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Sveika, Latvija!

Lapkričio 18 dieną mūsų broliai latviai mini savo 
nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais sukaktį.

Gerai žinome kokius sunkumus teko pakelti lietuvių 
tautai, siekiant nepriklausomybės atstatymo. Latvių kelias į 
savo nepriklausomybę buvo nė kiek ne lengvesnis. Latviams 
teko vokiečių ordino, vėliau švedų, Rusijos ir sovietų jungo 
našta. Latvių tautos istorijos keliai visada buvo panašūs su 
lietuvių tautos istorija. Jiems, kaip ir mums, teko 1940 metų 
teroras. Kartu nueiti keliai į Sibirą. Kaip ir lietuviams, 
latviams teko daugiau kaip keturiasdešimt pokarinio vargo 
metų.

Nežiūrint viso to, latvių tauta išsaugojo savo kalbą, 
papročius tautinę kultūrą. Nežiūrint visko kas išgyventa, 
pastaraisiais metais latvių tauta pakilo į atgimimą kartu su 
Lietuva ir Estija.

Australijos Lietuvių Bendruomenė sveikina latvių tautą 
nepriklausomybės dienos proga ir linki sėkmės jos kelyje į 
laisvą ir nepriklausomą Latviją!

Sydnejaus lietuvių moterų dainos mylėtojų grupė "Sutartinė" koncerto Canberroje metu, iš 
kairės: V. Antanaitienė, I. Dudaitienė, M. Karpavičienė, L. Barylienė, G. Černiauskienė, N. 
Jurkšaitienė, M. Kavaliauskienė, M. Reisgienė, vadovė E. Siutz, M. Cox, 1. Gaidžionienė.

-Pasaulio įvykiai
DEMONSTRACIJOS REVOLIUCIJOS

DIENOS METU
Mask va

Sovietų Sąjungos radikalai pirmą 
kartą komunistinėje sistemoje, šven
čiant revoliucijos dieną, surengė 
demonstraciją Maskvoje, kurioje rei
kalavo, kad komunistų partija nebūtų 
valdančiąja ir vienintele valstybės 
santvarkoje.

Virš dešimt tūkstančių darbininkų, 
moterų, studentų ir intelektualų 
dalyvavo demonstracijoje surengtoje 
tik už trijų kilometrų nuo Raudono
sios aikštės, kur vyko šventinis 
paradas. Kad demonstruojantys nega
lėtų patekti į aikštų kur vyko 
paradas, gausūs policijos būriai užblo
kavo priėjimus prie Raudonosios 
aikštės.

"Šiandien yra istorinė diena”, 
pasakė mokslininkas ir rašytojas Igor 
Zotikov, kuris stebėjo demonstrantus 
žygiuojančius Maskvos gatvėmis. "Ar 
buvo galima ir pagalvoti prieš metus

RYTU BERLYNE

Rytų Vokietijos vyriausybė maty
dama masines demonstracijas ir tūks
tančių gyventojų pasitraukimą į 
Vakarų Vokietiją bei nerasdama kitos 
išeities atstatyti tvarką, nutarė 
atsistatydinti.

Wolfgang Meyer kalbėdamas vy
riausybės vardu pranešė, kad ministrų 
taryba nutarė atsistatydinti ir pavesti 
parlamentui sudaryti naują vyriausy
bę. Senoji Rytų Vokietijos vyriausybė 
savo pareigas žada eiti kol bus 
sudaryta nauja ir kvietė gyventojus 
grįžti į tvarką šalyje. Šis pareiškimas 
buvo padarytas po komunistų partijos 
politinio biuro narių pasitarimo. 
Dabar parlamentas turi patvirtinti 

laiko" korespondentams aiškino I. 
Zotikov. Keista ir neįtikėtina, tačiau 
policija tik stebėjo demonstruojan
čius, bet nesiteikė nei areštuoti jų nei 
įspėti.

Nuo 1920 metų, Stalinui perėmus 
vadovavimą partijai, lapkričio 7 diena 
buvo griežtai švenčiama visoje Sovie
tų Sąjungoje.

Šiais metais Sovietų Sąjungos 
prezidentas kalbėdamas per Maskvos 
televiziją Revoliucijos dienos proga, 
sakė, kad "niekuomet negrįšime į 
senas dienas. Grįžti atgal būtų 
didžiausia klaida. Nauju keliu mes 
turime žengti greičiau ir greičiau."

Sovietų Sąjungos gynybos ministras 
generolas D. Jazov, kuris parado metu 
tribūnoje stovėjo šalia M. Gorbačiovo, 
pareiškė, kad "Sovietų Sąjunga suma
žindama apsiginklavimą susilaukė pri
tarimo pasaulyje".

atsistatydinimą ir išrinkti naują kabi
netą. Rytų Vokietijos vyriausybę 
sudarė apie 40 ministrų ir ministras 
pirmininkas, 75 - metis Willi Stoph, 
kurio atsistatydinimo reikalavo pro
testuojantys šalies gyventojai.

į Vakarų Vokietiją iki šiol jau 
perbėgo virš 200 tūkstančių gyvento
jų, o per paskutinę savaitę tokių buvo 
jau 31 tūkstantis.

Demonstruojantys Rytų Vokietijos 
gyventojai, paskutiniųjų demonstra
cijų metu, miniomis ėjo prie komunis
tų partijos vyriausybės pastatų ir 
reikalavo, kad būtų įvesti laisvi 
rinkimai. Pirmą kartą per keturias 
dešimtis pokarinių metų demonstran

tai buvo prileisti prie komunistų 
partijos vyriausybės pastatų.

Egon Krenz skelbia, kad rinkimai 
numatyti sekančiais metais, nors

ATVYKSTA BROFES ORIUS 
K. ANTANAVIČIUS

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sei
mo tarybos narys, Lietuvos deputatas 
Sovietų Sąjungos Aukščiausioje Tary
boje, ekonomistas, inžinierius, Vil
niaus inžinerinio statybos instituto 
profesorius Kazimieras Antanavičius 
atvyks į Australiją šių metų lapkričio 
mėnesio 15 dieną. į Sydnejų atvyks 
'British Airways" lėktuvu 6.30 vai. 
ryte, skrydžio Nr. 1011.

Mus aplankys pirmas atgimusios 
Lietuvos aukštas pareigūnas. Kvie
čiame visus galinčius atvykti į 
tarptautinį Sydnejaus aerodromą pro
fesoriaus K. Antanavičiaus sutikimui.

į Australiją prof. K. Antanavičius 
atvyks ribotam laikui, todėl ne visus 
lietuvių centrus galės aplankyti. 
Lapkričio mėnesio 21-22 dienomis 
Canberroje profesorius susitiks su 
Australijos politikais ir žurnalistais. 
Lapkričio mėnesio 25-26 dienomis 
dalyvaus Baltų simpoziume Sydnejuje. 

vargu ar jo pranašavimai išsipildys, - 
Rytų Vokietijos gyventojai reikalauja 
nauju reformų ir laisvų rinkimų 
nedelsiant.

Kazimieras
ANTANAVIČIUS

Prof. K. Antanavičius Sydnejaus 
lietuviams atskirą pranešimą darys 
šeštadienį, lapkričio mėnesio 18 
dieną, 3 valandą po pietų Sydnejaus 
lietuvių klube.

ALB Krašto valdyba
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ANTISEMITIZMO PRADŽIĄ^ 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Rugsėjo 27 dienos "Gimtojo Kraš
to" lakioje (1989. Nr. 38) atspausdin
ta "Minties" leidyklos komunistų 
partijos organizacijos viešo susirinki
mo, įvykusio 1989 metų rugpjūčio 
mėnesį 30 dieną, rezoliucija, praside
danti: "Stalinas, Berija, Dekanozovas 
ir kiti kalti dėl milijonų žmonių 
kančių ir mirties..." Toliau trumpai 
nurodoma, kad buvo nukankinta ir 
nužudyta labai daug žmonių ir, kad 
susirinkimas reikalauja:

"1. Visus gyvus ir mirusius TSKP 
(Tarybų Sąjungos komunistų partijos) 
narius, kurie nusikaltimais, represijo
mis sukompromitavo komunisto vardą, 
pašalinti iš TSKP, visiškai atsiriboti 
nuo jų ir jų darbų.

2. Už nusikaltimus TSKP, tarybi
nei liaudžiai ir žmonijai kaltuosius 
nubausti, netaikant senaties terminų, 
panaikinti jų privilegijas, garbės 
vardus ir apdovanojimus". Pasirašė 
susirinkimo pirmininkas V. Visockas ir 
sekretorė V. Petrylaitė.

Kyla klausimas kas (be Stalino, 
Serijos ir jų patikėtinių) yra tie 
"kiti"?

Nuo 1930 metų TSKP politinis 
biuras - valdomasis, vykdomasis 
organas visai Tarybų Sąjungai, susi
dėjo iš 59 narių, iš kurių 56 buvo 
žydai. Daviniai ^paimti iš knygos "The 
Rulers of Russia" ("Rusijos valdo
vai"), parašytos katalikų kunigo 
Denis Fahey, aprobuotas Vatikano 
(Impirimi Potest), 20 - tosios laidos, 
1975 metais išleistos JAV.

Reikėtų priminti senąjai kartai, o 
taip pat pirmosios ir antrosios kartos 
jaunimui, gimusiam Australijoje ar 
kitame krašte, ar čia atvykusiems,

Rašo dr. A. Viliūnas

deputatas rašytojas Grigorijus (Jako
vas) Kanovičius savo interviu "Gim- 
tąjame Krašte" (1989.6.21. Nr.24):

"Kaip deputatas, kaip Lietuvos 
sūnus ir kaip žydas norėčiau pasaky
ti... kad esu savo tautos - žydų tautos 
sūnus, ir man rūpi jos padėtis. Man 
atrodo, ji yra pablogėjusi TSRS 
teritorijoje. Antisemitinės nuotaikos 
labai gajos. Prie viešbučio durų teko 
matyti tokį plakatą su užrašu: 
"Sveikiname žydą masoną Jevgenijų 
Maksimovičių Primakovą išrinktą į 
trečio valstybės žmogaus postą". 
Uždarame posėdyje Michailas Serge- 
jevičius taip pat pranešė, kad Ferga- 
nos slėnyje, be turkų skerdynių, vyko 
antirusiški ir antižydiški pogro 
mai.(...)

Mes siūlome prie TŠRS Aukščiau-

nepriklausoma, jos vyriausybė, išduo
dama tranzito vizas, padėjo žydams 
išvykti iš Vokietijos. Ne tik kad 
išdavinėjo vizas, bet sugebėjo apeiti 
įstatymą ir pervesti jų kapitalą į 
Lietuvą. Tuomet dauguma žydų, 
turėdami pinigų, iš Lietuvos persikėlė 
į Ispaniją.

Toliau, ALB vadovaujantys organai 
turėtų pažymėti, kad buvo daug 
lietuvių, kurie rizikuodami savo 
gyvybe, padėjo žydams. Tai patvirtina 
ir žydo Felikso Gilinsko (vieno iš 
daugelio kitų) pareiškimas "Gimtąja- 
me Krašte” (1989, Nr.30):

"Jeruzalėje, garbingoje vietoje yra 
visame pasaulyje žinomas institutas 
Yad Vasem, kuriame sukaupta naciz
mo laikų dokumentų, fokronikos apie 
žydų tautos naikinimą. Yra čia ir 
aprašymų, kaip įvairių tautų žmonės 
gelbėjo žydus nuo nacistų. Šventai 
įrašytas į mūsų tautos istoriją Anelės 
Skirvainytės vardas, ši man brangi ir 
nepamirštama lietuvių tautos dukra, 
rizikuodama savo gyvybe, 1944 metų 
liepos mėnesį išgelbėjo mane nuo 
nacistų.

Nuoširdžiausiais žodžiais noriu pa
minėti ir kitus žmones, kurie man 
padėjo. Kaip saviškiai priimdavo 
batsiuvys Petras Duogis, jo žmona ir 
posūnis Vytautas Ališauskas (20 metų 
buvo kalinamas Gulage), gyvenę 
Šiauliuose, Dariaus ir Girėno g. Nr.33. 
Pas juos apsilankydavau, kai išeidavau 
iš Šiaulių geto. Sušelpdavo maistu 
ūkininkas Pranas Drukteinis, jo brolis, 
žmona, sūnus, dukra Olga (gyveno 
netoli Rekyvos ežero, prie plento). 
Pas juos ir nakvojau, kaip pabėgau iš 
geto. Olga Drukteinytė kultūringa, 
inteligentiška moteris, prieš karą 
baigusi Šiaulių mergaičių gimnaziją, 
1950 metais dirbo Rekyvos apylinkės 
vykdomajame komitete."

C^ kad išslaiškinti tikrą istorinę pūdėtį 
kas atsitiko Europoje po 1939 metų.

Tų laikų Vokietijos prezidentas 
Hindenburgas, po demokratinių rinki-
mų 1933 metais, pakvietė nacional
socialistų vadą Adolfą Hitlerį sudary
ti naują vyriausybę. Nei viena partija 
Iš dalyvavusių rinkimuose negavo 
absoliučios balsų daugumos. Nacio 
nalsocialistai gavo apie 33% visų 
balsų. Hitleris paties Hindenburgo 
buvo paskirtas kancleriu. Paėmęs į 
savo rankas krašto valdžią, Hitleris 
labai greitai paskelbė, kad žydų 
tautybės piliečiai turi palikti kraštą, 
jų turtas bus konfiskuotas, jiems bus 
išduoti užsienio pasai su išvykimo 
vizomis, ir kiekvienam asmeniui 
(įskaitant vaikus) bus leidžiama su 
savimi pasiimti po 1000 markių 
pinigais.

Tuoj pat Ženevoje, prie Tautų 
Sąjungos, buvo sudaryta komisija, kuri 
priėmė rezoliuciją, kad Vokietijos 
žydų tautybės piliečiai būtų priimami 
į didžiąsias Vakarų valstybes be jokių 
kliūčių. Tai buvo patvirtinta per 
radijo stotį 2KY federalinio Australi
jos parlamento nario MP Barry Cohen, 
kuomet jis pavadavo Ron Casey.

Tuo metu Hitleris turėjo didelį 
pasisekimą ir pritarimą visoje vokie
čių tautoje.

Nei vienas diktatorius negali pra
vesti savo politikos, jeigu jis neturi 
pakankamo jį remiančių ir jam 
pritariančių skaičiaus. Jo ministrų 
kabinete Hitlerio rėmėjai ir pritarėjai 
buvo grynakraujai vokiečiai, o Stalino 
politiniame biure - žydai.

Istorija kartojasi. Hitlerio laikais 
Vakarų valstybės nepriėmė žydų, 
kaip ir dabartiniu metu jos nenori 
priimti iš Tarybų Sąjungos bėgančių 
žydų. Ir jeigu istorija eis tuo pačiu 
keliu, baisu net pagalvoti kas atsitiks. 
Tarybų Sąjungoje antisemitizmas di
dėja. Tai patvirtina TSRS liaudies 
"Mūsų Pastogė" Nr.45 1989.11.13 pi

siosios tarybos sukurti nepriklausomų 
deputatų komisiją kovai su antisemi
tizmu". (Iš kreipimosi į Tarybų 
Sąjungos prezidentą).

Neseniai spaudoje buvo paskelbta, 
kad Australijos vyriausybė (mokesčių

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
įsigijus logopedijos (Speech Therapy) 
diplomą Adelaidės Sturt College of 
Advanced Education.

4. Sveikiname Pertho "Lietuvių 
Dienos" rengėjus. Jie įdėjo daug 
darbo, tad renginys buvo labai 
sėkmingas. į Pertho Lietuvių namus iš 
Vakarų Australijos suplaukę .tautie
čiai turėjo puikią progą atnaujinti 
senas pažintis, smagiai pasilinksminti 
ir dalyvauti paskaitose - diskusijose 
apie muzikę Giedrę Gudauskienę ir 
menininką Vytą Seralį, apie lietuvių 
tautos ir kalbos kilmę.

Rekomenduojame pasiskaityti:
1. "Partizanų kovos", Kęstutis K. 

Grinius, į laisvę fondo leidinys Nr.19, 
Čikaga, Illinois 60629, 1987 m.

Knyga yra svarus įnašas į mažai 
žinomas lietuvių partizanų kovas.

2. Kauno "Aušros" vidurinės mo
kyklos (gimnazijos) mokytojas Ričar-
das Paulauskas norėtų užmegzti ryšį 
su Australijos lietuvių mokyklų mo
kytojais ir mokiniais. Susidomėję 
prašomi rašyti šiuo adresu: Lietuva, 
Kaunas 233000, Laisvės alėja 95, 
Ričardas Paulauskas.
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Europą, ypatingai į Pabaltijį, kelis
investigatorius. Drauge vyksta vertė- JOLANTOS J A N A VI čl E N ES
jai, iš kurių vienas yra lietuvis. BARO D A ME L B O U R NE

Hipotetiškai gali atsistikti, kad 
busimasis liudininkas prieš taip vadi
namą "karo nusikaltėlį” gyvenantį 
Australijoje, bus apkaltintas "Min
ties” rezoliucija Lietuvoje, kaip 
nusikaltėlis prieš žmoniją Stalino 
laikais.

Australija ir kitos V akarų valstybės 
kaltina Pabaltijo tautas, kaip žydų 
žudikus. Aaron Bretbart iš Wiesenthal 
centro tvirtina, kad "laike antrojo 
pasaulinio karo žydu buvo saugiau 
būti Berlyne, negu Latvijoje ar 
Lietuvoje".

Libijos diktatorius Gadaffi yra 
viešai pareiškęs, kad, norint išspręsti 
Palestinos klausimą, reikėtų surinkti 
visus Palestinoje gyvenančius žydus, 
suvaryti į laivus ir nuvežti į Pabaltijį.

Pabaltijo valstybės, įskaitant ir 
Lietuvą, visomis jėgomis siekia nepri
klausomybės. Tokie niekinantys šias 
tautas pareiškimai labai kenkia šiam 
judėjimui.

Atrodytų, kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, ypatingai 
Baltų Taryba, turėtų padaryti griež
tus pareiškimus prieš tokį Lietuvos ir 
kitų dviejų Pabltijo tautų niekinimą. 
Turėtų viešai pareikšti, kad priešingai 
kaip sakoma, kol Lietuva buvo 

si. 2 ■ ------

Jolanta Janavičienė savo kūrinius lipdė, glazūravo, dekoravo ištisus du 
metus. Ir štai Standfield galerija Melbourne pakvietė Jolantą išstatyti savo 
kūrinius parodai.

Visi melbourniškiai maloniai kviečiami gruodžio mėn. 9 d. (šeštadienis) nuo 
1 vai. iki 3 vai. po pietų apsilankyti Standfield galerijoje. Parodoje galėsite 
pamatyti J. Janavičienės keramikos darbus ir susitikti su pačia jų autore.

Paroda truks iki gruodžio mėn. 22 d. - Stadfield Gallery, Wynyard Place, 3 
Wynyard St., South Melbourne. Galerija veikia - nuo antradienio iki 
šeštadienio nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, šeštadieniais nuo 3 vai. iki 5 
vai. po pietų.

B ASL ARTI N G O .JI AUSTRALIJA

Kai mes su dukra skridome į 
Australiją buvo truputį neramu: kaip 
mus sutiks giminės, kaip į mus žiūrės 
Australijos lietuviai?! Kartu buvo be 

,galo smalsu - kaip gi atrodo ta 
paslaptingoji Australija? Nerimas iš
sisklaidė kaip rūkas. Giminės mus 
priėmė, tiesiog fantastiškai, o su 
lietuviais bendraujant, labai dažnai 
tik gamta, namai ir mus supantys 
daikati primindavo, kad esame Aus
tralijoje, o ne Lietuvoje.

Pravažiavę apie 3000 kilometrų, 
patyrėme tiek įspūdžių, kad pasakoti

apie juos turėsime ilgai, ilgai.
Penkios savaitės prabėgo kaip 

sapnas. Šiandien prasideda mūsų 
pabudimas, grįžimas atgal į realybę. 
Sapnas, paprastai, greitai užsimiršta, 
tačiau mes kelionės į Australiją 
neužmiršime niekada.

Labai, labai ačiū giminėms ir 
Australijos lietuviams už gausybę 
dovanų^ svetingumą ir nuoširdumą. 
Išvažiuodami nesakome sudieu. Iki 
pasimatymo Lietuvoje!

Romas Dovidavičius ir Rasa 
Dovidavičiūtė, Kaunas
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LIETUVOS KONSULATO RŪPESČIAI
Rašo: Jurgis Janušaitis

"Mūsų Pastogės” bendradarbis, žurnalistas Jurgis Janušaitis svečiuose pas 
Lietuvos generalinį konsulą, Vaclovą Kleizą, Čikagoje.

NEAPDAIRUMAS

Šių metų spalio mėnesį lankantis 
Čikagoje turėjau malonią progą ap
lankyti Lietuvos generalinį konsulą 
Vaclovą Kleizą.

Šias pareigas, iš buvusios Lietuvos 
generalinės konsulės Juzės Daudžvar- 
dienės, jis perėmė beveik prieš 
ketverius metus.

Naujasis konsulas viduriniosios kar
tos atstovas, visus mokslus baigęs 
išeivijoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Jis jau nuo pačios ankstyvosios 
-jaunystės, nuo mokyklos suolo aktyvus 
ateitininkas, jaunimo organizacijose 
dirbęs daug metų, didžiąją gyvenimo 
dalį pašventęs Lietuvių Bendruome- 

u t’mės darbams.
Dirbo įvairiose pareigose Lietuvių 

Bendruomenėje, neišskiriant ir Pasau
lio Lietūvfų Bėndrūbinenės valdyboje?''

Taigi šis vyras lietuviškąjį gyveni
mą išeivijoje pažįstąs labai gerai. 
Bedirbdamas įvairiose valdybose ste
bėjo ir domėjosi taip pat ir pavergtos 
Lietuvos problemomis. Tad visuome
ninio ir politinio gyvenimo darbai jam 
nebuvo staigmena. į Lietuvos genera
linio konsulo postą atėjo, galima 
sakyti, pasiruošęs, o diplomatinių 
ėjimų daug pasisėmė ir iš ilgametės 
buvusios Lietuvos generalinės konsu
lės Juzės Daudžvardienės, kuri, deja, 
dabar jau gerokai negaluoja ir 
apsigyveno šventosios Vilos prieglau
doje.

Viešnagės pas konsulą metu, turė
jome progos pasikalbėti ne tik apie 
vysktančius pokyčius lietuvių išeivi
joje ir tėvynėje, bet ir apie konsulo 
darbą.

Pasirodo, Lietuvos generalinio kon
sulo Čikagoje darbas yra garbės, 
niekieno neapmokamas, darbas. Ta
čiau vis tiek konsulatas priklauso 
diplomatinėms sferoms ir Čikagos 
Lietuvos generalinis konsulas Vaclovas 
Kleiza glaudžiai bendrauja su kitų 
nepriklausomų valstybių oficialiai
siais konsulais, su žmona yra kviečia
mas į konsulų ruošiamus priėmimus, 
kurių metu esama galimybių kitų 
šalių konsulus supažindinti ir su 
dabartinėmis pavergtos Lietuvos 
problemomis.

Besikalbant ir besivaišinant vaka
riene, konsulate nuolatos skambėjo 
telefonas. Regis, kad iškyla labai daug 
klausimų, susijusių su konsulato 
paskirtimi ir žmonės kreipiasi įvairiais 
reikalais. Skambina universitetų stu
dentai ir profesoriai prašydami auten
tiškos medžiagos apie Lietuvą, klaus
dami įvairiausių kelionei reikalingų 
informacijų. 0 dabar, kada iš tėvynės 
į Jungtines Amerikos Valstijas lankosi 
tiek daug įvairiausių asmenų, meni

ninkų, ansamblių, kultūros veikėjų, 
politikų, taigi ir jų visų akys krypsta į 
Lietuvos generalinį konsulą. Prašoma 
visko: pagalbos, globos, net lietuviškų 
pasų. Tai tik mažytė konsulato darbų 
dalelė. Kadangi konsulo postas yra 
garbės postas, todėl už darbą niekas 
neatlygina ir už tą garbę tenka 
sumokėti visas konsulato išlaikymo 
išlaidas, nebeminint jau ir taip didelio 
darbo.

Konsulas ir jo žmona turi tarnybas. 
Savo darbu darbovietėse jie pelno sau 
duoną, o taip pat apmoka konsulato 
išlaikymo išlaidas. Beje, vis tik keista, 
kad diplomatinė tarnyba nėra atlygi
nama.

- O gal sulauksite paramos iš fondų, 
skirtų vaduoti Lietuvai, o gal dosniau 
paremia įvairios turtingos lietuviškos

'•organizacijos? ^’bandau" teirautis 
konsulo.

- Gaila, bet turiu pripažinti, kad nei 
vienas fondas nėra parėmęs konsulato 
darbo. Tiesa, turime fondą politiniams 
reikalams, kuris, berods, artėja į antrą 
milijoną, deja, ir šis fondas diplomati- 
nių postų . neremia. Turime daug 
turtingų, tūkstančius sutelkusių or
ganizacijų, bet jos rūpinasi tik savo 
reikalais, savais tikslais. O visgi 
Lietuvos generaliniai konsulai, kad ir 
garbės titulu, vis tik reprezentuoja 
Lietuvą, ne mažiau už kitus veiksnius 
rūpinasi ir Lietuvos laisvinimo reika
lais.

Tad visuomenės abejingumas šios 
institucijos atžvilgiu apgailestautinas. 
Šalia kitų, lietuvybės išlaikymo dar
bų, turėtume daugiau dėmesio skirti 
mūsų konsulatų egzistencijai bei jų 
išlaikymui.

O konsulaitai išlaidų turi. Reikia 
reprezentuoti Lietuvą kitų valstybių 
konsulatų priėmimuose, reikia parū
pinti informacinės medžiagos apie 
Lietuvą, kurios konsulatuose taip 
mažai randama. Reikia apmokėti 
telefono išlaidas, ir daug kitų proble
mų, apmokamų iš savos kišenės.

Pokalbio metu konsulas Vaclovas 
- Kleiza parodė daug susirūpinimo ir 
dabar Lietuvoje vykstančioms per
mainoms, tautos kova už visišką 
nepriklausomybę. Taip pat iškėlė 
mintį, kad visi mūsų veiksniai sutartų 
bendrą veiklos planą Lietuvos atžvil
giu, koordinuotų įvairių svečių vieš
nages, ansamblių, menininkų keliones, 
kurių paskutiniuoju laiku apstu ir nuo 
kurių dalinai ima nukentėti išeivijos 
lietuviškoji veikla bei darbai.

Lietuvos generalinio konsulo Čika
goje Vaclovo Kleizos rūpesčiai su
prantami. Jie dideli, reikalingi ne tik 
dėmesio, bet ir paramos iš lietuviško
sios išeivijos.

T. Venclova tinkamai neįvertino 
savo laiško, pasiųsdamas jį spaudai, o 
"Gimtasis Kraštas" be reikalo jam 
pašventė privilegijuotą 42 - ro 
numerio pirmąjį puslapį. Ilgi autoriaus 
išvedžiojimai prašyte prašosi rimtų 
pastabų, kadangi jie nėra bešališki, 
kaip T. Venclova mėgina tvirtinti.

Atrodo, iš to pernelyg ilgo laiško, 
kad autorius norėjo "sakyti visą tiesą, 
net jeigu ji būtų nemaloni". Gaila, kad 
jis to principo savo laiške neprisilaikė.

Reikia spėti, kad jo tikslas buvo 
parodyti lietuvių - žydų ir lietuvių - 
lenkų santykius objektyvioje šviesoje. 
Pradėsime nuo žydų persekiojimo. 
Pagal laišką, jam "tiesiog šlykštus" 
argumentas "o ką mums žydai 
padarė?" Sako "padarė ne žydai, o 
totalitarinė sistema". 0 lietuviams, 
kurie, pagal Jį, prisidėję prie žydų 
naikinimo, jis šitos privilegijos nesu
teikia. Kodėl ne, p. Venclova?! Nėra 
nesvarbu, tarp kita ko, kas meta pirmą 
akmenį. Pagal kai kuriuos šaltinius iš 
Izraelio, mūsų krašte buvę 15.000 
anos tautybės NKVD bendradarbių. 
Kas darė sąrašus išvežtlnų į Sibirą? 
Kokios tautybės buvo didžioji daugu
ma tardytojų ir nekaltų lietuvių 
kankintojų, turbūt T. Venclovai bus 
žinoma. Nors negalima pateisinti 
keršto, reikia pripažinti žmogišką 
prigimtį, kuri yra linkusi į tokį elgesį.

Praėjus pusšimčiui metų nuo tų 
skaudžių įvykių, nesigirdi lietuvių 
šaukiančių keršyti buvusiems jų 
budeliams ar siuntinėjančių žydų karo 
nusikaltėlių sąrašus svetimų kraštų 
vyriausybėms su reikalavimais nu
bausti juos. O apie žydų apkaltinimą 
svetimoje spaudoje mūsų žmonių 
persekiojimu, dar nebuvo girdėti, 
išskyrus gal, kai mes buvome neteisin 
gal- apšmeižti- minėtoje. - Spaudoje;: 
Skirtumas tarp lietuvių ir žydų dar 
yra ir tame, kad vieni (lietuviai) yra 
pasiruošę pamiršti tą praeitį, o kiti ne 
tik kad daro iš jos mums žalingą 
sensaciją, bet jiems nepakanka ir 
demokratinių įstatymų. Australijoje 
priimtas įstatymas, pagal kurį teisman 
gali būti patraukti buvę karo nusikal
tėliai, jeigu jie gyvena šitame krašte. 
Taigi problema, atrodo, turėtų būti 
išspręsta. Žydai reikalavo tokio 
įstatymo. Dabar jį turi. Jeigu kas būtų 
kaltas, jis būtų nubaustas. Bet kur 
tau. Žydams to neužtenka. Jie ir 
toliau skelbia nebūtas sensacijas apie 
lietuvius, neva tai karo nusikaltėlius 
krašto spaudoje, lietuvių išeiviams ir 
mūsų tautai darydami žalą. Jų 
problema, kad iš tų 700 jų įteiktų 
pavardžių, australų įstaiga negalėjo 
surasti įrodymo, bent iki šiol, nei prieš 
vieną asmenį. O žydai, kaip atrodo iš 
jų elgesio, serga nepagydoma keršto 
liga. Jie pretenduoja per spaudą patys 
nukryžiuoti jų pasirinktas aukas. Čia 
turiu pridurti, kad yra žydų kilnių 
intelektualų, kurie tokį žydų organi
zacijų ir jų vadų elgesį, nežiūrint 
sionistų puolimo, griežtai smerkia. 
Tokie yra Australijos profesoriai 
Manne ir Knopf ei macher.

Žydų klausime T. Venclova, be
rods, nėra vienašališkas, o gal net ir 
tų kurie patys muša ir patys verkia 
pusėje. Vienas dalykas yra užjausti 
nukentėjusius žydus, ir visai kitas - 
prisidėti prie jų liguisto kerštingumo 
aistrų pateisinimo mūsų tautos žemi
nimui!

Taip pat nę visi T. Venclovos 
tvirtinimai, liečią lietuvių - lenkų 
santykius, sutinka su tikrove. Niekas 
negali ginčyti, kad Vilnius nuo pačios 
šio miesto įsikūrimo pradžios buvo 
Lietuvos valstybės sostinė ir, kad dar 
per 1795 metų gyventojų surašymą 

ten gyveno dauguma lietuvių. Tai, kad 
didelė jų dalis sulenkėjo ir nori likti 
lenkais, tai jų asmeninis reikalas. Bet 
reikalauti Lenkijai Vilniaus krašto ir 
lenkams autonominių sričių Lietuvos 
respublikos ribose, tai jau lenkiško 
šovinizmo padarinys. Lenkams, kurie 
gyvena Lietuvos teritorijoje, jeigu jie 
yra jos piliečiai, turėtų būti paliktos 
visos tokios pačios teisės kaip ir 
likusiems krašto gyventojams, tačiau 
jie Lietuvai turi turėti ir tas pačias 
pareigas: gerbti krašto įstatymus ir 
santvarką. Jeigu Lietuvos valdžia 
pradėtų lenkams daryti specialias 
nuolaidas, tai privestų tik prie vis 
didėjančių reikalavimų, nesuderina
mų su krašto suverenitetu.

Paplaukiojęs "plačiuose politikos 
vandenyse" T. Venclova, berods, save 
apjuokė pastatęs tokį klausimą: "Argi 
niekas nesupranta, kad Lenkija, kur 
stalinizmas šiandien galutinai palauž
tas, turi būti pirmasis mūsų sąjungi 
ninkas ir pavyzdys?" Atrodo, kad tas 
plaukiojimas plačiosios politikos van
denyse nevisada išeina į gerą. Lenkija 
gali būti gera kaimynė tik tada, kai ji 
viešai atsisakys savo neteisėtų pre
tenzijų į Vilnių ir niekada prieš tai.

Tomas Venclova
Būti sąjungininke ji netinka dėl įvairių 
priežasčių. Jau buvome sąjungoje su 
Lenkija ir rezutatai visiems žinomi. 
Nauja sąjunga galėtų baigtis dar 
blogiau. Mat lenkai, kaip ir rusai, 
serga imperialistine liga. Vietoje to, 
kad tinkamai tvarkyti savo kraštą, 
nori grobtis svetimas žemes. Gink 
Dieve, Lenkija nėra joks pavyzdys 
mums. Išleidę 40 milijardų pasiskolin 
tų pinigų, lenkai gyvena dar blogiau 
negu prieš tai. Nepriklausoma Lenkija 
tvarkytis irgi nesugebėjo. Nenoriu 
būti blogu pranašu ir sakyti, kad 
nežiūrint atsikratymo leninizmu, Len
kija ilgai liks atsilikusiu ir netvarkingu 
kraštu. Jeigu lietuviai būtų turėję tiek 
laisvės, kaip lenkai ir gavę prieš 15 
metų panašią paramą, kad ir komunis
tine būdama, Lietuva būtų visai 
kitokia kaip dabartinė Lenkija.

T. Venclova kalba apie garsius rusų 
tautos vyrus. Tiesa. 0 jei Lietuva, kad 
ir mažutė, būtų per visus tuos 
šimtmečius laisva, ar ji nebūtų 
turėjusi žymių asmenybių? Manau, 
kad taip. Pavergta tauta niekada 
negali išugdyti savo potencialo. Tai 
neginčijama. Greit pamatysit, T. 
Venclova ir kiti, jei tokių yra, 
panašiai galvoja, koks skirtumas bus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos po kokių 20 
- 30 metų, jei turėsime laimės turėti 
nepriklausomybę.

Rekomenduočiau "Gimtąjam Kraš
tui" persispausdinti šį straipsnį, kad 
Lietuvos žmonės ko gero negalvotų, 
jog mūsų išeivija pritaria T. Venclo
vos nuomonei.

Dr. Jonas Kunca
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LIUDAS DOVYDĖNAS

Apie kankinimus, žudynes savo metu 
daug rašė Lietuvos ir Vokietijos 
spauda, yra šimtai gyvų liudininkų, 
fotografijų, nusikaltimo įrodymų, bet 
ta spauda, kuri šiandien stebisi 
Katyno duobėmis, prabėgos žodeliu 
tepaminėjo Lietuvoje įvykdytus kan
kinimus ir žudynes, kaip pripuolamus 
atsitikimus. Kiekvienas Lietuvos 
kampas, gyventojas, faktas per viene- 
rių metų Lietuvos okupaciją pirštu 
prikišamai rodo, kad Telšių, Pravie
niškių, Katyno žudynės nėra koks nors 
atsitiktinumas, bet nuoseklios ir 
būtinos bolševikiškos sistemos ir 
pasaulėžiūros išdavos. Ir tai pasaulis 
turėjo regėti kur kas anksčiau, negu 
atsivėrė Katyno duobės.

Lietuvoje dažnas gyventojas nesis
tebi Katyno drama, bet stebėtųsi, 
jeigu bolševikal-enkavedistai nebūtų 
įvykdę Katyno skerdynių.

Nuo 1917 metų iki šios valandos kur 
tik eisim skersai ar išilgai Rusijos ar 
jos pavergtų tautų plotuose, visur 
rasim Katynus, Telšius, Pravieniškes - 
ištisą kapinyną. Net ir neįžengiamose 
Sibiro giriose, palei stovyklų spyg
liuotas vielas, Išvysite Rusijos inteli
gentijos, ūkininkų darbininkų kaulus, 
kurie gali stebėtis europiečių, žinan
čių vandenynų gelmes, žvaigždžių 
kelius, bet tik dabar sužinojusių, kas 
yra bolševizmas ir kokiomis priemo
nėmis savo režimą palaiko, kaip jis 
pasirengęs įvykdyti pasaulinę revoliu- 
ciją.

Kaip prastai informuoti Europos 
spaudos ir viešosios nuomonės vairi
ninkai, jei prie Katyno duobės dar 
atsiranda abejojančių: Negali būti?

JCaipgi tokios masinės skerdynės?! 
Belaisvius taip šaudyti! Gal tai 
propaganda, perdėta? Be to, bolše
vikų informacijos biuras skelbia, kad 
tai vokiečių darbas.

0 kiekvienas Pabaltijo, Bukovinos, 
Besarabijos ir buvusios bolševikų 
okupuotos Lenkijos dalies gyventojas 
tvirtai atsakys: gali taip būti! Taip 
vyksta jau dvidešimt penkeri metai. 
Dar daug geriau enkavedistai šaudo. 
O Tarybų Sąjungos Informacijos 
biuras, išgirdęs apie savo darbus 
Telšiuose, Pravieniškėse ir kitur, be 
jokio svyravimo ir pranešė, kad tai 
vokiečių darbas.

Kad tai ne vokiečių darbas, visa 
Telšių miesto apylinkė ir miestas 
paliudys, o po Pravieniškių lavonų 
krūvomis gyvi užsilikę parašė ir per 
radiją kalbėjo, kieno kulkosvaizdžiai 
išžudė stovyklos kieme uždarytus 
šimtus internuotųjų. Bet matyt, tie 
abejingi žurnalistai ir redaktoriai, 
savo informacijų stoka ar tingėjimą 
pridengę atsargumu, nežino ar negir
dėjo apie nesugriaunamais faktais 
įrodytas kankynes, žudymus Pabaltyje 
ir kitur. Atrodo, jog tik prie Katyno 
duobės imta ir paklausta: Kas gi, 
gerbiamieji, bolševikai iš viso?

Bet, deja, ne visi panoro arba gebėjo 
iždrįsti pasakyti sau ir suinteresuo
tiems ir padaryti logišką išvadą apie 
draugus bolševikus, enkavedistus. Bū
tų lyg ir gaila atsargių ir ramių 
europiečių, jeigu jie neapgalvotų ligi 
galo ir neatsakytų į prie Katyno 
duobės iškeltą klausimą. 0 laiku 
atsakyti tai - save apdrausti nuo 
Katynos duobės.

Rodos, pats laikas pagalvoti apie 
režimus, kurie Katynų duobėmis ir 
stovyklomis tvirtina savo pasaulė
žiūrų pagrindus.

Oi
Apie lenkų karininkų likvidavimą 

teko nugirsti jau 1941 m. birželio mėn.

Dėjosi taip. Birželio 15 (ar 16) dieną, 
prasidėjus masiniam lietuvių trėmimui 
į Sibirą, susitikau su vienu iš 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo da
lyviu, draugu B. Draugas B. buvo 
Lietuvos Saugumo Komisariato auk
štas pareigonis, artimas Saugumo 
komisaro bendradarbis.
Su draugu B. įvyko toks pasikalbėji

mas:
- Ką mano Lietuvos vyriausybė ir 

Maskva, vykdydamos tokį ištrėmimą? 
-Paklausiau draugą B.
- Ką gi manys. Išgabena liaudies 
priešus, - atsakė Lietuvos vyriausybės
- Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
atstovas B., komunistų partijos Cen
tro Komiteto narys.
-Caro ir Muravjovo politika, Kražių 

skerdynės ir trėmimai į Sibirą buvo tik 
vaikų žaislas, palyginus su dabarti
nių muravjovų darbais - kalbėjau 
toliau.
- Man keista girdėti tokią tavo kalbą 

, - atsakė draugas B. - Tu nesupranti 
arba nenori suprasti, kad draugas

Stalinas pasigailėjo Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių; tai mūsų 
liaudies priešus gabena į derlingas 
Bamaulo, Karagandos sritis, kur jie 
galės, žinoma, jeigu įrodys esą verti 
tokios Stalino malonės, - ūkininkau
ti, darbuotis.
- Liaudies priešai: nėščios moterys, 

seneliai, kūdikiai ligonys? Maskva 
gali taip šnekėti, bet kuo ji mus 
laiko? - kalbėjau.
- Maskva ypač Lietuvą labai gerbia, 

nes mes sena tauta. Tu geriau žinai, 
ką pasakė pernai (t. y. 1940 m. L. D.) 
vasarą Liudui Girai žymus Tarybų 
Rusijos rašytojas Aleksejus Tolstojus. 
Tai, ot, ir pasakė rauto metu, 
keldamas už Lietuvą tostą: "Man 
malonu matyti iš Lietuvos svečią, iš 
tos šalies, su kuria bendradarbiau
dama Rusija keturis šimtus metų 
kūrė Rytų Europos kultūrą". Tai 
faktas. Mus gerbia, be to, mes nesam 
pavojingi Rusijai, kaip tokie lenkai ar 
vokiečiai. Todėl mūsų žmonių ne lik
viduoja, o tremia į geras sritis. 0 tu, 
po velniais, kaip koks ,- nežinau kaip 
ir pavadinti, - šūkauji, neįsigilini į 
dalykų esmę!
- Kam tada Lietuvos vardas, kam 

visa Maskvos komedija? Argi tu 
nesupranti, kad tai lietuvių tautos

Užrašai
išsklaidymas ir sunaikinimas. Nepato
gu baudžiamiesiems būriams vietoje 
mus sulikviduoti, tai vienus stovyklose 
išdvasins, kitus išbarstys po Rusijos 
plotus, o trečius - sunaikins čia, kaip 
sunaikino - Buchariną, Tuchačevskį ir 
kitus "niekšus", "pasiutusius šunis." 
Šie, paskutinieji, drauge pirminininke, 
būsim mes patys. Mums, matote, 
palikta privilegija paskutiniams žy
giuoti į duobę.
Draugas B. įniršo. Bet, valandėlę 
patylėjęs, kiek išbalo ir patylomis,- 
drebančiais pirštais prisikimšdamas 
pypkutę, kalbėjo:
-Jeigu mes imsim taip šūkauti ir taip 

galvoti, tai, ko gero, ištiks ir mus 
Lenkijos karininkų likimas...Reikia 
suprasti situaciją, nesišiaušti, nekilti į 
kokią fanaberiją. Kur dėsi liaudies 
priešus, kenkėjus, kai karas čia pat?..
-O koks gi Lenkijos karininkų 

likimas? - paklausiau, nes keletą 
kartų paslapčiomis teko nugirsti, kad 
su Lenkijos kareiviais, karininkais 
"nedaroma ceremonijų." SSSR ats

Muchtuja (dabar Lensko) mokykla kur tarp rusų ir jakutų mokėsi ir nedidelis būrelis lietuvių vaikų. Jų 
mokytojai buvo Pranas Porutis, Aldona Šarkaitė, Gintautas Šarka.

tovybės tarnautojas S., bolševikams 
okupavus Lietuvą, priekaištavo buvu
siai Lietuvos vyriausybei, ypač A. 
Smetonai ir J. Urbšiui, kam jie taip 
globoję Lietuvoje internuotus Lenki
jos karius ir pabėgėlius. Jie gyvenę 
kurortuose, net prie mineralinių 
vandenų, prie jūros. Su tokiais 
išpaikintais kariais būsią vargo Tary
bų Sąjungai, "Bet NKVD moka ir su 
tokiais apsidirbti", gyrėsi atstovybės 
vyras S.
-Tau turbut dar nežinomas Lenkijos 

"fanebernų" karininkų likimas, - 
kalbėjo draugas B.- Labai gaila, po 
velniais, nes, matyt, jau iš pagrindų 
tave reikės "apšviesti". Tu žinai, kad 
Lenkijos kariai Tarybų Sąjungoje 
buvo nei šis, nei tas.
Juk daug Lenkijos sričių prijungė 

prie Tarybų Sąjungos, bet belaisvių iš 
tų sričių nepaleido. Tai baisiai 
reakcingas gaivalas. Maskvoje gyveną 
Lenkijos komunistai bandė su tais 
gaivalais rasti kokią nors kalbą, bet 
nesusikalbėjo. Ką gi su tokiais daryti? 
Kareivius iš belaisvių stovyklų išve
žiojo po šimtus stovyklų. Daugelį 
kareivių teko uždaryti į tokias 
stovyklas, kur daugiau dviejų metų 
joks gyvis neišgyvena. Supranti... 
Turbūt nenorėtum, kad ir mūsiškius,

nors ir liaudies priešus, ten uždarytų. 
Jeigu šiaušis, skandalingai šūkaus, 
kaip tu dabar, tai ką gi - į stovyklėlę, 
- šypsojosi kiek apiplikęs, juoaakis, 
kresnas draugas B. - 0 su Lenkijos 
ponais oficieriais, kaip bajorijos ir 
visokių buržujų vaikais, atsitiko - 
juos likvidavo.
- Sušaudė, pakorė? - klausiau.
- Ar tai svarbu? Vienu žodžiu - 

likvidavo...
Einant iš draugo B. kabineto ir 

gatvėje ausyse skalandavo šaltai ir 
paprastai ištartas: likvidavo. Kaip 
alyvos šakelę nuskynė, kaip papirosą 
užsidegė - likvidavo. Didesni daly
kai paaukoti, padaryti didžiajam 
socializmo reikalui, o keletas ar 

keliolika tūkstančių Lenkijos karinin
kų sulikviduoti...

Einant Vytauto parku, stotyje bildė
jo, dūsavo gyvuliniai vagonai su 
tremiamais vyrais, moterimis, seniais, 
vaikais, ir garvežys dūsavo nuosekliu, 
tvirtu dūsavimu:
- Likvidavo, likvidavo.

PASKUTINIS LIAUDIES SEIMO 
POSĖDIS

Šilta, kiek tvanki 1941 m. balandžio 
mėnesio diena. Gležni Donelaičio 
gatvės liepų pumpurai žvilga variu, o 
tarp jų svečiuojasi skambių musių 
poros. Tyli diena, todėl ir musių 
dūzgimas, it nematomos stygos, skam
ba tarp šakų.

Gyvenimas veržiasi ir iš sienos 
plyšio. Prie buv. Teisingumo ministe
rijos rūmų kolonų miega ilgos, plačios 
raudonos vėliavos; dabar jos ženklina 
Liaudies Seimo - Aukščiausiosios 
Tarybos trečiosios sesijos eigą. Aplink 
rūmus, prie didžiųjų rusvų kolonų 
stovi būrys milicininkų - enkavedistų. 
Po kolonada jie tokie menkučiai, bet 
budrūs, kaip aviganiai šunes.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Lietuvos Pilietybės Įstatymas š

Projektas |
24 straipsnis — Vaikų Lietuvos g

pilietybės Įgijimas, kai jį
Lietuvos pilietybę Įgijo vienas jį
iŠ tėvų, o antrasis lieka kitos jį
valstybės piliečiu, vaikas gali

Igryti Lietuvos pilietybę, jei 
to prašo abu vaiko tėvai «

Jeigu Lietuvos piliečiu tampa 
vienas iš tėvų, o antrasis lieka kitos 
valstybės piliečiu, vaikas gali įgyti 
Lietuvos pilietybę, jei to prašo abu 
vaiko tėvai.

Jeigu Lietuvos piliečiu tampa 
vienas iš tėvų, o kitas lieka asmeniu 
be pilietybės, vaikas, gyvenantis

25 straipsnis — Vaikų Lietuvos 
pilietybės išsaugojimas, vienam 

iš tėvų netekus 
Lietuvos pilietybės

Jeigu Lietuvos pilietybės netenka pilietis, jų vaikas, nesukakęs 14 metų 
vienas iš tėvų, o kitas yra Lietuvos amžiaus, lieka Lietuvos pilietis.

26 straipsnis — Vaikų sutikimo 
būtinumas, pakeičiant pilietybę

14 - 18 metų amžiaus vaikų bei, gali būti pakeista tik raštišku 
pilietybė, pasikeitus jų tėvų piliety- vaikų sutikimu.

V. LIETUVOS PILIETYBĖS 
KLAUSIMU SRRENDIMO TVARKA 

27 straipsnis — Prašymų ir teikimų 
Lietuvos pilietybės klausimais 

padavi mas
Lietuvos pilietybės suteikimo, atsi

sakymo ir grąžinimo klausimas svars
tomas suinteresuoto asmens raštišku 
prašymu. Prie prašymo dėl pilietybės 
suteikimo turi būti pridėtas gimimo 
liudijimo nuorašas, pažymos apie 
nuolatinę gyvenamąją vietą, darbą 
(užsiėmimą)jr lietuvių kalbos mokėji— 
mą.

Neturinčių 18 metų amžiaus asme
nų prašymus suteikti Lietuvos piliety
bę, atsisakyti Lietuvos pilietybės ar ją 
grąžinti paduoda jų teisėti atstovai.

Prašymai suteikti Lietuvos piliety

28 straipsnis — Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo 
pili etybės ko misi j a

Lietuvos pilietybės klausimams komisijos nagrinėjamo prašymo ir
preliminariai svarstyti sudaroma Lie- teikimo.
tuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pilietybės komisija.

Pilietybės komisijos personalinę 
sudėtį tvirtina Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumas.

Komisija turi teisę pakviesti į savo 
posėdį asmenį, kurio atžvilgiu spren
džiamas pilietybės klausimas, pavesti 
valstybiniams ir visuomeniniams orga
nams bei organizacijoms, kad jie per 
nurodytą laiką pareikštų savo nuomo
nę ir pateiktų reikiamą medžiagą dėl

29 straipsnis — Prašymų ir 
teikimų Respublikos pilietybės 
klausimais sprendi mas Lietuvos 

Aukšči ausi osios T ar y bos 
Prezidiume

Lietuvos pilietybės suteikimo, jos 
atsisakymo, grąžinimo ar atėmimo 
atvejais Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas leidžia įsakus, o 
atmetus prašymus ar teikimus, priima

30 straipsnis — Lietuvos 5
pilietybės aktų skelbimas j

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos mo skelbiami "Lietuvos Aukščiausio- X 
Prezidiumo įsakai dėl Lietuvos pilie- sios Tarybos ir Vyriausybės žiniose". X 
tybės suteikimo, grąžinimo ar atėmi- |

31 straipsnis — Pakartotinis «
prašymų ar teikimų Lietuvos ’

pilietybės klausimais svarstymas |
Pakartotiniai asmenų prašymai su- Lietuvos pilietybę priimamai ne j 

teikti Lietuvos pilietybę ar ją anksčiau, kaip po vienerių metų nuo X 
grąžinti, taip pat teikimai atimti ankstesnio sprendimo priėmimo.

Nukelta J 6 pusi. X

Lietuvos teritorijoje, Įgyja Lietuvos 
pilietybę.

Jeigu Lietuvos piliečiu tampa 
vienas iš tėvų, o kitas lieka asmeniu 
be pilietybės, vaikas, gyvenantis už 
Lietuvos ribų, gali įgyti Lietuvos 
pilietybę, jeigu to prašo įgijęs 
Lietuvos pilietybę vienas iš tėvų.

bę, atsisakyti Lietuvos pilietybės ar ją 
grąžinti, taip pat teikimai atimti 
Lietuvos pilietybę paduodami Lietu
vos Aukščiausios Tarybos Prezidiumui 
per rajono, miesto Liaudies deputatų 
tarybą.

*■ Asmenys, gyvenantys kitoje v aisty-'
bėje ir turintys teisę šio įstatymo 
numatytais atvejais įgyti Lietuvos 
pilietybę, prašymus paduoda per 
Lietuvos atstovybę arba tiesiog 
pasiunčia Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui.

¥
S
%
8
X

Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai S 
juose dalyvauja daugiau kaip pusė jos S 
narių. Komisijos sprendimai priimami $ 

paprasta balsų dauguma. g
Dėl kiekvieno prašymo pateikia g 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos <į 
Prezidiumui svarstyti konkretų pasiū- Jį 
lymą. Komisijos sprendimai įformina- Jį
mi protokolu, kurį pasirašo visi 
komisijos posėdyje dalyvavę jos na
riai.

nutarimus.
Įsakas dėl Lietuvos pilietybės 

suteikimo priimamamas asmeniui da
vus Ištikimybės Respublikai priesaiką.

Jie, iškėlė tautinę 
vėliavą

ligai nežinojome, kad "Baltijos" 
žvejų kolūkyje dirba veiklus "užkie 
tėjęs" lietuvis. 1947 metais baigęs 
Biržų amatų mokyklą, jis atvyko į 
Klaipėdą. Tai Leonas Balčiūnas, 
gimęs 1929 metais. Dirbo "Trinyčiuo 
se" stalium. Čia susidraugavo su 
Edvardu Geču, frezuotoju baigusiu 
Klaipėdos 12 - ją amatų mokyklą.

Abu jaunuoliai, pilni tautinės dva
sios, galop pasiryžo, kas bus tas, 
iškelti savo tautinę vėliavą aukštam 
kamine prie Danės upės.

Leonas Balčiūnas pasislėpęs pasiu
vo vėliavą, nupaišė Vytį, kuri prisiuvo 
prie vėliavos, pasidarė neilgą kotą, 
kad būtų galima po paltu nusinešti. 
Dvi savaites Leonas vėliavą paslapčia 
laikė namuose. Namiškiai apie tai 
nieko nežinojo.

Pagaliau atėjo 1949 metų vasario 
16 - oji. Vidurnaktis, baigiasi naktinė 
pamaina, sustoja transportas, gatvėse 
tylu, ramu.

Balčiūnas ir Gečas su vėliava 
ateina prie minėto kamino, čia Gečas 
lipa j viršų, o Balčiūnas lieka apačioje 
- sargyboje. Jei kas įtartina - trumpas 
švilpesys su pakartojimu. Iškėlę vėlia
vą, grįžta į namus nesutikę jokio 
žmogaus.

Ryte, plevėsuojant tautinei vėlia
vai, žmonės nustemba; languose 
darbininkų veidai. Milicija neskuba 
nuimti, kažkas paleidęs gandą, kad 
apačioje mina. Tik apie 11 valandą 
saugumo darbuotojai nuima.

Leonas toliau pasakoja: "1950 
metais mane pašaukia į kariuomenę ir 
paleidžia. Rudenį gaunu šaukimą į 
komisariatą. Nueinu, ir čia mane 
areštuoja. Buvau suvestas akistaton 
su daugeliu, o taip pat ir su E. Geču. 
Po šešių mėnesių mudu teisė Pabaltijo 
karinis tribunolas. Nuteisė 25 ir 5 
metams be teisių su turto konfiskaci
ja. Išvežė į Leningradą, toliau į Komi 
ATSR, Intos akmenų karjerą. Po 4 
metų 8 mėnesių, mirus Stalinui, 
pradėjo kalinius raginti rašyti marša
lui Vorošilovui pareiškimą. Parašiau. 
Po Šešių mėnesių gavau atsakymą - 
paleisti į laisvę.

Edvardas Gečas (1960-ųjų metų 
nuotrauka)

Dabar E. Gečas gyvena Panevėžy
je, Balčiūnas dirba stalium žvejų 
kolūkyje.

Aleksandras Sakas 
("Mažoji Lietuva")

TRUMPAI 
IŠ VISUR

| Vorkutoje (Sibiras) vėl sustreikavo 
| anglies kasyklų darbininkai. Streiko 
I priežastis yra ta, kad nebuvo įvykdyti 
£ sovietų pažadai dėl maisto produkt ų 
j tiekimo pagerinimo.
X *
j Tik grįžęs iš Naujosios Zelandijos, 
į kur radioterapijos būdu ilgokai gydėsi 
į nuo vėžio, lapkričio mėnesio 3 dieną 
X mirė buvęs Fidži ministras pirmininkas 
Xdr. Timoci Bavadra.
X 1987 metais įvykus ginkluotam 
X perversmui, dr. T. Bavadra buvo 
£ pašalintas iš einamo posto. į buvusio 
Jministro pirmininko laidotuves Fidži 
j vyriausybės nariai apsilankė, tačiau 
jį užsienio žurnalistams dalyvauti buvo 
Jį uždrausta.

X Po 19 mėnesių trukusių paliaubų, 
i atsinaujino pilietinis karas Nicaragua 
S respublikoje. Marksisto šalies prezi- 
X dento Daniel Ortega įsakymu, kariuo- 
• menė su tankais, sunkiąja artilerija ir 
ž malūnsparniais pradėjo ofenzyvą prieš 
g "contra" sukilėlius, remiamus Jungti ■ 
j nių Amerikos Valstybių.
X
Jį Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
Jį sulaukęs 85 metų amžiaus, mirė
X garsus pianistas virtuozas Vladimir 
X Horowitz.Pianistas gimė Kijeve ir 
X jaunystės metais iš Sovietų Sąjungos 
•pabėgo į Vakarus.
• »
S
j Nei konservatoriams, nei socialis 
g tams negalint sudaryti vyriausybės be 
jį mažųjų partijų pagalbos, parlamento 
jį rinkimai Graikijoje įvedė kraštą į 
Jį krizę.
X ...... —
X Lapkričio 4 dieną Lietuvos parla- 
X mentas Vilniuje priėmė įstatymą, 
• reguliuojantį referendumus. Šiuo įsta- 
I tymu sydarytas teisinis pagrindas 
J referendumo pravedimui dėl nepri- 

klausomybės atstatymo.
X
Jį Apie 1500 armėnų, atstovaujančių

40 organizacijų, susijungė į vieną 
tautinį sąjūdį, kuris nutarė demon
stracijomis ir streikais siekti nepri
klausomybės Armėnijai.

*
Po vizito Maskvoje, Rytų Vokieti

jos lyderis Egon Krenz pradėjo 
reformas krašte. Iš 18 politinio biuro 
narių atleisti penki griežtojo režimo 
šalininkai, jų tarpe komunistų partijos 
ideologas Kurt Hager bei valstybės 
saugumo ministras Erich Mielke.

*
Už Rytų ir Vakarų Vokietijų 

susijungimą pasisakė visa eilė žymiųjų 
pasaulio žmonių, jų tarpe Prancūzijos 
prezidentas Franęois Miterrand ir 
Lenkijos Solidarumo lyderis Lech 
Valensa.

*
Keturiasdešimt penkerių metų aus

trale, buvusi madų demonstruotoją 
Gaby Kennard,per tris mėnesius viena 
apskrido apie pasaulį. Skridimas vyko 
nugalint visą eilę audrų, lėktuvo 
gedimą, ligas, politinius neramumus 
bei biurokratinius trukdymus.

*
Povandeninis sovietų laivas netyčia 

įsivėlė į norvegų žvejybos tinklus 
Beringo jūroje. Laivui pavyko tinklus 
sutraukyti ir išsilaisvinti.

jį Vakarų Vokietijos vyriausybei ke- 
X lia susirūpinimą didžiulio pabėgėlių 
X antplūdžio iš Rytų Vokietijos aprū- 
X pinimas apgyvendinimu ir darbu.
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LIETUVOS TAUTINIO ifti 
OLIMPINIO KOMITETO UU

PAREIŠKIMAS
Nuo to laiko, kai Olimpiadoje buvo pirmą kartą Įžiebta olimpinė ugnis ir 

atverstas pirmas olimpinių žaidynių istorijos puslapis, sportas labai pasikeitė. 
Sportininkams į talką atėjo aukotuosius mokslus baigę treneriai, mokslininkai, 
vis tobulesnių sporto įrankių išradėjai, vis geresnių sporto įrenginių 
statytojai, sponsoriai ir - net valstybės veikėjai. Nepaprastai išaugo 
rezultatai, o tuo pačiu - pergalių kaina. Daugeliui sportininkų sportas tapo 
profesija. Tai atrodė sunkiai suderinama su olimpiniais principais. Tačiau dar 
labiau su šiais principais nesiderino tai, kad Tarybų Sąjunga slėpė, jog duoną iš 
sporto valgo ir jokio kito darbo nedirba absoliuti jos olimpinių rinktinių 
dauguma.

Tarptautinis olimpinis komitetas, pasvėręs visus "už" ir' "prieš" 
profesionalųjį sportą, padarė išvadą, jog su šia realija reikia skaitytis, nes 
mėgėjams didžiosios sporto aukštumos tapo be galo sunkiai pasiekiamos, o 
garbingi profesionalai pakenkti olimpiniam sąjūdžiui neturėtų. Pagaliau 
nuimta ir toji paslapties skraistė, kuria ilgus metus bandyta dangstyti 
profesionalųjį sportą Tarybų Sąjungoje. Sportininkai išvaduoti nuo pasakėlių 
pasakojimo apie savo nebūtus darbus.

Tačiau norime atkreipti visuomenės ir mūsų Respublikos vyriausybės 
dėmesį į tai, jog Tarybų Sąjungoje - Lietuvoje, deja, taip pat - profesionalusis
sportas iki šiol tebeturi baudžiavos bruožų. Nėra įstatymų, kurie tiksliai 
apibrėžtų sportininkų teises ir pareigas. Savus įstatymus sportininkui rašo 
sporto organizacijos, klubai, įvairūs funkcionieriai, treneriai, ir, galima 
sakyti, visi, kas netingi. Dėl to kyla įvairiausių nesusipratimų, tiek iš vienos 
pusės, tiek iš kitos galimi bandymai nesilaikyti susitarimų, sportininkai 
neapdrausti ne tik nuo jų profesinių, bet ir žmogiškųjų teisių pažeidimų. 
Neseniai bandyta įrodyti, jogolimpinisiempionas Šarūnas Marčiulionis neturi 
teisės disponuoti savo uždarbiu, kaltinant jį nebūtomis nuodėmėmis. Mes 
manome, kad Lietuvoje reikia neatidėliojant priimti kūno kultūros ir sporto 
įstatymą, tiksliai apibrėžti sportininko teises ir pareigas, įsteigti sportininkų 
profsąjungą, jeigu nė viena dabartinių nesiims rimtai ginti jų teises.

Apsaugokime sportą nuo neprofesionalios įstatymdavystės!

LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS

VII PLJ Kongresas
MUSU VIENYBĖ -TAUTOS STIPRYBĖ

šis šūkis suburs lietuvių jaunimą į 
VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
są, kuris įvyks 1991’ metų gruodžio - 
1992 metų sausio mėnesiais Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje.

Kongreso organizavimas pradėtas 
jau senokai, šiuo metu spartėja, 
daromi konkretūs žingsniai, einama

kur tarėsi su jaunimo ir Lietuvių 
kultūros draugijos atstovais. Savo 
laiku iškilusios abejonės dėl Urugva
jaus Jaunimo sąjungos prisidėjimo prie 
kongreso organizacinių darbų buvo 
paneigtos, jie taip pat sutiko atlikti 
savo dalį, t. y. suorganizuoti kongreso 
Kultūros dienas.

prie svarbių nutarimų.
Argentinos Lietuvių jaunimo sąjun

gos pirmininkė ir Argentinoje vyk
siančios kongreso dalies vyriausia 
koordinatorė Ariana Rastauskaitė ir 
finansų komisijos atsakingas koordi
natorius Alfredo Ruplėnas rugsėjo 16, 
17, 18 dienomis buvo nuvykę į 
Braziliją, kur su Brazilijos Jaunimo 
sąjungos ir Bendruomenės atstovais 
tarėsi kongreso reikalais. Buvo sutar
ta pagreitinti organizacinius darbus, 
numatyti tolimesni pasitarimai. Taip 
pat buvo aptartos Pietų Amerikos 
jaunimo suvažiavimo, kuris įvyks 
ateinančių metų sausio mėnesio 6 - 
12 dienomis Brazilijoje, detalės. Šis 
suvažiavimas bus tarytum pasiruoši
mas VII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui tiek organizaciniu, tiek ir 
turinio atžvilgiu. Kviečiami ir Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai, 
kurie turės progos arčiau susipažinti 
su kongreso ruošos darbais, programa, 
aplinkybėmis bei prisidėti savo pata
rimais. Laukiama gausaus jaunimo 
dalyvavimo iš įvairių Pietų Amerikos 
kraštų.

Vėliau pasitarimai bus tęsiami 
Urugvajuje. Rugsėjo 30 dieną ir spalio 
1 - mą Ariana Rastauskaitė ir Alfredo 
Ruplėnas buvo nuvykę į Montevideo,

Paskutinieji pasitarimai vyko Bue
nos Aires spalio mėnesio 7, 8 ir 9 
dienomis. Iš Brazilijos atvyko Marcelo 
Šapola ir Flavio Bacevičius, o Iš 
Urugvajaus Gvidas Mašanskas su 
žmona ir Robertas Ibarra, čia 
galutinai buvo nustatyta kongreso 
eiga, aptarti organizaciniai ir finansi
niai reikalai. Toliau visi paruošiamieji 
darbai bus vykdomi kiekvieno krašto 
nuožiūra, pasitariant esant reikalui.

Buvo išrinkti kongreso šūkis ir 
ženklas. Sekantis visų trijų kraštų 
pasitarimas įvyks sausio mėnesį Bra
zilijoje per Pietų Amerikos Lietuvių 
jaunimo suvažiavimą.

VII PJK spaudos ir informacijos 
komisija 

»»♦
VII Pasaulio Lietuvių jaunimo 

kongreso spaudos ir informacijos 
komisijos sudėtis yra sekanti: koordi
natorius Algimantas Rastauskas, V. 
Obligado 2702 - 3 - B -, 1428

BUENOS AIRES - ARGENTINA 

nariai - Danielius Aglinskas, Leandro 
Stukas ir Laima Levanavičiūtė.
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SKAUTIŠKAS SAVAITGALIS

Spalio 28 dieną Kovalskių, Maura- 
gių, Šilins ir Stepanų šeimų paaugliai 
su vaikais išsiruošė žygin į Snieguo
tuosius kalnus vienos dienos kelionei.

Iškylą pradėjo nuo Guthega kuror
to. Devynių žmonių grupei vadovavo 
"Mopsy" Mauragis, Romualdas Came
ron ir Rimas KabaOa. Užlipo aukštai, 
kur medžiai nebeauga, eidami per 
spalvingas Australijos Alpių aikšteles,

su slidėmis nusileidome netoli Consett 
Stephens Pas.

Penkių metų skautė Anna Kabai- 
laitė pasiliko Guthega kurorte lipdyti 
sniego senio. Vakare, kai jau visi 
susiėjo kartu, pasidžiaugė sėkminga ir 
įdomia iškyla.

Rimas Kabaila
Canberros Apylinkės valdybos 

sekretorius

Lapkričio mėnesio 8 dieną vyko lietuvių savaigalio mokyklos baigiamieji 
egzaminai. Šiais metais lietuvių kalbos egzaminus savaitgalio mokykloje laikė 
(iš kairės): Povilas Nagulevičius, Paulius Šliogeris, Antanas Šarkauskas, 
Monika Migutė, Regina Coxaite ir Arūnas Burneikis

Lietuvos TSR Pilietybės Įstatymas 
PROJEKTAS

Atkelta iš 5 pusi.

32 straipsnis — Lietuvos pilietybės 
doku ment 14 rengi mus

Lietuvos pilietybės dokumentus reikalų tarnybos.
rengia ir tvarko Respublikos vidaus

33 straipsnis — Prašymų ir teikimų 
Lietuvos pilietybės klausimais 

svarstymo tvarka
Prašymų ir teikimų Lietuvos pilie- sprendimų vykdymo tvarką nustato 

tybės klausimais svarstymo ir priimtų Lietuvos Aukščiausioji Taryba.

VI. TARPTAUTINAS SUTARTYS

34 straipsnis — Tarptautinių 
sutarčių taikymas

Jeigu tarptautine sutartimi, kurioje tos šiame įstatyme, tai taikomos 
dalyvauja Lietuvos respublika, nusta- tarptautinės sutarties taisyklės, 
tytos kitokios taisyklės, negu išdėsty-

VII. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
35 straipsnis — Baigiamieji 

nuostatai

Lietuvos pilietybės įstatymui visiš- metų terminas nuo jo įsigaliojimo, 
kai įgyvendinti nustatomas dviejų "Tiesa", 1989.9.28.
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖS Lietuvos miestų telefonų kodai.

MINĖJIMAS

HOBARTE
Hobarto Apylinkės valdyba ruošia 

Kariuomenės Šventės minėjimą lap
kričio mėnesio 26 dieną, 6 valandą 
vakare, H. ir B. Šikšnių sodyboje - 43 
Easton Av., Moonah West.

Kviečiami apsilankyti visi Tasmani
jos lietuviai.

Po minėjimo programos, apsilankiu- 
sius valdyba pavaišins lengvais užkan
džiais, kava, arbata, o norinčius - 
stiklu vyno. Pageidaujantiems kitų 
gėrimų, bus galima nusipirkti vietoje 
ar atsineSti savo.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

SYDNEJUJE
LKV Sąjunga "Ramovė" Sydnejaus 

skyrius ruošia Lietuvos kariuomenės

, tearešame, kad š. m. lapkričio mėn.
24 «£fcohcertams į Australiją atvyks 

. Lietuvos Folklorinis ansamblis. Kon

LAIŠKAI REDAKTORIUI
Gerbiamas. Redaktoriau,
Jūsų laikraštyje Nr. 41 tilpo mano 

straipsnis apie žemyno žuvimą Atlan
to vandenyne maždaug 2000 metų 

k. prieš Kristų. Aleksandras Kantvilas 
.r Nr. 43 parašė straipsnį apie Santorin 

saloje išsiveržusį ugnikalnį maždaug 
1500 m. prieš Kristų. Tai du skirtingi 
įvykiai mūsų planetoje. A. Kantvilas 
kažkodėl abu įvykius sujungia savo 
straipsnio pabaigoje pasišaipydamas, 
kad Atlanto žemyno paskendimas tėra 
legenda.

Rašydama straipsnį apie Atlanto 
žemyną rėmiausi surinktais faktais 
žinomų istorikų: Fawsett, Hornet, 
geologo Much bei įdomiais veikalais, 
aprašančiais pietų Ameriką senovėje. 
Atlanto žemynas buvo labai arti Pietų 
Amerikos, kurios džiunglėse yra 
randami griuvėsiai pastatų, rodančių 
aukštą civilizaciją. Yra užlikusios 
žinios apie baltaodžius, šviesiaplau
kius valdovus, vaidilutes bei užtinka
mi Sauluvos simboliai, kuriuos istori
kai vadina lotoso žiedu. Mūsų 
tautiniuose raštuose, pilių papuoši
muose ir medžio drožiniuose Sauluvos 
simboliai dominuoja. Minėtų veikalų 
iliustracijose matome indėnus, nešio
jančius "pončo" su įaustais mūsų 
tautinių juostų raštais. Taip pat yra 

atkūrimo minėjimą, kuris įvyks lapkri
čio mėn. 19 dieną, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose.

Pradžia 11.30 vai., pamaldas už 
žuvusius karius Lidcombe St. Joa
chims bažnyčioje atlaikys prelatas P. 
Butkus MBE. Ramovėnai ir kitos 
organizacijos prašomos pamaldose 
dalyvauti organizuotai.

Viešas minėjimas Lietuvių namuose 
- prelato P. Butkaus invokacija, jūrų 
kapitono R. Bičiūno paskaita, video 
filmas (A. K r smiliaus kelionės po 
Lietuvą rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais 
įspūdžiai).

Įėjimas veltui. Kviečiame Sydne
jaus ir apylinkių tautiečius gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime.

LKV Sąjunga "Ramovė" 
Sydnejaus skyrius

certai bus rengiami Brisbaneje, Tweed 
Heads, Sydnejuje, Melbourne ir Nau
jojoje Zelandijoje. Ansamblis labai 
aukšto meninio lygio ir su koncertais 
yra apkeliavęs daug svetimų kraštų.

Ansamblį iškvietė ir koncertus 
organizuoja ne Australijos Lietuvių 
Bendruomenė, bet Australijos - So
vietų Sąjungos draugystės sąjunga.

Ši sąjunga rūpinasi atvykusių apgy
vendinimu, kelionėmis, koncertų or
ganizavimu ir jų reklama.

ALB Krašto valdyba

iliustracijos indėnų, sėdinčių turga
vietėse su kilimėliais pardavimui, 
išaustais lietuviškais raštais. Kas 
išmokė indėnes į audeklus įausti 
lietuviškus raštus?

Profesorius Marcei F. Hornet savo 
veikale "Sons of the Sun" teigia, kad 
patys pirmieji egiptiečiai, keltai, 
šiauriečiai ir senieji pietų Amerikos 
gyventojai yra Atlanto žemyno pali
kuonys. Šiauriečiai ir keltai, tai mes - 
baltai.

Graikų istorikas Plutarchas, gyve
nęs 50-120 metų po Kristaus Canarų 
salų gyventojus vadina atlantiečiais. 
Daugybė senų Azijos tekstų mini 
žemyną, paskendusį Atlanto vandeny
ne. Indijos Puranas ir Mahabharatos 
tekstuose surašyta apie septynias 
dideles salas, vakarų jūroje, užlietas 
vandeniu. Platonas aprašė žemyno 
žuvimą už Gibraltaro, vakarų jūroje, 
o ne Viduržemio jūroje įvykusį žemės 
drebėjimą.

Šiais laikais mokslininkai yra įsiti
kinę, kad kadaise egzistavo milžiniš
kas žemynas Atlanto jūroje. Jau yra 
surasti griuvėsiai pastatų, išgrįstos 
gatvės Atlanto vandenyne, tikimasi 
ateityje geriau ištirti.

Agnė Lukšytė

Nuo šių metų pradžios veikia automatais telefono sujungimas su Lietuvą. 
Skambinant į Lietuvą pirmiausia reikia pasukti tarptautinės centrinės (OTC) 

kodą: 0011; Sovietų Sąjungos: 7; Lietuvos: 01; - miesto Lietuvoje ir asmeninį 
telefono numerį.

Pavyzdžiui, skaminant kam nors į Vilnių, pasukti: 0011 7 01 22 ir asmeninį 
telefono numerį.
Naujoji Palanga 0011 7 01 236

Akmenė 0011 7 01 295 Panevėžys n 254
Alytus 99 235 Pasvalys 99 271
•Anykščiai 99 251 Plungė 99 218
Birštonas 99 210 Prienai 99 ’ .2; 'a 249
Biržai n 220 Radviliškis 99 292
Druskininkai 99 233 Raseiniai 99 228
Elektrėnai n 237 Rokiškis 99 278
Gargždai n 240 Skuodas 99 216
Ignalina . n 229 Sniečkus 99 266
Jonava n 219 Sakiai 99 247
Joniškis 99 296 Šalčininkai 99 250
Jurbarkas 99 248 Šiauliai 99 214
Kaišiadorys 99 256 Šilalė 99 269
Kaunas 99 27 Šilutė 99 241
Kelmė 99 297 Širvintos 99 232
Kėdainiai 99 ,.257

261 :
Švenčionys .99 > .. - 217

Klaipėda ■> 99 Tauragė C J- Ii .246
Kretinga 99 258 Telšiai 99 r .*įi "• 294
Kupiškis 99 231 Trakai 99 238
Lazdijai 99 268 Ukmergė 99 211
Marijampolė 99 243 Utena 99 239
Mažeikiai 99 293 Varėna 99 260
Molėtai 99 230 Vilkaviškis 99 242
Nida 99 259 Vilnius 99 22
Pakruojis 99 291 Zarasai 99 270

DAINOS CHORE
Šių metų birželio mėnesio 30dieną 

Sydnejaus lietuvių choras "Daina" 
išrinko naują valdybą sekantiems 
dviems metams sekančia sudėtim: 
pirmininkas P. Nagys, sekretorius A. 
Kramilius ir iždininkė A. Kolbakienė. 
Reikalui esant, valdybai talkininkauja 
balsų seniūnai.

Šiais metais, vieton metinio kon
certo gruodžio mėnesio 10 dieną, 
"Dainos” choras ruošia prieškalėdinį 
"Šiupinį". Programoje bus choro ir 
solo dainų bei kalėdinių giesmių. Po

NORI SUSIRAŠINĖTI

Dvidešimt šešių metų Žemės ūkio . 
technikumo dėstytojas, žmona 25 
metų, veterinarijos gydytoja:

Sigitas Grinčinaitis, Šilutės raj., 
Rusnė 235731, Donelaičio gt. 3-9, 
Lietuva.

♦

Aštuoniolikos metų gimnazistė, 
baigusi keturmetę dailės mokyklą, 
sportininkė, dalyvavo maratone " Apie 
Lietuvą": •

Sigita Blažiūnaitė, Vilnius 232042, 
Kalvarijų gt. 178 - 8, Lietuva.

*
Trisdešimt vienerių metų elektro

nikos inžinierius, dalyvauja Sąjūdžio 
veikloje, rūpinasi paminklų atstaty

JUOZUI KARO Cl UI

iškeliavus amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Donai 
Amerikoje, Onutei ir Algiui Kapočiams ir jų šeimoms bei artimiesiems.

LKV "Ramovė", Sydnejaus skyrius

šiupinio ruošiama bendra vakarienė su 
visuomene. Suinteresuotieji dalyvauti 
registruojasi pas "Dainos" choro 
valdybos narius.

Jau daug kartų buvo kreiptasi į 
balsingus sydnejiškius jungtis Į " Dai
nos" choro gretas. Deja, iki šiol 
tebelaukiame naujų choristų ir cho
risčių, o kaip ilgai dar tesės jau 35 
metus išdainavusieji chore, mes neži
nome. Turime keletą pastovių choro 
rėmėjų, bet labiausiai chorui trūksta 
balsingų dainininkų.

mu. Žmona Vilma choro "Perkūnas" 
dirigentė:

Algirdas Masys, Kaimas 233009, 
Kalniečių gt. 126a - 401, Lietuva.

*
Dvidešimt keturių metų dailinin

kas, dirba kooperatyvo pirmininku, 
užsiiminėja tapyba ir grafika, vedęs:

Regimantas Valiūkas, Elektrėnai 
234061, Sodų gt. 10 - 3, Lietuva.

*
Keturiolikmetė mokinė, norėtų su

sirašinėti su 13 - 18 metų jaunuoliais. 
Galima rašyti lietuviškai ir angliškai:

Cristy Černiauskaitė, Kaunas 
233032, Obelynės gt. 28, Lietuva.

TOKIOS TOKELĖS
Pas Hobarto tautiečius Hildegard ir 

Bonifacą Šikšnius šešias savaites 
viešėjo dvi Bonifaco dukterėčios iš 
Lietuvos. Atsisveikinimo ir išleistuvių 
proga. Šikšniai iškėlė šaunias išleistu
ves, į kurias buvo pakviesti beveik visi 
Apylinkės nariai ir šiuometinė valdy
ba. Kaip dvi kregždutės, viešnios vėl 
išskrido Lietuvon, kur, nors tarp

didelių trūkumų ir vargų, vis tiek yra 
geriausiai, ypatingai dabar, kai ateitis 
nusimato šviesiausiomis spalvomis. 
Dėl vargų jos pakė, kad: "Vardan tos 
Lietuvos mes galime viską pakelti". O 
tų vargų, jos abi yra pakėlę jau iki šiol 
begalę - abi gimusios Sibire, ten 

. praleidusius visą savo vaikystę.
S. Augustavičius

Pagerbdami

JUOZĄ JUDICKĄ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

V. Jonušys ir R. ir A. Lokiai

KREDITO^-JA "TALKA”veikia visų naudai... j
-  -------------"Mūsų Pastogė" Nr.45 1989.11.13 pusi. 7 .
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MOŠŲ PASTOGEI" 

AUKOJO
B. Šidlauskas NSW $ 25
J. Petraitis Tas. $ 25
J. Morkūnas s A $ 5
E. Grosienė N.S.W. S 5

CANBERROJE
Kariuomenės šventės minėjimas 

Canberroje įvyks lapkričio mėnesio 19 
dieną (sekmadieni) sekančia tvarka:

11.30 vai. ryte šv. Mišios Braddone 
St. Marys koplyčioje. Po pamaldų, 1 
valandą - Kariuomenės šventės minė 
jimas Lietuvių namuose.

Programoje dalyvaus solistai J. 
Rūbas, V. Danius ir kanklininkai iš 
Melbourne. Po minėjimo - pietūs.

Savo gausiu dalyvavimu ne tik 
pagerbsime žuvusiuosius už Lietuvos 
laisvę, bet ir svečius menininkus.

Canberros Ramovės 
valdyba

GEELONGE
Kariuomenės Šventės minėjimą 

Geelonge, Geelong o Apylinkės sutiki
mu, lapkričio 19 dieną (sekmadienį) 
ruošia Geležinio Vilko ir DLK 
Melbourno 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.

Syduej us — Ivi'cAslcva—

VILNIUS
1760 doleriai ten ir atgal. 

*Išvykstama gruodžio mėn. 7 ir 
dienomis. 
♦Grįžti galima bet kuriuo laiku, 
mėnesių laikotarpyje.
♦Išrūpiname apsilankymo ir turistines 
vizas.
REGISTER NOW! UNITED SEATS
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spstičos 
atciivvo 

■augjku

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

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

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.

A LB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

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.____________ j

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas atdarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. ». - n.oo v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - iv. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais Ir šeštadieniais 

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

KALĖDŲ EGLUTĖ

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.

►#♦#♦##••#♦•♦#<♦*•#♦#*♦#**♦•#♦#♦•#*♦#**♦*#♦•#*♦*•**•••*••**•*•*******••*•*•**•****

Baltic Symposium 
25 - 26 November, 1989

Australijos Baltų Taryba ruošia dviejų dienų simpoziumą, kuriame bus 
nagrinėjama Lietuvos, Latvijos ir Estijos dabartinė padėtis ir ateities 
perspektyvos.

Simpoziumas vyks š. m. lapkričio 25 - 26 dienomis, Sydney Universitete, 
Merewether Lecture Hall, City Rd.

Prelegentų tarpe - Lietuvos, Latvijos ir Estijos persitvarkymo sąjūdžių 
vadovaujantys asmenys bei australų akademikai.

Asmenys, norintys dalyvauti simpoziume, turėtų užsiregistruoti iki. 
š. m. lapkričio 13 dienos, bet priimamos ir vėlesnės registracijos.

Dalyvavimo mokestis 70 dolerių, pensininkams ir studentams - 50 dolerių.
Už šį mokestį dalyviai gaus paskaitų santraukas, lengvus pietus bei 

užkandžius ryte ir po pietų.

Pranešame, kad Lietuvių bibliote
koje galite įsigyti Kalėdinių ir Naujų 
Metų sveikinimo atviručių.

Tradicinės atvirutės labai gražios, 
šešių rūšių, su įrašais gražiąja mūsų 
kalba.

Prašome paskubėti, nes turime 
ribotą skaičių.

Klubo biblioteka

Dėl informacijos galima kreiptis į:
Mr Kastytis StaŠionis 34 Austin Boulevarde Panania, NSW 2213

S K EL BI MAS

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.

Lietuvos folklorinio teatro koncer
tai įvyks gruodžio mėnesio 1 dieną 
(penktadienį), 8 vai. vakaro ir 
gruodžio 2 dieną, 2 vai. po pietų 
Parramatta Riverside teatre.

Bilietų kaina suaugusiems 20 dole
rių asmeniui, 15 dolerių - pensinin
kams, 10 dolerių - vaikams, 50 dolerių 
- šeimai ir 17 dolerių - grupei, ne 
mažiau kaip 10 žmonių.

Informacijos galima teirautis tele
fonu 683 6166.

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

92 CHAPEL ST. (WINDSOR) TEL (03) 521 1414

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

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

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