
metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0696 Kaina - Price $ 1 24.4.1989 Nr.16 (2089)

SĄJŪDŽIO PAREIŠKIMAS
Suvereniteto sąvoka

Paskelbus Lietuvos TSR Konstitu
cijos projektą spaudoje, viešuose 
pasisakymuose iškreiptai vartojama 
suvereniteto sąvoka. Antai sakoma: 
dalinis suverenitetas, didesnis suvere
nitetas, suverenitetas TSRS sudėtyje, 
kultūrinis, ekonominis, politinis ar net 
ekologinis suverenitetas.

Pagal tarptautinės teisės sąmpratą, 
valstybinis suverenitetas reiškia au
kščiausiąją valstybės valdžią ir yra 
nedalomas. Todėl negali būti iš dalies 
suverenių valstybių. Suverenitetas 
yra valstybės nepriklausomybė - teisė 
savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir 
užsienio reikalus, laisvai pasirinkti ir 
vystyti politines, socialines ir ekono-

Pateiktas svarstymui projektas nu
mato TSRS Konstitucijos ir TSRS 
įstatymų galiojimą Lietuvos teritori
joje. Tai rodo, kad Lietuvos TSR 
valdžia nebus suvereni, "Kol yra 
pavaldumas, tol nėra suvereniteto. 
Gali būti tik tam tikra savivalda'1.’’

Todėl pateikto projekto negalima 
traktuoti kaip suverenios valstybės 
konstitucijos. Konstitucijos laikinas 
variantas, pritaikomas pereinamajam 
persitvarkymo etapui. Jame atsispin
dintis ekonominio, politinio, kultūrinio 
savarankiškumo siekimas reiškia dali
nį padėties pagerinimą dabartinėje 
situacijoje kelyje į suverenitetą. Tai 
svarbūs žingsniai, bet ne tikrasis 
suverenitetas. įvertindamas esamą 
politinę realybę, vadovaudamasis savo 
Programa ir Seimo 1989 m. vasario 16 
d. Deklaracija, Sąjūdis remia tokius

Sei
Pirmiausia reikia:
atsisakyti nedemokratiško šeštojo 

straipsnio, įtvirtinančio LKP nesava
rankiškumą ir ypatingas jos teises;

10-jame straipsnyje numatyti visų 
nuosavybės formų, jų tarpe ir 
privatinės nuosavybės įteisinimą;

išbraukti 11-jo straipsnio paskutinę 
pastraipą, dubliuojančią 10-tą 
straipsnį ir sudarančią prielaidas 
išlikti Respublikai nepavaldžioms 
įmonėms: į pirmą pastraipą įterpti 
žodžius "oro erdvė";

pakeisti 30—jį straipsnį, vienareikš
miai numatant nacionalinių karinių 
formuočių atkūrimą, o jų pavaldumą 
apibrėžti sutartimi su TSRS; dabarti
nis straipsnio variantas neapsaugo 
Lietuvos jaunuolių nuo karinių avan
tiūrų ir tarnybos problemų;

atsisakyti 32-jo straipsnio ketvirtos 
pastraipos, suteikiančios ne Lietuvos 
piliečiams vienodas teises su Lietuvos 
piliečiais: galimybė be apribojimų 
gauti butus Lietuvoje, būti renka
miems bei rinkti Lietuvos valdžios 
atstovus ir panašiai;

pakeisti 7-jo skirsnio pavadinimą į 
"Lietuvos TSR teisiniai santykiai su 
TSRS"; pakeisti 71—jį str., numatant 

V. Čepas ir V. Plečkaitis, LPS Seimo I 

mines sistemas, priimti savo įstaty
mus. Kitokia suvereniteto samprata 
tarptautinei teisei nėra žinoma.

Suvereniteto sąvoka yra detalizuo
ta Helsinkio Pasitarimo Baigiamajame 
Akte ir apima aštuonis suvereniteto 
požymius. Pasiūlytame Konstitucijos 
projekte neįgyvendinamas nei vienas 
iš tų požymių. Suverenios valstybės 
konstitucija turi apibrėžti valstybės 
vidaus sandaros principus, bet nepri
valo nusakyti ryšių ar sąjungų su 
kitomis valstybėmis pobūdžio. Suve
renių valstybių sąjungos ir ryšiai turi 
būti nustatomi tik tarptautinėmis 
sutartimis. Negali būti suverenios- 
valstybės kitos valstybės sudėtyje.

žingsnius, bet negali jais apsiriboti.
Pateiktas svarstymui Konstitucijos 

variantas negali būti skelbiamas 
tautos vardu kaip nauja Konstitucija, 
ką numato projekto preambulė, nes 
dėl Ribbentropo - Molotovo pakto 
pasekmių tauta neteko laisvo apsi
sprendimo sąlygų ir jos iki šiol nėra 
atstatytos. Negana to, projekto 71 
straipsnyje kalbama apie 1922 m. 
gruodžio 30 d. sutartį dėl Sąjungos 
sudarymo, kuri Lietuvos neliečia.

Sąjūdžio seimas siūlo Lietuvos 
gyventojams ir jų susirinkimams 
svarstymo metu sutelkti savo dėmesį į 
svarbiausius Konstitucijos projekto 
straipsnius, siunčiant paruoštas naujas 
redakcijas Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumui, o kopijas Sąjū
džio seimo tarybai.

mo nuomonė
Lietuvos TSR santykius su TSRS gristi 
tik dvišalėmis tarptautinėmis sutarti
mis;

pakeisti 73-čią straipsnį, nustatant, 
kad Lietuvoje galioja tik Lietuvos 
TSR įstatymai - tik juos priėmus ir 
įregistravus Lietuvos TSR Aukščiau
sioje Taryboje;

pakeisti tuos 8-jo ir 9-jo skirsnių 
straipsnius, kurie įtvirtina nedemo
kratišką rinkimų sistemą, atmestą 1,8 
milijono Lietuvos gyventojų;

iš visų straipsnių išbraukti tiesiogi
nius reikalavimus laikytis TSRS Kon
stitucijos ir TSRS įstatymų;

numatyti 6-me skirsnyje teisminį 
konstitucinių teisių gynimą.

Nepriklausomai nuo kitų straipsnių 
redakcijos. Sąjūdžio seimas siūlo 
visiškai atsisakyti preambulės ir 71-jo 
straipsnio sakinio apie sutartį dėl 
TSRS sąjungos sudarymo, nes visa tai 
leidžia interpretuoti Konstituciją, 
kaip nesitaikančią su Ribbentropo - 
Molotovo Pakto pasekmėmis.

Sąjūdžio tarybos, kuriose dirba 
valstybinės teisės specialistai, teiks 
konsultacijas ir padės ruošti bei 
skelbti pagrindinių straipsnių redak
cinius pasiūlymus.

sesijos pirmininkai, 1989 balandžio 1

1989 vasario 16 - p Kaune. Edmundo Katino nuotrauka

V A RŠ U V A
Balandžio 17 dieną Varšuvos teisme 

teisėja Danuta Widawska paskelbė 
istorinį sprendimą Lenkijoje. Teismas 
nusprendė leisti savarankiškai veikti 
ir tvarkytis "Solidarumo" unijai su 
centru šiaurinės Lenkijos uostamies
tyje Gdanske. "Solidarumas" rūpinsis 
darbininkų ir pensininkų gerove.

Teismo salė, sausakimša nuo žiūro
vų, suskambo: "Solidarumas! Solida
rumas! Lech Valensa! Lech Valen
sa!"

Lech Valensa žurnalistams pareiš
kė: "Aš esu patenkintas, kad Lenkija 
sugrįžta į demokratiją."

1981 metais Lech Valensa ir 
daugelis kitų "Solidarumo" aktyvistų 
buvo komunistinės Lenkijos vyriausy
bės uždaromi į kalėjimus.

Tuo pačiu JAV prezidentas G. Bush 
paskelbė, kad Lenkijai bus teikiama 
ekonominė parama.

MASKVA
Sovietų vyriausybė pradėjo akty

viau telkti užsienio šalių valiutą, 
buitinių prekių pirkimui iš užsienio. 
Sovietų Sąjunga perka skutimosi 
peiliukus, muilo miltelius, moterišką 

avalynę, kojines ir kita. Prekybos 
ministro padėjėjas Suren Saruchanov 
pareiškė, kad vyriausybė pradėjo 
naudoti užsienio valiutos rezervus 
reikalingų prekių pirkimui. Tai reikia 
priskirti M. Grobačiovo pradėtoms 
reformoms, kuriomis siekiama page
rinti krašto ekonomiją. Jau padarytos 
buitinių prekių prekybos sutartys su 
Europos kraštais ir Japonija.

Paskelbtame importuojamų prekių 
sąraše: 15 milijonų porų odinės 
avalynės, 180.000 tonų muilo, 10.000' 
tonų dantų valymo pastos, 10 milijonų 
kasečių ir t. t.

Kartu su pranešimu apie importą, 
spaudoje paskelbtas pajamų mokesčio 
kiekvienam sovietų piliečiui atskaity
mo projektas. įvedamas pajamų 
mokestis daugiausiai bus taikomas 
privatinei prekybai ir darbininkams, 
kurie gauna pakeliamus atlyginimus. 
Naujasis pajamų mokestis lies tik tuos 
gyventojus, kurie uždirbs daugiau kaip 
700 rublių per mėnesį, tai yra trigubai 
daugiau negu vidutiniškai uždirbama 
dabar.
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Ag Krašto Valdyboje
Australijos lietuvių kultūrinės veiklos nusipelniusio darbuotojo, "Keliau

jančio vaidilos" - Pauliaus Rūtenio atminimui, JAV ruošiama išleisti jo 
monografija. Monografiją paruošė ir rūpinasi jos išleidimu Pauliaus brolis 
Jonas. Apie 250 puslapių leidinys su nuotraukomis ir Pauliaus gyvenimo ir 
darbų aprašymais Australijoje, paruostas spausdinimui. Bet išleidimui trūksta 
pinigų. KraSto valdyba pritaria monografijos išleidimui ir praSo buvusių 
Pauliaus draugų, pažįstamų ir organizacijų paremti savo aukomis 
"Keliaujančio Vaidilos" atminimą. Aukas siųsti: Jonas Rūtenis, 369 Bishops 
Terr., Hyannis, Ma. 12601, U.S.A.

ALB KraSto valdyba

LIETUVOJE KARAS DAR 
NESI B AI GE

IŠ J. MAŠANAUSKO PALIKIMO

Komentuodamas aktualius įvykius 
Jonas Mašanauskas daug metų ben
dradarbiavo lietuviškose Melbourne 
radijo laidose. Jo komentarai lietė 
bendruomenės reikalus, Australijos ir 
užsienio politiką bei ekonomiją, įvy
kius Lietuvoje. Pasisakymai visada 
buvo pagrįsti faktais, o ne spėliojimais 
ar išgalvotomis situacijomis. Ne 
vienas iš tų komentarų vėliau buvo 
skelbtas ir spaudoje, daugiausiai 
"Mūsų Pastogėje". Visi tie kometarai 
ir pasisakymai yra svarbi Jono 
Mašanausko palikimo dalis, bet, deja, 
turime išlikusią tik mažą jų dalį. Kai 
kuriuos jų ketinu pristatyti spaudai.

G. Žemkalnis

Būdamas Lietuvoje dariau šiokius 
tokius užrašus - štai vienas iš jų.

Sėdžiu savo tėvų namuose Kaune, 
Panemunės priemiestyje. Už puskilo
metrio prieš karą buvusi karo mo
kykla. Dabar joje stovi desantininkų 
divizija. Jų vadas generolas Ogarkov 
yra Lietuvos deputatas Sovietų Są
jungos Aukščiausioje Taryboje, j 
Lietuvą, tikriau sakant į savo diviziją, 
jis buvo gal porą kartų atvažiavęs. 
Karo mokyklos rajonas, ta dalis 
kurioje gyveno karininkų šeimos, labai 
apleistas. Pastatuose daug išdaužytų 
langų, laiptai aptrupėję, takai išvago
ti mašinų, grioviai prižėlę. Buvusi 
šaudykla išlyginta, aikštėje prie 
stadiono pristatyta daugiaaukščių 
pastatų, kurių aplinka atrodo lyg 
karas čia būtų neseniai pasibaigęs. 
Taip pat ir iki Rokų šlaito buvę daržai 
pristatyti daugiaaukščių namų, ku
riuose gyvena iš kitų Sovietų Sąjun
gos dalių privažiavę žmonės. Panemu
nės rajono vykdomasis komitetas, 
mūsiškai miesto valdyba, užprotesta
vo statybų įsibrovimą į patį šlaitą. 
Karinė vadovybė nekreipė jokio 
dėmesio: pastatė ir tiek. Dabar 
kalbama, kad jie nori uždaryti ir į 
Rokus einantį plentą, visą šlaitą 
pasiimti savo reikalams. Tas pats 
kalbama ir apie visą Panemunę. 
Kariškiai norėtų žmones išgyvendinti. 
Tai reikalinga kariniais sumetimais. 
Lietuvoje karas dar nepasibaigė, 
Lietuva - okupuotas kraštas.

Jau naktis. Laikrodis rodo pirmą 
valandą. Sėdžiu kambaryje, kuriame 
gyvenau prie keturias dešimtis metų. 
Skaitau laikraščius, kuriuose rašoma 
apie Lietuvos atgimimą, reikalavimą 
atgauti suverenitetą. Sutemo tik prieš 
kokią valandą. Kodėl taip vėlai? 
Lietuvoje - Maskvos laikas. Pagal 
geografinę padėtį dabar būtų vienuo
likta valanda vakaro. Kodėl Lietuvos 
žmonės turi neboti savo biologinio 
laikrodžio? Kodėl vaikai nenori mie
goti devintą valandą vakaro, kai saulė 
dar aukštai, o iš ryto mieguisti nuėję į 
mokyklą, pirmas kelias valandas dar 
neatsipeikėję, nieko neišmoksta? Ma
skvai taip patogiau. Lietuva - 
okupuotas kraštas, Lietuvoje karas 
"Mūsų Pastogė" Nr. 16 1989. 4. 24.

dar nepasibaigė.
Bet kas tai? Kas tas besiartinantis 

triukšmas pirmą valandą nakties, kada 
visi padorus žmonės stengiasi pailsėti, 
kad sekančią dieną galėtų vėl stoti į 
darbą? Kas čia tarška, barška, ūžia? 
Sugedęs sunkvežimis? Krintantis lėk
tuvas? Kokia nors gamtinė nelaimė? 
Ne, ne, ir dar kartą ne. Tai sovietiniai 
tankai - keturiasdešimt ketvirtais 
metais po karo - manevruoja Kauno 
gatvėmis, kad apsaugotų taikingus 
Tarybų Lietuvos piliečius nuo... 
Galima paklausti: nuo ko? Nuo 
vokiečių, esančių už kelių tūkstančių 
kilometrų? Nuo lenkų, kurie patys 
savo viduje negali susitvarkyti? Nuo 
Rytų Prūsijoje gyvenančios margos, 
benamės, betautės, minios be šaknų, 
kuri pati nežino ką ji ten veikia? Bet 
tankai naktimis važinėja kaip ir 
kariniai, raketomis ginkluoti, malūns
parniai, kurie skrenda per Panemunę 
ir Šančius ir mokosi leistis Aukštojoje 
Fredoje. Negalvokite, kad vien tik 
dieną. Skraido jie ir dieną ir naktį, 
užbaigdami kartelis antrą valandą 
nakties. Kreipimasis į karinę vadovy
bę nedavė jokių rezultatų. "Ar 
norite, kad mūsų vyrai žūtų Afganis
tane?" - davė atsakymą. Kodėl jiems 
reikia skraidyti naktį, per tirštai 
apgyvendintus miestus, atsakymo ne
buvo. Lietuvoje karas dar nesibaigė. 
Lietuva - okupuotas kraštas.

Rusai, kaip ir vokiečiai, į žmones 
jokio dėmesio nekreipia. Iš dalies ged 
ir gerai, kad rusai Lietuvoje jaučiasi 
kaip okupantai. Iš Lietuvoje gyvenan
čių rusų giliau šaknis įleidžia tik tie, 
kurie išmoksta lietuviškai ir įsijungia į 
lietuvišką gyvenimą. Bet tokių mažai. 
Dauguma jų jaučia, kad Lietuvoje jie 
tik laikinai, kad jie čia nepageidauja
mi, kad čia ne jų kraštas. Panašiai jie 
jaučiasi ir Rytų Prūsijoje. Su kraštu, 
su žeme jie neturi jokio ryšio. 
Dauguma atvykėlių į šį kraštą gyvena 
miestuose. Karaliaučius, dabar vadi
namas Kaliningradu, visai nepanašus į 
prieš tai buvusį miestą. Kas dar buvo 
likę karo metu nesugriauta, po karo 
sulyginta su žeme. Nauji namai 
sovietinio bespalvio stiliaus. Seni, 
kaimuose išlikę prieškariniai pastatai 
neremontuojami, nes nėra nei medžia
gų, nei amatininkų galinčių juos 
pataisyti. Visas kraštas sudaro laiki
numo, nepastovumo įspūdį. Teko 
girdėti, kad keletą kartų per paskuti
nius dešimtį metų, santykiams tarp 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos pablogėjus, užteko 
amerikiečių laivams tik pasirodyti 
Baltijos jūroje prie Danijos, kad visa 
rusiška Karaliaučiaus valdžia susipo- 
kuotų ir skubiai pabėgtų. Rytų 
Prūsijoje, kaip ir Lietuvoje, karas dar 
nesibaigė. Rytų Prūsija, kaip ir 
Lietuva, yra okupuota.

J. Mašanauskas

pusi. 2

Pertho Lietuvių namų kiemelyje, švenčiant Australijos 200 metų jubiliejų, 
pastatytas lietuviškas " Rūpintojėlis" suprojektuotas Pertho lietuvių kunigo 
dr. Alfonso Savickio. Ir dabar, kai Pertho lietuvių kunigas, jų vadovas ir 
patarėjas išvyko į Papua Naująją Gvinėją, kur skaitys paskaitas vietos 
dvasinėje seminarijoje ištisus pusantrų metų, jo paliktas "Rūpintojėlis" 
kasdien primins tautiečiams savo kunigą.

STALINIZMAS LIETUVOJE
Su didžiausiu įdomumu perskaičiau 

"Literatūroje ir Mene" R. Gudaičio 
straipsnį "Mes - iš peršautų dainų 
krašto". Jis ne tik man, bet ir 
daugumai atgaivino atmintyje žmoni
jos istorijoje neregėtos inkvizicijos ir 
jos sistemos laikotarpį. Stalinas ir 
stalinizmas - ne sinonimai. Staliniz
mas - tai sistema su partiniu ir 
valstybiniu aparatu, kuris ir vykdė 
nusikaltimus Sovietų Sąjungos tau
toms, žmonijai, civilizacijai, pasauliui. 
Stalinas be staliniečių nebūtų buvęs 
"Stalinas", nebūtų ir stalinizmo. Jeigu 
stalinizmas - nusikaltimas, Stalinas - 
nusikaltėlis, tai kas gi tada staiinie- 
čiai?

Hitleris - nusikaltėlis. Hitlerininkai 
mūsų laikomi irgi nusikaltėliais. Kodėl 
hitlerininkams nepripažįstame jokių 
lengvinančių ir pateisinančių jų 
veiklą argumentų? Juk jie taip pat 
buvo ne Hitleris, o hitlerininkai, jie 
tarnavo už algą ir paklusniai vykdė 
šefo nusikaltėlio valią. Kodėl, praėjus 
beveik pusei amžiaus po karo, 
tebereikalaujame iš jų atsakomybės, 
jie yra nuteisiami ir mirties bausme. 
Kodėl peršama kitokia pažiūra į savus 
stalinizmo nusikaltimų vykdytojus?

Kodėl šiandien tedrįstame apie K. 
Preikšą kalbėti blogai? Argi tai 
pagrindinė respublikos vadovybės as
menybė, vykdžiusi stalinizmą? Taip 
manyti ir nesąžininga, ir neteisinga. O 
kur kiti?

Aš manau, kad Stalinizmo nusikai
timų tyrimo komitetas ( o jis turėtų 
kuo greičiau atsirasti) privalėtų būti 
ne vien respublikinis aparatas, jam 
reikėtų turėti savo skyrius kiekviena
me rajone, respublikinės priklauso

Buvusiai Sydnejaus Apylinkės valdybos narei, nuolatinei talkininku 
kultūrinėje veikloje

A. A.
DANUTEI BIŽIENEI

mirus, jos dukrai Nijolei, sūnums Gediminui ir Algirdui su šeimomis ir 
visiems velionės giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

mybės mieste, ir jis veiktų kaip 
neformali visuomeninė institucija. į jo 
funkcijas turėtų įeiti ne tik stalinizmo 
aukų, nukentėjusių, bet ir nusikalti
mų vykdytojų tyrimai (ir dar gyvųjų, 
ir mirusiųjų, ir žuvusių).-

Dabar viešai pripažinta, kad buvo 
stalininis, deformuotas socializmas. 
Ekonomistai nei per sąjunginę spaudą 
nei televiziją neišdrįsta sakyti, kad 
socializmo net nebuvo, o buvo 
kažkokia maišatis, su feodalizmo 
priemaišomis. Komunistų partijos 
1987 metų sausio plenume, remiantis 
27 partijos suvažiavimo padarytomis 
išvadomis, pabrėžta, kad socializmo 
sąmprata užsikonservavo 3-4 
dešimtmetyje. Iš čia ir kyla būtinybė 
pertvarkyti mūsų politinę ekonomiją, 
istorijos mokslą.
- Represijas bandoma motyvuoti bur
žuazinių nacionalistinių gaujų vykdy
tomis žudynėmis ir klasių kova. Kaip 
sakoma, norėdamas šunį mušti, lazdą 
visada surast Bet tai stalinizmo 
"lazda". Juk Stalino klasių "teorija" 
ir buvo paremta tuo, kad, stiprėjant 
"socializmui", aštrėja ir klasių kova. 
Tai viena. Tą-"istoriją" pasmerkėme, 
kartu pasmerkdami^ tokį socializmą, 
kuris stiprino "klasių" kovą, pasiprie
šinimą tokiam ("stalininiam") socia
lizmui. Kitas klausimas, o kas gi davė 
teisę klasių kovą paversti žudynėmis, 
trėmimais? Kas pagaliau pirmas jas 
pradėjo? Juk 1940 - 1941 metais 
nebuvo "banditų", pogrindžio, o 
žudynės ir trėmimai buvo.

Teks pakeisti mąstymą ir praeities 
vertinimą, persitvarkyti. Kitaip"gyve- 
nimas sulaužys!
Stasys Uosis ("Literatūra ir Menas")
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DAILININKAS, TOLI NUO 
LI KTU VOS

Galvojau, jog Australijos lietuviams 
dailininkams ar menu plačiau besido
minčiai išeivijai nėra geriau žinoma 
kas dedasi šiandieninėje Lietuvos 
dailėje, kuo gyvena Dailininkų sąjun
ga, jaunimas. Kokios parodos, simpo
ziumai vyksta, su kuo bendraujama ir 
panašiai. Tiesa,, šiokia tokia informa
cija keičiamasi tik daugiau privačiai, 
nenuosekliai, kas vargu ar patenkina 
abi puses. Atstumas, tampresnių ir 
pastovesnių ryšių stoka, matyt, čia 
daro savo. Bet ar šiandien tuo galima 
pasiteisinti?! Ar atgimstančios Lietu
vos dailei ir dailininkams nebrangus 
kiekvienas tautiečio kūrybos žingsnis 
tolimojoje t Australijoje, o čia, savo 
ruožtu, ar nerūpi dvasiniai ir kūrybi
niai saitai su tėvų žeme? Kas mus 
vienija, įkvepia, suartina?

Nedaug turėdamas vilties, jog mano 
rašinys pasieks Australijos lietuvių 
spaudą, į išvardytus ir kitus svarbius 
klausimus, teatsakysiu glaustai, pa
teikdamas būdingesnę pastarųjų metų 
informaciją. Ji, tikiuosi, sudomins 
kolegas.

A. Žmuidzinavičius. Tik trys paliko. 1936 m.

Reikšmingiausias įvykis - 1989 m. 
kovo 11 d. įvykęs XII Lietuvos, 
dailininkų suvažiavimas paskelbė Lie
tuvos dailininkų sąjungą nepriklauso
ma organizacija. Taip buvo atkurta 
tradicija ir istorinė tiesa; kaip 
daugelis žino, 1935 m. pradėjusi veikti 
Lietuvos dailininkų sąjunga lemtin
gais tautai 1940 m. buvo pertvarkyta 
(bene dusyk) į Lietuvos TSR dailinin
kų sąjungą, kuri vėliau tapo sudėtine 
Sovietų Sąjungos dailininkų organiza
cijos dalimi. Lietuvos dailininkams 
teko pergyventi visą stalinistinio 
dvasinio ir fizinio teroro baisumą: 
tremtis, persekiojimus, šalinimus iš 
darbo, ypač skausmingą kūrybos 
suvaržymą. Galima guostis, kad iki 
galo nepalaužta liko kūrybiškumo 
dvasia, kuri padėjo Lietuvos dailinin
kams atsigauti 7-8 dešimtmečiais ir 
būti socialistinės stovyklos vadinamo
jo "avangardo" gretose. Tačiau trūko 
visiško savarankiškumo, prielaidų jam 

atstatyti. Įvykęs suvažiavimas tai ir 
atliko. Kas iš to bei dabartinių 
Dailininkų sąjungos pozicijų išplau
kia?

Priimti įstatai leidžia savarankiškai 
spręsti visus kūrybos, narystės, ūki
nės, finansinės veiklos klausimus, 
plėtoti tarptautinius ryšius. Pagal 
juos, nariais - rėmėjais gali stoti į 
sąjungą, atitinkamai įvertinus kūrybą 
ir užsienio lietuviai dailininkai. Na
riais - rėmėjais gali būti užsienio šalių 
organizacijos, firmos, pavieniai asme
nys ir pan. (manau, kad pavyks 
perduoti australiečiams ir pačius 
Įstatus, todėl daugelio jo straipnių 
nekomentuosiu). Tai ir būtų pirmas 
mus jungiantis, suartinantis tiltas. Po 
to sektų - parodos, keitimasis jomis, 
abipusės stažuotės, simpoziumai, me
no leidiniai ir pan. Kad tai įmanoma, 
jau yra pavyzdžių: tai didelio 
skaičiaus Australijos lietuvių daili
ninkų kūrinių pristatymas pernykštėje 
Lietuvos išeivijos dailininkų kūrybos 
parodoje Vilniuje ir Klaipėdoje. Lais
vėjant tarptautiniams ryšiams, reikia 

manyti, atsiras galimybė lietuvių 
dailę pristatyti žymesniuose dailės ir 
kultūros centruose, galerijose, išeiti 
su tautine vėliava į pasaulines "Expo" 
parodas. Tam betgi reikės bendrų 
pastangų, išmanymo. Tik gal čia ne 
vieta plėstis į planus.

Pradėdama iš esmės naują gyvenimo 
ir veiklos etapą, Lietuvos dailininkų 
sąjunga yra suinteresuota rinkti ir 
kaupti įvairią informaciją ( leidinius, 
katalogus, straipsnius, foto ar skai
drių medžiagą, archyvinius duomenis 
ir pan.) apie išeivijos dailininkus, jų 
kūrybą, veiklą. Daugelio dailininkų 
težinome tik kuklius biografinius 
duomenis, ne visų - adresus. Ką 
gauname - vėlgi tėra daugiau atsi

tiktiniai dalykai. Savo ruožtu, už
mezgus pastovesnius kontaktus, Lie
tuvos dailininkų sąjunga siuntinės ar 
kaip kitaip perduos svarbią informaci
ją apie save, būdingiausius leidinius. 
Be jokios abejonės, pasistengsime čia, 

Lietuvoje, atspausdinti įdomesnius 
straipsnius apie išeivijos dailę, daili
ninkus, publikuoti jų pačių pasisaky
mus.

Lietuvoje pastaraisiais metais pa
rodų - personalinių, grupinių, apžval
ginių, užsienio ir pan. - labai daug. 
Vilniuje per metus - keli šimtai. 
Dailininkų sąjungoje šiuo metu arti 
devynių šimtų narių, kas problemišką 
padaro ekspozicinio ploto pajėgumą. 
Trumpėja, tiesa, ne visų, parodų 
laikas. Daug išvežama kitur. Ypač 
tamprūs ryšiai su Ryga, Talinu, bet 
tas jau padarė Pabaltijį panašų į 
dailininkų šeimyninį kiemą. Per metus 
keletas parodų iškeliauja į Vidurio ir 
Vakarų Europą (Vengriją, Austriją,

Lietuvoje
Lietuvos kardinolo V. Sladkevičiaus 

kviečiamas, į Lietuvą nuvyko JE 
vyskupas Paulius Baltakis. Vyskupas 
Paulius Baltakis pakviestas dalyvauti 
kardinolo V. Sladkevičiaus Ingrese, 
kuris įvyko balandžio 2 dieną, Kauno 
bazilikoje.

Šventasis Tėvas šio mėnesio pra
džioje pakėlė kardinolą Vincentą 
Sladkevičių iš tituliarinio vyskupo bei 
Kaišiadorių apaštalinio administrato
riaus į Kauno arkivyskupus.

Tuo pačiu metu, sekmadienį Lietu
voje vyko ir trys kiti ingresai. 
Vyskupas P. Baltakis, kuris apsistojo 
Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, Lie
tuvoje išbuvo iki balandžio 17 dienos.

»♦»
Kovo mėnesio 10 - 11 dienomis 

Vilniuje įvyko Lietuvos žemdirbių 
suvažiavimas, kuriame pagrindinę 
kalbą pasakė komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Algirdas Bra
zauskas. Suvažiavimas išrinko Lietu
vos žemdirbių tarybą ir priėmė 
programinius dokumentus.

Algirdas Brazauskas, tarp kita ko, 
savo kalboje pasakė, kad žemdirbiams 
Lietuvoje turi būti leista tikrai 
savarankiškai pasirinkti vieną ar kitą 
ūkininkavimo formą, t. y. likti kolūkio 
darbininkais ar ūkių nuomininkais, 
sakydamas: "Pabrėžiu - be jokio 
diktato iš šaiies! Tegul mūsų politikos 
centre visada būna laisvai apsispren
dęs žemdirbys, turintis sąlygas našiai 
dirbti, pasiturinčiai ir kultūringai 
gyventi."

Balandžio 2 dieną Vilniuje įvyko 
mitingas už Lietuvos jaunuolių teisę

LATROBE VALEY
Kovo devynioliktą dieną - Verbų 

sekmadienį iš Melbourno atvykęs 
kunigas J. Petrauskas atlaikė pamal
das Latrobe Valley ir Sale Seniūnijų 
lietuviams. Pamaldos vyko Šabrinskų 
sodyboje, Moe mieste.

Visi pamėgome melstis "Sodyboje". 
Tautinių raštų audiniais ir gėlėmis

Lenkiją, Liuksemburgą, Vakarų Vo
kietiją). Ieškoma būdų komercinėms 
parodoms užsienyje surengti.

Šių metų antroje pusėje, reikia 
tikėtis, jau įteiksime savus, originalius 
Lietuvos dailininkų sąjungos nario 
pažymėjimus. Aš manau, atsiras į juos 
pretenduojančių ir iš Australijos. 
Tuomet bus galima pasakyti - arti šis 
kraštas Lietuvai, o dailininkai - tos 
pačios šeimos nariai. Pasibaigus Lie
tuvos dailininkų suvažiavimui, visi 
sugiedojome "Tautišką giesmę". Taigi 
- "vienybė težydi"!

Viktoras LIUTKUS 
dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų 

sąjungos valdybos sekretorius

karinę tarnybą atlikti Lietuvoje.
Lietuvos moterų sąjunga pradeda 

akciją už tai, kad Lietuvos jaunuoliai 
karinę tarnybą atliktų tiktai Lietuvos 
teritorijoje, kad būtų įkurta civilinė 
tarnyba, kad būtų panaikinti nestatu
tiniai santykiai armijoje, ir kad būtų 
gautas leidimas šiais tikslais rengti 
balandžio 2 ir 15 dienomis mitingą 
Vilniuje, Kalnų parke, kur bus 
dalinamasi skausmu ir nerimu dėl 
mūsų vaikų ateities.

***
Balandžio 1 dieną Vilniuje įvyko 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Sei
mo posėdis. Buvo svarstomi šie 
punktai: rinkimų rezultatai, politinės 
padėties po rinkimų įvertinimas. 
Sąjūdžio veiklos įvertinimas, konsti
tucijos projekto klausimai. Balandžio 
9 dieną įvyko įvyks antrasis rinkimų 
turas, kuriuose savo kandidatūras 
išstatė dar aštuoni Sąjūdžio atstovai.

Balandžio 15 - 16 dienomis buvo 
tęsiamas balandžio 1 dieną pradėtas 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Sei
mo posėdis.

Taip pat balandžio 15 - 16 dienomis 
Kaune įvyko Lietuvos organizacijos 
"Caritas" suvažiavimas.

***
Kovo 11 dieną Vilniuje įvyko 

Lietuvos dailininkų suvažiavimas, 
kuriame buvo priimti nauji įstatai, 
pagal kuriuos Lietuvos dailininkų 
sąjunga tampa nepriklausoma nuo 
žinybų kūrybine organizacija, vieni
janti profesionalius dailininkus ir 
dailėtyrininkus ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje gyvenančius lietuvius.

išpuošiame altorių, tai ir šios mūsų 
pamaldos praėjo pakilioje nuotaikoje.

Kaip paprastai, ar tai po minėjimo, 
ar po pamaldų, visi pasiliekame 
bendroms vaišėms. Šį kartą pravedė- 
me loteriją žurnalui "Baltic News" 
paremti.

a.a
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ATSIREMTI J SAVO ŽEMĘ 

AR ATGIS JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIAI?

Ką besakysi: Lietuvos žemės ūkio 
akademijos jaunųjų ūkininkų ratelių 
iniciatyvinei grupei entuziazmo užte
ko. Jai tikriausiai padėjo tikėjimas - 
atgis Lietuvoje jaunųjų ūkininkų 
rateliai. Tad negailėta laiko ir 
pirmąjam jų steigėjų ar gaivintojų 
bei dalyvių suėjimui pasiruošta gra
žiai. Ant sienos vėliava: baltai žalia, 
viršutiniame jos kampe įsiūta tautinių 
spalvų vėliavėlė, per vidurį - JŪR 
ženklas - trilapis dobilas baltame 
fone. Plakate šūkis - "Per darbą į 
mokslą į Tėvynės gerovę!”, tikęs 
aniems laikams ir nepraradęs savo 
prasmės šiandien. Matėme ano meto 
"Jaunojo ūkininko" laikraščio faksmi- 
les ir naują Akademijos komjaunimo 
išleistą. Tik...vakarop išsiskirstėme 
tyliai, per daug nedžiūgaudami, tarsi 
būtume ko laukę ir nesulaukę. 
Neabejotinas, ryškiausias ir aiškiau
sias vienas jausmas - jaunųjų ūkinin
kų ratelius atgaivinti bus nelengva.

Sodyba Žematijoje

ŠAKNIS GRUODAS 
UŽSPAUDĖ

Ėjo į tribūną žilagalviai veteranaL 
Jie - buvusių ratelių vadovai, 
globotojai, nariai. Ir pasakojo, pasa
kojo...Emocionaliai, lyriškai, šviesiau
sias spalvas rinkdami. Kokie kilnūs jų 
tikslai buvę. Jie mokę visus nuo mažų 
dienų mylėti žemę, ūkininkauti, 
tausoti grožį, lenktis dorybei. Karto
josi pasakotojai, nes visų ratelių 
veikla buvusi panaši. Bet klausytis 
įdomu. Kaip žavios pasakos. Šaunu, 
kad visas kaimas žinojo tokį, kuris 
išdrįsdavo nulaužti medelį. Nes tas 
medelis pasodintas jų pačių - jaunųjų 
ūkininkų. Taip, jie ne tik mokėsi 
auginti javus, gyvulius, bet ir puošė 
savo žemę, savo kaimą, sodybas. 
"Švenčiausias jaunųjų ūkininkų užsi
ėmimas būdavo apsodinti kapines, - 
pasakoja Aldona Kudžmaitė. - Apso
dindavom ir pakeles, tvarkingų ūki
ninkų sodybas".

Bet užėjo gruodas...Atsistojame 
tylos minutei - dauguma ratelių 
vadovų, globėjų, ūkininkų buvo iš
tremti. "Net nereikėjo kam įskųsti, 
įduoti, trėmėjai pamatę medžiais

Jonas Aistis
Spausdiname ištraukas iš knygos

API E LAIKA

Visa, kas negrįžtamai pasitraukia - 
laikas ir žmonės - nusidažo ypatingo
mis spalvomis. Kai pamanau apie 
laiką, man gaila jo, ir gaila ne dėl to, 
kad jisai nebegrįš, bet kad aš jojo, 
rodos nemačiau. Kai prisimenu žmo
nes - jųjų daugio jau nėra, - jaučiuosi 
kaltas, kad nemokėjau jų tinkamai 
pažinti ir įvertinti...

Mane imdavo juokas, kai mano 
"Mūsų Pastogė" Nr. 16 1989. 4. 24 

apaugusią sodybą, sukdavo į ją, nes 
mes, jaunieji ūkininkai, apsodindavom 
ne bet kokių, o tvarkingų ūkininkų 
sodybas", - pasakoja Aldona.

Giliai sukaustė gruodas žemę ir 
ilgai neatleido.

"Dabar važiuoju pro savo tėviškę - 
nebėra nei mūsų sodintų medžių, nei 
sodybų, plynas laukas: ekskavatoriai, 
buldozeriai viską palaidojo", - atsidu
sę ja Vacys Blėdis, buvęs Lietuvos 
jaunųjų ūkininkų sąjungos pirmojo 
ratelio valdybos narys. "į tą pačią 
duobę sugrūdom ne tik senąjį Lietuvos 
kaimą, bet ir visos gaspadorystės 
pradą", - sakė Gofmanas Rasas, 
Telšių rajono Nevarėnų kolūkio 
pirmininkas.

ŠARMAS ANT VIRŠŪNĖLIŲ 
KRENTA

Ar rūpi dabar kolūkiečiui, kokios 
veislės kiaules jis šeria? Nei jam dėl to 
garbės, nei garso, nei šlovės. "Įsiropš
čia sūnus į mašiną. Važiuojam per ūkį.

Kai tik pasukam arimo link, sūnus ir 
klausia: "Tėveli, ar tu vėl važiuoji to 
mechanizatoriaus barti?" To mecha
nizatoriaus suartas laukas - kaip 
šernų suknistas. Ir dar matau, kad 
traktoriaus kabinoje ir jo toks pats 
vaikas sėdi", - pasakoja Gofmanas 
Rasas. Aš supratau jo mintį: šarmas 
ant viršūnėlių krenta. Netiesa, kad 
anas mechanizatorius arti nemoka, 
kad jis gimė ne ūkininku.

Ne vienam ano meto jaunuoliui - 
JŪR - buvo vienintelė mokykla, ir jis 
stengdavosi išgriebti iš jos viską, ką ji 
turėjo. Nes jis žinojo, kad grįš į savo 
tėvų ūkį. Ir kiek džiaugsmo tėvams, 
jei jų sūnus ar duktė pripažįstama 
geriausiu jaunuoju ūkininku, ar jauną
ja ūkininke apskrity. Nepražus jų 
prakaitu prisotinta žemė, perims ją 
vaikai, geri jaunieji ūkininkai.

Kodėl anam ūkio mechanizatoriui 
neskauda širdies, kad jo vaikas, 
sėdėdamas traktoriuje, bloga mato? 
Jis negalvoja, ar sugrįš jo vaikas į šią, 
jo tik sumatuotą , bet ne jo žemę. 
Geriau kad ir negrįžtų. Tai ar 
atgaivins nudžiovintas šakas rateliai?

ir Žmones

senelis, baigdamas devintąją savo 
amžiaus dešimtį, sakydavo: "Ar seniai 
čia aš papravieniais be kelnių 
bėgiojau!.." Keista toji žmogaus laiko 
nuovoka, ir kaip ji prasilenkia su 
laikrodžiu ir kalendoriumi.

Štai dabar žiūriu į amžinai nurimu- 
vsio Kazio Binkio fotografiją ir 
matau jį basą einantį su meškere 
Daugyvenės krantu. Girdžiu jo ir savo

reM . ... ......  

balsą. Jis atsisėda ir traukia iš 
tarpupirščio rakštį. Kojos visos su
skirdusios, subraižytos. Ir sakau jam:
- Žinai, Kazimierai, jei aš valdyčiau 

Lietuvą, tai uždrausčiau žmonėm 
vaikščioti basiem...

Jis į mane pažiūri ir sako:
- Eik tu! Žmogus sukurtas vaikščiot 

basas... Dievas vaikščiojo basas... 
apaštalai vaikščiojo basi... visi geri 
žmonės vaikščioja basi..:

Jonas Aistis

Tai pasakęs, tai pasakęs jis vėl visu 
uolumu grūmėsi su rakščių. Galop jis jį 
išplėšė. Toje vietoje išsirito juodas 
kraujo rutuliukas. Jis jo net nenu
šluostė. Pakilo, paėmė meškerę, ir abu 
filosofuodami brovėmės per karklų ir 
juodalksnių krūmokšnius...

Taigi, kai prisimenu laiką, noriu 
visus tuos šaunius ir mielus žmones 
šaukti vardu, pavarde ir laipsniu.

Jie šiandien jau stovi debesyse. 
Stovi šalmuoti, žvilgančiais nertiniais 
šarvais, auksu adytomis kapomis ir 
olimpiškai giedriomis šypsenomis. Juos 
prisimenu kitokius: paprastus, grau
džius, nerimtai linksmus, išdidžius.
smarkius ir nusilenkusius iki žemės. 
(...)

Prisimenu visa tai, kad gyvenome 
dienas, kai buvo labai madingos ir 
gyvos srovės, niekas nenorėjo nuo 
gyvenimo atsilikti ir, anot Tumo, darė 
viską, kad tik būtų srovė. Tada buvo 
aiškios trys kartos: seniai, pusamžiai 
(radikalai ir konservatoriai) ir jau
nuolynas. Didžiosios srovės šakojosi į 
sroves ir sroveles. Ir būti be srovės tai 
lyg be galvos - pasimesdavai žmogus. 
Savo laiku man pačiam ir mano 
draugams bei priešams tai buvo didelė 
problema: kaip gi čia dabar visai be 
srovės? Stengiausi ir vos nepaklydau 
plačiose srovių ir srovelių žiotyse. 
Vargas buvo man ir recenzentams, 
bet pastarieji buvo vis dėlto gyvesni 
už mane ir manyje gebėdavo rasti 
tokių srovių, apie kurias man nė 
nesisapnavo. Tiesa, nevisada jos 
tenkindavo mano godumą, bet džiau
giausi, kad va ir aš galėsiu galop 
numirti su šiaip taip apykreiviai 
priklijuota etikete.

Jei jaunimui tada srovė buvo 
pasididžiavimas ir ateitis, o gal ir 
pačios amžinybės laidas, tai senimui 
jos buvo tikros piktvotės ir širšių 
lizdai: vargas, jei jaunąjį paliesi, o dar 
didesnis vargas, jei jo nepaliesi, tai 
yra, ignoruosi ir niekinsi, o tai būtų, 
lygu, jei vyro akivaizdoje pati muštų 
meilužį, o ne jį patį. Palankiai 
atsiliepsi - bijo, nepalankiai - pavydi 
ir nori užpjauti. Jaunimas vaikščiojo 
palaidais apivarais ir sielojosi, kad 
niekas jų neužima. (...)

Binkį iš matymo pažinojau dar gerai 
prieš "Keturių vėjų" pasirodymą. 
Matydavau jį elegantišką, aukštą, 
laibą, juodomis žvaliomis akimis 
praeinantį gatve: kartais vieną, 
kartais su kuo kitu. Niekas man jo 
nerodė: iš fotografijos atpažinau jį 

stovintį su šviesiu vasariniu apsiaustu 
ant Kauno geležinkelio stoties laiptų. 
Antrą kartą jį mačiau alėjoje einantį 
su Stasiu Santvarų: pastarasis uždėjo 
batą ant suolo briaunos ir jį rišosi, o 
Binkis, jo laukdamas, stovėjo, ir taip 
pirmą kartą susitiko mūsų akys. 
Aštrios ir kietos akys, lyg pasiruošu
sios kažką tramdyti. O kaip aš tada 
norėjau jau viską turėti: talentą ir 
išvaizdą, polėkį-. ir drąsą. Jis buvo 
lygiai šaunus ir didelis, kaip visa tai, 
ką rašė.

Dar jaunas buvo legendarus. Tiesa, 
legendos buvo margos, dažnai nepa
lankios. Dalį jų jis pats bus apie save 
paleidęs. Mėgdavo ir iš savęs pasi
juokti.

Kartą mudu lipome laiptais iš 
Putvinskio į. Dzūkų gatvę. Jis man ir 
sako:
- Palauk, Jasiau (nežinau, kodėl jis 

mane lenkišku Jasium buvo praminęs), • 
aš jau negaliu po tris laiptus žengti. 
Palipu, palipu, ir, žiūrėk, širdis jau 
kaip anties sparnas klapsi.

Atsakiau:
- Tu pas daktarą nueitum.
- Kad aš daktarui netikiu, - atšovė 

jis. - Dauguvietis juos visus apeina, o 
mano liga panaši, tai aš imu jo 
receptus ir gydaus... Tiesą pasakius, 
vieną puikų daktarą esu sutikęs 
Šiauliuose... Buvo taip: man reikėjo 
skubiai važiuoti į ūkį. Draugai 
palydėjo iki stoties bufeto. Ten 
paskutinį traukinį praleidome ir rei
kėjo laukti iki rytojaus. Tai ką aš čia, 
sakau, dar grįšiu namo - stoty 
laukėme. Bet ir pakeliui yra stočių: 
Palemonas, Jonava, Kėdainiai, Radvi
liškis... Ketvirtos dienos popiete 
prisikasiau iki Šiaulių. Bet jaučiu, kad 
mano širdis eis, eis ir sustoja, eis, eis ir 
sustoja. Toliau keliauti neturėjau 
drąsos. Užėjau į viešbutį, atsiguliau ir 
paprašiau tarnaitės, kad man iš 
vaistinės atneštų valerijono lašų. 
Mergina pasižiūrėjo į mane išpūstomis 
akimis ir pasakiusi "gerai, pone!" 
išėjo. Po minutės įėjo vyriškis ir žiūri į 
mane su nepasitikėjimu. Sakau jam: 
"Aš prašiau valerijono ne tamstos". 
Tas atsakė: "Tamstai jau ne valerijo
no, daktaro reikia". Atsakiau: "Tik 
jau ne daktaro". Tasai paklausė: 
"Kodėl?" 0 todėl, aš jam atsakiau, 
kad daktarais netikiu ir nenoriu jų 
matyti. Tas atšovė: "Bet čia mes, 
Šiauliuose, turime daktarą, kokio jūs 
dar nematėte... Galop, jūs norite ar 
nenorite, tai man vis tiek, bet ir aš 
nenoriu, kad jūs mano viešbučiui 
bėdos padarytumėte." Tai pasakęs, 
išėjo, ir po kiek laiko tikrai atėjo 
daktaras Jasaitis. Pažiūrėjo jis į mane 
ir sako: "Na, tai kaip jaučiamės, kas 
atsitiko?" Nieko, sakau, neatsitiko, 
tik bevažiuojant pajukau, kad mano 
širdis, kaip į krantą išmestas ešerys, 
paspurda, paspurda. ir nurimsta, pa
spurda, paspurda ir nurimsta. Prašiau 
panaitės valerijono, bet jus pašaukė. 
"Na, pasakykite man, kada jūs iš 
Kauno išvažiavote?" Trečiadienį, po
ne daktare, pradėjau nedrąsiai atsaki
nėti į jo statomus klausimus. "0 
šiandien ar tik ne sekmadienis?" 
Sekmadienis, kukliai atsakiau. "Tai 
nugeriat prie progos šiek tiek?"

, Nugeriu, Jc^Kėiksi> nępugėręs, atsa
kiau. "Na,, kiek, taip vidutiniškai?" 
Pagalvojau, pasvarsčiau ir, trečdalį 
tiesos tesakydamas, pasakiau kiek. 
"0, tai savo davinį jau esate išgėręs. 
Daugiau - nė lašo!" Daktare, sakau, 
tai vienintelįs mano gyvenime džiau
gsmas. Jei aš to atsisakysiu, tai mano 
gyvenimas nustos savo prasmės.

("Literatūra ir Menas") 
Tęsinys sekančiame numeryje.
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PIRMOJI KREGŽDĖ IŠ LIETUVOS— 
BARITONAS DANIELIUS SADAUSKAS

"Lietuviška daina, kaip niekad 
lietuvių istorijoje, įgavo neapsakomai 
gilią prasmę dabartinėje mūsų buityje. 
Niekas neišreikš to pavasarinio jaus
mo, to dabar vykstančio pasikeitimo, 
kaip lietuviška daina"

Šiais sVeikinimo ' žodžiais ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdybos pirati- 
ninkas J. Stačiūnas kreipėsi į, to 
pavasario, to atgimimo proga, Aus
tralijon atskridusią pirmąją "kregždę" 
- baritoną Danielių Sadauską.

Solistas Australijoje atsirado kaž
kaip nežymiai, be pranešimo, be 
didelės reklamos, bet žinia apie 
būsimą koncertą, žaibo greitumu 
apskriejo visą Adelaidę. Koncerto 
dieną, balandžio devintąją, Lietuvių 
namų saiėje buvo užimta kiekviena 
laisva kėdė.

Susirinkusiems adelaidiškiams solis
tą pristatė buvęs choro "Lithuania" 
dirigentas Vaclovas Šimkus, pas kurį 
Canberra je, svečias iš Lietuvos yra 
apsistojęs. D. Sadauskas Valstybinės 
filharmonijos solistas, dėsto dainavi
mą Vilniaus konservatorijoje, su daina 
dalyvauja radijo laidose, T V ir kituose 
renginiuose. į jo koncertų repertuarą 
įeina įvairių kompozitorių dainos bei 
arijos iš operų, tačiau patys mėgsta
miausi jam yra lietuvių kompozitorių 
kūriniai bei lietuvių liaudies dainos.

1967 metais D. Sadauskas baigė 
Vilniaus konservatoriją ir nuo to laiko 
yra atidainavęs virš keturių tūkstan
čių koncertų. Tai maždaug penkiolika 
koncertų į mėnesį, kas rodo ne tik 
didžiulį jo darbštumą, bet ir populia
rumą.

Adelaidės lietuviai dainininką suti
ko labai šiltai, nesigailėjo aplodismen
tų. Plataus diapazono, gražiu balsu ir 
puikia laikysena scenoje, solistas 
maloniai nuteikė klausytojus, kurie su 
atsidėjimu klausėsi jo atliekamų

Danielius Sadauskas

dainų. Pirmoje koncerto dalyje so
listas pasirinko kompozitorių A. 
Kačenausko, A. Bražinsko, S. Šim
kaus, B. Gorbulskio, V. Bagdono ir 
Tallat - Kelpšos dainas. Tai buvo 
lyriškos, tarmiškos - harmonizuotos 
lietuvių liaudies dainos. Keletas jų, 
kaip A. Bražinsko "Sugrįžimas gimti
nėn" ir "Kaip greit prabėga vasara", 
ne vienam išspaudė ašarą.

Antroje koncerto dalyje didelį 
įspūdį paliko. A. Bražinsko trys 
romansai iš vokalinio ciklo "Benamio 
dainos": a - "Tu išeik pas mane," b - 
"Čia žėri saulė, čia naktis," c - 
"Gūdžiai švokštė visą naktį." Šis 
muzikinis kūrinys parašytas pagal M. 
Putino, solisto D. Sadausko labai 
mėgiamo ir gerbiamo poeto, žodžius. 
Toliau sekė kompozitorių Fr. Senu-

CANBERROJE 

berto, Kalmano, Biksio arijos ir 
dainos, kurias atlikdamas solistas 
pademonstravo gana retą balso skalę, 
tokiam baisui kaip baritonas.

Paskutinis koncertui numatytas kūri
nys buvo nuostabi Vytauto arija iš V. 
Klovos operos "Žalgiris." Plojimams 
nesiliaujant, solistas padainavo V. 
Paltanavičiaus dainą "Nemunas", o 
pabaigoje dar senovinę liaudies daine
lę apie malimą, kurią, dar saulei 
netekėjus, pamena, dainuodavusi jo 
močiutė. Daina atlikta be akompani
mento buvo įspūdingas finalas, mus 
taip netikėtai pradžiuginęs. Solistui 
akompanavo pianistė Nemira Masiu
lytė - Stapleton. Kažin ar šie du 
muzikai turėjo daugiau kaip vieną 
bendrą repeticiją, tačiau jų duetas 
skambėjo darniai, su pasitikėjimu.

Solistą, jo žmoną ir akompaniatorę 
gausiai apdovanojo gėlėmis. Kaip 
neseniai atvykusius į Australiją juos 
pasveikino maža koala, pasislėpusi 
tarp gėlių. Po koncerto PLB Adelaidės 
Apylinkės pirmininkas J. Stačiūnas 
visiems padėkojo. Ir skirstėsi Adelai
dės lietuviai namo pamažu, nes jau 
senokai nebuvo girdėję panašaus 
koncerto, o dainininkas, atvykęs iš 
Lietuvos, atnešė mums brangios 
Lietuvos dalęlę, kuri priminė mūsų 
jaunystę, seniai prabėgusius laikus...

Dėkojame solistui Danieliui Sa
dauskui už gražiai atliktą koncertą ir 
linkime, kad, koncertuodamas kitose 
vietose, džiugintų tautiečius savo 
daina, kuri, savo ruožtu, mus visus iš 
naujo ragintų įsipareigoti darbams 
tėvynės Lietuvos labui.

Janina Vabolienė

TRUMPAI
IŠ VISUR

Po žudynių Gruzijoje, kurios įvyko 
kariuomenės daliniams sklaidant de
monstrantus Gruzijos sostinėje Tbilisi, 
priverstas atsistatydinti Gruzijos ko
munistų partijos lyderis Džumber 
Patiašviii, respublikos prezidentas ir 
premjeras pašalinti iš Gruzijos politi
nio biuro.

§ į Gruziją neįleidžiami užsienio 
> žurnaiistai. policija konfiskavo visus 

medžioklinius šautuvus. M. Gorbačio- 
vas pareiškė, kad, nors apgaili įvykius 

c Gruzijoje, tačiau sovietų vyriausybė 
| nesiruošia kreipti atatinkamą dėmesį į 
| gruzinų reikalavimus leisti jiems
§ atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos.
§ *
§ Pokalbyje su savaitraščio "Maskvos 
§ Naujienos" korespondentais, sovietų 
prašytojas Geli Riaoov tvirtino, kad 
P nužudyto Rusijos caro Nikolajaus II ir 
| jo šeimos kaulai surasti netoli 

Sverdlovsko. visai kitoje vietoje kaip 
Piki šiol tvirtino rusų istorikai. Jo 
| žiniomis caras nužudytas su Lenino ir 

sovietų vyriausybės žinia bei pritari- 
įj mu, Leninas buvęs priešingas tik caro 
§ vaikų nužudymui.

§ Biudžeto deficitas privertė Sovietų 
§ Sąjungą apkarpyti savo erdvių tyrinė- 
pjimo programą.
P Balandžio pabaigoje numatyta eva- 
P kuoti kosmonautus iš satelitinės 
P stoties "Mir", kuri jau treti metai 
^skrieja apie žemę. Atsisakyta ir nuo 
įj piano šią stotį praplėsti.
P
p Nežiūrint "Solidarumo" unijos va
ldovų prašymų, Lech Valensa atsisakė 
p šiais metelis išstatyti savo kandidatūrą 
p rinkimuose į Lenkijos parlamentą. 
P Vietoje to. jis pažadėjo 1995 metais 
P kandidatuoti į Lenkijos prezidentus.

P *Nuo liepos mėnesio 1 dienos 
Š Australijos paštas pakels pašto ženklų

Balandžio šešioliktąją po lietuviškų 
pamaldų Lietuvos V aistybinės Filhar
monijos solisto, baritono Danieliaus 
Sadausko rečitalis, kurį organizavo 
Lietuvių Karių Veteranų sąjunga, 
įvyko Lietuvių namų salėje. Pagal 
negausią Canberros lietuvių bendruo
menę, salėn susirinko gana daug 
tautiečių. Dainininkas svečiavosi N. 
ir G. Šimkų šeimoje.
Solistas jau yra surengęs virš 4000 

koncertų. Ramovėnai ryžosi įvilioti 
D. Sadauską scenon, kad ir canberriš- 
kiai turėtų malonumo pasigrožėti 
lietuviškomis, gimtojo krašto pavasa
riu alsuojančiomis dainomis.

ill FWk-eLfb LIETUVIU SBORTO 
ŽAIDYNIŲ FINANSINE 

ATSISK AI TO MYBĖ

Australijos Lietuvių Bendruomenės Adelaidės Apylinkės kontrolės komisija 
1989 m. kovo mėn. 21 d. patikrino III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
organizacinio komiteto iždą ir rado: ov

Turėta pajamų nuo komiteto sudarymo 2.12.1985 - 63.017,24 dolerių.
Turėta išlaidų iki komiteto likvidavimo 19.1.1989 - 50.466,68 dolerių.
Komitetą likviduojant, likusieji pinigai sumoje 12.550,56 dolerių ALFAS 

valdybos terminuotu indėliu buvo pervesti į "Talką", kaip "Sąskaita išvykos į 
IV Pasaulio’Lietuvių 'Špor'tH Žaidynes reikalams".

Tolimesnę šio indėlio paskirtį nutars Australijos lietuvių sporto klubų 
atstovų suvažiavimas, įvyksiantis šių metų sporto šventės metu Hobarte.

Šia proga, ALFAS valdybos vardu dėkoju Australijos lietuviams ir 
organizacijoms, sąjungoms, fondams bei klubams, kurie įvairiais būdais rėmė 
mūsų pastangas organizuojant Žaidynes.

Ypatinga padėka priklauso Adelaidės lietuviams, kurie atvėrė savo namų 
duris užjūrio sportininkams ir tuo įgalino mus sutaupyti išlaidas numatytas 
svečių apgyvendinimui.

Nuoširdus ačiū visiems.
J. Jonavičius

ALFAS valdybos pirmininkas

Solistas Danielius Sadauskas apdo
vanotas maloniu, gražaus tembro 
baritonu, o šią Dievo duotą dovaną 
apdailinti, suteikti jai profesionalų 
pavidalą reikia sunkiai ir intensyviai, 
išiiejant daugybę prakaito, darbuotis 
ištisus penkis metus. Tada ir ateina 
tas laikas, kai šio sunkaus darbo dėka 
solistas gali dalintis su klaustojais 
savo balsine medžiaga. Nemažas 
nuopelnas to, kad galėjome džiaugtis 
D. Sadausko balsu, tenka Lietuvos 
Valstybinės konservatorijos profeso
riui Zenonui Paulauskui, kuris ruošė 
Danielių Sadauską solisto darbui ir 
kuris jau nuo 1967 metų džiugina 

klausytojus ne tik gimtąjame krašte, 
bet ir užsienyje.

D. Sadauskas puikia dainavimo 
technika, gražiai interpretuoja ne tik 
savas, bet ir kitų tautų dainas. Gerai 
parinktas ir gerai sudarytas, kaitalio
jantis nuotaikas repertuaras darė 
malonų įspūdį. Salėje matėsi tai 
skausmo ašaros, netekus gimtojo 
krašto, tai džiaugsmo šypsniai, girdint 
taip mielas dainas.

Po koncerto, klubo valgykloje įvyko 
pietūs, kuriuose dalyvavo ir daugiau 
svečių iš tėvynės.

K. Makūnas

LATROBE VALEY
Vasario dvidešimt šeštąją Latrooe 

Valley Seniūnija surengė Vasario 16 - 
sios minėjimą. Atvyko visi Sale 
Seniūnijos lietuviai su seniūne E. 
E skirtie ne, trys viešnios iš Lietuvos, 
keletas iš Melbourno, o su jais ir mūsų 
paskaitininkas, Melbourno Apylinkės 
vaidybos pirmininkas Kęstutis Lynikas 
su žmona.

Su dideliu dėmesiu išklausėme K. 
Lyniko paskaitos, kurioje buvo kalba
ma apie mūsų viltis, rūpesčius 
supijusius su pastarojo meto įvykiais 
Lietuvoje.

Po paskaitos visi iškilmingai sugie
dojome Tautos Himną.

Vaišių metu pravesta rinkliava ir 
loterija.

Ačiū K. Lynikui už įdomią paskaitą, 
o visiems minėjimo dalyviams - už 
paramą mūsų mažėjančiai Seniūnijai.

——"Mūsų
$

^kainas dviem centais. Paprasto laiško 
§ persiuntimas kainuos 41 centą.

§ Lebanone jau kuris laikas tęsiasi 
§ kova • tarp krikščionių ir Sirijos 
| palaikomų musulmonų.
? Beirute nuo artilerijos ugnies žuvo 
| Ispanijos ambasadorius, apgriautos 

kelios kitų šalių ambasados.
Prancūzams, nakties metu, pasisekė 

iš Beiruto evakuoti nemažą skaičių 
| civilių krikščionių, gavusių priegioos- 
§ tį Prancūzijos karo laive.

§

§

Austrijos sostinę Vieną sukrėtė 
žinia apie tai, kad suimtos keturios 
slaugės iš Lainz ligoninės. Slaugės 
prisipažino, jog šioje ligoninėje yra 
nužūdžiusios 49 senyvus pacientus. 
Policija mano, kad nužudytų ligonių 
skaičius siekia apie šimtą ir areštai

§ dar nesibaigė.

§ Anglijos mieste Sheffield į futbolo . ' 
§ stadioną besiveržianti minia didžiulė- 
$ je spūstyje uždusino virš šimto 
| žmonių. Keli šimtai atsidūrė ligoninė- 

se. Didžiosios Britanijos ministrė
? pirmnininkė M. Thatcher davė nuro- 
| dymą pravesti viešą tardymą apie šį 
š įvykį ir nustatyti nelaimės priežastį.

§

§

§

Arthur Murray garsusis Amerikos 
šokėjas, išmokęs amerikiečius šokti 
tango, vaisą, fokstrotą, sulaukė 94 
metų amžiaus. Jis sako, kad jam ir jo 
82 metų žmonai Kathryn šokis vis dar 
tebėra didžiulis malonumas ir abiejų 
šviesaus ilgaamžiškumo receptas, ne
pakeičiami vaistai nuo senatvės. 
Arthur Murray domisi ir šiuolaikiniais 
šokiais.
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LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO 
KOMITETO ATGAIVINIMAS

RaSo: Jiargfis JonaviCius

Tęsinys

1980 metai MASKVA 
Irklavimas. J. Narmontas, J. Pinakis 
(2000 m.) - bronzos medalis 
Krepšinis. B. Beselienė, A. Rupšienė - 
aukso medalis. S. Jovaiša - bronzos 
medalis.
Lengvoji atletika. J. Putinienė (ietis) 
-XI vieta. R. Valiulis (4 x 400 estaf.) 
- aukso medalis.
Plaukimas. L. Kaciušytė (100 m. 
krūtine) - VII vieta. L. Kaciušytė 
(200 m. krūtine) - aukso medalis. R. 
Žulpa (200 m. krūtine) - aukso 
medalis.
Rankinis. A. Nenėnienė, S. Mažeikai
tė - aukso medalis. V. Novickis - 
sidabro medalis.
Šaudymas. V. Turla (pistoletu) - IV 
vieta.

1984 metai SARAJEVO 
Žiemos olimpiada

Slidėmis. A. Šalna (5 km. lenktynės) - 
aukso medalis.

1988 metai KALGARIS 
Žiemos olimpiada

Slidėmis. V. Vencienė (5 km. lenkty
nės) - bronzos medalis. V. Vencienė 
(10 km. lenktynės) - aukso medalis.

1988 metai SEOUL 
Irklavimas. S. Brazauskaitė. A. Gude- 
liūnaitė (2000 m.) - IV vieta. S. 
Kučinskas, J. Narmontas (2000 m.) - 
V vieta.
Dviračių lenktynės. A. Kasputis (4 
km. komandinės) - aukso medalis. G. 
Umaras (4 km. komandinės) - aukso 
medalis. G. Umaras (4 km. individ.) - 
aukso medalis. L. Zilporytė (82 km. 
grupinės) - bronzos medalis.
Futbolas. A. Janonis, A. Narbekovas - 
aukso medaliai.
Jojimas. R. Udrakis (konkurų varžy
bos) - IV vieta.
Krepšinis. V. Chomičius, R. Kurtinai
tis, š. Marčiulionis, A. Sabonis - aukso 
medaliai.

ISTORINE 1988 M. GRUODŽIO 11 
DIENA VILNIUJE

Penkios dienos prieš Lietuvos 
sportininkų grupės išvykimą į III 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes 
Australijoje, 1988 metų gruodžio 11 
dieną Vilniuje įvyko Lietuvos olimpi
nio judėjimo aktyvo suvažiavimas. ( jį 
Profsąjungų kultūros rūmuose susirin
ko 500 delegatų, svečių, įžymių 
sportininkų ir Lietuvos valdžios 
atstovų. Rūmų fojė buvo surengta 
įdomi nuotraukų paroda, kurioje 
atsispindėjo Lietuvos sporto istorija.

Suvažiavime kalbėjo garbingi spor
to veteranai - 1928 m. Amsterdamo 
olimpiados dalyvis, ieties metikas V. 
Ražaitis, mūsų pirmosios Tautinės 
Olimpiados dalyviai ir dabartiniai 
olimpiniai atletai.

Už Tautinio Olimpinio Komiteto 
atgaivinimą pasisakė Lietuvos Kūno 
Kultūros ir sporto komiteto pirminin
ko pavaduotojas Artūras Poviliūnas, 
Sąjūdžio seimo tarybos narys advokas 
K. Motieka, A. Kalanta, A. Juozaitis, 
J. Mickevičius, G. Tarvydas, J. 
Grinbergas. — —

Po to įvyko Olimpinio Komiteto 
narių rinkimai. Delegatams pasiūlius 
ir suvažiavimui pritarus, įvyko atviras 
balsavimas, kuriame absoliučią balsų 
daugumą (22 - prieš, už - 428) gavęs 
"Mūsų Pastogė" Nr. 16 1989. 4. 24

Dr. Liuką Petrauskas - Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės narys, kuri 1937 
metais Rygoje ir 1939 metais Kaune 
laimėjo Europos čempionės titulą.

Plaukimas. R. Mažuolis (4 x 200 
estafetė) - sidabro medalis. 
Rankinis. R. Novickis - aukso 
medalis.
Lengvoji atletika. L. Baikauskaitė 
(1500 m.) - sidabro medalis. V. 
Kidykas (diskas) -XIII vieta. D. 
Matuševičienė (800 m.) - VI vieta.R. 
Sabolovskaitė (septynkovė) - V vieta. 
K. Ubaras (diskas) - sidabro medalis.

Žiūrint i mūsų mažos tautos 
sportininkų atsiekimus pokarinėse 
olimpiadose, matyti, kad jie nepapras
tai įspūdingi. Deja, pasauliui tos 
pergalės yra tik "sovietinių atletų" 
laimėjimai. Todėl išeivijos lietuviai, 
sportininkai privalo visomis jėgomis 
padėti mūsų Tautiniam Olimpiniam 
Komitetuo siekti tarptautinio pripa
žinimo, kad Lietuvos sportininkų 
būsimos pergalės tarptautinėse sporto 
arenose, taptų registruojamos Lietu
vai.

Artūras Poviliūnas tapo Lietuvos 
Tautinio Olimpinio Komiteto prezi
dentu.

Buvo sudarytas LTO Komiteto 
vykdomasis komitetas į kurį įėjo 
(skliausteliuose gautų balsų skai
čius): Gintautas Umaras (107), Janis 
Grinbergas (103), Kazimieras Motie
ka (102), Gerimantas Tarvydas (88), 
Arvydas Juozaitis (87), Roma Griniū
tė - Grinbergienė (85), Antanas 
Vaitkevičius (80), Algirdas Šocikas 
(78), Juozas Šliažas (78), Jonas 
Mackevičius (76), Juozas Jankauskas 
(76), Arvydas Sabonis (73), Jurgis 
Kairys (70), Vaclovas Sakalauskas 
(65), Aleksas Krukauskas (65), Vytas 
Nenius (64), Arūnas Pakula (62), 
Alvidas Raškauskas (53), Pranciškus 
Eigminas (52).

Pirmąjame posėdyje po suvažiavimo 
vykdomojo komiteto viceprezidentais 
išrinkti K. Motieka, V. Nenius ir G. 
Umaras. Generaliniu sekretoriumi - J. 
Grinbergas.

Suvažiavime taip pat dalyvavo 
Latvijos ir Estijos olimpinių komitetų 
atstovai.

Lietuvos Tautinio Olimpinio Komi
teto planuose - IV Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių surengimas 1991 

pusi. 6 ———, 

metais, Pabaltijo šalių žaidynės Tali
ne 1993 metais ir dalyvavimas 
Barselonos olimpiadoje 1992 metais 
atskira Lietuvos sportininkų grupe.

LTO Komiteto prezidentą ir Lietu
vos sportininkų grupės vadovą III 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynėse 
Adelaidėje gerai pažįsta dauguma 
Australijos lietuvių jei ne asmeniškai, 
tai iš matymo. Leiskite pristatyti jį 
arčiau: gimė 1951 metais Kaune. 
Baigė Lietuvos Valstybinį Kūno 
Kultūros institutą, sąjunginio Kūno 
Kultūros mokslo tiriamojo instituto 
aspirantūrą. Aktyviai sportavo - 
žaidė krepšinį Lietuvos jaunimo 
rinktinėje ir "Žalgirio" dublerių 
komandoje. Vedęs. Žmona Laimutė, 
augina 9 metų sūnų Audrių.

Suvažiavimas praėjo labai jaudi
nančioje nuotaikoje. Jo metu, tarp 
delegatų emocijas keliančių kalbų, 
Lietuvos konservatorijos chorui gie
dant "Lietuva brangi, mano Tėvy
ne", buvo įneštos Lietuvos Tautinės 
Olimpiados ir atkurto Olimpinio 
Komiteto vėliavos. Roma Griniūtė, 
savo reportaže apie suvažiavimą, 
rašo: "Tokio pakilimo, tokios atgimi
mo bangos, kokia užliejo visą salę, šių 
dienų Lietuvos sportas nebuvo ma
tęs... Tylos minute pagerbti Lietuvos 
sportininkai ir sporto veikėjai, kuriuos 
iš gyvenimo išplėšė stalinizmas - jų 
atminimas paskelbiamas šventu..."

R. Griniūtė toliau tęsia: "Vykdo
mojo komiteto rinkimai buvo neįpras
ti. Garbė demokratiškai LOK prezi
dentu Išrinktam Artūrui Poviliūnui. 
Kaip besiklostytų tolimesnis jo gyve
nimo kelias - ta diena jam niekad 
nenublanks. Tiek sveikinimų, tiek 
linkėjimų, toks pasitikėjimas, tokia 
garbė... Ir tokia atsakomybė prieš visą 
Lietuvą teko šiam dar jaunam 
vyrui..." Savo rašinį ji baigia: "Ta 
diena nenublanks niekam, kas dalyva
vo tame istoriniame olimpiniame 
suvažiavime, kas vėl kėlė olimpinę 
Lietuvos vėliavą, kas giedojome 
"Vardan tos Lietuvos..."

Suvažiavimas paskelbė deklaraciją,

LIETUVOS SPORTININKAI
AME RI K OJE

Kovo mėnesį Dalias mieste, Texas 
įvyko tarptautinis jaunių futbolo 
turnyras, vykdomas salėse, kuriame 
dalyvavo Vilniaus "Žalgirio" futboli
ninkai. Prieš turnyrą jie lankėsi 
Čikagoje, kur laimėjo prieš Čikagos 
"Lithuanica" vyrus 8:2, ir prieš 
Čikagos priemiesčių gimnazijų rinkti
nes 17:2.

Dalias turnyre dalyvavo 128 ko
mandos įvairiose amžiaus grupėse. 
Grupėje, į kurią pateko "Žalgiris", 
buvo 32 komandos.

Atidaryme vilniečiai žygiavo su 
geltonais marškinėliais, ant krūtinės 
įrašyta "Lietuva", ant nugaros "Žal
giris" , kelnaitės žalios, kojinės raudo
nos. Jie nešė trispalvę, kurią iš šonų 
lydėjo dvi merginos tautiniais drabu
žiais. Dvylikos tūkstančių žiūrovų 
akivaizdoje, prie mikrofono , Lietuvos 
Himną giedojo čikagietis J. Žukauskas

Tarptautinis olimpinis komitetas 
gavo prašymus iš šešių miestų 
kuriose išreiškiamas noras, kad jiems 
būtų leidžiama suruošti 1996 metų 
olimpines žaidynes.

Melbournas - vienas iš šių miestų, 
tačiau kalbama, jog Graikijos sostinei 
Atėnams, kurioje prieš 100 metų 
įvyko pirmoji šių laikų olimpiada, 
turėtų tekti pirmenybė. Be minėtų 
dviejų miestų prašymus pateikė 
Atlanta, Belgradas, Manchesteris ir 
Toronto. Tačiau, tarptautinis olimpi
nis komitetas tik 1990 m. Tokijo

Gintautas Umaras - populiariausias 
pereitų metų Lietuvos sportininkas, 
išrinktas į Lietuvos Olimpinio komite
to narius.

kurioje, tarp kitko, sakoma: "...Nuo 
1952 metų atstovaudami Tarybų 
Sąjungos rinktinėms, Lietuvos sporti
ninkai vasaros ir žiemos olimpinėse 
žaidynėse laimėjo 23 aukso, 16 
sidabro ir 19 bronzos medalių. Tačiau 
mūsų olimpiečiams laimėjus net pa
čias įspūdingiausias pergales, Lietu
vos garbei olimpinėse žaidynėse nė 
karto nepakilo Lietuvos vėliava, nė 
karto neskambėjo Lietuvos himnas, 
taigi, nesyk nebuvo pagerbta juos 
išugdžiusi Respublika. Kodėl šitaip 
buvo, visi žinome. Dabar turi būti 
kitaip!

Suvažiavimas kviečia sportininkus, 
jaunimą, sporto specialistus, vetera
nus ir visuomenininkus, kultūros ir 
mokslo veikėjus, visus Lietuvoje 
gyvenančius įvairių tautų geros valios 
žmones nuoširdžiai prisidėti prie 
Lietuvos olimpinio judėjimo stiprini
mo.

Ir Šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
telydi!"

J. Jonavičius

ir "Žalgirio" treneris Pijus Paukštys.
Pirmąsias rungtynes prieš Dalias 

"Comet" Vilniaus "Žalgiris" laimėjo 
2:0, o su "Worchester United" sužaidė 
lygiomis 0:0. Prieš "Las Vegas" 
laimėjo 5:0, ketvirtfinalyje nugalėjo 
Kijevo "Dinamo" 2:1. Pusfinalyje su 
"Bolivija" sužaidė 2:2, o pratęsimas 
vėl baigėsi 0:0, bet iš baudos smūgių 
laimėjo "Bolivija" 6:5.

Išvykstant iš Amerikos New Yorke 
vilniečiams buvo suruoštas puikus 
priėmimas.

Nepaprastai džiugu, kad mūsų 
jaunieji sportininkai dalyvauja tarp
tautinėse varžybose su lietuviška 
trispalve, jų garbei skamba mūsų 
Tautos Himnas ir, kad jie atsiekė 
tokių puikių rezultatų pasaulinio 
masto turnyre, bei ir pasiekė ketvirt
finalį.

J. Jonavičius

mieste nuspręs, kuriam iš šių miestų 
teks garbė rengti sekančią olimpiadą.

Australijos reprezentacinė futbolo 
rinktinė Sydnejuje, stebint rekordi
niam 40.000 žiūrovų skaičiui, sužaidė 
paskutines "Oceama" grupės rungty
nes su Izraelio futbolininkais. Susiti
kimas baigėsi rezultatu 1:1.

Australijos futbolo komanda, šį 
susitikimą baigusi lygiomis, prarado 
galimybę patekti į Pasaulio futbolo 
taurės turnyrą, kuris įvyks 1990 
metais Romoje.
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Lietuvių katalikų religinė šalpa MUSŲ MIRUSIEJI
Mieli tautiečiai,
Dėkodami Dievui už Marijos me

tuose Lietuvai suteiktas malones, vis 
dėlto žinome, kad kova dar toli gražu 
nelaimėta. Anaiptol, Tėvynės durims* 
truputį prasivėrus, mes susilaukiam 
daugiau prašymų, negu anksčiau.

Pavyzdžiui, Lietuvos episkopatui 
duotas leidimas leisti žurnalą "Kata
likų pasaulis”. Modernišką spaustuvę 
ir popieriaus teks parūpinti vakaruo
se. Trūksta gydymo priemonių, vais
tų. Lietuva ištroškusi religinės ir 
nereliginės spaudos, literatūros.

Tais ir panašiais reikalais, Lietuvių 
Katalikų Religinė Šalpa jau 28 - neri 
metai rūpinasi. Šiuo metu Romoje 
studijuoja trys lietuviai klierikai iš 
Suvalkų trikampio, kurių išlaikymas 
metams kainuoja 25.000 dolerių. 
Religinės Šalpos ilgametė subsidija 
Vatikano lietuviškoms radijo progra
moms jai pernai kainavo daugiau kaip 
10.000 dolerių. Nelaukdama persi
tvarkymo Lietuvoje, Religinė Šalpa 
jau daug metų kasmet Lietuvai 
suteikia vidutiniškai 100.000 dolerių 
konkrečios paramos. Šiais metais ta 
suma turės būti dviguba.

Apie vėliausius įvykius Lietuvoje 
bene efektingiausiai pasaulį infor

muoja Lietuvių Informacijos Centras. 
Ta svarbi pagalba Lietuvai Religinei 
Šalpai kainuoja 400.000 dolerių me
tams. Visi tie? darbai pernai privertė 
Religinę Šalpą praplėsti senas, ankš
tas patalpas Niujorke. Tai kainavo 
175.000 dolerių.

Visa tai Religinei Šaipai sudarė 
nepaprastai didelį deficitą. Religinei 
Šalpai bei jos Lietuvių Informacijos 
Centrui skubiai reikia stiprios para
mos. Nors Religinė šalpa sugeba 
suteikti lėšų iš kitų šaltinių (pernai 
pravedė apie 75 rinkliavas kitataučių 
parapijojse ir Šiais metais vienas 
amerikiečių fondas yra pažadėjęs 
25.000 dolerių), tačiau Lietuvių 
Katalikų Religinės šalpos užnugariu 
lieka susipratęs lietuvis.

Paprastai, lietuvis gerai pristaty
tam lietuviškam reikalui nėra šykštus. 
Todėl, labiau negu bet kada. Religinė 
Šalpa prašo kiekvieno kunigo ir 
kiekvieno dirbančio pasauliečio bent 
100 dolerių aukos. Aukos atskaitomos 
nuo federalinių mokesčių.

Visiems už bent kokią auką dėkoja 
atgimstanti Lietuva. Už geradarius 
kasdieną aukojamos šv. Mišios.

Vyskupas Paulius Baltakis O.F.M.
L.K.R.Š. pirmininkas

NETEKOME LIETI
Kovo 29 dieną mirė buvęs Lietuvos 

savanoris - kūrėjas Aleksandras 
Einas. Kovo 31 dieną velionis palydė
tas į Karrakatos kapines.

Aleksandras Einas gimė 1901 me
tais birželio 24 dieną. Kretingos 
apskrityje. Buvo Lietuvos savanoris - 
kūrėjas, dalyvavo Lietuvos laisvės 
kovose, taip pat Klaipėdos sukilime. 
Pradžia Aleksandrui nebuvo lengva - 
stojant į savanorių - kūrėjų eiles jis 
teturėjo nepilnus aštuoniolika metų, 
vietinio valsčiaus viršaitis Aleksandro 
priėmimui priešinosi, tačiau noras 
įstoti buvo didžiulis ir su dėdės 
pagalba kliūtys tapo nugalėtomis.

Iki bolševikų okupacijos A. Einas

EUGENIJUS VYŠNIAUSKAS
Štai ir vėl negailestingoji mirtis 

aplankė mūsų Pertho lietuvių bend
ruomenę.

Kovo mėnesį mirė du brangūs 
lietuviai.
Kovo 21 didelis būrys tautiečių ir 
pažįstamų australų palydėjo velionį į

BAGARBOS

B. Steckis

VOS SAVANORIO 
tarnavo viešojoje policijoje. 1944 
metais pasitraukė į Vokietiją iš kur 
emigravo Vakarų Australijon. Čia ir 
išgyveno iki paskutinių savo gyvenimo 
dienų.

Belieka tik apgailestauti, kad 
likimas ne visada gailestingas - 
Lietuvos patriotai, kovoję už savo 
gimtosios šalies laisvę, palieka šį 
pasaulį taip toli nuo tėvynės, juos 
priglaudžia, nors ir ilgus metus tapusi 
namais, net niekada nesugebėjusi 
tapti antrąja gimtine, Australijos 
žemė. Tebūnie ji Jam lengva.

ilsėkis ramybėje Lietuvos sūnau 
patriote.

Karrakatos kapines.
Liko liūdinti žmona Genovaitė ir 

sūnus.
Ilsėkis ramybėje, Eugenijau, šioje 
tolimoje Australijos žemėje.

Vasario 21 d., po sunkios ligos, 
sulaukęs 62 metų amžiaus, mirė 
Latrobe Valley seniūnijos narys 
Pranas Petniūnas. n.

1 Australiją Pranas Petniūnas tvyko 
pirmuoju transportu. Pradžioje dirbo 
prie Snow River, , o paskutiniuosius 
trisdešimt metų S. E. C. Morwell 
mieste, kur ir gyveno. Buvo vedęs 
lenkų, kilmės.- moterį, priglaudė -k a 
išaugino du žmonos vaikus. Pranas 
buvo draugiškas, ramaus būdo, mėgia
mas lietuvių ir australų. Kelios 
savaitės prieš mirtį, Pranas nupirko 
kelionės bilietus seseriai ir pusseserei 
Lietuvoje, labai norėjo jas pamatyti.

BRANAS BETNIUNAS
Skaudi lemtis lėmė taip, kad joms 
atvykus, tik atpažino, bet jau buvo 
per silpnas pasikalbėti.

Draugų ir kaimynų susirinko pilna 
Morwell St. Vincent De Paul bažnyčia, 
kur gegulingas pamaldas atlaikė 
vietos kunigas iš iš Melbourne atvykęs 
kunigas J. Petrauskas. Latrobe Valley 
ir Sale Seniūnijų vardu atsisveikino su 
velioniu ir pareiškė užuojautą šeimai 
seniūnės V. Koženiauskienė ir E. 
Eskirtienė. Šeimos vardu, apie Prano 
jaunystę ir išsiskyrimą su šeima, 
pasitraukiant iš tėviškės, nuoširdžiai 
kalbėjo, iš Lietuvos atvykusi, pusse
serė Stasė. Palaidotas Moe kapinėse.

VIETOJE GĖLIŲ 
pagerbdami

VIETOJE GELIU 
pagerbdamas

10 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei”.

Jonas Gaižauskas, Ashfield

VIETOJE GELIU 
pagerbdami

BI ŽI E N Ę
20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei"

Birutė ir Juozas Jablonskiai

20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei .

:'a Aida ir Viktoras Jarai

Lietuvių Ko-operatinė Kredito Draugija

A. A. Antanina Binkevičiūtė - Gučiuvienė šį pasaulį apleido kovo mėnesio 9 
dieną ir Adelaidės Lietuvių Bendruomenė neteko kilnios, šviesios asmenybės. 
Noriu bent prabėgomis pasidalinti savo prisiminimais apie A. A. Antaniną 
Binkevičiūtę - Gučiuvienę.

Velionę pažinau kai su vyru, Lietuvių Meno Dienų metu Adelaidėje, 
dalyvaujant Dainų šventės koncerte, pabaigoje velionė didžiulėje žmonių 
minioje surado mus ir pakvietė pas save, kur maloniai praleidome laiką ir 
pažinome nuoširdų Jos charakterį-

Po kurio laiko, mirus vyrui, Sydnejuje išgyvenus apie 54 metus, palikus 
draugus, bičiulius, bendradarbius, teko apsigyventi Adelaidėje. Velionė tuoj 
pat pajutusi mano sunkią to meto nelaimių ir pergyvenimų naštą, vėl 
paskubėjo parodyti savo nuoširdumą ir supratimą ne kartą kviesdama į 
subuvimus, kuriuos ruošdavo savo namuose. Visada pilna dėmesio ir 
nuoširdumo, mano asmenyje velionė pelnė amžiną įvertinimą ir pačius 
gražiausius prisiminimus.

Pasigedau Jos paskutinėse Lietuvių Meno Dienose, iš giminaitės Gražinos 
patyriau, kad Antanina sunkiai susirgusi, ir štai ši nuostabi asmenybė apleido 
mus. Netekau nuoširdžios bičiulės, Adelaidės Lietuvių Bendruomenė neteko 
nepamainomos kultūros veikėjos.

Palaidojome Antaniną Binkevičiūtę - Gučiuvienę kovo 13 dieną, bet 
prisiminsime ir geru žodžiu minėsime ją ilgai.

Priglaudė Antaniną Australijos žemelė toli nuo savo numylėtos tėvynės 
Lietuvos.

Tegul ilsisi ramybėje! Visiems giminaičiams mano giliausi užuojautos 
žodžiai.

Ona Baužienė B.E.M.

Sydnejaus Lietuvių Moterų S.G. Draugijos 
mano kadencijos vaidybos narei, mielai

BI ŽIENEI

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą nuliūdusiai šeimai ir artimiesiems, 
ir kartu liūdžiu.

0. Baužienė B. E. M.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
TeL 724 5408. Veikia 24 valandas per para.

TALKA 15%
už terminuotus indėlius virš $20,000 ir 14% už mažesnes sumas.

Talkos įstaigos veikia 
Lietuviu namuose

Adelaide 
IHelbourne 

Sydney

Mūsų Pastogė" Nr. 16 1989. 4. 24 pusi. 7
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

Popietės metu bus priimamos aukos 
Vasario 16 gimnazijai ir "Baltic 
News" laikraščiui paremti.

Kviečiame visus atvykti ir pasigė
rėti retu kultūriniu renginiu. Sydne- 
juje.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE -

! 16-18 EAST THRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

M. Vilkienė A.C.T. $10
J. Sirutis N.S.W. $5
M. Kymantas Vic. $5
J. Mergl Qld. $5
M. Migevičienė N.S.W. $5
B. Leitonas Vic. $10
E. Aras Vic. $5
A. Vyšniauskas Vic. $5

Pagerbiant A. A. Danutę Bižienę, 
vietoje gėlių Australijos Lietuvių 
Skautų Fondui 20 dolerių aukojo 
Milda Karpavičienė.

NAUJI 
M.P. SKAITYTOJAI

W. B. Gakas, N.S.W.
D. R. Gakas, N.S.W.

SYDNEJŲJE
LITERATŪROS IR MENO 

POPIETĖ
Balandžio 30 dieną Sydnejaus 

Lietuvių klube, įvyks literatūros ir 
meno popietė. Pradžia 2 vai.

Programą išpildys Sydnejųje gyve
nantieji rašytojai, poetai, pianistai 
dailininkai ir dailininkės. Tokio masto 
popietė Sydnejųje ruošiama pirmą 
kartą. Matysime ir girdėsime apie 
trisdešimt programos dalyvių.

Įėjimas nemokamas.

HOBARTE
Hobarto lietuvių Apylinkės moterų 

komitetas rengia Motinos dienos 
minėjimą Hildegard ir Bonifaco Šikš
nių rezidencijoje, 43 Eastos Av. 
Moonan West, šeštadienį, gegužės 6 
dieną, 7 vai. vakaro.

Moterų komitetas paruoš maistą. 
Gėrimus galima bus gauti vietoje, o 
kas nori - gali atsinešti savo.

Visus Tasmanijos lietuvius ir lietu
ves prašome apsilankyti. Prisiminsime 
ir pagerbsime lietuvę Motiną, taip pat 
išreikšime pagarbą ir meilę visų mūsų 
motinoms, esančioms čia ir kitur.

Atvykite visos ir visi, nes kuo 
daugiau - tuo linksmiau. Lauksime!

Hobarto Apylinkės 
Moterų komitetas

asmuo (vyras ar moteris), kuris galėtų rūpintis laikraščio ekspedicija.
Į ekspedicijos darbą įeina: ketvirtadienį atsiimti laikraščio tiražą 

spaustuvės, tą patį vakarą suvynioti ir kitą rytą išsiųsti paštu.
■ Dėl atlyginimo ir tolimesnės informacijos, kreiptis asmeniškai ar telefonu į
I V. Patašių tel. 5584640 (vakarais) arba į

A. Dudaitį tel. 7279191 (vakarais).

iš ::

Lietuvių Bendruomenės Spaudos
Sąjungos valdyba

Melbourno "Dainos Sambūris” kviečia visus atšvęsti mūsų 40 metų veikios j 
■: sukaktuves apsilankant i |

JUBILIEJIN l BALIU

SMOKG ASBORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

DĖMES! o i

Mieliems klubo lankytojams 
pranešame, kad antradieni, 

balandžio 25 clieneu 
ANZAC DAY, klubas bus 
darytas nuo 1 vai. po pietų.

Šeštadienį, gegužės mėn. 6 d., 8 vai. vakaro 
Kviečiame visus i metinį klubo

BALIU
Bilieto kaina 25 doleriai, įskaitant šiltą vakarienę, vyną ir šampaną, 

šokiai iki 1 valandos ryto.
Prašome iš anksto užsisakyti stalus klubo raštinėje.

MELBOURNE
Melbourno teatro " Aušra" pakvies

tas mūsų mieste Sydnejaus teatras 
"Atžala" rodys K. Ostrausko keturių 
paveikslų dramą "Čičinskas".

Spektaklis įvyks balandžio 30 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų 
Melbourno Lietuvių namuose.

AUKOS
BALTIC NEWS

I. ir V. Venclovai $50
V. ir J. Ramanauskai $20
G. Grybaitė $10
R.ir P. Juozapaičiai $10
P. Kušleikienė $10
V. Stanevičienė $10

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas 

"Baltic News" atstovas N.S.W.

APMOKAMAS SKELBIMAS

Refund of 
Review fee

As announced by the Minister for Immigration, 
Local Government and Ethnic Affairs, Senator 
the Hon. Robert Ray, on 7 April 1989, the 
Commonwealth Government has offered to re
fund the $240 administrative fee collected in 
connection with applications for review by the 
Immigration Review Panel.

The offer is open to any person who applied 
for a review and whose fee was received by the 
Department of Immigration, Local Government 
and Ethnic Affairs between 12 December 1988 
and 7 March 1989.

A person seeking a refund of the fee should 
write to the office where they lodged their 
review application, stating their
• full name and date of birth; and
• the date the review application was made.

The refund offer Is open until 30 June 1989.
Fees lor review which were collected between 

12 December 1988 and 7 March 1989, and which 
remain unrefunded at the end of June 1989, will be 
used in the Campaign Against Racism to be 
introduced in 1989-90.

DEPARTMENT OF IMMIGRATION, 
LOCAL GOVERNMENT 
AND ETHNIC AFFAIRS

j-rrrr trr fr^i*** ********* r r rirrr*'*^*** ****************************** *************'

kuris Įvyks š.m. gegužės mėn. 20 dieną (šeštadienį) 7 vai. vakaro Melbourno *
Lietuvių klubo namuose. |

išgirsite negirdėtų dainų, bus loterija, šokiams gros orkestras, jūsų lauks t
karšta vakarienė. . . - |

Stalus prašome užsisakyti iki gegužės 17 dienos pas Raimondą Dagi | 
telefonu 3662903 arba pas Vincą Lazauską telefonu 292726. |

Įėjimas 15 dolerių asmeniui. Apranga vakarinė. f

Dainos Sambūrio" valdyba

:: HAMBURG-VILNĮ US EXPORT G mb H ;! 
:; Suteikite savo artimiesiems Lietuvoje džiaugsmą - padėkite įsigyti :; 
’ automobilį (naudotą ar naują), "Lada" ir Vokietijoje parduodamus modelius. ;• 
;I Visos išlaidos padengiamos valiuta.

Mūsų paslaugos - Jūsų artimųjų iškvietimas iš Lietuvos į Vokietiją, <! 
:: išlaikymas, pagalba perkant automobilį, dokumentų apiforminimas ir t. t. ;

Kainos ir kita informacija teikiama: Hamburg - Vilnius Export GmbH, ;■ 
•: Darbovenstieg 2, D - 2000 Hamburg 55. Tel.(040) 870 35 24, Telex 2164589 ■: 

hvex d - Edita Behrens. i;

MERKURIUS
j I Valiutinė parduotuvė "Merkurijus" Vilniuje, Kosmonautų prosp. 31 pakeitė 
•; savo veidą:

Atnaujinti parduotuvės įrengimai, išplėstas ir atnaujintas prekių 
asortimentas.

;; Ateikite, žiūrėkite, suteikite savo artimiesiems džiaugsmo. Jūs rasite pas
;■ mus: -
? .

” F*, tvtpt a t. ”— įvairius mezgimo mašinų modelius, įvairių
;! rūšių siūlus, mezgimo žurnalus.

; "PUMA"- sportinė apranga, nauji modeliai.

” SC OTC H" 3M- spalvoti foto filmai. '
’ 1

; " OL Yb/EPI A" — rašomosios mašinėlės lietuvių kalba. ::

jvio Ft R1 S” — mikro bangų krosnelės, indų plovimo mašinos, 
drabužių lyginimo automatai ir daug kitų 
nepakeičiamų pagalbininkų moterims.

V A R T A " — baterijos įvairiems tikslams, 
personaliniai kompiuteriai ir printeriai. ::
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