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LIETUVA—
Vasario 16-oji

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus brolius ir seseris 
lietuvius, gyvenančius Tėvynėje ir visame pasaulyje Vasario 16-sios - 
Nepriklausomybės šventės proga. Minėdami šią 72 metų Lietuvos valstybės 
atstatymo sukaktį, reiškiame ypatingą džiaugsmą, kad po ilgos krašto 
okupacijos ir priespaudos dabar jau antrą kartą galime visi ir visur ją laisvai ir 
iškilmingai švęsti. Šia proga, mes didžiuojamės visų Lietuvoje gyvenančių ir 
dirbančių tėvynės laisvinimo darbą pasišventimu, aukojimus! ir drąsa, ir 
linkime visiems ištvermės ir Dievo bei gerų žmonių palaimos. Mes jungiamės 
su visa išeivija į Lietuvos laisvinimo darbą ir taip pat skatiname visus musų 
brolius ir seseris, išblaškytus po devyniolika pasaulio kraštų ir toliau, su dar 
didesniu entuziazmu remti atgimstančios Lietuvos laisvinimosi procesų. Mes 
dėkojame visiems individualiai ir visoms organizacijoms, kurie ir kurios jau 
antri metai Lietuvos laisvinimo darbui skiria savo talentus, savo laiką ir savo 
dosnumą. Lietuva darbar švenčia savo Nepriklausomybę, bet ji tai daro vis dar 
okupacijos šešėlyje, kurio debesys šiek tiek supilkėjo, bet vis dar nėra išnykę. 
Šie metai mums taip pat atneša ir tragišką penkiasdešimties okupacijos metų 
sukaktį, kurios retežiai, net ir Nepriklausomybę švenčiant, dar žvanga. Mes 
tikime, kad Nepriklausomybės ir laisvės šviesa išsklaidys okupacijos šešėlius Ir 
ištirpins laisvę gaubiančius retežius, ir, kad Lietuva greit išvys pilną laisvę ir 
atgaus savo teisėtą nepriklausomą valstybiškumą.

Prof. Vytautas J. Bieliauskas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybos pirmininkas

Vasario 16 - toji yra mums - lietuvių tautai - pati reikšmingiausia šventė 
metų bėgyje. Nušluostę savo kasdienybės dulkes, šiemet iškilmingai minėsime 
72 - ąją Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. Bet švęsime tik 
sukaktį, nes Lietuva dar nėra laisva, nors jau ir švinta viltis jos prisikėlimui.

Lietuvių tauta, per amžius saugojusi tautines vertybes, kovojusi už savo 
krašto laisvę, 1918 metų Vasario 16 - tosios aktu ir lietuvių kovotojų krauju 
atkūrė nepriklausomą Lietuvą. Žmonės ėjo į naują gyvenimą su ryžtu, viltimi 
ir tikėjimu į tiesą, žmoniškumą ir geresnį rytojų. Per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus, Lietuva puošėsi vis gražėjančio, naujo gyvenimo žiedais.

Mes buvome maži, o mūsų nelaimei kaimynai turėjo kitokius planus. Vienas 
iš jų, nesitenkindamas jau užgrobtų svetimų žemių plotais, užgesino ir 
Lietuvos laisvės žiburius. Buvo sustabdyta krašte bujojusi gerovė, užgniaužti 
laisvi kūrybingi metai... įsisiūbavo krašto naikinimas - siautė areštų ir 
trėmimų bangos, žudomi nieku nenusikaltę gyventojai. Visą tai, bet tik 
laikinai, sulaikė užsiliepsnojusi karo audra. Lietuvą užėmė antrasis okupantas, 
kuris buvo nedaug ką geresnis už pirmąjį.

Praūžė viską naikinantis karas. Nežiūrint didelių lietuvių tautos vargų ir 
kraujo aukų, Lietuvai laisvė nebuvo žadėta. Grįžęs raudonasis okupantas dar 
su didesniu įniršiu naikino mūsų tėvynę. Tūkstančiai Lietuvos sūnų ir dukterų, 
traukdamiesi nuo teroro, pasklido benamiais po platųjį pasaulį. Didinga 
Lietuvos praeitis Ūko lyg sapnas, o jos ateitis - beviltiška svajonė.

Bet šiandien Lietuva, kaip ir prieš 72 metus, yra prisikėlimo ženkle. Jau 
švinta niūri Lietuvos padangė. Iš nelaisvės sutemų kyla Lietuvos žmonės 
nepriklausomam gyvenimui. Su Vasario 16 - tąja ateina ir viltis, kad Lietuva ir 
vėl išsivaduos iš ją slegiančios okupacijos.

Mūsų brolių ir sesių tėvynėje pastangos, darbai, ryžtas ir tikėjimas 
Lietuvos nepriklausomybe tebūna įkvėpimu mums tusiems. Išeivijoje mūsų 
pareiga prisidėti kuo tik galime prie jų darbų sėkmingo vainikavimo. 
Ištieskime pagalbos ranką, kai jie jos šauksis. Paremkime jų siekius, nes mūsų 
visų vienas tikslas - Nepriklausoma Lietuva.

ALB KRAŠTO VALDYBA

MASKVA
Pirmą kartą Sovietų Sąjungoje, nuo 

1920 metų, Maskvos centre jau 
kelintą dieną demonstruoja virš dviejų 
šimtų penkiasdešimties tūkstančių 
gyventojų. Demonstrantai, nešini vė
liavomis ir plakatais, reikalauja So
vietų Sąjungoje įvesti daugiapartinio 
valdymo sistemą, panaikinti Sovietų 
Sąjungos Konstitucijos 6 - tąjį

straipsnį, kuris komunistų partijai 
garantuoja absoliučios valdžios mono
polį.
• Per radiją buvo pranešta, kad 
demonstracijos leidžiamos ir tai 
daroma su M. Gorbačiovo pritarimu. 
Viso pasaulio, o taip pat ir Australijos 
televizijos stotys jau kelinta diena, 
kaip rodo demonstracijas Maskvoje ir

Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
vadovų pasisakymus apie tai, kad jau 
ątėjo tas laikas, kai Sovietų Sąjungoje 
komunistų partija privalo pati atsisa
kyti vienvaldiškumo.

Radikalių pažiūrų Maskvos deputa
tas, kalbėdamas į demonstruojančius 
pareiškė: "Sovietų Sąjungos žmonėms 
M. Gorbačiovas jau yra įkyrėjęs ir jo 
dienos suskaitytos". Kiek šiuose 
žodžiuose slypi tiesos, parodys ateitis. 
Tačiau dar visai neseniai niekas 
negalėjo tikėti jog ateis tokia diena, 
kai Sovietų Sąjungoje net menkiausią 
kritinį žodį bus galima garsiai ištarti, 
o tuo labiau, jeigu tai kritinis žodis 
paties Sovietų Sąjungos prezidento 
adresu ir dar kelių šimtų tūkstančių 
minios akivaizdoje.

Istoriniame Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos plenume, valandą 
trukusioje kalboje, M. Gorbačiovas 
aiškiai išsakė du svarbiausius klausi
mus: partijos raginimą kuo skubiau 
vykdyti radikalias reformas šalyje ir 
apie tai, kad dabartinė sumaišatis 
Sovietų Sąjungoje savaime išprovoka
vo daugiapartinės valdymo sistemos 
būtinumą.

Komunistų partija ’ turėtų veikti 
demokratiniais pagrindais ir atsižadė
ti teisinio ir politinio pirmavimo.

M. Gorbačiovas angliakasių dele
gacijai pareiškė, kad jeigu komunistų 
partija šiuo metu nesugebės persior
ganizuoti, ji gali prarasti gyventojų 
pasitikėjimą ir tuo pačiu pasmerkti 
save pražūčiai.

Spaudoje rašoma, kad partijos 
plenumas sutiks panaikinti 6 - tąjį 
Sovietų Sąjungos Konstitucijos strai

psnį, bet dėl persitvarkymo M. 
Gorbačiovas gali susilaukti aštrios 
opozicijos.

Sovietų Sąjungos ambasadorius 
Lenkijoje Vladimir Brovikov kritikavo 
partijos vedamą politiką' ir kaltino 
partijos vadovybę, privedusią prie 
tokio chaoso šalyje. Vladimir Brovi
kov, turėdamas galvoje M. Gorbačio
vą, kuris vienu metu yra ir pirmasis 
komunistų partijos sekretorius ir 
prezidentas, pareiškė: "Tragedija yra 
tai, kad mes negalime atsisakyti vieno 
žmogaus vadovavimo ir valdymo 
valstybėje ir partijoje".

("The New York Times") ■J

VILNIUJE
Rumunija ir Rytų- Vokietija jau 

išardė stalininę saugumo sistemų 
savuose kraštuose. Lietuvoje ji ir 
toliau veikia, tik kitais metodais ir 
laukia savo valandos. Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Sąjūdžio spauda 
gavo ir paskelbė direktyvą, pagal 
kurią respublikos saugumas, vidaus 
reikalų ministerija Ir respublikinė 
prokuratūra turi kaupti duomenis apie 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ir 
kitų politinių partijų darbuotojus. 
Peršasi išvados, kad gal saugumas 
laukia M. Gorbačiovo nuvertimo, po 
ko tikisi, jog vėl sugrįš seni geri laikai.

•
Vasario mėnesio 24 dienos rinki

mams į Lietuvos Aukščiausiąją Ta
rybą Sąjūdis išstatė 141 - ą kandidatą, 
kurių tarpe - 36 komunistų partijos 
nariai.
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IMPERIJA
Rašo Dr. J- Kunca

Jausdamiesi bejėgiais sustabdyti 
rytų ir vidurio Europos atsiskyrimą 
nuo rusų imperijos, Kremliaus vadai 
nei nemėgino tam priešintis. Vietoje 
to, jie nutarė žūt būt savo rankose 
išlaikyti visas svetimas žemes, kurias 
buvo pagrobę po revoliucijos ir kai 
kurias, kaip Pabaltijo valstybės, 
okupuotas 1940 metais. Tik, regis, ir ši 
paskutinė imperijos fronto linija jau 
dviejose vietose pralūžo. Tai Pabalti- 
jysir Kaukazas. Nežiūrint pasitaikan
čių tvirtinimų, kad imperijos taip 
greitai nesugriūva, pradėjo griūti ir 
pats rusų imperijos branduolys - 
vadinamoji Sovietų Sąjunga.

Po M. Gorbačiovo, jam pačiam 
nelaimingo, o Lietuvai naudingo, 
apsilankymo mūsų krašte, Maskva ir 
pats M. Gorbačiovas jau įsitikino, kad 
šios respublikos ilgiau pasilaikyti 
nebus galima. Kremlius tik mėgina 
atitolinti šį jam taip skaudų atsisvei
kinimą su Lietuva pažadais apie 
"specialų" skyrybų įstatymą, kurio 
dar nėra, bet, kurį Kremlius neva 
ruošiąs. Mūsų tauta į tai neatkreipė 
didesnio dėmesio ir toliau atkakliai 
siekia nepriklausomybės.

Susiruošėte plaukti?
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Beveik tuo pačiu metu sovietinė 
valdžia pasiuntė kariuomenę į Azer
baidžaną, kur ketino su jos pagalba 
atstatyti tvarką ir drausmę anoje 
sovietinėje- respublikoje. A zerbaidža- 
niečiai kovojo su kaimynais armėnais, 
bet kuomet rusų tankai ėmė šaudyti į 
žmonių minias, o sovietų karo laivai 
bombarduoti anos respublikos žvejy
bos laivus užblokavusius priėjimą į 
Baku uostą, Azerbaidžaniečiai paliko 
ramybėje armėnus ir atsisuko prieš 
okupantus rusus. Dabar Azerbaidža
nas paskelbė ketinąs atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos. Baku miesto gyve
nimas suparaližuotas, krašte masinis 
visuotinis streikas.

Raudonoji armija, vietoje to, kad 
atstatyti tvarką, iššaukė naują nema
lonią reakciją: nustatė dar vieną 
respubliką prieš rusiškąjį okupantą. 
Šiuo metu yra jau dvi respublikos 
atvirai kalbančios apie atsiskyrimą 
nuo rusų imperijos. Lietuva sumaniai 
naudojasi konstituciniu - diplomatiniu 
ginklu. Azerbaidžanas - fanatišku 
musulmonų pasipriešinimu jau žinomu 
iš Afganistano invazijos patyrimo.

Imperijos vidaus krizė tokia rimta, 
kad Kremliui dėl to teko atšaukti 
sausio mėnesiui numatytą konferenci
ją, kurioje žadėta svarstyti Lietuvos 
problemas. Sovietų Sąjungoje šiuo 
metu yra, berods, apie 60 milijonų 
musulmonų, kurie be išimties simpati
zuoja azerbaidžaniečiams, jeigu ne
skaityti ir jiems draugingų persų ir 
turkų. Rusų imperijos integralumas 
"Mūsų Pastogė" Nr. 6 1990.2.12 pusi. 2

AR RUSIJA
kabo ant plauko ir ant nelabai tvirto 
plauko. Raudonoji armija, pasirodo, 
negali sudrausminti nepaklusnių res
publikų. O kitos jėgos Kremlius 
neturi. Blogiausiai, kad ne vien tik 
Lietuva ir Azerbaidžanas reikalauja 
nepriklausomybės. Be jų yra dar 
Estija, Latvija, Moldavija, Gruzija, 
Armėnija, kurios atidžiai stebi įvykių 
eigą, į atvirą kovą išėjusią Lietuvą. 
Jei Lietuvai pavyks, to paties pradės 
reikalauti ir kitos respublikos.

Maskva jau pradeda rodyti šiokį 
tokį nuosaikumą: nebegrąsina pražū
timi, kaip anksčiau. Patys rusai 
pradeda abejoti ar pajėgs ir toliau 
išlaikyti savo imperiją. Jų tarpe jau 
taip pat pasigirsta balsai apie Maskvos 
mėginimą tartis su atskiromis respub
likomis dėl tarpusavio santykių su
tvarkymo demokratiniais pagrindais 
galimybę. Išstojimo iš Sovietų Sąjun
gos mintis jau pasidarė nebe taip 
svetima ir pačių rusų ausims.

Ištikimieji rusiškai imperijai ir 
"kietieji" komunistai Maskvoje tokiu 
atveju turėtų progą iš užimamo posto 
pašalinti M. Gorbačiovą, bet kol kas 
neskuba. Armija gal ir turi pakanka

mai jėgos tai padaryti, bet nedrįsta, 
ypač pastebėjusi jos bejėgiškumą prieš 
bendrą tautos pasipriešinimą. Seno
sios tvarkos šalininkai pradeda galvo
ti, kad gal jau bus vėlu vėl įvesti 
griežtą discipliną ir sovietų hegemo
niją tiek prarastoje Rytų Europoje, 
tiek Pabaltyje ir Kaukaze. Nors M. 
Gorbačiovą gana daug kas imasi 
kritikuoti, tačiau jo vieton nėra 
kandidato, kuris galėtų užimti jo 
vietą. Neturėdami kitos išeities, 
Maskvos vadai turės susitaikyti su 
neišvengiamu faktu, kad imperijos 
nebegalima ilgiau išlaikyti ir geriau 
leisti jai iširti taikiai, iš atskirų 
respublikų mėginant kiek tai įmanoma 
išsiderėti sau privilegijų. Yra realiai 
vertinančių susidariusią padėtį rusų, 
kurie nori progresyvios, demokratiš
kos Rusijos valstybės, vietoje dabar
tinio imperialistinio chaoso ir mano, 
kad tokia Rusija galėtų įsijungti į 
Europos valstybių šeimą turint iš to 
daug naudos. Tokiu atveju Rusijai 
nebereikėtų išlaikyti tokios didelės 
armijos, ji sutaupytų daug bilijonų ir 
panaudotų juos rusų gyvenimo lygio 
pakėlimui. Juk Rusijai artimoje atei
tyje. o gal visam laikui negrėstų joks 
pavojus iš vakarų pusės. Vargu argali 
vėl atsirasti Napoleonas ar Hitleris 
iešką erdvės plačioje Rusijoje. Grei
čiausiai, kad tik geltonoji Azija 
reikalautų sau "Lebensraum" Rusijos 
Sibire. Tokiu atveju Maskvai vis tiek 
reikėtų vakarų pagalbos, nes viena ji 
jokiu atveju neapsigintų nuo azijatiš

ko spaudimo.
Baimė, kad rusai, nuvertę M. 

Gorbačiovą, galėtų vėl grįžti prie 
teroro taktikos, daug pagrindo gal ir 
neturi. Rusai nėra jau tiek akli, kad 
nenumatytų, jog grįžimas praeitin

Lietuvos persitvarkymas
Sužinojus, kad Sydnejų pasiekė 

Lietuvoje paruoštas įstatymo dėl 
Lietuvos vyriausybės sudarymo pro
jektas, pasidalinti mintimis apie šį 
naują projektą paprašėme profesorių 
Vytautą Donielą.

"M. P." Ar jau turėjote progą 
susipažinti su šiuo įstatymo projektu?

V. Doniela. Gavęs, tuoj pat 
perskaičiau projekto tekstą ir mėgi
nau suvokti pagrindinę jo kryptį.

"M. P." Bet nepriklausomybės dar 
neturime. Ar projekte atsispindi 
dabartinė Lietuvos padėtis?

V. Doniela. Iš esmės, projektas 
išdėsto valdymo pagrindus, kurie yra 
būdingi vakarietiškai demokratinei 
valstybei. Tačiau tuo pačiu jis yra 
suformuluotas taip, kad įstatymo 
objektas Lietuva jame vadinamas 
"Lietuvos TSR", kadangi projektas 
yra skirtas dabartinei Aukščiausiąjai 
Tarybai. Papildomai jis suformuluotas 
taip, kad priedėlį "TSR" galima 
nubraukti nepakeitus įstatymo reikš
mės. Sakysime, tokiu atveju, jei 
Aukščiausioji Taryba nutaria, kad yra 
Lietuva, o ne Lietuvos TSR.

"M. P." O kokie projekte Lietuvos 
ryšiai su Sovietų Sąjunga?

V. Doniela. Projektas atsižvelgia į 
dabartinę padėt; ir, aptariant ryšius 
su kitomis valstybėmis, vartoja dvigu
bą terminą "TSRS ir užsienio valsty
bės", į kurį Sovietų Sąjunga įeina ta 
pačia prasme, kaip ir bet kuri kita 

1 valstybė.
"M. P." Ką dar pastebėjote?
V. Doniela. Projekte vartojamas 

terminas "LietuvosTSR Aukščiausioji
K A REI VI AI

Sausio mėnesio 15 dieną Lietuvos 
Aukščiausia Taryba atšaukė įstatymų 
paragrafus, pagal kuriuos Lietuvoje 
karinę tarnybą einą kareiviai turėjo 
balsavimo teisę rinkimuose į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą ir miestų bei 
rajonų tarybas (savivaldybes).

Šis atšaukimas yra protestų bangos 
rezultatas. Pereitų metų pabaigoje 
Demokartų partija, remiama Sąjū
džio, surinko virš 400.000 parašų, 
reikalaujančių, kad šiuo klausimu 
turėtų pasisakyti visi Lietuvos gyven
tojai, t. y., kad būtų pravestas 
referendumas. Šiuo metu, atšaukus 

Nuotraukoje - taip vadinama "Brežnevo" vila Palangoje, kainavusi 8 milijonus 
rublių, kas yra šiek tiek mažiau negu Vilniaus Operos ir baleto teatras, kurią 
neseniai M. Gorbačiovas grąžino Lietuvai.

jėga gali baigtis ir pačios Rusijos 
žūtimi, - tokie veiksmai privestų visą 
šalį prie pilietinio karo, kurio nei 
komunistų partija, nei imperialistai 
niekada nelaimėtų.

Taryba". Bet eventualiai jį galima 
pakeisti terminais "Lietuvos Seimas" 
ar "Lietuvos Parlamentas". Tarp 
kitko, ši institucija skiria vyriausybės 
pirmininką ir jo pavaduotoją. Tai tas 
pats principas, kuris veikia kitose 
demokratinių kraštų konstitucijose. 
Kitaip sakant, piliečių rinktas parla
mentas yra aukščiausia juridinė in
stancija, vyriausybė - aukščiausia 
vykdomoji instancija. Bendrai, pro
jektas iš esmės pilnai demokratiškas, 
kurio principams negalėtų prikišti nei, 
sakysim, Jungtinės Amerikos Valsti
jos, nei Anglija, nei mūsoji Australija. 
Projektą paruošė komisija, kuriai 
vadovauja Australijos lietuviams pa
žįstamas profesorius Kazimieras An
tanavičius.

"M. P." Sakysime, projektas tampa 
realiu įstatymu..?

V. Doniela. Kristalinio kamuolio 
neturiu. Bet žinokime, kad Lietuvoje 
šiuo metu energingai ruošiamasi 
vasario 24 dienos rinkimams į Auskš- 
čiausiąją Tarybą. Spėjama, kad jos 
naujų narių daugumą sudarys Nepri
klausomybės siekio šalininkai. Paga
liau, artėja liepos 12 diena. Užsienio 
lietuviams ta data buvo beveik 
nežinoma. Bet dabartinėse Lietuvos 
sąlygose ši diena turi didžiulę politinę 
reikšmę. Juk kaip tik liepos 12 dieną, 
lygiai prieš 70 metų, Lenino Rusija 
atsisakė bet kokių teisių į Lietuvą. 
Turbūt visi pastebėjome, kad ši data 
kartojama demonstracijų plakatuose. 
Gal ta proga, naujasis Lietuvos 
parlamentas sugalvos didesnį ar 
mažesnį siurprizą.

NEBALSUOS
anksčiau galiojusius paragrafus, refe
rendumas nebuvo reikalingas. Lietu
viai kareiviai balsuoti vis tiek galės, 
kadangi jie savaime turi balsavimo 
teisę, kaip Lietuvos gyventojai.

Tokių įstatymų pakeitimas yra 
reikšmingas dviem atžvilgiais. Viena, 
skaitlingi kariniai daliniai būtų turėję 
nemažos įtakos kai kurių vietovių 
rinkimų rezultatams. Antra, nors iki 
referendumo nebuvo prieita, neseniai 
priimtas referendumo įstatymas atei
tyje Lietuvos piliečiams suteiks gali
mybę tiesiogiai pasisakyti svarbiais 
klausimais.

2



ŽVILGSNIS Į NAUJUOSIUS METUS

Rašo Jurgis Janušaitis
Praeitin nudundėjo didžiosios šven

tės, senieji metai. Nutilo įvairiausi 
sveikinimai ir linkėjimai. Sugrįžtame 
vėl į kasdieninio gyvenimo rutiną, į 
kasdieninius rūpesčius. 0 jų bus daug 
ir šiais metais.

Tėvynėje vyksta neatiaidi kova 
prieš okupantą, norint kuo greičiau 
išsikovoti nepriklausomybę, savaran
kišką gyvenimą visose jo srityse. 
Sovietų prezidento ir partijos lyderio 
M. Gorbačiovo viešnagė Lietuvoje 
buvo įdomi, ir, sakykime, labai svarbi. 
Ta proga prašneko viso laisvojo 
pasaulio didžioji spauda, radijas, 
televizija. Greičiausiai dar niekada 
Lietuvos istorijoje nebuvo tiek kalba
ma apie kovojančią, penkis dešimtme
čius iškentusią nuožmią vergiją, 
trėmimus ir žudymus, Lietuvą. Taigi 
Gorbačiovas gerai pasitarnavo ir 
mūsų tėvynės kovos už laisvę išgarsi
nimui. Nors jis išvyko piktas, nepaten
kintas lietuvių tautos laikysena, 
tačiau tuo pačiu pačiu įsitikino, kad 
komunizmas priėjo liepto galą, susi- 
bankrutavo, žmonija nebenori tokios 
vergijos.

Kaip tėvynėje klostysis reikalai, 
pamatysime dar šiais metais. O dabar, 
besiklausant kasdieninių Vilniaus ra
dijo programų užsieniui, suvokiame, 
kaip energingai Lietuva ryžtasi siekti 
laisvės ir nepriklausomybės tikslų.

Vasario mėnesį Lietuvoje, pirmą 
kartą per okupacinį laikotarpį, vyks 
tokie laisvi rinkimai, nežiūrint, kad 
okupanto kariuomenė ten vis dar budi, 
į rinkimus su savais kandidatais eina 
Lietuvos komunistų partija, daug 
pasiryžimo rodo Sąjūdis, na, atrodo, 
savus kandidatus statys ir kitos jau 
egzistuojančios politinės partijos. Tik 
Laisvės Lyga kažkodėl įtikinėja, kad 
tokių rinkimų nereikia, ragina net 
nebalsuoti ir savo kandidatų išstatyti 
rinkimuose nesiruošia. Lietuvos Lais
vės Lyga neabejojanti, patriotinė, 
kovojanti už Lietuvos nepriklausomy
bę organizacija. Tačiau, kai kurie 
Lietuvos Laisvės Lygos veikėjai 
kartais truputį nepataiko į tautos 
balsą. Be abejonės, yra gerai, kad 
Lietuvai reikalaujama nepriklausomy
bės be išlygą, tačiau būtina nepamirš
ti, kad Lietuva okupuota ir kovą 
būtina derinti su esamomis galimybė
mis, ką, atrodo, daro Sąjūdis, o taip 
pat jau savarankiška tapusi Lietuvos 
komunistų partija.

Sąjūdžio ir Lietuvos komunistų 
partijos vadovaujantys veikėjai visada 
pabrėžia, kad kelias į Lietuvos 
nepriklausomybę sunkus, tačiau gali
mas einant i jį parlamentiniu keliu.

Šitokiomis nuotaikomis tvyrant tė
vynėje, ką darys lietuviškoji išeivija, 
mūsų pagrindiniai Lietuvos laisvinimo 
veiksniai?

Lietuvos generalinis konsulas Či
kagoje Vaclovas Kleiza savo interviu 
spaudai aiškiai pabrėžė, kad prieš 
planuojant konkrečią pagalbą Lietu
vai, pirmiausiai mūsų veiksniai patys 
savo tarpe turi susitarti, suplanuoti 
būsimą pagalbą.

O ar mūsų veiksnių tarpe vienybė 
jaučiama? Stebint jų veiklą, vis tik 
jaučiama savitarpio konkurencija, 
atskiras žygiavimas j bendrus tikslus. 
O praėjusiais metais juk VLIKO, PLB 
ir K V bendruomenių tarpe buvo 
susitarta sušaukti bendrą konferenci
ją. Deja nudundėjo ruduo ir žiema, bet 
apie veiksnių susitikimą, darbų plana
vimą dar nesigirdi. Tad, anot konsulo 
V. Kleizos, pirmiausiai tarpusavyje 
turi susitarti mūsų politiniai veiksniai, 
tada bus lengviau padėti ir kovojan-

Tie žodžiai skamba tarytum muzika.

čiai Lietuvai. 0 prašymų ir PLB, ir 
JAV Krašto valdyba yra gavę daug.

Lietuvių Bendruomenės JAV Kraš
to valdyba jau paskelbė vajų dėl 
pagalbos Lietuvai ir yra pasišovusi 
sutelkti bent pusę milijono dolerių. 
Tai kilni idėja, kilnūs tikslai ir iš 
Lietuvos gauti prašymai yra svarbūs ir 
labai realūs.

Bet čia taip pat partizaniškas žygis. 
Ar pavyks sutelkti pusę milijono 
dolerių? Spaudoje skaitome, kad vajus 
vyksta lėtai. Žinoma, ši sumelė nėra 
jau tokia menka, turint galvoje, kad i 
išeivijos lietuvius kepures tiesia 
įvairiausi fondai, organizacijos ir visų 
tikslai - kilnūs.

Be to, anot gerbiamo konsulo V. 
Kleizos, nemažas rūpestis bus priimti, 
aprūpinti gausiai iš tėvynės atvyks
tančius menininkus, solistus, artistus, 
veikėjus, kurių viešnagės susilaukia 
visuomenės dėmesio, bet drauge 
apriboja ir mūsų kultūrininkų ateities 
veiklą. O mums, išeiviams, savo 
kultūros barai taip pat turėtų būti 
svarbūs ir besąlyginai remtini.

Tad naujuosius metus vėl pradeda
me su rūpesčiais.

Ar pajėgsime juos įveikti, ar 
nepradėsime pavargti, ar nekapitu
liuosime savo veikios frontuose, 
besidžiaugdami svečių viešnagėmis.

Todėl linkėtina, kad šiais metais 
visi mūsų politiniai veiksniai susėstų 
prie apvalaus stalo, savo primatas ir 
ambicijas palikę anoje durų pusėje, ir 
suplanuotų našią veiklą pagelbėti 
kovojančiai Lietuvai. Dabar kaip tik 
atėjo tas laikas, kai turime sujungti 
visas išeivijos jėgas draugėn su 
Lietuva, nes tik bendromis jėgomis 
artinsime nepriklausomybę Lietuvai.

Remtini ir visi fondai, kurie tarnaus 
Lietuvos pagalbai.

Neužmirškime, kad išeivijoje egzis
tuoja mūsų kultūrinis gyvenimas, jam 
taip pat turime atiduoti nemažesnę 
duoklę, kaip kitiems. Tik tada, taip 
sutarę, galėsime tarti: "Atlikome ką 
galėjome, atlikome ir pareigą tėvynei 
Lietuvai".

LIETUVOJE
Moterų Lietuvoje yra daugiau negu 

vyrų. Kiekvienam tūkstančiui vyrų 
yra 1109 moterys. Šita proporcija 
būdinga visam kraštui, nors kaimuose 
vyrų yra labai nežymiai daugiau.

LIETUVOJE
VILNIUJE

Vilniaus senamiestyje papildomai 
pakeisti trisdešimt aštuoni gatvių ir 
du aikščių pavadinimai, grąžinant 
joms turėtus vardus. Ateityje numa
toma sugrąžinti senus pavadinimus 
Žvėryne, Žirmūnuose, Pašilaičiuose ir 
kituos Vilniaus miesto rajonuose. 
Ypatingai šiame pakeitime nukentėjo 
"maršalai", "generolai" ir kiti su 
nesena praeitimi susiję vardai. Spėja
ma, kad iš Gedimino kalno papėdės 
bus pašalintas A. Puškino biustas, iš 
Rotušės aikštės - Kapsukas. Generolo 
I. Černiachovskio žmona prašo bent 
kol kas nejudinti jos vyro memorialo 
miesto centre.

*
Nuo sausio mėnesio pirmosios 

dienos Vilniaus "Tiesa" išleista su 
nauja antrašte, - nebėra įprastinio 
ordino. Nuo pereitų metų spalio 
mėnesio 29 dienos ant šio komunistų 
partijos organo jau nebespausdinamas

KLAIPĖDOJE
Klaipėdoje sparčiai atstatoma ti

kintiesiems sugrąžinta Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčia. Kyla naujas 
bokštas, atkurta didžiojo altoriaus 
freska. Intensyviai dirbama prie' 
stacijų (kryžiauskelių) rekonstrukci
jos.

♦
Sudarytas projektas universiteto

KAUNE
Pastaruoju metu viešumon vis 

dažniau iškeliama kai kurių miestų 
bei rajonų tarybų savivaliavimas ir 
piktnaudžiavimas užimamomis parei
gomis. Po ilgai trukusios kritikos, į 
kurią įsitraukė net miesto komunistų 
partijos vadai, atsistatydino Kauno

PANEVĖŽYJE
Lietuvoje yra labai didelis baldų 

trūkumas. Jie gaunami retai, ir 
teoriškai parduodami pagal profsąjun
gų paskyras. Tačiau baldus Lietuvoje 
bandoma įsigyti ir kitokiais būdais, 
įsilaužėliai iš Panevėžio statybos 
tresto pirties pavogė tris stalus, 
vienuolika kėdžių ir vieną spintą. 
Panašiai elgiamasi ir šilto apsirengimo 
atžvilgiu. Iš Šeduvos kailinių žvėrelių 
auginimo ūkio pavogtos 105 šiaurinės 
lapės, kurių vertė siekia daugiau kaip

Utenoje
Utenoje keturiolikai šio rajono 

žemdirbių įteikti nuosavybės doku
mentai. Iš gautų 84 pareiškimų, 
artimiausiu metu bus patenkinti dar 

Vasario 16 - sios minėjimo proga, vasario 18 dieną (sekmadienį), 
1.30 vai. Sydnejaus Lietuvių namuose Bankstowne įvyks

MADALENOS ST A N E U N.I E N ES

a„bųP A ft 0 D @ S
Parodą rengia Lietuvių dailininkų sąjunga. Visuomenė prašoma 

gausiai dalyvauti šioje parodoje.
Kuratorė

Genovaitė Kazokienė

Nepriklausomybės šventės proga, Sydnejaus Lietuvių biblioteka ir prof. 
Vytautas Doniela ruošia Sąjūdžio spaudos parodėlę. Prieš ir po minėjimo prof. 
V. Doniela duos paaiškinimus.

Paroda veiks vasario 18 dieną (sekmadienį), nuo 1 valandos Lietuvių namų 
antrame aukšte, prie bibliotekos.

—- — "Mūsų Pastogė" Nr. 6 1990.2.12 pusi. 3

ir šūkis "Visų šalių proletarai 
vienykitės!" Mat, vis tiek jie niekaip 
nesusivienijo...

*
"Lietuvos ryto" (buvusi "Komjau

nimo tiesa") sausio 14 dienos numery
je atspausdintas straipsnio vertimas iš 
"The Sydney Morning Herald" apie 
sydnejiškį krepšininką Audrių Svalde- 
nį.

*
Lietuvoje populiari roko grupė 

"Antis" grįžo iš koncertų po Vakarų 
Europą. Grupės vadovas Algirdas 
Kaušpėdas pareiškė, kad jų grupė 
savo egzltavimą baigė. Jo žodžiais, 
"Anties" egzitavimas sutapo su tau
tos atgimimu ir savo dalyvavimą 
Sąjūdyje jis laikąs pareiga. Tačiau 
pastaruoju metu muzikinis skonis 
Lietuvoje keičiasi ir šia prasme 
"Antis" "netenka duonos".

įsteigimui Klaipėdoje, kuris po Vil
niaus ir Kauno, Lietuvoje būtų jau 
trečias. Organizatorių tvirtinimu, 
naujame universitete ypatingas dė
mesys turėtų būti kreipiamas humani
tarinių, laivininkystės ir gamtos 
mokslų fakultetams. Šiuo metu Klai
pėdoje veikia tik keli kitų aukštųjų 
mokyklų filialai.

miesto vykdomasis komitetas. Dėl 
panašių priežasčių atsistatydinti teko 
ir Alytaus bei Palangos vykdomie
siems komitetams. Apie protekcijas, 
kyšius, trūkstamas gėrybes bei namų 
"dalybas" nemažai rašo Sąjūdžio 
dienraštis " Respublika".

14.000 rublių.

*
Panevėžyje įvyko R.ytų Europos 

sportinių šokių konkursas. Panevėžie
čiai šiame konkurse laimėjo trečią 
vietą. Konkurso nugalėtojais tapo 
šokėjai iš Leningrado, o antroji vieta 
atiteko lenkams. Sakoma, kad parodo
mieji šokiai Panevėžyje labai populia
rūs, šiame mieste yra net ultramoder- 
naus breiko šokių grupė.

35. Tačiau šiuo metu skirstymo 
komisija pataria pagalvoti tiems, 
kurie neturi nei pastatų, nei gyvulių, 
nei technikos.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

SUSIRIŠIMAS SU NEDZINGĖS 
APYLINKĖS PARTIZANU DALINIU

Vieną dieną buvo gautas prane
šimas, kad viename kaime arti 
Nedzingės bažnytkaimio yra mūsų 
kuopos adresu pristatyta iš X vietos 
dovanų. Nusiunčiau kelis vyrus tuo 
įsitikinti. Jie pargabeno didžiulį pun
dą, kuriame radome nemažą kiekį 
baltinių ir kt. Kitą kartą tuo pačiu 
kėliu buvo gautas vokiškas karabinas. 
Jį mums persiuntė vienas milicininkas 
iš Alytaus miesto.

Patyriau, kad prie Nedzingės baž 
nytkaimio esančiame Nedzingės miške 
laikosi partizanų dalinys, kuris pagei
dauja su mumis susirišti. Buvo 
numatyta susitikimui data ir vieta prie 
Nedzingės kapų. Aš su Klevu numa
tytą susitikimui naktį išjojome Ne
dzingės link. Prie kapų mus jau laukė. 
Daliiiio vyresniuoju prisistatė prt. 
Gegutis-lvanauskas. Vincas iš Masa- 
liškių k'm. ir prt. Paukštis. Jie mums 
paaiškino, kad dar su jokiais partiza
nais ryšio neturi ir sutinka pereiti 
mano priklausomybėm Tam pritarė 
apie 12 - ka kovotojų, kurie tuo metu 
susitikime dalyvavo. Jie prašėsi palie
kami veikti Nedzingės apylinkėje. Aš 
su tuo nelabai norėjau sutikti, nes 
norėjau sudaryti stiprų dalinį, juos 
prijungiant prie savo kuopos. Tenka 
pažymėti, kad dar tuo metu mano 
užimta kovos taktika nebuvo tikrai 
partizaniška. Tuomet mes bendrai 
neįsivaizdavome, kad priešas mus 
galėtų labai sumušti. Tuo būdu šį 
kartą buvo numatyta data, kurią 
turėjo susirinkti visas būrys ir 
padaryti galutinį susitarimą.

Kryžkelėse mūs niekas nestabdė. 
Važiavome toliau. Klevas pasiūlė 
įvažiuoti bažnytkaimin ir, ten palikus 
pastotę, eiti pėstiems į kapus. Taip ir 
padarėme. Pervažiavome per Nedzin
gės upelio tiltą. Sukėlėme nemažą 
triukšmą, - sulodėme šunis. Vienoje 
vietoje užšokome paklausti padėties.

Mums pranešė, kad bažnytkaimyje 
yra daug rusų, kurie visą dieną 
siautėjo apylinkėje ir Nedzingės 
miške. Dabar jie esą apsistoję poilsiui 
pas bažnytkąimio gyventojus. Žmo
nės, mus perspėjusieji, buvo labai 
išsigandę ir mums patarė kuo skubiau
siai išsinešdinti iš bažnytkaimio.

Mus raginti per daug ir nereikėjo. 
Apsukome pastotę ir kuo tyliausiai 
pervažiavome tiltą. Tuomet paspau
dėme kaip pridera. Šis pasivažinėjimas 
baigėsi laimingai tik dėl to, kad rusai, 
nuvargę po dienos siautėjimo, nebuvo 
tinkamai išstatę sargybos, arba galbūt 
sargyba mūs "nekibino".

Po šio nesėkmingo važiavimo dar 
kelis kartus bandėme nujoti į Nedzin
gę, bet vis veltui. Vieną kartą, jojant 
apie vidurnaktį netoli bažnytkaimio, 
staiga kažkas perbėgo per vieškelį ir 
griuvo į krumus, kuriais buvo apaugusi 
bala. Mes taip pat tiesiog nusiritome 
nuo arklių ir sukritome į griovį. 
Reikalavome, kad asmuo, pasislėpęs 
krūmuose, išeitų ant lauko, tačiau šis 
mūsų reikalavimas nebuvo vykdomas. 
Mes ėmėme šliaužti arčiau krūmų. Iš 
krūmų pasigirdo balsas: "Nesiartin- 
kit, nes šausiu!" Aiškiai supratome 
turį reikalą su ginkluotu žmogumi. 
Tuomet mes trumpai pasisakėme, kas 
esame, ir pareikalavome tučtuojau 
išlįsti iš krūmų. Prieš mus išėjo 
uniformuotaj .žmogus ir iškėlė rankas. 

Jis pasisakė turįs pistoletą ir nežino
jęs, kad joja partizanai. įrodinėjo, kad 
jis yra partizanas slapukas ir turįs ryšį 
su Nedzingės partizanų būriu. Patikė
jome, jis pažadėjo sekančią dieną mus 
suvesti su būrio vyrais. Savo pažadą 
įvykdė. Susitikimas sekančią dieną 
įvyko. ■ Šio susitikimo metu buvo 
sutarta, kad dalis kovotojų pereis į 
mūsų kuopą, kiti sudarys atskirą 
dalinį, kuris laikysis Nedzingės apy
linkėse, bet klausys mano įsakymų. 
Taip pat buvo sutarta data, kada visas 
Nedzingės būrys turi atvykti į sutartą 
vietovę, kad, prisijungęs prie kitų 
dalinių, vyktų atlikti išpažintį ir duoti 
priesaiką.

Partizanų lavonai 1946 m. numesti miestelio aikštėje.
ALOVĖS MIESTELIO 

ISTREBITELIAI NELAISVĖJE

Ilgiau gyventi V arčioje nesinorėjo. 
Nesinorėjo ir dėl to, kad priešas jau 
nemaža galėjo patirti apie mūsų 
stovyklavimą tame miške. Jau bemaž 
kiekvienas miško pakraštys buvo 
daugiau ar mažiau pašifruotas.

Aš su savo kuopa išsikėliau į 
Pilkonių mišką. Su Žaibu, Komen-
dantu ir Vėžiu sutarėme datą, kurią 
jie su visais kovotojais turėjo atvykti į 
Pilkonių mišką ir ten su mumis 
susitikti. Ž aibas turėjo atsivesti ir kartus 
Nedzingės būrį.

Sutartu laiku Žaibas, Komendantas 
ir Vėžys su visais vyrais atvyko 
sutarton vieton. Nedzingės būrys 
duotojo žodžio neištesėjo, ir Pilkonių 
miške jų nebesulaukėme.
Sekančią dieną jau dienavojome 

miške, esančiame arti Dušnionių 
kaimo. Buvome apie 120 vyrų. Aš su 
būrio vadu Jockumi ir kovotoju 
Lengveniu nuvykome į Einorių miško 
pakraštį. Buvo sekmadienis. Susėdome 
prie vieškelio krūmuose. Kaip tik tuo 
metu staiga pro mus šmėkštelėjo 
žmogus. Supratome, kad jis mus jau 
pamatė. Todėl šokome ant vieškelio ir 
įsakėme ėjusiam iškelti rankas. Tą 
pačią akimirką Jockus ėjusį pažino. 
Tai buvo Alovės miestelio istrebitelis, 
kuris savo judošiškumu vietos gyven
tojams buvo jau labai įkyrėjęs.

Istrebitelis rankas tuoj pat iškėlė. Jį 
apkratėme. Kišenėje radome pistole
tą. Pažymėta yra ir tai, kad minimas 
istrebitelis dažnai girdavęsis, kad 
rusams padėsiąs savo apylinkių parti
zanus išgaudyti, kad partizanų nebijąs 
ir gyvas tai jau niekad nepasiduosiąs.

Dabar, pakliuvęs mums į rankas, 
tuoj šoko prie Jockaus sakydamas: 
"Broli, tai jūs čia! Nors pasibučiuo- 
kim!" Jockus jį atstūmė sakydamas: 
"Ką gi čia imsime bučiuotis kaip 
bobos! Geriau vyriškai pasikalbėkim!" 
Na, ir prasidėjo pašnekesys. Mes 
nudavėme nežiną nieko apie jo darbus. 
Jis buvo negudrus, bet manė mus taip 
pat apmausiąs. Prašėsi priimamas į 
partizanus. Mes sutikome ir pažadė
jome vestis drauge su savimi.

Kaime dar reikėjo atlikti vieną 
uždavinį. Turėjome susitikti su Alovės 
miestelio istrebiteliu, kuris buvo 
neblogas žmogus, - į istrebitelių 
eiles įviliotas apgaulės būdu.

Paimtasis istrebitelis reikalą kiek 
gadino. Reikėjo jį nuvesti į stovyklą ir 
pasirūpinti tinkama jo "priežiūra". 
Jocku su Lengveniu pasiunčiau susiti- 
kiman ir smulkiai išaiškinau, ką 
vienokiu ar kitokiu atveju reikia 
sakyti, nes jokiu istrebiteliu niekuo
met nemaniau pasitikėti. Jeigu visa 
vyktų, kaip mano buvo numatyta, 
nurodžiau kaime naują susitikimui 
vietą. Tuomet pasiėmiau su savimi 
paimtąjį ir variausi į stovyklą. Miškas 
buvo mažai žinomas, tačiau nenuk- 
lydau. Varomas istrebitelis kelis 

bandė arčiau prie manęs 
priartėti, tačiau jo "kombinaciją" 
laiku pastebėjau. Nors su juo "drau
giškai" kalbėjau, bet aiškiai daviau 
suprasti, kokiame atstume nuo manęs 
jam pridera laikytis. Pagaliau.įsišne
kome iki to, kad jis paprašė manęs būti 
priimamas į partizanų raitųjų būrį. Aš 
pažadėjau ir šį jo norą patenkinti, 
tačiau pabrėžiau, kad aš nesuprantu, 
iš kur jis gausiąs arklį, nes pas mus 
atsarginių nėra. Tuomet jis pasiūlė 
paimti jo namuose laikomą kumelę, 
kuria jis ir norėtų jodinėti. Vėliau jis 
parašė atitinkamą raštelį į namus, o 
po kiek laiko, tuo rašteliu pasinaudo
jant, mes to istrebitelio arklį įsigijo
me. Istrebiteliui, žinoma, juo jodinėti 
jau niekad neteko, nes, savaime 
suprantama, pirmai progai pasitaikus, 
nuo mūsų būtų pasprukęs ir dar mums 
"košės" priviręs.

Stovykloje vyrai suimtąjį sutiko su 
"su aukštu politiniu pakilimu". Ir, 
jeigu tuo metu būtų leista nuo to 
"pakilimo" istrebitelį numesti, tai nei 
šlapios vietos nebūtų likę.

Gaišti nebuvo kada. "Antončiką" 
(taip vyrai istrebitelį vadino) perda

viau stipriai apsaugai, o pats su keliais 
vyrais nuskubėjau susitikimo vieton.

Jockus su Lengveniu manęs jau 
laukė. Jie jau buvo istrebitelį susitikę. 
Šis pranešė, kad prie .Butrimiškių 
miško (prie plento raiste) yra iš 
Alovės atvykę šeši istrebiteliai, kurie 
su manimi tos pat dienos metu nori 
susitikti. Tarp kitų smulkmenų pami
nėjo, kad vienas iš atvykusiųjų yra 
skyrininkas ir vienas su savimi turi 
dviratį su Alove palaikyti. Dabar 
mums buvo visiškai aišku, kokias 
pinkles priešas parengė. Trumpai 
apibūdinus, priešo planas buvo toks: 
istrebiteliai, apsimetę norį pereiti į 
partizanų eiles, turėjo su manimi 
susitikti ir jo metu mane su susitiki- 
man atvykusiais vyrais sunaikinti. 
Jeigu tai nepavyktų dabar, uždavinį 
atlikti geresnei progai pasitaikius. 
Istrebitelis, kuris buvo kilęs iš Einorių 
kaimo, visą sąmokslą mums išdavė. 
Priešas jį buvo panaudojęs su mumis 
susirišti.

Jockus iš savo pusės sutiktam 
istrebiteliui pareiškė, kad aš apie 
vidurnaktį kaip tik turįs iš toliau į šią 
apylinkę atjoti mišku, ir tada bus 
galima apie viską pasikalbėti. Jis 
nurodė vietovę, į kurią turįs istrebi
telis eiti ir manęs su Jockumi laukti 
atjojant. Už suteiktas žinias Jockus 
istrebiteliui garantavo gyvybę ir 
nurodė, kad jis kur tik norės galės 
slapstytis, nes į partizanų eiles vis 
vien priimti esą negalima. Šiomis 
sąlygomis istrebitelis buvo visiškai 
patenkintas ir pažadėjo iš savo pusės 
padaryti viską, kad anie istrebiteliai 
gyvi pakliūtų mums į rankas.

Dabar visi vėl greitai nuskubėjome į 
stovyklą, nes jau buvo kiek po 
vidudienio. Iš stovyklos pasiėmiau 10 
partizanų, kurie žygiui pasisiūlė 
savanoriais. Jie buvo gerai apsiginkla
vę ir turėjo du kulkosvaidžius. Aš su 
Jockumi sėdome ant arklių, ir visi 
patraukėme Dušnionių miško palau
kėm Arti miško pakraščio vyrus 
sustabdžiau ir smulkiai išaiškinau 
uždavinį.

Susitikimui su istrebiteliais numa
čiau Dušnionių miško palaukę. Toji 
vieta pamiškėje buvo gerokai apsemta 
vandens, ir istrebiteliai, eidami pa
miške, būtinai turėjo pro tą vietą eiti 
lauku ir tuo būdu atsidurti blogoje 
pozicijoje susidūrimo atveju. Skyrių 
suguidžiau pačiame miško pakraštyje 
- tiesiog vandenyje. Tačiau visi vyrai 
buvo ir tuo patenkinti, nes norėjo 
istrebitelius paimti gyvus. Paaiškinau , 
kad mano duotas švilpukas bus ženklu 
puolimą pradėti. Po to ženklo visi 
vyrai turėjo kaip grybai išdygti 
istrebiteliams bemaž po pačia nosimi 
ir tuo būdu sudaryti priešui kuo 
didesnį netikėtumą. Ugnis neturėjo 
būti atidengta, jeigu visa vyks gerai ar 
pagaliau jei priešas pakels ranką.

Po to su Jockum sėdome ant arklių 
ir nujojome pas ūkininką, pas kurį 
nekantraudamas jau senokai laukė 
istrebitelis. Aš jam paaiškinau, kad 
susitikimas su atvykusiais istrebi
teliais gali įvykti, tačiau kur nors 
naujai parinktoje vietoje. Aš kaip tik 
ir nurodžiau vietovę, kurią jau iš 
anksto buvau pasirinkęs. Istrebiteliui 
nurodžiau pievelę, ant kurios kranto 
mes lauksime.
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- Ei - ei!.. - išgirdau pro miegą, bet 
vis sapnuoju, kad tvankią saulėtą 
vasaros dieną sėdžiu nugara įsirėmęs į 
judančią medžio šaką. Taip spaudžia 
tarpumentę, noriu pajudėti, bet nega-
liu, tarytum sėdėčiau užburtas. Kaž
kas papurtė, mane, ir pabudau.

- Na, kietai gi jūs miegate! - 
sušnibždėjo kaimynas. - Kelis kartus 
kumštelėjau į nugarą, o nepabudot. 
Šaukia jus.

Pakėliau gaivą. Langelis buvo 
atidarytas.

- Kaip pavardė? - paklausė kyšanti 
jau kita, ūsuota gaiva.

- Jonikis.
- Pasiruošk!
- Kur? Kaip pasiruošti? - nesupra

tęs paklausiau kaimyną, o slapta 
mintis smigteiėjo: "Gal jau paleis?"

- Apsivilkite. Tardyti šaukia.
Po poros minučių sužvangėjo rak

tai, ir girgždėdamos prasivėrė sunkios 
durys. Vos spėjau išlysti, jas vėl 
užtrenkė ir užrakino. Prasidėjo ta 
pati, jau žinoma kelionė laiptais, 
koridoriumi, rankomis už nugaros, 
stabtelint veidu į sieną.

Kareivis pasibeldė į kabineto duris 
ir, pravėręs jas, paklausė:

- Galima?
- Duok!
Erdviame, dailiame, stipriai ap

šviestame kambaryje prie rašomojo 
stalo sėdėjo kokių trisdešimties metų 
vyras VRLK uniforma. Jis pasirašė 
lydraštyje, ir kareivis išėjo. Aš 
stovėjau prie durų. Trys rombai ant 
kariškio apykaklės bylojo, jog priešais 
mane laitenantas. Karininkas pasklei
dė popierius ir pavartė akis. į mane 
žvelgė paprastas žmogus. Jo veidas - 
tarp užplūdusių Lietuvą karių šimtus 
tokių veidų buvo galima matyti 
gatvėse - pusiau apvalus, trumpa, šiek 
tiek šlakuota, vos pastebimai riesta 
nosimi. Akys mažutės, o šviesūs, 
šiaudų spalvos plaukai sušukuoti į 
viršų. Nieko ypatingo, ir, kai dabar jį- 
prisimenu, šitai labiausiai stebina. 
Žmogus atrodo normaliai - o kaip 
elgiasi? Gal jau išvesta nauja žmonių 
rūšis, kuriai įdiegta visai kitokia 
gyvenimo'sąmprata? Naikinti žmones 
jiems tas pat, kaip skaldyti malkas...

- Sėskis! - iškošė jis pro lūpų 
kamputį, nes kitoje burnos pusėje 
smilko papirosas. - Ant taburetės, 
taip. Sėdėk tiesiai, rankas padėjęs ant 
kelių. Ne, ne! Ne kaip pakliuvo, o kaip 
nustatyta: ant vieno kelio viena 
ranka, ant antro - kita. Šitaip. Sakau 
todėl, kad tu dar pirmą kartą. Taip?

- Taip.
- Taigi. Aš - tavo tardytojas, - 

prisistatė, atsilošdamas kietame fote
lyje. - Rūkai?

- Pakentėsįu.
- Še! - numetė jis man papirosą. - 

Na, tai ką, Joniki, teks viską 
nuoširdžiai prisipažinti, a?

- Ką prisipažinti? Viena, aš niekuo 
nenusikaltau. Antra...

- Klausyk, Joniki, mudu susitarkime 
iš pat pradžios: šitai tu mesk. Tai tušti 
žodžiai, ir jų daugiau nevartok.

- Antra, aš net nežinau, kuo esu 
kaltinamas.

- Sužinosi. Juk tave jau tardė 
operatyvinis skyrius?

- Jie daug ko manęs klausinėjo.
- O dabar paklausinėsiu aš.
Ir prasidėjo... Tuos pačius klausi

mus kartojo vien sukeisdamas žodžius 
sakinyje, vis kita intonacija. įsakmiai 
reikalavo, kad prisipažinčiau esąs 
kaltas tuo, ko niekada nedariau. 

Klausimus lydėjo šlykščiausi, iki šiol 
man dar negirdėti keiksmai.

- Kokioms organizacjoms priklau
sei?

- Tik studentų korporacijai "Neo - 
Lithuania".

- Tautininkų?
- Taip.
- A!.. 0 tėvas?
- Nesidomėjau.
- Meluoji!
Aš tylėjau.
- Ko neatsakai?
- Kam kalbėti, jeigu jūs manimi 

netikit?
Šitaip tuščiai ir beprasmiškai ka

mantinėjo visą naktį. Penktai valandai 
baigiantis, grąžino į kamerą. Kol 
aprimau, kol pradėjau snausti, vėl - 
barkšt langelis:

- Keltis!
Vadinasi, jau šešios - komanda 

keltis.
Kalinius po keturis, po šešis leido į 

priešais esančią prausyklą. Paskui - 
pusryčiai: gabalas duonos, šaukštelis 
cukraus, gabalėlis silkės ir virintas 
vanduo. Maisto turėjau iš namų, todėl 
alkio dar nejaučiau.

Po pusryčių visi kameros gyventojai 
sėdėjo pusiaumirkomis, o aš, atsidūręs 
prie sienos, atsirėmiau į ją nugara, ir 
blakstienos sulipo.

- Ei, tu! - išgirdau piktą balsą. - 
Nemiegok!

Pro atidarytą langelį tiesiai į mane 
spoksojo rūsčios moters akys.

- Negalima miegoti, supranti?
- Mane naktį tardė... - aiškinausi.
Moteris nesiklausė, tik dar pagrąsi- 

no ir užtrenkė langelį.
- Specialiai jie taip... - paaiškino 

storasis ponas. Stengiasi kuo labiau 
išvarginti. Naktimis tardo, o dieną 
neleidžia nė bluosto sudėti. Žiūrėkit, 
žiūrėkit į langelį! Matote, spokso į 
mus!

- Tai - žiurkė. Taip praminėm dėl 
jos įžūlumo, - paaiškino aukštas, 
poliesis jaunuolis.

Vilkelį uždarė, bet tuojau ir vėl pro 
jį išvydau koridoriaus šviesą, o paskui 
mažoje angelėje įstrigo priešiška akis, 
kuri, ramiai, slankiodama į šalis, 
stebėjo kalinius. Šitaip visą dieną...

Kaip lėtai slinko minutės! Vokų 
raumenys visiškai neteko stangrumo, 
akys nesuvaldomai merkėsi, miegas 
atrodė toks saldus, taip traukė 

-užsnūsti...
- Tai tu vėl drunyji! - girdžiu, vėl 

šaukia ragana už langelio. - Nori 
karcerio? Žiūrėk tu man! Kad 
daugiau nematyčiau!

Bent pasivaikščioti būtų galima! 
Kaip nugalėti miegą tokioje tvankioje, 
šutrioje kameroje? Atsistojau. Iš 
karto maniau, kad šitaip bus lengviau, 
bet snūdas ėmė taip pat lengvai, kaip 
ir sėdint, keliai linko, kūnas glebo, 
atrodė, kad ims tuojau ir susmuks.

Ketvirtąją naktį mane iškvietė 
anksčiau, dar prieš dešimtą. Vos 
užsidarė durys paskui atlydėjusį 
kareivį, tardytojas pažvelgė iš padil
bų ir paklausė:

- Kalbėsi šiandien, Joniki, ar vis 
ginsies?

- Aš neturiu ką pasakyti.
- Gana! Užteks jau terliotis! Iki 

šiol mes elgėmės su tavimi kultūringai, 
kaip su išsilavinusiu žmogumi.

- Aš jums sakiau ir sakysiu: niekada 
neturėjau jokio ginklo. Jo man 
nereikėjo.

- Tardytojas atidžiai pasižiūrėjo į 
mane ir, nenuleisdamas akių, paklau
sė:

- 0 prieš tarybų valdžią agitavai?
Naujas, visiškai nelauktas klausi

mas nustebino mane.
- Niekada.
- Nie - ka - da?
- Ne.
- Joniki, prisimink!
- Aš ir negalvojau to daryti.
- Negalvojai?
- Ne.
Jis pašoko nuo kėdės, mechaniškai 

pasitaisė palaidinės diržą, susidėjo 
rankas už nugaros ir priėjo prie 
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manęs.
- Negalvojai?
- Tikrai ne.
- 0 ką darei "Konrado" kavinėje?
- Kada?
Jis pasakė datą. Aš tylėjau.
- Ką darei bare?
- Kokiame bare?
Jis pasakė.
- Gal nori žinoti datą?
Tylėjau. Jis buvo smulkiai infor

muotas.
- Užteks ar dar nori?
Supratau, kad tarp mūsų buvo 

išdavikas.
- Ką kalbėjai studentų bendrabuty

je?
Dabar jau nebeklausiau - kada.
- Neprisimenu.
- Prisimink!
- Kažkas mane malagingai įskundė.
Tardytojas ramiausiai išsiėmė iš 

dantų papirosą, nukrėtė pelenus ir, ir 
prikišęs degantį galą man prie kaktos, 
pakartojo tuo pačiu balsu:

- Prisimink!
Aštrus skausmas sudirgino nervus. 

Aš įsitempiau ir tylėjau:
- Prisimink, kalės vaike! - riktelėjo
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tardytojas. §
- Niekada neagitavau! -. griežtai §

atkirtau. §
- Niekada? - pakartojo, stipriau §

spausdamas papirosą, kol tasai užge- § 
so. |
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TRUMPAI
IS VISUR

Čekoslovakijos vyriausybė nusilei
do žmonių reikalavaimui ir uždarė 
politinės policijos departamentus. Vi
siems buvusiems saugumo pareigū
nams įsakyta grąžinti ginklus.

*
Pietų Afrikos prezidentas F. W. de 

Klerk paskelbė dideles krašto refor
mas, nors nepanaikino aparteido 
politikos nei karo stovio. Atšauktas 
draudimas veikti Afrikos Tautiniam 
kongresui, Pietų Afrikos komunistų 
partijai ir virš trisdešimčiai kitų 
organizacijų. Suspenduotas mirties 
bausmių vykdymas ir panaikinta 
spaudos cenzūra. Pažadėta artimiau
sioje ateityje iš kalinimo paleisti 
Nelson Mandelą.

*
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi

dentas savo kalboje abiejų Kongreso 
rūmų sesijoje paskelbė savo pasiūly
mų sovietams detales. Prezidentas G. 
Bush siūlo tiek amerikiečiams, tiek 
sovietams iš centrinės Europos at
šaukti savo kariuomenes, abiem šalims 
paliekant tik po 195.000 karių.

*
Pilietinis karas Lebanone įgavo 

naują formą, - vyksta kruvinos kovos 
tarp krikščionių kariuomenės, kuriai 
vadovauja generolas Michael Aoun, ir 
tarp, prezidentą Elias Hrawi palai
kančios, taip pat krikščionių milicijos.

*
Keturi svarbiausieji buvę diktato

riaus N. Caušesku bendradarbiai 
buvo teisiami dėl genocido vykdymo. 
Teismas jiems paskelbė sprendimą, 
kuriuo paskirta bausmė - viso turto 
konfiskacija ir kalėjimas iki gyvos 
gaivos. *

Estų parlamentas priėmė nepri
klausomybės formulę, pagal kurią dėl 
Estijos nepriklausomybės atstatymo 
reikalaujama nedelsiant pradėti dery
bas su Sovietų Sąjungos vyriausybe.

* . ’
Vakarų Vokietijos kancleris Hel

mut Kohl atmetė Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą surengti balsavimą tarp 
visų Europos valstybių, Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Kanados .dėl 
Rytų ir Vakarų Vokietijų suvieniji
mo. Pagal H. Kohl, toks svetimų 
valstybių balsavimas būtų priešingas 
apsisprendimo teisei, įrašytai Jungti
nių Tautų Chartoje.

Maskvoje vasario 4 dieną įvyko 
demonstracija, kurioje dalyvavo ket
virtis milijono gyventojų, reikalaujan
čių panaikinti komunistų partijos 
monopolį (6 Konstitucijos straipsnį).

Bulgarijos komunistų ■ partija iš 
vadovaujančių postų pašalino pasku
tinius reformų priešininkus ir pakeitė 
vyriausybę. Naujuoju Bulgarijos mi
nistru pirmininku paskirtas progresy
vių pažiūrų Andriejus Lukanov.

Rumunijoje atslūgo politinė įtampa, 
kai masių pasitikėjimą pradėjusi 
prarasti Tautinė Gelbėjimo Taryba 
persitvarkė į provizorinę Tautinės 
Vienybės Tarybą. į šią tarybą įeina 90 
atstovų iš 30 opozicinių organizacijų. 
Valstybės prezidentu pasiliko lon 
Iliescu.

Baltų tarybai tarpininkaujant, Ry
goje sėkmingai prasidėjo derybos tarp 
armėnų ir azerbaidžaniečių liaudies 
frontų. Bendrame pareiškime, pasira
šytame abiejų šalių ir lietuvių, latvių, 
estų atstovų, sudarytos paliaubos 
tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. 
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AUKSINĖS ŠIRDIES SPORTININKAS

norintieji taip pat galėtų rašyti tėvo 
adresu. Mama anglų kalbos dėstytoja 
vidurinėje mokykloje, norėtų susiraši
nėti su lietuve pedagoge.

Daug naujametinės laimės Lietuvos 
golfininkams ir nepavargstančiam jų

vadovui A. Vitkauskui. Tikiuosi, kad 
visame pasaulyje taip gerai veikian
tieji ir solidarūs lietuviai golfininkai 
tikrai padės savo kolegoms Tėvynėje.

Antanas Laukaitis

Pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje yra 
daug gerų sportininkų, laimėjusių 
aukso medalius, aukso taures ir kitas, 
gal ir už auksą vertingesnes dovanas. 
Tačiau ne daug rasime sportininkų 
turinčių auksines širdis. Vienas iš iš 
tokių yra Vilniuje gyvenantis moky
tojas Algirdas Vitkauskas. Mokytojas 
A. Vitkauskas dirba protiniai atsiliku
sių,' kurių Lietuvoje yra per 50.000, 
vaikų mokykloje, kur jis dėsto kurio 
kultūrą. Jis šiems nelaimingiems 
vaikams įkūrė šeštadieninę krepšinio 
mokyklą, o patiems mažiausiems 
fizinio paruošimo mokyklą.

Dirbti su šiuo jaunimu, kaip jis pats 
man rašo, tikrai labai įdomu, nors tai 
daro visai nemokamai. Kalėdų proga, 
mokytojas A. Vitkauskas suruošė sato 
mokiniams kalėdinę eglutę, kurios 
metu vaikams koncertavo K. Čiurlio
nio meno mokyklos vaikai. Tai buvo 
pirmoji tokia kalėdinė eglutė per visą 
pokario laikotarpį ir joje dalyvavo 
apie 200 šeimų.

Be savo pagrindinio darbo mokyklo
je su šiais valkais, spalio mėnesį A. 
Vitkąuskas įkūrė specialų olimpinį 
komitetą, kuris globoja protiniai 
atsilikusius. Jiems bus organizuojamos 
įvairios sportinės varžybos, bėgimai, 
estafetės su fakelais, krepšinio var
žybos ir kt. Ilgą laiką Lietuvoje, kaip 
ir visoje Sovietų Sąjungoje, apie 
protiniai atsilikusius buvo tiesiog 
gėdinga kalbėti. Gal todėl dar ir dabar 
jais rūpintis, spręsti jų socialinės, 
kultūrines ar buitines problemas 
nedaug kas ryžtasi. Todėl ir šis 
naujasis komitetas, kurio prezidentu 
buvo išrinktas A Vitkauskas, kaip tik ir 
spręs visus šiuos taip sunkius tų 
žmonių reikalus. Jis tikisi, kad po 
metų kitų jie tikrai galės tapti rimta 
įstaiga. Savo darbui įtvirtinti, komite
tas jau palaiko ryšį su tarptautiniu 
SOC komitetu, kuris randasi Vašing
tone ir ateityje lietuviams žada savo 
paramą. Šiais metais Lietuvos ŠOK 
oficialiai įstos į tarptautinį ir Europos 
SOC sąjungas. Lietuvos SOC garbės 
prezidentu išrinko Vilniaus arkika
tedros kleboną prelatą K. Vasiliauską, 
daug metų išbuvusį Sibiro lageriuose, 
kuris labai gerai supranta ir atjaučia 
šių nelaimingų žmonių dalią ir vargus. 
Sveikinant naujai įsikūrusį komitetą ir 
prezidentą A. Vitkauską už tokį kilnų 
norą ir darbą nelaimingųjų Lietuvos 
žmonių paramai, telieka tik palinkėti 
sėkmės, ištvermės, kai materialinę ir 
moralinę paramą jie turi gauti iš visų.

Nedaug surasite žmonių, turinčių 
tiek energijos, gerų norų ir širdies, 
kiek turi nepavargstantis mokytojas 
A. Vitkauskas. Pereitais metais, 
matydamas koks pasaulio lietuvių 
tarpe populiarus ir mėgiamas sportas 
yra golfas, jis pradėjo organizuoti ir 
rengti pirmąją golfo aikštę Lietuvoje. 
Gavus žemės Trakuose, buvo pradėti 
ir pirmieji rengimo darbai. Jau 
užsakyti ir baigiami projektai, baigia
mi atlikti archeologiniai tyrimai. Šią 
golfo aikštę tikimasi baigti iki 1991 
metų Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių Lietuvoje. Tačiau Lietuvos golfo 
entuziastai, kartu su keletu dirbančių 
turizmo valdyboje, galvoja, kad Trakų 
golfo laukas randasi per toli nuo 
vilniečių ir stengiasi, kad mažesnė, 
gal 9 skylių golfo aikštė būtų 
pastatyta ir Vilniuje. Lietuvos golfo 
entuziastai, kartu su jiems vadovau- 
"Mūsų Pastogė" N.r, 6 1990.2.12 pusi. 6

jančiu A. Vitkausku, kreipiasi į 
pasaulio lietuvius golfo mėgėjus ir 
biznierius sakydami: "Dabar, kai 
Lietuva tampa savarankiška, kai pas 
mus laisvai galės atvykti užsienio 
lietuviai ir turistai, gal atsirastų ir 
biznierių, kurie kartu su mūsų golfo 
asociacija norėtų pastatyti gerą 
viešbutį ir prisidėtų prie golfo laukų 
statybos. Mes prašome ir kviečiame 
tuos žmones prisidėti prie šių darbų, 
nes tai būtų mums geriausia pagalba ir 
golfo - turizmo biznis ekonomiškai 
būtų naudingas ir Lietuvis ir užsienio 
biznieriams".

Kiek mums žinoma, šiuo metu 
pasaulyje yra labai paplitęs mini 
golfas, t. y. su nedideliais cemento 
sektoriais. Labai norėtume gauti 
detalų tokio mini golfo aprašymą, 
kadangi Vilniuje labai trūksta pramo
gų ir laisvalaikio užsiėmimo priemo
nių. Įkūrus miestelį su teniso, kėglių, 
bilijardo, stalo teniso, pneumatinio 
šaudymo, šaudymo iš lanko ir net 
plaukimo baseinu, vaikų labui galima 
būtų padaryti labai gerą darbą, kad 
gatvėse būtų mažiau betiksliai laks
tančių ir slampinėjančių.

A. Vitkausko pastangomis jau yra 
įkurta sekmadieninė golfo mokykla, 
kurią lanko Vilniaus S. Neries 
vidurinės mokyklos mokiniai, univer
siteto studentai, o taip pat ir 
inžinieriai, statybininkai, dailininkai, 
pedagogai ir kt. Juos moko pats A. 
Vitkauskas, ir kaip pats rašo, bijo 
klaidų nepadaryti, nes pats išmoko iš 
knygų, kurias atvežė svečias iš 
Australijos Don Atkinson ir praktikoje 
parodė, kaip naudojamos golfo lazdos. 
Tiek pačio mokytojo, tiek ir visų 
busimųjų golfininkų didžiausias noras 
yra aikštėje pradėti žaisti tikrąjį 
golfą. Kaip jis rašo, kad jis visą laiką 
jaučiasi nepilnaverčiu prezidentu, 
treneriu ar konsultantu, kai į jį 
kreipiasi jo mokiniai, norėdami gauti 
daugiau informacijų ir patarimų.

- Sutikčiau keletą dienų,, dirbant 
sunkiausią darbą, užsidirbti pinigų už 
pamokas mokytis golfą. Nešiočiau 
golfo lazdas, kad tik pamatyčiau golfo 
abėcėlę ir jo plonybes, bei visą 
žaidimą pilnai. Norėčiau gauti ir 
knygų, detaliai analizuojančių ir 
žinančių golfo inventorių, jo paskirtį 
ir tikrą panaudojimą. Gal yra ir knygų 
apie golfo lazdų panaudojimą žaidi
me, kuriam atvejui, kuri jų yra 
naudojama?

Norintieji padėti Lietuvos golfinin- 
kams ar susidomėjusieji šio idealisto 
sportininko pasiūlymais, prašome ra
šyti tiesiogiai: Algirdui Vitkauskui, 
Viršuliškų 37 - 36, Vilnius 23056, 
Lietuva. Jis turi ir du sūnus sportinin
kus, tai 25 metų, jau bebaigiąs 
mokslus, sportinės medicinos studen
tas, kuris studijuoja Estijos Tartu 
universitete, o baigęs grįš į Lietuvą. 
Jis yra Estijos spartakiados čempio
nas, Sovietų Sąjungos sporto meistras. 
Politikos nepripažįsta, kadangi skaito, 
kad gydytojui tai netinka, tačiau yra 
kietas ir užgrūdintas lietuvis. Jaunes
nis Mindaugas, 20 - ties metų, šiais 
metais baigė mokslus veterinarijos 
technikume, tačiau nuėjo mokytis 
toliau į Vilniaus Dailės akademiją, kur 
studijuos dizainą ir vitražą. Mindau
gas lanko dziudo treniruotes ir groja 
pianinu. Abu sūnūs norėtų susirašinėti 
su kitų pasaulio kraštų lietuviais ir

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO SĄJUNGA

Australijos Lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga kviečia visus Australijos 
lietuvių sportininkus, norinčius dalyvauti IV - tose Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse, kurios įvyks 1991 metais, nuo liepos mėnesio 27 dienos iki 
rugpjūčio mėnesio 11 dienos, Lietuvoje, registruotis vietinėse lietuvių sporto 
klubų valdybose iki šių metų kovo mėnesio 31 dienos. Lietuviai sportininkai 
gyvenantys tokiose vietose, kur lietuvių sporto klubų nėra, prašome kreiptis 
tiesiog į ALFAS valdybos sekretorių A. Kesminą, 24 Russell St., Ivanhoe, 
Victoria 3079, tel. (03) 492 189.

Ateityje gauta informacija spaudoje bus skelbiama papildomai.
A. Kesminas

ALFAS sekretorius

IVIieli lietuviai Australijoje, 
buriuotojai, sporto entuziastai,

Visiems sveikinimai iš Lietuvos, nuoširdūs linkėjimai kuo dažniau lankytis 
vieniems pas kitus.

Šiuo metu Lietuvos buriuotojų istorinis žygis per Atlantą jau įvykęs faktas. 
Jis įrodė Lietuvos buriuotojų kvalifikaciją ir tinkamą pasiruošimą. Žygį rėmė 
lietuviai abiejose vandenyno pusėse. Lietuvoje yra jachtų ir buriuotojų 
galinčių atlikti ir tolimesnius žygius. Išsprendus jachtų remonto, įrangos 
klausimus, būtų galima leistis Australijon.

Planuojant tokią kelionę, reikėtų tam tikrų Jūsų patarimų ir informacijos, 
sprendžiant sekančius klausimus:

I ŽYGIO ETAPAS: KLAIPĖDA - AUSTRALIJA
a) kuriuos uostus būtų tinkamiausia pasirinkti apsilankymui?

Reikėtų žinoti stovėjimo jachtklubuose mokestį;
b) planuojant kelių savaičių buvimą Australijoje, reikia numatyti lėšų 

sukaupimą kelionei atgal. Tai būtų galima išspręsti, įsidarbinant jachtų 
ekipažams. Ar būtų tokia galimybė? Viena iš pagrindinių problemų - maisto 
atsargos 10 buriuotojų 5 mėnesiams.

II ŽYGIO ETAPAS:
Planuojant kelionę atgal rytų kryptimi, t. y. kelionę aplink Žemę, aplankant 

lietuvius kituose kontinentuose, būtų reikalingas rėmėjas - kokia nors firma - 
sponsorius, suinteresuotas reklaminiais klausimais. Ar galima būtų tikėtis, kad 
pavyks tokį sponsorių rasti?

Dabar sunku įvertinti tokios kelionės išlaidas, tačiau reikia stengtis, kad jos 
būtų minimalios. Gali būti nemumatytų remonto išlaidų.

Dviejų jachtų buriuotojų skaičius būtų 8-10 žmonių.
Dar vienas klausimas - individualūs iškvietimai iš Australijos kiekvienam 

dalyvausiančiam žygyje buriuotojui.
Tokia kelionė, jei suminėti klausimai spręsis palankiai, galėtų įvykti 1990 -. 

1991 m.
Gal Australijoje atsirastų lietuvių, norinčių kartu keliauti į Lietuvą? 1-2 

entuziastai.
Nuoširdūs linkėjimai visiems. A. Grinevičius, Kaunas 233000, Laisvės ai. 76 

-14, Lietuva.
A. Grinevičius

jachtos kapitonas, navigatorius

LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS

KOMITETAS

Norėčiau pranešti, kad vasario 15 dieną Lozanoje įvyks Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto delegacijos susitikimas su Tarptautinio olimpinio komiteto 
vadovais apsvarstyti klausimą dėl Lietuvos teisių sugrąžinimo Tarptautiniame 
olimpiniame komitete. Mūsų delegacija - Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto viceprezidentas Kazimieras Motieka, Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto viceprezidentas, dukart olimpinis čempionas Gintautas Umaras, 
Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto press - atašė, "Vyčio" žurnalo 
redaktorė Roma Grinbergienė ir aš - būsime Šveicarijoje vasario 14 - 17 
dienomis. Apart vizito į Lozaną, esame numatę aplankyti mūsų tautietes, 
kurios yra didžiai nusipelnę Lietuvos sportui, Eleną Garbačiauskienę ir Ritą 
Garbačiauskaitę, Stepo Garbačiausko - vieno pirmųjų lietuvių Olimpinių 
žaidynių dalyvių (1928 m.) žmoną ir dukrą. Jos gyvena Ciuriche. Ten 
palaidotas S. Garbačiauskas. Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas nutarė 
savo lėšomis pastatyti ant jo kapo paminklą - koplytstulpį iš lietuviško ąžuolo, 
kuris gaminamas Vilniuje. Jeigu viskas pavyks, norime tą paminklą kartu 
nuvežti į Ciurichą ir pastatyti.

Ryšium su vizitu į Lozaną, norėtume prašyti Jūsų įmanomos paramos, 
keliant mūsų klausimų Australijos spaudoje bei kitur, kur laikysite reikalinga.

Artūras Poviliūnas
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentas

Lietuvos O.T.K. nuo balandžio 1 d. pradės leisti mėnesinį žurnalą "Vytis" 
Redaktorė - žinoma sporto žurnalistė Roma Griniūtė - Grinbergienė.
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I S VYKO I 
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

MELBOURNE
Praėjusią savaitę, palydėta savo 

šeimos, draugų ir draugių, mokslams į 
Vasario 16 - sios gimnaziją Vakarų 
Vokietijon išvyko Regina Coxaitė.

Regina gimnaziją baigė Sydnejuje. 
Lietuvių kalbos mokėsi Sydnejaus 
savaitgalio • mokykloje ir lietuvių 
kalbos kursuose Strathfielde. Lietu
vių kalbos egazaminą Regina laikė ir 
per abitūros egzaminus. Ji aktyvi ir 
energinga, ją nuo mažų dienų galima 
buvo matyti šokant tautinius šokius, 
buvo aktyvi skautė.

Reginos išvyką j Vasario 16 - sios 
gimnaziją materialiai rėmė Australi
jos Lietuvių Fondas ir dosnioji 
močiutė O. Osinienė. Vokietijoje 
Regina galvoja mokytis vienerius 
metus. O liepos mėnesi ji planuoja 
vykti j Lietuvą, kur vyks Dainų 
šventė, ten tikisi susitikti su savo

SVEIKINAME
"Musų Pastogės" bendradarbį 

Aleksandrą Kantvilą, švenčiantį savo 
amžiaus septyniasdešimtmetį, svei
kiname su šia garbinga sukaktimi ir 
linkime - dar daug šviesių ir laimingų 
gyvenimo dienų, stiprybės, sveikatos, 
neišsenkančios energijos, sėkmės vi
suose darbuose ir bendruomeninėje 
veikloje.

A. Kantvilas visiems Australijos 
lietuviams gerai žinomas, kaip akty
viai ir nuoširdžiai besirūpinantis 
lietuviškaisiais reikalais, jis keletą 
metų nepavargdamas ėjo Tarybos 
pirmininko pareigas, daug metų Ho- 
barto Apylinkę atstovavo, kaip Tary
bos atstovas, suvažiavimuose skaitė 
paskaitas, savo išmintingu patarimu

Aleksandras Kantvilas savo šeimos - žmonos Ninos, anūkų, dukrų ir žentų 
tarpe atšventė dar vieną gimtadienį ir kartu pradėjo naują savo gyvenimo 
dešimtmetį.

Linkime Aleksandrui daug jėgų ir geros sveikatos, kad ne tik šio 
dešimtmečio pabaigos sulauktų, bet ir keletos sekančių ir dar daug padirbėtų 
bendruomenės naudai.

Hobarto Apylinkės
valdyba

DAINOS MYLĖTOJUI 60!

draugais iš Sydnejaus tautinių šokių 
grupės.

Reginai Coxaitei linkime ko geriau
sios sėkmės.

V. A.

visada prisidėjo reikiamuose sprendi
muose.

"Mūsų Pastogės"
redakcija

Šių metų kovo mėnesio 11 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių 
namų Moterų seklyčioje šaukiamas 
Melbourne Socialinės globos moterų 
draugijos narių metinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininkės ir sekre

torės kvietimas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Pereito metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
5. Pranešimai: pirmininkės, iždinin

NORI SUSIRAŠINĖTI
Liaudies meistrė Jadvyga Šemetie- 

nė nori susirašinėti su Australijos 
lietuviais, rašyti: Jadvygai Šemetie- 
nei, Kaunas 233000, Donelaičio gt. 26 
- 8, Lietuva.

*
Dvidešimt vienų metų Lietuvos 

žemės ūkio akademijos studentas:
Renatas Misiukevičius, 
Vilkaviškio raj., Žalioji 
gt. 234-293, Lietuva.

*
Trisdešimt dviejų metų gimnazijos 

mokytojas. Neakivaizdiniai studijuoja 
anglų kalbą. Žmona dirba kino - video 
įmonėje:

Klemensas Vilimas, 
Šiauliai 235400, Vilniaus 
gt. 174-3, Lietuva.

* 

LIETUVA 1990 
Ruoškitės kelionei kaip galite anksčiau. 

MES GALIME PARŪPINTI: 
SVEČIŲ VIZAS, 

TURISTINES VIZAS, 
ISTORINES KELIONES LIETUVOJE, 

PAS MUS PIGIAUSIOS KAINOS, 
GALIME IŠKVIESTI JŪSŲ GIMINES. 

Mūsų kelionių maršrutai: 
Singapūras - Australija - Singapūras,
Bangkokas - Australija - Bangkokas, 

Masakva - Australija - Maskva.
Visais kelionių į Rytų Europą klausimais, kreipkitės į mūsų kelionių 

ekspertus.
Skambinkite mums telefonu (02) 745 3333.

kės, ligonių koordinatorės, revizijos 
komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Valdybos ataskaitos tvirtinimas.
8. Rinkimai: naujos valdybos, 

revizijos komisijos.
9. Klausimai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkimui pasibaigus bus vaišina

masi kava ir užkandžiais. Kviečiame 
visas gausiai dalyvauti.

Socialinės globos moterų 
draugijos valdyba

IEŠKO
Artimi giminės iš Lietuvos ieško 

savo šeimos narių, gyvenusių ar 
gyvenančių Australijoje:

Žindulis Jonas, gimęs 1919 m. 
Rokiškio apskrityje. 1942 metais 
išvežtas darbams į Vokietiją. Emigra
vo į Australiją ir gyveno Adelaidėje, 
Rosewater.

*
Metrikytė Zosė, gimusi apie 1926 m. 

Kaune, buvusi vertėja, iš Lietuvos 
išvyko 1944 metais.

Ieškomi asmenys arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti J. Zinkul, 
84 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213 arba telefonu (02) 774 2914.

*

Sausio mėnesio 6 dieną į Sydnejaus 
lietuvių namus susirinko apie pusšim
tis Juozo Stasiūnaičio draugų. Susi
rinko ir laukė, o Juozui tik peržengus 
klubo slenkstį, pasigirdo: "Ilgiausių 
metų, ilgiausių...!". Tą dieną lietuvių 
namuose buvo atšvęstas 60 - tasis 
ilgamečio "Dainos" choro dainininko 
Juozo Stasiūnaičio gimtadienis.

Vaišes paruošė jubilijato žmona 
Aldona. Gražius pasveikinimo žodžius 
pasakė prelatas P. Butkus. Draugų 
vardu Juozą sveikino ir sveikinimo 
laiškus bei telegramas perskaitė E.

Aukos
BALTIC NEWS
F. Borumas $20
B. Hornas $20
E. Ladygienė $20
J. Venclovienė $20
E. Baueris $10
A. ir J. Šidlauskai $io
A. Vinevičius $5

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
A. Gimimas

„Baltic News“ atstovas NSW

Lašaitis. Maloniu šio vakaro momentu 
buvo tai, kad tiesiog į lietuvių namus 
paskambino Juozo Stasiūnaičio dukra 
Lana, šiuo metu dirbanti aktore 
viename iš Londono teatrų, ir gyvu 
žodžiu su garbingu jubiliejumi pasvei
kino savo tėvelį.

Jubiliejinis vakras praėjo linksmai, 
visiems linkint daugybę geriausių 
linkėjimų Juozui Stasiūnaičiui, o 
ypatingai palinkėta - dar daug metų 
nesiskirti su skambia lietuviška daina.

Lašiukas

48 The Bbulevarde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penkatadienio - 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą.

Kalbame ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA000888

••••••••••••••••••••••••••••••
• Vasario mėnesio 17 dieną (šeštadienį), 4 valandą po pietų, Dalios ir ®
• Mindaugo Šumsku sodyboje 108 Cragg St., Condell Park įvyks'sporto ’ ®
• klubo "Kovas" metinis sportininkų pagerbimas ®

• b. b. Q. •
a kurio metu bus įteikiamos dovanos iškiliesiems sporto klubo "Kovas" a 
a sportininkams. Visi svečiai šiame susitikime galės pasivaišinti šaltais a 
a gėrimais, puikiais užkandžiais, pasidžiaugti žaidimais ir gera sportiška a 
q nuotaika. Taip pat vyks turtinga loterija. q

a į iešminę kviečiami visi ir jauni, ir vyresnieji "Kovo" nariai, rėmėjai A 
a ir sportininkai. a
£ Dėl informacijų apie šį renginį galite kreiptis telefonu 708 28B6. A

Sporto klubo "Kovas1 
valdyba

KREDĮTOAD-JA ~TALKA~veikia visų naudai... Į
• ■--- -• ■ ■ - ■■--------------■ ■ ■ ■ --■=.. ■ - - ■ ■■■. ■ SS......................... "Musų Pastogė". Nr. 6 1990.2.12■pusi.: 7- -
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MOŠŲ PASTOGEI" 
AUKOJO

SyiDNIEJIUJIlE

P. Kušleikienė 
V. Šalaviejus 
A. Žvirblis 
J. Gailius
H. Statkuvienė
J. Gatavičius
O. Liutikienė

NSW 
Vic. 
Vic. 
Vic. 
Vic. 
Qld. 
W.A.

$ 
$ 
$ 
$
$ 
$
$

20
4.33
14.40
5
20
20

ItiCIBAIRTIE
Vasario 16 - sios minėjimas, kurį 

ruošia Apylinkės vaidyba, įvyks B. 
Šikšnlaus namuose 43 Easton Ave., 
Moonah West, vasario mėnesio 17 
dieną, 6 valandą, vakare.

Minėjimo metu bus skaitoma pa
skaita ir trumpa programa.

Minėjimui pasibaigus, vyks metinis 
Apylinkės narių susirinkimas ir sekan
tiems dviems metams renkama nauja 
Apylinkės valdyba iš 5 asmenų. Po 
susirinkimo - vaišės kava ir užkan
džiais, kitus gėrimas galima bus 
nusipirkti vietoje.

Visi Hobarto ir Apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami gausiai dalyvauti 
šiame susirinkime.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

ALB Sydnejaus Apylinkės valdyba 
Vasario 16 - sios minėjimą rengia 
vasario mėnesio 18 dieną, sekančia 
tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos St. Joa
chims bažnyčioje, Lidcombe -11.30 
vai. ryte. (Organizacijoskviečiamos 
dalyvauti organizuotai, su vėliavo
mis).

2. Iškilmingas minėjimas Lietuvių 
namuose, Bankstowne - 2 vai.

Minėjimo atidarymas (Apylinkės 
pirmininkė J. Reisgytė - Frazer).

Paskaitą skaitys lietuvių bičiulis 
Ch. Copeman.

Šaulių Žvaigždės ordino įteikimas 
(St. Pačėsa).

meninė dalis: deklamavimai, "Sū
kurio” tautiniai šokiai, Choras "Dai
na" ir Tautos Himnas.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMO R G ASBO RD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

darbo valandos:
5 v. v.

klubas
5 v.
5 v.
5 v.
1 v.

v.

p.p.

- 10.30 v. v. 
uždarytas
- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v. 

-Iv. nakties.

KLUBO VALGYKLA
Ketvirtadieniais, penktadieniais 

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

VEIKIA: 
ir šeštadieniais 
p.p.

A1IEILIBCWME

Sydnejaus Apylinkės valdyba nuta- 
.rė kreiptis į apylinkės visuomenę 
prašydama aukų Lietuvos atgimimo 
Sąjūdžiui remti.

Aukojusių pavardės bus paskelbtos 
spaudoje. Aukas renka Sydnejaus 
Apylinkės valdybos iždininkas M. 
Zakaras Lietuvių namuose Bankstow- 
ne, kiekvieną sekmadienį nuo 2 vai. iki 
4 vai. Taip pat galima siųsti čekiais: 
M. Zakaras, 18 Lunby Avė., Kings- 
growe, N.S.W. 2208.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

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

Prašom nepamiršti užsimokėti 
prenumeratą

Mūsų Pastogės'

Viktorijos valstijos Baltų Taryba ruošia įdomią muzikinę popietę -

Melbourne gyvenantiems inžinie
riams ir architektams pranešame, kad 
vasario mėnesio 15 dieną, 7.30 vai. 
Lietuvių namuose įvyks inžinierių ir 
architektų susirinkimas. Visus inži
nierius ir architektus kviečiame 
dalyvauti susirinkime.

K. Mieldažys

<♦> <♦>

Melbourne Lietuvių klubo valdyba 
praneša, kad šiuo metu laisvos baro 
vedėjo pareigos. Ieškomas asmuo, 
kuris galėtų eiti šias pareigas.

Norintieji, dirbti arba pasiteirauti 
dėl darbo sąlygų, prašomi kreiptis pas 
klubo sekretorių Gediminą Statkų 
telefonu 857 8502.

G. Statkus
ML K sekretorius

Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
proga, vasario mėnesio 16 dieną, 8 
valandą vakare, Sydnejaus radijo 
stotis 2MBS -FM, per FM 102.5 
magahertz radijo bangą, transliuos 
programą skirtą lietuviams. Programa 
bus transliuojama anglų kalba.

Kviečiame visus tautiečius pasi
klausyti šios specialiai Jums skirtos 
programos, o savo atsiliepimus, įver
tinimą ar komentarus perduoti stočiai 
telefonu 439 4777.

"Polėkių" redaktorius praneša, kad 
dėl susidariusių techninių kliūčių, 
vasario mėnesio pabaigoje turėjęs 
išeiti "Polėkių" numeris pasirodys 
vėliau.

Jurgis Jonavičius

<«•
į Sydnejaus Lietuvių moterų socialinės globos draugija nuoširdžiai 

kviečia visus iš toli ir iš arti į
%
t
$
$.

$
$

tradicinę Užgavėnių

POPIETĘ
kuri įvyks vasario mėnesio 26 dieną (sekmadienį), 3 valandą po pietų, 
Sydnejaus Lietuvių namuose Bankstowne.

Šioje popietėje įdomią ir puikią programą parodys Sydnejaus 
folkloro atlikėjai.

Įėjimas 5 doleriai asmeniui. Svečiai bus vaišinami kava ir 
pyragaičiais.

$ Sydnejaus Lietuvių moterų 
socialinės globos draugija

:■ ■»> s

Popietė įvyks kovo mėnesio 4 dieną, 2.30 valandą, tuoj pat po 
Kaziuko mugės Lietuvių namuose Errol St.

Šioje popietėje apsilankiusių laukia įdomi lietuvių, latvių ir estų 
programa. Bilietai kainuos po 8 dolerius asmeniui. Vaikams iki 10 
metų su tėvais įėjimas veltui.

Kviečiame visus po pietų ir mugės apsilankyti popietėje, o tuo pačiu 
finansiniai paremti Tarybos veiklą mūsų kraštų vadavime.

<♦>

Viktorijos valstijos
Baltų Taryba

LIETUVA 1990 VILNIUS

kM Presents the Other Europei) £}>j

25

<♦>

dieną.
- Kraucevičiūtė.

$
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3.
4.

$
$

S
$

Kelionės į Vilnių pradžia birželio
Kelionės palydovė - Leeka Gruzdeff 
Dainų šventės bilietai.
Parūpiname išvykimo dokumentus.

Dėl informacinių brošiūrų apie kelionę galite skambinti: 
N.S.W. - 75 King St., Sydney, tel. 262 1144. 
Vic. - 343 Little Collins St., tel. 600 0299.

Qld. - 144 Adelaide St., Brisbane', tel. 229 9716.
S.A. - 117 King William St., Adelaide, tel. 212 2233. 
W.A. - 140 St. Georges Tee., Perth, tel. 322 6812.
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