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Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
AKTAS J

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBES ATSTATYMO
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdam.a tautos valią, nutaria j 

ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos j 
panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol j 
Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. J

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. įj 
gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos g 
demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoju teisinės galios ir yra Lietuvos / 
valstybės konstitucinis pamatas. 8

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios ft 
kitos valstybės Konstitucija. j

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems * 
tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis 
suformuluotas 1975 metų Europos Saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo j 
Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių g 
bendrijų teises. 8

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėją/ 
šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas

V. Landsbergis

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos sekretorius 

L. Sabutis
Vilnius. 1990 m. kovo 11 d.
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Lithuanians fear Soviet 
The Sydney Morning Herald onslaught Wednesday, March.28,1990

PASAULIO 
SPAUDOJE

Sovietų kariuomenė užėmė buvu
sius, nuo Maskvos atsiskyrusios. Lie
tuvos komunistų partijos namus Vil
niuje.

Lietuvos Respublikos vyriausybė 
pasmerkė šią sovietų akciją, kaip 
rodančią jėgos kumštį ir žemininčią 
respublikos pasiskelbusios nepriklau
soma autoritetą.

Lietuvos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis, kalbėdamas 
per Vilniaus radiją, kaltino Maskvą, 
vykdančią tokią akciją. Prezidento 
žodžiais: "Šiuo atveju matome, kad 
daroma pagal senus savo papročius. 
Sovietų komunistų partija, kad paro
dyti savo stiprų kumštį, pagal senus 
papročius naudoja tik armiją". Prezi
dentas V. Landsbergis pareiškė, kad 
anksčiau Kremlius savo okupacinę 
armiją naudojo Vengrijoje ir Čekoslo
vakijoje. Galbūt tai bus daroma ir 
Lietuvoje. Lietuvos gyventojus kvietė 
laikytis ramiai. Jis pareiškė, kad "nors 
daromi bandymai parodyti, jog Lietu
va ginkluojasi ir gali kam nors 
grąsinti, mes nė vienam negrąsinam. 
Leiskite mums būti ramiems... ir mes 
būsime laimėtojai."

Po to, kai sovietų kariuomenė ir 
Maskvai ištikimi komunistai užėmė 

minėtus pastatus, prezidentas V. 
Landsbergis kalbėjosi su sovietų 
armijos karininkais. Jie nedavė garan
tijų , kad nebus užimti ir kiti pastatai, 
tame tarpe Lietuvos parlamento. 
Vicepirmininkas Romualdas Ozolas 
užsienio žurnalistams pareiškė, kad 
yra reali galimybė, jog bus užimti 
parlamento rūmai, televizija ir kiti 
strateginės reiškės pastatai.

Popiežius Jonas Paulius II apeliavo į 
Maskvą, kad būtų vykdomas "nuošir
dus dialogas" dėl "taikingos išeities iš 
esamos krizės". Trumpame ir atsar
giame popiežiaus pareiškime, perdaug 
nepalaikoma nei viena, nei antra pusė, 
tačiau tai pirmasis popiežiaus viešas 
pareiškimas šiuo klausimu. Be to. tai 
buvo pirmas popiežiaus pareiškimas 
Sovietų Sąjungai, po to, kai tik prieš 
vienuolika dienų Vatikanas ir Krem
lius nutarė užmegzti diplomatinius 
santykius, pasikeičiant ambasadoriais. 
Vatikano diplomatai aiškina, kad 
popiežius nebuvo pasiruošęs pasisaky
mais dėl Lietuvos klausimo pažeisti 
tarpusavio santykius su Maskva, kol 
pastaroji prieš Lietuvą nenaudoja 
jėgos.

Šiandien Lietuva atsidūrė Europos 
ir pasaulio dėmesio centre.

Popiežius Jonas Paulius II atvyku- 
siems ir vietiniams maldininkams, 

susirinkusiems šv. Petro bazilikos 
aikštėje, jo sekmadieninio palaimini
mo metu pasakė: "Gal Lietuvos 
kalusimas ras taikingą išeitį, taikingą 
bendravimą tarptautiniuose rėmuo
se".

Kaip ir Jungtinės Amerikos Valsti
jos, Vatikanas niekada nepripažino 
prieš penkiasdešimt metų įvykdytos 
Lietuvos okupacijos ir prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos. V atikaną ir Lietuvą 
jungė ilgamečiai diplomatiniai ryšiai.

(Reuter, "The New York Times")
SO Vi E 'r U ARMIJA 
\Z Y K O O AREŠTUS

Sovietų kareiviai vidurnaktyje ap 
supa ligonines, kuriose prisiglaudė 
jaunuoliai atsisakiusieji tarnauti sve
timos šalies kariuomenėje, laužia 
duris, išmuša langus, įsiveržę vidun 
žvėriškai elgdamiesi areštuoja jau
nuolius. Jų likimas tampa nežinomu.

Lietuvos Respublikos prezidentas 
Vytautas Landsbergis pareiškė, kad 
tokiu elgesiu Maskva pradėjo vartoti 
Stalino metodus.

Tačiau Jungtinės Amerikos Valsti
jos, net ir šių įvykių akivaizdoje, savo 
protesto toną Sovietų Sąjungai gana 
sušveinino.

Lietuvos prezidentas V. Lands
bergis protesto laiške Sovietų Sąjun

gos prezidentui M. Gorbačiovui, 
reikalauja grąžinti areštuotus jaunuo
lius, kurie laikomi pavogtais ir tai 
vertinama agresijos aktu nukreiptu 
prieš Lietuvos gyventojus.

Maskva pareikalavo, kad visi užsie
niečiai apleistų Lietuvą.

Vašingtone Baltųjų rūmų atstovas 
Marlin Fitzwater paklaustas apie 23 
jaunuolių, kurie slėpėsi dviejose 
Vilniaus psichiatrinėse ligoninėse, 
areštą, komentuoti atsisakė.

Tuo pačiu klausimu Sovietų Sąjun
gos ambasadoriaus padėjėjas Vašing
tone Sergej Cetverikov spaudos 
korespondentams pareiškė, kad de
zertyrų areštas būtinas dėl disciplinos 
išlaikymo ir tai nereiškia - "panaudojo 
jėgą".

Sovietų Sąjungos gynybos ministras 
D. Jazov pareiškė, kad tie dezertyrai 
turi būti grąžinti į savo dalinius ir 
tokie veiksmai negali būti įvykdomi 
nenaudojant jėgos.

Lietuvos prezidentas V. Landsber
gis korespondentams Vilniuje pareiš
kė: "Mes dabar klausiame visų 
demokratinių tautų. Ar Vakarai dar 
kartą nori Lietuvą parduoti Sovietų 
Sąjungai?"

Vašingtonas baiminasi, kad krizė 
Lietuvoje gali pakenkti numatytiems 
JAV - Sovietų Sąjungos pasitarimams 
nusiginklavimo klausimais.
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LIETUVOS ŠVENTOVE O R. V. KUDIRKOS "VARDO" 
MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Rašo Dr. J. Kunca

Virš pusės milijono geriausių Lietu
vos žmonių žuvo kovoje prieš krašto 
okupantą arba buvo nukankinti vien 
tik dėl didesnio jų išsilavinimo ar 
tautinio supratimo. Tai milžiniškas 
nuostolis ir kartu auka, kurią reikia 
tinkamai Įvertinti. Gi atsikuriant 
nepriklausomai Lietuvai, mūsų sava
noriai taip pat sudėjo daug gyvybių 
ant mūsų krašto laisvės aukuro. Tai 
trumpas, bet skaudus ir labai svarbus 
mūsų šalies istorinis laikotarpis. Mums 
reikia jj Įamžinti, kad ateities kartų 
kartos ne tik jį prisimintų, bet ir 
pasisemtų įkvėpimo naujos Lietuvos 
atstatymui ir išlaikymui.

Dabar grįžta žuvusių Sibire palai 
kai, surandami net buvusių partizanų 
palaikų likučiai. Miestelių ir kaimų 
kapinėse dygsta nauji kapai seniai 
žuvusių už laisvą Lietuvą. Reikėtų 
rimtai pagalvoti ir dar rimčiau 
suplanuoti pastatyti, visų žuvusių už 
krašto laisvę garbei, didingą paminklą 
gražioje vietoje, kur nors Lietuvos 
centre, netoli gero kelio, kad būtų 
nesunkus privažiamas. Tai turėtų būti 
kartu ir mūsų krašto tautinė švento
vė, vieta skirta susikaupimui ir 
svarbiems aktams.

Paminklas turėtų simbolizuoti sa
vanorius, partizanus, laisvę ir Motiną 
Lietuvą. Pakilusiame pjedestale - 
paminklo bazės sienose galėtų būti 
įrašytos visų žuvusių pavardės. Ap
linkui būtų įruoštas Lietuvos medžių 
parkas. Nors šiuo momentu dėl 
ekonominių priežasčių gal būtų 
neįmanomas projekto vykdymas, bet 
projekto pasaulinio masto konkursas

Vasario 16-toji latrobe valey
Jau seniai Latrobe Valley neturėjo

me taip pilnos sodybos salės, kaip 
Vasario 16 - sios minėjime, kuris 
įvyko vasario 17 dieną.

Šį kartą vietoje paskaitininko 
pasikvietėme Praną Bartašką, kuris į 
vaizdajuostes filmuoja Melbourne 
vykstančius minėjimus, koncertus, o, 
be to, kuria eilėraščius. Alisa Baltru- 
konienė parūpino filmų iš Lietuvos. 
Žiūrėjome ir negalėjome sulaikyti 
ašarų, klausydamiesi iš Sibiro grįžusių 
lietuvių pasakojimų, deklamavimo ir 
liūdnų liaudies dainų, kurias jie 
dainavo tremtyje. įdomus buvo prieš
karinių Lietuvos kino apžvalgų mon- 
tažas.

jau galėtų būti paskelbtas. Taip pat 
suplanuoto parko medžiai turėtų būti 
kuo greičiau pasodinti. Tas viskas yra 
prieinama.

Paminklas - šventovė žuvusiems už 
Lietuvą būtų ne tik tinkama pagarba 
mūsų aukoms, bet prisidėta prie 
tautinio susipratimo ir susiklausymo 
ugdymo. Kartu būtų ir turistinių 
ekskursijų mėgiama vieta, kuri prisi
dėtų prie teigiamos nuomonės apie 
mus susidarymo tarp užsienio svečių.

Nėra abejonės apie tokio didingo 
paminklo reikalingumo ir naudingumo. 
Tik čia turime stabtelėti. Jei ką 
darome atsistatančiai Lietuvai, turi
me daryti gerai, o ypatingai įgyvendi
nant tokį didingą projektą. Reikia 
parinkti tinkamą vietą, padaryti 
projektų konkursą, o jei neatsirastų 
tinkamo, vėl jį pakartoti ar net, galų 
gale, priimti užsieniečių padarytą. 
Svarbu, kad jis tikrai būtų tinkamas, 
kuo gražesnis ir impozantiškesnis. Tas 
viskas užtruktų. Bet būtų nedovano
tina statyti bet kokį paminklėlį.

Atskiri aukų kapai bus prižiūrimi 
tik kol gyvens giminės. Po šimto metų 
jie, gal, bus pamiršti. Bendras 
paminklas - šventovė niekados neleis 
musų tautai jų pamiršti.

Dabartiniu momentu galvojame, 
planuojame ir dirbame, kad tik 
greičiau išlaisvinti mūsų kraštą. Juk 
be laisvės neturėsime ateities kaip 
tauta. Visgi pagalvoti apie tokio 
paminklo planavimą atsirastų ir laiko 
ir pajamų. Būtų gerai, kad ir apie 
pačią tokio paminklo pastatymo mintį 
būtų gerokai pasvarstyta ir panagri
nėta.

Tautos Himnu baigėme oficialią 
minėjimo dalį.

Seniūnė padėkojo P. Bartaškai, 
kuris be vaizdajuosčių atsivežė ir 
viską ko reikia joms rodyti. Latrobie- 
čių mėgiama A. Baltrukonienė aplan
ko mus su paskaitomis. Šį kartą ji buvo 
"kelrodžiu” P. Bartaškai. Kaip Įpras
ta, vaišių metu pravesta rinkliava ir 
loterija, kurių pajamos išsiųstos 
Krašto valdybai ir Sąjūdžio paramai.

Minėjime, be Sale ir Melbourno 
lietuvių, dalyvavo penkios viešnios iš 
Lietuvos, taigi aišku, kad pašnekesiai 
buvo malonus ir įdomūs.

a.a.

Sydnejaus Skautų Židinys kovo 25 
dieną Lietuvių namuose Bankstowne 
suruošė trumpą, bet jaukų didžiojo 
lietuvių tautos žadintojo dr. Vinco 
Kudirkos ir jo leisto "Varpo" sukak
tuvinį minėjimą.

Minėjimą, supažindindamas su jo 
pobūdžiu bei programa, atidarė Židi
nio tėvūnas ps. Vytenis Šliogeris. Taip 
pat jis skaitė šiai progai skirtą 
referatą "Dr. Vincas Kudirka - 
žmogus ir laikraštininkas". Po to žid. 
B. Žalys paskaitė specialiai šiai 
progai jo parašytą eilėraštį.

Programą paįvairino Martinos Reis- 
gienės ir Vincentos Antanaitienės 
nuotaikingai duetu padainuota daina 
iš dr. V. Kudirkos tėviškės. Po to, 
programon įsitraukė šaunusis Sydne
jaus moterų ansamblis "Sutartinė", 
kuris padainavo " Oi, žiba žiburėlis...", 
"Žalias žolynėlis" ir "Oi, rūta, 
rūta...".

Po dainų, vyko dr. V. Kudirkos

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

PRANEŠIMAI TELEKSU 
IŠ KANADOS

Visose Kanados lietuvių parapijose 
laikomos šv. Mišios už Lietuvą. Jose 
dalyvauja labai daug lietuvių. Dauge
lyje vietų šv. Mišias filmavo vietinės 
televizijos stotys ir Kanados lietuvių 
reakciją dėl įvykių Lietuvoje rodė per 
televizijos programas.

Išdalina 100.000 kortelių skirtų 
ministrui pirmininkui ir užsienio 
reikalų ministrui su peticija raginan
čia pripažinti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą ir pasmerkti karinės 
jėgos panaudojimą bei psichologinio 
karo taikymą Lietuvoje.

Lietuviams talkina estai, latviai, 
ukrainiečiai, lenkai, kroatai ir kana 
diečiai.

*
Kovo 24 dieną Hamiltono mieste, 

kuriame iš 350.000 gyventojų gyvena 
2.000 lietuvių, vyko vigilija prie 
miesto rotušės.

Kovo 25 dieną surengtos šv. Mišios 
už Lietuvą.

*
Kovo 24 - 25 dienomis vykusiame 

daugiakultūriniame tautybių festiva
lyje Delhi mieste, visas dėmesys buvo 

raštų skaitymas. Žid. Danutė Bartke- 
vičienė paskaitė išstrauką iš satyros 
"Cenzūros klausimas", įdomiai ir 
jumoristiškai perteikiančią anų laikų 
nuotaikas Lietuvoje, caro pakalikų 
spaudimą draudžiant lietuvišką, rašy
tą žodį. Žid. Margarita Kavaliauskie
nė paskaitė eilėraštį "Maniesiems", o 
ps. Irena Dudaitienė perskaitė ištrau
ką iš kitos V. Kudirkos satyros 
"Lietuvos tilto atsiminimai". Dr. 
Vinco Kudirkos raštų skaitymą baigė 
žid. Bronius Žalys, paskaitydamas 
eilėraštį "Labora”.

Scenon surįžusi "Sutartinė" padai
navo dainas "Plaukė antelė", "Sodau- 
to" ir "Ten, kur žaidžia Nemunėlis..."

Židinio tėvūnui padėkojus pragra- 
mos dalyviams ir klausytojams, pro
gramos dalyviai buvo apdovanoti 
gėlėmis, o minėjimas užbaigtas dar 
vienu dr. V. Kudirkos kuriniu - Tautos 
Himnu!

Ž.

skirtas Lietuvai. Atidarymo ceremo
nijoje, (nešant Lietuvos vėliavą, visi 
dalyvavusieji atsistojimu ir gausiomis 
ovacijomis buvo pagerbė Lietuvą.

*
Otavoje kovo 24 dieną įvyko 

lietuvių bendruomenės ir Jaunimo 
sąjungos vigilija prie sovietų ambasa
dos.

*
Kovo 25 dieną Toronte buvo 

laikomos šv. Mišios už Lietuvą ' 
Prisikėlimo, Lietuvos kankinių ir 
liuteronų parapijose.

*
JAV LB Vašingtono skyriaus pa

stangomis, lairaštyje "Washington 
Post" atspausdintas straipsnis: "Take 
it to Geneva", kuriame silūlon 
akcija vedanti Vilnių ir Maskvą prjį 
derybų stalo neutralioje vietoje.

*
Vilniuje, vietinių savivalybių rinki

muose, iš esamos 51 vietos, 48 laimėjo 
sąjūdiečiai.

*
Pranešama, kad Lietuvos piliečiai 

jau su vizomis ir lėktuvo bilietais, 
kurie atvyksta Maskvos aerouostas 
kelionei į užsienį yra stabdomi į, 
daugumoje jų išvykimas atšaukiamas.

Ag Krašto Valdyboje
Kovo mėnesio 28 d. ALB Krašto valdybos 

pirmininkas J. Maksvytis telefonu kalbėjosi su 
Juodojo kaspino komiteto pirmininku William 
Guest, gyvenančiu Kanadoje.

Juodojo kaspino komitetas, susitaręs su 
Baltų komitetu. Pavergtų Tautų komitetu ir 
su Pasauline laisvės lyga, Lietuvos respublikos 
pritarimu kovo 31 dieną organizuoja plačios 
apimties demonstracijas prieš Sovietų Sąjun
gą-

W. Guest paminėjo, kad demonstracijos 
vyks mažiausiai šešiolikoje Kanados miestų, 
dešimtyje JAV miestų. Demonstracijos taip 
pat vyks Anglijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Australijoje ir dar gal kitose valstybėse. 
Tikimasi, kad demonstracijomis prisidės ir už 
"geležinės uždangos" gyvenantieji latviai ir 
estai.

Mums yra žinoma, kad Australijoje demons
tracijos vyks Adelaidėje, Brisbane, Hobarte, 
Melbourne, Perthe ir Sydnejuje. Demonstra
ciją Sydnejuje organizuoja Pavergtų tautų 
komitetas, vadovaujamas sekretorės L. Loo- 
veer B.E.M.

Latrobe Valley, dalyvavusieji Vasario 16 - sios minėjime S. Šabrinsko sodyboje. ALB Krašto valdyba
"Mūsų Pastogė” Nr.13. 1990.3‘.26 pusi. 2 ------ - --....  !
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GYVOJI TAUTINĖS 
SĄJUNGOS VEIKLA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Rašo: Jurgis Janušaitis
Jungtinėse Amerikos Valstijose gy

venantys lietuviai susigrupavę į įvai
rias organizacijas. Vienos iš jų 
gausios, gyvai veikia, kitos dirba 
tyliau, bet vis tiek gyvastingos ir 
skleidžia savo ideologines idėjas. 
Panašiu pagrindu turime gana gausią 
lietuviškąją spaudą. Vis tik tenka 
pripažinti, kad JAV jaunimo organi
zacijos, kaip ateitininkai ir skautai, 
dalinai ir neolituanai, iškaitant ir 
Lietuvių jaunimo sąjungų savo veikla 
praturtina išeivijos gyvenimą.

Taigi veikiančios organizacijos kaip 
tik ir yra mūsų tautinės gyvybės 
Išsaugojimo laidas.

Šalia jaunimo organizacijų, bene 
viena iš gyvastingiausių laikytina 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
organizacija. Jai šiuo metu vadovauja 
centro valdyba su energingu visuome- 
mininku ir didelių organizacinių 
gabumų pirmininku dr. Leonu Kriau- 
Celiūnu. Centras randasi Čikagoje, 
tačiau savo skyrius ši organizacija 
turi ir kituose didesniuose lietuvių 
centruose. Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos organizacija apjungia 
tautinės minties pažiūrų žmones. 
Veikia "Vilties" draugija, kuri rūpi
nasi svaitraščio "Dirva" leidimu, o 
taip pat ir jaunimu, skiria premijas už 
lietuvišką veiklą ir raštą.

"Mūsų Pastogės" korespondentas J. Janušaitis (kairėje) kalbasi su ALT 
Sąjungos pirmininku dr. L. Kriaučeliūnu apie Sąjungos ateities planus.

Ankstyvesnieji Tautinės Sąjungos 
nusistatymai santykiuose su pavergta 
Lietuva buvo gana griežti ir kietos 
linijos - "Nieko bendro su okupan
tais!" Dažnokai buvo smerkiami ir tie, 
kur kartais, nuvykę į Lietuvą, 
šnektelėdavo su komunistais apie 
Lietuvos ateitj, susėdę už apvalaus 
stalo. 0 pasirodžius iš okupuotos 
Lietuvos menininkui, visuomenei buvo 
siūloma tokius žmones ir jų renginius 
boikotuoti, neturėti su jais jokių 
reikalų ir t. t.

Bet štai, kaip greitai ir netikėtai 
pakito gyvenimas pačioje lietuvių 
tautoje. Šiandien jau paskelbtas ir 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bės atstatymas. Lietuva Nepriklauso
ma Respublika!

Tautos kovos ir laisvėjimo procesas 
brendo ištisus penkiasdešimt metų. 
Tauta, kraujuojanti, golgotos kelius 
einanti, nepalūžo, progai atėjus iš 
naujo pakilo nepriklausomam gyveni
mui. Iš dabartinių įvykių raidos 
numanau, kad anie griežti nuostatai 
nebendrauti su pavergtos tautos 
lietuviais buvo klaidingi. 0 Lietuva, 

kad ir pavergta, labai norėjo susilauk
ti paramos ir iš gyvosios išeivijos.

Bet visa tai jau praeitis. Lietuva vėl 
prisikėlė laisvam gyvenimui. Ji pamirš 
ir anų metų išeivijos "nuosprendžius", 
ir, kaip atrodo, su išeivija laisvame 
pasaulyje eis iš vien. Tik mums teks 
savąją "politiką" gerokai peržiūrėti 
visais požiūriais, iškaitant ir pagalbą 
Lietuvai. Gi Lietuvos politiką nusta
tys demokratinis Lietuvos parlamen
tas ir vyriausybė.

Šių nuotaikų akivaizdoje ir Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga peržiūri 
savo veiklą. Šių metų gegužės 
mėnesio 12 - 13 dienomis Bostone su 
plačia programa šaukiamas dvidešimt 
pirmasis Sąjungos seimas. Seimai 
šaukiami kas dveji metai. Šio uždavi
nys - apžvelgti Tautinės Sąjungos 
praeities veiklos kelią, iš arti žvilgte
rėti į pasiektus laimėjimus ir nesėk
mes, o taip pat nuspręsti ateities 
veiklą.

Jeigu 1988 metais vykusiame dvide
šimtame Sąjungos seime Floridoje, 
Daytona Beach vyravo anos senųjų 
pažiūrų dėl santykių su Lietuva 
nuotaikos, tai šiame, atrodo, darbai ir 
planai bus kreipiami visai priešinga 
kryptimi.

1 seimą žada atvykti iš dabar jau 
nepriklausomos Lietuvos atsikūrusios

Tautininkų partijos pirmininkas ir 
kiti svečiai.

Šis seimas, be abejonės, žada daug 
kuo skirtis nuo ankstyvesniųjų visa 
savo apimtimi.

Seimas vyks jau Lietuvai atstačius 
nepriklausomybę, tad ir šios Sąjungos 
uždaviniu bus pagalba Lietuvai, 
nuosprendžiai žada būti kiti. Reikia 
manyti, kad suvažiavę į seimą 
atstovai atsiveš daug naujų idėjų, 
planų, kaip išeivijos tautinės minties 
žmones suburti vieningam darbui 
padėti atsikūrusiai nepriklausomai 
Lietuvai.

Tautinė Sąjunga Amerikoje, kaip 
jau minėjau, gyva organizacija, reika
linga, su savomis idėjomis ir tikslais. 0 
šiuo metu, Lietuvai žengiant nepri
klausomybės keliu, Tautinė Sąjunga 
galėtų padėti daugiau. Būdų tam yra 
taip pat daug. Reikia tikėtis, seimas 
kaip tik ir pasuks šia linkme.

Seimą globos Amerikos Tautinės 
Sąjungos Bostono skyrius, o seimo 
ruošimo darbus atlieka specialus 
komitetas, vadovaujamas Juozo Ren- 
telio.

ADELAIDĖJE
Kovo 12 dienos 7 valandą ryte, 

sužinojus, kad Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė Nepriklausomos Lie
tuvos Respublikos atstatymą, Adelai
dės lietuviai spontaniškai nutarė dar 
tą patį vakarą tinkamai paminėti šį 
įvykį.

Susižinojus telefonais, padedant 
ABC ir Etninių radijo stočių praneši
mams, vakare i Lietuvių namus 
susirinko dar niekada nematytai 
gausus lietuvių skaičius. Abi Lietuvių 
namų salės buvo pilnutėlės.

Buvo be galo malonu matyti beveik 
visą lietuviškąjį Adelaidės jaunimą 
prisidėjusį prie šio džiugaus minėjimo.

Pirmiausiai, sodelyje prie žuvusių 
už Lietuvos laisvę paminklo ramovė- 
nai iškilmingai pakėlė Lietuvos vėlia
vą, buvo padėti vainikai ir sugiedotas 
Lietuvos Himnas.

Grįžus salėn, Apylinkės valdybos 
pirmininkas pravedė trumpą oficialią 
dalį. Savo kalboje jis pranešė, kad 
valdyba prieš savaitę yra nutarusi 
įsteigti Fondą Lietuvai Remti ir visų 
susirinkusių prašė prisidėti prie fondo 
steigimo. Šis pranešimas buvo sutiktas 
karštais plojimais. Per kelias valandas 
surinkta netoli 2.500 dolerių.

Susirinkimas taip pat priėmė valdy
bos pateiktą rezoliuciją su klausimais 
abiem partijų vadams, ar jiems 
laimėjus rinkimus, jų vyriausybės 
pripažins Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir užmegs diplomatinius 
santykius, patars M. Gorbačiovui 
nedaryti jokių kliūčių Lietuvos atsta 
tyme ir ar dės pastangas, kad įtikinti 
M. Gorbačiovą atsisakyti reparacijų 
reikalavimo, kadangi, kaip okupacinė 
šalis, sovietai prarado teisę - į bet 
kokius reikalavimus. Rezoliucijoje 
buvo prašoma į pateiktus klausimus 
atsakyti iki kovo mėnesio 21 dienos, 
kad šiuos atsakymus būtų galima 
perduoti per mūsų radiją.

Tą vakarą buvo gauti sveikinimai - 
telegramos iš liberalų parlamentaro J. 
Stefani, senatoriaus etniniams reika
lams T. Messner, vengrų ir ukrainie
čių bendruomenių.

Vakaras praėjo ypatingai pakilioje 
nuotaikoje, skambant dainoms, po 
tosto pakelto už Nepriklausomybę.

Vakarui baigiantis, į Lietuvių 
namus atskubėjo senatorius Baden 
Teague su žmona, šampano bonka ir' 
gražiais linkėjimais.

Pakilioje nuotaikoje tą vakarą 
visiems atrodė, kad štai pagaliau atėjo 
ta diena, kurios dešimtmečiais laukė
me ir už kurią meldėmės. Ir 
pamiršome tuo momentu, kad tikroji 
kova už Lietuvos nepriklausomybę dar 
tik prasidėjo.

J. Stačiūnas
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PAREIŠKIMAS
Australijos Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga yra gavusi daug laiškų 

iš "Mūsų Pastogės" skaitytojų, protestuojančių prieš dr. J. K uncos Lietuvos 
politinių įvykių interpretaciją straipsnyje "Pirmieji žingsniai" tilpusiame "M. 
P." kovo 20 d. numeryje.

Straipsnyje pateikta interpretacija yra autoriaus asmeniška nuomonė. Su 
kontroversiją sukėlusiomis straipsnio dalimis nesutinka ir laikraščio leidėjas 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos valdyba, tačiau gautų 
laiškų nespausdiname, nes viešos diskusijos šiuo kritišku metu nepasitarnaus 
Lietuvos labui.

Spaudos Sąjungos valdyba skaito, kad kiekvienas lietuvis turi įsisąmoninti, 
kad kovo 11 dieną Lietuvos parlamento deklaruota atsistačiusl nepriklausoma 
Lietuvos Respublika yra vadovaujama teisėtos demokratiškai išrinktos 
Lietuvos vyriausybės su prezidentu prof. Vytautu Landsbergiu priekyje.

Šią vyriausybę remti ir jai visomis išgalėmis padėti yra kiekvieno lietuvio 
pareiga' V. Patašius

LB Spaudos Sąjungos valdybos pirmininkas
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CANBERROJE
Kovo 12 dieną vietiniai lietuviai 

Lietuvos Respublikos Nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimą sutiko su 
dideliu džiaugsmu, tą progą atšvęsda- 
mi savo namuose, o vakare, Apylinkės 
valdybos sukviesti, susirinko į Lietu
vių namus. Ten poškėjo šampano 
kamščiai, švytėjo laime veidai, prieš 
televizijos kameras skambėjo lietuvių 
dainos. Per kelias televizijos progra
mas, siekiančias kone visą Australiją, 
ekranuose matėme laimingus pažįsta
mus veidus.

Kovo 15 dieną Lietuvių radijo 
pusvalandis buvo pašvęstas šios pro
gos atžymėjimui: tautinės giesmės, 
dainos, maršai ir laidos vedėjo Juro 
Kovalskio komentarai.

Kovo 18 dieną, sekmadienį atvykęs 
kunigas P. Martūzas šv. Mišias St. 
Marys bažnyčioje aukojo už Tėvynę, 
pamokslo tema buvo atgaunama 
nepriklausomybė ir paskutinės Lietu 
vą liečiančios aktualijos.

Po pamaldų vykome į Woden 
kapines, kur buvo šventinamas už
miršto lietuvio a.a. Eugenijaus Narbu
to antkapis. Tai vienišo tautiečio, 
vėliau paraližuoto ir staiga mirusio 
Lietuvių klube antkapis. Po jo mirties 
praėjus ilgesniam laikui ir neatsiradus 
kam, kad jo kapą paminklų skyriuje 
sutvarkytų, Apylinkės valdybos pa
stangomis ir Lietuvių namų lėšomis 
buvo pastatytas kuklus antkapis, 
mums primenantis buvusį Canberros 
lietuvių bendruomenės ir klubo narį - 
steigėją a. a. Eugenijų Narbutą.

Nors ir be šimtaprocentinio ben
druomenės pritarimo, tačiau didžiau
sios padėkos verti šio krikščioniško ir 
tautinio supratimo iniciatoriai ir 
atlikėjai.

K. Makūnas

SVEIKINA
Lietuvos Respublikos nepriklauso

mybės atstatymo proga, lietuvius 
sveikina Australijos ir Naujosios 
Zelandijos lenkų bendruomenės sa
vaitraštis "Wiadomošci Polskie". Lie
tuvos Respublikos nepriklausomybės 
atstatymui pašvęstas visas pirmasis 
šio savaitraščio puslapis, kurio viršuje 
didžiulis užrašas "Sveikiname", per 
visą puslapį atspausdintas Vytis ir 
apačioje: "Laisva Lietuva! Lietuvos 
nepriklausomybės proga, sveikiname 
lietuvius visame pasaulyje! Laisvai 
Lietuvos Respublikai linkime Taikos, 
Ramybės ir Sėkmės!"
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Kovo 22 d. JAV Senatas vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją rekomenduojančią 
prezidentui G. Bush duoti nepriklau
somai Lietuvai diplomatinį pripaži
nimą.

VACLOVUI MERGL
iškeliavus amžinybėn, jo žmoną Juliją, dukrą Elenutę ir žentą Paulių 
Birkmanius su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona Osinienė ir Coxų šeima
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

VARČIOS MŪŠIS

Su Vėžiu ir Eglių būdamas, o taip 
pat su Klevu ir vėliau su kitais 
partizanais daug kartų svarstėme, dėl 
kurių priežasčių galėjo įvykti Varčios 
mūšis. Dabar jau tų priežasčių 
priskaitėme visą eilę:
1. Paaiškėjo, kad Žaibas prieš kokią 
pusantros savaitės laiko prie pat 
Varčios apšaudė plentu važiuojančią 
mašiną. Rusų nukautų buvę net iš 
karininkų tarpo. Šoferis mašinos 
nesustabdė ir taip su nukautais ir 
sužeistais paspruko.
2. Kelias dienas prieš Varčios 
kautynes Žaibas su keliais kovotojais 
persiėmė jojančius rusus prie V arčios 
miško. Vienas NKVD leitenantas 
buvo nukautas ir vienas eilinis buvo 
paimtas nelaisvėn. Vyrai belaisvį buvo 
užsivedę pas vieną eigulį prie Varčios 
miško, o po to drauge su eiguliu 
belaisvi atsivedė į pačią stovyklą, nes 
galvojo, kad MVD-istui vis viena bus 
paskirta mirties bausmė.

Ruselis net akis išvertęs žvalgėsi po 
stovyklą ir pradėjo graudžiai verkti ir 
prašyti, kad jam dovanotų gyvybę. 
Vyrai maskolių pavalgydino ir net 
"krūmine” pavaišino. Šis baisiausiai 
keikė Stalino "rojų". Žaibas ir pats 
pagaliau patikėjo ruselio nuoširdumu 
ir dovanojo jam gyvybę. Ruselis 
pasižadėjo spausti tiesiai Rusijon, nes 
esą dabar jo viršininkai galvos jį esant 
užmuštą ir jokio tolimesnio paieško
jimo nedarys. Vyrai MVD-istą vėl 
išvedė į plentą ir paleido.
3. Ne per seniai Alovės istrebiteliai 
pasirodė kaime netoli Varčios ir 
apiplėšinėjo gyventojus. Gyventojai 
Žaibo vyrams apie tai tuoj pranešė. 
Partizanai dienos metu nuskubėjo 
pastoti istrebiteliams kelią, bet šie 
pajuto pinkles ir nukūrė į Raudonąją 
Alovę.
4. Vieną dieną prieš kautynes 
Nedzingėje buvo užpulta rusų vilks
tinė, ir po to partizanai su grobiu 
vieškeliu pasitraukė Varčion.
5. Vieni ar kiti partizanai nuolatos 
gyveno Varčioje ir bemaž kiekvieną 
naktį maištavo netolimose apylinkėse. 
Taip pat kai kurie aršūs komunistai 
buvo likviduoti netoli Varčios.
6. Užverbuoti šnipai galėjo susekti 
pačias partizanų stovyklas.

Mūsų stovyklos partizanų dalis, 
kaip ir paprastai, iš vakaro su 
pastotimi išvažiavo maištauti ir kitais 
reikalais. Nakties metu visur atrodė 
visiškai ramu, ir partizanai prieš rytą 
nuo Meškučių pusės įvažiavo miškan, 
įvažiuodami tepastebėjo, kad apie 
kilometro atstume nuo miško pakilo 
dvi raudonos raketos, o po to vėl buvo 
ramu. Kiti mūsų vyrai paryčiui grįžo 
iš Makniūnų pieninės. Jie su savimi 
atsigabeno tris centnerius sviesto ir iš 
vieno komunisto konfiskuotą kiaulę. 
Pakeliui ir jie nieko įtartino nepas
tebėjo.

Tą rytą stovykla sukilo anksčiau. 
Smalsuoliams rūpėjo pasiteirauti, kaip 
sekėsi žygis tiems vyrams, kurie buvo 
nuvykę į Makniūnų pieninę. Žinia apie 
tai, kad vyrai parsigabeno puikaus 
sviesto ir nemažą kiaulę, greit 
apskriejo visas palapines. Darbas vyre 
nuo pat ankstyvaus ryto. Reikėjo 
paskirstyti sviestas, apsvilinti ir 
paruošti kiaulės mėsą. Reikia pasa
kyti, kad karviena vyrams buvo 
įkyrėjusi iki gyvo kaulo, ir todėl visi 
neabejojo, kad tuoj bus puiki proga 
pasivaišinti šviežia kiaulienos mėsą, 
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Aš, Vėžys ir Egiis nepamiršome, 
kad rusai ne be reikalo bus vėl 
atsikraustę prie Varčios. Uoliai bubė
jome per visą dieną. Nakčiai sulin
dome į labai tankias eglaites.augusias 
per du metrus nuo vieno tako. Ėglį 
pridengėme surasta miline. Lietus 
burėmis pylė dieną ir naktį. Visus 
kiaurai permerkė ir taip krėtė 
drebulys, kad net dantimis kalenome. 
Su Vėžiu sutarėme, kad mudu 
gulėdami pamainomis budėsime. Kurį 
laiką taip ir buvo, bet nei nepajutome, 
kai paryčiu visi sumigome.

Nežinau, kaip ilgai miegojome, bet 
staiga aš pajutau, kad mane kažkas už 
plaukų patraukė. Pašokau kaip įgel
tas. Tuo pačiu akimirksniu pamačiau, 
kad prieš mane kažkas didelis stovi... 
Pašoko ir mano draugai.

Nuo mus į taką nubėgo dvi karvės. 
Čia buvo visa kaimenė, kurią buvo 
atginęs vienas senukas. Paaiškėjo, kad 
karvės ėsdamos žolę, užuodė šviežios 
duonos kvapą. Jos įbrido į eglaičių 
šepetį ir traukė drobėje įsuktą duoną, 
kurią gulėdamas buvau pasidėjęs po 
galvą vietoj pagalvės. Drauge jos 
pačiupo ir mano plaukų pluoštelį kuris 
buvo nukaręs per skepetaitę.

Mus išgąsdino karvės, o mes jas, bet 
labiausiai - senuką. Vienok jis greitai 
patikėjo, kad mes esame išblaškytieji 
partizanai, ir su mumis atvirai 
išsikalbėjo. Jis pranešė, kad iš 
kaimynų apie Varčią rusai dar 
nepasitraukė. Apie vykusias kautynes 
Varčioje konkrečiai ir jis daugiau 
nieko nežinojo. Po kiek laiko senukas 
gyvulius nusivarė namo, o kai juos 
atginė, atnešė ir sočiai mus pavalgy
dino.

PASITRAUKIMAS iŠ MIŠKO

Laimingai sulaukėme ir vakaro. į 
sutartą vietą miške atėjo mano 
žmona. Kaime ji buvo suradusi žmogų, 
kuris apsiėmė mus globoti. Žmona 
patarė mums šia proga pasinaudoti. 
Mes, žinoma, su tuo mielai sutikome ir 
nuvykome pas nurodytąjį gyventoją.

Šeimininkai mus labai maloniai 
sutiko. Davė nusiprausU ir pavalgyti. 
Išsidžiovinome drabužius. Perstvars- 
tėme sužeistąjį. Po to šeimininkas 
nuvedė visus į savo mažytį eglynėlį 
prie sodybos ir parodė bunkeriuką, 
kuriame leido mums apsistoti ilges
niam laikui.

Bunkeriukas buvo labai mažas. Jis 
primityviai buvo išraustas tiesiai po 
eglės šaknimis ir be jokių atramų, 
lubų, sienų ir durelių. Viduje jau buvo 
priklota šviežių šiaudų. Buvome 
atsinešę iš trobos pagalvę ir marškų. 
Čia pat paaiškėjo, kad šiame bunkerė 
lyje labai vargiai tegalėjo tilpti du 
žmonės. Upąč sunku buvo ir dėl to, 
kad Ėglis buvo sužeistas. Padarėme 
taip: Sužeistąjį Patalpinome bunke
rėlyje, o aš su Vėžiu apsidienavojome 
to ūkininko kluone.

Pas minėtą ūkininką buvome kelias 
dienas. Šeimininkai sukeistajam parū 
pino vaistų: rivanolio ir kalium 
hlpermanganicum. Vaistai ligoniui 
labai pagelbėjo.

Per šį laiką mes dėjome pastangas 
susirišti su kitais vyrais. Sužinojome, 
kur randasi Klevas, Rokas ir keli kiti 
vyrai. Jie atvyko pas vieną nurodytą 
gyventoją, ir mes su jais susitikome.

Dabar su Vėčiu ir Eglių išsis
kyrėme. Jie išvyko susitikti su Žaibu į 
Kalesnikų mišką, o aš su savaisiais į 
Vabalių mišką.
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Staiga pasigirdo keli šūviai toje 
vietoje, kurioje budėjo vienas iš 
stovyklos sargybinių. Minimas sargy
bos postas buvo apie 50 metrų 
atstumu nuo pačios stovyklos.

Daktaras įsakė nutraukti visus 
darbus ir visiems pasiruošti. Vyrai 
griebė ginklus ir būrėsi apie savo 
skyrininkus. Tuo metu į stovyklą 
šlubuodamas įbėgo sargyboje stovėjęs 
Žemaitis (kilimo iš Žemaitijos). Jis 
pranešė, kad miške pastebėjo daug 
rusų, kurie peršovė jam koją.

Daktaras dviem skyriams liepė 
užimti poziciją nuo tos pusės, kurioje 
buvo pastebėti rusai. Kitiems įsakė 
milines ir kitus svarbesnius daiktus 
skubiai sudėti į gurguoles ir kinkyti 
arklius. Sužeistasis buvo paguldytas 
vežiman, o visiems vyrams pasakyta, 
kad vyks pasitraukimas į kitą miško' 
galą, Žaibo stovyklos link.

Jau buvo baigiama tvarkytis. Ark
lius kinkė tie, kurie visuomet tuo 
turėjo rūpintis. Kiti skyriai jau buvo 
išsidėstę, ir turėjo tuoj pat prasidėti 
pasitraukimas. Kaip tik tuo metu į 
stovyklos aikštelę iš krūmų išbėgo du 
dideli rusų šunes, o paskui juos 
pasipylė ir rusai.

Vyrams atskiro įsakymo ir nerei
kėjo duoti. Partizanai atidengė labai 
stiprią visų ginklų ugnį. Iš mūsų pusės 
veikė dvylika kulkosvaidžių. Kiti 
partizanai šaudė iš šautuvų ir 
automatų. Rusai tiršta mase stovyklą 
supo žiedu. Jie pradžioje puolė 
stačiomis baisiai rėkdami.

Partizanai pozicijas buvo užsiėmę 
visu kableliu išilgai palapinių. Jų ugnis 
buvo stipri, staigi ir taikli. Visa tai 
turėjo neabejotinai lemiamos reikšmės 
ir į visą tolimesnę kautynių eigą. 
Pradžioje rusų daugiausiai ir krito. Jie 
šaudė nematydami taikinįo ir per 
savus. Vyresnieji vis dar ragino pulti 
pirmyn, tačiau, pamatę savuosius 
gausiai krentant ir girdėdami tokią 
nelauktai stiprią partizanų ginklų 
ugnį, rusai netvarkingai ėmė tauktis 
atgal.

Iš partizanų pusės pirmiausiai buvo 
nukautas Žemaitis vežime, o taip pat 
pakinkyti arkliai. Daugiau nukautų 
nei sužeistų nebuvo. Aikštelėje rai
čiojosi sužeisti rusų šunes. Rusų 
šaudymas aptilo, bet šūkavimas nesi
liovė. Daktaras davė įsakymą trau
ktis. Pasitraukimas sklandžiai jau 
nevyko. Tankus krūmai ir raistai 
trukdė susižinojimą tarp skyrių ir 
matomumą. Vyrai bijojosi vieni kitus 
nukauti per apsirikimą. Kai kurie 
vyrai netrukus gal ir sąmoningai 
nunėrė savais keliais, tikėdamiesi, kad 
pavieniui pavyks laimingiau pasprukti. 
Kai kurios grupelės ir prieš savo norą, 
esant ypatingomis apylinkėms, atitrū
ko nuo kitų ir išsiblaškė.

Daktaras net su ašaromis akyse 
ragino vyrus neišsiblaškytl, nes tada 
visi iki vienam pražūsiu. Dauguma 
vyrų, kurie buvo arčiau prie jo, 
raginimo paklausė ir dėjo visas 
įmanomas pastangas nepasimesti ir 
nepakrikti.

Rusai greit pajuto partizanų pasi
traukimą ir puolimą atkartojo, tačiau 
jie patys buvo pakrikę. Dabar 
šaudymas girdėjosi įvairiose vietose. 
Iš to buvo aišku, kad rusų yra labai 
daug ir jie atskiromis grupėmis 
pasiskleidę po visą mišką.

Organizuotai besitraukiantieji par
tizanai pasiekė skersai Varčią einantį 
vieškelį. Iš partizanų tarpo buvo jau 
du nukauti. Ir dabar buvo aišku, kad 
vieškelis rusų bus nugultas ir per jį 
teks prasimušti bekovojant.

Pirmieji partizanus pastebėjo rusai. 
Tuo metu vieškeliu buvo gabenama

Kunigas 
Justinas 
Daorila. 
bolševikų 
nužudytas 1941 
m. birželio 22 o. 
Budavonės 
miške.
Lankeliškių 
par., 
VilKaviškio 
apskr.

pastotimi rusams amunicija ir maistas. 
Paskui vežimą ėjo apsauga. Tuo laiku 
ir prasidėjo pats susišaudymas. Parti
zanai rusus apmėtė granatomis, o po 
to šaukdami: pirmyn! - pradėjo 
veržtis. Ypač narsiai pasirodė kul
kosvaidininkas Gegužė (Gavelis iš 
Kampų km.). į jį rusai nukreipė 
smarkią ugnį. Kiti vyrai matė, kaip 
apie Gegužę pabiro supuvusio kelmo 
skevekdros, kurį lietė ruso kulkos
vaidžio ugnis. Gegužė atbulas pasi
traukė už kito kelmo. Jo baltiniai 
išsitraukė iš kelnių, ir jis slinko grynu 
pilvu samanomis, o po to vėl atidengė 
taiklią savo kulkosvaidžio ugnį. Gegu
žė nukovė vieškelio griovyje gulėjusį 
rusą kulkosvaidininką, puolė prie jo, 
pagriebė nukautojo kulkosvaidį ir 
pirmasis peršoko vieškelį. Rusų gur
guolės arkliai buvo nukauti vietoje, o 
jos apsauga ir rusai, saugoję vieškelį 
majoro vadovaujami, pasileido bėgti į 
miško pakraštį. Partizanai prasiveržė 
per vieškelį.

Vienas rusas, kuris taip pat 
partizanavo mūsų gretose, taip pat 
labai narsiai kovėsi su bendrataučiais. 
Jis tik neturėjo pistoleto ir tuo metu, 
kai jo kulkosvaidis padarė kliūtį, jam 
ją beištaisinėjant, buvo iš užpakalio 
užpultas rusų ir paimtas gyvas. Jį 
rusai Kudariškių kaime pas vieną 
gyventoją baisiai kankino, bet jis 
nieko neišdavė ir, gyventojo pasa
kojimu, dar visaip išjuokė rusus.

Kai kurie rusai dar šaudė pasislėpę 
už šalia vieškelio buvusių sukrautų 
miško malkų štabelių, tačiau iš ten 
juos partizanai greit iškrapštė, o 
patys nuslinko šiaurės kryptimi.

Vėliau gyventojai pasakojo, kad 
aukščiau minimas rusų majoras su 
rusais išbėgo miško pakraštin, bet 
kažkokio aukštesnio viršininko sulai
kytas ir nuvarytas atgal miškan.

Tęsinys sekančiame numeryje
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DEL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES!

BRISBANEJE
Kovo 18 dieną norėdami išreikšti 

solidarumą ir rūpesti dėl pastarųjų 
dienų įvykių Lietuvoje, Brisbanės 
Apylinkės valdyba suruošė maldos ir 
laisvės pagerbimo dieną. Lietuviškų 
pamaldų, kurias atnašavo kunigas dr. 
P. Bašinskas, metu giedojo choras. 
Moterys ir jaunimas tautiniuose rū
buose buvo fotografuojami žurnalisto 
iš "Catholic Leader". Kapelionas 
prašė visus karštai melstis per 
Gavėnios laiką, kad Dievas padėtų 
mūsų Tėvynei pakelti visus vargus 
kelyje į laisvę.

Lietuvių namuose K. Bagdonas 
pakvietė visus sugiedoti Tautos Him
ną, po to kalbėjo apie nueitą Sąjūdžio 
kelią, kuris tik per dvejus metus 
išvedė Lietuvą iš sovietų nagų į 
laisvę. K. Bagdonas kvietė ir ragino 
nenusiminti, gana jau ašarų, laikas 
tvirtai tikėti atgauta Tautos laisve.

Estų atstovė T. Taemets savo
kalboje išreiškė nuostabą, pagarbą, ir 
gal kiek pavydo, kad Lietuva pirmoji 
atvėrė kelią į laisvę ir kitoms tautoms. 
Tai šviečiantis pavyzdys tautos, kuri 
vedama pasišventimo ir nepaprastai 
tvirtos meilės savo žemei, parodė 
visam pasauliui kaip galima laimėti be 
ginklo. Nors vargo dienos dar nesibai
gė, laukia milžiniški krašto atstatymo 
darbai. Ir mes visi turime prisidėti 
prie Tėvynės atstatymo.

Ukrainiečių pirmininkas A. Žuki- 
wskij sveikino ir stebėjosi nepaprasta 
Lietuvos drąsa. Jis mūsų kovą 
palygino su Dovydu, nepabūgusiu 
kovoti prieš Galijotą. Tokia mažytė 
tauta nepabūgo Rusijos galybės. 
Ukrainiečiai, jo žodžiais, galėtų labai 
daug ko pasimokyti iš Sąjūdžio 
vedamos politikos.

Australų kunigas St. Stephen ka
tedros administratorius, lietuviams 
gerai pažįstamas ir draugiškas F. 
Moynihan, linkėjo džiaugtis ir dėkoti 
Dievui, nes musų viltys išsipildė. 
Apylinkės pirmininkas A. Milvydas, 
padėkojęs kalbėjusiems, pakvietė pa
kelti taures už šviesią Tėvynės ateitį.

Šis renginys buvo surengtas labai 
staiga, paskelbus per lietuvių radijo 
valandėlę. Susirinkę buvo arti šimto 
lietuvių. Sąjūdžiui suaukota 1.200 
dolerių.

Brisbanietė

CANBERROJE
Gavus žinią iš Tėvynės, kad išeivija 

darytų žygių, prašydama laisvojo 
pasaulio kraštų, jog jie pripažintų 
suverenią Lietuvos valstybę, grįžtan
čią į laisvą, nepriklausomą gyveni
mą, sydnejiškiai, telefoniniais ALB 
Krašto ir Sydnejaus Apylinkės valdy
bų pranešimais sukviesti, kovo 23 
dienos ankstyvą rytą rinkosi prie 
Lietuvių namų. Buvo ruošiamasi vykti 
demonstracijai į Australijos sostinę 
Canberrą (dieną prieš tai įvyko 
demonstracija prie sovietų konsulato 
Woollaroje, kur Sąjūdžio atstovas 
Australijoje prof. A. Kabaila davė 
interviu televizijos ir radijo darbuoto
jams).

Septintą valandą ryte, 35 lietuviai, 
9 latviai, 6 estai ir 3 ukrainiečiai 
susėdo autobusan, paskui kurį pajudė
jo visa vilkstinė automobilių, pilnų 
ryžtingai nusiteikusių tautiečių.

Canberra pasiekta priešpietyje. 
Truputį pasistiprinus, 12.30 vai. vėl 
sėdome į mašinas ir nuvykome prie 
sovietų ambasados. Ten mūsų jau

ATSTATYMO
laukė australų policija (vėliau pripa
žinusi, kad tokios organizuotos ir 
drausmingos demonstracijos retai pa
sitaikančios ir. kad šiandien jiems 
"atostogos"...). Demonstraciją tvarkė 
canberriškis visuomenininkas Juras
Kovalskis. Prisidėjus Canberros lietu
viams, ukrainiečiams ir kitiems pabal- 
tiečiams, grupė jau padidėjo iki 250 
žmonių "ginkluotų" dešimtimis pla
katų reikalaujančių Lietuvai - Balti
jos šalims laisvės: "Gorby, set 
Lithuania free", "We demand restora
tion of full independence for Baltic 
States!", "Australia - recognition of 
the State of Lithuania, please!", 
"Freedom for Lithuania!", "Gorby's 
demokracy: Freedom - niet, niet; 
Occupation - da, da, da; Independen
ce - KGBI", "We want peace - 
sowiets put of Lithuania!" ir daug 
kitų. Plevėsavo dešimtys trispalvių ir 
estų, latvių, ukrainiečių vėliavų. 
Demonstruojančių tarpe buvo daug 
Sydnejaus choro "Daina" ir pusė 
"Sutartinės" ansamblio narių. Skam
bėjo šauniai skambančios patriotinės, 
liaudies dainos. Jos skambėjo visą 
laiką išskyrus oficialių kalbų metu.

J. Kovalskis pristatė Australijos 
federalinio parlamento liberalų fra
kcijos senatorę Margaret Read, kuri, 
turėdama galvoje lietuvių tautos 
padarytus žingsnius laisvės link, 
pasakė: "Jūs parodėte jėgą, kuri mus 
nustebino!“' Ji smerkė sovietų elgesį 
dėl paskutiniųjų įvykių Lietuvoje: 
"Nežinau ar Sovietų Sąjunga darys ką 
nors ginklų pagalba, bet jau tie 
ženklai daro didžiulį spaudimą į krašto 
gyventojus (manevrai ir tankai Vil
niaus gatvėse)". "Lietuvos žmonės 
turi turėti teisę gyventi laisvėje! 
baigė senatorė.

Demonstracijos Canberroje metu.
Nuotrauka N. Jurkšaitienės 

Po geros valandos, delegaciją atlydė
jęs pirmasis sekretorius (kurio sene
liai kažkada gyvenę Anykščiuose), 
perskaitė oficialų JAV vyriausybės 
pareiškimą Lietuvos - Baltijos valsty
bių klausimu.

Vėliau estų bendruomenės atstovė 
T. Kroll - Simmul peržvelgė delegaci
jos padarytus pareiškimus ambasa
doms ir gautus atsakymus. Užbaigda
ma, energingoji estų veikėja pareiškė: 
"Mes - Baltijos tautos - turime būti 
vieningi. Mes esame tas mažasis 
Dovydas, išėjęs kovoti prieš galuigąjį 
Galijotą, ir, kad jį nugalėti, turime 
panaudoti visą savo protą ir inteligen
ciją, ir - svarbiausia - būti vieningi!" 

ALB Krašto valdybos pirmininkui J. 
Maksvyčiui padėkojus susirinkusiems, 
kurie savo dalyvavimu parėmė šios 
demonstracijos tikslą, trumpam dar 
buvo grįžta į svetingus Canberros 
lietuvių namus, o iš ten pasukta 
Sydnejun.Br. Žalys

ALB Sydnejaus Apylinkės valdybos 
pirmininkė Jūratė Reisgytė - Fraser 
paskaitė užsienio reikalų ministro G. 
Evans labai palankią Lietuvai tele- 
gramą, 
padėtis 
laisvės 
gos.

Po to delegacija Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo reikalu, su
sidedanti iš ALB Krašto valdybos 
pirmininko J. Maksvyčio, ALB Sydne
jaus Apylinkės valdybos pirmininkės J. 
Reisgytės - Fraser, estų bendruome
nės atstovės T. Kroli - Simmul ir 
latvių bei ukrainiečių atstovų, lydimi 
būrio televizijos, radijo ir spaudos 
korespondentų, nuvyko į sovietų 
ambasadą. Tai pirmas kartas, kad 
pabaltiečių delegacija buvo įleista į 
ambasadą ir draugiškai priimta. Vizi
tas truko vos ne visą valandą. Juos 
priėmė antrasis ambasados sekreto
rius ir atstovas spaudai. Pareigūnams

kurioje aptariama esanti 
Lietuvoje ir dėl Lietuvos

Australijos daromos pastan- ■

buvo- įteiktos peticijos dėl Lietuvos | 
nepriklausomybės pripažinimo ir pa- £ 
reiškimas spaudai. Buvo pareikšti įį 
reikalavimai dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybių atstatymo. įį 
Kuomet pareigūnai buvo paklausti §
kodėl sovietų tankai tebėra Lietu
voje, jie neturėjo atsakymo ir tik 
vėliau, susigaudę, aiškino, kad įvykiai 
Lietuvoje vyksta per greitai, kad 
lietuviai turi laukti kol bus priimtas 
atsiskyrimo "mechanizmas", kuris 
Įeisiąs respublikai atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos... Buvo atsakyta, kad, 
jeigu mes ne savo noru įstojome, kodėl 
mums reikia prašytis išstoti?... Dar 
keli metai belaukiant ir Baltijos 
tautas baigs surusinti.

Delegacijai grįžus, kalbėjo Austra
lijos liberalų partijos kandidatas į 
parlamentą J. Cameron, pareiškęs, 
kad laisvė Baltijos tautose yra 
nesustabdoma, jis žadėjo liberalų 
partijos dėmesį Lietuvos klausimui.

Antrą valandą po pietų demons 
trantai nuvyko į JAV ambasadą, kur
buvo priimti pirmojo ambasados sek
retoriaus Ronald Sneider ir trečiojo 
sekretoriaus J. R. Sexton. Pokalbis 
vyko labai draugiškoje nuotaikoje. 
Pareigūnams buvo išreikštas Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo svar
bumas. Delegatai pareiškė, kad JAV Į pareiškimu, Lietuvos užpuolimas bus 
vyriausybė, nors niekada nepripažinu-, i laikomas ir Latvijos bei Estijos 
si Baltijos valstybių okupacijos, jį užpuolimu, 
tačiau dabar, kai Lietuva pasikelbė 
atstatanti Lietuvos nepriklausomybę, 
susilaiko nuo šio paskelbimo pripaži
nimo. į tai buvo atsakyta, kad 
dabartinis JA V vyriausybės nusistaty
mas yra netrukdyti sovietijoje vyks
tančios "perestroikos"... Delegacijos 
padaryti pareiškimai būsią perduoti 
atitinkamoms įstaigoms Vašingtone.

$ 
Mūsų

TRUMPAI 
1$ VISUR

M. Gorbačiovas sudarė prezidenti
nę tarybą iš dešimties asmenų. į šią 
tarybą įeina reformų šalininkai Alek
sandr Jakovlev ir Edvard Ševamadzė, 
KGB pirmininkas Vladimir Kriučkov, 

§ gynybos ministras Dmitrij Jazov,
§

§
§

§
§
§
§

ekonomistas Stanislav Šatalin, plano 
ministras Jurij Masliukov, rašytojai 
Valentin Rasputin ir Cingiz Aitma
tov, aršus konservatorius Benjamin 
Jarin ir kongreso atstovas Albert 
Kauls.

*
Estijos komunistų partijos kongre- 

§ sas kovo 25 dieną pasekė Lietuvos 
§ komunistų partijos pavyzdžiu ir
§ nubalsavo už priklausomumo ryšių su
? Sovietų Sąjungos komunistų partija 
$ nutraukimą. Už šią rezoliuciją balsavo 
| 432, prieš - 3, susilaikė 6.
■■ Apie 250 komunistų partijos narių, 
| kurių tarpe daugumoje rusai, balsavi- 
įį me nedalyvavo. Jie kuria Maskvai 
jį ištikimą partiją, Lietuvos "naktinės 
§ partijos" atitikmenį.

§
Vilniuje įvyko latvių ir estų 

Liaudies Frontų atstovų bei Sąjūdžio 
pasitarimas dėl visų trijų Baltijos 
kraštų nepriklausomybės atsatymo 

5 veiksmų koordinavimo. Latvių ir estų 
| pareiškimu, Lietuvos užpuolimas bus 

jį Latvijos Liaudies Fronto vadovas 
§ Dainis Ivans spaudos konferencijoje 
§ pareiškė, kad Latvijos žingsnis į 
? nepriklausomybę gali įvykti už 6 

savaičių, jeigu Liaudies Frontas ar jo 
? sąjungininkai laimės dar bent 6 vietas 

Latvijos parlamente iš 35 iki šiol dar 
t nepaskirtų vietų.

Čekoslovakijos prezidentas Vaclav 
Havel, savo vizito Didžiojoje Britani
joje metu, atskleidė nemalonų faktą, 
kad buvusi komunistinė Čekoslovaki
jos vyriausybė eksportavo vieną 
tūkstantį tonų sprogstamosios me
džiagos Semtex į Lybiją. Ši žinia 
sukrėtė visus nuo teroristų kenčian
čius kraštus, tame tarpe ypatingai 
lėktuvų bendroves. Tik 200 gramų 
šios sprogstamosios medžiagos pakan
ka, kad būtų susprogdintas didelis 
lėktuvas. Šios medžiagos nepajėgia 
užuosti 
šunes.

nei specialiai tam dresiruoti

dieną nepriklausoma tapo
kolonija Afrikoje. Tai

21

§

Kovo 
paskutinė 
buvusi Vokietijos Prietvakarių Afri
kos kolonija Namibija. Namibiją 
paskutinius 75 metus valdė Pietų 
Afrikos respublika.

Į

§
§

Sovietų Sąjunga pasirašė prekybinę 
sutartį su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, pažadėdama per sekan
čius 5 metus kasmet nupirkti virš 10 
milijonų tonų grūdų.

§ Rumunijos provincijoje Transilva
nijoje prasidėjo masiniai susidūrimai 
tarp šovinistiškai nusiteikusių rumunų 
ir vengrų tautinės mažumos. Šimtai 
žmonių sužeista, yra žuvusių. Ven
grija kaltina Rumunijos vyriausybę,

§ kad pastaroji nesiima pakankamai 
§ priemonių, kad būtų užtikrintas 
| tautinių mažumų saugumas.

$

§
*

Dešiniesiems pavykus sutrukdyti 
darbiečių bandymus vyriausybės su
darymui, krizė Izraelio vyriausybėje, 
ir toliau liko neišspręsta.

Pastogė" Nr.13. 1990.3.26 pusi. 5
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PASIKALBĖJIMAS S U ALFAS 
PIRMININKU K. RAGAUSKU

1989 metų 39 - sios Australijos Lietuvių sporto šventės metu Adelaidėje 
musų sporto klubų atstovai išrinko naujų Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjungos valdybą, kurios pirmininku tapo inžinierius Romas Ragauskas. Visa 
naujoji valdyba yra iš Melbourno. Naujai ALFAS valdybai per savo kadencijos 
dviejų metų laikotarpi teks atlikti gana didelius ir sunkius darbus. Tai bus 
jubiliejinės 40 - sios sporto šentės surengimas Melbourne ir Australijos 
sportininkų pasiuntimas į IV Pasaulio Lietuvių sporto šventę 1990 metais 
Lietuvoje. Norėdamas sužinoti apie naujos ALFAS valdybos ateities darbus ir 
planus, kreipiausi į naująjį pirmininką su visa eile klausimų, i kuriuos jis mielai 
atsakė.

A.L. Kas paskatino tave, Romai, vėl grįžti į aktyvų sportini gyvenimą ir 
ALFAS valdybą?

R.R. Iš aktyvaus sportinio gyvenimo aš iš tiesų nebuvau pasitraukęs. Kelis 
kartus per savaitę Melbourne žaidžiu golfą, taip pat kaip golfo žaidėjas 
dalyvavau III Pasaulio Lietuvių sporto žaidynėse Adelaidėje. Be to, buriavimas 
yra antroji mano mėgiama sporto šaka. Kas liečia ALFAS valdybą, čia jau 
jaunesnieji išreiškė pageidavimą jog valdybai reikia "seno vilko" pagalbos. Be 
to, jau esu pensijoje ir, galvoju, kad turint šiek tiek daugiau laisvo laiko, galėsiu 
daugiau įsijungti į Australijos lietuvių sportininkų gyvenimą.

A.L. Gal galėtum daugiau papasakoti apie save, mėgiamas sporto šakas ir 
kita?

R.R. Nuo pat mažens labai mėgau gamtą. Dar vaiku būdamas, Lietuvoje 
čiuožinėjai, slidinėjau, žaidžiau krepšinį, šachmatais ir kt. Kaip inžinierius 
statybininkas, visą savo gyvenimą praleidau prie užtvankų, greitkelių ir įvairių 
kitų statybos darbų vykdymo. Dar ir dabar aktyviai dalyvauju golfo ir 
buriavimo varžybose, o taip pat mėgstu žvejoti, nesvarbu, ar tai būtų ežere, 
upėje ar jūroje.

A.L. Koks skirtumas tarp ankstyvesnio ir dabartinio mūsų sportinio jaunimo 
ir jo sportinės veikios?

R.R. Didelio skirtumo aš nematau tarp ankstyvesniojo ir dabartinio jaunimo. 
Jaunimas lieka jaunimu. Kas liečia veiklą, tai jau visai kitas reikalas. Ji, man 
atrodo; gėrokai susilpnėjusi.

A.L. Kokie jūsų ir ALFAS valdybos darbo planai?
R.R. Darbo yra ir bus labai daug. Australijoje šiuo metu yra keli sporto 

klubai, kurie dėl įvairių priežasčių nustojo veikę. ALFAS valdyba stengsis jų 
veiklą atgaivinti. Taip pat teks raginti sporto klubus atgaivinti nustojusias 
veikti ar susilpnėjusias sporto šakas, kaip tinklinis, plaukimas ir kitas. Mes 
turėsime priimti svečius iš užsienio, kurie dalyvaus mūsų jubiliejinėje 40 - toje 
sporto šventėje. Tačiau vienas iš pačių didžiausių darbų vis dėlto bus tinkamas 
sportininkų paruošimas išvykai į IV - tas Pasaulio sporto žaidynes Lietuvoje.

A.L. Kaip sekasi su visais renginiais 40 - tai sporto šventei?
R.R. Visi pasiruošimai vyksta sklandžiai. Jau yra gautas sutikimas naudojimui 

didžiųjų Albert Parko stadionų kur vyks pagrindinės sporto varžybos. Taip pat 
paskirtų sportinių varžybų pravedimui, yra užsakytos ir kitos sporto salės. Tuo 
pačiu metu Melbourne vyks ir Australijos Lietuvių Dienos. Kaip ir anksčiau 
būdavo, sporto šventės renginiai vyks atskirai, bet suderintai su Lietuvių Dienų 
programa ir tai bus Lietuvių Dienų dalis.

A.L. Ar ALFAS valdyba jau susisiekė su Lietuvos sporto vadovybe ir 
Lietuvos Tautiniu olimpiniu komitetu, kurie yra 1991 metų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių rengėjai?

R.R. Ryšiai su Lietuva jau užmegzti, mes jau pasikeitėme laiškais su IV - jų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizaciniu štabu. Tikimės, kad ir ateityje 
labai greitai gausime pilnas informacijas apie šią sporto šventę.

A.L. Ar esate ką nors numatę šiais metais pasiųsti į Lietuvą, kai Dainų 
šventės metu vyks ir pasaulinis lietuvių sporto atstovų suvažiavimas?

R.R. į sporto atstovų suvažiavimą Vilniuje nei vienas iš ALFAS valdybos 
narių dalyvauti negalės. Kadangi, kaip spaudos atstovas dalyvauti yra 
pakviestas A. Laukaitis, tai ALFAS valdyba įgalios jį atstovauti mus bei 
Australijos lietuvius sportininkus.

A.L. Kokie jūsų planai dėl važiavimo į Lietuvą?
R.R. Tai priklausys nuo važiuojančių sportininkų skaičiaus ir Australijos 

lietuvių sporto klubų pageidavimų.
A.L. Kaip galvojate ar mums geriau vykti bendra grupe ir atstovauti tik 

Australijos lietuvių rinktines, ar atskiromis grupėmis, atstovaujant be rinktinių 
ir atskirų klubų?

R.R. Šiuo metu dar labai sunku nutarti. Nežinome kiek sportininkų važiuos iš 
viso, kokiose sporto šakose jie dalyvaus. Spaudoje jau buvo tavo, Antanai, 
straipsnis "Ruoškimės kelionei į Lietuvą”. Su šio straipsnio mintimis aš pilnai 
sutinku ir, jei atsiras didesnis važiuojančių sportininkų skaičius, gal 
lengviausiai būtų organizuoti šią išvyką atskiromis grupėmis. Šiuo metu ALFAS 
valdyba dar neturi atskiro išvykos komiteto.

A.L. Kada galės būti sudarytas galutinis važiuojančių sąrašas?
R.R. Provizorini sąrašą ALFAS valdyba tikisi turėti jau šių metų balandžio 

mėnesį. Tačiau galutinis sąrašas galės būti sudarytas tik po 40 - sios sporto 
šventės.

A.L. Kaip mes galėtume gražiausiai ir geriausiai reprezentuoti Australijos 
lietuvius?

R.R. Tam reikės jau iš anksto pradėti ruoštis. Mums reikės turėti geras 
žaidynių ir išeigines uniformas, visiems būti labai drausmingais ir savo elgesiu 
parodyti, kad mes reprezentuojame ne tik Australijos lietuvius sportininkus, bet 
ir visą mūsų lietuviškąją bendruomenę. Išvykose į Kanadą ir Ameriką mes tai 
padarėme su didžiausiu pasisekimu ir buvome pavyzdžiu kitiems. Aš manau, kad 
ir ši išvyka bus labai sėkminga.
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ALFAS valdyba iš kairės: A. Skimbirauskas, P. Ragauskas - pirmininkas ir A. 
Kesminąs.

A.L. Ar nemanote, kad nemokantiems lietuvių kalbos būtų labai pravartu jos 
bent kiek išmokti, o Lietuvos himną - būtinai visiems?

R.R. Aš tikiuosi, kad visi sportininkai, o ypatingai tie, kurie visai ar mažai 
moka lietuviškai, padedami savo tėvų ir artimųjų, imsis kiek galima greičiau ir 
geriau pramokti lietuvių kalbos, kad nuvažiavę į Lietuvą, nebūtų lyg iš mėnulio 
nukritę. Lietuvos himno mokėjimas, tai savaime aišku, visiems važiuojantiems 
privalomas mokėti. Prie to mes ir kiti atskiri klubai turės prisidėti.

A.L. Ko palinkėtumėte mūsų ir Lietuvos bei Šiaurės Amerikos lietuviams 
sportininkams?

R.R. ALFAS valdyba linki Šiaurės Amerikos sportininkams ir vadovams kuo 
geresnės sėkmės sportinėje veikloje ir kuo gausesnio sportininkų dalyvavimo IV 
- se Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Lietuvos sportininkams ir visai sportinei 
vadovybei mes linkime, kad atsiskyrimas nuo Sovietų Sąjungos praeitų kuo 
geriau ir lengviau ir ateityje susikurtų stiprūs sportiniai vienetai. Su didžiausia 
viltimi trokštame, kad Lietuvos Tautiniam olimpiniam komitetui kuo greičiau 
būtų grąžintos prarastos olimpinės teisės ir, kad jau sekančioje olimpiadoje 
Barselonoje, Lietuvos sportininkai galėtų dalyvauti atstovaudami laisvą 
Lietuvą ir pasipuošę Lietuvos trispalve. Musų Australijos lietuviams 
sportininkams linkime geros sportinės sėkmės ateinančiose varžybose 
Melbourne ir po. to geros ir gražios kelionės į Lietuvą.

A.L. Nuoširdus ačiū tau, Romai, už įdomų pasikalbėjimą ir, linkėdamas visai 
ALFAS valdybai našaus darbo, tikiuosi, kad ir mes, būdami šios tolimosios 
kengūrų šalies lietuviai sportininkai, galėsime gausiai ir gražiai pasirodyti 
Lietuvoje. “' Antanas Laukaitis

"KOVO"
AUTOMOBILIŲ LENKTYNES

Kovo 11 - sios dienos rytą prie 
Sydnejaus Lietuvių klubo pradėjo 
rinktis automobiliai pasipuošę tauti
nėmis ir "Kovo” spalvų vėliavėlėmis. 
Rinkosi vairuotojai, šturmanai ir 
palydovai iš vienuolikos lenktynėse 
dalyvavusių automobilių. Iš organiza
torių gavus paskutines instrukcijas, 
lenktynių kelionės lapus, visi pajudėjo 
pirmyn. Po kelias valandas trukusios 
gana nuotykingos kelionės, kurios 
metu ir pasiklvsta buvo, ir ginčai tarp 
tėvo" ir sūnaus įvyko, Lane Gove

River parke pasirodė pirmieji auto-

Buroko kepami kepsniai. Gaivoje kilo 
mintis: "Kažin, ar jis geresnis kaip 
golfininkas, ar kaip iešmininkas". 
Kovietės Snaigė Gustafson, D. Sta
siūnaitė, B. Migutė plačiomis šypseno
mis pasipuošusios ruošė stalus, laukė 
pirmųjų išalkusių. Koviečių finansų 
ministrė M. Atkinson labai jau vikriai 
sukosi apie ištroškusius svečius, kurie 
su didžiausiu malonumu troškulį 
malšino apyniais kvepiančiu "Utenos" 
alučiu. O vaikų ir jaunimo - kaip per 
tuos didžiuosius atlaidus Lietuvoje! 
Puiki čia vieta jaunimui. Graži,

Po sporto klubo "Kovas" automobilių lenktynių Lane Cove parke. 
Nuotrauka M. Atkinson

mobiliai. Čia jų laukė lenktynių 
teisėjai ir ypatingai didžiulis būrys 
jaunimo, - sportininkai, tautinių šokių 
šokėjai, nuolatiniai koviečių rėmėjai 
ir sportininkai veteranai. Teisėjams 
dar tebeskaičiuojant taškus, tuoj 
pakvipo iešmininko profesionalo V.

minkšta žole nuklota aikštė, čia pat 
upė, didžiulis laivas ir visi kiti 
patogumai tikrai pateisino gausiai 
apsilankiusių viltis.

"Kovo" bosas D. Atkinson, padeda
mas svečio D. Newman, kaip ir dera
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viršininkui, vaikščiojo ir užėmė sve
čius, pats net laiko stiklui alaus išgerti 
nerasdamas. Suvedus lenktynių rezul
tatus, pirmininkas Don Atkinson, 
pasveikinęs gausiai susirinkusius, pa
kvietė P. Andriejūną ir S. Gustafson 
paskelbti nugalėtojų vardus ir (teikti 
pergalių trofėjus. Lenktynes laimėjo 
E. Barilos, D. Homo, D. Siutz ir S. 
Check ekipa. Be laimėtojų, dovanas 
gavo ir kitos dalyvavusios komandos. 
Už paskutinę vietų - K. Virgininkaitė 
ir 1. Minalgienė. Už jumoristini 
dalyvavimą - S. ir J. Karpuškos. Už 
blogiausią šturmanavimą - S. Fitzpat
rick, J. Wallace ir R. Ingram (visos 
merginos). Už įkyriausią važiavimą - 
Newman šeima.

Po oficialiosios dalies, numalšinus 
alkį ir troškulį, tęsėsi prieš kelias 
savaites pradėtos sportinės varžybos. 
Ir ko tik čia nebuvo. Štai pačių 
jauniausių lenktynių čempionas E. 
Obeliūnas gauna puikią dovaną - 
didžiulį saldainį, pakabintą ant nuga
lėtojo kaspino. Neatsilieka ir kiti 
sportininkų Dulinskų, Andriejūnų, 
Šliogeriu, Gustafsonų, Newman, Kar- 
puškų ir kitų vaikai, gaudami laimėtas 
dovanas. "Pričiumpami" ir tėvai. G. 
Gustafson laimi bėgimo rungtynes, R., 
J. ir V. Obeliūnai - karučių lenktynes. 
Žmonos pasikinkę savo vyrus varžėsi 
iki nukritimo. Gražu buvo stebėti 
visus šiuos žaidimus ir lenktynes,

AUSTRALUOS SKAUTU 
R AJ ONE

Australijos rajono stovykla, kuri 
vyksta kas dveji metai, 1991 metais 
sausio 3-12 dienomis pavesta suruošti 
Melbourno "Džiugo" tuntui. Stovyk- 
lon svečiais pakviesti 20 skautų iš 
Lietuvos. Išvykai turėjo vadovauti 
jūrų sk. vytis Vytautas Šliogeris, 
Brolijos Jūrų Skautų skyriaus vedėjas. 
Deja, paskutinėmis iš Lietuvos gauto
mis žiniomis, atrodo, kad ši išvyka, 
greičiausiai, neįvyks. Pranešime rašo
ma: "Numatytoji kelionė į Australijos 
rajoninę stovyklą atidedama iki kon
vertuojamo lito laikų. Rusai nepar
duoda bilietų nė už valiutą".

Rajoninės stovyklos pavadinimas - 
"Atgimimo stovykla". 

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDĄ

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

kurias sėkmingai pravedė vaidybos 
nariai.

O koks buvo siurprizas visiems, kai 
po visų sportinių varžybų, K. ir M. 
Coxaičių buvo suorganizuota "gene
ralinė" tautinių šokių repeticija, nes 
ir iš Sydnejaus gana didelis būrys 
šokėjų vyksta į šią vasarą Lietuvoje 
įvyksiančią Dainų šventę, kurioje jie 
šoks kaip šventės dalyviai. Šoko ne tik 
nuolatiniai, bet ir prijaučiantieji 
šokėjai. Visi šokiai taip gražiai 
derinosi ir buvo tokie gražūs. O 
labiausiai džiugina tai, kad Sydnejuje 
liko dvi pagrindinės didžiosios jaunimo 
organizacijos - sportininkų ir tautinių 
šokių. Jie tarpusavyje labai gražiai 
bendradarbiauja ir vieni kitus ragin
dami palaiko. Reikia tikėtis, kad ir 
toliau ši draugystė bus graži ir 
nuoširdi. Scenoje stebint patį mažiau
sią mūsų jaunimą smagu matant, kad 
"Kovo" ateitis, o tuo pačiu ir 
populiarų tautinių šokių - graži, 
žadanti dar ilgą lietuvišką gyveni
mą. Artinantis šios popietės pabai
gai, buvo traukiama loterija. Šios 
iškylos mecenatais - aukotojais buvo 
V. Šliteris, V. Stasiūnaitis ir R. 
Liniauskas.

Ačiū "Kovo" valdybai ir visiems 
sportininkams už gražią sekmadienio 
popietę.

Antanas Laukaitis

Australijos rajono vienetus jau 
pasiekė Rajono Vadijos aplinkraštis 
Nr.10, kuriuo rajono vienetų nariai 
kviečiami dalyvauti LSS Vadovybės 
rinkimuose, įvyksiančiuose Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Rinkimų prezi
diumui rajonai rinkėjų sąrašus prista
to iki kovo 23 dienos. Rinkimus 
numatoma užbaigti gruodžio 1 dieną, 
paskelbiant išrinktuosius Sąjungos 
vadovus bei LSS Tarybą sekančiai 
trijų (1991-1993) metų kadencijai.

Už pavyzdingą skautavimą, vado
vavimą bei paramą skautiškam judėji
mui, apdovanoti Rajono nariai/viene- 
tai.

Melbourno "Džiugo" tunto "Lapi
nų" draugovė apdovanota pažangumo 

žymeniu. Božena Kviecinskienė už 
nuopelnus apdovanota ordinu ir rėmė
jos kaspinu. Melbourno Skautininkų 
Ramovės narė ps. fil. Loreta Čižaus- 

kaitė už nuopelnus apdovanota ordi
nu.

Lietuvos skautų vadovai prašo 
skautiška literatūra paremti tėvynėje 
atsikuriančius skautus. Paskutiniame 
rajono vadijos posėdyje nutarta at
spausdinti po 100 egzempliorių UI - 
čio, II - ro ir I - mo patyrimų laipsnių 
vadovėlių, kuriuos į Lietuvą nuveš ten 
vykstanti tautinių šokių grupė. Visa 
parama Lietuvos skautijai koordinuo-

A. A.
ANTANAIS RAMANAUSKAS

Melbourniškius giliai sukrėtė žinia, 
kad vėl netekome vieno draugiško 
lietuvio, kilnaus Lietuvos patrioto ir 
bendruomenės ramsčio. Su šiuo pasau
liu Antanas Ramanauskas atsiskyrė 
kovo 6 dieną.

A. Ramanauskas gimė 1916 metų 
sausio 1 dieną, gražiame kaip rojus 
Lietuvos kapmelyje Ukmergės ap
skrityje. Ten Kultuvėnų kaimas ir 
Vepriai. Ten plačios lygumos kiek 
akys užmato, ten susitinka dvi 
sraunios upės - Šventoji ir Širvinta. 
Tokiame gamtos grožyje augo Anta
nukas ir nuo pačios ankstyvos 
vaikystės brendo jame gili meilė savo 
kraštui. Baigęs pradžios mokyklą, 
išvyko Kaunan pas dėdę ir čia baigė 
keturias gimnazijos klases. 1934 
metais savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, kuria dar vaikas būdamas 
žavėjosi. Čia baigė mokomąją kuopą ir 
ištarnavo joje, kol 1944 metais 
pasitraukė iš Lietuvos.

1939 metais vedė Augustę Gudai
tytę, kuri virš penkiasdešimt metų 
lydėjo jį per nelengvą jų bendro 
gyvenimo kelią. Susilaukė trijų sūnų - 
Narcizo, Arvydo ir Kęstučio. Vaikai 
baigė mokslus, sukūrė šeimas.

Australijon A. Ramanauskas su 
šeima atvyko 1949 metais ir pastoviai 
įsikūrė Melbourne. Ilgus metus turėjo 
nuosavą kirpyklą, o prieš išeinant į 
pensiją, kurį laiką dirbo spaustuvėje. 
Ramanauskas nesitenkino tik kasdie
ninės duonos uždirbimu. Tėvynės 
ilgesys ir rūpestis dėl jos išsilaisvinimo 
pastūmėjo jį net kelis dešimtmečius 
darbuotis keliose organizacijose. Ke
lerius metus dirbo Melbourno Apylin 
kės valdyboje. Jam vadovaujant, 
Lietuvių namuose suremontuotas ir 
įrengtas reprezentacinis Bendruome
nės kambarys. Dirbo jis ir karių - 
veteranų "Ramovės" skyriaus vaidy
boje, Skautų tėvų komitete ir kitur. 
Bet visą savo sielą ir širdį jis (dėjo į 
Lietuvių namus. 1973 metais buvo 
išrinktas į Lietuvių namų valdybą, kur 
apsiėmė eiti sunkias vaidybos pirmi
ninko pareigas. Jam vadovaujant 
buvo įvykdyti dideli Lietuvių namų 
pertvarkymo darbai. Tačiau svarbiau
sia - jo pastangomis išrūpinta ir gauta 
licenzija, kuri labai pagyvino Lietuvių 
namų ir klubo gyvenimą. Tuo metu 
klube pradėta gaminti pietus, kuriuos 
pagal iš anksto sudarytą pianą, 

jama per v.s. C. Kiliulį iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų. Grįžusi iš Lietuvos 
skautininkė pasakoja, kad ten esąs 
didžiausias, trūkumas skautiškos lite
ratūros: vadovėlių, programų, daino- 
rėlių su gaidomis (kadangi jie nežiną 
melodijų) ir t. t. Jaunesnieji labai 
domisi net senesniais "Skautų aidais".

įvairios skautiškos spaudos jau 
pasiuntė Rajono vadija, "Džiugo" 
tuntas, Sydnejaus Skautų Židinys ir 
"Aušros" tuntas. Rajono vadija kvie
čia skautus ir skautes, turinčius 
atliekamos skautiškos literatūros, pa
siųsti ją rajono vadijal, kuri ją vienu 
ar kitu būdu persiųs į Lietuvą.

B. Žalys

pavedė organizacijoms. Tai tęsiama ir 
šiandien. Paskutiniuoju metu Rama
nauskas vadovavo Melbourno pensi
ninkams. Jis buvo draugiškas su visais 
ir turėjo įgimtus organizacinius gabu
mus. Iki paskutinio atodūsio domėjosi 
lietuviška veikla, sielojosi dėl sunku
mų pergyvenamų Lietuvoje. Ilgesin
gai laukė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Greičiausiai dėl viso to, nenuosta
bu. kad laidotuvių išvakarėse talpi 
laidotuvių biuro koplyčia vos sutalpi
no visus atvykusius pasimelsti už a.a. 
Antano vėlę. Rožančiaus maldas ir 
laidojimo apeigas gražiai pravedė 
kunigas dr. P. Dauknys. Atsisveiki
nimo kalbas karių - veteranų "Ramo
vės" vardu ir Lietuvių klubo vardu 
pasakė Vladas Bosikis, draugų ir 
bičiulių vardu - Alisa Baltrukonienė, 
pensininkų sąjungos vardu - Laima 
Lipkevičienė. Labai jautrų atsisveiki
nimo su tėvu žodi tarė vyriausias 
velionio sūnus Narcizas Ramanaus
kas. A. Ramanausko laidotuvių dieną, 
šv. Jono bažnyčioje tik labai retai 
teko matyti tokią gausią žmonių 
minią. Bene visi Melbourno apylinkių 
lietuviai susirinko palydėti a.a. Anta
ną Ramanauską i jo paskutinę kelionę 
Springvale kapinėse, kur bus jo 
amžino poilsio vieta.

Šermenų pietums visi buvo pakvies
ti į jauniausiojo sūnaus Kęstučio 
namus. Socialinės Globos Moterų 
Draugijos narės paruošė labai įvairų 
maistą. Poetė Marija Malakūnienė 
paskaitė savos kūrybos eilėraštį 
parašytą paskutiniam atsisveikinimui 
su velioniu.

Visi kas pažino a.a. Antaną 
Ramanauską, pasiges jo draugiškos ir 
nuoširdžios asmenybės. Jis visada 
mums pasiliks tauraus ir darbštaus 
lietuvio pavyzdžiu. Al. B.

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogei
"MOSV PASTOGEI"' 

AUKOJO

A. S. Paplauskas N.S.W. $5
S. Tamašauskas Vic. $5
A. Jakštas N.S.W. $5

MELBOURNE
Balandžio mėnesio 8 dieną (sekma

dienį), 2 vai. po pietą Lietuvių namų 
koncertą saiėje įvyks Melbourne 
Apylinkės narių susirinkimas. Dieno
tvarkėje numatyta: susirinkimo atida
rymas, mirusių narių pagerbimas, 
prezidiumo kvietimas ar išrinkimas, 
sekretoriaus pakvietimas - išrinkimas, 
pereito metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas, valdybos narių pranešimai, 
revizijos komisijos pranešimas, disku
sijos dėl pranešimų. Sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Melbourne Apylinkės 
valdyba

S
Socialinės Globos Moterų Draugija 

Melbourne nuoširdžiai dėkoja ilgame
tei narei, pirmininkei Emilijai Seikie- 
nei, dėl ligos pasitraukusiai iš einamų 
pareigų, už jos įdėtą darbų ir rūpestį, 
dirbant įvairiose draugijos pareigose.

Apgailestaujame E. Šeikienės pasi
traukimą, linkime greičiau pasveikti ir 
grįžti į musų eiles.

Soc. Globos Moterų 
draugija

SyDMEJiUJIE
Aš, žemiau pasirašąs. A. Viiiimas 

Sydnejaus Apylinkės valdybos pirmi 
ninkės J. Reisgytės - Fraser buvau 
pakviestas įstoti ir dirbti pilnateisiu 
valdybos nariu.

Pranešu, kad nuo kovo 25 dienos 
atsisakau toliau dirbti Apylinkės 
vaidyboje ir nuo šios dienos už 
Apylinkės valdybos veikią atsakingas 
nebūsiu.

Dr. A. Viiiunas

S'TTv
Baianožio 8 dieną (sekamauienį), 2 

vai. po pietų mažojoje Lietuvių klubo 
saiėje šaukiamas LKVS "Ramovė" 
Sydnejaus skyriaus visuotinis metinis 
narių susirinkimas. Pageidautinas Vi
sų narių dalyvavimas. Susirinkimo 
darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas ir mirusių 
narių pagerbimas;

2. Prezidiumo kvietimas;
3. Mandatų komisijos rinkimas;
4. Praeito visuotinio susirinkimo 

protokolo skaitymas;
5. Valdybos pirmininko, iždininko ir 

revizijos komisijos pirmininko pranc 
Šimai.

6. Pranešimų didskusijos ir jų 
priėmimas;

7. Vaidybos, revizijos komisijos 
rinkimai;

8. Klausimai ir pageidavimai;

9. Susirinkimo uždarymas;
10. Himnas.

Sydnejaus Skyriaus 
vaidyba

Pranešame Sydnejaus lietuvių ži
niai. kad nuo kovo mėnesio 20 dienos 
mes, žemiau pasirašą Stasys Pačėsa ir 
Stasys Sauseris atsistatydinome iš 
Sydnejaus Apylinkės valdybos.

Stasys Pačėsa ir 
Stasys Sauseris

Vasario 16 - sios gimnazijai aukojo: 
Br. Sidlauskas - 25 dolerius.

Sydnejaus Lietuvių klubo 
biblioteka

BRISBANEJE
Lietuvių kalbos pamokos Brisbanė- 

je vyksta pirmadienio vakarais 7 vai. 
Lietuvių namuose: 49 Gladstone Rd., 
Highgate Hill.

*
Lietuvių kalbos mokytoja Dona 

Sadauskaitė - Gayiard susilaukė 
dukrelės. Mokiniai ir pažįstami sveiki
na tėvelius ir linki jų šeimai šviesios 
ateities.

AUKOS 
SĄJŪDŽIUI

Nuoširdžiai dėkojame Alesei Kali
nauskaitei - Pranjic aukojusiai 50 
dolerių.

ALB Krašto vaidyba

500 dolerių aukojo J. ir V. Venclovai, 
(viso paaukojo 600 dolerių).
Po 100 dolerių V. Petniūnienė, W. ir 

A. Blažinskai, D. ir J. Karpavičiai.
Po 50 dolerių B. ir V. Burkai (100), 

N. Chan, O. ir H. Stošiai, St. 
Motiejūnas, V. Aras (90), "Sydne- 
jiškė".

Po 40 dolerių O. Palaitienė, P. 
Kanas, J. Kava.
Po 20 dolerių K. Ankus, Z. 

Motiejūnienė, J. Retalaitis, R. Kalė
da, K. Selevičius, E. Baueris, J. 
Černiauskas (40), C. Juozaitis, M. ir J. 
Paltanavičiai, Ant. Laukaitis, A. 
Giliauskas, A. Lingė, D. Martinas.
15 dolerių K. Pocienė.

. Po 10 dolerių K. Pociūtė. G. 
Paulauskas. A. Kasulaitis, A. ir J. 
Šidlauskai.

Po 5 dolerius D. Bielienė, P. 
Antanaitis, A. Kapočius, J.Bukšai- 
tienė.

4 doleriai A. Špokas.
Širdingai dėkojame visiems už 

aukas.
Pranešame, kad iki šios dienos 

surinkta 6.044 doleriai. Pinigai laikomi 
"Talkoje" sąskaitos Nr.7120.

Sydnejaus Apylinkės valdybos aukų 
rinkėjas ir iždininkas M. Zakaras.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

SMORGASBORD 
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. -Iv. nakties.
Sekmadieniais 10 v. - 10.00 v. v.

SALIU NUOMOS KAINOS
Organizacijos ir klubo nariai gali išsinuomoti sales sekančiomis 

kainomis:
Salė ir scena pirmame aukšte - 50 dolerių;

Koncertinė antrojo aukšto salė - 20 dolerių.
Mažoji salė su baru antrame aukšte gaunama veltui.

Klubas atidarytas nuo 12 vai. po pietų visomis vyriausybės 
paskelbtomis nedarbo dienomis.

Gegužės 19 dieną (šeštadienį), klubo METI N1S BALI US

NORI SUSIRAŠINĖTI
Trisdešimt vienų metų inžinierė, 

ištekėjusi, augina dukrą Vitaliją ir 
sūnų Vaidą:

Virginija Trečiokienė,
Kaunas 233002, Jaunųjų talki
ninkų 12-2, Lietuva.

♦

Keturiasdešimt vienų metų statybų 
dažytojas, žmona Onutė 35 metų, 
dukros Loreta 13, Kristina 11 metų:

Stasys Paulauskas, 
Vilkaviškio raj. 243280, 
Kybartai, Darvino 34- 
44, Lietuva.

«

Trisdešimt dviejų metų inžinierius 
elektrikas, žmona Vida, vaikai Linutė 
ir Andriukas:

Albertas Sabestinas, 
Alytus, Topolių 3-34, 
Lietuva.

*
Keturiasdešimties metų inžinierius, 

norėtų susirašinėti su bet kokio 
amžiaus lietuviais:

Vincas Toliušis, 
Vilnius 232017, Taikos 
255-4, Lietuva.

*
Penkiasdešimt septynių metų gydy

tojas, mėgstantis muziką, šokius ir 

"Sūkurio" vaidyba balandžio mėnesio 7 dienų (šeštadienį), nuo 6 vai. iki 10 
vai. vakaro ruošiama

IŠVYKA UOSTE

laivu. Laivas išplaukia nuo operos rūmų, "Man of War Steps" prieplaukos. Šį 
kartą ekskursija pritaikyta labiau vyresnei kartai. Kelionės kaina 25 doleriai 
vienam asmeniui. į šią kainą įeina viščiukas ir šampanas. Stiprus gėrimai laive 
naparduodami, tačiau galima atsivežti patiems.

Bilietus galima gauti pas Betiną Migutą, tel. 630 6830. Bilietais 
pageidaujančius raginame pasirūpinti iš anksto, kadangi jų skaičius gana 
ribotas.

"Sūkurio" valdyba

fotografavimą, išsiskyrąs, duktė su
augus ir gyvena savistoviai. Gali 
susirašinėti angliškai:

Jurgis Repšys, Vilnius
232043, Erfurto 14-86, 
Lietuva.

*

penkiolikmetė, 10 klasės mokinė, 
besimokanti anglų kalbos, nori susira
šinėti su berniuku ar mergaite, kurie 
domisi Lietuva:

Sigita Bičkauskaitė,
Šiauliai 235400, Kosmonau
tų 47-19, Lietuva.

IEŠKO
Lietuvoje gyvenanti Gražina Kli— 

večkaitė - Ragalevičienė ieško savo 
tėvo, buvusio karininko Jono Kliveč- 
kos, gimusio 1914 metais.

1945 metų gegužės mėnesio vidu
ryje jonas Klivečka gyveno Danijoje, 
Bornholmo saloje su kitu lietuviu 
Černiumi, kurio vardas nežinomas. 
Abu gyveno pas vietos kleboną.

Žinantieji dabartiną jų gyvenamąją 
vietą ar kitokį jų likimą, prašomi 
pranešti: J. Jaudegiui, 29 Ghurch St., 
Wanneroo 6065, W.A.
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