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AUSTRALIJOS LIETUVIAI SVEIKINA 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Per ilgus metus, mes išeiviai, troškome matyti vėl laisvą savo Tėvynę. Bet atrodė, kad tai tik svajonė, 
nerealybė.

Pamažu atsivėrė geležinė uždanga papročiai ir tautos ženklai, vėl skleidėsi po kraštą: tai tautinė 
vėliava, himnas, sava kalba, dainos ir malda.

Tie laisvės simboliai rodo kelią, kuriuo tauta žygiuos. Baltijos keiias dar tvirčiau sujungė visų rankas, 
širdis ir pasiryžimą.

išreikšdami Jums pagarbą, tautos vadai, mes lenkiame gaivas Auslraiijos Lietuvių Bendruomenės vardu. 
Jūsų ryžtas, kantrybė ir Jums uždėta neparasta darbo našta yra ir bus įvertinta visos tautos. Tegul Tėvynės 
meilė skatina Jus tolimesniems darbams. Turėsite daug vargo ir rūpesčio, kol Lietuva vėl taps pilnai 
demokratiniu kraštu.

Mes išeiviai padėsime visomis savo jėgomis. Atsikurianti Lietuva - visų musų atsakomybė.
šių dienų džiaugsmas yra tautiečių Lietuvoje ir mūsų, išeivių giliai pergyvenamas. Tikėkite, kad esame 

su Jumis tame sunkiame kelyje, kuris veda į šviesią ateitį ir visišką Nepriklausomybe.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas

NEPRIKLAUSOMA!
Kovo 11 dieną naujai išrinktoji 

Lietuvos Aukščiausioji Taryba pa
skelbė Nepriklausomos Lietuvos Res
publikos atkūrimą. Šiuo aktu, prie 
kurio veuė vis ryžtingesnį įvykiai 
Lietuvos žemeje, buvo galutinai 
įkūnyta lietuvių tautos valia, išreikšta 
dažnais masiniais mitingais ir demons
tracijomis. Pirmojoje Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje buvo užregistruoti 
133 parlamentarai, iš kurių už 
nepriklausomybės atstatymą balsavo 
127 ir 6 susilaikė. Prieštaraujančių 
baisų nebuvo. Sesijoje truko B 
parlamentarų iš 8 apygardų, kuriose 
rinkimai dar nebuvo užbaigti. Skel
biant nepriklausomybės atstatymą, 
buvo sugrąžintas V ytis, kaip valstybės 
herbas, o pati valstybė vadinsis nebe 
Lietuvos Tarybų Socialistine Respub
lika, bet LIETUVOS RESPUBLIKA.

Rinkimai į Lietuvos parlamentą, 
kuris dar vadinasi Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba, buvo paskubinta, nes 
norėta priimti gyvybinius sprendimus 
prieš numatomą ypatingų galių sutei
kimą M. Gorbačiovui, kas turėjo įvykti 
kovo 12 dieną prasidedančioje Sovie
tų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku (kurį vakarų spauda ne
retai vadina prezidentu) buvo išrink
tas Sąjūdžio Seimo Tarybos pirminin
kas profesorius Vytautas Landsbergis.

istorinės reikšmes se
siją išvakarėse, šeštadie
nį, kovo mėnesio 10 
dieną, devintą valandą 
vakaro, atidarė Rinkimi
nės komisijos pirmininkas 
Juozas Bulavas, buvęs 
Vilniaus universiteto
rektorius. Atidarymo 
kalboje jis pabrėžė, kad 
pagrindinė šios dienos 
užduotis yra padaryti 
sprendimą dėl nepriklau
somybės atstatymo. Vė-

l.ietuvos Respublikos Aukščiausiosios įjau per sesiją buvo pabrėžta, kad 
Tarybos pirmininkas profesorius V y- reikalas eina ne apie nepriklauso-
tautas Landsbergis. mybės paskelbimą, bet apie jos

atstatymą, nes nepriklausomybė jau 
buvo paskelbta 1918 metais ir tik karo 
bei pokario laikotarpiu jėgos būdu ji 
buvo suspenduota apie penkiasdešimt 
metų.

Aukščiausioms politinio posto pa
reigoms, tai yra, Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku buvo pasiūlyti 4 
kandidatai: Vytautas Landsbergis, 
Algirdas Brazauskas, Kazimieras Mo
tieka ir Romualdas Ozolas. Pastarie 
siems dviems atsisakius, buvo balsuota 
paeiliui už du pirmuosius. Rezultatai 
buvo tokie:

V. Landsbergis: už 91, prieš 42,
A. Brazauskas: už 38, prieš 95.
A. Brazauskui buvo pasiūlytas 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojo post.as, bet jis atsisakė, 
kaip priežastį nurodydamas nedidelį 
gautų balsų skaičių. Tarybos vicepir
mininkais buvo išrinkti: sąjūdietis, 
Lietuvos Mokslų Akademijos profeso
rius Bronius Kuzmickas, sąjūdietis, 
teisininkas Kazimieras Motieka ir 
Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas 
Česlovas Stankevičius. Aukščiausio
sios Tarybos sekretoriumi buvo išrink
tas Liudvikas Sabutis, kuris šias 
pareigas ėjo keletą mėnesių ir 
senosios sudėties Taryboje.

Ministras pirmininkas dar nebuvo 
renkamas, bet laikinai šioms parei
goms beveik vienbalsiai buvo nubal
suota už Danutę Kazimierą Prunskie-
nę. Ministrų kabinetas bus sudarytas 
vėliau, o iki to laiko paprašyta, kad

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos vicepirmininkas Kazimieras 
Motieka.

pareigas eitų senoji Ministrų Taryba.
Paskelbus Lietuvos Respublikos 

nepriklausomybės atstatymą, kilo 
klausimas .ar prieš metus nuo Lietuvos 
išrinktieji liaudies deputatai į Sovietų 
Sąjungos Aukščiausiąją Tarybą dar 
turėtų oaiyvauti Maskvoje vyksiančio 
kongreso posėdžiuose. Šiuo klausimu 
pažiūros skyrėsi. K. Motieka argu
mentavo, kad Lietuvai pasiskelbus 
nepriklausoma, sekančią dieną prasi
dedąs kongresas Maskvoje yra jau 
svetimos valstybės reikalas, todėl 
mūsų delegatai dalyvauti neturėtų. 
Priešingai argumentavo keli kiti 
parlamentarai. Jie nurodė, kad daly
vavimas lietuviams naudingas jau vien 
todėl, kad bus palaikomas’ kontaktas 
su kitomis pažangiomis jėgomis Sovie
tų Sąjungoje, o Kremliuje lietuviai 
galės išsakyti savo poziciją. Šias 
svarbias diskusijas įtaigojo iš Maskvos 
gautas Tautybių Tarybos pirmininko 
kvietimas, kad lietuviai dalyvautų. 
Priimtas nutarimas, kad į Maskvą vyks 
dalis liaudies deputatų nuo Lietuvos, 
bet jie turės svečių arba stebėtojų 
statusą.

Antradienį, kovo 13 dieną lietuvių 
delegatų ten buvo 36 iš galimų 58. 
Lietuvių požiūrį išdėstė Vaidotas
Antanaitis.

Priėmus nepriklausomybės atstaty

mo deklaraciją, ji buvo pasiųsta M. 
Gorbačiovui, kad jis ją pripažintų, o 
taip pat ir sutiktų vesti derybas tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos dėl 
įvairių praktiškų problemų, kurias 
reikės išspręsti atsiskyrimo laikotar
pyje. Keletą dienų prieš paskelbiant 
deklaraciją, M. Gorbačiovas kalbėjosi 
su A. Brazausku ir nurodė, jog 
atsiskyrimo atveju, jei toks dalykas ir 
būtų Sovietų Sąjungos priimtas, 
Lietuva turės atsilyginti 21 milijardu 
rublių už Lietuvoje pastatytas įmo
nes, kapitalinius įrengimus, neišpildy
tus kontraktus ir kt. Taip pat Sovietų 
Sąjunga pasilaikytų Klaipėdos uostą ir 

Ignalinos atominę elektrinę. M.
Gorbačiovas taip pat pabrėžė, kad 
Lietuvai reikės gauti sutikimą ir 
išlaukti bandomąjį laikotarpį. Šios 
sąlygos buvo išdėstytos pasikalbėjimo 
metu ir oficialaus patvirtinimo nėra. 
Lietuvą, žinoma, jautriai užgavo 
reikalaujamas vadinamasis skolos grą
žinimas. Lietuvių nuomone, skolinga 
yra kaip tik Sovietų Sąjunga, nes ji 
vykdė terorą, sudarkė Lietuvos eko
logiją, sužlugdė ūkį ir pramonę.

Pirmadienio sesijos metu. M. Gor
bačiovas pranešė gavęs Lietuvos 
deklaraciją, bet, kadangi trūkstą 
daugiau žinių, pasiūlė kongresui šį 
reikalą atiduoti apsvarstymui. Šiam 
klausimui iškilus antradienį, M. Gor
bačiovas pareiškė, kad lietuvių dekla
racija esanti neteisėta ir negaliojanti. 
Jis pridūrė, kad derybų nevesiąs nei su 
lietuviais, nei su latviais ar estais, nes 
"mes derybas vedame tik su svetimo
mis valstybėmis". Lietuvos nepriklau
somybės reikalas lyg taps savotiškai 
nustumtas į šalį. Manoma, kad jį pirma 
svarstys Sovietų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos nuolatinė grupė.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis kreipėsi 
pripažinimo ir pagalbos į JAV 
prezidentą G. Bush ir Prancūzijos 
prezidentą F. Mitterand. JAV atsilie
pė labai greitai, kviesdama Maskvą 
priimti Lietuvos apsisprendimą ir 
atsisakyti nuo finansinių ir kitų

Nukeita į 2 pusi.
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DARBUI LIETUVON NEPRIKLAUSOMA!
Sužinojome, kad profesorius Vy

tautas Donieia. kuris Newcastiio 
universitete dėstė beveik 30 metų, 
yra sutikęs skaityti paskaitų kursus 
atkurtame Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune. Prieš profesoriui išskren - 
dant į Lietuvą, paprašėme pasidalinti 
mintimis apie šią kelionę.

"M.P." Vytauto Didžiojo universi
tetas. atrodo, yra tampriai susietas su 
dabartiniu atgimimu Lietuvoje?

V.D. Taip. Po karo Kauno universi
tetas buvo uždarytas ta prasme, kad 
kai kurios jo dalys buvo perkeltos į 
Vilnių ir sujungtos su tenykščiu 
universitetu. Kaune iiko tik inžineri
jos ir medicinos mokslų institutai. 
Pats Vilniaus universitetas buvo 
Įjungtas į sovietinę aukštųjų mokyklų 
sistemą. Todėl visai natūralu, kad 

. atgimstant Lietuvai, kilo noras atsta
tyti Kauno universitetą. Žinoma, tai 
nereiškia, kad taip užgaunamas Vil
niaus universitetas. Lietuvoje gyvena 
virš trijų ir pusės milijono gyventojų, 
tau eventualiai reikia ne tik antro, bet 
ir trečio universiteto. Tautinio atgi
mimo momentas Kauno universiteto 
atkūrime atsispindi tame, kad nuo 
pačios praūžtos jis orientuosis į 
vakarietiškąją galvoseną.

"M.P." Ši tendencija turbūt paaiški
na, kodėl Kauno universitete dėstys 
ne vien vietiniai, bet ir išeivijos 
lietuviai dėstytojai.

V. D. Visai teisingai. Atkūrimo 
mintis kilo aktyviai pritariant išeivijos 
profesūrai. Nors pradžioje buvo 
neaiškumų, ieškotas ryšys tarp Lietu
vos ir išeivijos akademikų šiuo metu 
įtvirtintas tuo, kad pusė universiteto 
senato narių tapo išrinktais Lietuvo
je, kita pusė - užsienyje. Formaliai 
Kauno universitetas buvo atkurtas 
pereitų metų rugsėjo 1 dieną, bet 
jame jau suspėjo dėstyti keli išeiviai, o 
šių metų antroje pusėje jų bus dar 
daugiau. Žinoma, praeis metai ir 
antri, kol užsienio bendradarbiavimas 
susireguliuos. Beveik kiekvienas išei
vijos lietuvis mokslininkas darbo 
Lietuvoje laiką turi suderinti su 
įsipareigojimais savame universitete. 
Beje, reikia stebėtis, kiek daug 
•entuziazmo tarp išeivijos kolegų.

''M.P." Berods, Jus esate išrinktas į, 
Kauno universiteto senatą? Kaip 
universiteto darbe prisidės išeivijos 
lietuviai?

V, D. Taip, esu atkurto universiteto 
senato narys. Taip pat turėjau garbės 
ir malonumą asmeniškai pasveikinti 
universitetą atkūrimo iškilmių metu. 
Su dideliu džiaugsmu įsijungiu į darbą, 
nes per trisdešimt universitetinio 
darbo metų Australijoje, iš kurių šešis 
praleidau keliuose Anglijos ir Vokie
tijos universitetuose, neretai pagal
vodavau, negi per savo gyvenimą taip 
ir neturėsiu progos padirbėti lietuviš
kame universitete. Dabar aišku, kad 
daug mano kolegų galvojo panašiai, 
kaip ir aš, - ir štai skubame padėti. 
Aplamai mūsų įnašas bus dvigubas. Iš 
vienos pusės, išeiviai dėstys ypač 
tokius dalykus, kurių reikia atgims 
tančiai Lietuvai, kaip visuomeniniai 
mokslai, rinkos ekonomikos aspektai, 
kompiuterių mokslas bei informatika 
apskritai. Vakaruose kai kurių moksių 
šakos yra nepaprastai pažengusios, 
tau žinių perkėlimo Lietuvon procese 
išeiviai bus gana naudingi, iš kitos 
pusės, išeivijos profesūra daugumoje 
pati užaugusi vakarietiškų universi
tetų struktūroje, puikiai pažįsta 
atitinkamą mokymo praktiką, žinių 
perdavimo budus. Tokiu įsiliejimu 
Lietuvon bus šiek tiek atsveriamos 
ilgai trukusio sovietinio užsidarymo 
pasėkos.

Profesorius Vytautas Donieia.
"M.P." Ką dėstysite Kaune?
V. D. Kadangi pirmieji studentai 

buvo priimti tik pereitais metais, savo 
kursus pritaikau jų poreikiams. Skai
tysiu du kursus. V ienas kursas yra apie 
politinės minties klasikus. Tai bus 
istorinė analizė apie tai, kaip vaka
ruose per įvairias teorijas ir išgyveni
mus buvo atkeliauta iki demokratijos, 
ir su kokiais sunkumais susiduria bet 
kuris politinės struktūros modelis. 
Antras kursas - apie mentalitetų 
teoriją. Tai taip pat analitinis 
aiškinimas, kaip skirtingos psichologi
nės struktūros ( ypač egalitarinė ir 
autoritarinė) išsireiškia visuomeni- 
ruame, politiniame, religiniame gyve
nime, meno pasaulyje. Bus pabrėžta, 
kaip psichologinės struktūros atsilie
pia teorijų formulavime. Esu kviestas 
ir į Vilniaus universitetą bei Lietuvos 
Moksių Akademiją, kur skaitysiu 
keletą specializuotų paskaitų. Darbo 
bus nemažai.

"M. P." Kokių pasiūlymų turite 
mūsiškiams?

V. D. Pirmiausiai, siūlyčiau sustip
rinti .išeivijos lietuvių Jaunimo ben
dravimą su Lietuva, sukuriant ir 
panaudojant pasikeitimo ryšius. Va
karų institucijose "exchange sche
mes" yna plačiai . žinomos ir neša 
neblogus vaisius. Bet jei per dieną 
tokių pasikeitimo ryšių nesukursime, 
patarkime savo jaunimui vykti nors 
svečiais į Lietuvos aukštąsias mokyk
las. Antra, atvirkščiai, priimkime 
šeimose pusmečiui ar metams reko
menduojamus studentus iš Lietuvos. 
Nelaukime, kol įsikurs formalus sti
pendijų fondai. Manyčiau, kad Aus
tralijoje nemažai lietuviškų šeimų yra 
pakankamai pajėgios finansiškai (ir 
namuose turi pakankamai vietos), kau 
galėtų pusmetį išmaitinti ir truputį 
aprengti dar vieną jauną žmogų.

Turiu ir kitokią mintį, kuri jau 
aukštesnio finansinio lygio. Vienas 
kitas išeivis, ypač biznierius, amžiaus 
gale turi lyg savotiškų problemų su 
savo turtu. Kaip žinome, yra puikių 
asmenų, kurie dosniai skiria po 
tūkstanti ar panašiai tai vienam, tai 
kitam lietuviškam reikalui. Bet, saky
sime, asmuo turto turi nemažai. 
Dalintis, ar viską nukreipti vienam 
tikslui? Noriu atkreipti dėmesį, kad 
pasaulyje turtingi žmonės neretai 
įsteigia fondą, iš kurio yra sukuriami, 
toliau finansuojami, tokie dideli 
objektai, kaip muziejai, bibliotekos. Iš 
tiesų, neseniai taip atsitiko Kaune, 
kai buvo užbaigta Žilinsko vardo 
meno galerija. Tai viena iš didžiausių 
dabartinio Kauno puošmenų - ir tai 
įvyko dėka asmens, kuris savo turto 
ne išdalino, bet sukoncentravęs perkė
lė į gimtąją žemę, miestą, kuriame 
gimė. Panašaus fundatoriaus laukia ir 
Kauno universiteto biblioteka. Moks 
linių, ypatingai vakarietiškų knygų 
reikia ir reikės, bet jų kol kas nėra. 
Fundatoriaus nuopelnas būtų ne 
prabėgančio, bet išliekančio pobūdžio 
- įnašas naudingas kartų kartoms. O 
su išliekančia biblioteka išliktų ir 
garbingojo geradario vardas.

"M. P." Dėkui už pokalbį. Sėkmingo 
darbo Lietuvoje!

Atkelta iš 1 pusi.

sąlygų. Ta proga, JAV pabrėžė, kad 
jos niekada nepripažino Baltijos 
valstybių aneksijos. Tačiau formalaus 
pozityvaus pripažinimo nesuteikė, 
nurodant, kad tradiciškai JA V pripa
žįsta tas valstybes, kurios gali pilnai 
kontroliuoti savo teritoriją. JAV 
išreiškė viltį, kad reikalas bus 
išspręstas tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos.

JAV laikraščiai sekančiomis dieno 
mis Lietuvos deklaraciją paminėjo 
palankiai, tačiau neretai atkreipė 
dėmesį į ekonominius sunkumus,

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS 
PASKYRĖ ATSTOVĄ AUSTRALIJOJE

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas profesorius 
Vytautas Landsbergis . pakvietė, profesorių. Algį -Kabailą būti Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio atstovu Australijoje.

Profesorius Algis Kabaila šį kvietimą priėmė.
Linkime prof. A. Kabaiiai sėkmės šiose svarbiose pareigose.

Tevevizijos kanalo SBS korespondentas Chris Castellari kalbasi su Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio atstovu Australijoje profesorium A. Kabaila. kairi) 
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SVEIKINA
Paskelbus Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymą, tą pačią 

dieną viešu pareiškimu spaudai pasveikino:
Australijos užsienio reikalų ministras senatorius Gareth Evans.

*
Opozicijos atstovas užsienio reikalams senatorius Robert Hill.

*****
Australijos National partijos lyderis Charles Blunt savo sveikinimą pasiuntė 

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsber
giui.

*****
Atskirą sveikinimą Australijos Lietuvių Bendruomenei atsiuntė:

*
Opozicijos lyderis Andrew Peacock.

*
Sydnejaus Estų Bendruomenės pirmininkė ir "Mele Kodu" redaktorė Tiiu 

Kroli - Simmul.

VL. PUTVIO - PUTVINSKIO MINĖJIMAS
Kovo mėnesio 1.1 dieną Šyanejaus 

Lietuvių namuose įvyko Lietuvos 
Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio - 
Putvinskio minėjimas.

Minėjimą pradėjo Dariaus ir Girėno 
Šaulių kuopos pirmininkas St. Pačėsa. 
VI. Putvis - Putvinskis, mirusieji 
šauliai, kariai ir partizanai pagerbti 
tylos minute.

Invokaciją skaitė prelatas Petras 
Butkus. Puikiai paruoštą paskaitą apie 
Vi. Putvio - Putvinskio nuopelnus 
Lietuvai skaitė V. Patašius. Šaulys St. 
Pačėsa paskaitė eilėraštį "Tėvynės 
ilgesys". 

kuriuose atsirastų Lietuva, jei Maskva 
Lietuvai pradėtų stabdyti žaliavas ar 
papigintai neparduotų naftos, dujų, 
anglies ir plieno.

Australijos užsienio reikalų minis
tras Gareth Evans Lietuvos šauksmą 
komentavo palankiai, bet pareiškė, 
kad pripažinimo svarstyme kreips- 
dėmesį į JAV poziciją šiuo klausimu.

Panašiai kaip amerikiečiai, pasisakė 
ir keletas kitų valstybių. Pasaulio 
spauda į Lietuvos žingsnį žiūri 
palankiai, stebėdama ir laukdama.

Vaclovas Daunius

Minėjimui pasibaigus, visi vaišinosi 
kava su pyragaičiais. Vyko fantais 
gausi loterija. Laimingus bilietus 
traukė jaunoji Daina Fraser.

Minėjimas nebuvo ištęstas ir susi
rinkusiems liko laiko pabendrauti ir 
geroje nuotaikoje praleisti sekmadie
nio popietę.

Mažėjant musų Apylinkės tautiečių 
skaičiui, ateityje gal vertėtų pagal
voti ar nepradėjus ruošti Samių 
sąjungos įkūrėjo VI. Putviuo 
Putvinskio minėjimus kas penkti me
tai.

V. A.
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SPAUDOS KONFRENCIJA
Kovo 12 dieną, jau nuo ankstyvo 

ryto j Sydnejaus Lietuvių namus ėmė 
rinktis tautiečiai. Gaila, kad nei 
spaudoje nei per radijo valandėlę 
nebuvo paskelbta apie Apylinkės 
valdybos ruošiamą spaudos konferen 
ciją. Kaip vėliau paaiškėjo, kone per 
visą naktį keletas Apylinkės valdybos 
narių paruošė pranešimą spaudos 
konferencijai, ryte padaugino šio 
pranešimo apie 150 egzempliorių ir 
atskubėjo į Lietuvių namus. Netrukus 
jau buvo puošiama salė, o visais klubo 
telefonais vietos lietuviai buvo infor
muojami: "12 valandą įvyks spaudos 
konferencija, atvykite".

Tą priešpietę visi klubo ir "Mūsų 
Pastogės" telefonai skambėjo be 
pertraukos, buvo prašoma informacijų 
apie įvykius Lietuvoje, sveikinama, 
linkima sėkmės Lietuvos ateičiai.

Dar prieš 12 vaianaą išpuošton 
salėn rinkosi tautiečiai, tautiniais 
rubais pasipuošusios tautietės, aus
tralai ir kitų tautybių žmonės. Visų 
krutinės puikavosi lietuvių tautiniais 
ženklais. Buvo ir tokių, kurie išgirdę 
žinią, atskubėjo tiesiai iš darboviečių. 
Netrukus suvažiavo trijų televizijos 
kanalų korepondentai su filmavimo 
aparatūra, radijo stočių žurnalistai.

12 valandą, pasipuošusi tautiniais 
rūbais, Sydnejaus Apylinkės valdybos 
pirmininkė Jūratė Reisgytė Fraser 
atidarė spaudos konferenciją. Tarusi 
įžanginį pasveikinimo žodį, nutilo... 
Sugriaudėjo plojimai...

Nuotraukoje iš kairės V. Juška, prie 
mikrofono Sydnejaus Apylinkės val
dybos pirmininkė Jūratė Reisgytė - 
Frazer.

Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva!
Šių žodžių laukėme ištisus penkias

dešimt metų!
Ir štai jie nuskambėjo! Lietuva 

skelbiama laisva!
Visų krūtines veržė susijaudinimo 

kamuolys. Veidais riedėjo džiaugsmo 
ir laimės ašaros. Širdys plakė vienu 
ritmu su broliais ir sesėmis Tėvynėje. 
Visų pasaulio lietuvių maldos buvo 
išgirstos. Tėvynė skelbiama: "Nepri
klausoma Lietuvos Respublika!"

Dar niekada, tikriausiai niekada, 
nebuvome taip vieningi, kaip tą dieną. 
Sėdėjau salės kamputyje ir spėjau

pagalvoti: "Daugel ši salė matė 
švenčių, minėjimų, ir įvairiausių 
kitokių renginių, bet taip kaip 
šiandien, čia niekada nebuvo!"

Pirmininkė J. Reisgytė - Fraser, 
baigusi savo žodį, konferenciją pra
vesti pakvietė V. Jušką, kuris po 
nedidelio pranešimo, žodžiui pakvietė 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio at
stovą Australijoje profesorių A. 
Kabailą. Profesorius pasakė pagrindi
nę šios konferencijos kalbą ir žodį 
perdavė Krašto valdybos vicepirmi
ninkui K. Protui.

Po to buvo apsakoma į spaudos ir 
televizijos atstovų klausimus. į pa
teiktus klausimus atsakė profesorius 
A. Kabaila.

Galingai, su begaliniu džiaugsmu 
nuskambėjo "Lietuva brangi" ir Lie
tuvos Himnas.

Visa oficialioji konferencijos dalis, 
o ir viskas, kas vyko vėliau buvo 
filmuojama.

Šios istorinės, iškilmingos dienos 
proga, visi esantieji Lietuvių namuose 
buvo pakviesti vaišėms i klubo barą, 
ilgai skambėjo lietuvių dainos, sveiki
nimai: "Sveikinu!", "Sveikinu", "Gera 
šiandien diena!". Supoškėjo šampano 
kamščiai, į taures buvo pilstomas 
Lietuvoje gamintas "Utenos" alus. 
Visų veidai švietė laimingomis šypse
nomis ir lietuvių dainoms pritarė net 
televizijos korespondentai, estų lai
kraščio redaktorė, atrodė, kad ir jie 
moka lietuvių liaudies dainų žodžius.
Nebuvo tą dieną gal nei vieno kas 
neparagavo ir torto su užrašu 
"Nepriklausoma Lietuva". Bet dau
giausiai buvo dainuojama, dainuoja
ma...

Tebūna man leista visų dalyvavusių 
varau išreikšti pelnytą padėką Apy
linkės pirmininkei J. Reisgytei - 
Fraser, visiems valdybos nariams, 
prisidėjusiems prie konferencijos pa
ruošimo, V. Juškai, K. Protui ir 
pagrindiniam los dienos kalbėtojui 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjįdžio at
stovui Australijoje prof. A. Kabailai, 
kuris išsamiai ir puikiai atsakė į 
konferencijoje pateiktus klausimus.

Tuo pačiu reikia pastebėti, kad 
jeigu praeityje televizijos korespon
dentai neretai mus apvildavo, ta šia 
istorine proga mūsų viltys buvo 
pateisintos - trys televizijos kanalai 
tą patį vakarą rodė konferenciją, 
plevėsuojančias vėliavas ir per veidus 
riedančias džiaugsmo ašaras.

Tą dieną dar kartą visi pajutome - 
garbinga būti lietuviu.

V. Augustinavičius

Konferencijos metu, ABC žurnalistas 
Graham Singleton (nuotraukos kai
rėje) kalbasi su Sydnejaus Apylinkės 
valdybos vicepirmininku dr. A. Viliū- 
nu.

VASARIO 16
Vasario 16 - sios minėjimą Geelon- 

ge suruošė Apylinkės valdyba vasario 
mėnesio 25 dieną Lietuvių namuose. 
Pradėjome pamaldomis šv. Jono ba
žnyčioje, pilnutėlėje susirinkusių lie
tuvių ir privažiavusių svečių. Pamal
das laikė kunigas dr. P. Dauknys, 
dalyvavo mūsų organizacijos ir Mel
bourne DLK Vytenio šaulių kuopa su 
savo vėliavomis. Skaitinius skaitė A. 
Jančiauskienė ir Alb. Banalis. Aukas 
atnešė M. ir F. Andriukoniai. Pamaldų 
metu giedojo Geelongo dainininkų 
grupė, dirigavo ir vargonais grojo 
svečias iš Lietuvos vargoninkas Ro
mas Klupšas. Vėliau vykome į 
Lietuvių namus. Po kunigo J. Petraus
ko invokacijos, Apylinkės valdybos 
pirmnininkas O. Schrederis atidarė 
iškilmingą tos dienos minėjimą. Tylos 
minute buvo pagerbti Geelonge miru
sieji lietuviai. įdomią paskaitą skaitė 
J. Juška iš A Ilonos. Kadangi ji buvo 
ilga, tai tik trumpai paminėsime jos 
turinį. Tema buvo parinkta "Paskuti
nieji įvykiai Lietuvoje". Vaizdžiai 
buvo prieita prie paskutiniųjų dienų 
įvykių, pasakojant apie nuo 1987 
metų nueitą kelią. Pradžią padarė 
žmonės iš Lietuvos Mokslų Akademi
jos, jie ėmėsi akcijos dėl naftos 
gręžinių sustabdymo Baltijos jūroje 
prie Nidos, dėmesys buvo atkreiptas ir 
į Ignalinos atominę elektrinę. Per
tvarka įsisiūbavo atviromis diskusijo
mis spaudoje ir demonstracijomis 
miestų aikštėse. Baltijos respublikoms 
į pagalbą atskubėjo vakarų spauda, 
kuri plačiai svarstė baltų žygio į 
nepriklausomybę ateitį. Dabar reikia 
pastebėti tai, kad sovietijoje vyksta 
kova tarp dviejų titaniškų jėgų, 
kurioms vadovauja prezidentas M. 
Gorbačiovas, ir prašo, kad Aukščiau
sioji Taryba jam suteiktų didesnius 
įgaliojimus. Tačiau šiandien, slapčiau
sių ir kartu akivaizdžiausių daugumos 
Lietuvos gyventojų esmė - paprasta ir 
aiški, suvereni, nepriklausoma Lietu
vos valstybė. Tai istorinio atgimimo, 
šiandienos ir rytdienos darbų tikslas 
bei priemonė.

Remiantis Melbourne Arkivyskupo 
paskyrimu į australų parapiją, musų 
parapijos kunigui J. Petrauskui buvo 
suruoštos išleistuvės. Federacijos įga
liotinis V. Stuikevičius kartu su 
bažnytiniu komitetu, Apylinkės vai
dybos sutikimu, suorganizavo ir su-
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LIETUVIŲ INFORMACINIS BIURAS
Paskutiniame ALB Tarybos narių suvažiavime 1988 metais Adelaidėje buvo 

svarstyta Lietuvių informacijos Biuro veiklos apimtis ir nuspręsta, kad 
Lietuvių Informacijos Biuro pagrindinis tikslas yra rinkti ALB veiklos 
dokumentaciją ir ją sutvarkius laikyti archyve.

LIB jau yra gavęs nemažai įvairios medžiagos iš ALB Krašto ir Apylinkių 
valdybų; tai protokolai, minėjimų paskaitos, programos, kasetės, videojuostos 
ir kt. Visa ši medžiaga yra klasifikuojama ir pagal vietoves laikoma archyve.

LIB dar kartą kreipiasi į visas lietuvių organizacijas ir pavienius asmenis, 
prašydamas, kad kartais net atrodanti menkos istorinės vertės medžiaga 
nebūtų sunaikinama, bet prisiųsta LIB, kuris ją peržiūrės, atrinks ir kas 
tinkama padės į archyvą.

Kreipiamės ir į mūsų Bendruomenės veikėjus, kad jie visą jų veiklos 
Bendruomenėje medžiagą: nuotraukas, laiškus, apdovanojimus ir kt. prisiųstų 
archyvui.

Mūsų ateities kartos domėsis mūsų veikla, darbais, ieškos medžiagos savo 
moksliniams darbams ar šeimos istorijai. Todėl labai svarbu, kad kiek galint 
daugiau istorinės mūsų veiklos dokumentacijos surastų vietos LIB archyve.

Visa archyvinė medžiaga yra laikoma griežtoje Lietuvių informacijos Biuro 
vadovybės priežiūroje ir ja galės naudotis istorikai, metraštininkai ir 
mokslines studijas apie lietuvių gyvenimą Australijoje ruošią asmenys.

Visą medžiagą prašome siųsti: Lithuanian Information Bureau, 6 Third 
Avenue, St. Peters, S. A. 5069. Lietuvių informacijos Biuras

Sveikiname Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo proga. Tegy
vuoja per amžius laisva Lietuva. Jungtinis Baltų Komitetas

Sveikiname Lietuvą atgavusią nepriklausomybę.
Pavergtų Tautų Komitetas.

■— "Mūsų Pastogė" Nr.1.1 1990.3.19. pusi. 3

GEELOVGE
ruošė puikias išleistuves. Apylinkės 
valdyba, bažnytinis komitetas ir visos 
Geelongo organizacijos, jų vadovai 
bei pirmininkai kunigui J. Petrauskui 
įteikė po dovanėlę, o Federacijos 
įgaliotinis V. Stuikevičius asmeniškai 
iš menininko M. Davalgos nupirko 
išdrožinėtą Vytį prisiminimui. Šią 
dovanėlę įteikė C. Vaicekauskienė ir 
E. Stuikevičienė. Atsisveikinimo kal
bą su Geelongo lietuviais, pasakė ir 
kunigas J. Petrauskas. Jis visiems 
padėkojo už draugiškumą, nuoširdumą 
ir dėmesį.

Po kalbų, sekė dainininkų grupės 
pasirodymas, kuris pasipildė svečiais 
iš Lietuvos Stase Klupšaite , Jadvyga 
Žagriene ir Romu Klupšu. Tai 
lietuviai, kurie atvykę į Australiją, 
nepasitenkino bendravimu su tautie
čiais tik iešminėje, bet nusprendė 
prisijungti prie Vasario 16 - sios 
minėjimo paruošimo. Jie jau daugiau 
kaip mėnuo dainavo mūsų grupėje, o 
Romas padėjo mūsų maestro M. 
Kymantui pravesti dvi dainas. Taip 
pat jie per porą savaičių išmokė 
Vydūno "Mes Lietuvos vaikai" ir ši 
daina nuskambėjo didingai. Dainavo 
Maironio dainą "Kur lygūs laukai", 
dainai pritarė visi buvę salėje. 
Koncertą pradėjo viešnia iš Lietuvos 
Jadvyga Žagrienė Maironio eilėmis 
"Nebeužtvenksi upės bėgimo", kuri 
nepaprastai gražiai tiko šiai dienai, o 
ir deklamavo jaudinančiai. Skambėjo 
lietuvių liaudies daina harmonizuota 
M. K. Čiurlionio "Šėriau žirgelį", 
Maironio "Oi neverk, motinėle", 
"Neužmirštamai Lietuvai" pagal Juo
zo Mikšto poeziją ir M. K. Klajūno 
muziką. Vėliau tęsėsi deklamacijos ir 
skaitymai, pranešimai. Ypatingą įspū
di padarė svečias R. Klupšas, pade
klamavęs Bernardo Brazdžionio eiles. 
1922 metais parašytą, Prano Genio 
eilėraštį "Eisim, sese, ten kur saulė" 
paskaitė R. Skerienė.

Programą baigėme Vytauto Bložės 
ir Algimanto Bražinsko daina “Tėvynė 
Lietuva". Dainininkų grupei vadova
vo M. Kymantas. Šventė baigėsi 
Lietuvos Himnu.

Bendruomenės moterų draugijos 
paruoštais pietumis visi vaišinosi 
pasibaigus oficialiai minėjimo daliai. 
Ilgai dar salėje netilo kalbos ir dainos.

Geelongo Apylinkės 
valdyba
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

SUSITIKIMAS

Susitikimas su leitenantu Aru įvyko. 
Susipažinome. Jis buvo dar jaunas 
vyras. Berods Karo Mokyklos paskuti
niosios laidos jaun. Itn. Jo pavardės 
nebeprisimenu. Buvo vidutinio ūgio, 
tamsus raupuoto veido. Prieš įstoda
mas j partizanų gretas, gyveno 
Vilniuje ir mokytojavo. Buvo dar 
neseniai vedęs.

Jis man papasakojo, kad vieną kartą 
gatvėje jį užkalbinęs aukštesnio 
laipsnio karininkas ir nurodęs, kad Aro 
kaip karininko pareiga yra vykti į 
Valkininkų miškus, susirišti su parti
zanais ir jiems vadovauti. Davė 
žemėlapį ir nusakė, kaip ateityje 
palaikyti su juo ryšį. Aras įsakymą 
įvykdė ir jau antras mėnuo gyveno su 
vyrais, bet su minimu karininku dai
nei karto nepavyko susirišti, nes 
duotame punkte niekas neatsiliepė. 
Daugiau ir jis pats nieko nežinojo.

Turiu pažymėti, kad Aro mintys 
buvo labai įdomios, ir jis man atrodė 
tikru idealistu. Savo tolimesnės parti
zaninės veiklos metu Aras tikrai tokiu 
ir buvo. Tuo metu Arui priklausė 
Pavasario, Vasaros ir Rugio būriai. 
Pasidalijome mintimis ir tuokart įgytu 
patyrimu, kuris palyginti buvo labai 
mažas. Nusprendėme, kad tuo tarpu 
veiksime savistoviai. Numatėme ir 
konkrečiai nustatėme tarpusavio ry
šius. Pasižadėjome dėti visas mums 
įmanomas pastangas ryštis su aukš
tesne partizanų vadovybe, kurios 
buvimu vis dar tikėjome.

Tai buvo mano pirmasis ir paskuti 
nysis asmeniškas pasimatymas su Aru.

SUGRįŽIMAS į VARČIĄ
Pasitarimui pasibaigus, drauge su 

Aru, Rugiu ir kitais partizanais 
valgėme pietus. Po to pabalnojome 
arklius ir išjojome.

Grįžome jau kitais keliais. Vakarop, 
Kūkaliui pageidaujant, užsukome į jo 
tėviškę. Kūkalį lyg koks nujautimas 
labai traukė tėviškėn. Kūkalio na
muose pabuvojome tik labai trumpai, 
nes kelio į Varčią buvo dar daug. 
Namiškiai savąjį sutiko su didžiausiu 
džiaugsmu, bet kai reikėjo atsisvei
kinti, teko būti šeimos graudžių scenų 
liudininku. Tokie momentai, žinoma, 
kiekvienam yra sunkiai pergyvenami, 
nes mūsų visų padėtis buvo panaši.

Toliau jojome tik dviejose vietose 
trumpam sustodami. Naktis buvo vėsi, 
bet be vėjo. Dar gerokai prieš auštant 
pasiekėme Rakatanskų kaimą. Užjo
jome pas vieną gyventoją pasiteirauti 
apie padėtį. Čia galutinai įsitikinome, 
kad Varčioje vyko didelės kautynės. 
Mus įspėjo, kad dar vakare apie 
Varčią buvo didžiulė masė rusų, kuri, 
jų manymu, ir dabar yra apgulusi 
mišką. Patarė kuo toliau nutolti nuo 
miško.

Dabar reikėjo skubiai ir galutinai 
nusispręsti, kaip darysime toliau. Aš ir 
Kūkalis buvome už tai. kad reikia 
bandyti prasmukti į mišką. Vėžys 
nelabai noriai tam pritarė.

Šeimininko duktė parodė keliuką, 
kuriuo turėjome pradžioje joti. Vėliau 
pasileidome į pievas ir paklydome. 
Vietovių čia nei vienas nežinojome. 
Pažymėtina ir tai, kad pats Varčios 
miškas iš šios pusės buvo kai kuriose 
vietose apsuptas pievomis, apaugu
siomis krūmais, ir todėl susiorientuoti 
buvo dar sunkiau. Matydami, kad iš 
mūsų klaidžiojimo nieko gero neišeis, 
orientuodamiesi tik pagal kompasą, 
"Musų Pastogė" Nr.ll 

išsimušėm vėl į vieškelį ir užsukome 
pas tą patį gyventoją. Dabar vėl ta 
pati geradarė palydėjo mus jau iki 
žymesnio keliuko, vedančio į Varčios 
mišką.

Skubėjome, nes neužilgo turėjo 
pradėti brėkšti. Musų manymu, miškas 
jau turėjo būti netoli, bet ir vėl 
paklydome, nes krūmokšniai mus vėl 
suklaidino. Grįžti į vieškielį jau 
nebuvo kada. Nusprendėme pėsčiomis 
užeiti pas pirmąjį pasitaikiusį gyven 
toją, kad susiorientuotume, kokioje 
vietoje atsidūrėme. Slinkome į prieš 
akis dunksiančius trobesius. Prislin- 
kome visiškai arti ir įsitikinome, kad 
sodyba negyvenama. Tuomet skubė
jome prie kito ūkininko, nes jau 
prisiartino tas laikas, kada turėjo 
švisti. Trobesiai, prie kurių dabar 
arti no mės, buvo ant kalnelio. Sodyba 
ir sodelis buvo aptverta tvora, kuri 
buvo jau sena. Prie tvoros buvo kūdra. 
Prisilenkę prie žemės, patvoriu pris- 
linkome prie pirmojo pastato trobos. 
Tvora, kai per ją lipau lūžo. Tuo metu 
sustojome ir įsiklausėme. Atrodė 
ramu. Perėjęs darželį, prisiartinau 
prie lango ir pamažu pradėjau 
barbenti į stiklą. Kurį laiką troboje 
buvo visiškai tylu. Barbenimą pakar
tojau kelis kartus. Tuomet prie lango 
priėjo moteris. Aš tyliai paklausiau, ar 
arti nėra rusų. Šeimininkė nieko 
neatsakė, bet nuo lango dar nepasi
traukė. į tolimesnius mano klausimus 
- koks čia kaimas ir į kurią pusę 
Varčia ir t.t., šeimininkė atsakinėjo 
vienodai: "Nežinau!'’ Dabar paste
bėjau, kad už moters pečių stovėjo 
senukas.

Prof. dr. Antanas Tamošaitis, nufoto
grafuotas NKVD rūsyje. Buvo areš
tuotas 1940 metų liepos 12 d., 
išvežtas į Kauno kalėjimą, kur tų 
metų pabaigoje buvo nukankintas.

Ėmiau aiškinti, kad mes esame 
paklydę ir mums svarbu žinoti, ar arti 
nėra rusų ii- per kur greičiausiai įeiti į 
Varčios mišką. Be to. nurodžiau ir į 
tai, kad aš ir nesistengiu įrodyti, kas 
esu ir, jei šeimininkė pasakys, ar arti 
nėra rusų ir kuria kryptimi arčiausia 
miškas, tai prie jos niekas neghli 
prikibti, nes klausia ginkluotas.

Man šitaip aiškinant, senukas visą 
laiką klausė už šeimininkės pečių, 
pasispaudę arčiau ir, prisiglaudęs prie 
stiklo, pasakė: "Vyručiai, vyručiai, 
miškas tiesiai per balą, o pas mus 
kluone miega daug rusų ir ant kiemo 
jų arkliai!"

Daugiau klausinėti jau nebereikėjo. 
Labiau prisilenkę, vienas po kito
patvoriu nereme pakrantėn, rasieke 
me savo arklius ir raiti pamažu jojome 
nurodyta kryptimi.
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Jau brėško. Už kelių šimtų metrų 
matėsi lyg ir miškas, kampu išsikišęs į 
mus. Aš norėjau pasukti kiek į šalį, bet 
Vėžys primygtinai siūlė joti tiesiai į 
artimiausią pakraštį, nes jau visiškai 
pradėjo švisti. Paklausiau, ir abu 
vienas greta kito apie 5 - kių metrų 
atstumu artėjome į numatytą vietą.

Kūkalis nuo musų buvo atsilikęs 
apie 20 m. Jo arklys buvo labiausiai 
nuvargęs.

Prieš mus avižomis apsėto lauko 
augo didelis lazdynų krūmas. Aš ir 
Vėžys jau buvome prijoję prie krūmo 
per 5 - kis metrus, kai staiga 
sušlamėjo lazdyno krūmas, ir į mus 
buvo paleista pirmosios kulkosvaidžio 
ir automato serijos.

Tuo pačiu akimirksniu strima
galviais nusiritome nuo arklių. Aš 
nevykusiai nukritau bemaž ant galvos, 
savo automato vamzdį sugrusoamas 
žemėn iki pat ragelio. Automato 
diržas nutruko. Mano arklys nuvirto 
prie pat manęs. Persiverčiau per gaivą 
ir pakilęs pabėgėjau kelis metrus 
šonan. Vėl nugriuvau. Tuo metu vėl 
pasigirdo ilga kulkosvaidžio serija, ir 
man atrodė, lyg kad žemėmis būtų 
mane kas bėręs. Dabar šaudyti ėmė ir 
iš kitų šonų. Kažkoks rusas šaukė: 
"Padavaite puliamiot, okružit!" 
Trumpais perbėgimais leidausi arti
miausio raisto link. Avižos atrodė, 
buvo apie 10 cm aukščio ir tinkamo 
maskavimo nesudarė.

Savo draugų nemačiau. Galvojau, 
kad jie nukauti arba pasitraukė kita 
kryptimi. Laimingai pasiekiau raisto 
pakraštį. Buvau visiškai uždusęs, 
todėl prieš savo norą sustojau kiek 
atsidusti. Vienoje rankoje turėjau 
automatą, užkimšta žemėmis, antroje 
pistoletą "parabelių". Aplinkui girdė
josi daugelio rusų šūkavimai. Dar 
keletą metrų mečiausi paraisčių, bet, 
priešais save išgirdęs ruso riksmą, 
pasukau tiesiai raistan. Čia pat 
užkliuvau už kokių pilkų kailinių, 
kurie gulėjo numesti žemėje. Toliau 
jau nėriau raistu, kuriame vanduo 
sėmė batų gaivas. Vėl išbėgau raisto 
pakraštin. Mečiausi dar kita kryptimi, 
bet. vėl išėjau į pakraštį. Buvo jau 
visiškai prašvitę. Priešais mane matėsi 
laukas. U ž jo vėl matėsi krūmai, bet ta 
kryptimi girdėjosi šūkavimas, ir per 
lauką bėgant mane iš bet kur galėjo 
lengvai pastebėti.

Beliko eiti į gilumą raisto ir 
susiieškoti tankesnę eglę. Greit pa
vyko susirasti tankiomis šakomis. 
Pradėjau į ją lipti. Pirmosios šakos 
galėjo būti apie 2,5 m aukštume nuo 
žemės. Buvau gerokai nuvargęs, todėl 
įlipti eglėn buvo labai sunku. Atrodė, 
jeigu šakos būtų buvę bent 10 cm 
aukščiau, būčiau nusmukęs vėl žemyn. 
Daugiau užsispyrimu negu jėgomis 
pagaliau užsikabarojau ant pirmųjų 
šakų, bet čia vėl nepasisekimas... 
Lipdamas savo vokiškąją puolamą 
granatą buvau užsikišęs už bato aulo. 
Suriečiant kojas ji užsikabino už šakos 
ir nupuolė žemėn. Pasižiūrėjau iš 
viršaus, bet jos bemaž nesimatė. 
Matyt, buvo kiek panirusi vandenyje ir 
per žoles sunkiai buvo pastebima. 
Beliko vėl išlipti ir pasiimti granatą ir 
išsižadėti eglės arba, palikus vande
nyje granatą, toliau tūnoti eglėje. 
Pasilikau eglėje, nes antru kartu įlipti 
jau nebūčiau turėjęs jėgų, o juk ir 
rusai galėjo greit pradėti apieškoti 
raistą.

įsilipau į pačią viršūnę. Nusiėmiau 
nuo pečių automatą, kurį prieš 
įlipdamas buvau diržu prisirišęs prie 
kaklo. Automatą įspraudžiau tarp 
šakų, o jo ir perpetės diržus surišęs į 
vieną, pats prisirišau prie eglės.

Vladas Plūkas, bolševikų nužudytas 
1942 metais.

Kaip ir tikėjausi, rusai pradėjo 
krėsti ir raistą. Sunku buvo suprasti, 
kiek jų buvo, tačiau retkarčiais 
išgirsdavau tai vienoje, tai antroje 
vieloje susišlabunkštinant. Greičiau
siai vieni buvo apsupę patį raistą, o 
kiti šliaužioja po gilumų. Krata truko 
apie pusvalandį. Man atrodė, kad pro 
tą eglę, kurioje buvau užsimaskavęs, 
rusai praėjo ne arčiau 10 - 15 metrų. 
Dar kai kurį laiką girdėjosi šūkavimas, 
o po to visur pamažu aprimo.

Eglėje ištūnojau apie penkias va
landas. Rytas buvo šaltas. Skaudėjo 
galvą. Nuo nepatogios laikysenos 
sąnariai buvo apstingę. Išgėriau 
vaistų nuo galvos skaudėjimo. Skaus
mas sumažėjo, ir kurį laiką buvau lyg 
ir Užsnūdęs. Gerai, kad prisirišęs, 
priešingu atveju galėjau, ko gera, dar 
išsiristi iš eglės.

Kompaso ir žemėlapio pagalba 
bandžiau bent kiek orientuotis vieto
je. Kai išlipau iš eglės, saulutė buvo 
aukštai pakilusi. Pirmiausia iškrapš- 
čiau ir išploviau automato vamzdį, nes 
virvutės ir alyvos neturėjau. Po to 
pradėjau slinkti rytų kriptimi. Pa
siekiau raisto pakraštį. Gerai apsi
žvalgiau, bet nieko įtartino nesimatė. 
Nusprendžiau prislinkti prie arti
miausio ūkininko ir pasiteirauti apie 
padėtį. Dar kurį laiką ėjau raistu. Ne 
per toli nuo raisto matėsi vieno 
ūkininko trobesiai. Nuo raisto - 
ūkininko gyvenamojo namo link ėjo 
negilus griovys, kuris vietomis buvo 
apaugęs krūmeliais. Keturpėsčias 
pradėjau grioviu artintis prie gy
venamojo namo. Pastebėjau, kad prie 
naujai pastatyto gyvenamojo namo 
stovėjo dar ir senasis namas. į dešinę 
nuo jo - griovio link buvo sodelis, 
kuriame jau buvo suaugę dideli 
aviečių krūmai. Priartėjau prie paties 
namo. Po kelių šuolių atsidūriau prie 
durų ir įsiklausiau. Išgirdau, kad 
viduje kalbėjosi lietuviškai. Greitai 
atsidariau ir. įšokęs vidun, paklausiau, 
ar nėra arti rusų. Išsigandę šeiminin
kai kurį laiką lyg ir be žado žiūrėjo į 
mane. Po to šeimininkė prilėkė prie 
manęs ir, stumdama atgal pro duris, 
tepasakė: "Pas mus rusai ant kiemo. 
Lįsk sodelin ir šliaužk raistan!"

Tęsinys sekančiame numeryje
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LĖLĖS PASAKOJA APIE TAUTINIUS RUBUS

Kaimietė liaudies meistrė savo 
laiške "Mūsų Pastogei" štai ką rašo:

"Siūlau įrengti neaideie lietuviškų 
senovinių papročių menę. Toje nedi
delėje salėje turi atsispindėti Lietuvos 
praeities gyvenimas. Tai turi būti 
nuoiat veikianti ekspozicija. Paga
minti eksponatai turi turėti gilią 
prasmę. Pavyzdžiui: "Pabaigtuvės" 
tai viena seniausių paplitusių kaimo 
švenčių - derliaus nuo laukų nuėmi
mas. Lietuvoje nuo seno buvo papro
tys iš paskutiniųjų nupjautų rugių 
pinti pabaigtuvių vainiką. Vainiką 
papuoštą gėlėmis, nešdavo geriausia 
pjovėja, o iš šalies eidavo dvi 
palydovės dainuodamos rugiapjūtės 
dainas. Nešėjas lydėdavo šeši "raite
liai", du, priekyje, kiti šalia.-Gaivas 
pasipuošdavo aukštais iš šiaudų pada
rytais kiveriais. Jų "arklių", padirbtų 
iš beržo šakos, gaivos būdavo apipin
tos rugių šiaudais. Paskui vainiko 
nešėjas eidavo visi pjovėjai, dainuo
dami ir žavangindami dalgiais. Atneš 
tą vainiką šeimininkė su šeimininku 
pasitikdavo su duona ir druska. 
Prasidėdavo vaišės, lydimos dainų ir 
šokių. Toliau grupiniai lietuvių liau
dies eksponatai. Australijoje gyve
nantiems lietuviams butų įdomu

HOBARTE
Vasario 17 dieną (vyko visuotinas 

Hobarto Apylinkės narių susirinkimas. 
B. Šikšniaus namai buvo pilni Apylin
kės narių.' Prezidiuman pakviesti A. 
Kantvilas ir A. Taškūnas. Mandatų 
komisiją sudarė S. Domkus, V. 
Mikeiaitis ir K. Domkienė. Balsų 
skaičiuoti jiems neteko, kadangi 
vaidybai reikėjo penkių atstovų, o 
kandidatų tebuvo tik keturi.

Praėjusio visuotino susirinkimo pro
tokolas perskaitytas ir patvirtintas be 
pakeitimų.

Buvusios valdybos sekretorius S. 
Augustavičius perskaitė valdybos vei 
klos pranešimą, iš kurio matyti, kad 
buvusioji valdyba be (prastų švenčių 
bei minėjimų, buvo pakvietus susitiki
mams tris žymius lietuvius kankinius 
V. Skuodį, A. Statkevičių ir kunigą A. 
Svarinską. Tautiečius džiugino Ade
laidės moterų dainų ir šokių ansamb
lis. Visuose renginiuose valdybai daug 
gelbėjo darbštus ir veikius moterų 
komitetas. Komiteto narės savo 
jėgomis ir savomis išlaidomis suruošė 
molinos dienos minėjimus. Kaiėuines 
eglutes vaikams. Valdybos nariai 
stengėsi aplankyti visus sergančius 
bendruomenės narius.

Iš iždininko J. Paškevičiaus prane
šimo sužinojome, kad padedami dosnių 
Apylinkės narių, skolų dar neturime, 
sugebėjome išlaikyti balansą ir paja
mos padengė išlaidas.

I naują valdybą buvo pasiūlyti visi 
buvusieji valdybos nariai. Jie sutiko 
būti renkamais naujai kadencijai. 
Atsisakė tik narė renginiams E.

pamatyti, kaip lietuviai švęsdavo 
Užgavėnes. Dar įdomiau pamatyti 
senovines kupiškėnų vestuves, na ir 
uaugeiį pagamintų senovinių papro
čių lietuviškų eksponatų. Kiekvienas 
grupinis eksponatas turi turėti savo 
stovą ant kurio jie butų sustatyti. Ant 
sienų turėtų būti smuikeliai ir 
kryžiai. Visi šie eksponatai turi būti 
ne mažesni kaip 30 centimetrų 
aukščio. Pačiame centre lietuviškais 
tautiniais rubais "Lietuvių porelė", 
bet tai turėtų būti gana nemažas 
eksponatas. Atrodytų lyg jie pasitinka

Paškevičienė.
Pereitais metais buvome praradę 

atstovę jaunimo reikalams G. Radze
vičiūtę. Jos vieton pasiūlyta ir sutiko 
būti renkama jauna, pilna energijos ir 
puikiai išsimokslinusi Teresė Šiaučiū - 
naitė. Kadangi kandidatų skaičius 
buvo žemesnis kaip reikalinga, visi 
išrinkti be balsavimo.

Sveikiname naują valdybos narę 
Teresę Šiaučiūnaitę. Nuoširdžiai dė
kojame ir ketverius metus išdirbusią 
valdyboje bei vadovavusią moterų 
komitetui E. Paškevičienei. Taip pat 
dėkojame visoms moterų komiteto 
narėms už jų darbą ir triūsą.

Revizijos komisijoje sutiko pasilikti 
A. Kantvilas, K. Paškevičius ir M. 
Kožikas. Garbės teismo nariai pasiliko 
N. Kantvilienė, M. Vaičiulevičienė ir 
P. Šiaučiūnas. Atstovai i Krašto 
Tarybą - Nina ir Aleksandras Kantvi- 
lai.

M. Kožikas padarė pranešimą apie 
musų sporto klubo "Perkūnas" liūdną 
padėtį. Klubui vadovauja australai ir 
klubas giliai įklimpęs į skolas. M. 
Kožikas pažadėjo padaryti visa kas 
(manoma, kad lietuvių sporto klubas 
savo veiklos nenutrauktų.

Susirinkimas praėjo geroje nuotai
koje, taikiai. Nors įsižiebdavo viena 
kita kibirkštis, bet ( gaisrą jos 
nepavirto. Po to dar ilgai vaišinomės 
skaniais užkandžiais ir šampanu. 
Vaišes surengė moterų komitetas 
atsisveikinimui. Tam jos išleido pa
skutinius dolerius, dar užsilikusius 
komiteto kasoje.
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svečius... Šiuos ir kitus, eksponatus 
apsiimu sukurti pati bsPyjkio atlygi
nimo, jeigu man pas jus Australijoje 
bus sudarytos laikinos gyvenimo 
sąlygos ir visos medžiagos, kurios bus 
reikalingos. Aš manau, laike pusės 
metų eksponatai būtų gatavi ir 
pastatyti vietoje pagal jų prasmę. 
Tuo pačiu būtų galima apmokyti 
vaikučius. Tai leistų jiems pasireikšti 
ir (nešti savo indėlį į šios menės 
sukūrimą. Tai toks yra mano pasiūly
mas Australijos lietuvių centrui.

Jaovyga šemelienė
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LENKIJOJE |

1989 metų gruodžio mėn. 27 ir 28 4 
dienomis Lenkijos parlamento rūmuo- § 
se Varšuvoje (vyko Lietuvos Persi -§ 
tvarkymo Sąjūdžio delegacijos, vado- 4 
vaujamos Lietuvos Persitvarkymo Są -1 
jūdžio Seimo Tarybos pirmininko prof. 
Landsbergio ir Piliečių Parlamento 
klubo, vadovaujamo pirmininko prof. įį 
Bronislavo Geremeko susitikimas. įį

Pokalbis vyko ankstesnių visuome- 4
ninių iniciatyvų, tarp jų lapkričio 4 
mėn. paskelbtų laiškų "Bičiuliams 4 
lietuviams" ir ’________  ______
dvasioje. Žengiant toliau ta kryptimi, 
išplėtota tarpusavio santykių proble 
matika. Buvo aptarta: poreikis didinti 
abipusio pasitikėjimą, judėjimo per 
sieną problemos, ūkinio bendradar
biavimo perspektyvos, istoriniai ir 
teisiniai Lietuvos ir Lenkijos santykių 
klausimai, taip pat lietuvių Lenkijoje 
ir lenkų Lietuvoje padėtis bei jų 
veikla politiniame, visuomeniniame, 
kultūriniame ir religiniame abiejų 

.šalių gyvenime, atsižvelgiant į jų 
dalyvavimą būsimose demokratinėse 
savivaldybėse.

Konkrečių darbų pradžiai, nu
spręsta sukurti bendras ūkinių, visuo 
meninių, kultūrinių ir istorinių klausi
mų komisijas. Pripažinta, kad reikia

"Bičiuliams lenkams" 4
4
4

4
4
4
4

4

tęsti susitikimus. 4
Prof. Bronilav Geremek |

Piliečių Parlamentinio klubo įį
pirmininkas įį

4 
Prof. Vytautas Landsbergis §

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 4
Seimo Tarybos pirmininkas 4

Mūsų

TRUMPAI
1S VISUR

Anglijoje ir Vaiijoje nuo balandžio 
pirmos dienos (vedamas naujas mokes
tis. pakeičiantis ligšiolinius nuosavy
bės mokesčiuisavivaldybėms. Mokestis 
bus privalomas visiems, sulaukusiems 
18 metų amžiaus, neatsižvelgiant ar 
asmuo turi ar neturi nuosavybės.

Ryšium su šio mokesčio (vedimu per 
Angliją nuvilnijo pasipiktinimo de
monstracijų banga. Ministrės pirmi
ninkės Margaret Thatcher populiaru
mas nepaprastai krito net jos pačios 
partijoje.

*
Apkaltinus šnipinėjimu, Irakas nu

teisė mirti britų žurnalistą Farzad 
Bazoft. į gamyklos gamininčios rake
tas apylinkes žurnalistą nuvežusi 
anglė gailestingoji sesuo Daphne 
Parish nubausta 15 metų kalėjimo. 
Britų vyriausybė yra tos nuomonės, 
kad tariami kaltės prisipažinimai 
išgauti prievarta bei sufabrikuoti ir 
uipiomatiniais demaršais bandoma 
išvauuoti abu nuteistuosius.*

Negalėdamas numalšinti vis didė
jančios protesto aemonstracijų ban
gos, iš einamų pareigų atsistatydino 
Haiti prezidentas Prosper Avril, kuris 
diktatoriškai valdė š( kraštą pusantrų 
metų.

*
Septyniolika metų valdęs šalį, 

generolas Augusto Pinochet Čilės 
prezidento pareigas perdavė demo
kratiškai išrinktam Patricio Alwin. A. 
Pinochet, pasitraukęs iš prezidento 
pareigų, vis dėlto pasiliko kariuome
nės vado postą, kas gerokai suvaržys 
naujojo prezidento veikimo laisvę.

*
Kovo 18 dieną sueina 100 metų nuo 

profesoriaus Kazio Sleževičiaus gimi
mo. Vilniaus universiteto gamtos 
fakultetas ruošiasi šią sukaktį iškil
mingai paminėti. Profesoriaus K. 
Sleževičiaus vardu bus pavadinta 
pagrindinė fakulteto laboratorija.

* z
Afganistano krašto apsaugos minis

tras generolas Shah Nawaz Tanai 
nesėkmingai bandė nuversti komunis
tų prezidento Nadžibur vyriausybę. 
Sukilėliai bombardavo Kabulą, miesto 
gatvėse vyko aršios kovos. Praiaimė - 
jus sukilimą, generolas Tanai prisijun
gė prie muužaheain sukilėlių.

*
Rinkimai Rusijoje' ir Ukrainoje 

sustiprino reformų šalininkų pozici
jas. ( respublikų parlamentus pateko 
visa eilė buvusių politinių kalinių, 
kaip Sergej Kovaliov, Michail Horyn ir 
Bogadan Horyn. Patriotinė Ukrainos 
organizacija "Rukh” parlamente lai
mėjo apie ketvirtį vietų.

*
KGB vyriausiojo štabo karininkai 

išsiuntinėjo trijų puslapių laišką M. 
Gorbačiovui ir visiems Sovietų Sąjun
gos kongreso nariams, kuriame vy
riausybei priekaištaujama, jog ji per 
lėtai veikia, kad sustabdyti bruzdėji
mus periferinėse respublikose, kad 
nereaguoja į Lenino, motinos Tėvynės 
ir spaho revoliucijos įžeidinėjimus.

*
Vakarų Vokietijos parlamentas 

priėmė vyriausybės pasiūlytą rezoliu
ciją, garantuojančią sienų su Lenkija 
neliečiamumą, nestatant Lenkijai jo 
kių sąlygų dėl reparacijų atsižadėji
mo. Šiuo žingsniu Vakarų Vokietijos 
kancleris H. Kohl kapituliavo prieš 
savo gausius kritikus užsienyje, vidaus 
opozicijoje ir savoje partijoje, kurie 
baiminosi, kad ginčas su Lenkija 
nepakenktų Rytų ir Vakarų Vokieti
jų susivienijimui.
Pastogė" Nr.ll 1990.3.19. pusi. 5
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KAIP VAŽIUOSIM Į LIETUVĄ?
Jau tik truputį daugiau kaip metai 

liko, kai Lietuvoje prasidės istorinės 
IV- sios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Ir jas tikrai bus galima 
vadinti istorinėmis, nes paskutinį 
kartų, kad savoje Tėvynėje buvo 
susibūrę lietuviai sportininkai iš viso 
plataus pasaulio 1938 metais per I - 
mąją Tautinę Lietuvos olimpiadą. 
Buvusiose III - se Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse 1988 metais Adelai
dėje. po daugelio metų dalyvavo ir 
Lietuvos sportininkai, reprezentuo
dami mūsų tėvynę Lietuvą, ilgus 
metus, buvę stiprūs geležiniai varžtai, 
skyrę Lietuvos ir užsienio lietuvius 
sportininkus, tapo sulaužyti ir, reikia 
tikėtis, kad jų Lietuva ir lietuviai 
daugiau neturės ir nejaus. Šios šventės 
metu, kai Lietuvos atstovai pasiūlė 
sekančias Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes rengti Lietuvoje, buvo 
galvota tęsti 1938 metų Tautinės 
olimpiados tradicijas ir šias žaidynes 
pavadinti II Tautine olimpiada. Ta
čiau Lietuva taaa ir dar dabar turi 
didelių trukdymų atgauti savo turėtas 
prieškarines laisvosios Lietuvos olim
pines teises ir savo priklausomumą 
Tarptautiniam olimpiniam komitetui. 
Todėl buvo nutarta ir toliau tęsti iki 
šiol turėtas Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes.

Trečiose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse Adelaidėje.
Ir kaip laikas greitai bėga. Nepa- 

matysim, kaip reikės jau ir į Lietuvą 
skristi. Tačiau, prieš paliekant Aus
tralijos krantus ir Lietuvoje repre
zentuojant šio krašto lietuvių ben
druomenę sporto salėse, aikštelėse ir 
visuose kituose priėmimuose bei 
subuvimuose, dar turėsime labai daug 
ką čia padaryti, nes tik tinkamai 
pasiruošę, kaip kad anksčiau buvome 
žaidynėse Kanadoje ir Amerikoje, mes 
parodysime, kad šioje tolimoje kengū
rų šalyje - Australijoje, lietuviškas 
sportinis jaunimas dar yra puikus, 
žvalus, lietuviškas.

Paskutiniosios sporto šventės metu 
Adelaidėje, nežinau ar tai jau buvo 
oficialiai priimta, tačiau manoma, kad 
be atskirų krepšinio ir tinklinio 
bendrų Australijos lietuvių rinktinių, 
bus važiuojama ir nuo kitų sporto 
šakų ir atstovaujama Adelaidės, 
Meibourno ir Sydnejaus miestai ir 
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klubai. Tuo norima duoti galimybę kuo 
daugiau mūsų sportininkų dalyvauti 
šiose sportinėse žaidynėse Lietuvoje, 
nes važiuojant vien tik rinktinėse, 
daug kas gali į jas ir nepatekti. 
Mažesnieji klubai ar atskiri žaidėjai, 
neskaitant bendrų rinktinių žaidėjų 
galės pasirinkti sau palankiausią klubą 
ir vykti su jo sportininkais, kadangi 
galvojama, kad šių trijų vietovių 
vadovai keliones organizuos savo 
nuožiūra ir tik vienu laiku susirinks 
Lietuvoje, ten jau sudarydami bendrą 
Australijos lietuvių sportininkų gru
pę.

Aš manau, kad naujoji ALFAS 
valdyba jau gal yra padariusi prelimi
narinius važiavimo planus ir, pasita
rusi su kitais klubais, paskelbs juos. 
Šie pianai nebūtinai turi sutapti su 
buvusiais svarstymais Adelaidėje, to
dėl visas darbas jau turi būti pradėtas 
labai greitai.

Aš pats, kaip sportininkas vetera
nas ir buvęs Kanados ir Amerikos 
išvykų vaaovas, noriu patarti. Šie 
mano patarimai yra tik asmeniški, 
nieko bendro neturintieji su bet kokia 
sportine vadovybe.

1. Visi kiubal turėtų tuoj pat 
registruoti visus norinčius važiuoti 
sportininkus ir gal net. tų miestų 
turistus, kadangi daugumas jaunių gali 

būti lydimi bent vieno iš jo tėvų. 
Turėdamas patyrimo iš ankstyvesnių 
panašių kelionių, jokiu budu netikiu, 
kad iki birželio mėnesio 31 dienos, 
kaip buvo nutarta Adelaidėje, visi 
sumokės rankpinigius 500 dolerių 
sumoje. To reikia reikalauti iš tikrai 
važiuojančių, tačiau po Kalėdų dau
gelis jaunimo sužinos savo mokslo 
rezultatus, ir tik tada galės nuspręsti 
važiuoja jie ar ne. Lietuvos vasara, 
kai ten visi moksleiviai ir studentai 
turi savo metines atostogas, atitiks 
Australijos mokslo metų vidurį ir ne 
visi čia besimokantieji gaiės kelioms 
savaitėms nutraukti mokslą.

2. Jeigu šiais metais bus renkamos 
naujos sporto klubų vaidybos, kaip tai 
daro Sydnejaus sporto klubas "Ko
vas" . tuomet į metini susirinkimą turi 
būtinai atvykti kuo daugiau tų klubų 
narių, tėvų ir pačių sportininkų, kad 
galėtų kuo tinkamiau visi kartu

apspręsti visas važiavimo problemas.
3. Klubų valdybos arba pačios, arba 

sudarę išvykos komitetus, nedelsda
mos turi pradėti finasinį ir propagan
dinį išvykos vajų, kadangi kelionė į 
Lietuvą nebus pigi ir kiekvienam 
sportininkui, neskaitant savų kišenpi
nigių, reikės nemažiau 2000 dolerių 
už kelionę ir kitus sportinius priedus. 
Taip, kad, norint kuo daugiau padėti 
savo sportininkams, piniginis vajus 
turės būti gana didelis.

4. Atskirų miestų išvykos komitetai 
turi tuoj pat pradėti rūpintis lėktuvų 
užsakymu ir visomis kitomis kelionės 
sąlygomis. Važiuojantieji jau dabar 
turi pasirūpinti ir gauti Australijos 
pasus, ir vėliau, juos gavus, galima bus 
pradėti rūpintis įvažiavimo vizomis, 
kurios nėra taip lengvai gaunamos, 
kaip kad buvo vykstant į Kanadą ar 
Ameriką. Kaip rašo iš Lietuvos, yra 
galimybių, kad iš ten sportininkams 
bus pasiųstas bendras iškvietimas. 
Tačiau dabar, Lietuvai atsiskyrus nuo 
Sovietų Sąjungos, Maskva daro įvarius 
trukdymus ir nėra aišku kiek jie 
atsisžvelgs į tautines sporto žaidynes 
Lietuvoje ir ar nebus daromi trukdy
mai ir šiuo atveju.

5. Manau, kad ALFAS valdyba 
netrukus susisieks su sportiniais 
Lietuvos vadovais ir klubus bei visus 
sportininkus daugiau informuos visais 
važiavimo reikalais.

6. Kadangi nemažai mūsų jaunimo 
silpnai ar visai nemoka lietuvių 
kalbos, būtų labai gražu, jeigu visi jie 
bent kiek galėtų pakalbėti lietuviškai

SUSIRINKIMAS
Metinis sporto klubo "Kovas" narių susirinkimas Sydnejuje įvyks 

balandžio mėnesio 1 - mą dieną (sekmadienį), 15 vai. Sydnejaus 
Lietuvių namuose Bankstowne.

R AR rV A API E U Z O A VE NI U
POPI ETĘ

O A R

Kažkokia "Gegutė", skrisdama virš 
Sydnejaus Lietuvių klubo, viena akimi 
metė žvilgsnį į Sydnejaus Moterų 
Socialinės Globos Draugijos suruoštą 
Užgavėnių popietę ir, deja, nedaug ką 
pamatė, todėl jaučiu pareigą papildyti 
tą aprašymą.

Be blynų, įvairių vaišių, geros 
nuotaikos turėjome ir programą, kurią 
"Gegutė", mažai pastebėjo. Ji, matyt, 
nežinojo, kad programą paruošė 
Danutė Skoruiienė, o ją atliko visa 
eilė artistų. Kiek sąlygos leidžia., 

įbuvo stengtasi pavaizduoti per 40 
.metų nueitą Sydnejaus Folkloro kelią. 
Viena iš pirmųjų grupių buvo "Tie 
patys" daug koncertavę Sydnejuje, 
Canberroje ir kitur. Daug dalyvių jau 
nubyrėjo ir šį kartą galėjo pasirodyti 
tik maža saujelė dalyvavusių pradžio-
je: P. Juodeikienė, E. Kiverienė, I.
Dambrauskienė, K. Bitinienė, V. Aras 
ir A. Giliauskas. Po to buvo pristaty- 
tos "Neužmirštuolės" - M. Reisgienė 
ir V. Antanaitienė, kurios sužavėjo Tamara Vingilienė

Nuotraukoje iš kairės: M. Karpavičienė, D. Jančienė, J. Janavičienė, D. 
Bartkevičienė.

(tuo reikalu daugiausiai jiems galėtų 
pagelbėti tėvai), nes Lietuvoje bus 
kalbama tik lietuviškai, ypatingai 
jeigu sportininkai gyvens pas priva
čius asmenis.

Taip pat manau, kad nebūtų sunku, 
jeigu važiuojantieji sportininkai ir jų 
vadovai išmoktų Lietuvos himną ir 
visų iškilmių metu su visa Lietuva jį 
giedotų. Visos busimos iškilmės bus 
filmuojamos ir rodomos per televiziją, 
taip kad nebūtų gražu, jeigu atsirastų 
dalis sportininkų, kurie himno metu 
stovėtų tylėdami, lyg nesuprasdami 
kas čia darosi. O taip pat apie bet kokį 
kramtomos gumos kramtymą iškilmių 
metu, kas dažnai pasitaiko, iš viso 
negali būti jokios kalbos. Himno 
tekstą galėtų parūpinti sportinė 
vadovybė ar net patys klubai ir 
išdalinti važiuojantiems kiek galima 
anksčiau. Mes privalome parodyti, kad 
ir tolimosios Australijos jaunieji 
lietuviai nėra tiek nutautėję ir savo 
tautos himną žino gerai.

Kviečiu ir kitus sportininkus, bei 
sporto veteranus, o gal ir tėvus savo 
mintimis viešai pasidalinti spaudoje. 
Gal atsiras naujų gerų minčių bei 
pasiūlymų, kurie galėtų būti labai 
vertingi važiuojančių grupių vado-, 
vams ir pavieniams sportininkams. 
Atminkite, kad tik kartu vieningai 
dirbdami, mūsų Australijos lietuviai 
sportininkai ir vėl galės taip gražiai 
reprezentuoti šio krašto lietuvius, 
kaip kad buvo padaryta Kanadoje ir 
Amerikoje. Tat į sportinę talką visi.

Ant. Laukaitis

visus savo angeliškais balsais. Visus 
maloniai nustebino šokėjos D. Bart.ke- 
vičienė, M. Karpavičienė, J. Janavi
čienė ir D. Jankauskienė, kurios per 
tiek metų išlaikė savo jaunatviškumą, 
grakštumą ir net mokėjo koketiškai 
pamerkti akį šokėjui jaunuoliui V. 
Binkiui. Čia vėl visų jausmus pagavo 
E. Belkienė ir A. Storpirštienė jautriai 
atlįkdamos dvi daineles. Pagaliau 
scenoje pasirodė "Penketukas": E. 
Belkienė, M. Reisgienė, V. Antanai
tienė, I. Dudaitienė ir A. Storpirštie
nė. Plojimams galo nebuvo.

Muzikas Bronius Kiveris nepagailė
jo darbo šių dainininkų paruošimui 
scenai. K. Ankaus muzikos garsai 
iydėjo visus. Mūsų "Sodybietės" A. 
Savickienė, O. Meiliūnienė ir D. 
Skoruiienė savo puikiais kupletais 
pristatė ir "apšvietė" kiekvieną
grupę.

Mūsų visų nuoširdi padėka.
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AUKOS SĄJŪDŽIUI ALB ŠVIETIMO TARYBOS
po 100 dolerių - D. J. Giedraitytė, 

M. ir A. Reisgiai;
po 50 dolerių - H. K ėraitis, J. 

Grybas, St. Jarmalauskas, J. ir M. 
Koliavai;

25 dolerius - A. ir A. Nekrašiai;
po 20 dolerių - v. Jasiūnienė ir E. 

Stankienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems.

ALB Sydnejaus Apylinkės valdyba

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

1000 dolerių - anoniminis (11010);
20 dolerių - K. V. Vanagienė (112), 

S.A.;
Vasario 16 - sios proga iš Adelaidės 

aukojo -
20 dolerių - S. Gusčia (55), 10 

dolerių - P. Smolskis (120);
6 dolerius - V. Urbonas iš 

Geeiongo, 20 dolerių - J. Rapkauskas 
(190), ir 5 dolerius J. Manikauskas 
(175).

iš Wollongongo - 20 dolerių - M. 
Gailiunas (555).

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Australijos Lietuvių Fondo valdyba 

išmokėjo:
3000 dolerių - Australijos lietuvių 

tautinių šokių grupėms Adelaidėje,

Melbourne ir Sydnejuje;
750 dolerių - mokiniams geriausiai 

baigusiems lituanistinius kursus;
150 dolerių - jauniesiems 

žurnalistams.
Nuo 1985 metų Australijos Lietu

vių Fondo valdyba parėmė 18 mokinių 
vykstančių mokytis į Vasario 16 - sios 
gimnaziją. Paramos suma sudarė 
20.000 dolerių, iš jų visų gavome gan 
ilgokus prašymus gauti piniginę para
mą, tačiau tik keletas iš jų susiprato 
pareikšti Fondui padėką. Neseniai 
gavome padėkos laiškelį iš Reginos 
Coxaites, kuri, tik nuvykus į Vasrio 16 
- sios gimnaziją, taip mums rašo: 
"Noriu padėkoti Australijos Lietuvių 
Fondui už tokią gražią paramą, man 
vykstant į Vasario 16 - sios gimnaziją. 
Kaip matote iš pašto ženkliukų, esu 
jau gimnazijoje. Pradedu apsiprasti. 
Mokytis reikia daug, bet stengiuosi 
viską atlikti. Dar kartą nuoširdžiai 
dėkoju ir linkiu Jums viso geriausio". 
Tikime, kad Fondo nariai ir rėmėjai 
džiaugiasi, kuomet Vasario 16 - sios 
gimnazijos jaunuoliai iš Australijos 
įvertina Fondo tikslus. Padėkos klau
simas liečia ne tik jaunuolius, bet ir 
daugumą lietuviškų organizacijų, ku
rias mes remiame.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

PRANEŠIMAS
1. Nuoširdžiai dėkojame lietuvių draugui Flinders universitete, Dr. Neil 

Nilsson už kasečių įrašymą ir vadovėlio atšvietimą. Susidomėję geru 
lietuvišku tarimu, prašome kreiptis pas Isolda 1. Davis.

2. Konkursinius rašinius apie "Sibiro tremtinius" arba "Partizanų kovas" 
galima rašyti lietuvių ir angių kalbomis. Konkurso terminas pratęsiamas iki š. 
m. lapkričio 30 dienos. Rašinius prašome siųsti dabartiniam vertinimo 
komisijos koordinatoriui Andriui Vaitiekūnui, 2 Schoffield St., Essendon, Vic. 
3040, tel. (03) 379-23-25. Andrius maloniai sutiko perimti koordinatoriaus 
pareigas, nes Dana Baltutytė išvyksta birželio mėn. į Lietuvą, ir ten žada 
padirbėti vienerius metus. Tai puikus užmojis. Linkime jai sėkmės!

3. Dėkojame Pietų Australijos švietimo ministrui Greg J. Crafter, kuris 
jautriai atsiliepė į modernių mokslo priemonių ir vadovėlių stoką Lietuvoje. 
Jo parėdymu, keli didoki siuntiniai jau tur but pasiekė Lietuvą. Ten 
vykstančiai AKB Švietimo tarybos pirmininkei, jis leido išsirinkti mokslo 
priemonių už 100 dolerių ir jas asmeniškai įteikti švietimo įstaigoms.

Būtų malonu, jei ir kitų valstijų švietimo ministrai taip jautriai atsilieptų į 
Lietuvos reikalus.

4. ALB Švietimo tarybos pirmininkė išvyksta kovo 27 d. į Lietuvą. Kadangi 
1990 metai yra paskelbti "Lietuvių kalbos" metai, tai labai prašome mokyklų 
ir kursų kuo skubiausiai atsiųsti medžiagos, ten įvykstančiai parodai 
"Lietuvių kalbos mokslas užsienyje".

Isolda I. Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

IPIEIRiritilE
ATŠVENTĖ GI MT ADi E Nį

Vasario 16 sios dienos išvakarėse 
Lietuvių namuose Birutė ir Vytautas 
Radzivanai savo mamytei Valentinai 
Garnienei suruošė 80 - tojo gimtadie
nio paminėjimą. į šią šventę atvyko 
dar du jos sūnai Vytenis iš Melbourne 
ir Vilius iš Sydnejaus. visa giminė ir 
draugai.

Tik sukaktuvininkė po trijų sunkių 
operacijų spėjo sugrįžti į namus, kai

Sukaktuvininkė Valentina Garnienė 
su vyru Feliksu.A. t A. Antanui Ramanauskui

mirus, žmoną Augustę, sūnūs Narcizą, Arvydą, Kęstutį ir jų šeimas 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Socialinės Globos Moterų Draugija
Melbourne

buvo be galo maloniai nustebinta 
radusi atvykusius sūnus, suvažiavusius 
šventėn gimines jr draugus. Džiugino 
tą dieną Valentinos Garnienės širdį 
lietuviška muzika, vaikai, giminės ir 
draugai, gardžios vaišės, geriausi

linkėjimai ir prie gimtadienio pyrago 
sugiedota "Ilgiausių metų...!"

B. Steckis

A. f A. Antanui Ramanauskui
mirus, jo žmonai Gustei, sunuins Narcizui, Arvydui ir Kęstučiui su 
šeimomis skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Meiliūnų šeima

Suvažiavimas
Jau kuris laikas, kai Amerikoje 

gyvenantys, buvę Eichstaetto gimna
zijos mokiniai, sutikę vienas kitą, 
svarstė mintį ar nesurengus buvusių 
tos gimnazijos mokytojų bei mokinių 
suvažiavimo, kad prisiminti kartu 
išgyventas mokslo dienas pokario 
Vokietijoje.

Šių metų vasario mėnesio 25 dieną 
keletas iniciatorių susirinko Lietuvių 
Jaunimo Centre Čikagoje, kad aptarti 
tokio suvažiavimo galimybes bei 
nustatyti jo eigą. Pasitarime dalyvavo 
Aleksas Kikilas, Liliana Masaitytė, 
Regina Štuopytė - Kazlauskienė, 
Nijolė (Įkaitė - Kairienė. Vaclovas 
Momkus, Pranas Naris, Raimundas 
Ošiapas ir Juozas Končius. Pasidalinę 
mintimis, susirinkę jie nutarė, jog 
tinkamiausia suvažiavimui data butų 
ateinantį rudenį spalio mėnesio 6, 7, 8 
dienomis, Čikagoje. Spalio 8 dieną 
Amerikoje švenčiama Kolumbo diena, 
o Kanadoje Padėkos diena.

Suvažiavimo rengėjai kviečia buvu

sius gimnazijos mokytojus bei darbuo
tojus ir visus ją baigusius bei 
lankiusius registruotis iki balandžio 
mėnesio 30 dienos, pranešant kiek 
asmenų dalyvaus. Yra kviečiami visi 
šeimos nariai. Su registracija prašome 
pridėti 25 dolerių čekį. Registracijos 
bei informacijos reikalais galite 
kreiptis į Aleksą Kikilą, 10230 So. 
Sawyer Ave., Evergreen Park, II. 
60642, USA. tel. 708 636 8685.

Būtų malonu, kad atsiliepiantieji 
rengėjams parašytų taip pat ir savo 
pasiūlymus dėl suvažiavimo progra 
mos. Rengėjai taip pat prašo tų, kurie 
palaiko tarpusavio ryšius ar turi žinių 
apie buvusius eichstaettiečius, juos 
apie suvažiavimą painformuoti arba 
pranešti jų adresus rengėjams.

Tad visi buvę eichstaettiečiai, 
planuokime jau dabar ateinantį rude
nį, spalio mnesio 6. 7, 8 dienomis 
užpildyti Lietuvių Jaunimo Centro 
rumus Čikagoje.

J. Končius

Iškeliavus amžinybėn

A. t A. Antanui Ramanauskui
jo žmoną Augustę, sūnus Narcizą, Kęstutį ir Arvydą su šeimomis, 
gilaus liūdesio prislėgtus, nuoširdžiai užjaučiame.

Viktorijos evangelikai

Pagerbdami

A. t A. Jurgį Strolį
15 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

B. ir S. Augustavičiai, Tasmanija

Mielam musų bičiuliui

A. t A. Antanui Ramanauskui
apleidus šią žemišką kelionę, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
Augustei, sūnums Narcizui, Kęstučiui ir Arvydui su šeimomis, o taip 
pat visiems giminėms Melbourne ir užsienyje.

L. ir K. Bartaškai, M. ir A. Kaspariunai,
A. ir V. Baltrukoniai

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

kreditoAd-ja "TALKA” veikia visų naudai... Į
----  ■ . . ="Mūsų Pastogė" Nr.ll 1990.3.19. pusi. 7
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I n f o r in a c i j a
Aukos

Mūsų Pastogei
■MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

L. Ž ilytė N.S.W. $10
J. Meiliūnas Vic. $5
V. Bakaitis Qld. $10
B. Steckis W.A. $10

NAUJI SKAITYTOJAI
Prof. K. Antanavičius, Lietuva, 
V. Lynn. N.S.W.
Aldona Scano, Vic.

G K A Ž US R O E L. GI S
Paskutiniuoju laiku gauta laiškų iš 

Lietuvos, kuriuose pageidaujama už
sisakyti "Mūsų Pastogę". Sąjunginis 
rublis Australijoje neturi vertės. 
Todėl, sužinojęs apie tokius pageida
vimus, Sydnejaus Apylinkės vicepir
mininkas dr. A. Vilkinąs pasiuntė 
redakcijai 60 dolerių. Už šiuos pinigus 
"Mūsų Pastogė" užsakyta profesoriui 
K. Antanavičiui.

Tikimės, kad atsiras ir daugiau 
tautiečių, kurie paseks gražiu dr. A. 
Viliūno žingsniu.

MELBOURNE
Balandžio mėnesio 8 dieną (sekma

dieni), 2 vai. po pietų Lietuvių namų 
koncertų salėje įvyks Melbourne 
ApyiinKės narių susirinkimas. Dieno
tvarkėje numatyta: susirinkimo atida
rymas, mirusių narių pagerbimas, 
prezidiumo kvietimas ar išrinkimas, 
sekretoriaus pakvietimas - išrinkimas, 
pereito metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas, vaidybos narių pranešimai, 
revizijos komisijos pranešimas, disku
sijos dėl pranešimų. Sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Melbourne Apylinkės 
vaidyba

PERTHE
Lietuvos Nepriklausomybės paskel

bimo minėjimas buvo suruoštas va
sario 18 dieną.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis St. 
Francis Xavier bažnyčioje. Lydimos 
tautiniais rūbais pasipuošusių tautie
čių, kunigo ir šv. Mišių patarnautojų, 
bažnyčion buvo įneštos ramovėnų ir. 
sporto klubo vėliavos.

Po pamaldų visi susirinko į Lietuvių 
namus, kur įvyko bendri pietūs ir 
minėjimo tęsinys. Minėjimą pravedė 
Pertho Apylinkės valdybos pirmininkė

D. Francienė. Salėn buvo įneštos 
vėliavos, sugiedotas Tautos Himnas, 
tylos minute pagerbti nepriklausomy
bės kovose žuvusieji kariai. Taip pat 
šiame minėjime pasveikinti abu sa
vanoriai - kūrėjai Viktoras Valaitis ir 
Andrius KUmaitis.

Po to visi žiurėjo J. Jaso gautą 
vaizdajuostę iš Lietuvos apie Baltijos 
kelią ir kitus pastarojo laiko įvykius. 
Po filmo, viešnia iš Lietuvos dr. 
Gražina pasakojo apie įvykius Lietu
voje pradedant nuo 1987 metų. 
Baigdama, viešnia ragino visus lietu
vius vieningai dirbti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui.

Minėjimo pabaigoje, visa salė, 
vadovaujant V. Repsevičiui ir pianinu 
akompanuojant V. Francui, dainavo 
lietuviškas dainas.

" Žinutės"

SYDNEJUJE
Sydnejaus Skautų Židinys kovo 25 

dieną (sekmadienį), Lietuvių klube 
Bamtstowne. 2.30 vai. po pietų ruošia 
dr. Vinco Kudirkos minėjimą. Refera
tus apie

dr. Vinco Kudirkos 

ir jo veiklos reikšmę lietuvių tautai 
skaitys židiniečiai K. Protas ir V. 
Šliogeris. Dr. V. Kudirkos kūrybą 
skaitys židiniečiai. Programai talkins 
"Sutartinės" ansamblio dainininkės.

Visis ir visos kviečiami ir laukiami.
Sydnejaus Skautų Židinys

Sydnejaus pensininkų vaidyba kovo 
22 dieną (ketvirtadienį) ruošia išvyką 
į kalnus. Kelionės mokestis asmeniui - 
12 dolerių. Autobusas išvyksta nuo 
Lietuvių namų, Bankstowne, 7.30 vai. 
ryto.

Pageidaujantieji dalyvauti išvykoje 
prašomi registruotis pas valdybos 
narius.

Sydnejaus pensininkų 
valdyba

HOBARTE
Kovo mėnesio 3 dieną Hobarto 

Apylinkės valdybos nariai savo posė
dyje pareigomis pasiskirstė sekančiai:

pirmininkas - Tarvydas Ramūnas, 
26 Balmain St., Glenorchy 7010, 

sekretorius ir vicepirmininkas - 
Augustavičius Stepas, 59 Illawarra 
Rd.. Blackmans Bay, Tasm. 7052, 

iždininkas ir narys renginiams - 
Paškevičius Juozas, 59 Sixth Av., 
Moonah West 7009,

narė jaunimo ir kultūros reikalams -

Maloniai kviečiame Jus į

JAUNIMO POEZIJOS POPIETĘ
Melbourne lietuvių jaunuomenė šioje popietėje pristatys savo 
literatūrinę kūrybą. Popietė įvyks Melbourne Lietuvių namuose kovo 
mėnesio 25 dieną. 2.30 vai. po pietų bendruomenės meneje.

ALB Kultūros Taryba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMO R G ASB ORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v. v, - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 12 v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 10 v. - 1 v. nakties.
Sekmadieniais io v. - 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.

Pranešame, kad nuo vasario 3 dienos (šeštadienio) klubas pradėjo 
pardavinėti Lietuvoje pagamintą "UTENOS" alų bonkose.

Teresė Šiaučiūnaitė, 4 Hawthorn 
Drive, Kongston 7050.

Dabartinis Hobarto lietuvių Apy
linkės adresas: 59 Illawarra Rd., 
Blackmans Bay 7052, Tasmania. Šiuo 
adresu prašome naudotis siunčiant bet 
kokią korespondenciją Apylinkės val
dybai.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

GEELONGE
Per Vasario 16 - sios minėjimą, 

Geelongo Lietuvių Bendruomenei au
kojo:

po 20 dolerių - V. Aukštiejus, S. ir 
S. Karpalavičiai;

po 10 dolerių - P. Bandža, V. 
Braželis ir V. Stuikevičius;

po 5 dolerius - M. ir F. Andriuko- 
niai, B. Jankienė, P. Vaičekauskas ir J. 
Žagrienė.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.
ALB Geelongo Apylinkės 

valdyba

N ori 
susiraši rišti

Dvidešimt keturių metų lietuvaitė 
iš Vilniaus nori susirašinėti su 
tautiečiais Australijoje:

Aida Vytaitė. Vilnius
2321*13, Šiltnamių g. 42-50, 
Lietuva.

Hobarto Apylinkės ir sporto klubo "Perkūnas" vaidybos rengia 
iešminę.

Visus lietuvius prašome apsilankyti B. Šikšniaus namuose 43 Easton Av., 
Moonah West kovo mėnesio 17 dieną, trečią valandą po pietų.

lešminės pelnas bus skiriamas sporto klubui "Perkūnas" gelbėti.
Norintys daugiau informacijos, prašomi skambinti Mindaugui Kožikui tel.

725 076 arba J. Paškevičiui tel. 726 360.

| MtRNAIlONAL SIUNTINIAI Į LIETUVĄ | 
| 0 Prieinamos kainos ė Didelis pasirinkimas |

ė Aukštos kokybės maisto, kosmetinių priemonių ir rūbų. I

AGENT - CONTAL CO
j MELBOURNE - 253 Flinders Lane, tėl. (03) 654 1400

„ALMA TRAVEL“ - 382 Little Collins Street, tel. (03) 670 2288
' DANDENONG - 71 Foster Street, tel. (03) 792 0593
I SUNSHINE - 10A City Place, tel. (03) 311 4334 I
| SYDNEY - 72 Campbell Street, tel. (02) 212 5077 |
I BANKSTOWN - 302 Chapel Road South, tel. (02) 790 2694 
j PERTH - 1 Alvan Street, Mt. Lawley, tel. (09) 272 7211
' BRISBANE - 446 George Stret, tel. (07) 236 2929

CANBERRA - 33/35 Ainslie Avenue, tel. (062) 489 399
' ADELAIDE - 128 A Grote Street, tel. (08) 212 6477
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