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DEMONSTRACIJOS UKRAINOJE IR SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
REIKAEAUJA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PRIPAŽINIMO

KIJEVAS
Pereitą savaitę Ukrainos miestuose 

(vyko masinės demonstracijos, palai
kančios, reikalaujančios Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atsta
tymo pripažinimo. Tai buvo pirmas 
signalas Kremliui vienos iš didžiausių 
ir ekonomiškai reikšmingiausios So
vietų Sąjungos respublikos.

Demostracijos daugumoje neturėjo 
oficialaus leidimo iš valdžios. Akty
viausiai jos vyko vakarinėje Ukrainoje 
- prieš antrąjį pasaulinį karą buvusio
je Lenkijos provincijoje Galicijoje, kur 
mažiausiai gyvenama rusų ir kur 
atgimsta Ukrainos katalikų ir suvie
nytų bažnyčių veikla, uždrausta 
Stalino laikais.

Ukrainos Tautinio Fronto lyderis 
Ruch praneša, kad Lvovo mieste, 
nešini plakatais su užrašais "Lietuva 
ir Ukraina yra seserys!", demonstra
cijoje dalyvavo virš šimto tūkstančių 
žmonių. Demonstracijos dalyviai 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, paža
dėdami, kad "Visa Ukraina streikuos, 
jeigu Sovietų Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas panaudos jėgą prieš 
Lietuvą".

Panašios demonstracijos vyko ir 
Ternopolio bei Ivano - Frankovsko 
miestuose. Šių miestų demonstracijo
se dalyvavo po maždaug penkis 
tūkstančius žmonių.

Mažesnės demonstracijos vyko 
Rovne, Kryvoj Roge ir angliakasių 
mieste Donecke.

Demonstruojantys žygiavo per 
miestų centrus. Ukrainos sostinėje 
Kijeve, negavę oficialaus leidimo 
demonstracijai, virš 30 tūkstančių 
miesto gyventojų ramiai demonstra
vo, nežiūrint, kad vietos policija badė 
juos viešai išvaikyti.

Lietuvos sostinė Vilnius džiaugs
mingai sutiko palaikantį Ukrainos 
gyventojų žingsnį ir politinę paramą.

("The independent")

MASKVA
Maskvoje vyko dvi demonstracijos. 

Vienoje dalyvavo Lietuvos šalininkai, 
reikalaujantys nenaudoti jėgos ir 
duoti Lietuvai galimybę įamžinti 
nepriklausomybės atstatymą. Demon
struojančių tarpe matėsi įvairių 
tautybių žmonių demonstravusių kar
tu su Sovietų Sąjungos gyventojais.

Antroje demonstracijoje dalyvavo 
iš Lietuvos atvykę komunistų partijos 
nariai, norintys pasilikti Sovietų 
Sąjungos globoje, Jedinstvos atstovai 
ir vietos komunistai, nusistatę prieš 
Lietuvos atsiskyrimą nuo Sovietų 
Sąjungos.

Teisingai sakoma, kad Lietuva šiuo 
metu yra viso pasaulio dėmesio centre 
ir pagarsėjo, kaip narsi tauta, 
kovojanti prieš milžiną pavergėją ir 
okupantą.

Niekas negalėjo tikėti, kad ateis 
laikas, kai šalia Kremliaus žygiuos
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demonstracijos reikalaujančios laisvės 
Lietuvai. Ar tai paveiks pasaulio 
politikus ir vyriausybių vadovus?

Kovo 3 dieną įstatymų kūrėjai 
įsivėlė į karštas diskusijas ruošiant 

įstatymą, pagal kurį respublikos galėtų 
išstoti iš Sovietų Sąjungos, o taip pat 
svarstant Lietuvos klausimą.

Sovietų Sąjungos prezidento M. 
Gorbačiovo pavaduotojas kalbėjo apie 
"draugišką ryšį" su Lietuva ir sakė, 
kad Kremlius neprieštarauja prieš 
teisę Lietuvai išstoti iš Sovietų 
Sąjungos.

Kovo 11 dieną buvo padarytas 
prezidiumo pirmininko A. Lukjanov 
pasisakymas. Tai įvyko tuo metu, kai 
Lietuvos delegacijos atstovai prašė 
kompromiso - pradėti derybas, nelie
čiant Lietuvos pasiskelbimo atstatyta 
nepriklausoma respublika, kurį M. 
Gorbačiovas reikalavo atšaukti.

Sovietų vyriausybės atstovai tvir
tina, kad Lietuva ar bet kuri kita 
respublika norėdama išstoti iš Sovietų 
Sąjungos turi paklusti jos įstatymams.

Iš Lietuvos pranešama, kad jau 
antra diena, kaip nesimato didesnio 
kariuomenės manevravimo Ir judėjimo 
Vilniaus mieste.

Šiuo metu Lietuvos parlamentas 
veda derybas ar 9000 tūkstančių 
Lietuvos jaunuolių turės registruotis 
Sovietų Sąjungos karinei tarnybai.

Šimtai Lietuvos jaunuolių dezer
tyravo iš sovietų armijos. Dvidešimt 
trys dezertyravę buvo suimti Vilniuje.

M. Gorbačiovas pasiuntė į Lietuvą 
pranešimą, kuriame sakoma, kad 

pasitarimai tarp Maskvos ir Vilniaus 
galės vykti tik po to, kai Lietuva 
atšauks nepriklausomybės paskelbimą.

CANBERRA
Užsienio reikalų ir prekybos minis

tras senatorius Gareth Evans šiandien 
išreiškė Australijos vyriausybės susi
rūpinimą, kad atslūgtų įtempimas tarp 
Maskvos ir Lietuvos.

"Aš vėl raginu Sovietų Sąjungą 
respektuoti Lietuvos nepriklausomy
bės pareiškimą, kuris išreiškia Lietu
vos žmonių troškimą atgauti eko
nominę ir politinę nepriklausomybę 
taikiomis ir demokratinėmis priemo
nėmis. Aš tikiuosi, kad abi pusės 
užmegs konstruktyvias derybas, kurių 
išdava bus pilna Ir gyvybinga eko
nominė ir politinė Lietuvos nepriklau
somybė", pasakė senatorius G. Evans.

"Australijos vyriausybė atidžiai 
seka padėtį ir su susirūpinimu konsta
tuoja didėjančią įtampą tarp SSSR ir 
laisvai išrinkto Lietuvos paralamen- 
to".

"Australija skiria aukščiausią svar
bą p. M. Gorbačiovo ir p. E. 
Ševarnadzės užtikrinimams, kad so 
vietų vyriausybė neturi intencijos 
pavartoti jėgą Lietuvoje."

"Nežiūrint į tai, Australija yra 
susirūpinusi dėl vėliausių sovietų 
organų veiksmų Lietuvoje, įsakant 
kai kuriems diplomatams išvykti, 
draudžiant įvažiavimą užsienio žur
nalistams, suvaržant vizų išdavimą 
užsieniečiams, pravedant bauginan

čius kariuomenės judėjimus, ir, dar 
vakar, smurtu sulaikant Lietuvos 
pašauktuosius karinei tarnybai. Nei 
vienas iš šių veiksmų neprisideda prie 
konstruktyvaus dialogo vystymo tarp 
suinteresuotų pusių. Šie veiksmai taip 
pat leidžia suprasti, kad neva tai 
vietinei teisei ir tvarkai yra grėsmė iš 
Lietuvos organų pusės, kai tuo tarpu 
apie tai jokių duomenų nėra".

"Dar daugiau, bet kokie žingsniai 
suvaržą užsienio piliečių įvažiavimą 
ir išvažiavimą iš Lietuvos prieštarauja 
Sovietų Sąjungos išreikštiems įsipa
reigojimams išvystyti atvirą visuome
nę bei Helsinkio Baigiamojo Akto 
nuostatams, kurių signataru yra 
Sovietų Sąjunga. Kiek tai liečia 
Australijos piliečius, įskaitant žurna
listus, tokie suvaržymai taip pat 
nesiderina su neseniai sudarytos 
Australijos - SSSR Žmonių Ryšių 
sutarties dvasia".

"Australijos vyriausybė patvirtina 
savo nusistatymą, kad trijų Baltijos 
valstybių inkorporavimas į Sovietų 
Sąjungą 1940 metais buvo nelegalus. 
Lietuvos vadovybė yra išreiškusi savo 
sutikimą atsižvelgti į visus teisėtus 
sovietų interesus derybų keliu".

"Australijos vyriausybė tiki, kad 
šiuos interesus tegalima spręsti per 
dialogą ir derybas. Ji vėl ragina 
Sovietų Sąjungą susilaikyti nuo veiks
mų, priešiškų bet kurios pusės 
Interesams ir dalyvauti konstrukty
viame dialoge su Lietuvos veiksniais 
atmosferoje be įtampos ir gąsdinimų".

"Vyriausybė supažindino sovietų 
organus su savo susirūpinimu ir šią 
akciją tęs ateityje".
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MASKVOJE IMPERIALISTAI NUSIĖMĖ KAUKĘ
Rašo Dr. J. Kunca

Lietuvos išrinkti parlamentarai 
teisingai numatė, kad prezidento 
pažadai dėl naujo Įstatymo išleidimo 
dėl respublikų išstojimo iš Sovietų 
Sąjungos, turi tik vieną tikslą - 
uždaryti respublikoms kelią į nepri
klausomybę. Kremliaus reakcija į 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 
tą pilnai patvirtina.

Visi M. Gorbačiovo išsisukinėjimai 
ir argumentai neturi nei jokio pagrin
do, nei jokios logikos. Sumišęs sovietų 
prezidentas veik kas diena skelbė vis 
naujus reikalavimus. Pradėjo baugini
mu, esą Lietuvai teks sumokėti 
Rusijai 40 bilijonų dolerių už Maskvos 
išlaidas Lietuvoje laike okupacinių 
metų. Išgirdus, kad Lietuvos valstybė 
gali pareikalauti iš Sovietų Sąjungos 
daug didesnės kompensacijos už žalą 
padaytą mūsų kraštui ir tautai, M. 
Gorbačiovas griebėsi grąsinti Klaipė
dos krašto ir Vilniaus atėmimu. 
Atsitokėjęs prisiminė, kad nei | 
Klaipėdos kraštą, nei j Vilnių jokios 
teisės neturi ir savo reikalavimą 
pamiršo... Tada pradėjo skelbti ulti
matumus, kad būtų atšauktas nepri
klausomybės atstatymas, kaip nelega
lus, kadangi paskelbtas be paties M. 
Gorbačiovo palaiminimo. Bet jo prob
lema yra tame, kad Lietuva niekada 
nebuvo įstojusi 1 Sovietų Sąjungą, bet 
okupuota ir prievarta prijungta. 
Legaliai Lietuva niekada nebuvo jokia 
sovietinė respublika. Nelegaliai oku
puotas kraštas turi teisę j laisvę ir 
nepriklausomybę ir jam nėra jokio 
reikalo paklusti svetimos valstybės 
konstitucijai.

Už tokią Lietuvos teisę pasisako 
visas pasaulis, net ir pati Maskva. Tik 
ji bando tvirtinti, kad, pirmiausiai, 
Lietuvai reikia susitarti su ja. Ką tai 
reiškia, žino visi. Jokiose derybose 
Maskva nesutiktų su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu. Skelbdamas, 
kad Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymas nebuvo legalus, Kremliaus 
vadas vis dėlto nesako, kodėl jis yra 
neteisėtas, nes argumentų tam jokių 
neturi. Lietuva, kaip okupuotas kraš
tas, turi ne vien tarptautinę teisę savo 
pusėje. Net ir pačios Sovietų Sąjungos 
konstitucija kovo mėnesio 11 dieną 
garantavo respublikų teisę dėl išstoji
mo iš Sovietų Sąjungos be jokių 
sąlygų. Tai tėra beviltiškas M. 
Gorbačiovo pyktis, kad lietuviai 
nesileido apgaunami, laukiant naujos 
išstojimo procedūros, kuri tėra tik 
durų j laisvę uždarymas!

Visi ultimatumai, tankų ir lėktuvų 
bei karinių dalinių dislokavimas 
Lietuvoje galų gale parodė, kad 
Sovietų Sąjunga ir M. Gorbačiovui 
vadovaujant tęsia imperialistinę poli

M. Gorbačiovo imperialistinės ligos pasekmė.

tiką, mėgindama jėga palikti Lietuvą 
sovietinės imperijos sudėtyje prieš 
laisvuose rinkimuose išreikštą mūsų 
tautos valią! Ar tai tėra tik paties M. 
Gorbačiovo įkyri imperialistinė liga, 
ar tai generolų ir partinių imperialis
tų spaudimo pasėka, padėties tas 
nekeičia. Sovietų Sąjunga prieš visą 
pasauli nusiėmė savo "demokratizaci
jos’’, "perestrolkos", "galsnost” kau
kę ir įtikinamai parodė pasauliui, kad 
ji tebėra tokia pati kaip Stalino ar 
Brežnevo laikais. Jai nesvarbi nei 
tarpautinė teisė, nei moralės princi
pai, nevargina jos ir sveikas protas. Po 
to kai jau prarado rytų ir vidurio 
Europą vien dėl savo ekonominio 
nepajėgumo padengti imperialistinės 
politikos išlaidas šiame regione, jai 
kilo žūtbūtinis noras išsaugoti savo 
naguose bent Baltijos kraštus. Pykčio 
apakinta Maskva griebiasi melo, 
bauginimų ir jėgos. Savo apakime ji 
nepajėgia susivokti, kad imperijų 
laikai jau praėjo. Nei M. Gorbačiovas, 
nei jo maršalai ir partiniai imperialis
tai nepasuks atgal istorijos rato, o 
mėginant ji pasukti atgal, pati 
paskutinioji pasaulio imperija liks 
sunaikinta.

Belieka apgailestauti, kad "išmin
tingi" Šiaurės Amerikos politikai seka 
Ruzvelto keliu ir tyla atiduoda 
Lietuvą Maskvos azijatų valiai. Taip 
bent yra šiuo momentu. Vašingtono 
išsisukinėjimai, kad jis nenorįs pa
kenkti M. Gorbačiovui, primena Ruz
velto naivumą, kai jis neva nenorėda
mas užrūstinti Stalino, tylėjęs dėl 
Rytų Europos ateities...

Tačiau nežiūrint V akarų neryžtin
gumo ir naivumo, nežiūrint, nors ir 
griūvančios rusų imperijos, vis dar 
didelės karinės jėgos, lietuvių tauta, 
kad ir apleista demokratinio pasaulio, 
nebus iš naujo priversta būti Maskvos 
baudžiauninke. Kremlius gali suimti 
drąsius dabartinės Lietuvos vyriausy
bės vyrus ir moteris, gali uždaryti 
kalėjiman demokratiškai išrinktus 
parlamento narius, bet niekada nepri
vers mūsų tautos tarnauti jos išprie- 
vartautojui. Net jeigu M. Gorbačiovas 
įvykdys prievartos aktą Lietuvoje, 
Lietuva turi teisę ir pareigą nepaklus
ti ir sabotuoti bet koki bendradarbia
vimą su Maskva, kurios dienos ir taip 
jau suskaitytos. Tokia "perestroika" 
ir "glasnost" Sovietų Sąjungą anks
čiau ar-kiek vėliau, bet vis tiek prives 
prie katastrofos. O Lietuva vis tiek 
triumfuos. Lietuvių tautos provokaci
ja ir išprievartavimas tik sustiprins 
neapykantą okupantui ir pasipriešini
mą Maskvai. Šios kovos Lietuva 
nepralaimės, nes jos priešas jau yra 
pasmerktas pražūčiai dėl jo paties 
barbariškumo ir aklumo.

SĄJŪDŽIO ATSTOVO 
INFORMACIJA

Susirūpinę dėl grėsmės Lietuvai, 
istorinių Įvykių šešėlyje, daug mūsų 
organizacijų ir pavienių asmenų 
kreipėsi j parlamentarus bei Australi
jos valdžią, siekdami Australijos 
paramos Lietuvai. Be abejo, kiekvie
nas toks kreipimasis turėjo savo 
Įtakos, vienas taktiškas kreipimasis 
sudaro tam tikrą spaudimą, kad 
padaryti mums pageidautinus diplo
matinius žingsnius. Visos tos akcijos 
neįmanoma trumpai aprašyti, tad 
pailiustruosiu tik vienu pavyzdžiu.

Sąjūdžio atstovas Australijoje kovo 
20 dieną telefakso raštu kreipėsi i 
ministro pirmininko patarėją. Kovo 23 
dieną gautas atsakymas, kuri pilnai 
cituoju:

Dr. A. Kabailai, Sąjūdžio atstovui, 
23 kovo 1990 m.

Gerbiamas dr. Kabaila,
Ačiū už Jūsų laišką ministrui 

pirmininkui, rašytą 1990 m. kovo 20 
dieną apie įvykius Lietuvoje.

Jūsų informacijai siunčiu Jums 
nuorašą užsienio reikalų ministro 
senatoriaus Gareth Evans laiško, 1990 
m. kovo 22 dieną rašyto Australijos 
Baltų Tarybos pirmininkui A. 
Mednis. Laiškas parodo kokių žings
nių Australijos vyriausybė šiomis 
dienomis ėmėsi dėl šio svarbaus 
reikalo.

Su pagarba. Jūsų John Bowan, 
Senior Adviser, International.

Kiek tai liečia mūsų organizacijas, 
užsienio reikalų ministro laiško adre
savimas Australijos Baltų Tarybai 
rodo, kad ta Taryba yra jau priimta, 
kaip atstovaujanti baltų bendruome
nes Australijoje. Ilgoką užsienio 
reikalų ministro laišką čia pacituosiu 
tik dalinai:

"Aš daviau parėdymą ambasadoriui 
(Maskvoje) sovietų organams perduo
ti apie gilų ir besitęsianti australų 
vyriausybės ir piliečių, ypač Baltų 
bendruomenės Australijoje, susidomė
jimą (vykių raida (Lietuvoje), bei 
sovietų organams perduoti mūsų vilti, 
kad sovietų reakcija šiai komplikuotai 
situacijai besivystant, bus nuosaiki ir 
atsargi.

Aš taip pat galiu Jums pasakyti, kad 
du ambasados valdininkai susitiko su 
prezidentu V. Landsbergiu ir kitais 
aukštais valdininkais. Prezidentas V. 
Landsbergis išreiškė dėkingumą dėl 
remiančių pareiškimų iš Australijos".

Toliau laiškas dėsto apie sovietų 
pažadą "nenaudoti jėgos", bei reika
lingumą viską išsiaiškinti derybų 
keliu.

Diplomatų atvykimas Į Vilnių, 
susitikimas su Lietuvos Respublikos

‘Lietuvoje...
Paskutiniuoju metu Lietuva kuri 

laiką buvo izoliuota nuo pasaulio ir su 
ja buvo nutrauktos visos susižinojimo 
priemonės.

Sovietai akivaizdžiai bando Lietu
vos gyventojų tarpe paskleisti (tampą 
bei išprovokuoti neistatymlškiems 
poelgiams. Tankai Vilniaus gatvėse 
visam pasauliui demonstruoja, kad 
Lietuva pilnai kontroliuojama.

Lietuvos žmonės savo didvyriška 
rimtimi rafinuotam smurtui parodė, 
kad kol kas nei tankai nei lėktuvai 
Lietuvoje nėra reikalingi, užtenka tik 
replių telefono laidams nukarpyti.

Atsižveldami i grėsmingą padėti, 
junkimės prie Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio kreipimosi išplatinto pa
saulio spaudai, kuriame pasaulio

D r. Algis Kabaila.

vyriausybe ir profesoriaus V. Lands
bergio titulavimas "prezidentu" rodo, 
kad Australija pripažįsta, kad Lietu
vos Respublika faktiškai egzistuoja. 
Gi Juridiniai - de jure - Australija 
Lietuvos valstybę visą laiką pripaži
no, išskyrus tą laikotarpi kai čia buvo 
G. Whitlamo vyriausybė. Pagal tiesio
gines žinias iš Lietuvos, atrodo, kad 
Australija buvo pirmoji padariusi 
tokius Lietuvos Respublikos pripa
žinimo žingsnius.

Žinoma, dar daug reikia nuosaikios 
veiklos, kantraus ir įtempto darbo, 
kad pripažinimas būtų sustiprintas. 
Padėtis įtempta ir dabar rašant 
nežinia, kaip reikalai susiklostys po 
kelių dienų, tad ir pamokslauti 
nedera. Ypač nedera mokyti ką ir kaip 
turėtų daryti žmonės Lietuvoje. 
Nesvarbu, kas tai būtų - ar Sąjūdis, 
vadovaujamas profesoriaus Vytauto 
Landsbergio, ar Lietuvos komunistų 
partija, vadovaujama Algirdo Bra
zausko.

Gal tik vertėtų prisiminti, kad 
Lietuvos atgimimas buvo pradėtas 
Sąjūdžio. Dabar Sąjūdis jau didžiulė 
grupuotė, rūpestingai paruošusi Ne
priklausomos Lietuvos kelio gaires. 
Jame įvairių politinių pažiūrų žmo
nės, kuriuos vienija Lietuvos meilė ir 
jos Nepriklausomybės troškulys. Jie 
visi rizikuoja savo gyvybe imdamiesi 
to kilnaus tautos atgimimo ir valsty
bės atstatymo darbo. Ypač jų vadai. 
Nedera mums čia, saugiame fotelyje 
sėdint, mokyti kas, ką ir kaip 
Lietuvoje turėtų daryti - reikia tik 
visomis jėgomis padėti Lietuvai jos 
pasirinktame laisvės kelyje.

Dr. Algis Kabaila

valstybės prašomos pripažinti Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą. Lie
tuvai nereikia Sovietų Sąjungos 
klastingai siūlomos atsiskyrimo pro
cedūros pagal Sovietų Sąjungos kons
tituciją - Lietuva 1940 metais 
neprisijungė prie šios šalies, ji 
neprivalo vykdyti Sovietų Sąjungos 
konstitucinių reikalavimų.

Tokiais motyvais remiantis, siųski- 
me laiškus ir telegramas M. Gorbačio
vui, Australijos ministrui pirmininkui 
R. Hawke ir JA V prezidentui R. Bush.

Tai bus labai reikalinga parama 
TĖVYNEI LIETUVAI!

Visi tautiečiai kviečiami, rašant 
laiškus Lietuvon, jokiu būdu neadre
suoti laiškų USSR, nei LTSR. Rašyki
te LITHUANIA.
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LIETUVIŲ FONDO PASKIRTIS
Rašo: Jurgis Janušaitis

DEMONSTRACIJA HOBARTE
Be abejo lietuviai stebi ir Amerikos 

lietuvių gyvenimą, apie kurį daug rašo 
laisvojo pasaulio spauda. Juk įdomu 
žinoti kaip vyksta lietuvių išeivijos 
gyvenimas ir kituose kraštuose. Ką 
lietuviai veikia politinėje, kultūrinėje, 
ekonominėje srityse. Kokie atsieki- 
mai, laimėjimai.

Tačiau visai bet kuriai veiklai 
užtikrinti yra būtina turėti ir savas 
fininsines institucijas. Dalinai tai 
atstoja JAV ir Kanadoje veikiančios 
taupymo, skolinimo kasos, kurios iš 
savo pelnų skiria tam tikras sumas ir 
pačiai lietuvių išeivijos veiklai pa
remti.

Bet šiandien norėčiau pakalbėti 
apie vieną iš didžiausių JAV lietuvių 
finansinių institucijų - Lietuvių 
Fondą, apie kurį, be abejo, girdėjo ir 
Australijos lietuviai, o tai pat jo 
paramos yra susilaukę ir Australijos 
Lietuvių Bendruomenės švietimo in
stitucijos ar buvo paremta kita 
kultūrinė veikla.

Lietuvių Fondas Amerikoje jau 
veikia beveik tris dešimtmečius. Jo 
įsteigimo įdėją kėlė tuometiniai vei
kėjai, tačiau didžiausias to fondo 
įkūrėjas, įdėjos įgyvendintojas buvo 
dr. Antanas Razma su entuziastų 
talkininkų būriu.

Dr. Antanas Razma.

Mintis suteikti milijoną tada daugu
mos buvo sutikta skeptiškai. Tačiau 
kilni įdėja nemirė. Jaunų entuziastų 
ryžtas nugalėjo pesimizmą Lietuvių 
Fondas buvo įsteigtas kaip geros 
šeimos kūdikis, augo metų metais ir 
štai dabar jau , šie metai skelbiami 
Lietuvių Fondo penkių milijonų 
užbaigimo metais.

Sekant Lietuvių Fondo veiklą, be 
abejo, džiaugiasi, kad daugelio darbo 
ir širdžių talka išugdė ir dar ugdo 
nepaprastos reikšmės finansinį fondą, 
kuris kasmet lietuviškiems reikalams - 
mokslui, švietimui, menui, kultūrai, 
stipendijoms, jaunimui jau skiria net 
ketvirtį milijonų dolerių.

Ir štai š. m. kovo mėn. 30 d. 
Čikagoje, Jaunimo centre sušauktas 
Lietuvių Fondo narių 27-tasis suva
žiavimas.

O daug kas juokaudamas sako, kad 
tai lietuvių milijonierių sulėkimas 
Lietuvių Fondo veiklai aptarti, nu
spręsti kylančias problemas, supla
nuoti veiklos ateitį ir ryžtis užbaigti 
penktąjį milijoną, o po to siekti ir 
šeštojo.

Fondo suvažiavimai, paprastai būna 
darbingi, sklandus, padaromi geri 
nutarimai ir numatomi ateities veiklos 
planai.

Tad ką gi tas Lietuvių Fondas duoda 
lietuviškajai išeivijai, o gal netolimoje 
ateityje ir atsikuriančiai nepriklauso
mai Lietuvai. Šiuo metu Lietuvių 
Fondas pagrindinio kapitalo su paliki
mais yra sutelkęs 4.551.316. dolerių. 
Betrūksta iki penkių milijonų tik 
pusės milijono, kurį tikimasi dar šiais 
metais surinkti.

Šiuo metu Lietuvių Fonde jau yra 
6.246 nariai. Šie skaičiai kasdien 
keičiasi, pamažu daugėja, o tuo pačiu 
ir įnašai.

Tarybos pirmininkas Stasys Baras.

Baigiant 1989 metus, įvairiems 
lietuviškiems reikalams buvo padalin
ta 230.000 dolerių. Tai graži suma ir 
didelė parama visokeriopai veiklai 
remti. Praėjusieji metai nebuvo blogi, 
vieni iš geresnių įnašų atžvilgiu, 
kuriuos 177 nauji nariai sudėjo 
324.812 dolerių.

Smulkiau nevardinant, Lietuvos 
Fondas parėmė: lituanistinio švietimo 
reikalams, mokykloms, mokslo prie
monėms 53.360 dolerių, studentų 
stipendijoms - 60.017 dolerių, kultū
riniams reikalams - 75.900 dolerių, 
visuomeniniams reikalams - 58.120 
dolerių. Ir ankstyvesniųjų metų 
paskirtos, bet neišmokėtos sumos - 
17.397 doleriai.

Lietuvių Fondo metinėse apyskai
tose pelno paskirstymas yra detaliai 
išvardintas ir rodo kiekvieną ir 
mažiausią instanciją, kuri atitinkamo
mis sumomis buvo paremta.

Manau, kad Lietuvių Fondo veikla 
JAV domina ir mielus Australijos
lietuvius, nes kiek yra žinoma, šiame 
Lietuvių Fonde savais įnašais daly
vauja ir australiečiai lietuviai.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapita
las neliečiamas, nedallnamas ir jis 
skirtas būsimajai nepriklausomai Lie
tuvai. Tik pagrindinio kapitalo atneš
tas pelnas yra dalinamas ir kaip 
matome labai naudingiems tikslams. 
Sunku būtų įsivaizduoti plačią lietu
viškosios išeivijos veiklą, jeigu ne
turėtume Lietuvių Fondo, neturėtume 
tokios gausios paramos. Vieni, kad ir 
dosnūs aukotojai, nepajėgtume išlai
kyti gyvo kultūrinio, politinio ir 
visuomeninio gyvenimo.

Lietuvių Fondo suvažiavimuose 
renkamas trečdalis tarybos narių. 
Renkami valdybos ir tarybos pirmi
ninkai trijų metų terminui, o po to 
nebegali būti perrenkami ir tik po 
pertraukos gali būti vėl išrinkti į tą 
postą. Šiuo metu tarybai vadovauja 
didelio takto, energijos ir sumanumo 
vyras, operos solistas, visuomeninin
kas ir kultūrininkas Stasys Baras. Jis 
šiais metais baigia trijų metų tarybos 
pirmininko terminą ir pasiryžęs už
baigti penktąjį milijoną. Tuo netenka 
abejoti.

Darbščioji Lietuvių Fondo valdybos 
pirmininkė Marija Remienė baigė savo 
trijų metų terminą ir savo postą 
užleido naujam valdybos pirmininkui 
advokatui A. Ostis, kuris turi didelę 
patirtį taip pat ir Lietuvių Fondo 
darbuose. Iš tos trumpos apžvalgos 
galima susidaryti vaizdą kokį didelį 
darbą atlieka milijoninis Lietuvių 
Fondas. Ir tai yra, bene pats 
didžiausias lietuvių išeivijos laimėji
mas.

Hobarto Apylinkės lietuviai, galbūt 
kaip ir kitos lietuvių bendruomenės 
Australijoje, laukė pilno Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, tikėda
mi, kad tai įvyks po taikingų 
pasitarimų tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos atstovų. Išgirdę apie rusų 
kariuomenės kišimąsi į Lietuvos 
reikalus, kovo 23 dieną sujudome kaip 
bitės avilyje ir surengėme demonstra
ciją, kad atkreipti dar didesnį 
australų dėmesį į naują pavojų 
Lietuvai ir raginti juos daryti spaudi
mą Australijos valdžiai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo pripaži
nimo.

Viešiems susirinkimams skirtoje 
vietoje, Franklin skvere susirinko 
daug įvairiausių žmonių, kurių tarpe 
buvo federaliniai parlamentarai, se
natorius, etninių bendruomenių vado
vai ir kiti įžymūs Hobarto žmonės.

Apylinkės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas trumpai supažindino susirin
kusius su dabartine padėtimi Lietuvo
je ir susirinkimo priežastimi, sakyda
mas: "Mes prašome australų pagalbos 
kovojančiai Lietuvai". Po jo kalbėjo 
kiti. Algis Taškūnas plačiau nušvietė 
Lietuvos padėtį ir jos sunkumus 
nepriklausomos valstybės atstatyme. 
Senatorius Brian Harradine pažadėjo 
per senatą daryti įtaką Australijos 
vyriausybei dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo pripažinimo ir teisės 
tvarkytis savarankiškai. Viešnia iš 
Lietuvos daktarė Birutė Tinkevičiūtė 
su ašaromis akyse kreipėsi į Australi
jos moteris prašydama paramos ken
čiančioms lietuvėms moterims. Visos 
kalbos buvo trumpos, aiškios ir 
klausantieji nerodė nuobodumo jų 
klausydami. Demonstracijos metu, 
susirinkusiems buvo išdalintos atsi
šaukimo į Australijos gyventojus ir 
vyriausybę kopijos su prašymu nepri
klausomybės atstatymo pripažinimo ir 
kitos pagalbos.

Po kalbų, rezoliucija buvo atiduota 
balsavimui. Už ją balsuota 100 
procentų. Ji priimta ir pasiųsta 
Australijos ministrui pirmininkui.

Niekada iki šiol neteko matyti tiek 
korespondentų ir televizijos filmavi
mo kamerų mūsų renginiuose. Tai

Kai Lietuva šaukia
Iš vakarų Australijos gautas prane

šimas, kuriame sakoma, kad Vakarų 
Australijos Baltų Tarybos pirmininkas 
Petras Čekanauskas, kontakte su 
federalinės ir valstijos paralamenta- 
rais, paruošė reikalavimą Australijos 
ministrui pirmininkui R. Hawke, kad 
Australijos vyriausybė reikalautų iš 
Sovietų Sąjungos pripažinti Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimą.

*
Juras Kovalskis telefonu iš Canbe- 

rros pranešė, kad vietos lietuviai 
organizavo laiškų rašymą Australijos 
ministrui pirmininkui R. Hawke ir 
Sovietų Sąjungos prezidentui M. 
Gorbačiovui.

*
Balandžio 1 dieną per televizijos 

stoties SBS programą "Vox Populi" 
buvo parodytas pirmas trylikto "Mūsų 
Pastogės" numerio puslapis ir perskai
tytas laikraščio redaktoriaus pa
reiškimas dėl M. Gorbačiovo grąsini- 
mų Lietuvos Respublikos nepriklau
somybei.

*
Visur tenka pastebėti, kad Lietuva 

vis dar tebelaikoma Sovietų Sąjungos 
dalimi. Būtina stengtis tokią padėtį 
ištaisyti. 

rodė, koks didelis susidomėjimas 
įvykiais Lietuvoje. Bežiūrint į visus 
tuos korespondentus, televizijos ka
meras sekančias kalbančius ir klau
sančius, kažkaip prisiminė panašus 
įvykis prieš 15 metų, kuomet Withla- 
mas Baltijos valstybių okupaciją 
pripažino teisėta. Tada ir Hobarto 
Baltijos kraštų bendruomenės sukilo 
kaip ir dabar. Per porą dienų buvo 
organizuotas susirinkimas, kuris sau
sakimšai pripildė lenkų salę ir į jį 
atvyko aukšti politikai bei daugelis 
kitų Hobarto įžymybių. Bet tais 
laikais spauda nebuvo mūsų pusėje. 
Nesimatė televizijos kamerų ir kores
pondento teko ieškoti su žiburiu 
rankoje. O kai sekančios dienos 
laikraštyje skaitėme apie šį sponta
nišką įvykį, radome ilgą straipsnį 
pavadintą didelėmis raidėmis: "Sha
des of Nazism?" "Laikai juk mainos, 
slėgė pikti, nušvis kiti..." rašė 
Maironis kadaise. Pasikeitė. Nušvito. 
Šį kartą televizijos laidose, gal kiek 
mažiau laikraštyje, pranešimai teisin
gi, akivaizdžiai palaikantys mūsų ir 
Lietuvos pusę.

Tvarkingą, kultūringą susirinkimą 
užbaigėme sugiedodami tautos himną, 
kurio susikaupę ir rimti klausėsi visi 
nelietuviai. Kas negalėjo prisdėti 
balsais, jautė kartu su mumis.

Apylinkės valdyba nori pareikšti 
nuoširdžią padėką visiems prisisdėju- 
siems prie šios demonstracijos suren
gimo. Ypatingai dėkojame G. Kazo- 
kienei, kuri buvo viena iš iniciatorių, 
organizatorių ir bendrai, kaip vedanti 
šviesa, Algiui Taškūnui įvairiais 
būdais prisidėjusiam prie organizavi
mo darbų, be jo pagalbos organizacija 
nebūtų pasiekusi buvusios lygio, 
senatoriui Brian Harradine už drąsi
nančius žodžius ir pažadėtą pagalbą, 
Birutei Tinkevičiūtei už jos jautrius 
žodžius į Australijos publiką, Ignui 
Vaičiulevičiui už per tokį trumpą 
laiką pagamintus plakatus demonstra
cijai, ponui Imman už apsilankymą su 
latvių plakatais, A. Saulis už pasirū
pinimą mikrofonais ir garsiakalbiais, o 
visiems kitiems už gausų apsilankymą. 
Ačiū.

S. Augustavičius

Australijos liberalų partijos lyderis 
Andrew Peacock, sužinojęs, kad jo 
vadovaujama partija pralaimėjo rinki
mus, tuoj pat pranešė spaudai apie 
savo atsistatydinimą.

Partijos narių suvažiavime vyravo 
nuomonė, kad vadovavimą partijai 
turi perimti nauji vadovai. Nauju 
liberalų partijos lyderiu išrinktas dr. 
John Hewson, jo padėjėju - Peter 
Reith.

Naujasis liberalų partijos lyderis 
tuoj pat pažadėjo vieningai dirbti ir 
siekti Australijos gyventojų pasitikė
jimo, kad po trijų metų galėtų laimėti 
rinkimus.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Dar ilgai kai kuriose vietose miške pamiškėje
girdėjosi stiprus šaudymas. Vėliau 
paaiškėjo, kad net keliose vietose 
smarkiai susišaudydavo tarp savęs 
patys rusai ir pašaudę daugelį 
savųjų...

Partizanai nuo rusų atsipalaidavo 
ir, nors buvo pasiskleidę į daugeli 
mažesnių grupelių, nei vieni nesi
veržė dienos metu iš mi^ko. Visi 
tūnojo raistuose ir tankiuose krū
muose išsidėstę ir pasiryžę tik tuomet 
kautis, jeigu jau priešas "užliptų ant 
nosies".

Tik vienas partizanas Lazda (Vit
kauskas Juozas iš Vabalių km.) bandė 
dienos metu perslinkti per Kudariškių 
kaimą į Pilkionių mišką, iš miško jis 
iššliaužė rusų nepastebėtas. Po to 
šliaužė per ežias pro vieno ruso 
gyventojo trobesius, pas kurį buvo 
apsistojęs rusų štabas. Šeimininkai 
pastebėjo Lazdą šliaužiant per ežias 
ir pranešė rusams, kurie Lazdą nukovė 
ir drauge berods su penkiais kitais 
nukautais partizanais negiliai užkasė 
molyje prie pat Varčios miško.

Žaibas, išgirdęs jo pasiųstų žvalgų 
susišaudymą su rusais, suprato, kad 
padėtis yra rimta ir, nesulaukęs 
žvalgų sugrįžtant, skubiai ruošėsi 
pasitraukti iš stovyklos. Iš sekančių 
žvalgybos duomenų patyrė, kad aplink 
Varčią yra daugybė rusų. Po to davė 
įsakymą vyrams eiti pagalbon besi
kaunantiems merkiškiams (taip jie 
mus visus vadino).

Žaibas su vyrais artėjo vieškelio 
kryptimi. Čia susitiko su besi
traukiančiais mūsiškiais. Vieni kitus 
greit atpažino, ir buvo išvengta 
susidūrimo. Mes iš anksto turėdavome 
nustatytas bendru susitarimo paroles, 
o be to, buvome pasižadėję nelaimės 
atveju vieni kitiems eiti pagalbon. 
Mūsiškiai ir tikėjosi susitikti atsku
bančius daugiškius mums į pagalbą.

Dabar stoti į atvirą mūšį su priešu 
nebuvo jokio išskaičiavimo. Jūrininkas 
perėjo pas savuosius ir, vietovių 
žinovų vedami, visi mūsiškiai nusi
traukė į vieną tankumyną, iš kur, 
sulaukę nakties, išėjo miško pakraštin 
ir laimingai pasitraukė nuo Varčios į 
Panedzingio raistus. Kiti išsiblaškę 
dalinėliai nakties metu taip pat 
laimingai išslinko iš miško ir pasi
traukė į saugias vietekes.

Atsirado ir tokių naujokų parti
zanų, kurie savo ginklus kautynių 
metu numetė ir išbėgiojo pavieniui. Iš 
tų partizanų, kurie kautynių metu 
klausė bendros komandos, žuvo du. 
Kiti aštuoni partizanai, neskaitant 
Žemaičio, žuvo iš tų tarpo, kurie 
išsiblaškė pavieniui. Dar kai kurių 
partizanų likimas iki šiai dienai 
nežinomas, nes jie dingo be žinios.

Žaibas su vyrais nusprendė iš 
Varčios Pasitraukti į Kalesnykų mišką 
dar dienos metu. Varčia nuo Kales
nykų miško yra skiriama tik poros 
šimtų metrų gryno lauko, juostele. 
Besiveržiant per vieškelį ar tai 
plentą, žuvo du partizanai.

Partizanų apsupimo Varčioje metu 
buvo ir įdomių atsitikimų su paskirais 
partizanais.

Vienas senyviausių amžiumi parti
zanų, kurio slapyvardės dabar nepri
simenu (kilimo nuo Krikštonių), buvo 
taip pat atskirtas nuo savo skyriaus ir 
net kelias dienas bastėsi po mišką 
visiškai vienas. Jis apnardė visas 
kautynių vietoves ir, išeidamas iš 
miško, išsinešė su savimi septynis 
šautuvus, kuriuos vėliau iš vieno
"Musų Pastogė" Nr.14 1990.4.9 pusi. 4 ............. ■ '1,1 -!!S

gyvenančio gyventojo
pergabeno į mūsų dalinį.

Partizanas Butageidis (Pielikis Vla
das, buv. Alytaus gimnazijos moky
tojas rusų okupacijos metais) kau
tynių metu atsiskyrė nuo dalinio 
sąmoningai ir, priartėjęs prie vieške
lio, pakišo po krūmu savo trumpąjį ir 
ilgųjį ginklus ir, išlindęs ant vieškelio, 
ėmė juo eiti pakraštin. Jis tuo metu 
dėvėjo civilius drabužius.

Rusai netrukus jį sulaikė ir liepė 
kelti rankas aukštyn. Prie Butageidžio 
priėjo majoras ir paklausė, kur 
Butageidis eina, ir pareikalavo pa
rodyti dokumentus. Kadangi Buta
geidis iš rusų nagų buvo ištrukęs 
Alytuje tuo momentu, kai tik jį 
areštavo ir varėsi rusai su savimi, tai 
ir dabar jis turėjo prie savęs visus 
dokumentus, būdamas naujoku parti
zanų gretose. Majoras dokumentus 
patikrino ir, radęs visa tvarkoje, 
nurodė, kad šiuo metu yra nesaugu eiti 
per mišką kad ir vieškeliu, nes eina 
kautynės su banditais. Tada liepė 
vienam MVD-istui iš krūmų išvesti jo 
baltą arklį, užsodino Butageidį ant jo 
ir liepė arklį pristatyti pamiškėje pas 
vieną ūkininką apsistojusio štabo 
pareigūnams. Greitomis dar parašė 
kažkokį laiškelį, kurį liepė perduoti
štabo načalninkui. Butageidis taip ir 
padarė. Nujojo nurodyton vieton,
perdavė arklį ir įteikė raštelį. Tuo 
metu rusai valgė. Jie pakvietė ir 
"učitelių" užkąsti ir, nors Butageidis 
atsiprašinėjo, turėjo išlenkti ir "sta- 
kaną" už pasitarnavimą. Po to 
Butageidis nuėjo savais keliais.

Po kautynių su Butageidžiu ilgokai 
nesusižinojau. Per gyventojus mus tik 
pasiekė žinia, kad Butageidis kau
tynių metu jodinėjęs ant rusų arklio ir 
ii matė net rusų štabe. Visi tvirtino, 
kad Butageidis rusus užvedė ant 
partizanų stovyklų. Mes patys Buta- 
geidj dėl to įtarėme, ir po kiek laiko jis 
atvyko pas mus į stovyklą, galvojau jį 
atiduoti Karo Lauko Teismui. Pirmu
čiausiai aš jį paklausiau, kur jis visą 
laiką buvo ir kaip išliko gyvas 
Varčioje. Jis man viską papasakojo 
taip, kaip aš anksčiau ir aprašiau. Jo 
įrodinėjimai buvo tiek įtikinantieji, 
kad patikėjau tuo, ką jis man 
pasakojo. Po to, kai jis su vienu 
partizanu nuvyko Varčion ir susirado 
savo pakištuosius ginklus, visi įtarinė
jimai Butageidžio adresu galutinai 
pranyko.

Šia proga turiu pažymėti ir tai, kad 
Butageidis buvo savotiško charaktrio 
žmogus, kurio atskiri bruožai aiškiai 

pasireikšdavo ir vėliau. Iki žuvimo jam 
teko išgyventi dar ne vieną panašų 
nuotykį ir išsisukti iš "bėdos padėties" 
tik savo charakterio dėka.

Rusai mūsų buvusią stovyklą Var
čioje sunaikino, sudegindami visas 
palapines. Pamiškės gyventojai pasa
kojo, kad rusai į kaimą buvo atsivežę 
mūsų stovykloje rastą kiaulės mėsą, 
sviestą iš dėžių ir kišę burnosna - 
sviestu buvo išsitepę "mordas" ir 
“bliuskes".

Kiek rusų buvo nukauta Varčios 
kautynių metu, yra sunku pasakyti. 
Vienas asmuo tvirtino, kad jis savo 
ausimis girdėjo načalninką skaitant 
pranešimą apie tai, kad Varčioje rusų 
nukautais buvę 176. Tenka manyti, 
kad rusai daugiausiai nuostolių turėjo 
kaudamiesi tarpusavy. Iš keleto 
asmenų teko girdėti vienodai pasa
kojant, kad plentas nuo Kaniūkų tilto 
link Alytaus buvo nušlakstytas krauju 
tų rusų lavonų, kuriuos jie "supa
kuotus" vežė sunkvežimiais iš Var
čios.

Meškučių kaimo piemenys, jau 
kelioms savaitėms praslinkus nuo 
Varčios mūšio, užtiko ganydami 
dvokiančius septynių lavonus, prie
kurių gulėjo ir ginklai.

Kiek rusų kautynių metu buvo
sužeista, niekas negali pasakyti ir 
šiandien.

Vėliau paaiškėjo, kad rusus į 
daugiškių stovyklą atvedė Žaibo 
paleistasis NKVD-istas - belaisvis. 
Tą rytą, kai buvo pulta Varčia,

NKVD-istai su partizanų paleistuoju 
rusu atėjo pas miško eigulį, jį baisiai 
mušė ir kankino, liepdami vesti Žaibo 
stovyklom Eigulys kankinimų neišlai
kė ir rusus į Žaibo ir Vėžio būrių 
stovyklą atvedė, bet partizanų rusai 
stovykloje jau neberado. Jie iš jos jau 
buvo pasitraukę.

ANTROSIOS KAUTYNĖS 
VARČIOJE

Vabalių ir Pilkionių miškuose 
pabuvojome neilgai. Gavau prane
šimą, kad Daktaras su vyrais į Varčią 
vėl sugrįš birželio 24 dienos naktį. Tuo 
metu turėjo įvykti mūsų pirmasis 
susitikimas su Daktaru po kautynių 
Varčioje. Iki minimos datos man, 
Klevui, Rokui ir seselei pavyko 
susitikti tik su maža dalimi tų vyrų, 
kurie iš Varčios į šių apylinkių miškus 
buvo pasitraukę.

Birželio 24 dieną su Klevu, Roku ir 
sesele per Pilkionių mišką patraukėme 
vėl į Varčią. Nuo Pilkionių miško 

ėjome prisidengdami krūmais ir pa
vakare pasiekėme Varčią. Pamiškėje 
užsukome pas vieną gyventoją pasi
teirauti apie padėtį. Patyrėme, kad 
per paskutiniąsias dienas Varčioje 
buvę visiškai ramu ir niekur rusų 
nesimatė.

Pavakarieniavome ir su šeimininkais 
išsišnekome plačiau. Šeimininkė pasi
siūlė mums paburti kortomis. Jomis aš 
niekuomet netikėjau, todėl ir šį kartą 
nesutikau, kad man kortomis burtų. 
Šeimininkė tiesiog primygtinai tvir
tino. kad ji daug kam tiesą išprana
šavusi. Moterys paprastai yra labiau 
linkusios į būrimus kortomis. Manau, 
kad tik dėl šios priežasties seselė 
mielai sutiko, kad šeimininkė jai 
paburtų.

Kortos seselei rodė ne ką... jos jai 
pranašavo gresiantį didelį pavojų ir, 
jei ne rytoj išliks gyva, tai dar ilgai 
gyvens. Nors į šį kortų pranašavimą 
nekreipėme per daug dėmesio, vis 
dėlto šis "šposas" nuotaiką kiek 
sugadino. Šeimininkams padėkojome 
už nuoširdų priėmimą ir atsisvei
kinome.

Klevas buvo geras Varčios žinovas, 
todėl nenuklydome ir neskubėdami po 
kiek laiko pasiekėme kitą miško 
pakraštį, netoli nuo tos nelemtos 
vietos, kurioje aš su Vėčiu ir Kūkaliu 
užjojome ant pasalaujančių rusų. 
Pasukome kaiman į tą punktą, kuriame 
buvo numatyta susitikimas su Daktaru 
ir visais vyrais.

Dar prieš švitimą atvyko ir vyrai. 
Visi džiaugėmės, kad dar buvo lemta 
sveikiems ir gyviems susitikti. Papa
sakoti visus pergyvenimus nebuvo 
kada, nes netrukus galėjo oradėti 
švisti.

Patraukėme miškan, iš kur, kito 
vakaro sulaukus, turėjome žygiuoti 
Nemunaičio link ir ten pamažu 
surinkti visus kitus vyrus, išsiblaš
kiusius po Varčios kautynių. Paryčiu 
buvo didelė rasa. Žygiavome apie 
trisdešimt vyrų. Stengėmės maskuoti 
pėdsakus, tačiau vis vien liko aiškus 
nukrėstos rasos takas.

Pasiekėme ir mišką. Skersai keliu
ką, kuriuo įėjome miškan, kažkas 
šmėstelėjo. Vyrus sustabdžiau ir 
paklausiau, kas perbėgo skersai kelią. 
Pirmiausia ėjusieji atsakė, kad keliuką 
peršokusi stirna. Patraukėme į pačią 
miško gilumą. Kelio žinovai atvedė 
visus į vieną tankią biržę, kurioje buvo 
nuspręsta pailsėti ilgiau. Visi buvome 
nemigę ir po kelionės pavargę. Iš trijų 
pusių išstačiau sargybas. Visi kiti 
sulindome į tankią biržę, sugulėme ir 
nors rytas buvo šaltas, greit su
migome.

Aš, Daktaras ir Jūrininkas buvome 
sugulę kaip raudami ropę - vienas 
pridengdamas kitą, nes tuo būdu 
sugulus buvo šiek tiek šilčiau. Saulutė 
jau buvo patekėjusi, kai mus tarsi 
perkūnija pažadino iš miego. į mus 
šaudė rusai iš kokios dešimties metrų 
atstumo. Ugnis buvo labai stipri, 
tačiau netaikli, nes rusai sugulusių 
negalėjo aiškiai matyti.

Tęsinys sekančiame numeryje

Sydnejaus Apylinkės pirmininkė J. 
Reisgytė - Fraser teigia, kad beveik 
be pertraukos jai skambina tautiečiai, 
prašydami suteikti žinių apie paskuti
niojo laikotarpio padėtį Lietuvoje, 
kartu ragina rašyti laiškus ir siųsti 
telegramas M. Gorbačiovui.
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DEL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES §

ATSTATYMO
TRUMPAI
1S VISUR

GEELONGE
Žaibo greitumu visą pasaulį ap

skriejo žinia apie Lietuvos Nepriklau
somos Respublikos atstatymą. Taigi ir 
mes geelongiškiai su džiaugsmu suti
kome šią žinią. Lietuva atvertė naują 
savo istorijos puslapį.

Kovo 18 dieną Geelongo Apylinkės 
valdyba skubiai suruošė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo paskel
bimo ir tautinės vėliavos pagerbimo 
dieną. Tai buvo nepaprastas minėji
mas. Tai istorinis įvykis, kurį šventė 
viso pasaulio lietuviai.

Iškilmės Geelonge prasidėjo pamal
domis šv. Jono bažnyčioje. Jas atlaikė 
kunigas dr. P. Dauknys, skaitinius 
skaitė A. Žvirblienė ir Vyt. Bindokas, 
aukas atnešė Pr. Bandža su žmona. 
Pamaldose su savo vėliavomis organi
zuotai dalyvavo visos mūsų organiza
cijos. Moterys spindėjo tautiniais 
rūbais. Bažnyčios altorius tą dieną- 
taip pat buvo išpuoštas tautiniais 
motyvais ir tautinėmis mūsų vėliavė
lėmis. Tai federacijos įgaliotinio su 
bažnytiniu komitetu išradingumas 
skelbė iškilmingas pamaldas. Bažny
čioje giedojo mūsų dainininkų grupė, 
vargonais grojo ir paskutinį kartą 
dirigavo svečias iš Lietuvos Romas 
Klupšas. Po kunigo dr. P. Dauknio 
kalbos, pranešimą bažnyčioje ir Lie
tuvių namuose padarė Apylinkės 
pirmininkas O. Schrederis. Jis kalbėjo, 
kad mes čia susirinkome paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimą, kuris kovo 11 dieną 
įvyko Lietuvoje ir pagerbti laisvai 
plazdančią mūsų Trispalvę. Šis įvykis, 
taip ilgai ir kantriai lauktas, įvyko 
taip staiga ir netikėtai, kad nespėjome

LAIŠKAS IS VILNIAUS
"...Iki širdies gelmių sukrėtė kovo

18 dienos laida transliuota per
Maskvos televiziją. Apie 20 minučių 
rodė mitingą Lietuvoje, prie sporto 
rūmų, kur visada renkasi Jedinsveni- 
kai - brudai pagal mane ir mus. Tai 
buvo siaubą keliantis reginys, kai 
masė, video aparatūros pagalba padi
dinta 4 ar 5 kartus, šaukia: "Žmonės 
gelbėkit, čia fašistai!", "Mes norime, 
kad Vilniaus rajoną globotų didžiai 
gerbiama aukščiausioji taryba ir 
prezidentas Gorbačiovas!", "Gelbėkit 
vargšus, kuriuos vadina okupantais!". 

jam tinkamai pasiruošti ir jį sutikti. 
Tačiau Apylinkės valdyba dėjo visas 
pastangas, kad šis istorinis Lietuvai ir 
viso pasaulio lietuviams įvykis Gee- 
longe būtų paminėtas dar jam 
nenuėjus per toli į praeitį. Gal todėl, 
kad viskas įvyko staiga, pas mus 
Geelonge buvo savų nesklandumų. 
Nepriklausomybės atstatymo paskel
bimas turėtų būti visiems vienodai 
brangus ir švenčiamas bei minimas 
savųjų tarpe, t. y. Lietuvių namuose, 
prie šios vėliavos ir savųjų lietuvių 
aplinkoje. Tenebūna ši naujai atstaty
ta nepriklausomybė vėl kieno nors 
sutrypta ir tegyvuoja per amžius. Ji 
tiesia mums kelią į pasiilgtus namus.

Po pranešimo, dainininkų grupė, 
kuriai vadovavo Mečys Kymantas 
atliko keletą dainų - "Tėviškė" pagal 
St. Garliausko žodžius ir J. Strolios 
muziką, "Mano gyslomis Nemunas 
teka" pagal Irenos Vakarytės žodžius 
ir Mečio Klajūno muziką ir "Tėvynė 
Lietuva" pagal V. Bložės žodžius ir A. 
Bražinsko muziką. Pabaigoje giedojo
me Tautos Himną.

Lietuvių namuose šventės metu 
lankėsi laikraščio "Advertiser" ko
respondentai, kurie padarė keletą 
nuotraukų ir vieną jų įdėjo į kovo 19 
dienos laikraštį. Nuotraukoje šventėje 
dalyvavusios tautiniais rūbais pasi
puošusios lietuvės, taip pat atspaus
dintas nedidelis Kim Gregson straips
nis.

Sulaukėme ir kitataučių svečių. 
Sveikino vengrų atstovai, kurie gra
žiais, šiltais žodžiais sveikino lietu
vius, gauti sveikinimai iš australų ir 
kitų tautybių žmonių.

"Neleiskit būti išmestais iš darbo!" 
(to niekas nedaro), "Neleiskit, kad 
mus vadintų rusais tinginiais - tai R. 
Ozolo žodžiai!" (nors niekas ir 
niekada tokių žodžių negirdėjo iš 
gerbiamo filosofo), "Tai 1938 metų 
Smetonos laikai! Gelbėkit!" ir dar, ir 
dar... Kalbėjo apie 10 žmonių, o jau 
marmūzės - kaip užrašyta ant veido, 
tai psichiniai atsilikėliai, parsidavė
liai, pašlemėkai, žodžiu, brudas ant 
veido. Ploja ištisai (kaip prie Stali
no)... Baisu. Tokį "mitingą" pamatę 
žmonės nieko gero negalėtų pagalvoti

Nuotraukoje demonstracija Canbe- 
rroje. Iš kairės: 0. Laurinaitienė, N. 
Stašionienė, D. Šumskienė ir I. 
Barilienė.

Vėliau valgėme ir vaišinomės Apy
linkės moterų suruoštais valgiais, 
dalinomės džiugiais įspūdžiais. Visi 
džiaugėsi, sveikino vienas kitą, buvo 
patenkinti taip gražiai paminėję šį 
istorinį įvykį.

Buvo renkamos aukos Lietuvos 
Sąjūdžiui remti.

R. Skerienė

apie Lietuvą... Klaiki dezinformacija. 
Išpūsti minios vaizdai. Pagaliau, į tą
"mitingą" brudai prisikvietė kitų § Beirute musuiraonal teroristai ke- 
brudų iš Kaliningrado, Baltarusijos, § daįs gyviais sužeidė lenkų diplomatą 
Latvijos. Privežė daug kareivių, jie | Bogdan Serkis ir jo žmoną Evą 
stovėjo be kepurių, todėl minios | Teroristų pareiškimu, tai esą įspėji- 
masėje matyti tik galvos, o kiek jų yra ? mas Benkijai, kad pastaroji nedrįstų 
- tikiu susivoki... Šiauliuose i naujai J siQlyti savo paslaugų dėi žydų 
perdislokuotus dalinius (juda, migruo- pervežim0 iš Sovietų Sąjungos į 
ja daug tankų, kariuomenės), prisigė- įį [zraelį.
ręs rusas majoras pagriebė dalinyje iį *
(dabar jau aišku, kad tai ne karinome- § Londone įvyko didžiulės protesto 
nės, o vidaus reikalų dalinio atstovas) § demonstracijos prieš naują savivaldy- 
automatą ir pistoletą, šovinių ir S dįų mokestį, mokamą kiekvieno as- 
išbėgęs į miestą, ginklo pagalba S mens, turinčio balsavimo teisę, 
susistabdė automobilį ir vairuotoją £ Miniai bandant iš Trafalgaro aikštės 
privertė važiuoti į Vilnių. Kadangi : prasįVeržti į Downing gatvę, kurioje 
"draugai" nesugebėjo jo sulaikyti, tai | randasi ministt.ės pirmininkės M. 
pasikvietė kelių inspekciją, kuri įį Thatcher rezidencija, tarp demons
'll0®^' dasivijo, užblokavo, privertė įį trantų ir policijos (vyko susidūrimai, 
sustoti. Tačiau jis jau ėmėsi iš (į padegta eilė pastatų, išdaužyti lan- 
automato "apsiginti"-t. y. "išnaikin- § gai sužeista daug policininkų ir 
ti persekiotojus". Jį sunkiai sužeidė, § nrntosto d al win 
kiti liko gyvi, ir neaišku, kuo būtų § *
pasibaigęs jo "vadavimas", jei jis būtų § Lietuvos prezidentas Vytautas 
pasiekęs Vilnių... Aišku, tuos faktus | Landsbergis kovo 27 dieną pasveikino 
atsiras kam iškreipti, daug kartų Australijos ministrą pirmininką R. 
padidinti ir pritaikyti saviems argu- Bawį<e laimėjus rinkimus, o taip pat 
mentams - "užtikrinti tarybinių karių < išreiškė padėką užsienio reikalų 
saugumą".... bjauru, taip kaip 1940 | ministrui Gareth Evans už diplomati- 
metais..? (...) įį nĘ paramą Lietuvai.

Kovas, jau susprogo medžiai, nužy- § 
dėjo žibutės, kaimo keliukai pilni § 
bešokinėjančių varlių. Joms politika § Lenkijos radijo pranešimais, pasku- 
nerūpi. O žmonės. Eini vieškeliu § tinėmis dienomis Sovietų Sąjunga 
matai stovi žmogus - jeigu tikras S uždarė dal' sienos tarP Lietuvos ir 
lietuvis, tai šyptels, "labas" gražiai ! Lenkil°s- Sustabdytas reguliarus susi- 
atsakys, žvilgsniu sušildys, pakels akis ! siūsimas autobusais. Lenkijos ir So- 
nuo žemės ir pažiūrės į tave geru! wetų Sąjungos gyventojai gali sugrįž- 
žvilgniu, papolitikuos su tavim, pasi- i ' namus, pasinaudodami Ogrodniki 
guos..." c sienos perėjimo punktu, esančiu Su-

Jadvyga § valkijoje.

Naujai išrinktas Estijos parlamen- 
įį tas paskelbė , kad Sovietų Sąjungos 
(į įstatymai Estijos teritorijoje neturi 
(į galios. Atskiru nutarimu paskelbta 
iį pereinamojo periodo į pilną Estijos
§ respublikos nepriklausomybę pradžia. 
§ Už šį nutarimą balsavo 65 parla- 
y mento nariai, prieš - 4, susilaikė - 5. 
? Likęs 31 parlamento narys, kurių 
1 dauguma yra rusų tautybės, nors 
| debatuose smarkiai puolė šį nutarimą, 
< tačiau balsavime nedalyvavo.
.< *
§ Estijos parlamentas valstybės pre- 
§ zidentu išrinko 61 metų amžiaus 
§ Arnold Ruutel. Parlamento pirmininku 
§ išrinktas Julo Nugis, jo pavaduotoja 
§ tapo Liaudies Fronto lyderė Marju 
J Lauristen.
§ *
N

Lietuvos užsienio reikalų ministe- 
įį rijos pranešimu, Islandija teigiamai 
įį atsiliepė į Lietuvos vyriausybės krei- 
§ pimąsi, kad jos teritorijoje būtų 
§ pravesti pasitarimai tarp Lietuvos ir 
§ Sovietų Sąjungos atstovų.
§ *
y Tęsdama bauginimo akciją, sovietų 
$ žinių agentūra TASS pranešė, kad 

Gudijos aukščiausias sovietas, Lietu- 
| vos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos 
| atveju, pareikalaus iš Lietuvos Vil- 
<į niaus krašto su pačiu Vilniumi.
§ *
§ į Uralo kalnus atsiremiančios
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

f 
§ 
§

Baškirų autonominės respublikos sos
tinė Ufa, turinti daugiau kaip milijoną 
gyventojų, visą parą neturėjo geriamo 
vandens. Upė, iš kurios miestas ima 
vendenį, buvo užteršta nuodingomis 
cheminėmis medžiagomis.

*
Pačioje didžiausioje iš Indiją suda

rančių valstijų Uttar Pradeš viešose 
įstaigose uždraustas anglų kalbos 
vartojimas. Vietoje anglų kalbos 
įvesta vietinė hindi kalba.

*

- Ką sakai, Marcijonai? Kviečia į susirinkimą? Ar ne kvailybė? Rinksime 
naują Apylinkės valdybą, kad po kelių savaičių, kaip avinai vėl išsilakstytų...?

- Taigi va...
- Sutinku, sutinku, Marcijonai, palikime tą pačią valdybą. Ji gali atidirbti už 

penkis vyrus, o aukas surinks Mykolas...
- Ką sakai? Žinau, žinau ant devinto kanalo... Ar nesakiau, nereikėjo 

skubėti..., o dabar dar viską prakiš...
"Mūsų pastogė" Nr.14 1990.4.9 pusi. 5
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SKAITYTOJŲ ŽODIS

LIETUVOJE
Po Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos paskelbimo apie Lietuvos 

Respublikos nepriklausomybės atstatymą, Lietuvos sportininkai atsisakė 
dalyvauti Sovietų Sąjungos sportinėse rinktinėse ir čempionatuose.

*****
Kovo 17 dieną Čekoslovakijos sostinėje Prahoje Lietuvos Tautinio olimpinio 

komiteto generalinis sekretorius Janis Grinbergas kalbėjosi su Tarptąutinio 
olimpinio komiteto prezidentu J. A. Samaranch dėl Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (Stojimo j šią organizaciją. Pažadėta, kad ši problema bus 
sprendžiama rudeni Tokijo mieste įvyksiančiame Tarptautinio olimpinio 
komiteto kongrese. Realu, kad Lietuva vėl taps pilnateise Tarptautinio 
olimpinio komiteto nare.

BRISBANEJE
Brisbanės lietuvių sporto klubo "Baltija" vyrų krepšinio komanda, žaisdama 

penktos grupės turnyre, laimėjo pirmą vietą.
Sveikiname mūsų sportininkus!

Brisbanietė

ADELAIDĖJE
Susirinkimas

Visuotinis metinis narių susirinkimas įvyks 1990 m. balandžio mėn. 22 d.
Lietuvių namuose, pradžia 2 valandą.

Susirinkimo darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Praeitų metų visuotinio susirinkimo protokolo skaitymas.
4. Mandatų komisijos sudarymas.
5. Klubo pirmininko pranešimas.
6. Klubo iždininko pranešimas.
7. ALB Adelaidės Apylinkės kontrolės komisijos akto skaitymas.
8. Klubo veiklos tvirtinimas.
9. Klausimai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus aktyvius sportininkus, klubo narius ir prijaučiančius, kas 
domisi klubo ateitimi.

A.L.S.K. "Vytis valdyba.

Daug kartų buvau pasiruošęs ir 
pradėjęs dalintis savo mintimis su 
"Mūsų Pastogės" skaitytojais apie 
žaibo greičiu vykstančius įvykius 
mūsų tėvynėje, bet džiaugsmo ašaras 
nustelbė siaubingos žinios, kurios mus 
pribloškė, tačiau nenugąsdino, nenu
tolino tvirto Lietuvos vyriausybės 
pasiryžimo drąsiai kovoti už paskelbtą 
nepriklausomybės atstatymą. Mes 
kantriai laukėme penkias dešimtis 
okupacijos metų. Tauta buvo žlugdo
ma, kankinama, suiminėjama, depor
tuojama. Ir už ką? Vien dėl to, kad dvi 
imperialistinės, gobšios valstybės ne
siskaitė su mažų tautų egzistencija. 
Per tą laikotarpį Lietuva neteko 
daugelio tūkstančių savo tautiečių. 
Kas už tai atsakingas?

Lietuvos istorijoje 1990 metų kovo 
11 - toji diena liks amžinai atmintina, 
kaip Lietuvos nepriklausomybės at
statymo diena. Kaip garbinga, kad 
mažutė Lietuva buvo pati pirmoji 
respublika Sovietų Sąjungoje, kuri 
drįso pralaužti ledus ir visam pasauliui 
paskelbti, kad ji, prisilaikant demo
kratinių principų, paskelbė tvirtą 
savo tautos valią būti vėl laisva. 
Pasaulinė spauda, televizija ir radijas 
skelbė sensacingas žinias, kurios tilpo 
pirmuose laikraščių puslapiuose. Gar
bė Sąjūdžiui.

Per ilgus, sunkius bei vargingus 
okupacijos metus, lietuvių tauta 
kantriai ruošėsi, augino, mokslino 
jaunąją kartą ir skiepijo jiems 
patriotiškumą, o svarbiausiai įtikino, 
kad lietuviai nesiskiria nuo kitų 
tautybių, jie irgi turi teisę egzistuoti 
tarpe kitų tautybių laisvame demo
kratiškame pasaulyje. Tas jau buvo 
įrodyta per dvidešimt dvejus mūsų 
nepriklausomybės metus.

Lietuvos komunistų partija, atsi
skirdama nuo centrinės Maskvos

komunistinės partijos, nustebino ne 
tik Vakarus, bet ir pačius sovietus, 
kurie niekada to nesitikėjo. Šio 
žingsnio sustabdyti nepadėjo net 
paties M. Gorbačiovo trijų dienų 
vizitas į Lietuvą. įtampa didėjo, 
sovietų imperialistinio milžino repu
tacija Vakarų valstybėse pakibo ore. 
Ką darys? Ar bus panaudota ka
riuomenė? Prieš ką? Prieš mažutę 
beginklę valstybėlę? Prieš tautą, kuri 
trokšta taikiai ir nepriklausomai 
gyventi? Čia visu savo ryškumu 
pasireiškė milžiniška sovietinės meš
kos ambicija, ir ji, panikoje, norėdama 
parodyti pasauliui savo galią, "praty
bas" nutarė daryti pačiame Vilniuje, 
pasiųsdama tankus ir karinius dalinius 
bei lėktuvus. Prasidėjo nervų karas. 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezi
dentas G. Bush įspėjo M. Gorbačiovą 
ir prašė negadinti gerėjančių santykių 
tarp Maskvos ir Vašingtono.

Ekonominė ir politinė padėtis 
Sovietų Rusijoje yra katastrofišklau- 
sioje padėtyje. Latvija, Estija, Armė
nija, Moldavija, Gruzija, Azerbaidža
nas, Ukraina siekia ir nori siekti 
nepriklausomybės. Tai netolimos atei
ties klausimas.

Šioje rimtoje Lietuvos padėtyje, 
lietuviai laukia užtariamojo balso iš 
visų demokratinių valstybių. Tai 
padėtų šioje nelygioje kovoje rasti 
išeitį. Kito kelio nėra, liko tik kantriai 
tartis ir surasti būdus, kurie būtų 
atatinkamai prieinami tiek Lietuvai, 
tiek Sovietų Rusijai.

Lietuva ir viso pasaulio lietuvių 
išeivija giliai įvertina profesoriaus V. 
Landsbergio šaltą, tvirtą ir energingą 
laikyseną šioje nelygioje kovoje dėl 
Lietuvos egzistencijos. Valio Sąjūdis. 
Tegul padeda jums Viešpats.

R. Šemetas

GEELONGE
ATSISVEIKINOME

TRŪKO SUSIVIENIJIMO DVASIOS

Gal du metai nėra toks labai ilgas 
laiko tarpas, bet per dvejus metus mes 
buvome pripratę prie kunigo Juozo 
Petrausko ir jo pamokančių pamokslų. 
Kunigas visada rasdavo laiko savo 
parapijiečiams, visada lankė juos.

Sausio 18 dieną kunigas J. Petraus
kas atlaikė paskutines pamaldas 

Nuotraukoje iš kairės: Romas Klupša, Vera Klupšienė, Stasė Klupšaitė, 
Antanas Pisarskis, Jadvyga Žagrienė, kunigas Juozas Petrauskas, Jūratė 
Petraitienė, imgarda Gailiuvienė, Vidmantas Petraitis ir Lietuvių sąjungos 
klubo pirmininkas Juozas Gailius.
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Geelongo lietuviams, o po pamaldų su 
svečiais iš Lietuvos, kurių tuo metu 
buvo net visas penketas ir giminaičiais 
nusifotografavo prie bažnyčios.

Šiuo metu kunigas J. Petrauskas 
paskirtas australų parapijai Yarra- 
ville.

Kovo 18 dieną Geelonge, kaip 
Melbourne, Sydnejuje ir kituose lietu
vių centruose buvo švenčiama prieš 
savaitę Lietuvoje paskelbtas nepri
klausomybės atstatymas.

Šį istorini įvykį iškilmingai šventė 
visos lietuvių organizacijos, grupės, 
klubai. Ta diena buvo pašvęsta savo 
solidarumo išreiškimui su misų bro
liais ir seserimis tėvynėje, pareikšti 
mūsų visišką pritarimą Lietuvoje 
priimtam sprendimui.

Tačiau Geelonge tą dieną, deja, 
pritrūko susivienijimo dvasios. Bažny
čioje, ir vėliau Lietuvių namuose 
nebuvo susirinkę visi tie, kurie vienu 
balsu galėtų pasveikinti Lietuvą.

Prieš daugelį metų, dėl tada 
atrodžiusių svarbių priežasčių, tar
pusavyje konfliktuojantys lietuviai 
susiskaldę į dvi grupes. Vieni pasi
vadino Sąjungininkais, o kiti Bendruo- 
meninkais. Kiekviena grupė nuo to 
laiko ruošė atskirus subuvimus.

Kovo 18 dieną kaip tik išpuolė 
Sąjungos organizuota iešminė, tuo 
pačiu laiku kai Apylinkė salėje rengėsi 
pravesti Nepriklausomybės minėjimą. 
Nenagrinėsiu šio pasenusio konflikto 
dabartinės vertės. Mano noras tik

AUKOS SĄJŪDŽIUI
Lietuvos Respublikos nepriklauso

mybės atstatymo proga, Geelonge 
Sąjūdžiui remti aukojo:

100 dolerių - S. ir T. Šutai;
po 50 dolerių - A. Gvildys, 0. 

Gvildienė, A. Scano, I. Šimaitienė;
po 20 dolerių - V. Šalavėjus, J. 

Sedliorius, O. Schrederis, A. Joman
tas;

po 10 dolerių - B. Ahpeney, F. ir M. 

didelio nusivylimo išreiškimas, kad abi 
grupės nerado kelio šį svarbų momen
tą pagerbti solidariai. Nejaugi nebuvo 
įmanoma pašalinti, - nors šiai vienai 
dienai, - nuomonių skirtumus. Juk šis 
kovo 11 dieną paskelbtas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo aktas 
yra pati svarbiausia diena Naujosios 
Lietuvos istorijoje ir liečia taip pat 
absoliučiai visus užsienyje gyvenan
čius lietuvius.

Viena iš ilgamečių salėje susirinku
sių narių, salėje liūdnai sakė: "Čia 
yra labai netautiškas pasielgimas".

Šiame straipsnyje išreiškiu ne mano 
vienos, bet ir daugumos susirinkusių 
sentimentą.

Kliūčių ir nepatogumų gal daugybę 
reikėtų nugalėti vienai ir kitai grupei, 
bet laikinas "paliaubų" susitarimas tą 
dieną buvo būtinas. Vietoje to, buvo 
sprendžiami maži vietinės reikšmės 
klausimai: ką daryti su jau supirktais 
ir užsakytais iešminei produktais, kaip 
atšaukti jau paskelbtą susitikimą. Man 
atrodo, kad atsižvelgiant į tos šventės 
didžiulę svarbą, tokie argumentai 
turėjo likti neištarti.

Ina Šimaitis

Andriukoniai, V. Aukštiejus, F. ir A. 
Bandžai, M. Buckienė, M. Cimarma- 
nienė, M. Kymantas, P. Papreckas, P. 
Vaičekauskas, C. Vaičekauskienė, L. 
Volodka, R. Skerienė, S. Šutas, A. 
Uldrikienė, A. ir A. Žvirbliai.

Aukos dar renkamos. Ačiū aukoju
siems.

Geelongo Apylinkės 
valdyba
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Kaip jau priimta, Geelongo skautų 
židinio vadovybė ir šiais metais, per 
ilgąjį svatgall kovo mėnesio 11-13 
dienomis, suorganizavo žūklės iškylą 
prie Bolaco ežero. Žvejų skaičius, gal 
šiek tiek mažesnis, kaip ankstyves
niais metais, bet buvo Įvairesnis. 
Galima sakyti, kad žvejų buvo iš viso 
pasaulio. Čia žvejojo svečias Romas 
Klupšas iš Joniškio. Jis su savo sesute 
Stase viešėjo pas jų dėdienę Geelon- 
ge. Buvo čia ir "Baltic News" atstovai 
Viktorijos valstijai Antanas ir Giedrė 
Kaladės. Šeštadieni atvykęs Melbour
ne Apylinkės valdybos vicepirminin
kas Kęstutis Lynikas su žmona ir dar 
pora draugų. Tik neteko girdėti ar jie 
buvo "pamerkę" savo meškeres eže
ran ar ne. Šeštadienio rytą prasidėjo 
varžybos. Jos tęsėsi iki sekmadienio 5 
valandos vakaro. Per ši laiką buvo 
sugauti 27 ešeriai ir 18 ungurių. 
Šeštadieni, po vakarienės buvo išaiš
kinti laimėtojai. Pirmoji premija 
daugiausiai, net 11 ungurių sugavu
siam, teko iškylos virėjui P. Vaiče
kauskui. Antroji premija turėjo ati
tekti sugavusiam "paslaptingo" svorio

Geelongo lietuvių skautų židinio žvejai. Stovi iš kairės: G. Valaitienė, K. 
Starinskas, J. Manikauskas, L. Bungarda, A. Kaladė, D. Kaladienė, I. 
Tamošaitienė. Viduryje pakėlęs ranką klūpo svečias iš Lietuvos R. Klupšas. 
Sėdi iš kairės: H. Kaladė, P. Vaičekauskas, M. Bindokienė, G. Kaladienė, V. 
Bindokas ir V. Mačiulis.

A ID IE IL A\ II ID E J IE
Finansinės paramos telkimas atsi

statančiai Lietuvai yra labai svarbus 
ir visų pripažintas išeivijoje gyvenan
čių lietuvių uždavinys. Tačiau Aus
tralijoje be raginimų nieko konkretaus 
dar nėra padaryta.

Adelaidės Apylinkės valdyba pra
šant siųsti aukas i Ameriką, savo 
bendruomenėje didelio entuziazmo 
nesurado.

Telkimo darbas bus daug sėkmin
gesnis savo iniciatyvą parodant ir 
turint tokj fondą Australijoje. Taip 
pat nenumatoma, kad atsirastų kokie 
nors sunkumai tuo fondu Lietuvai 

ešerį - 501 gramų. Pasvėrus visus 
sugautus ešerius, paaiškėjo, kad tokio 
svorio ešeri pagavo žvejas iš Lietuvos 
Romas Klupšas. Iškyloje dalyvavusios 
"Baltic News" atstovės pasiūlymu, 
šeštadienio vakare buvo pravesta 
loterija "Baltic News" paremti. Lote
rijai fantą aukojo iškylos vadovas L. 
Bungarda. Buvo parduota 100 bilietų 
po vieną doleri, taigi biuletenis 
praturtėjo visu šimtu dolerių. Loteri
jos prizas atiteko Daliai Kaladienei iš 
Mt. Wawerly ir ji tuoj pat pavaišino 
visus stovyklautojus. Abu vakarus iki 
pačių paryčių prie laužo skambėjo 
lietuviškos dainos, kurių klausėsi 
oposumai medžiuose ir žuvys vande
nyje. Pirmadienio ryte, užbaigiant 
stovyklą, atšventėme tik paskelbtą 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą 
ir naujam Lietuvos prezidentui Vy
tautui Landsbergiui sugiedojom il
giausių metų. Iškylą užbaigėme 
giesme "Lietuva brangi". Visi išsi
skirstėme link namų, susitarę pasima
tyti kitais metais.

L. B.

pasinaudoti tiesiogiai iš Australijos.
Adelaidės Apylinkės valdyba nuta

rė (steigti Fondą Lietuvai Remti, 
kuris reguliariai praneš aukojančių 
sąrašus, kiek ir kodėl buvo Sąjūdžiui 
pareikalavus išmokėta ir fondo balan
sas. Fondo atsiskaitomybė bus tikri
nama Apylinkės revizijos komisijos.

Valdyba kreipiasi į visus Pietų 
Australijos lietuvius ir organizacijas 
remti šį fondą.

J. Stačiūnas
Adelaidės Apylinkės valdybos 

pirmininkas

Fondo rėmėjus:
3000 dolerių - ALB Adelaidės 

Apylinkės valdyba;
1000 dolerių - Adelaidės lietuvių 

pensininkų klubas;
500 <jolerių - E. ir M. Važeliai;
po 200 dolerių - R. ir A. Cavanagh, 

L. Radzevičienė;
110 dolerių - E. ir S. Dainiai;
po 100 dolerių - Cibulskiai, O. 

Dundienė. L. Gerulaitis, B. Jurgelio
nis, V. ir M. Neverauskai, J. ir K. 
Pauliukėnai, A. ir M. Pečiuliai, J. 
Stačiūnas, V. Stalba, J. ir A. Seraliai, 
L. Siaustas, D. ir S. Urnevičiai, G. ir J. 
Vasiliauskai, V. ir C Vasiliauskai, 
neskelbiąs pavardės;

70 dolerių - A. ir V. Patupai;
po 50 dolerių - R. Baužė, S. ir C. 

Dubinskai, E. Hostry, E. ir Pr. 
Matiukai, J. Purvins, J. Reinkė, J. 
Songaila, B. ir G. Straukai, A. 
Vitkūnas, A. ir P. Žiliai;

po 40 dolerių - E. Adamonis, A. ir 
V. Gudaičiai, J. ir V. Statnickai;

po 30 dolerių - J. Poškus, P. 
Snarskis;

po 20 dolerių - N. Alvikienė, A. ir J.
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(Broliui Vincui)
Tu nuo priešų traukeis iš laukų tėvynės. 
Nuo laukinių ordų, budelių žiaurių. 
Jūs mažai tiek buvo, bet tėvynę gynėt, 
Nors jau trūko ginklų, trūko šovinių.

Tavo širdis verkė. Veidas rūstus buvo,
Kai matei tėvynės kruvinas žaizdas. 
Tu matei, kad daugel Tavo draugų žuvo, 
Bet palikti teko Lietuvos dirvas.

Krauju sruvo žemė, Lietuvos žemelė, 
Atėjūnai kelią skynė sau ugnim.
Jie lavonais klojo mūs gimtinėj kelią,
Kelią jie žymėjo ašarom, mirtim...

Ordos hunų veržės per laukus tėvynės, 
Per laukus Europos, griovė miestus jos. 
Jie kas šventa buvo, kojomis sumynė, 
Net vaikus jie trėmė iš šalies gimtos.

Priglaudė jus žemė, tolimoji žemė, 
Žemė okeanų, tolimų, gilių.
Nuožmūs okupantai čia nebegyveno
Ir nebuvo judų, kruvinų stribų.

Priglaudė jus miestai ir maži miesteliai, 
Fermerių sodybos tarp žalių laukų, 
Bet sapnuose matėt kryžius šalia kelio 
Ir motulę seną prie gimtų namų.

Tu matai sapnuose, kaip bėgiojai mažas,
Prie namelio gimto, prie baltų beržų,
Bet gegulė būrė tolimą kelionę. 
Kad neteks girdėti vyturio dainų.

Nors vaišinga žemė, ši australų žemė, 1 
Bet brangesnė žemė Lietuvos mažos, 
Nors čia daugel metų Tavo pragyventa, 
Bet nesi pamiršęs Tu savos tautos.

Žmonės turi savo vieną tik tėvynę,
O tėvynė tavo gimta Lietuva..!
Nors ji nukankinta, budeliai ją trypia...
Tu jos nepalieki savo maldoje...

Alfonsas Stabingis 
(Lietuva, 24.2.1990)

A. t A. Jonui Zoniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Danutę, dukrą Ritą ir visus 
artimuosius.

Viktorijos evangelikai

Grigoniui, J. M. Gylys, B. ir J. 
Jonavičiai, A. ir U. Juciai, J. Lanktys, 
A. ir O. Mačiukai, B. Masloniai, G. 
Pasiczinskyj, kun. J. Petraitis, M. 
Playford, P. S. Pusdešrlai, V. Ratkevi
čius, J. Slankevičius, P. Smolskis, P. 
Staugienė, J. Taunys, A. Urnevičius, 
P. Vilkienė, J. Vitkūnas, V. ir J. 
Vosyliai;

po 15 dolerių - V. Šulcas, L. 
Vitkūnlenė;

po 10 dolerių - J. Aleksandravičius, 
P. Andrijaitis, N. Arminienė, P. 
Bielskis, A. Blandis, B. ir A. Budriai, 
A. M. Dainius, K. Dienienė, E. Dukas, 
P. Džiugėtis, R. Jablonskis, K. 
Kaminskas, A. Kaminskienė, R. ir A. 
Kubiliai, L. Merūnienė, E. ir A. 
Mikeliūnai, nepasirašęs, L. ir R. 
Pociai, R. Pocius, L. Rupinskaitė, B. 
Sabeckis, O. Stimburienė, J. Vanagas, 
K. Vanagienė, K. Varnas, A. Vitkū
nas;

po 5 dolerius - E. Dryžienė, A. 
Merūnas, J. Mieliauskas, R. Vaičius.

J. Stačiūnas
Fondo vedėjas
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AUKOS
Aukas Fondui Lietuvai Remti 

prašome siųsti: Lietuvai Remti Fon
das, 43 Knox Tee., Skye, S.A. 5072 
arba (mokėti tiesiogiai ( Fondo 
sąskaitą "Lithuanian's Aid Fund" - 

Talkos Koop. sąskaita Nr. 8019. 
Fondo sąskaitoje jau surinkta 7.990 
dolerių.

Su didele padėka ir malonumu 
skelbiame pirmuosius Lietuvai Remti

Pagerbdama

A. t A. Reginą Statkienę 
vietoje gėlių, 20 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei".

M. Klimaitienė, W.A.
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Info rm a c i j a
Aukos

Mūsų Pastogei 
MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
J. Baikovas N.S.W. $5
V. Šebrinskas vic. $20

NAUJI SKAITYTOJAI
Ed. Vinčiūnas, Vic.

HOBARTE
Hobarto Apylinkės valdyba Motinos 

dienos minėjimą rengia gegužės mė
nesio 12 dieną (šeštadienį), 6 vai. 
vakare, Hildegard ir Bonifaco Šikšnių 
namuose: 43 Easton Av„ Moonah 
West.

Visas motinas prašome apsilankyti 
šiame minėjime ir priimti pagarbą, 
kurią pelnėte augindamos savo šei
mas.

Ateikite visi, kurie norite išreikšti 
savo meilę ir pagarbą lietuvėms 
motinoms. Ateikite. Ši diena jums 
suteiks progą pareikšti pagarbą ne tik 
savo motinoms, bet ir visoms lietu
vėms motinoms, kurios yra čia, 
tėvynėje Lietuvoje ir visame pasauly
je.

Apylinkės valdybos narys rengi
niams J. Paškevičius žada visus gerai 
pavaišinti, o motinoms ir šampano 
parūpinti. Kiti atsineškite savo gėri
mus.

S. Augustavičius

MELBOURNE
A. A. Antanaui Ramanauskui mirus, 

vietoje gėlių, A. Narušienė iš Mel
bourne, 20 dolerių aukojo Lietuvių 
tremtinių šalpos komitetui.

SYDNEJUJE
Balandžio mėnesio 22 dieną, 2 vai. 

po pietų Bankstowno Lietuvių na
muose įvyks Sydnejaus Apylinkės 
narių visuotinis metinis informacinis 
susirinkimas. Susirinkimo darbotvar
kėje:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo prezidiumo sudary

mas: pirmininko, sekretoriaus ir 
mandatų komisijos;

3. Valdybos narių pranešimai: 
pirmininko, iždininko ir revizijos 
komisijos;

4. Valdybos rinkimai;
5'. Diskusijos dėl pranešimų;
6. Einamieji reikalai, klausimai ir 

sumanymai;
7. Susirinkimo uždarymas.
Visi kviečiami gausiai dalyvauti 

šiame susirinkime.
Susirinkimo metu bus renkamas 

A LB nario mokestis.
Nustatytu laiku nesusirinkus reika

lingam skaičiui narių, po pusės 
valandos, susirinkimas įvyks, nežiūrint 
susirinkusių skaičiaus.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

L.B Spaudos S-gos 
PRANEŠIMAS
Pranešame mielų "Mūsų Pastogės" 

skaitytojų žiniai, kad nežiūrint padi
dėjusių kainų laikraščio išleidimui, 
visų užuojautos spausdinamos už 
dešimtį dolerių.

Ateityje, taupant pašto išlaidas, 
laikraščio administratorius sąskaitų 
už užuojautas daugiau Jums nebesiųs. 
Todėl prašome visus, siunčiant prašo
mų atspausdinti užuojautų tekstus, 
kartu atsiųsti ir 10 dolerių mokestį 
arba šį mokestį atsiųsti kartu su 
laikraščio prenumerata.

ALB Spaudos Sąjungos 
valdyba

AUKOS
SĄJŪDŽIUI

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 
per Sydnejaus Apylinkės valdybą 
aukojo:

100 dolerių - V. ir E. Brilingai iš 
Bathursto;

50 dolerių - B. M. Prašmutaitė iš 
Melbourno;

40 dolerių - P. Kaunas;
po 20 dolerių - A. Ližaitis, A. Žilys 

ir J. Kaufeldienė.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas!

Sydnejaus Apylinkės 
valdybos iždininkas

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

A. A. Antano Ramanausko atmini
mui aukojo:

po 20 dolerių - L. Bučeiis (1345), 
H. Statkuvienė (155), K. Starinskas 
(133).

A. A. B. Duobos atminimui aukojo:
20 dolerių - Melbourno Dainos 

Sambūris (90), A. A. Vinco Žiogo 
atminimui.

A. A. Jono Zoniaus atminimui 
aukojo:

10 dolerių - E. Margan - Margana- 
vičius (105).

Australijos Lietuvių Fondo valdyba 
parėmė:

1500 dolerių - Rasą Zdaniutę, 
lankančią V asario 16 - sios gimnaziją,

1000 dolerių - Adelaidės lietuvių 
chorą "Lituania", 40 metų veiklos 
jubiliejaus proga.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MO Ft G ASB ORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

DIDĮJĮ penktadienį

kovo 13 dieną klubas uždaras.

ANTRĄ VELYKŲ DIENĄ

Kovo 16 dieną (pirmadienį) klubas atidarytas
nuo 11 valandos.

BALIU nuomos; kainos
Organizacijos ir klubo nariai gali išsinuomoti sales sekančiomis

kainomis:
Seilė 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 NIS BALI US

VILNIUS
Lietuvos prezidentas V. Landsber

gis pasiuntė Maskvon raštą, kuriame 
sakoma, kad Lietuva neturi intencijos 
skubėti prie nepriklausomybės ir 
pakvietė Maskvos atstovus į Vilnių, 
kad būtų galima išsiaiškinti Maskvos 
nuomonę šiais klausimais.

Lietuvos pasiskelbimas atstatyta 
nepriklausoma respublika nereiškia 
greito visiško nepriklausomumo įvedi
mo ir sienų tvarkos.

Šiuo pareiškimu buvo nepatenkinti

daugelis Sąjūdžiui priklausančių de
putatų. Sąjūdžio tarybos narys ir 
saugumo komiteto pirmininkas Zigmas 
Vaišvila aiškina, kad Lietuva su 
Sovietų Sąjunga turi tartis tik 
atsiskyrimo klausimu.

Svarstant atsiskyrimo planą sovietų 
Tautybių Taryboje, diskusijose prie 
bendros nuomonės neprieita. Vieni 
tvirtino, kad toks planas yra per 
griežtas, kiti kad per švelnus.

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės“

prenumeratą

Mūsų mylimam dėdei ir švogeriui

A. A.
VLADUI GRIGALIŪNUI

mirus, vietoje gėlių, 100 dolerių aukojame Sąjūdžiui.

Margarita Kavaliauskienė, Elvira, Alma 
ir Antanas

| ® SIUNTINIAI Į LIETUVĄ j
| 0 Prieinamos kainos 0 Didelis pasirinkimas |
I 0 Aukštos kokybės maisto, kosmetinių priemonių ir rūbų. I

AGENT - CONTAL CO
j MELBOURNE - 253 Flinders Lane, tel. (03) 654 1400
I „ALMA TRAVEL“ - 382 Little Collins,Street, tel. (03) 670 2288
I DANDENONG - 71 Foster Street, tel. (03) 792 0593
I SUNSHINE.- 10A City Place, tel. (03) 311 4334
j SYDNEY - 72 Campbell Street, tel. (02) 212 5077 |

BANKSTOWN - 302 Chapel Road South, tel. (02) 790 2694
i 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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