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DEMONSTRACIJA MASKVOJE
Spalio 30 dieną apie dešimt 

tūkstančių taikių Maskvos gyventojų, 
rankose laikydami degančias žvakes 
susirinko demonstracijai prie KGB 
vyriausybės rūmų. Demonstracijos 
tikslas - Sovietų Sąjungos saugumo 
policijos kariuomenės nužudytų ir 
nukankintų milijonų žmonių prisi
minimas.

Tačiau demonstruojantiems Mas
kvos gyventojams, einantiems nuo 
seniausio KGB kalėjimo Lubiankos 
link Puškino aikštės ir šaukiantiems 
"Šalin KGB", "Laisvės", kelią netru
kus pastojo jauni kareiviai su lazdo
mis. Kareiviai puolė pirmose eilėse 
einančius, mušė juos lazdomis ir vedė į 
jau paruoštas ir laukiančias mašinas. 
Vienas iš demonstrantų buvo net 
penkių kareivių apsuptas, mušamas ir 
jėga nutemptas l laukiantį autobusą. 
Vėliau kareiviai puolė demonstruo
jančius Puškino aikštėje. Čia jie plėšė 
žmonas iš rankų plakatus, vėliavas, 
kuriuose buvo įrašyti kaltinimai ko
munistų partijai ir KGB.

Nežiūrint kariuomenės puolimo ir 
daugelio demonstruojančių areštavi
mo, susirinkę maskviečiai ten išsilaikė 
iki vėlyvo vakaro sutartinai šaukdami: 
"Fašistai", "Gėda". Demonstracijos 
metu buvo matyti, kaip jauni kareiviai

Demonstruojantys prie Lubiankos.

RYTU VOKIETIJOJE
Rytų Vokietijos gyventojai įgauda

mi vis daugiau drąsos ir pasitikėjimo 
toliau organizuoja demonstracijas 
nukreiptas prieš komunistinę krašto 
vyriausybę.

Leipcige įvyko demonstracija, ku
rios metu demonstravo virš trijų 
šimtų tūkstančių miesto ir jo apylin
kių gyventojų. Tai buvo bene didžiau
sia demonstracija, kada nors įvykusi 
komunistinėje valstybėje.

Demonstracijos metu žmonės rei
kalavo laisvų rinkimų ir kad būtų 
nugriauta Berlyno siena, skirianti 

puolė ir mušė net tuos, kurie ramiai 
stovėjo ir mušami nebandė bėgti. 
Vienas iš demonstraciją stebinčių 
korespondentų buvo užpultas civiliai 
apsirengusio saugumiečio ir net kada 
buvo išsiaiškinta, jog jis ne demons
trantas, bet korespondentas, ant jo 
galvos pasipylė ir kareivio lazdos 
smūgiai. Mačiusieji liudijo, kad dar ir 
policijos autobuse uždarytus spardė ir 
mušė lazdomis.

Demonstracija prasidėjo labai ra
miai, šalia Lubiankos rūmų. Ji buvo 
organizuota Stalino teroro aukų 
neoficialią "Politinių kalinių dieną". 
Platinamuose lapeliuose buvo aiškina
ma, kad šiuose rūmuose stalininio 
teroro metais buvo tardomi, kankina
mi ir žudomi žmonės. Nežiūrint to, 
kad paskutiniu laiku vedama propa
ganda apie KGB stalinistinės veikios 
pakeitimą, dauguma Sovietų Sąjungos 
gyventojų, ypatingai tie, kurių šeimos 
nariai savo gyvybes atidavė stalininio 
režimo laikais, jaučia baimę, neapy
kantą ir nepasitikėjimą šia įstaiga.

Demonstraciją Maskvoje ir kariuo- 
menės bei civilinės saugumo tarnybos 
žiaurų elgesį taikių gyventojų atžvil
giu rodė ir Australijos televizija.
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vienos tautos, bet dviejų valstybių 
žmones. Rytų Vokietijoje jau susidarė 
laisvės siekianti grupė pasivadinusi 
"Neues Forum".

Naujasis Rytų Vokietijos prezi
dentas Egon Krenz nerasdamas gali
mybių kaip sustabdyti krašte vyks
tančias masines demonstracijas, sku
biai buvo išvykęs į Maskvą pasi
tarimams su M. Gorbačiovu.

Rytų Vokietijos vyriausybė, maty
dama, kad tokias milžiniškas demons
truojančių minias numalšinti nepa
vyks, policijai įsakė nesikišti, tik

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje.

palaikyti tvarką miesto eisme.
Demonstruojantys mano, kad yra 

pasiekę bent vieną laimėjimą. Jau per 
30 metų Rytų Vokietijos televizijoje 
buvo rodoma propagandinė, prieš 
Vakarų Vokietiją nukreipta programa 
"The Black". Ir štai po 30 metų 
aktyvios veiklos, programa užbaigė 
savo gyvenimą.

Rytų Vokietijoje nemažai visokių 
pasaulio religijų bažnyčių ir švento
vių. Leipcige jų yra septynios. 
Paskutiniuoju laiku bažnyčios labai 

KIEK LIETUVOJE GYVENTOJŲ
1989 metų sausio mėnesį atliktas eilinis sąjunginis gyventojų surašymas. 

Lietuvoje jis buvo ketvirtas pokario metais.
Preliminariais gyventojų surašymo duomenimis. Respublikoje 1989 metų 

sausio 12 dieną gyveno 3 milijonai 690 tūkstančių žmonių ir per 10 metų po 
1979 metų surašymo jų pagausėjo 292 tūkstančiais, arba 8.6 procento.

Gyventojų skaičiaus prieaugis per pastaruosius 10 metų prilygsta 
bendrasąjunginiam lygiui ir yra kiek didesnis už kaimyninių respublikų:

Sovietų Sąjungoje - 286.717 000
Lietuvoje - 3.690 000
Latvijoje - 2.681 000
Estijoje - 1.466 000
Lietuvoje miesto gyventojų 1989 metų sausio mėnesį buvo 2. 509 000 

žmonių, o kaimo gyventojų - 1.181 000 žmonių, kas procentais sudaro miesto 
gyventojų 68, o kaimo - 32.

Per 10 paskutinių metų miesto gyventojų skaičius išaugo 447 tūkstančiais 
žmonių, arba 22 procentais, o kaimo sumažėjo 155 tūkstančiais žmonių, arba 
12 procentų.

Respublikos gyventojų tankumas viename kvadratiniame kilometre 
padidėjo nuo 52 žmonių 1979 metais iki 57 žmonių 1989 metais.

Surašyta 1750 000 vyrų ir 1940 000 moterų.

aktyviai lankomos, kasdien į pamaldas 
susirenka tūkstančiai žmonių, kurių 
susirenka tiek, kad nebesutilpdami 
viduje, meldžiasi aplink jas. Liuteronų 
bažnyčiose, prieš pradedant melstis, 
šaukiama "Shalom", kas hebrajų 
kalboje reiškia laisvė.

Pasaulis bunda iš neutralumo politi
koje ir mato, kad ne tiktai Pabaltijo 
tautos, bet ir visos kitos Rytų 
Europos valstybės vis aktyviau ir 
aktyviau bando nusimesti komuniz
mo jungą.
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AUSTRALJCS
■ LIETUVIŲ DIENIŲ

APYSKAITA
PAJAMOS:

Paskolos '
Aukos ir kitos pajamos
Renginiai - bilietai ir rinkliavos
Pietų Australijos valdžios parama

- 5000,00 dolerių.
- 1733,38 dolerių.
- 37817,36 dolerių.
- 3785,00 dolerių.

48335.74

IŠLAIDOS:

Grąžintos paskolos
Renginiai
Pašto, telefono, spausdinimo ir 
kitos išlaidos
Video įrašai
Ex Libris premijos
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- 5000,00 dolerių.
- 32475,30 dolerių.

3706.19 dolerių.
850,00 dolerių.

800,00 dolerių.

42831.49

LIKUTIS 5504,25 dolerių paskirtas sekančiai: 
300,00 dolerių. 
300,00 dolerių. 

200,00 dolerių. 
200,00 dolerių.

l
l

"Mūsų Pastogei" 
"Tėviškės Aidams" 
"šventadienio Balsui" 
"Adelaidės Lietuvių Žinioms' 
XVI ALD chorinės muzikos 
konkursui
ALB Krašto valdybai

1500,00 dolerių.
3004.25 dolerių.

Pirmininkė

A LB Adelaidės Apylinkės Kontrolės komisija patikrino XV Australijos 
Lietuvių Dienų knygas, sąskaitas ir dokumentus bei gavo reikalingą 
informaciją ir paaiškinimus. Aukščiau nurodyta apyskaita atitinka 
atsiskaitomybės dokumentus ir yra Kontrolės komisijos patvirtinta.

XV - tosios Australijos Lietuvių dienos , 
Adelaidėje, 1988 m. pagaigoje, praėjo labai i 
sėkmingai. Jas ilgai prisiminsime kaip Į 
paskatinimą, atgaivinimą ir, kartais, prigęs- į 
tančių mūsų išeivijos, tautinių jausmų l 
pažadinimą.

Nuoširdžiai dėkojame XV - tųjų Austrą- į 
lijos Lietuvių Dienų Rengimo komitetui ir jo l 
pirmininkei Janinai Vabolienei už šių j 
Lietuvių Dienų kruopštų pravedimą. i 

ALB Krašto valdyba
I

Lietuvos Pilietybės Įstatymas 
Projektas

II. LIETUVOS PILIETYBĖS
l GUI MAS 

1O straipsrjis — Lietuvos pilietybės 
įgijimo būdai

Lietuvos pilietybė įgyjama: tarptautinių sutarčių numatytais pa-
1. pagal gimimą; grindais;
2. suteikus Lietuvos pilietybę 4. kitokiais šio įstatymo numatytais

(natūralizacija); pagrindais.
3. optacijos būdu ir kitais Lietuvos
11 straipsnis — Vaikų, kuri 14 tėvai 
yra Lietuvos piliečiai, pilietybė

Vaikas, kurio abu tėvai jo gimimo 
metu buvo Lietuvos piliečiai, yra 
Lietuvos pilietis nepriklausomai nuo
12 straipsnis — Vaikų,
tėvų yra Lietuvos 

Esant skirtingai tėvų pilietybei, 
jeigu vaiko gimimo metu vienas jų 
buvo Lietuvos pilietis, valkas yra 
Lietuvos pilietis:

1. jeigu jis gimė Lietuvos respubli
kos teritorijoje;

2. Jeigu jis gimė už Lietuvos ribų, 
bet tėvų arba vieno iš jų nuolatinė 
"Mūsų Pastogė" 

to, ar jis gimė Lietuvos teritorijoje, ar 
už jos ribų.

kuri 14 vienas iš 
pilietis, pilietybė 
gyvenamoji vieta tuo metu buvo 
Lietuvos teritorijoje.

Esant skirtingai tėvų pilietybei, 
jeigu vaiko gimimo metu vienas jų 
buvo Lietuvos pilietis ir jeigu tuo
metu abiejų tėvų nuolatinė gyve- 
namop vieta buvo už Lietuvos ribų, 
vaiko, gimusio už Lietuvos ribų,
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pilietybė nustatoma pagal tėvų susi
tarimą.

Vaikas, kurio vienas iš tėvų vaiko
Vaikų, kuri 14 tėvai 
pilietybė

joje gimusiu ir yra Lietuvos pilietis.

Li etuvos

JL3 straipsnis — 
nežino mi,

Lietuvos teritorijoje rastas vaikas, 
kurio abu tėvai nežinomi, laikomas

15 straipsnis —
suteiki mo

Lietuvos pilietybė gali būti suteikta 
kitos valstybės piliečiui arba asmeniui 
be pilietybės jo prašymu, jeigu jis 
sutinka duoti Ištikimybės Respublikai 
priesaiką ir atitinka šias sąlygas:

1. moka lietuvių kalbą;
2. turi nuolatinę gyvenamąją vietą 

Lietuvos teritorijoje pastaruosius 10 
metų;

3. turi nuolatinę darbo vietą arba 
legalų pragyvenimo šaltinį Lietuvos

gimimo metu buvo asmuo be pilietybės 
arba nežinomas, yra Lietuvos pilietis 
nepriklausomai nuo gimimo vietos.

pilietybės
sąlygos
teritorijoje;

4. žino Lietuvos Konstitucijos 
pagrindus.

Lietuvos pilietybė neteikiama as
menims, kurie:

1. padarė nusikaltimų žmoniškumui 
ar vykdė genocidą;

2. bausti laisvės atėmimo bausme už 
sunkų tyčinį nusikaltimą;

3. yra chroniški alkoholikai ar 
narkomanai.

16 straipsnis — Lietuvos pilietybės 
suteikimas asmeniui, sudariusi am 

santuoka su Lietuvos piliečiu
Asmeniui, sudariusiam santuoką su teikiama, jei #s atitinka šio įstatymo 

Lietuvos piliečiu ir gyvenančiam šioje J5 straipsnio (išskyrus pirmosios 
santuokoje pastaruosius trejus metus dalies 2 ir 3 punktus) nustatytas 
su juo Lietuvoje, Lietuvos pilietybė sąlygas.

17 straipsnis — Ištikimybės 
Respublikai priesaika

Asmenys, kuriems suteikiama Res
publikos pilietybė, duoda tokią prie
saiką:

"Aš, (vardas, pavardė), įgydamas 
(a) Lietuvos pilietybę, iškilmingai 
prisiekiu, kad būsiu ištikimas Lietuvos 
Respublikai, laikysiuos ir vykdysiu 
Respublikos Konstituciją bei įstaty
mus, gerbsiu Lietuvos kultūrą, kalbą, 
papročius ir tradicijas, prisidėsiu prie

Lietuvos valstybės suklestėjimo ir jos 
interesų gynimo".

Ištikimybės priesaika duodama vie
šai ir iškilmingai Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiume, o jo 
pavedimu, - Lietuvos rajonų, miestų 
Liaudies deputatų tarybose. Pilietybę 
įgyjantis asmuo lietuviškai pagarsina 
priesaikos tekstą, po to jį pasirašo.

III. LIETUVOS PILIETYBĖS 
NETEKIMAS, JOS GRĄŽINIMĄ^ 

IR IŠSAUGOJIMAS
18 straipsnis — Lietuvos pilietybės 

.v . net eki iii as
Lietuvos pilietybės netenkama: 3. Lietuvos tarptautinių sutarčių
1. atsisakius Lietuvos pilietybės; numatytais pagrindais.
2. atėmus Lietuvos pilietybę;
19 straipsnis — Lietuvos pilietybės 

atsisakymas
Lietuvos pilietis turi teisę atsisaky

ti Lietuvos pilietybės.
Atsisakyti Lietuvos pilietybės ne

leidžiama, jeigu to prašantis asmuo 
patrauktas atsakomybėn kaltinamuoju

arba jo atžvilgiu yra įsiteisėjęs ir 
vykdytinas teismo sprendimas, arba 
jeigu asmens atsisakymas Lietuvos 
pilietybės prieštarauja Lietuvos sau
gumo interesams.

20 straipsnis — Lietuvos pilietybės 
atė mi m as

Lietuvos pilietybė iš asmens gali 
būti atimta Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo sprendimu. Pilie
tybės atėmimo pagrindai yra šie:

1. Respublikos pilietybės įgijimas 
suklastojant dokumentus arba kitokios 
apgaulės būdu;

2. itin sunkių nusikaltimų respubli

kai padarymas;
3. stojimas kitos valstybės tarnybon 

be kompetetingų Lietuvos valstybės 
organų žinios ir leidimo;

4. tarptautinėje teisėje numatytų 
nusikalstamų veiksmų žmoniškumui 
padarymas ar genocido vykdymas.

2 J. straipsnis — Lietuvos pilietybės 
gfrEĮžini mas

Asmeniui, netekusiam Lietuvos pi
lietybės šio įstatymo 18 straipsnio 1 ir 
3 punktuose numatytais pagrindais, jo 
prašymu gali būti grąžinta Lietuvos 
pilietybė, jei prašymo pateikimo metu

jis gyvena Lietuvos teritorijoje ar nori 
joje apsigyventi ir atitinka šio 
įstatymo 15 straipsnio (išskyrus pir
mosios dalies 2 ir 3 punktus) 
nustatytas sąlygas.

22 straipsnis — Teisės 1 Lietuvos 
pilietybę išsaugojimas

Teisė į Lietuvos pilietybę išsaugo- Kitiems lietuviams Respublikos pi- 
ma asmenims, iškeldintiems ar pasi- lietybė pripažįstama, kai jie persikelia 
traukusiems iš Lietuvos teritorijos gyventi į Lietuvą ir duoda Ištikimybė* 
nuo 1940 metų, taip pat jų vaikams ir Respublikai priesaiką, 
vaikaičiams.

IV. VAIKU PILIETYBĖ, 
PASIKEITUS TĖVU PILIETYBEI 

23 straipsnis — Vaikų pilietybės 
pasikeitimas, pasikeitus abieju 

tėvų pilietybei
Jeigu abu tėvai įgyja Lietuvos nesukakusių 14 metų amžiaus, pilie- 

pilietybę arba abu jos netenka, tybė.
atitinkamai pasikeičia ir jų vaikų, (Bus daugiau)
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VASINGTONO-MASKVOS nauja 
DRAUGYSTĖ

Dr. Jonas Kunca
Neilgai teko džiaugtis Jungtinių 

Amerikos Valstijų prezidento G. Bush 
politikos santūrumu. Tiesa, Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu, ji dar liko tokia 
pati, tačiau santykiai su Maskva 
staiga atšilo.

Jungtinių Amerikos Valstijų sekre
torius J. Baker, iki šiol buvęs atsargus 
su sovietais, savo kalboje pareiškė, 
kad amerikiečiai turi istorinę progą 
santykių su Sovietų Sąjunga pagerini
mui, o Amerikos - Sovietų Sąjungos 
prekybos ir ekonomikos komiteto 
pirmininkas D. Andreas perskaitė 
Amerikos prezidento laišką M. Gorba
čiovui, kuriame G. Bush rašo: " Aš esu 
pasiruošęs veikti kartu su kongresu, 
kad Sovietų Sąjungai atverti kelią dėl 
"most - favorable nation" statuso 
suteikimo.

Baltuosiuose Rūmuose JAV prezidentas G. Bush, Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras E. Ševarnadzė ir Amerikos valstybės sekretorius J. Baker.

Septynių Amerikos biznierių grupė 
pasigyrė, kad į kasdieninių reikmenų 
gamybą Rusijoje investuos 500 milijo
nų dolerių ir per ateinančius 15 metų 
- dar 10 bilijonų dolerių. Nesigilinant 
į smulkmenas, darosi aišku, kad 
Šiaurės Amerika vėl skuba padėti 
Sovietų Sąjungai, kaip kad darė 
praeityje, iš savo pusės nestatydama 
aiškių sąlygų. Atrodo, kad biznis 
Amerikai yra pirmoje vietoje.

Jeigu tik vienbalsiai priimta Šiaurės 
Amerikos senato rezoliucija reikalau
janti Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybės atstatymo mus pradžiugino, tai 
šis oficialiosios politikos posūkis mus 
verčia susirūpinti.

Buvęs tos pačios Amerikos prezi
dentas Ruzveltas (Roosevelt) yra 
atsakingas dėl Rytų Europos ir 
Pabaltijo patekimo į rusų rankas, o 
taip pat už visas su tuo surištas 
pasekmes. Vašingtono pareiga būtų 
dabar atitaisyti pačių amerikiečių 
padarytą klaidą. Padėti Rusijai ir M. 
Gorbačiovui, tačiau su sąlyga, kad 
Maskva, kad ir palaipsniui, užimtiems 
kraštams grąžintų laisvę. Tokia 
politika būtų logiška, morali ir 
atsakinga. Šiuo momentu, kuomet 
Rusijai gyvybiškai būtina pagalba, M. 
Gorbačiovas ir politinis biuras, reikia 
manyti, "neužsigautų" dėl tokio 
švelnaus reikalavimo. Tuo labiau, kad 
Lenkija ir Vengrija jau vis tiek yra 
prarastos. Rumunija ir Jugoslavija 
nepriklauso Maskvai, nors tebeturi 
komunistiškas valdžias. Lieka viena 
Bulgarija, kuri rusų hegemonijai 
nesipriešina, kadangi save laiko ruso- 
filiniu kraštu.

Ko Vašingtonas turėtų reikalauti iš 
Maskvos. - tai tik Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės atstatymo. Po Ri
bentropo - Molotovo pakto slaptų 

priedų suradimo ir pasmerkimo, Rusi
ja neturi kuo pateisinti Pabaltijo 
valstybių okupacijos tąsos. Užtektų 
apie tai priminti M. Gorbačiovui. Tik, 
deja, Vašingtonas iki šiol to nedaro ir 
nerodo intencijos tai daryti. Ko tuo jis 
siekia? Padrąsinti M. Gorbačiovą, kad 
nusileistų teisėtiems pabaltiečių rei
kalavimams? Čia demokratinio pasau
lio vadas pasirodo nekokioje šviesoje. 
Juk ne grąžus žodžiai, bet darbai 
kalba už save. Raminimas, kad 
nepripažįsta Pabaltijo okupacijos ir 
kartu neišnaudojimas progos mus 
rimtai užstoti, kalba apie veidmainiš
kumą.

Amerika vargu ar išgelbės Rusiją 
darydama su ja biznius. Geriausiu 
atveju, gal tik prailgins rusų imperijos 
žlugimą. Viena: pati Šiaurės Amerika 

yra skolose iki ausų; antra: Rusiją gali 
išgelbėti tik patys rusai, atsikratę 
komunistinės santvarkos ir rimtai 
dirbdami. Deja, ji neturi tam tinkamų 
žmonių. Užsienio pagalba jiems, kaip 
aspirinas - laikinai palengvins ligos 
simptomus, bet jos negydys.

Mes negalime pakeisti Vašingtono 
politikos. Vis dėlto privalome prašyti 
ir reikalauti, kad Pabaltijys nebūtų 
parduotas antrą kartą! Galų gale 
Baltieji Rūmai turi atkreipti dėmesį į 
pačios Amerikos senato rezoliuciją. 
Per mums palankius senatorius mums 
reikėtų daryti spaudimą į valdžią.

O jei neišklausys? Kas tada? 
Negerai, tačiau dėl to pasaulis 
nesibaigs. Amerika baigia savo pasau
linės galybės dienas. Europa šiuo metu 
nuo Vašingtono priklauso žymiai 
mažiau. Rusijai vis silpnėjant, euro
piečiams nebus reikalinga miiitarinė 
Amerikos parama. Susivienijusi Euro
pa, kartu su susijungusia Vokietija, 
apsigins pati. Ar mums tai patinka ar 
ne, Europos ekonominio ir karinio 
potencialu turėtų būti Vokietija. 
Vokietijai, tokiu atveju, būtų paranku 
turėti neutralias valstybes tarp savęs 
ir Rusijos, kurių tarpe bus ir Lietuva. 
Pagaliau, ne Šiaurės Amerika, bet 
Vokietija ir Japonija turi pakankamus 
kapitalus reikiamus Rusijos atstaty
mui. Kiek iki šiol matosi, vokiečiai 
savo paramą teikia tik tokiems 
kraštams, kurie perima demokratinę 
santvarką.

Dėl Vašingtono aukščiausių politi
nių vadų pasisakymų, darosi nejauku, 
tačiau dar yra vilties, kad tikroji 
politika nebus tokia, kaip kad dabar 
atrodo. Kaip ten bebūtų, kad ir 
amerikiečių apleisti, mes vis tiek 
atgausim savo laisvę, nors ir kiek 
vėliau.

TAUTOS ŠVENTĖ

Minėjimo dalyviai ir svečiai. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: ketvirtoji Irena 
O'Dwyer, kunigas J. Petrauskas, Sale seniūnė Elena Eskirtienė, Latrobe 
Valley seniūnė Veronika Koženiauskienė, paskutinis dešinėje sodybos 
šeimininkas Servacijus Šabrinskas.

Tautos šventės minėjimas Latrobe 
Valley seniūnijoje įvyko rugsėjo 24 
dieną Servacijaus Šabrinsko sodyboje 
Moe mieste.

Minėjimas buvo pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė kunigas J. Petraus
kas. Antroje minėjimo dalyje viešnia iš 
Melbourne Irena O’Dwyer vaizdingai 
papasakojo apie savo, tris mėnesius 
trukusią, viešnagę Lietuvoje. Atidžiai

Spaudoje buvo skelbta, iš lūpų į 
lūpas ėjo - Akademinio Skautų 
Sąjūdžio (ASS) Sydnejaus skyrius ASS 
65 - jų metinių paminėjimui ruošia 
viešą popietę - kviečiami visi ir 
visos...

Na, spalio mėnesio 29 dieną 
primarmėjo svetelių į Bankstowno 
lietuvių klubą, kurio vieną, tam 
reikalui skirtą salę,- beveik platinti 
reikėjo, kad visus norinčius sutalpinti. 
Kuklūs tie skautai akademikai - 
pasirinko neperdidžiausią salę... Tad 
vėliau teko ir kėdžių papildomai 
gabenti, svečius ir viešnias susodinti.

Patys akademikai dar prieš sve
čiams užplūstant salę buvo subėgę į 
savo uždarą sueigą, kurios metu, kaip 
gandai sako, buvusi perrinkta skyriaus 
valdyba, t. y. ASS skyriaus pirmininke 
- ps. fil. Eglė Žižytė - Garrick, o jos 
pavaduotoja - ps. fil. Tamara Vingi- 
lienė. Buvę aptarta ir eilė kitų 
reikalų, tarpe kurių skyriaus atstova
vimas tridienyje Pabaltijo simpoziu
me, lapkričio 25 - 26 dienomis 
įvyksiančiame Sydnejaus universitete, 
išlaidų apmokėjimo ir kt. Nors, visas 
paslaptis kas ten sužinos?..

Minėjimą atidarė ASS skyriaus 
pirmininkė E. Garrick, supažindinda
ma susirinkusius su dienos programa: 
apie visus šiuo metu dominančius 
klausimus - kas, kaip, kur atgimstan
čioje tėvynėje papasakosią tik iš 
Lietuvos grįžę, ten ilgesnį laiką 
pagyvenę, profesorius Algis Kabaila ir 
skyriaus narė sociologė ps. fil. 
Kristina Virgeningaitė.

Sesė K. Virgeningaitė papasakojo 
apie savo asmeninius pergyvenimus, - 
perpintus lengvu jumoru, įspūdžius 
apie savo viešnagę tėvynėje. (Jie bus 
spausdinami atskiru straipsniu).

Profesorius A. Kabaila, platesnėje 
apžvalgoje perbėgo per tėvynėje vyks 
tantį atgimimo judėjimą, savo pasako
jimą iliustruodamas magnetofoninių 
juostelių įrašais bei atsivežtais suve
nyrais, kaip plakatai, kalendoriai ir kt. 
Jo nuomone, jeigu Lietuva nebūtų 
atgimus dabar, gal ji nebūtų atgimus 
iš viso, kadangi praėjo didelis metų 
tarpas, kai visa kas lietuviška buvo 
draudžiama, o jaunosios kartos buvo 
auklėjamos svetimoje dvasioje. Patį 
atbudimą jis mato visoje tautoje, o 
kaip vieną iš svarbiausių jo variklių - 

klausėmės geros pasakotojos žodžių ir 
baigus kalbėti uždavinėjome klausi
mus, į kuriuos Irena mielai atsakė. 
Minėjimą baigėme Tautos Himnu.

Po minėjimo visi vaišinosi, kalbėjo ir 
vėl uždavinėjo klausimus I. O'Dwyer.

Seniūnijos kasos labui buvo sureng
ta rinkliava ir loterija. Ačiū visiems 
dalyvavusiems mūsų seniūnijos minė
jime.

dar iš toliau. Iš Australijos, 
ar ten kalba lietuviškai? 
nelabai.
gal rusiškai?..
ten kalba tik angliškai, 
matyt, kad' jie apie tokią

_ .__ ________________ a. a.

PAS AKADEMIKUS 
SYDNEJUJE

Lietuvos Atgimimo Sąjūdį, apie kurį 
visi žino ir jo siekius supranta. Tam 
pailiustruoti, jis pdpasakojo vieną 
mažą epizodą įvykusį kažkur Dzūkijo
je. Keli pagyvenę vyrai tašė labai 
didelius, tiesiog gigantiškus kryžius. 
Profesorius susidomėjęs priėjo, klausia 
kur, kas, kam? Girdi, dabar Sąjūdžio 
laikai - kryžius galima statyti kur nori 
ir kiek nori!..' Kaimyninis kaimas 
pasistatė tris, o jie statą... keturis! 
Paklausė vyrai ir jo.

- Ar iš toli? Gal iš Kauno?
- Ne, - atsakęs, - iš toliau.
- Tai turbūt iš Vilniaus?
- Ne,
- Tai
- Ne,
- Tai
- Ne, 
Buvo

Australiją nieko nežino, o va, apie 
Sąjūdį žino!..

Atgimimas esąs jaučiamas visose 
srityse - atgauti tautiniai simboliai, 
spauda, radijas, televizija. Dabar 
ruošiamasi ekonominei savivaldai. 
Vyksta savaitiniai pasitarimai tarp 
Sąjūdžio ir oficialiosios krašto val
džios. Steigiasi visuomeninės ir politi 
nės organizacijos (kurioms visoms 
reikalinga parama). O ir anksčiau 
egzistavusios organizacijos esančios 
visai pasikeitę, komjaunuoliai net 
atsiskyrę nuo visasąjunginio komso- 
molo... į Lietuvos Laisvės Lygą (LLL) 
esą susibūrę tautos kankiniai, kuriuos 
reikią gerbti, jiems paminklus statyti, 
bet jie yra praeitis...

Dabartis ir ateitis priklauso Sąjū
džiui!..

Nesant 
ninkė E. 
gentams
svečiams, pakvietė visus vaišėms kava 
ir pyragaičiais, prie kurių patarnavo 
jaunosios Akademinės Skaučių Drau
govės narės.

Dar ilgokai ūžė salėje susirinkę 
šventės dalyviai, dalindamiesi įspū 
džiais, apžiūrėdami iškabintus plaka
tus, kalbėdamiesi su seniai besutiktais 
bičiuliais...

O ASS pradėjo 65 - sius savo 
veiklos metus! Ačiū akademikams už 
įdomiai pravestą šventę ir pakvietimą 
joje dalyvauti.

B. Ž.
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LIUDAS DOVYDĖNAS Užrašai
Po to instruktorė palietė benamių 

(bezprizomik) auklėjimą. Kai aš 
pasakiau, kad Lietuvoje tokių bezpri- 
zomikų, kokius turi Tarybų Sąjunga, 
beveik nėra, nes kitokios šeimos 
sąlygos ir specifinė Tarybų Sąjungos 
buitis po revoliucijos ir dabartinė

įstaigų viršininkas nepasistengė su
prasti vyriausybės jam patikėtų 
įstaigų sutvarkyti pagal bolševikinius 
reikalavimus, tai daugiau negu aišku.

Ir taip draugė instruktorė išliejo 
gausybę visokių kaltinimų ant mano 
galvos, kaip priešmokyklinių įstaigų

mintis neateitų į žmogaus smegenis. 
Tik kai, ką skelbia ir įsako komunistų 
partija ir jos vadas Stalinas, svyravi
mo ir abejojimo turi būti šventu 
griežtumu vykdoma.

Komunistai greit suprato, kad iš 
žmoniškesnį gyvenimą mačiusios ir

politika sukūrė savotišką, pasauliui 
neregėtą vaiko tipą - bezprizorniką, 
kuris Tarybų Sąjungoje sudaro gan 
įdomią, bet nelengvą problemą.

Draugė instruktorė, ar Nesuprasda
ma mano ironijos, ar norėdama 
išsisukti iš mano pastatyto klausimo, 
ūmai ėmė plūsti buvusią Lietuvos 
"išnaudojimo ir smurto vyriausybę", 
kuri taip buvo prislėgusi žmogų, kad ir 
vaikai negalėję pasirodyti gatvėje. 
Tarybų Sąjungoje, kur laisvė esanti 
visko pagrinduose, daug vaikų pametę 
tėvus, daug tėvų, tiesą sakant, 
pasirodę nepakankamai subrendę savo 
pareigai, apleidę vaikus. Ir taip 
susidarę daug šimtų tūkstančių bena
mių valkatų, vagišių. Bet socializmo 
didybė ir prasmingumas kaip tik 
pasirodę, kilus klausimui: ”Kur ir kaip 
sunaudoti tuos bezprizomikus?" Jau 
draugas Dzeržinskis pastebėjęs, kad iš 
benamių, betėvių vaikų galima išug
dyti tvirtus, ryžtingus, svarbiausia - 
negailestingus liaudies priešams, - 
GPU bendradarbius. Tie vyrukai, 
neprisirišę prie savo kertės, visokių 
šeimoj neišvengiamų sentimentalybių, 
jausmingumo, neturį tėvų, artimųjų, 
pasidarė geriausi NKVD bendradar
biai - kovotojai, niekad nesvyruoją, 
niekam kelio neduodą. Jie, reikia 
atvirai pasakyti, sudarę tvirčiausią ir 
griežčiausią socialistinės tėvynės

- Štai kaip moko Lenino - Stalino 
idėjos bendradarbiai: iš paskutiniųjų 
gyvenimo nuobirų pakelti ir padaryti 
naudingus žmones, ko nieko panašaus 
nerasi buržuazinėse valstybėse.

Man dar anksčiau teko kalbėti su 
vienu komunistu, kuris irgi didžiavosi, 
kaip tie asocialūs elementai, gatvės ir 
laukų gaminiai, buvo prijungti prie 
naudingo darbo NKVD. Aš pastebėjau 
tą dramatišką padėtį, susidariusią 
valstybėje griaunant šeimas ir išme
tant milijonus vaikų už tėviško lizdo, 
šilumos ir šeimos židinio, kad vėliau 
jie liktų tam režimui, kuriam išlaikyti 
reikia tokių ramsčių, kaip gatvėje ir 
žvėriškoje aplinkoje išaugę, nužmo
ginti vaikai. Eilinis komunistas į tai 
nesigilino, bet ne ką daugiau į tą 
tragišką būklę buvo įsigilinusi ir 
komjaunimo instruktorė, Maskvos 
pedagoginio intituto auklėtinė L-va.

Tik iš benamių, žvėriškoje aplinkoje 
ir instinktais išaugę bezprizornikai 
galėjo sukurti NKVD kadrus, kuriems 
nėko negalimo nėra ir nebus, ypač 
kovoje su "liaudies priešais".

Ilgai pasakojo instruktorė L-va apie 
bezprizomikus, kaip apie geriausių 
medžiagą NKVD kadrų sudarymui.
- Bet kokia padėtis jaunoje tarybi

nėje respublikoje Lietuvoje, kurios 
vaikų darželiuose, aikštelėse, vaikų 
namuose nėra jokio parengimo žinių ir 
informacijų tarnybai, kur nėra net po 
vieną asmenį darželyje ar namuose, 
kurie informuotų apie jiems pavestų 
įstaigų nuotaikas ir, svarbiausia, 
auklėtų bolševikinius vaikus budriais 
ir sumaniais tarybiniais piliečiais. Jau 
aš nekalbėsiu apie darželių, vaikų 
namų programas, kuriuose pilna 
visokių humanizmų, altruizmų, šovi
nizmų, bet kad ir svarbiausia sritis - 
tarnyba socialistinė tėvynės sargy
boje - visai neišvystyta. Aš nežinau, 
kas čia daugiausia kaltas, bet kad tų

viršininko. Ji ypač širdo ant manęs, 
kaip aš drįsęs*priešintis kompartijai, 
kuri pačioj pradžioj patiekusi auklė
tojų ir vedėjų kadrus, nurodžiusi 
veikimo plotą, bet aš sauvališkai 
paskyręs tokių svarbių įstaigų, kaip 
vaikų darželiai, aikštelės, namai, 
vedėjomis ir auklėtojais įvairius 
smetonininkus, šaulius, jaunalietuvius, 
atleistus karius, - pačius reakcingiau
sius gaivalus. Suprantama, tokie 
gaivalai niekad nebus nuoširdūs 
NKVD bendradarbiai, tai ką jau 
bekalbėti apie jų auklėtinius.

Tam pasitarime buvau ypač išvano
tas ir išskalbtąs, kai griežtai pareiš-
kiau, kad į šnipinėjimą netrauksiu nei 
auklėtojų, nei vaikų. Jeigu taip 
tvarkosi Tarybų Sąjungos auklėtojai ir 
NKVD, tai jau jų reikalas, o aš gal 
turiu seną auklėjimo pažiūrą, gal tai
ne bolševikiška, - negaliu ir nenoriu nuostabių

gyvenusios senesnės kartos nepavyks 
padaryti klusnius diktatūros vergus - 
robotus, todėl juos be jokio svyravimo 
likviduoja, izoliuoja. Suardydami šei
mą ir atskirus ūkius, jie išsklaidė tėvus 
ir vaikus. 0 kolchozų sodybose, it 
gyvulių garduose, lengva sekti ir 
kontroliuoti; be to, tėvai, neturėdami 
savo kampo, šeimai būtiniausių sąly
gų, atitolo nuo vaikų; o vaikai, 
skatinami propagandos "žengti sava
rankiu saulėto jaunimo keliu", ver
buojami į enkavedistų agentų eiles, 
išdavė tėvus ir nebesurišamai nukirto 
šeimos santykių gijas.

Gatvėj, be dorovės, nuoširdumo 
augančiam jaunime partija ir enkave
distai susirado talkininkų, kurie ėda 
vienas kitą, dega neapykanta viskam, 
kas netelpa į partijos programą arba į 
NKVD įsakymus. Tai ir yra viena 

priemonių, išlaikančių
bolševizmą ir sunkiausių bandymų 
valandomis. Sužvėrėjęs ir vienpusiškai 
išauklėtas jaunimas užliejo Rusijos 
plotus naujais žmonėmis, kokių 
Vakarų Europos kultūroje išaugęs 
žmogus negali ir įsivaizduoti.

pajungti auklėjimo NKVD tarnybai. 
Tai, žinoma, buvo pati didžiausia 

erezija. Instruktorė, kaip paskiau man 
pasakė posėdyje dalyvavęs komjau- 
nimi instruktorius S., labai nustebusi, 
kaip galįs nesulaikytas vaikščioti toks 
aukštas pareigonis ir toks žemas 
bolševikas.

Po tokio pareiškimo, draugų ir 
padorių viršininkų padedamas, šiaip 
taip pasitraukiau iš priešmokyklinio 
auklėjimo viršininko pareigų, nes joks 
pareigonis negali pasitraukti kada 
nori. Priima ir atleidžia kompartijai 
sutikus. Atleidimą iš tarnybos galima 
greit pelnyti, bet į kalėjimą arba 
stovyklą.

Iš viso pasikalbėjmo ir instruktorės 
pranešimo paaiškėjo viena ryškiausia 
pareiga: visur, visada privalo vienas 
kitą sekti, pranešinėti. Tai ne tiek dėl 
"liaudies priešų' ar kitokių bolševi
kams nepageidaujamų elementų nai
kinimo, kiek palaikyti nuolatinei 
baimei ir nežmoniškam gyventojų 
persekiojimui, kad jokia savarankė

PRIE KATYNO DUOBES 
Paskutinėmis dienomis per pasaulį 

nusirito nuostabos banga dėl Katyno 
įvykių.

Turbūt nerasim dviejų nuomonių dėl 
tos šiurpulingos tragedijos, ir nieks 
neabejos, kas tai padarė. Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje rasim tūkstančius 
aukų, nužudytų tokiomis pat priemo
nėmis ir tokiu pat būdu. Meisterį 
pažinsi iš darbų, taip ir enkavedistų 
darbai Katyne parodo meisterį.

Aš pats ir mūsų šalies gyventojai 
buvo sukrėsti Katyno radinio, bet mes 
jau 1941 m. birželio mėn. pergyveno
me Katyno tragedijas, gal kiek 
mažesnio masto, bet kur kas šiurpes
nes, todėl Katyno mums tik tragedijų

skaičių padidino.
Dažną lietuvių gyventoją ir mane 

patį nustebino ne Katyno radinys, bet 
pasaulio viešosios nuomonės stebėji
masis Katyno radiniu, kaip nauju, 
netikėtu įvykiu, tarsi pasaulis tik iš 
Katyno duobės būtų sužinojęs, kas yra 
ir ką daro bolševikai - enkavedistai.

Tai mums kėlė nuostabą ir apgailes
taujantį susirūpinimą. Todėl mes, 
lietuviai, turėjome teisės klausti 
polemizuojančius su bolševikų prane
šimais ir Katynų nustebintus europie
čius:

Ar pasaulis nežino, ar netiki doku
mentuotais pranešimais apie Telšių 
kankynes, Zarasų terorą, Pravieniškių 
sušaudymus? Mes galim pakartoti:
- Birželio mėn. 24 d. 1941 m. 

enkavedistai ir baudžiamieji būriai 
prie Telšių, Rainių miškelyje, užkūrę 
ugnis, paleidę dūzgenčius motorus, 73 
kalinius per keletą valandų virino 
karštu vandeniu, lupo nagus, pjaustė 
liežuvius, krūtis, lyties organus, 
degino geležimis, laužė kaulus. Visus 
ligi vieno nukankinę, pareigingi komu
nistai - enkavedistai išvyko į Tarybų 
Sąjungą. Du budeliai nesuspėjo pa
bėgti, juos sugavo, ir jie gyvu žodžiu 
papasakojo kankynes, žudymą.

Kas buvo tie nukankinti ’kaliiifei? 
Keli moksleiviai, nepilnamečiai, už 
dainą ar mitinge neplojimą areštuoti: 

• ūkininkai, pavasarį nepajėgę išpilti 
nepaprastų pyliavų; keli valdininkai, 
darbininkai, kuriems net kaltinamųjų 
aktų nerasta.
Kas gi tuos kankinimus atliko? 

Sadistai, išsigimėliai, girtuokliai? Jei
gu taip, tai tada visą Tarybos 
Sąjungos vadovybę, nuo sargo iki 
Stalino įskaitytinai, sudarė sadistai, 
išsigimėliai, girtuokliai, nes kankin
tojai buvo įvairūs NKVD, komunistų 
partijos ir raudonosios armijos parei- 
gonys - atstovai, automobiliais ir 
sunkvežimiais su visomis įstabiomis 
enkavedistų kankinimo priemonėmis 
atvykę į kankinimo vietą. Net ir muilo 
su rankšluosčiais neužmiršo pasiimti.

Kodėl jie kankino? Labai paprastai 
Juk geras bolševikas turi būti negai
lestingas liaudies priešui, geram 
enkavedistui joks kankinimas nesuda
ro susirūpinimo, nes taip mokė 
Leninas, Stalinas nes tai daroma 
didesnei garbei ir naudai "didžiojo 
socializmo reikalo"

Gali kas pasakyti, jog su kaliniais 
nėra ką tąsytis; geriausia - likviduoti. 
Ne, enkavedistai - komunistai būtų 
kankinę kiekvieną sutiktą žmogų, bet 
žmonės išsislapstė, o trauktis reikėjo 
skubėti; žinoma, vieną kitą galėjo 
sugauti, bet tai per menkas ir painus 
darbas, kas kita gatavai surinkti, 
uždaryti kaliniai.
Bet kur kalinių nebuvo, kankino, 

šaudė ramius civilius, kaip tai atsitiko 
Zarasuose, Juodupėje ir kitose vieto
se. Juk ir Pravieniškėse buvo darbams 
surinkti įvairaus amžiaus ir profesijų 
vyrai ir moterys, kuriuos enkavedistai 
ramiausiai iššaudė. Ir tai padarė 
skubiai traukdamiesi, o kas būtų 
įvykę, jeigu būtų lėčiau atsitraukę?

Tęsinys sekančiame numeryje
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LIETUVIŲ
"Mūsų Pastogės" Nr.39 buvo trum

pai paminėtas folklorinis ansamblis iš 
Lietuvos, ketinantis atvykti koncer
tuoti į Queensland.

Minimas ansamblis yra Povilo Ma
taičio vadovaujamas Lietuvių Folklo
rinis Teatras, jau seniai pagarsėjęs 
Lietuvoje ir su pasisekimu koncer
tavęs ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir 
Vakarų ir Šiaurės Europoje ir 
Amerikoje.

Būdama Lietuvoje, mačiau šio 
teatro spektaklį ir kalbėjau su Povilu 
ir Dalia Mataičiais, todėl noriu kiek 
papildyti aną pranešimą.

Folklorinio Teatro programose dai
nuojamos dainos yra paimtos iš 
lietuvių folkloro archyvų nuo 17- tojo 
amžiaus iki mūsų laikų. Be to, teatro 
nariai patys važinėja po kaimus ir iš 
senų žmonių užrašinėja dainas, pasa
kojimus ir kitokią medžiagą.

Kiekvienas kostiumas yra rūpestin
gai atkuriamas pagal senuosius pa
vyzdžius, o kur jų nebeliko, pagal 
aprašymus, siekiančius net 16 - tą 
šimtmeti. Kai kurie jų mums, pripra- 
tusiems prie griežtai nustatyto dali. 
Tamošaičių stilizavimo, atrodo keisti, 
neįprasti, bet jie yra tokie, kokius 
vaizduojamu laiku žmonės nešiojo.

Iki šiol teatras yra sukūręs ir 
pastatęs šias programas: "Baudžiavos 
laikų pasakojimai ir dainos", "Scenos 
vaizdeliai" (Lietuvos klojimo teatrų 
pavyzdžiu), "Lietuvių gaidos" (nau
dojant Niemi - Sabaliausko lietuviškų 
giesmių ir dainų rinkinį), "Mano 
kanklės paauksuotos" (įpinant kanklių 
muzikos atgaivintojo Prano Puskunigio 
daiię^įg genutės Adelės Kazlauskie-

* /f?'f
Be abejonės ir Australijos lietuviai 

yra girdėję ar skaitę spaudoje, kad 
Čikagos priemiestyje Lemonto apy
linkėje kuriamas Pasaulio Lietuvių 
Centras. Apie jį Amerikoje daug rašė 
lietuvių spauda. Mintį įkurti tokį 
centrą iškėlė jaunosios ir vidurinės 
kartos šeimos, šiuo metu vis sparčiau 
besikuriančios Lemonto apylinkėje.

Kada iškilo toks sumanymas, spau
doje pasirodė dvi viena kitai priešin
gos nuomonės. Vieni tvirtino, kad toks 
centras būtinai reikalingas ir kurtinas 
dabar, o kiti žiūrėjo kiek pesimistiš- 
kiau ir teigė, kad tokio centro dabar 
kurti nereikia, kadangi Čikagoje 
turime labai gražų, gerai tvarkomą 
Jaunimo centrą, tėvų jėzuitų įkurtą 
prieš trejetą dešimtmečių. Naujai 
iškilo ir Balzeko kultūros muziejus, 
jau pretenduojąs į centrą, o taip pat 
Čikagoje turimi Lietuvių tautiniai 
namai, Šaulių namai. Taigi, esą, 
centrų Čikagoje turime. Jais reikia 
naudotis, juos remti, išlaikyti. Tuo 
labiau, kad Čikagos centrais lengviau 
gali naudotis vyresniojo amžiaus 
žmonės, lengviau pasiekiami autobu
sais ir pan.

Tuo tarpu jaunieji entuziastai 
tvirtina, kad Čikagoje po keleto ar 
keliolikos metų lietuviai tais centrais, 
nebesinaudos, veikla bus sumenkusi ir 
visas lietuviškos veiklos svoris persi
mes į naują "Pasaulio lietuvių centrą" 
Lemonte, kur kuriasi jaunos šeimos ir 
toks lietuvių centras galės tarnauti 
dar kelioms lietuvių kartoms.

Abiejų pusių tvirtinimai turi pras
mės. Tačiau žvelgiant į tolimą ateitį, 
greičiausiai būsią teisūs jaunieji naujo 
centro kūrėjai.

Tiktai, kai kurių rimtų žmonių 
nuomone, gal nereikėtų pretenduoti į 
"Pasaulio lietuvių centro vardą", o 
tenkintis, sakysime, "Lietuvių cen-
tras Lemonte

FOLKLORINIS
nės dabar padainuotas jos jaunystės 
dainas ir paskojimus); "Nukrėskime 
rasą apie rugių lauką" (mitologinių 
sakmių naktinis lauko vaidinimas) ir 
šįmet pirmą kartą patrodytas "Atgie
dokime Prūsijos žūtį", papildomai dar 
vadinamą "Gedulo mišios Baltų karių 
atminimui". Šiam pastatymui buvo 
naudoti M. Mažvydo "Katekizmo" ir 
Mažosios Lietuvos evangelikų miru
siųjų pagerbimo šventės apeigų 
žodžiai, Petro Dusburgiečio 14 - to 
amžiaus pradžios Prūsijos žemės 
kronika ir 1894 m.Tilžės vyskupo W. 
Hoffheinzo išleistos lietuviškos gies
mės.

Šalia šių programų teatras turi ir 
koncertinę programą, susidedančią iš 
dainų, sutartinių, pasakojimų, instru
mentinės muzikos ir šokių.

Su šita programa jie ir atvažiuoja į 
Australiją ir Naująją Zelandiją: Bris
baną, Gold Coast, Sydney, Melbourne 
ir Wellington. Jau daug metų įvai
rios grupės ir organizacijos Australi
joje galvojo pasikviesti šį teatrą, bet 
kliudė du dalykai: kelionės apmokė
jimas ir būtinybė kreiptis dėl iškvie
timo į sovietines įstaigas.

Tą trumpą laikotarpį, kai juos būtų 
buvę galima atsikviesti kaip pavienius 
asmenis, o jie būtų galėję patys 
apsimokėti kelionę, mes tiesiog pra
žiopso jom.

Dabar gi pasitaiko proga juos 
pamatyti ir išgirsti be jokio rūpesčio. 
Juos kviečia australų - sovietų 
draugystės draugija ir, nežiūrint 
Maskvos nepritarimo, kviečia tik juos 
vienus, be jokių priedų iš kitų 
tautybių. Vieninteliai priedai prie

NAUJAS KULTŪROS CENTRAS
Rašo: Jurgis Janušaitis

Štai tokiai situacijai susidarius, 
spalio mėnesį viešėdamas Čikagoje, 
turėjau progos aplankyti naujai kuria
mą Lietuvių centrą ir iš arčiau 
susipažinti su jo paskirtimi.

Jaunieji entuziastai, profesionalai 
smarkiai susiorganizavo, įsteigė kor
poraciją ir nupirko buvusios kunigų 
seminarijos rūmus, visus pastatus su 5 
akrų žemės sklypu. Vieta graži, 
aplinka maloni, o pastatai labai dideli, 
erdvūs, su daugybe įvairiausos paskir
ties patalpų.

Pirkinį pirko labai pigiai, tesumokė
dami tik 800.000 dolerių, kas pagal 
dabartinę tokios nuosavybės vertę yra 
labai pigu. Rangovų, statybininkų 
paskaičiavimu, jeigu dabar reikėtų 
pastatyti tokius rūmus, visa tai 
kainuotų mažiausiai apie 15 milijonų 
dolerių.

Ką darė jaunieji entuziastai? Ogi 
teikė lėšas ir sutelkė. Jų teigimu pusę 
milijono sutelkė ir kitą dalį pasiskoli
nus iš Kasos, šį ojektą nupirko. Tačiau 
tai dar ne viskas. Liko problema šį 
milžiną galutinai pritaikyti lietuvių 
poreikiams. Pertvarkymo reikia di
džiulio ir tai kainuos namažai. Bet 
centro kūrėjai turi planus. Teko 
kalbėti su inžinieriais ir teisininkais. 
Jie mano šiame pastate iš buvusių 64 
klierikų kambarių įrengti net 24 butus 
ir atatinkamomis kainomis juos par
duoti. Dvylika butų jau parduota. 
Buvusiuose profesorių kambariuose 
numatyta apgyvendinti pavienius 
žmones. Keletas ten jau gyvena. 
Pasikalbėjus su jais, - aplinka ir ramiu 
gyvenimu laukuose jie labai patenkin
ti. Jau veikia katalikų misija. Kas 
sekmadienį vyksta pamaldos lietu
viams. Čia nuolatinai gyvena ir misijų
vadovas kunigas Zaremba S. J. Jau pasaulin lietuviams.

TEATRAS
Lietuvių Folklorinio Teatro yra 
žinomas gitaristas dainininkas Vy
tautas Babravičius (Simas), trys 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio na 
riai ir dar keli žmonės, prisidėję prie 
ekskursijos.

Folklorinio Teatro koncertai bus 
skelbiami kaip Lietuvių Kultūros 
Dienos Australijoje.

Iš Parramatta Riverside teatro 
Sydney jau yra gautas pranešimas, kad 
koncertai bus penktadienį gruodžio 
mėnesio 1 dieną, 8 valandą vakare ir 
šeštadienį gruodžo mėnesio 2 dieną, 2 
vai. po pietų.

Dar nežinia, ar Teatrui bus palikta 
laisvo laiko, kad galėtų pakoncertuoti 
atskirai lietuviams Lietuvių namuose 
(ko jie labai norėtų), tad reiktų nueiti 
į tuos "bendruosius" koncertus, ne tik 
"juos paremti", kaip rašė V. B., bet ir 
patiems pasisemti dvasios peno.

Tuo tarpu tik žinoma, kad jie į 
Brisbaną atvyksta 24 ar 25 lapkričio, į 
Sydney - 30. lapkričio, į Melbourne - 2 
gruodžio; 5 gruodžio išskrenda į 
Wellington ir Naujojoje Zelandijoje 
bus iki 13. gruodžio.

Tikimasi greitu laiku gauti smulkes
nių informacijų.

Iš viso atvyksta Folklorinio Tea
tro 16 žmonių, plius Simas ir dar 
apie 10 žmonių. Tokią nedidelę grupę 
gal nesunku būtų kelioms šeimoms 
išsidalinti, parodyti miestą, pagloboti; 
■žodžiu - parodyti australiečių svetin
gumą savo tautiečiams.

A. Karazijienė

organizuojamas Rasos Paskočimienės 
choras, kuris pamaldų metu pasirodo 
savo gražiomis giesmėmis.

Jau įsikūrė Maironio lituanistinės 
pradžios ir aukštesnioji mokyklos, 
kuriose šeštadieniais dabar mokosi 
apie 150 mokinių, ir tai šiuo metu 
bene didžiausia lituanistinė mokykla 
laisvąjame pasaulyje. Mokykla turi 
mokytojus, klases, inventorių ir dar
bas vyksta sklandžiai. Veikia ir 
Montessori vaikų darželis, kurį lanko 
arti 40 - ties vaikučių.

Yra kelios salės tinkamos pobū
viams, sportui, jaunimui. Yra įvairių 
kambarių, kuriuos pertvarkius, tiks 
gydytojų, advokatų ir kitų profesijų 
kabinetams. Jau yra išnuomavusi 
patalpas ir įsikūrusi vienos sektos 
gražiai tvarkoma bažnyčia. Karo 
veteranai rūsyje išnuomavo erdvesnes 
patalpas savo poreikiams ir nuomos 
moka 28.000 dolerių metams.

Pilnai užteks vietos ir meno 
galerijai, įvairiems archyvams. Čia 
jau įsikūrusi ir veikia "Pasaulio 
Lietuvio" administracija ir redakcija. 
Na, o pokyliams naujai ruošiama 
didžiausioji salė, prie Jos yra labai 
didelė, moderni, gerai įrengta virtuvė, 
su kelių rūšių šaldytuvais karštam ir 
šaltam maistui laikyti, pastatatą 
statant kainavusi net 350.000 dolerių. 
Žodžiu naujas Lietuvių centras jau 
pradėjo tarnauti lietuvių poreikiams. 
Čia jau vyksta suvažiavimai, susirin
kimai, įvairūs renginiai ir pokyliai. Čia 
vyks ir Šeštasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas.

Po lietuviškų pamaldų, salėje 
vyksta gražus visų pabendravimas, 
dažnai užkandžiaujant lietuvių mote
rų savanoriškai pagamintu maistu.

Tad šitoks ir šitaip atrodo naujas 
Lietuvių centras Lemonte, o Juo 
naudotis, manoma, teks tikrai viso

TRUMPAI
IŠ VISUR

Dėl pasikeitusios australų politikos 
Kinijos atžvilgiu, kiniečiai studentai, 
netekę vilties gauti vizas anglų kalbos 
studijoms Australijoje, surengė di
džiules demonstracijas prieš Australi
jos atstovybes Kinijoje. Demonstruo
jantiems užblokavus įėjimi, keletą 
dienų teko uždaryti australų konsula
tą Šangchajuje.

Atsistatydinus finansų ministrui 
(iždo kancleriui) Nigel Lawson, An
glijos vyriausybė pergyvena sunkią 
krizę. Asmeninis ministrės pirminin
kės Margaret Thatcher populiarumas, 
dėl jos laikysenos Kuala Lumpur 
konferencijoje kitų Britų Common
wealth narių atžvilgiu, gerokai suma
žėjo ir šiuo metu pasiekė žemiausią 
tašką. . _________

Mrs. Margaret Thatcher

Sovietų karo istorijos instituto 
direktorius generolas leitenantas 
D mitri j Volkogonov ruošia naują 
Stalino biografiją. Jis pareiškė, kad 
privačiuose Stalino archyvuose užtiko 
smulkius sąrašus asmenų, daugiausiai 
komunistų partijos pareigūnų; kuHė 
turėjo būti nužudyti asmeniniu Stalino 
įsakymu.

Generolo D. Volkogonovo paskai
čiavimu, tiesioginių Stalino aukų 
skaičius viršijo 21 milijoną žmonių.

»
Sovietų Sąjungos Aukščiausioji Ta

ryba priėmė konstitucijos pataisą, 
ateityje numatančią visų parlamento 
narių rinkimą tiesioginiu balsavimų. 
Iki šiol visas trečdalis vietų rezer
vuojamas komunistų partijai ir įvai
rioms institucijoms bei organizaci
joms.

Priimta ir kita pataisa - respublikų 
prezidentai ateityje bus renkami taip 
pat tiesioginiu balsavimu. Šiai pataisai 
per diskusijas smarkiai priešinosi M. 
Gorbačiovas.

Konstitucijos pataisos įsigalės, jei
gu jas priims ir patvirtins gruodžio 
mėnesį susirinkęs pilnas parlamentas 
(kongresas). • *

Savo vizito Suomijoje metu M. 
Gorbačiovas pažadėjo iki sekančių 
metų pabaigos išvesti iš Baltijos jūros 
visus povandeninius atominius laivus. 
Jis tvirtino, kad neturi artimų bei 
vidutinio nuotolio raketų, nukreiptų į 
šiaurės Europą ir siūlė iš viso Baltijos 
jūrą bei ją supančius krantus padaryti 
"beatomine zona".

Vakarai tokius M. Gorbačiovo 
pasiūlymus sutiko labai rezervuotai.

*
Ginkluota čekų policija, lazdomis 

mušdama taikius demonstrantus,išvai
kė apie dešimtį tūkstančių žmonių, 
susirinkusių Prahos šv. Vaclovo aikš
tėje minint 71 - mą Čekoslovakijos 
nepriklausomybės sukaktį.

«
Naujoji Rytų Vokietijos vadovybė 

paskelbė amnestiją suimtiesiems per 
taikingas demonstracijas. Amnestija 
taip pat galios nelegaliai pabėgusiems 
į Vakarus bei suimtiems bandant bėgti

j į Vakarus.
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PRANEŠIMAS .-.4
Sporto klubams pranešame, kad 1989 metų sporto šventė įvyks Adelaidėje 

gruodžio mėnesio 27 - 31 dienomis sekančia tvarka:
gruodžio 26 dieną - dalyvių registracija,
gruodžio 27 dieną - pamaldos ir šventės atidarymas, 
gruodžio 27-31 dienomis - numatytos sekančios
sportinės varžybos:

krepšinis - vyrų, moterų, jaunių berniukų ir mergaičių, 
tinklinis - vyrų ir moterų, 5' 

lauko tenisas, stalo tenisas, plaukimas, golfas, skvošas, 
bilijardas ir šachmatai.

Gruodžio 31 dieną po pietų - medalių įteikimas ir šventės uždarymas, 
vakare - Naujų Metų sutikimo balius.

Klubai privalo iki lapkričio mėnesio 15 dienos pranešti Adelaidės "Vyčio" 
klubo sekretoriui: E. Taparauskas, 78 Bowen St., Woodville, S. A. 5011, 
kuriose sporto šakose numato dalyvauti, prisiunčiant to pranešimo nuorašą 
ALFAS valdybai, 27 Rickaby St. Croydon Park, S. A. 5008.

ALFAS valdyba

Geetongo „ vytis

RTI NI N K O VETERANO 
S AP N AS

Kaip gražu ir malonu kai septynias
dešimt penkerių metų sukaukus, gauni 
iš tėvynės kvietimą atvykti į buvusią 
sostinę dalyvauti iškilmingoje krepši
nio šventėje, organizuotoje Kauno 
halės 50 - čiui paminėti ir pagerbti 
dar gyvus, prieš penkias dešimtis 
metų Lietuvai laimėjusius Europos 
krepšinio pirmenybių laurus.

Nepatikėsite, senoji Kauno krepšį 
nio halė sausakimšai perpildyta krep
šinio mėgėjais. Prožektorių šviesoje 
televizijos aparatai ir daugybė foto
grafų apsupo aikštės viduryje išsiri
kiavusius 1939 metų Europos Krepši
nio pirmenybių laimėtojus Eugenijų 
Nikdlskį, Leoną Baltrūną, Vytautą 
Norkų, Praną Mažeiką, Leoną Pet
rauską ir Praną Lubiną. Šalia jų buvo 
iškviesti Australijos Fizinio auklėjimo 
ir sporto sąjungos pirmininkas Jurgis 
Jonavičius, Amerikos Fizinio auklėji 
mo ir sporto sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Vytautas Grybauskas, 
1939 - tųjų metų Europos krepšinio 
pirmenybių radijo komentatorius Al
girdas Visockis ir moderniško krepši
nio Lietuvoje pradininkas daktaras 
Konstantinas Savickas. Po gražių 
kalbų ir sveikinimų, visi išsirikiavę 
buvo apdovanoti rožėmis ir Nusipel- 
nusio Lietuvos sportininko medaliais. 
Dar ir šiandien man skamba Lietuvos 
Krepšinio federacijos prezidiumo pir 
mininko Henriko Jackevičiaus pasa
kyti žodžiai: "Gerbiami Lietuvos 
krepšinio mėgėjai ir svečiai. Mes 
šiandien čia susirinkome, kad pagerb
tume tuos žmones, kurie Lietuvos 
sporto istorijon įrašė nuostabiausias 
eilutes, kad dar kartą pažiūrėtumėt 
vienas kitam į akis ir pasakytumėt, 
kad nėra nuostabesnio lietuviui žaidi
mo, kaip krepšinis. Meilė jam iš kartos- 
į kartą perduodama su motinos pienu, 
su kalba, su papročiais. Lietuvius, kur 
jie begyventų, - Amerikoje, Australi
joje, Europoje. -4 krepšinis visada 
sukviečia būrin, per krepšinį mes, 
lietuviai užmezgame draugystę su 
kitų tautų žmonėmis. Krepšinis - tai 
lyg mūsų tautės slaptažodis, kurį 
pasaulyje gerai žino dideli ir maži.

Malonu šiandien šioje šventiškai 
pasipuošusioje sporto halėje matyti 
visų kartų Lietuvos krepšininkus, 
mūsų geriausius šių laikų žaidėjus, 
mūsų atžalyną.

Galima dėkoti pertvarkai, kad 
pagaliau mes vėl visi drauge, kad 
nereikia mums šnibždėti, kad gražiau
sias mums kraštas pasaulyje yra 
Lietuva, kad lietuviai kažkada buvo 
geriausi Europoje, jog mažos suvere

nios valstybės trispalvė vėliava užėmė 
garbingiausią vietą tarp kitų. Nerei
kia mums dabar ir giliuose stalčiuose 
slėpti mūsų žymiųjų meistrų fotonuo
traukų, - apie juos daug rašo mūsų 
spauda, štai jie prieš mus - laiko 
paliesti, bet gražūs, išdidūs ir, labai 
tikiu, laimingi.

Laimingi ir mes, juos matydami ir 
bendraudami su jais. Jie nepamiršo 
Lietuvos, jie kalba lietuviškai ir jie 
jaudinasi dėl Lietuvos krepšinio, jo 
dabarties ir ateities.

Simboliška, kad mes susirinkome į 
šventą Lietuvos krepšinio vietą - 
Sporto halę, kur buvo pasiekta 
įspūdingiausia mūsų krepšinio pergalė' 
ir kur lietuvių tauta prisiekė savo 
ištikimybę krepšiniui ir šį savo žodį 
tęsi.

Žiūrėkite, praėjo 50 metų, o viskas 
čia kaip anuomet, kaip ir tada, taip ir 
šį kartą atvyko Lietuvos vadovai, 
vyriausybės nariai, kaip ir tada, taip ir 
dabar tribūnos pilnos žiūrovų, kaip ir 
tada, taip ir dabar krepšinio aikštėje 
matome Lietuvos, Latvijos?, Estijos 
draugiškas komandas.

Mieli tautiečiai, lyg ir priartėjo anų 
jaudinančių dienų atmosfera, o juk 
praūžė karo audra, pražūtingai ir 
aklai buvo mojuojama stalinizmo 
kardu. Išlikome gyvi, išgyvenome. 
Išliko sveika ir Sporto halė, po kurią 
karo metu šventvagiškai važinėjo 
tankai...

Ačiū, Jums, krepšinio veteranai. 
Noriu padėkoti šių, Kaunan atvykusių 
komandų žaidėjams, taip pat ir mūsų 
"užsieniečiams". Jūsų dalyvavimas 
šiame jubiliejiniame turnyre buvo 
laukiamas ir geidžiamas.

Sveikinu brangius svečius, mūsų 
gausią krepšininkų armiją, trenerius, 
teisėjus, visus krepšinio mėgėjus su šia 
švente. Linkiu visiems sąžiningos ir 
kilnios sportinės kovos krepšinio ir 
Lietuvos labui".

Prasmingi ir gražūs šie sveikinimo 
žodžiai giliai sujaudino išsirikiavusius 
veteranus, nes atrodė, kad dar tik 
vakar mes čia, šitoje jubiliejinėje 
halėje, laimėję visą eilę tarptautinių 
žaidynių, antrą kartą Lietuvai iško
vojome Europos krepšinio čempiono 
titulą.

Dar labiau jaudino mus Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto 
pirmojo sekretoriaus A. Brazausko, 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininko V. Astrausko ir Ministrų 
Tarybos pirmininko V. Sakalausko 
sveikinimai, kur buvo pasakyta:

"Prieš 50 metų šioje Sporto halėje

Sportininkų skaičium per paskuti
nius kelis metus sporto klubas " Vytis" 
labai sumažėjo. 1988 metais už "Vytį" 
3 - je divizijoje žaidė tik viena 
moterų komanda, kur laimėjo pirmą 
vietą. Vyrų komandos jau kelinti 
metai nematome, o apie jaunus nėra 
ką ir kalbėti. Šiais metais nežaidžia 
nei viena "Vyties" komanda, tačiau 
ateitis matosi šviesesnė. Nuotraukoje 
matome sporto klubo vadovą Kęstą 
Obeliūną su gan dideliu būriu jaunimo, 
kuriuos jis nuo metų pradžios treni
ruoja krepšinį. Yra ruošiamos mergai
čių ir berniukų, jaunesnių kaip 12 
metų amžiaus, komandos 1990 metų 
sezonui Geelonge ir sporto šventei 
Melbourne. Jeigu jaunius atsivežtų ir 
kiti Australijos lietuvių sporto klubai, 
tai mūsų sporto šventės gerokai 
pagyvėtų.

Kęstas Obeliūnas nėra naujokas 
sportininkų tarpe, savo laiku jis žaidė 
Geelongo miesto ir Australijos lietu
vių krepšinio rinktinėse, kada pasta
roji dalyvavo žaidynėse Amerikoje ir 
Kanadoje, o "Vyties" klube pradėjo 
žaisti nuo jauiių dienų. Linkime 
šaunieji Lietuvos vyrai tapo III-jo 
Europos krepšinio čempionato nuga
lėtojais. Iki šiol iš mūsų krašto žmonių 
atminties neišblėsta meistriškas, pasi
aukojantis krepšinio grandų žaidimas. 
Krepšinis mūsuose nenuginčijamai 
tapo populiariausia sporto šaka.

Jubiliejinės Krepšinio šventės pro
ga, sveikiname mūsų svečius, 1939 
metų Europos čempionus, visų kartų 
krepšininkus, sporto mėgėjus, atgims 
tančios Lietuvos žmones. Jei būsime 
sveiki ir stiprūs, bus sveika ir stipri 
Lietuva".

Penkias dienas vyko jubiliejinis 
krepšinio turnyras Kaune. Penkias 
dienas virš šios krepšinio halės, 
aukštai ant stiebo plevėsavo mūsų 
trispalvė vėliava, o tūkstantinė krep
šinio entuziastų minia medžiojo šešių 
atvykusių svečių veteranų autogra
fus.

Nepaprastai gražiai suorganizuota 
šventė. Atidarymo dieną po oficialių 
kalbų ir sveikinimų, Kauno mokyklinis 
jaunimas dailiai ir žvaliai šoko 
tautinius šokius, o milžiniškas mišrus 
choras šlovinančiai sudainavo kelias 
labai tautiniai jaudinančias dainas.

Penkias dienas halėje vyko krepši
nio varžybos, o svečiams veteranams 
buvo aprodytas Kaunas, Vilnius, 
Trakai ir neapseita be oficialių pietų, 
vakarienių ir kitokių vaišių.

Ilgai liks mūsų atmintyje dabartinės 
Lietuvos vyriausybės suruoštos vaišės 
centriniuose partijos rūmuose Vilniu
je, kur centro komiteto pirmasis 
sekretorius A. Brazauskas jautrioje 
savo kalboje pabrėžė sporto svarbą 
Tautos gyvenime. Čia mums teko 
garbė arčiau pažinti visą dabartinę
Lietuvos ir Lietuvos sporto vadovybę.

Penkias dienas beveik visi Lietuvos 
laikraščiai gana plačiai rašė apie šią 
šventę ir apie atvykusius svečius 

ištvermės ir sėkmės K. Obeliūnui. 
Vaikams paįvairinimui ir tėvams gerai 
progai pabendrauti, buvo suruoštos 
draugiškos krepšinio varžybos tarp 
berniukų ir mergaičių, kurias nedide
liu taškų skirtumu laimėjo berniukai. 
Varžyboms teisėjavo Danius Valutis. 

Po rungtynių Lietuvių namuose įvyko 
iešminė vaikams ir tėveliams bei 
rėmėjams. Iešminė buvo K. Obeliūno 
ir jo žmonos Lily labai gražiai 
suorganizuota. Klubo pirmininkas 
Stasys Šutas savo kalboje pasidžiaugė 
ir pasveikino, kad netolimoje ateityje 
"Vytis" vėl turės progos pirmauti 
varžybose. Baigdamas, S. Šutas prašė 
remti klubą dalyvavimu ir priminė, 
kad metinis sporto klubo "Vytis" 
balius įvyks lapkričio mėnesio 18 
dieną (šešetadienį), 7.30 valandą 
vakaro Lietuvių namuose. Gros konti
nentinė kapela, veiks bufetas, tema - 
"Čigonų vakaras". įspūdingiausieji 
"čigonai” bus premijuojami,.Pirnųpin 
kas pranešė, kad įėjimo kaina 10 
dolerių. Vietas galima užsisakyti pas 
vaidybos narius.

k a

krepšinio veteranus.
Argi tai ne sapnas? Argi tikrai 

gyvenime, .praėjus 50 - čiai metų, kur 
nors pasaulyje buvo minimi pasenę ir 
pražilę sportininkai?

Tačiau, tai tikriausiai vis dėlto ne 
sapnas. Didžiausi laikraščių straips
niai, nuotraukos, video filmai ir 
dovanos, kurias parsivežėme namo 
liudija apie tai, kad tik Lietuvoje 
galime rasti tokius nuoširdžius, malo
nius ir taip stipriai tautiškai atgimu
sius ir sutvirtėjusius žmones, kurie 
supranta, kad praeities sportiniai 
pasiekimai suteikė impulsą ir nujos 
energijos tęsti tokius gražius laimėji
mus.

Šioji didžioji jubiliejinė krepšinio 
šventė Kaune šimteriopai pasiekė 
savo tikslą. Sugrįžę veteranai ne 
tiktai pasijuto gerokai atjaunėję, 
sustiprėję dvasiškai, bet ir tūkstančiai 
gražiai nuaugusių sportuojančių jau
nuolių pamatė, kad sportuoti ne tik 
sveika ir gera, bet po 50 - ties metų 
gali būti neužmirštas ir taip gražiai 
pagerbtas.

Toks Lietuvos sporto vadovybės 
sportinio pasiaukojimo ir nuveikto 
sportinio darbo supratimas bei įverti
nimas yra puikus paskatinimas jauni
mui dar labiau atsiduoti sportui, 
fiziniam lavinimuisi. Tai neša naudą 
ne tik pačiam sportininkui, bet ir 
sporto klubams ir net visai tautai.

Apie šią šventę ir naująją Lietuvą, 
kurią mes dabar pamatėme, kalbėti 
būtų galima be galo, tačiau šį kartą 
teiskite man, visų Lietuvos sporto 
veteranų vardu, padėkoti Lietuvos 
sporto vadovybei, kuri ėmėsi tokio 
didelio ir sunkaus darbo.

Leonas Baltrūnas
1937 ir 1939 metų Lietuvos 

krepšinio rinktinės narys*
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Lietuva! Ir visi nuo pat vaikystės 
girdėti vietų vardai iš įsivaizduojamų 
virsta realiais - čia mano visos 
giminės su jų Šeimomis, čia Gedimino 
Pilis!.. Čia mane apsupa lietuvybė, 
dvasią uždegdama patriotizmu!..

Prieš atvykdama i Lietuvą buvau 
keliavusi po Indiją, Nepalą, Ameriką, 
Kanadą ir keletą kraStų Vakarų 
Europoje. O Lietuva pasirodė visai 
kitoks pasaulio kampas. Pastatai, 
istorija, politika, ekonomika ir net 
žmonės atrodė kitokie, kaip visur 
kitur.

Važiavau į Lietuvą traukiniu, 
apsikrovusi iki ausų. Vežiau kavą, 
arbatą, prieskonius, aspiriną, austra
liškus suvenyrus ir, žinoma, tualetinį 
popierių...

Vykau iš Lenkijos. Ir čia, Punske 
turėjau pirmą progą pasikalbėti lietu
viškai. Kaip keista, kaip nuostabu ir 
malonu girdėti žmones lietuviškai 
kalbančius gatvėse ir parduotuvėse!

Norėjos, kaip būna nuvažiavus į dar 
nepažįstamą Australijos miestą ir 
išgirdus ką nors kalbant lietuviškai, 
tuoj bėgti prie jo ir prisistatyti. Bet, 
negi bėgsi prie visų... Turėjau 
susilaikyti.

Kaip tik tada vyko suvažiavimas, 
kuriame gimė Sąjūdis. Čia, Punske per 
visą savaitgalį žmonės sėdėjo prie 
televizijos aparatų, kaip užburti. 
Pirmą kartą visi girdėjo ir matė, kaip 
drąsiai suvažiavimo dalyviai kalbėjo 
apie Lietuvą, lietuvybę, ekonominius 
ir kultūrinius bei politinius pasikeiti
mus, kurių visi laukė jau virš 40 metų i

Man pačiai tiesiog nepamirštamą 
įspūdį paliko Lietuvos žmonių entu
ziazmas toje jau vykstančioje kultūri
nėje revoliucijoje ir atgimimo viltis.

Dažnai girdėjau vyresniuosius sa
kant, kad dabar atsirado naujas tikslas 
dėl kurio verta gyventi. Dar tik pora 
mėnesių praėjo toje naujoje pasikeiti
mų dvasioje, bet jau visi buvo jos 
pagauti, įkvėpti ir uždegti. Tokio 
gilaus žmonių susijaudinimo niekur 
kitur nebuvau mačiusi.

Tiesiog nuostabu buvo matyti, kad 
jaunimas sovietiškoje sistemoje gimęs, 
augęs ir mokęsis, tuo tautiniu entu
ziazmu buvo uždegtas daugiau nei 
vyresnieji. Kas antras jaunuolis nešio
jo trispalves vėliavėles, tautinius 
ženkliukus, patriotinius simbolius.

Jaunimas gausiai dalyvavo visuose 
mitinguose, ypač vertindami pasikei
timus mokykloje. Sumažėjo rusų 
kalbos pamokų skaičius, padidėjo 
dėmesys lietuvių kalbai, staiga pasi
keitė istorijos mokymas, kaip pasikei
tė ir patys istoriniai faktai...

Kažkur skaičiau, kad Tarybų Są
junga yra vienintelis kraštas, kuriame

praeitis neįtikima ir neatspėjama.
Mane, užaugusią nedidelėje šeimo

je, ypač stebino susitikimas su tokia 
gausybe giminių. Visi mane pažino, 
sveikino apkabindami ir bučiuodąmi. 
O man pradžioje buvo visai neaišku, 
kokie tie mūsų giminystės ryšiai, kas 
yra šitas, kas anas. Kaip detektyve, 
tik pamažu pradėjau aiškintis kokiai 
šeimai kas priklauso, kaip vadinasi, 
koks mūsų giminystės ryšys.

Visi mane priėmė nepaprastai šiltai. 
Labai mandagiai, nesijuokdami klau
sėsi, kai aš savo australišku liežuviu 
stengiausi kalbėti lietuviškai. Vieną 
sykį, grupei jaunų giminaičių mėginau 
pasakoti, kaip praeitą dieną miesto 
parke lesinau antis. Aš tariau ne 
antys, bet "ančiai". Kai kurie jų 
keistai šypsojosi. Pagalvojau, kad gal 
jie nesuprato. Tai paaiškinau, kad 
"ančiai", žinote, tokie "gyvuliai su 
sparnais". Tada jau vienas neišlaikė ir 
pradėjo juoktis. Prie jo prisidėjo visi ir 
kvatojosi net iki ašarų. Praėjo gera 
valandėlė, kol man galėjo paaiškinti, 
kad gyvulys yra karvė, arklys, bet ne 
paukštis.

Teko daug svečiuotis. Pirmą kartą 
nuėjus į kokią šeimą, vaikai net 
išsižioję žiūrėjo į užsienietę iš 
kengūrų krašto, Kai kada užtrukdavo 
visa valanda, kol vaikas išdrįsdavo ko 
paklausti. Bet buvo ir tokių, kurie 
būtinai norėjo iš karto pataisyti mano 
kalbą ir atstatyti mano gramatiką į 
"tikrą kelią".

Vaišinantis teko paragauti neįpras
tų patiekalų. Užtruko kelios dienos, 
kol drįsau paaiškinti, kad keptas 
liežuvis jauniems australiečiams ne
būtinai yra skanėstas. Savotiškas buvo 
namuose keptų dešrų su krauju ir 
krupomis skonis. įdomiai atrodė 
vėdarai, dar įdomesnis jų skonis, ypač 
kai apie stalą visi tave stebi ar 
praryji, ar nesusirauki. Tačiau nieka
da ir niekur nesu ragavusi nieko 
skanesnio, kaip lietuviški kepti grybai.

Jau seniai žinojau apie ilgas eiles 
parduotuvėse, apie visų prekių trūku
mą, todėl tie dalykai manęs nestebino.

V. Virgeningaitė
Tačiau tikro kasdieninio gyvenimo tol 
nepatiri, kol negauni progos pava
žiuoti po Vilnių troleibusu. Važiuoji 
lyg būtum sardinių dėžutėje, į kurią 
žuvelės sugrūstos ne iš vienos, bet iš 
keturių dėžučių. Taip ir nežinai - 
išliksi gyvas ar ne. Nelabai žinai ir kur 
važiuoji, nes žiemos metu langai 
užšalę ledu ir nieko nesimato. Mažai 
naudos ir kada važiuoji, nes neįmano
ma pajudėti tol kol visi nepajuda. 
Kartu su visais ir aš labai pergyvenau 
bendrą krašto rūpestį, kad nepapras
tai užteršti ežerai, upės ir Baltijos 
jūra. - Miškai išdeginti nuodingais 
fabrikų išmetamais garais. Nuolatinį 
pavojų kelia Ignalinos atominė jėgai
nė.

Sveikatos aprūpinimas yra labai 
prastas, sunku kai reikia gauti, kad ir 
pačių paprasčiausių, vaistų. Papras
tas aspirinas juodoje rinkoje kainuoja 
vienas rublis už tabletę! Reiškia 200 
tablečių kainuoja visą vieno žmogaus 
mėnesio atlyginimą.

Kai buvau Lietuvoje, buvo pati 
žiema. Daug kas sakė, kad tai pats 
blogiausias metų laikas. Bet man, 
šiltai apsirengusiai, baltu sniegu 
užklotas miestas, baltai pasipuošę 
eglynai pasirodė nepaprastai įspūdin
gai.

įspūdį padarė ir mieste gimęs 

Aukos

naujas sportas - "slidinėjimas" Šali
gatviais nenoromis. O turėjau nema 
žai progų jį išbandyti: eini gatve, gi 
viena koja slysta į vieną pusę, kita - į 
kitą. Pagalbos ieškodama, kabinuosi 
tai vienam, tai kitam nepažįstamam 
už parankių. Ką jie galvoja nebesvar
bu. Svarbu tik, kad neišvengiamai, 
karts nuo karto, pasijusdavau sėdinti 
šaligatvio viduryje, o Salia manęs ir 
tas... už kurio parankės griebiausi!

Vienas iš maloniausių prisiminimų 
buvo pasisvečiavimas ūkyje, kai 
snieguotu miško keliu turėjau progos 
važiuoti rogėmis, traukiamomis ar
klių. Sunkia sniego našta apkritusios 
pušys, girgždantis sniegas ant kelio... 
Buvo tikra pasaka.

Buvau tikrai laiminga galėdama 
dalyvauti lietuviškose Kūčiose. Susi
kaupimas, pakili ir iškilminga nuotai
ka, šienas po balta staltiese, pasida
linta plotkeiė, giminės intymus artu
mas... Valgiai nedaug skyrėsi nuo 
mūsų Kūčių Australijoje. Matyt, per 
tiek laiko tėvai nepamiršo iš namų 
atsivežtų papročių.

Tą vakarą būrėm. Burtai turėjo 
parodyti ateinančių metų laimę. 
Vienas jų buvo trys lėkštės. Po viena 
jų paslėpti pinigai, po kita - 
vestuvinis žiedas, o po trečia - duonos 
riekė. Lėkštės, visiems užsimerkus, 
buvo sumaišytos. Aš išsirinkau lėkštę 
su duona. Tai reiškia, kad ateinantys 
metai man atneš tik darbą. Kiti 
išsirinko pinigus, dar kiti - žiedą, kuris 
reiškė laimę meilėje. Po to per savo 
petį turėjau mesti batą į priekines 
duris. Buvo aiškinta, kad jei pataiky
siu, tai ateinančiais metais ištekėsiu. 
Deja, mano batas kažkodėl pataikė ne 
į frontines, bet į tualeto duris, ir 
niekas negalėjo man paaiškinti, ką tai 
reiškia.

Pylėm tirpintą vašką į., šaltą 
vandenį, kuriame susiformavusi 
stingstančio vaško figūra irgi turėjo 
parodyti ateitį. Vienam berniukui 
figūra išsiliejo panaši į akinius, tada ir 
sužinojome, kad jo akys nekokios ir, 
kad ateinančiais metais jam reikės 
akinių.

Mano pirmasis apsilankymas Lietu
voje paliko tiesiog neapsakomą (spūdį. 
Tiek daug patyriau, tiek daug brangių 
žmonių pažinau, apie kuriuos iš 
vaikystės girdėjau ir ilgėjausi. Aplan
kiau tėvų nupasakotas vietas. Didžiulį 
įspūdį paliko krašto atgimimas. Žmo
nės nedrąsiai tiki, kad gyvenimas 
pamažu gerės ir lietuvybė vis stiprės 
ir augs. Šis tikėjimas ir nuotaika ir yra 
jų visų, o ir mūsų, didžiausias turtas ir 
viltis.

REMKIMEI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDĄ
nes jo tikslas yra- - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime. Jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

i AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC
| 44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051

I Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:
| P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
I Australijos Lietuvių Fondo Valdyba I

Laidojant Lietuvos savanorį kūrėją 
Juozą Kapočių, spalio 10 dieną jo 
draugai ir artimieji vietoje gėlių 
aukojo Tautos Fondui:

20 dolerių - V. Račkauskas, po 10 
dolerių L. ir A. Kramiliai, E. ir P. 
N agi ai, J. ir S. Šatkauskai, V. 
Šneideris, B. Paskočimas, V. Augusti
na vičius, V. Stanevičienė, S. Abrama- 
vičius, J. Karkauskas, J. Černiauskas, 
V. Jonušys, V. Kondrackas, po 5

dolerius - P. Andriukaitis, Ed. 
Lašaitis, S. Jankauskas, A. Pečiulis, L. 
Zigmantas, B. Sidarienė, V. Šablevi
čius, 2 dolerius - B. Mazgelis.

Savo vyro a.a. Vinco Rušos 
atminimui našlė Veronika Lietuvos 
Laisvės iždui paskyrė 100 dolerių.

Visiems aukojusiems ačiū už aukas.

A. Kramiliūs
Tautos Fondo iždininkas

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel.72 4 5408. Veikia 24 valandas per parą.

KREDITOd'-JA TALKA veikia visų naudai...4WE
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I n f o r m a c i j a
PERTHE

Pertho Ramovės valdyba praneša, 
kad lapkričio mėnesio 26 dieną 
(sekmadienį), skyriaus valdyba ruošia 
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo 71 - 
ųjų metinių minėjimą, kuris prasidės 
10.45 vai. iškilmingomis pamaldomis 
St. Francis lietuvių parapijos bažny
čioje.

Po to bus bendri pietūs, meninė 
programa ir loterija. Paskaitą skaitys 
Balys Steckis.

Ramovėnų skyriaus valdyba kviečia 
visus Pertho Apylinkės lietuvius ir 
svečius apsilankyti pamaldose ir 
minėjime.

Ramovės skyriaus 
valdyba

GEELONGE
Kariuomenės Šventės minėjimą 

Geelonge, Geelongo Apylinkės sutiki
mu, lapkričio 19 dieną (sekmadienį) 
ruošia Geležinio Vilko ir DLK 
Melboumo šauliai.

Šventė prasidės 9.30 vai. iškilmin
gomis pamaldomis šv. Jono bažnyčio
je, kurias atnašaus kunigas J. Petraus
kas.

Melbourno LKV ramovėnai ir DLK 
Vytenio šaulių kuopa, o taip pat ir 
kitos organizacijos dalyvaus su savo 
vėliavomis. Po pamaldų visi vyksime į 
Geelongo Lietuvių namus (128 Douro 
St., North Geelong) kur vyks oficialus 
minėjimas.

Paskaitą šiame minėjime skaitys 
šaulė Alisa Baltrukonienė. Minėjime 
bus naujas dalykas, - paskaitos metu 
matysime skaidres iš Nepriklausomy
bės laikų.

Meninę minėjimo dalį atliks Gee
longo Apylinkės dainininkų grupė, 
eilėraščius skaitys šaulys P. Bartaška. 
Pietus paruoš Geelongo Moterų drau
gija.

Maloniai kviečiame Geelongo ir 
apylinkių lietuvius gausiai dalyvauti 
šiame minėjime.

Pastaba: minėjimo metu bus renka
mos aukos lietuviams grįžtantiems iš 
Sibiro ir esantiems sunkioje padėtyje. 
Tad iš anksto pasiruoškime visi kiek 
galime prisidėti aukomis. Surinkti 
pinigai bus siunčiami Tremtinių klu
bui, kuris yra Sąjūdžio skyrius, 
besirūpinantis tremtinių grąžinimu iš 
Sibiro į Lietuvą ir jų šelpimu.

DLK Vytenio šaulių kuopos 
valdyba

SYDNEJUJE
Lapkričio 19 dieną (sekmadienį), 

1.30 vai. Sydnejaus Lietuvių namuose 
Bankstowne šaukiamas visų Sydnejaus 
lietuvių organizacijų atstovų posėdis, 
ateinančių metų lietuvių renginių 
kalendoriaus sudarymui.

Prašome visas organizacijas atsiųs
ti savo atstovus su numatomomis 
renginių datomis.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Pranešu klubo narių ir visuomenės
žiniai, kad į 1989/90 metų Sydnejaus 
Lietuvių klubo valdybą išrinkti ir nuo 
š. m. spalio mėn. 30 d. valdybą sudaro: 
J. Karpavičius - pirmininkas, 
G. Sauka -■ vicepirmininkas, 
J. Gervinąs - sekretorius, 
S. M on tvidas - iždininkas, 
V. Kondrackas - ūkio reikalai,
A. Sidaras - renginių vadovas,
B. Dambrauskas - valdybos narys.

J. Gervinąs 
sekretorius

Buvusi ALB Krašto valdybos pirmi
ninkė, visuomenininke, "Mūsų Pasto
gės" bendradarbė Dana Baltutienė šio

VILNIUS * VILNIUS $ VILNIUS
Mes galime pigiausiomis kainomis parūpinti kelionės bilietus į Vilnių 

ir visus miestus Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir Lenkijoje.
Pilnas aptarnavimas kelionių bilietais, ekskursijomis, iškvietimais 

ir vizomis.
Sovietų Sąjunga ten ir atgal nuo $1599.

Patarnaujame siunčiant siuntinius į Lietuvą, Sovietų Sąjungą 
ir Lenkiją.

Kainoraštis pagal pareikalavimą.

CALL OUR OFFICE IN:
• MELBOURNE 311 LATROBE ST TEL. (03) 6709454

92 CHAPEL ST. (WINDSOR) TEL. (03) 5211414

• SYDNEY: 647 GEORGE ST. TEL (02) 211 5655

• ADELAIDE: 18 WAYMOUTH ST TEL. (08) 231 4882

• BRISBANE: 144 ADELAIDE ST. TEL. (07) 2299716

jjjjjrrrfrrr**--- ---------------------------------------------

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p-p. 

: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- .
Klubo darbo valando*:

Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniai* 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniai* 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniai* 5 v. v. - 12.00 v. v.

< Šeštadieniai* 1 v. pj>. - 1 v. naktie*.
Sekmadieniai* 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniai* 

nuo 6 iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

KALĖDŲ EGLUTE !
Kalėdų eglutė Sydnejaus lietuvių klubo narių vaikams (iki 12 metų 

amžiaus) įvyks gruodžio mėnesio 17 dieną. Tėvai prašomi savo 
vaikus registruoti klubo raštinėje iki lapkričio 19 dienos. ;

M*#*###*##****#*#***#*******#*#****#***********************-*****-***************
mėnesio pradžioje dviem savaitėm Flinders Slopes, Henry Lanson Drive,
atvyksta į Sydnejų.

MEŠKUČ1U
E*I K NI RAS

Meškučiai, vaikai, tėvai ir seneliai, 
visi renkasi miške lapkričio 12 dieną 
(sekmadienį), 1 valandą po pietų

Lansdowne.
Žaidimai vaikams, pietūs, gamta.
Sydnejaus savaitgalio mokykla 

kviečia visus.
Informaciją galite gauti skambin

dami Jūratei Reisgytei telefonu 872 
1860.

Tėvų komitetas

V. U. M. B. B. R VI E C I A
Lapkričio 12 dieną, 2.30 vai. Lietuvių namuose 

Melbourne ruošiama

KULTŪRINE POPIETĖ

Vilniaus Universiteto Mokslinei bibliotekai paremti.
Programoje: būsimieji šviesuoliai, žvilgsnis į bibliotekos lobius, 

skudučių orkestras, kanklių ansamblis, solistai, folklorinė grupė, 
įėjimas 5 doleriai.

į LATVIJOS R R EPŠI NI N R AI 
ATVYKSTA Į AUSTRALIJĄ

SYDNEJUJE ;
Lapkričio 5 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų

RYGA - SYDNEY ALL STARS ;
Alexandria Basketball stadium, 53 Maddox St., Alexandria.

Lapkričio 9 dieną (ketvirtadienį), 7.30 vai. vakaro !
RYGA - WEST SYDNEY BRUINS

Bankstown Basketball stadium, Third Ave., Condell Park.
Lapkričio 25 dieną (šeštadienį), 2.30 vai. po pietų

RYGA - SYDNEJAUS LIETUVIŲ - LATVIŲ RINKTINE i 
Bankstown Basketball stadium, Third Ave., Condell Park.

CANBERROJE
Lapkričio 11 dieną (šeštadienį), 7.30 vai. vakaro '

National Exhibition Centre, (Showgrounds)
RYGA - CANBERRA "ALL STARS" 

ADELAIDĖJE
Lapkričio 13 dieną (pirmadienį), 8 vai. vakaro 

RYGA - ADELAIDE THIRTYSIXERS
Apollo stadium !
MELBOURNE

Lapkričio 19 dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų 
RYGA - VICTORIA ALL STARS

Kilsyth stadium. !
įėjimas suaugusiems kainuoja 5 dolerius, vaikams - 2 dolerius. I
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