon to be debated in the J
* Senate. The great fear is not merely that this could lead to what are virtually political trials, » 
I but that those who will suffer in this way are already the victims of Stalinist persecution.
| The Soviet judicial system is designed to serve the political ends of a totalitarian state. The ’ 
’ history of political tnals in the Soviet Union is one in which the KGB produces the evidence k 
I and a conviction is inevitably secured. What we are refemng to of course are the infamous ' 
’ Moscow show tnals. the indiscriminate mass deportations, the use of psychiatric i 
I internment, the provision of gulags for dissidents, and the practice of sending religious s 
J believers to Siberia. Millions of people who. according to our own democratic ideals, are k 
| completely innocent have been convicted and punished in the name of Soviet justice.
* We are in the posifibri'to recognise the Soviet's so-called concern to punish war criminals m I 
| Australia for what it really is — a ploy to settle old scores and to inflict KGB terror among J
* refugee populations. For among these communities are people who actively resisted the I
| Soviet regime and are living witnesses of Soviet war cnmes against people in the countnes ' 
% they occupied at a time when the Soviets were still allies of the Nazis. I
| Knowing his track record and Ns practice of identifying his victims well in advance, we ] 
I .(.su§pect that the.-production.of this alleged evidence — now in the hands of our Attorney- ' 
J General — was begun by Stalin himself For. noticeably absent ifrdm'these files'i, 
I according to our pres reports — are the names of any of those Germans who were actually ’ 
’ in authority among the occupying forces.
| This Bill is about to be amended. A major source of malenal for these amendments will bę *
* statements by functionaries in the Soviet judicial system. How is it possible not to | 
| compromise one s own system of justice when one acts thus in concert with a politically *
* corrupt judiciary? The statement by the Attorney-General that something can only count as | 
| a war crime if it were committed under German occupation is the result of that compromise. *
* The effect of this is to legitimise in advance the Soviet judicial system and with it the |
| evidence which flpwsfrom this source. *

I One further example of the potentially corrupting influence of the Soviet judicial system on
J our own. is the suggestion that the Bill be amended to embrace acts retrospectively , 
I classified as war cnmes. Particularly offensive is the concept of war cnmes by acts of ■ 
J omission and association. It is a transparent Soviet device to rope in virtually every political j 
| refugee from Baltic states now living in Australia. !

* One would also have to be naive to believe that Soviet witnesses, either for or against the | 
| accused, will nsk their livelihood and disobey the KGB s instructions by giving different »
* testimony from that imposed upon them in staged “rehearsals". There ts no known case | 
| according to the Attorney-General's Department that Soviet witnesses ever appeared m %
* Western countries to submit their testimonies. Were they all too ill for air-travel, but not so ill | 
| that they could not undertake a five-day journey on hard seats in Trans-Siberian trams to *
* testify in some European Soviet republic? If we are to apply normal standards of justice,
| how will these witnesses be cross-examined in Australian courts m front of a jury’’ By mail’ %

I It is difficult to morally justify the actions of the Director of the Special investigations Unit m 
J travelling to Moscow to conclude an agreement with the Soviet government for the supply of j 
I "evidence" to be used for the prosecution of alleged war cnminals Irving m Australia, in the J 
J absence of any relevant legislation Will these ' cnminals ' be selected purely in Soviet | 
I terms? In taking this high moral ground why did he not feel morally obliged to request 
J reciprocal measures, namely that the Soviet Union amend its own War Cnmes Bill so as to j 
I enable Australian citizens with the help of their Attorney-General to investigate the crimes 
’ committed by Soviet operatives against their kin. Justice for all or only for some9
I We still shudder to remember the possible repatnation of Soviet crtizens to their death in. %
* Stalin’s gulags carried out by the Allies m 1945. |
I Legislation to prosecute or even extradite Baltic refugees entirely on the allegation of an J 
I occupying power, unrecognised by the Australian government, and with a notorious record
I of human nghts abuses, can only result in a political witch hunt.

I Unless there is corroborated evidence from independent sources beyond Soviet control, the * 
’ war crimes trials should not be proceeded with. Otherwise there is a real possibility that our | 
I Australian courts will be contaminated by Soviet 'justice". »
* I
| Authorised by J. Stačiūnus, President, The Australian Lithuanian Community i 
I of Adelaide. 10 Eastry Street, Norwood, S. A.5067 i

SKELBI MAS

Noriu susirašinėti su filatelistais, 
pašto ženklų pasikeitimo tikslu. Turiu 
lietuviškų pašto ženklų pasikeitimui, 
pageidaujant ir pardavimui. Taip pat, 
norėčiau išgirsti pirmojo imigrantų 
transporto (Gen.Heizelman) dalyvių, 
nebūtinai filatelistų. Mano adresas: 
V. Navickas, P.O. Box 1184, Gresham, 
OR 97030, USA.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Čekius ir laiškus prašau adresuoti: 

"Australian - Lithuanian Bicentennial
Gift". Lithuanian Club Ltd. P.O. Box 
2055, Bankstown, N.S.W. 2200.

Dr. B. Vingilis
Komiteto narys lėšoms telkti

Gegužės mėn. 31 d., antradienį, 12 
vai. įvyks pamaldos Lietuvių Sodyboje 
Engadine.

ALKOS PASKOLOS -PIGESI1ĖS!
Statybai, prekybai, nuosavybei...

$50,000 paskola 20-čiai metų - $612 Į mėn.
$50,000 paskola 15-kai metu - $660 i mėn. fl SiSg
$50,000 paskola 10-čiai metų - $777 j mėn. “ bSIJ©

era

MELBOURNE
Pranešu visoms Melbourne Apylin

kės organizacijoms ir tautiečiams, kad 
ryšium su stiprėjančia akcija dėl 
Tautos išsivadavimo iš Sovietų Sąjun
gos, mums primestos okupacijos ir jos 
pasekmių, taip pat su stiprėjančia 
veikla Lietuvoje dėl istorinių faktų 
atitaisymo, šįmet, 1941 m. ir pokario 
priverstinų išvežimų minėjimų eiga 
bus sekanti:

ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 11 d. CITY 
SQUARE

10 vai. ryto specialiai paruoštų 
lapukų dalinimas,
10.30 vai. demonstracija.
11 vai. žygiavimas prie parlamento 
(pagal galimybę).
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 12 d. 
pamaldos

14.30 vai. Latvių namuose Dickens 
St. St. Kilda - minėjimas pagrindinis 
kalbėtojas - Hon. N. Brown, QC MP 
buvęs opozicijos partijos vice-lyderis.

PIRMADIENĮ, BIRŽELIO 13 d.
Išvykimas į Canberrą demonstra

cijai prie USSR ambasados (latviai 
organizuoja, autobusu į ten ir atgal. 
Kaina $35, įskaitant pusryčius Lietu 
vių klube).

ANTRADIENĮ, BIRŽELIO 14 d.
Masinė demonstracija prie Sovietų 

ambasados dalyvaujant pabaltiečiams 
iš Melbourno, Sydnejaus ir Canberros.

Po demonstracijos grįžimas atgal 
autobusu.

§V. RASTO
Jehovos pobūdžio Ypatybės

Daugelio mintyse Jehovos vardas 
buvp pažemintas tradiciniais klaidin , 
gaiš įsitikinimais apie jo asmenybę. 
Nuo tamsių viduramžių padavimo 
kelių atėjo įsitikinimas, būk Dievas 
eąs panašus į seną barzduotą vyrą. 
Biblija nemėgina išgalėms aiškinti 
apię(v>didžiojo ir Amžinojo Dievo 
kūnišką išvaizdą, dėlto kad mūsų 
apribotas protas negalėtų įsivaizdinti 
jo garbės, jei ir būtų mums aiškinama.

Biblijoje daug pasakyt a apie atsižy 
mėjusias dieviškojo charakterio ypa 
tybes. Ji sako mums apie jo begalinę 
išmintį, teisingumą, galybę ir meilę, 
šitos Jehovos charakterio ypatybės 
turi tobulą lygsvarą, ir jų panaudoji
mas žmonijos naudai parodo mums 
Dievo garbę. Vienok, dieviškojo 
charakterio skaistumą mes galime 
įvertinti tik tada, kai mes pažįstame 
jo planą žmonijos naudai.

Nors Biblijoje pasakyta, kad Dievas 
yra meilė, kad jis teisingas, išmintin 
gas ir galingas, tačiau šitos garbingos 
musų Kūrėjo ypatybės pasidaro su
prantamos tik tuomet, kai mes 
įžiūrime į galutiną jo tikslų įvyk 
dymą žmonijos naudai.

Tiesa, kad žiūrėdami vis aplinkui į 
Dievo sutvertus darbus mes galime 
matyti jo galybę, bet Dievo planas 
prikėlimui mirusiųjų ir ypatingai 
prikėlimas Jėzaus iš numirusių, parodo 
jo galybę dar aiškiau negu jo sutverti 
dalykai. - Efez. 1:19, 20.

Neturint viso dieviško plano pažini
mo gali kilti klausimas, kodėl Dievas 
nepanaudojo savo galybės greitesniam 
sustabdymui žmonijos kentėjimų, nes

mą". Jono 3:16; Žydams 2:9.
Myli literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park. Queensland 4121

Šventąjame Rašte pasakyta, kad jis 

Tolimesnė informacija bus teikiama 
vėliau. Kas norėtų vykti į Canberrą, 
prašau registruotis pas J. Kvietelaitį, 
DLK Vytenio šaulių kuopos pirminin
ką.

Būtų gerai sudaryti 1 ar 2 
autobusus iš—lietuvių, nes pagal 
disidentą Shifrin, Gulago stovyklų 
knygos autorių - "JEI NE TU IR AŠ, 
TAI KAS?

Tikimės Jūsų Organizacijos para
mos ir iš anksto dėkojame.

Alg. Žilinskas
Baltų Tarybos Viktorijoje 

vice-pirmininkas

SYDNEJUJE
Pranešame visų žiniai, kad šiais 

metais birželio 11 d., šeštadienį 12 
valandą Sydney, Martin Place, prie 
australų nežinomo kareivio paminklo, 
įvyks minėjimas - demonstracija, 
ištremtųjų į Sibirą brolių-sesių tra
gedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių atsargos 
karių organizacijų vardu, bus pade 
darni vainikai prie paminklo. Šios 
gedulo dienos proga, atatinkamą 
maldą sukalbės Rev. U. Saar arba H. 
Ludig.___ .

Primename, kad čia atstovaujami ne 
tik ramovėnai, bet ir visa Sydnejaus 
lietuvių bendruomenė. Ypač laukiame 
gausiai dalyvauti lietuvių pasipuošu
sių tautiniais rūbais šioje demonstra 
ei joje.

"Ramovė" Sydnejaus skyriaus 
valdyba

TYRINĖTOJU SKELBIMAS

yra meilingas tpip pat kaip ir galingas. 
Bet mes turime atsiminti, kad Dievas 
yra teisus ir išmintingas tiek pat kiek 
jis yra galingas ir meilingas.

Visa ką jis daro turi pilnai sutikti su 
visomis jo charakterio ypatybėmis. - 
Psal. 89:14.

Jei Dievas būtų buvęs tik meilingas 
ir gailestingas jis juk nebūtų pasmer 
kęs mirtyn mūsų pirmutinius gimdyto 
jus, nežiūrint to kad jis buvo jiems 
pasakęs, kad nusidėję jie turės mirti. 
Vienas Dievo įstatymo pagrindinis 
nuosprendis yra toks, kad "nuodėmės 
alga yra mirtis." (Rom.6:23) Todėl jo 
teisybė reikalavo kad mūsų pirmieji 
gimdytojai sumokėtų bausmę už savo 
nusidėjimą. Kai kas gali pasakyti, kad 
Dievo planas prikėlimui mirusiųjų 
pašalina jo teisybę, reikalaujančią 
mirties bausmės prasižengėliams prieš 
jo įstatymą.

Bet čia ir vėl pasirodo Dievo 
išmintis ir meilė. Jei butų buvus 
panaudota vien tik teisybė, tai nebūtų 
buvę pasirūpinta pašalinti pradinę 
mirties bausmę; bet dieviškoji išmintis 
ir meilė surado būdą kaip Dievas 
gali pasilikti teisingas ir vistiek 
pavartoti savo galybę sugrąžinimui 
mirusiųjų į gyvenimą. Tai jis padarys 
per Kristų, pasaulio Išganytoją. 
Pirmasis Kristaus atpirkimo darbas, 
pagal Šventąjį Raštą, yra pats 
"atpirkimas" > suteikimas lygiai 
sveriančios kainos. Dieviškoji meilė 
patiekė atpirkimą, nes Šventraštyje 
pasakyta, kad "Dievas taip mylėjo 
pasaulį, kad davė savo viengimusį 
Sūnų, kad kiekvienas, kurs į jį tiki, 
nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyveni

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA 
LIETUVIU NAMUOSE

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai.
Melbourne - Š ei tad. 10-2 vai.

Sekmad. 1-3 vai.
Sydney - Sekmad. 2-4 vai.
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Dr. A. Viliūnas
A. Papšys
A. Vitkūnas

GEELONGE
Birželio išvežtųjų minėjimas bus 

švenčiamas Geelonge 19-to birželio 
1988 m. sekančia tvarka:

Pamaldos vyks šv. Jono bažnyčioje 
9.30 ryto, kurias atnašaus kun. J. 
Petrauskas. Organizacijos dalyvauja 
uniformuotai su vėliavomis. Dalyvaus 
Melbourno Šaulių kuopa su savo 
vėliava. Po pamaldų visi vyksime į 
Geelongo Lietuvių Bendruomenės 
namus 128 Douro Str. North Geelong, 
kur vyks oficialus minėjimas. Paskaitą 
skaitys svečias iš Melbourno P. 
Bartaška.

Po minėjimo šilti pietūs, kuriuos 
paruoš Bendruomenės Moterų 
Draugija.
Maloniai kviečiame Geelongo ir Apy
linkės lietuvius gausiai dalyvauti 
šiame išvežtųjų minėjime.

Tai yra miisų visų pareiga prisimin 
ti išvežtus ir nukankintus Sibiro 
taigose lietuvius.

A LB Geelongo Apylinkės valdyba

HOBARTE
HELLP komitetas trėmimų minė

jimą ruošia birželio mėn. 17 d., 
penktadienį, St. Joseph bažnyčioje, 
prie Macquarie ir Harrington gatvių 
sankryžos.

Pradėsime budėjimu su žvakutėmis, 
Pabaltijo kraštų vėliavomis ir plaka
tais, penktą valandą vakare bažnyčios 
šventoriuje.

Pamaldos, į kurias užprašėme įvai
rių religijų kunigus ir Tasmanijos 
politinių bei etninių grupių atstovus, 
prasidės 7.30 v.v. Po pamaldų 
pasivaišinsime kava ir sausainiais, 
pasikalbėsime su svečiais.

Visus Tasmanijos lietuvius prašome 
atsilankyti prie budėjimo ir mišiose.

SYDNEJUJE
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS 

Skaudžius birželio įvykius paminėti 
N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas: 

Birželio 11 d., šeštadienį rengia 
Vigilija - budėjimų Martin Place, 
netoli nuo Australų žuvusių karių 
paminklo, deportacijų aukoms atmin
ti. Budėjimo pradžia 10.30 vai. ryto. 
Jis tęsis iki 12 vai., kuomet 
karių organizacijų atstovai 
vainikus prie paminklo.

Birželio 14 d., antradienį 
demonstraciją prie "Aeroflot Office", 
George St. Rinktis 11.30 vai. Martin 
Place netoli George St.

Birželio 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
įvyks tremtinių minėjimas - koncertas 
Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Paskaitą skaitys 2GB personality 
Brian Wilshire.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių ir estų meninės pajėgos. 
Lietuvius atstovaus "Dainos" choras, 
dirigentai Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus, akomponuos Bronius Kiveris.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime, demonstracijoje ir minėji- 
me’ A. Giniūnas
N.S.W. Jungtinio Baltų komiteto vardu.

Tautos Fondo atstovybė Sydnejuje, 
birželio mėn. 12 d. ruošia išvežimų 
minėjimą

Pamaldas už sovietų teroro aukas 
laikys prelatas P. Butkus M.B.E., 
giedos "Dainos" choras vadovaujant 
B. Aleknaitei ir J. Ankui. Organizcijos 
dalyvauti kviečiamos organizuotai. 
Šios dienos aukos bus skiriamos 
Lietuvos laisvės reikalams.

Po pamaldų vyks viešas minėjimas 
Lietuvių kulbe, Bankstowne. Pradžia J 
2.30 vai. popiet. Minėjime prel. P. 
Butkaus Tautos Fondo pirmininko 
Invokacija. Paskaitą skaitys dr. A. 
Kabaila. Meninę minėjimo dalį atliks - 
savąją kūrybą skaitys Aušra Juškienė, 
Juozas Almis Jūragis ir Bronius Žalys, 
Sydnejaus tautinių šokių grupė 
"Sūkurys" ir "Dainos" choras, kurie 
savo šokius ir dainas, vietoje maldos 
skirs prisiminimui nekaltų Lietuvos

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414.

f SMORGASBORD
6 
f TREČIADIENIAIS nuo 6 v. iki 8 v. p.p. karštas patiekalas ir šalti 
| užkandžiai

Š Sekmadienį, birželio mėn. 5 dieną 2 vai. po pietų
| Sydnejaus lietuvių choro "Daina"

g
| LIAUDIES DAINŲ POPIETĖ

i ; ' £’ '" į ■ < •£ ■

f Įėjimo kaina 3 doleriai, jaunimui iki 15 m. veltui.

= .... s
i _ I

1 REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS | 
5 PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE - KAINOS VISIEMS | 
| PRIEINAMOS. LAUKIAME. =

BlilllHIIIIIIOINHHIIMliailllllHHIiaiHIHHHHOIIIUIIIIHIOIIIItlUIHIOIIHtMlllWClIIHnWJIOIHtMmilOH*****1*1®

sūnų ir dukterų savo gyvybes netaiku 
palikusių Sibiro sniegynuose ir 
komunistų kalėjimuose.

Po minėjimo, Sydnejaus Jaunimo 
Sąjunga kviečia visus tautiečius į 
laiškų rašymą lietuviams sąžinės 
kaliniams, kurių padėtis vis dar nėra 
sulaukusi pakankamo dėmesio ir 
užuojautos, a. Kramilius

Tautos Fondo iždininkas

Sydnejaus lietuvių choras "DAINA" kviečia atvykti i

LIAUDIES DAINŲ BOBIETĘ

birželio mėn. 5 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų, Sydnejaus lietuvių 
klube Bankstowne.

Įėjimo kaina 3 doleriai, jaunimui iki 15 metų veltui, į šią kainą įeina 
kava ir pyragaičiai.

Kviečiame pabendrauti su choru "Daina", drauge padainuoti 
liaudies dainų, pritariant akordeonų muzikai. Dainų žodžiai bus 
išdalinti salėje. Laukiame visų iš toli ir iš arti prisidėti prie bendrai 
dainuojamos lietuviškos liaudies dainos.

Aukos
BALTIC NEWS

Dr. I. Venclovas $60,
Australijos Lietuvių Žmogaus Tei
sėms ginti Draugija $150,
Visiems ir Povilui Dambrauskui už 
kompiuteriui paaukotą popierių ir 
adresų surašymą reiškiu nuoširdžią 
padėką.

A. Gimunas
"Baltic News" atstovas NSW ir ACT.

i V.P. Šalkūnas - pirmininkas '
ir Melbourno Lietuvių sporto klubas

"VARPA S"

remiant III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes - Adelaidėje maloniai 
ir nuoširdžiai kviečia visus Melbourno ir Geelongo lietuvius ir jų 
pažįstamus, visas lietuvių organizacijas ir jų rėmėjus, visą lietuvių 
jaunimą ir jų draugus gausiai dalyvauti ir paremti mūsų

Jį BALIU * KABARETĄ * DISCO 

j 1988 m. birželio 4 d., šeštadienį 8 vai. vak.
Kaina $18. Studentams/Pensininkams $15, DISCO $12. >

Lietuvių namupse 44 ERROL St. Nth. Melbourne. j*
Gros lietuvių orkestras "Dabar". Įdomi loterija ir Grafikos meno j

I varžytinės. j
Į Užsisakykite stalus iki 29.5.88 pas Z. Sadauskienę 557 4125. j

Paštu: V.P.Šalkūnas 842 2113, 30 Glenview Rd. Doncaster East

L.K.V.Sąjungos "RAMOVĖ" Melbourno skyrius nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti į ruošiamą

birželio mėn. 18 d. šeštadienį, 7 vai. vak. Melbourno Lietuvių 
namuose.

Programoje: Bušo Dilgės, Gervazo Maukelės, Stačioko Šaipoko ir 
Raulo Aulo humoristinė kūryba, loterija, skani vakarienė.

Stalus prašome užsisakyti iki birželio mėn. 15 d. pas V. Žiogą - tel.
458-1102, V. Bosikį - tel. 458-1637 ir F. Sodaitį - tel. 569-9578.

Įėjimas $8
LKV Sąjungos valdyba Melbourno skyrius

I
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