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Pavergtoje Lietuvoje 
šeimininkauja KGB

Sausio 23 dieną prie Lietuvos 
valstybės saugumo komiteto būstinės 
Vilniuje per naktį budėjo maždaug 
penkiasdešimt žmonių, kurie norėjo 
užtikrinti, kad KGB archyvai nebūtų 
išvežami iš Lietuvos.

Sąjūdžio Informacijos agentūros 
nepatvirtintais duomenimis, antradie
nį į Uljanovską buvo išvežta dalis 
KGB archyvų, kuriuose randasi me
džiaga apie komunistų partijos narius. 
Tą pačią dieną Sąjūdžio Seimo 
Tarybos ir komunistų partijos politi
nio biuro narys Romualdas Ozolas 
Seimo Tarybos posėdyje pranešė, kad 
archyvai naikinami ir vežami iš 
Lietuvos.

Antradienio - trečiadienio nakties 
budėjime dalyvavę, Sovietų Sąjungos 
liaudies deputatai gavo leidimą patik
rinti keturias saugumo mašinas. Jose 
archyvų nerasta. Budėjimo akcija prie 
saugumo komiteto būstinės tęsėsi ir 
trečiadienį.

ŠIA pranešė, kad Romualdo Ozolo 
iniciatyva, komunistų partijos biuras 
trečiadienį aptarė KGB archyvų 
klausimą, vienbalsiai priimant kreipi
mąsi į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, 
kad iš KGB vadovybės būtų išreika
lautas paaiškinimas, kas daroma su 
archyvais.

Po antradienio Sąjūdžio Seimo 
Tarybos posėdžio, jame dalyvavę 
Sovietų Sąjungos liaudies deputatai 
priėmė pareiškimą dėl KGB archyvų, 
kurio tekstas spausdinamas žemiau.

KGB agentai neklauso 
valdžios

SYDNEJUJE
Vasario 13 - 16 dienomis Australi

joje lankėsi Sovietų Sąjungos minis
tras pirmininkas Nikolaj Ryžkov su 
žmona Liudmila.

Tai pirmasis Sovietų Sąjungos 
ministras pirmininkas, kuris apsilankė 
Australijoje. Svečią Melbourne aero
uoste pasitiko Australijos ministras 
pirmininkas R. Hawke. N. Ryžkovas 
su Australijos vyriausybe tarsis eko
nominiais ir politiniais klausimais. 
Tačiau spėjama, kad svarbiausias šio 
svečio vizito tiksiąs yra noras gauti 
leidimą sovietų žvejų laivams lankytis 
Australijos uostuose ir naudotis visais 
aptarnavimais. Jam suruošto priėmimo 
metu, N. Ryžkov pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungoje naujai iškilęs fede
ralizmas krašte yra vienas iš svar
biausių klausimų greta perestroikos. 
Praktikoje tai reiškia, kad Sovietų 
Sąjungos sudėtyje esančioms respubli
koms dar labai trūksta politinės ir 
ekonominės laisvės, naujos galimybės 
joms reikštis tarptautinėje politikoje 
ir prekyboje su užsienio šalimis.

Taip pat N. Ryžkov pabrėžė, kad 
tarp Sovietų Sąjungos ir Australijos 
politinėje srityje pastaruoju metu

Lietuvos valstybės saugumo komi
tete sukaupti turtingi ir labai svarbūs 
archyvai, atspindintys pastarųjų de
šimtmečių Lietuvos politinį gyvenimą. 
Šie archyvai įslaptinti, prie jų 
neprileidžiami mokslininkai. Jau seno
kai visuomenę pasiekia žinios, kad šie 
archyvai yra slaptai naikinami. Pa
vyzdžiui, šiuo metu reabilitavimo 
procese padažnėjo atsakymai, kad 
archyvuose bylų nėra. Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos 
narių ir Sovietų Sąjungos liaudies 
deputatų pastangos kreiptis į valsty
bės saugumo komiteto vadovybę, kad 
paaiškintų kaip iš tikrųjų yra ir 
informuotų visuomenę, lieka nevai
singos. Valstybės saugumo komiteto 
vadovybė atsisako vykdyti Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos nutarimus 
dėl archyvų išsaugojimo, neįsileidžia 
Aukščiausiosios Tarybos komisijos 
narių ir Sovietų Sąjungos liaudies 
deputatų.

Gręsia pavojus, kad visuomenei 
nežinant ir nereaguojant, šie unikalūs 
ir Lietuvai nepaprastai svarbūs ar
chyvai, ar žymi jų dalis, greitu laiku 
bus visiškai sunaikinti arba išvežti iš 
Lietuvos. Siekiant juos arba jų 
likučius išgelbėti, būtina nedelsiant 
priversti Lietuvos valstybės saugumo 
komiteto vadovybę vykdyti Aukščiau
siosios Tarybos nutarimą. Priešingu 
atveju, reikia skubiai ją keisti. 
Kviečiame neatidėliojant šaukti 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo • 
posėdį.
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Nikolaj Ryžkov

išsivystė glaudus bendradarbiavimas.
Sovietų Sąjunga per metus iš 

Australijos importuoja prekių už 
tūkstantį devynis milijonus, kai tuo 
tarpu Australijos importas iš Sovietų 
Sąjungos tesiekia tik 63 milijonus.

("The Sydney Morning Herald")

MASKVA
Sovietų Sąjungos žinių agentūros

Švenčiant Vasario 16 - tąją, kai 
minėjome 72 - rąją Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktį, greičiausiai nie
kam toji diena nebuvo tokia svarbi, 
kaip mūsų savanoriams kovojusiems 
už tėvynės laisvę ir turėjusiems laimės 
dvidešimt dvejus metus džiaugtis jos 
progresu ir klestėjimu, jos kultūros ir 
švietimo atgimimu, gražiu ir gerėjan
čiu gyvenimu, bet antrasis pasaulinis 
karas viską sugriovė, ištrėmė iš 
tėvynės.

Maža jiems tada buvo likę vilčių 
pamatyti taip mylėtą gimtąjį kraštą 
vėl laisvą. Ir ne kartą jų skruostais 
nuriedėjo karti pasiilgimo ašara.

Tačiau paskutiniųjų metų bėgyje 
nudundėję laisvės siekiai, tarytum 
žemės drebėjimas sujudino kone visą 
rytų Europą, atnešdami ir mūsų 
savanoriams vilties, kad palikta tėvy
nė vėl kvėpuos laisve.

Nedaug per visus šiuos ilgus
S «s r*s r-a CCS «s tes CCS »xs Kcs CCS res ses Bes «s res res 0* «s res

TASS pranešimu, Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas 
paruošė įstatymo projektą, kuriame 
suformuluotas sovietinių respublikų 
atsiskyrimo nuo sąjungos mechaniz
mas. Šitą projektą svarstys neeilinė 
Aukščiausiosios Tarybos sesija. Jos 
data dar nenustatyta, tačiau ji įvyks 
keletu mėnesių anksčiau, kaip buvo 
planuota. Atsiskyrimo mechanizmą M. 
Gorbačiovas minėjo savo lankymosi 
Lietuvoje metu.

Galimas dalykas, kad atsiskyrimo 
įstatymo projektas atspindės tą mintį, 

laukimo metus Australijoje beliko 
Lietuvos savanorių, kurie kovojo, 
aukojo save Lietuvos nepriklausomy
bei ir sulaukė šių dienų. Perthe 
tebeturime tik du savanorius, kuriems 
gal dar pavyks išgirsti laisvės varpų 
skambėjimą iš mūsų tėvynės. Šie 
garbingi savanoriai:

Viktoras Valaitis jau sulaukęs 88 - 
rių metų ir kelinti metai, kaip gyvena 
aklųjų globos namuose. Fiziniai V. 
Valaitis dar tebėra gana tvirtas, tik 
regėjimas jam atsisakė tarnauti.

Andrius Klimaitis sulaukė 86 metų 
amžiaus. A. Klimaitis vis dar tebesi
džiaugia savo puikia sveikata, vis dar 
tebesilanko bendruomeniniuose rengi
niuose, lietuviškose pamaldose. An
drius Klimaitis ypatingai domisi ir 
seka visa kas paskutiniuoju metu 
vyksta Lietuvoje, prenumeruoja Lie
tuvos spaudą ir laukia tos dienos, kada 
galės džiaugtis atgauta laisve.

kurią pabrėžė M. Gorbačiovas būda
mas Lietuvoje. Tuomet jis sakė, kad 
atsiskyrimas yra reikalas, kuris liečia 
ne vien atsiskiriančią respubliką, bet 
visą Sovietų Sąjungą. Žinoma, lietu
viams šis sprendimo mechanizmas 
nėra priimtinas, kadangi balsavime, 
vienokių ar kitokiu būdu, dalyvautų 
visa Sovietų Sąjunga.

Ta pati neeilinė sesija turės 
pasisakyti dėl Sovietų Sąjungos "de
mokratinės prezidentinės santvar
kos" .

1



PASKUTINE M. GORBAČIOVO RINKIMAI LIETUVOJE
PROGARašo Dr. J. Kunca

Vietoje to, kad pulti Lietuvą už 
demokratinių procesų pradėjimą, ne
gavus palaiminimo iš Maskvos, M. 
Gorbačiovas rekomendavo įvesti tas 
pačias reformas visoje Sovietų Sąjun
goje. Ar jis taip staiga pasuko vairą 
paveiktas apsilankymo musų krašte, 
ar tai padarė dėl kitų priežasčių, 
galima tik spėlioti. Šiaip ar taip ši 
centro komiteto konferencija rodo, 
kad imperijos egzistencijos klausimas 
negalės būti atidėliojamas.

Visai neseniai M. Gorbačiovas 
griežtai atmetė daugiapartinės valdy
mo sistemos Sovietų Sąjungoje gali
mybę. Dabar, pats sau prieštarauda
mas,.rekomenduoja kaip tik komparti
jos monopolio panaikinimą. Gal ne 
tiek kelionė j Lietuvą ir A. Brazausko 
patarimai, kiek labai rimta padėtis 
imperijos viduje bus privertus Krem
liaus vadą griebtis šios kraštutinės 
priemonės.

Po penkių perestroikos metų, 
ekonominė padėtis pasidarė tiesiog 
katastrofiška. Maskvon nuskridę Lie
tuvos turistai niekur negalėjo nusi
pirkti maisto jų kelionei į Vilnių! 
Žmonių kantrybė jau visiškai baigiasi. 
Jie nenori begalinių pažadų, jiems jau 
reikia maisto prekių kasdieniniam 
maitinimuisi. O čia dar Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimai, nera
mumai Azerbaidžane - Armėnijoje ir 
partijos konservatorių bei imperijos 
šalininkų intrigos. Tas viskas privertė 
M. Gorbačiovą lošti, berods, paskutine 
jo korta. Tuo jis laimėjo šiek tiek 
laiko. Gal šešis mėnesius, gal metus. 
Tačiau per tą laiką jam teks parodyti 
ką nors pozityvaus.

Čia talkon galėtų'ateiti lietuviai,1 
jeigu Kremliaus vadas leistų jiems 
laisvai pertvarkyti savo kraštą. Sąly
gos Lietuvoje yra palankios: partija 
jau atsiskyrusi nuo centrinės ir dar tik 
vartoja seną vardą, yra sugebąs 
valdyti A. Brazauskas, greit bus 
išrinktas naujas, greičiausiai nekomu
nistinis parlamentas (taigi ir valdžia) 
ir svarbiausiai, kad yra norinti dirbti 
atstatymo darbą mūsų tauta. M. 
Gorbačiovas gerai žino, ko lietuviai 
nori. Jo paties naudai būtų jiems 
suteikti galimybes. Būtų logiška, kad 
šį kartą Vilnius galėtų turėti laisvas 

rankas ekonominiam krašto atstaty
mui. Tai skubu M. Gorbačiovui ir 
mums. Panaši proga gali nepasikartoti.

Per pusę ar porą metų Lietuva 
negalėtų atsistatyti, bet galėtų 
padėti sveikus pamatus galutiniam 
ekonominiam pertvarkymui ir pačiai 
nepriklausomybei. Kaip minėta, tam 
reikia ne tik Maskvos nesikišimo į 
"Musų Pastogė" ’ Nr. 7 1990.2.19 p 

Lietuvos reikalus ir jos protingo 
bendradarbiavimo, bet ir kompetetin- 
gos valdžios Lietuvoje su geriausiais 
vadais, kurie ne tik sugebėtų skubiai 
įgyvendinti konkretų pertvarkymą, 
bet ir įvestų tvarką vietoje dabartinės 
anarchijos. Tai darbas, kuriam nebūti
nai tinka teoriniai politikai. Šiuo 
momentu mūsų tauta, Sąjūdis ir kitos 
organizacijos privalo pamiršti asme
niškumus ir menkus skirtumus, išsi
rinkti kuo geresnį parlamentą sudary
tą iš pačių sumaniausių Lietuvos 
sūnų, kuriems teks patikėti šį istori
nės reikšmės darbą. Jei prieš rinkimus 
yra keletas partijų, tai po jų turėtų 
likti tik viena - Lietuvos atstatymo 
partija, kuriai teks pastatyti ant kojų 
pašlijusią ekonomiją ir tinkamu mo
mentu atgauti krašto nepriklausomy
bę.

negirdžiu'4
Šiuo momentu kiekviena padaryta 

klaida, ar ji būtų ekonominio, ar 
politinio pobūdžio, yra dvigubai žalin
ga, nes ji reikštų bereikalingą nuostolį 
ir laiko praradimą. Laikas krašto 
atstatymui gali būti labai ribotas. Jei 
artimoje ateityje reformos nepradės 
duoti teigiamų rezultatų, dabartinio 
vado karjera gali galutinai pasibaigti. 
Ar po to sektų griežtas režimas, ar 
chaosas, atsistatymui sąlygos jau 
nebūtų palankios. Pradėtas sėkmingas 
Lietuvos atstatymas padėtų ir pačiam
M. Gorbačiovui išlošti daugiau laiko. 
Todėl, reikia tikėtis, kad jis vietoje 
trukdymo, stengsis padėti vietinei 
valdžiai.

Kaip tik dabar švenčiame Vasario 
16 - tąją. Okupuota Lietuva ir išeivija 
geriausiai šią dieną paminės suglaus- 
damos savo eiles vieningam ir 
konkrečiam atstatymo darbui. Mums 
reikia ekonomiškai ir politiškai nepri
klausomos Lietuvos. Atrodo, kad jau 
nebetoli tas laikas.

Greit išauš pirmas savarankiškesnės 
okupuotos Lietuvos pavasaris, kuriam 
visas kraštas turėtų tinkamai pasi
ruošti. Mašinos, traktoriai ir žemės 
apdirbimo įrankiai turėtų būti laiku 
pataisyti, kad be delsimo galima būtų 
apsėti ir apsodinti kiekvieną žemės 
sklypelį. Šį kartą reikia ne tik 
padidinti krašto pajamas, bet ir 
pasiruošti sekančiai žiemai, kuri gali 
būti lemiama pakrikusioje Sovietų 
Sąjungoje. Šalis turi turėti savo 
maisto atsargas, kad ir mūsų žmonėms 
nereikėtų badauti. Kad ir dar 
nespėjusi peristvarkyti Lietuva turi 
parodyti savo sugebėjimą pakelti 
krašto produkciją ir žmonių pragyve
nimo lygį. Toks progresas pateisins 
lietuvių pilnos nepriklausomybės rei
kalavimus.
si. 2

Vasario 24 dienos rinkimams į 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą (gal
būt busimąjį Seimą ar Parlamentą) 
Lietuva ruošiasi gana entuziastiškai. 
Jei dar prieš keletą savaičių atrodė, 
jog kandidatų pertekliaus nebus, tai 
dabar pasiruošimo įkarštis jų skaičių 
ne sumažino, bet padidino. Kiekvienai 
iš esančių 141 vietų yra mažiausiai du 
- trys kandidatai, o vienur kitur - 
netgi netoli dešimties.

Viena iš dviejų pagrindinių grupuo
čių yra Sąjūdis, į kurio sąrašą įsijungė 
ir naujosios partijos bei grupuotės, 
kaip Krikščionys demokratai, social
demokratai, žalieji, tremtiniai. Kita 
grupuotė - atsinaujinanti, nuo Mas
kvos atsiskyrusi Lietuvos komunistų 
partija. Galimybių turi ir Maskvai 
lojali komunistų partija (Lietuvos 
komunistų partija TSKP platformos 
pagrindu), kuri galbūt vieną kitą vietą 
užsitikrins Vilniaus krašte. Pastaro
sios rinkiminė stiprybė yra ne tiek jos 
politinis dogmatiškumas, kiek mokėji
mas savo pusėn patraukti keliose 
apygardose statistiškai vyraujančias 
rusų bei lenkų tautines mažumas. 
Galimas dalykas, kad Vilniaus krašte 
šių tautų gyventojus patrauks dar 
keletas kitų kitataučių, bet neparti
nių kandidatų.

Svarbiausieji konkurentai Sąjūdis ir 
Lietuvos komunistų partija rinkiminėn 
kovon išėjo su panašiomis programo
mis, tik. žinoma, skiriasi jų praeitis. 
Sąjūdžio programa aiški: "Remdama
sis Lietuvos piliečių valia, tarptauti
nės teisės principais ir ilgalaikiais 
taikos interesais Europoje, Sąjūdis 
besąlygiškai siekia atkurti nepriklau
somą Lietuvos valstybę..." Panaši ir 
Lietuvos komunistų partijos formulė: 
"Laisva, teisinė, demokratinė, huma
nistinio socializmo valstybė, besire
mianti tautinėmis vertybėmis, - toks 
daugumos Lietuvos žmonių idealas ir 
Lietuvos komunistų partijos veiklos 
svarbiausias tikslas". Bet jei Sąjūdis 
nepriklausomybės siekia kaip galima 
greičiau, Lietuvos komunistų partija 
kalba apie Lietuvos atkūrimo "tam 
tikrus etapus". Ir kaip bebūtų 
formuluojamos rinkiminės platformos, 
jose lieka psichologinio skirtumo. 
Sąjūdžio kalba apie nepriklausomybę 
lieka jausmingesnė, gi Lietuvos komu
nistų partija turi ne tik atsižvelgti į 
dabartines realijas (pvz. į faktą, kad 
Lietuva tebėra Sovietų Sąjungos 
sudėtyje), bet ir kenčia dėl savo 
praeities (pvz. dėl fakto, kad ilgus 
metus ji buvo Maskvos įrankiu 
Lietuvos pavergimui).

Tokiame fone išryškėjo gana savo
tiška problema, kurią anksčiau buvo 
galima pridengti. Problema kyla iš to, 
kad kai kurie Sąjūdžio aktyvistai - iš 
tiesų, Sąjūdžio ankstyviausio bran
duolio nariai - kartu yra ir Lietuvos 
komunistų partijos nariai. Prieš pu
santrų metų, Sąjūdžio kūrimosi metu, 
tas faktas buvo gana natūralūs. Kaip 
vienasis Sąjūdžio pradininkų Arvydas 
Juozaitis pastebi, "iniciatyvinėje 
grupėje buvo pusė komunistų, ir tai 
buvo viena iš sąlygų, kodėl Sąjūdis 
nebuvo iš karto užgniaužtas". Bet 
dabar padėtis kitokia: nuo Lietuvos 
atkrito Maskvai lojalieji nariai, Lietu
vos komunistų partija valosi nuo 
korupcijos ir karjerizmo, į Lietuvos 
komunistų partijos viršūnes įeina 
nemažai aiškių sąjūdiečių. Kaip dabar 
su tais asmenimis, kurie yra sąjūdie
čiai, ir Lietuvos komunistų partijos 
nariai? Kam jie duoda naudos pirmoje 
eilėje: Sąjūdžiui ar Lietuvos komunis
tų partijai? Sąjūdžio savaitraštyje 
"Kauno aidas" klausimas buvo pasta

tytas šitaip: ar Sąjūdis įsiskverbė į 
Lietuvos komunistų partijos centro 
komitetą, ar komunistų partija skaldo 
Sąjūdį?

Taigi, rinkimus komplikuoja skirtin
gi atsakymai į tokius klausimus. 
Vieniems labai aišku. Pavyzdžiui, 
Maskvai lojalūs partiečiai dabartinę 
Lietuvos komunistų partiją laiko 
Sąjūdžio tarnaite, ir kaip įrodymą 
nurodo tos partijos atsiskyrimą nuo 
Maskvos. Tuo pačiu paaiškinamas ir 
Lietuvos komunistų partijos rinkimi
nis nevertumas. Kitame skalės gale 
yra nemažai radikalių sąjūdiečių, 
ypač Kaune, kuriems atrodo, jog 
asmens buvimas ir Sąjūdyje ir Lietu
vos komunistų partijoje ( o ypač ir 
Sąjūdžio Seime, ir Lietuvos komunistų 
partijos centro komitete) yra nesude
rinami dalykai. Jie klausia: ką toks 
kandidatas galų gale atstovauja: 
Sąjūdį ar Lietuvos komunistų partiją?

Tarp daugelio kitų išsiskiria trečia 
pažiūra. Pagal ją, šiuo metu aštraus 
skyrimo neverta daryti. Kitaip sakant, 
į kovą dėl Nepriklausomybės įsitrau
kęs Lietuvos komunistų partijos narys 
gali būti ir puikus sąjūdietis, ir 
atvirkščiai. Ši nuomonė atsispindi 
Sąjūdžio Seimo sausio 6 dienos 
rezoliucijoje, kurioje primenama, kad 
Sąjūdis buvo ir yra politinė opozicija 
Lietuvos komunistų partijai - "tačiau 
gali telktis bendram pasipriešinimui 
išorinės grėsmės atveju... Sąjūdžio 
Seimas pritars tiems Lietuvos komu
nistų partijos vadovybės veiksmams, 
kurie gali būti naudingi nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atkūrimui".

Praktiškai tai reiškia, kad balsavi
mo metu reikia atsižvelgti į pačių 
kandidatų darbus, už juos balsuoti 
kaip už asmenybes, o ne kaip už 
politinių grupuočių atstovus. Ši pa
žiūra, atrodo, yra šiuo metu gausiai 
paplitusi. Būdingai ją išsako krikščio
nių demokratų veikėjas Vytautas 
Bogušis: "Balsuodamas būsimuose’ 
rinkimuose, paisysiu ne to, kuriai 
partijai ar judėjimui žmogus atstovau
ja, bet to, kas per asmenybė tas ar 
kitas kandidatas, tegu ir komunistas. 
Svarbiausia - asmenybė. Manau, kad 
šitaip rinks daugelis".

Ar galima jau pramatyti rinkimų 
rezultatus? "Kauno aide" apgalvotai 
spėja Aleksandras Abišalas, vienas iš 
Sąjūdžio veikėjų ir organizacinis 
darbuotojas: "79 vietas laimės Sąjū
dis, 42 - Lietuvos komunistų partija, 
17 - nepriklausantieji, 3 - Maskvai 
lojalūs partiečiai". Jis priduria, kad 
tarp jų Lietuvos komunistų partijos 
narių bus šiek tiek mažiau nei pusė. 
Vasario pabaiga parodys kiek tikslus 
buvo šis spėjimas.

Vaclovas Daunius
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APIE TAI DAR NEKALBĖTA
Reikia nemažai drąsos šiandien ką 

nors naujesnio parašyti politinėmis 
temomis, kai jos liečia Lietuvą ar 
Sovietų Sąjungą. Įvykiai keičiasi nebe 
metais, bet mėnesiais, net savaitėmis, 
nesilaikydami jokių logiškų taisyklių, 
taip, kad ką nors numatyti, išvesti 
kokią linkmę beveik neįmanoma. Tuo 
labiau sunku sudominti skaitytoją, 
nežiūrint kokias dramatiškas antraš
tes duotume savo rašiniui.

Prieš keletą savaičių atrodė, kad 
Sovietų Sąjunga neišvengiamai byra, 
nesuvaldydama Kaukazo patriotų. 
Šiandien atrodo vėl kitaip, kai tankai 
ir išlieto kraujo klanai prigesino 
užsiliepsnojusias aistras. Vakarų di
dieji, kuo jie save dar tebelaiko, 
džiaugdamiesi sovietų satelitų atsi
vertimu, su baime ir siaubu žiūri j 
panašius siekius pačioje Sovietų 
Sąjungoje. Jie būtų daug laimingesni, 
jeigu nei Pabaltijys, nei Kaukazas, nei 
Ukraina ar Azijos musulmonai nekeltų 
triukšmo, sumažintų reikalavimus. 
Vakarų spaudos tonas, kuriuo aprašo 
tų tautų laisvės kovą nepritariantis 
dažnai netgi priešingas. Paskutinieji 
įvykiai rodo, kad Maskva gali dar daug 
kraujo išlieti ir pridaryti eibių be 
baimės, kad už tai kas nors pasmerks. 
Panašios grėsmės šešėlyje ir Lietuvos 
triumfas darosi nebe toks optimistiš
kas.

Todėl renkuosi ramesnes temas.
Praėjusių metų pabaigoje Sydnejuje 
įvyko Baltų simpoziumas. Mūsų spau
da beveik to nepastebėjo, nei vienas 
žurnalistas nenagrinėjo šio reikšmingo 
įvykio. Tiesa, "Baltic News" redakto
rius davė trumpą santrauką, kadangi 
pats leidinys yra per mažas, kad būtų 
galima plačiau ir giliau pažvelgti į dvi 
dienas trukusio simpoziumo programą.

Tačiau į simpoziumą susirinko gana 
daug protingų žmonių, kurie nuošir
džiai ieškojo atsakymų į dabartinės 
politikos klausimus ir problemas. Buvo 
akademiškai svarstyta ir kalbėta 
daugeliu mums rupimų temų. Simpo
ziume dalyvavo žmonės atvykę tiesiai 
iš paties "kovos lauko" , atvykę su 
paskutiniojo laiko informacijomis ir 
nuotaikomis, iš mūsų pusės buvo tokių 
, kurie turėjo patirtį ir pasiruošimą 
patarti. Manau, kad svečių iš Baltijos 
kraštų kelionė nebuvo veltui, kad 
mūsų geri norai ir idėjos bus 
naudingos jų siekiams.

Norėčiau paminėti nors porą min
čių, kurios gal buvo vertos parsivežti 
mūsų svečiams. Kanadietis Peter Jull, 
šiuo metu rašąs mokslinį darbą prie 
Australijos nacionalinio universite
to, iškėlė mintį apie tai, kad 
pabaltiečiai Vakaruose turėtų orga
nizuoti studijų grupes, kurios rinktų ir 
paruoštų specialią medžiagą, ekono
mines programas atatinkamai suinte
resuotiems žmonėms Baltijos kraštuo
se. Taip pat tokios studijų grupės 
galėtų atlikti labai naudingą darbą 
čia, Vakaruose tarpe tokių žmonių, 
kurie palankūs pasitarnauti mūsų 
tikslams.

Latvis A. Garsa, teisininkas ir 
politikas iš Melbourno, vertindamas 
sunkumus mažų valstybių ar tautų 
santykiuose su didelėmis, siūlė to
kioms nedidelėms tautoms, kaip pa
baltiečiai, žingsnis po žingsnio siekti 
teisinių susitarimų su didžiąja tauta - 
rusais. Tarptautinės sutartys, kultūri
nėje, ekonominėje, ar pagaliau ir 
politinėje plotmėje sudarytų tam 
tikrus precedentus eventualiai auto
nomijai ar visiškai nepriklausomybei.

Kitas praėjusių metų pabaigos 
įvykis, mūsų spaudos taip pat beveik 
nepastebėtas, buvo Sovietų Sąjungos 

mokslininko akademiko Andriejaus 
Sacharovo mirtis. Paparastai mes 

. mažai domimės kitų tautų didvyriais, 
tačiau šiuo atveju A. Sacharovą 
paminėti reikėtų. Būdamas gyvas 
Andriejus Sacharovas buvo gyva 
Sovietų Sąjungos sąžinė, mirdamas jis 
paliko savo tautai ir valstybei rašytą 
testamentą. Kadangi mūsų tautos 
likimas yra supintas su Sovietų 
Sąjunga ir su rusų tauta, vertėtų 
pažvelgti kokį testamentą paliko A. 
Sacharovas.

Andriejus Sacharovas
Kremliuje virš 2000 delegatų, išgirdę 
apie šio žmogaus mirtį, pagarbiai 
atsistojo, nežiūrint į tai, kad visai 
neseniai didelė tų pačių delegatų 
dalis šaukė prieš jį, kai A. Sacharovas 
kvietė pasikeisti, atsisakyti komunis
tų partijos vienvajdiškumo. Sulysęs, 
išvargęs ir išsekintas ilgų metų kovos 
prieš tironiją ir priespaudtf, A. 
Sacharovas iki paskutinės dienos, gal 
net ir valandos, prieš savo mirtį dirbo, 
kad įneštų reformų ir pakeitimų į 
politinę Sovietų Sąjungos struktūrą. 
Paskutinėmis savo gyvenimo savaitė
mis jis buvo paruošęs ir surašęs 46 
punktų konstitucijos projektą, kuris, 
jo manymu, turėjo pakeisti centrali
zuotą vienos partijos sovietinę vals
tybę į savanorišką nepriklausomų 
valstybių sąjungą, paremtą laisvais 
rinkimais, pripažįstančią laisvę visų 
žmonių, nežiūrint rasės, tautybės, 
religijos, amžiaus ar socialinės padė
ties.

Šis konstitucijos projektas, kurį be 
kita ko, pastebėjo Lietuvos komunis
tinio jaunimo laikraštis, buvo viso A. 
Sacharovo gyvenimo kovos dėi žmo
gaus teisių politinės santvarkos re
zultatas. Šiame dokumente A. Sacha
rovas nenorėjo pateikti kokios nors 
utopinės vizijos, bet sukurti praktišką, 
teisingesnę konstituciją, tai ir yra jo 
testamentas.

A. Sacharovas prieš mirtį kaip tik 
buvo konstitucijos pakeitimo komitete 
ir, jei būtų gyvenęs, be abejonės, šį 
projektą būtų pateikęs -valstybės 
parlamentui. Nereikėtų galvoti, kad 
jo mintys buvo tik vieno "balsas 
tyruose", kuris prapuolė su jo mirtimi. 
Išgirdus paskutinius sovietų prezi
dento M. Gorbačiovo pareiškimus, 
atrodo, kad A. Sacharovo samprotavi
mai ir pasiūlymai buvo perskaityti ir, 
greičiausiai, bus perduoti į diskusijas 
Aukščiausioje Taryboje ir kitur.

Dvidešimt metų A. Sacharovas 
skelbė, kad reikia sujungti geriausias 
kapitalizmo ir socializmo savybes 
demokratinėse politinėse sąlygose. 
Tokią jungtį jis kaip tik ir pastatė 
pirmuoju tikslu savo konstitucijos 
projekte. Politinė šios jungties pasek
mė būtų ateities pasaulinės valdžios 

sukūrimas.
Pagal A. Sacharovo konstituciją 

vaidstybės vardas būtų pakeistas taip, 
kad pabrėžtų nepriklausomų valsty
bių sąjungą. Būtų pripažinta privati 
nuosavybė, užtikrintos paveldėjimo 
teisės, laisvas mišrus ūkis, daugiapar- 
tiifis atstovavimas, griežti nuostatai 
dėl žmogaus teisių, visuotiniu balsa
vimu rinktas prezidentas ir aiškūs 
apibrėžimai dėl ginkluotųjų pajėgų 
panaudojimo. Prezidento institucija 
būtų visiškai nepriklausoma nuo 
partijų. A. Sacharovo konstitucija 
atsižvelgia į tautinį judėjimą dėl 
visiškos nepriklausomybės Pabaltijo 
valstybėse ir kitur siūlo laisvą 
apsisprendimą dėl priklausymo sąjun
gai ar atsiskyrimo nuo jos. Respubli
kos reguliuotų savo gamybą ir 
turtinius išteklius, respublikiniai įsta
tymai būtų aukščiau sąjunginių.

Toliau projekte sakoma: "Visi 
žmonės turi teisę į gyvenimą, laisvę ir 
laimę; socialinės, ekonominės ir poli
tinės teisės kiekvieno individo" yra 
valstybės tikslas ir prievolė. Taip pat 
valstybė privalo laikytis žmogaus 
teisių standartų, kaip jie yra apibrėž
ti Jungtinių Tautų Chartoje. Tarp 
įvairių kitų teisių yra taip pat 
nusakyta ir bažnyčios laisvė, laisvė 
keliauti, emigruoti, grįžti į tėvynę; 
žodžio, spaudos, sąžinės, susirinkimų 
laisvės ir t. t. Žodžiu, projektas 
užtikrina visas teises ir laisves, kaip 
visose šiuolaikinėse V akąrų damokra- 
tijose. Projektas taip pat draudžia 
nepagrįstą areštą, uždarymą į psichi
atrinę ligoninę, sekimą bei šnipinėji
mą, tarptautinėje plotmėje pasmerkia 
ekspansiją bei agresyvius kėslus ir 
ambicijas. Be daugelio kitų pakeiti
mų, konstitucijos projekte gal labiau
siai krenta į akis išleidimas dabartinės 
konstitucijos 6 paragrafo, kur pabrė
žiamas komunistų partijos vadovavi
mas ir vyresniškumas.

- Demokratija? Tokio žodžio savo 
gyvenime negirdėjau...?

Kad A. Sacharovo konstitucijos 
projektas nebus numestas į dulkėtus 
stalčius, jau vien parisimenant pasku
tiniuosius M. Gorbačiovo pareiškimus, 
yra gana daug vilties. Nebūkime 
cinikai galvodami, kad vis tiek viskas 
tik žodžiai. A. Sacharovas savo 
projekte išmetė visokius "nekaltus 
žodelius", kurie komunistų partijai 
leido naudotis konstitucija ir tuo 
pačiu savivaliauti. Bolševikų sistema 
suluošino mūsų tautą, sumaitojo taip 
pat ir kitas tautas. įskaitant ir rusų. 
Taip, kaip nežuvo mūsų tauta, 
prisikėlė ir atgimė, taip gal atgims ir 
kitos tautos, prisikels ir rusų tauta, 
kad pažintų teisybę, priimtų dorą. 
Mums greičiausiai visada teks ginčytis 
su rusų imperialistais, tačiau, jei 
ginčai bus remiami teise ir pasitikėji
mu, bus lengviau sugyventi su tuo 
milžinišku kaimynu.

A. Kantvilas

SALE
Kiekvienais metais Sale seniūnija 

ruošia Kariuomenės šventės minėjimą.
Tai tarytum mažos bendruomenės 

metiniai atlaidai. Gruodžio mėnesio 9 
dieną susirinkome visi Sale miesto 
kapinėse kur kunigas J. Petrauskas 
pašventino mirusių Adolfo Eskirto ir 
Vaclovo Norkaus antkapius.

Šv. Mišioms visi nuvykome į gražią 
seselių vienuolių koplyčią ir, Birutei 
Prašmutaitei vargonuojant, nuošir
džiai giedojome lietuviškas giesmes. 
Skaitymus atliko jaunesnės kartos 
viešnios Birutė iš Melbourno ir Jolanta 
iš Lietuvos. Elena Eskirtienė perskai
tė Sale seniūnijos mirusių sąrašą, 
kadangi, šios šv. Mišios buvo aukoja
mos už gyvus ir mirusius.

Kunigas J. Petrauskas pasakė spe
cialiai tai dienai pritaikytą pamokslą, 
paminėjo artėjančias Kalėdų šventes 
ir ragino melstis už Lietuvą, kad 
dabartinis pereinamasis laikas grei
čiau pasibaigtų ir vėl išauštų Laisvės 
Diena.

Po pamaldų visi susirinkome E. 
Eskirtienės sodyboje ir, esant puikiam 
orui, minėjimas vyko medžių pavėsyje 
po atviru dangumi.

Kariuomenės šventės minėjimą ati
darė Sale seniūnė Elena Eskirtienė.

Sale seniūnė Elena Eskirtienė.

Minėjime dalyvavo didelis būrys 
tautiečių iš Latrobe Vaiey su savo 
seniūne V. Koženiauskiene, svečiai iš 
Melbourno ir net penki svečiai iš 
Lietuvos, kurie tuo metu buvo atvykę 
pas savo gimines. Seniūnė visiems 
padėkojo už apsilankymą ir dalyvavi
mą minėjime.

Tylos minute buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę, Sibire ir 
išeivijoje. Melbourniškė Birutė Pra- 
šmutaltė papasakojo savo įspūdžius iš 
Lietuvos, kur ji neseniai yiešėjo. 
Birutė daug važinėjo, susitiko su 
daugeliu įvairaus amžiaus ir įvairių 
luomų tautiečiais. Pasakojo apie 
Lietuvos jaunuolių priešinimąsi tar
nauti okupacinėje kariuomenėje. Bi

rutės pasakpjimas buvo labai įdomus, 
■ kalbėjo ji gražia lietuviška kalba. Visi 
ilikome jai be galo dėkingi.
i Viešnia iš Lietuvos Jolanta paskaitė 
savo kūrybos eilėraščius, o Dalia 
Valytė - Ellison perskaitė Stasio 
Santvaro eiles "Tėvų šalie".

Tautos himnu užbaigta oficialioji 
minėjimo dalis. Kunigui J. Petrauskui 
palaiminus stalą, visi buvo buvo 
pakviesti vaišėms, numalšinti alkį ir 
troškulį. Vaišių metu Alė Šabrinskie- 
nė pravedė rinkliavą "Baltic News" ir 
Sibiro tremtiniams paremti, kurios 
metu surinkta 284 doleriai.

Nuoširdžiai pabendravus, saulei 
leidžiantis visi išsiskirstė į namus. 
Sekančią dieną seselių vienuolių 
koplyčioje kunigas J. Petrauskas 
atlaikė šv. Mišias tautiečiams ir 
likusiems svečiams ir tuo pasibaigė 
Kariuomenės šventės minėjimas.

Dalyvė
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Paaiškinau, kad musų arkliai suka
binti ganysis pievelėje, o musų ginklai 
bus padėti atokiau nuo mūsų. Atei
nantieji istrebiteliai, pusės kilometro 
atstumu priartėję prie musų, turi savo 
ginklus perduoti nešti vienam asme
niui ir t.t. Priminiau, kad jeigu šios 
sąlygos nepriimtinos, su jais nesusi
tiksiu. Istrebitelis, išklausęs mano 
nurodymų, paspaudė pas "savuosius". 
Su Jockumi nusileidome į pievelę ir, 
išpiidę sutartas sąlygas, lūkuriavome.

Pagaliau buvo duotas ženklas, kad 
istrebiteliai artinasi nuo tos pusės, 
nuo kurios ir tikėjomės. N etrukus juos 
ir savo akimis pamatėme kelių šimtų 
metrų atstumu. Jie ėjo vorele, tačiau 
visų ginklai buvo ant pečių. Iš 
pradžių pamaniau, kad jie neapskai
čiuoja atstumų ir todėl duoto nuro
dymo dar nepildo. Atstumas tarp jų ir 
mūsų vis mažėjo. Keli istrebiteliai 
nusiėmė šautuvus nuo pečių ir nešėsi 
rankose. Mes abu atsistojome, bet 
savo ginklų vis dar nelietėme, nes 
visiškai pasitikėjome vyrais. Pagaliau 
aš sušukau: "Prašau ginklus perduoti 
vienam asmeniui!" Istrebiteliai, ma
tydami, kad mes tikrai be ginklų, 
mano paliepimo nevykdė ir pradėjo 

skleistis vilnin.Tuo metu jie buvo nuo 
mūsų apie 20 - 30 metrų atstumu. 
Visa tai vyko kaip tik ties ta vieta, 
kur gulėjo mūsų vyrai. Tuomet aš 
sušvilpiau. Žaibo greitumu prieš 
istrebitelius išdygo vyrai šaukdami: 
"Rankas aukštyn!" Šeši istrebiteliai 
pakėlė rankas.

Istrebitelį, kuris mums į rankas 
atvedė "draugus", pasikviečiau nuo
šaliau, atidaviau jam šautuvą ir, 
palinkėjęs jam laimingai išsislapstyti, 
atsisveikinau. Likusiems trumpai 
paaiškinau, kad jie tapo nuginkluoti 
dėl to, kad nesilaikė sutartos sąlygos, 
vamzdžiuose buvo įsivedę šovinius ir 
jau net laikė pakeltus atsargos 
sparnelius, [sakiau visiems laikyti 
rankas už pečių ir, visu stropumu 
saugomus, atsivarėme į stovyklą.

Nepaprastai nustebo vyrai, kai 
pamatė atsivarant gyvus istrebitelius, 
bet nepalyginamai daugiau buvo 
nustebinti ir sugluminti istrebiteliai, 
kai pamatė tokį skaičių partizanų, 
kurių tarpe buvo visiems pažįstamų 
veidų.

Gaišti ir dabar nebuvo galima, nes 
paaiškėjo, kad istrebitelis, kuris su 
savimi turėjo dviratį, istrebiteliams 
išėjus su manimi susitikti, visu "garu" 
nuvažiavo Aiovėn apie visa painfor
muoti Juos siuntusius.

Paskubomis parašėme keliuose eg
zemplioriuose atsišaukimus, kuriuose 
buvo raginami likusieji Alovės istrebi
teliai pereiti pas partizanus - kaip kad 
jų draugai jau padarė. Po atsišau
kimais pasirašė visi suimtieji. Sekan
čią dieną atsišaukimai jau buvo 
išlipinti Alovės miestelyje ir kitur. 
Kiek tie atsišaukimai padarė {takos 
kitiems, sunku dabar pasakyti, tačiau 
po kiek laiko dar du istrebiteliai 
perėjo į partizanų eiles, bet vėliau 
užsiregistravo, ir tolimesnis jų likimas 
man yra nežinomas.

Iš suimtųjų patyrėme, kaip stipri ir 
kokiuose postuose išstatyta naktimis 
Alovės miestelio apsauga.

Suimtųjų nusikalstamieji darbai 
■papildomai paaiškėjo Partizanų Lauko 
Teismo posėdžio metu, kuris buvo 
vykdomas visų partizanų akivaizdoje. 
Karo Lauko Teismas išnešė suimtie
siems sprendimą mirties bausmę 
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sušaudant. Sprendimas buvo įvykdytas 
vietoje.

Po to visa stovykla pakilo, ir 
paskubintu žygiu pajudėjome Nemu
naičio miško link.

Vyskupas Vincentas Borisevičius, 
bolševikų nužudytas 1946 metais.

PRIESAIKA

Apsistojome Noškūnų miške. Se
kančios nakties žygio metu vyrai 
konfiskavo tris centnerius sviesto iš 
Makniūnų pieninės punkto. Turimo 
maisto pakako kelioms dienoms.

Daktarą palikau savo vietoje, o 
pats su Klevu ir Roku (Barysas Rokas, 
buv. policijos tarnautojas, kilimo nuo 
Ryliškių) popiečiais išėjojome Nemu
naičio bažnytkaimio link. Nemunaičio 
bažnytkaimis vienu šonu tiesiog 
atsiremia j mišką, todėl prijojome 
visiškai arti bažnytkaimio ir tik apie 
150 m atstumu nusipėstinome. Roką 
palikome prie arklių, su Klevu, 
dengdamiesi pušimis, įėjome į vienuo
lyno kiemą. Mūs jau laukė, nes 
atitinkami susitikimai išpažinties ir 
priesaikos klausimais buvo atlikti jau 
iš anksčiau. Trumpai ir aiškiai 
sutarėme, kad sekančią naktį atvyksi- 
me su vyrais vienuoiynan. Ten mūs 
turėjo laukti dar du kunigai. Su 
dvasiškiais greit atsisveikinome ir, 
sėdę ant arklių, pasileidome pas 
savuosius.

1945 m. birželio mėn. 2 d. temstant 
su visa įgula jau buvome priartėję prie 
pat bažnytkaimio. Iš anksto buvau 
sutvarkęs tarnybą keturiems lauko 
sargybos postams ir visiems nurodęs, 
kaip kuriuo atsitikimu reikia veikti. 
Tik gerai pritemus, sugužėjome vie
nuolyno kieman. Buvome 120 vyrų, 
tačiau judėjimas vyko didžiausioje 
tyloje, nes reikėjo būtinai pasiekti tai, 
kad bažnytkaimyje nebūtų suprasta, 
kas jo aplinkoje vyksta. Antrame 
koplytėlės aukšte vyko įspūdingos 
pamaldos. Vyrai karštai meldėsi. 
Daugelio akyse spindėjo ašaros. 
Koplytėlėje visi netilpo. Vyrai keitėsi 
vietomis. Koplytėlėje ir kieme ketu
riose vietose 
buvo klausoma išpažinčių. Atvykusieji 
atlikti išpažinti ir priesaiką, paprašyti 
Aukščiausiąjį palaimos Tėvynei, arti
miesiems ir sau, ginklus laikė savo 
rankose, nes esamos aplinkybės kitaip 
pasielgti neleido. Aš buvau čia vienur, 
čia kitur. Vykstančia tvarka buvau 
visiškai patenkintas ir rūpinausi, kaip 

'galima greičiau visa sutvarkius ir 
laiku atsitraukus saugesnėn vieton.

Pamaldos baigėsi. Vyrai Išpažintį 
atliko ir priėmė Švenčiausiąjį. Prisiar
tino iškilmingas priesaikos priėmimas.

PARTIZANŲ 
GRETOSE

Prieš altorių pakopoje buvo pastatyta 
taburetė, užtiesta trispalve. Ant jos 
buvo padėtas kryželis ir mano 
trumpasis ginklas. Dvasiškis pustyliai, 
bet aiškiai ir įspūdingai skaitė 
priesaikos tekstą. Mes, iškėlę dešines, 
tyliai kartojome priesaikos žodžius. 
Dievo akivaizdoje tvirtai pasižadė
jome teisingai ir ryžtingai tęsti 
pradėtą kovą prieš okupantą, kuris, 
pamynęs po kojomis visus Dievo ir 
žmogaus įstatymus, negailestingai 
naikina visa, kas yra šventa, kilnu ir 
brangu. Pirmasis prisiartinau ir pabu
čiavau kryželį, trispalvę ir ginklą. Tą 
pat padarė visi vyrai. Po to sekė 
trumpas, bet giliai prasmingas dva
siškio žodis, tuo ir baigėsi iškilmingas 
aktas. Padėkojom dvasiškiams ir visi 
netrukus vėl atsidūrėme miško prieg
lobstyje.

KAUTYNES SU MERKINES
ISTREBITELIAIS

Žaibo, Vėžio būriai ir kiti mano 
žiniai nepriklausantieji vyrai atsis
kyrė nuo mūsų jaū sekančią dieną ir 
patraukė į savo veikimo rajonus. Mes 
dar pasilikome Noškūnų miške ir 
apsistojome prie prt. Sasnausko Jono 
tėviškės.

Vadovavimą vyrams vėl perdaviau 
Daktarui, o pats su Klevu išjojau į 
Nedzingę būrio organizacinių klau
simų tvarkymo reikalu. Buvo sutarta, 
kad už poros dienų mes abu prie vyrų 
prisijungsime Pilkionių miške.

Nedzingės miške susitikome to 
būrio vyresniuosius: Gegutį ir Paukštį. 
Jie tarp kitko pareiškė, kad pas juos 
vienas vyras, kuris per neatsargumą 
kambaryje iššovė iš raketininko. 
Raketa jam perskėlė žandikaulį ir vos 
neuždegė trobos. Prašė, kad mes tą 
ligonį kiek paglobotume, nes pas mus 
esanti gailestingoji sesuo ir didesnė 
atsarga vaistų. Aš sutikau su jų 
pageidavimu ir nurodžiau datą ir vietą 
Varčios miške, į kurią minimas 
partizanas turėjo būti atgabentas. 
Taip pat susitarėme, kad birželio 11d. 
jie su visais vyrais atvyks į Varčą 
nurodyton vieton. Tada turėjo būti 
galutinai išspręsti Nedzingės būrio 
tolimesni veikimo uždaviniai.

Okupantų -bolševikų 1941 metais Kretingoje nukankintas lietuvis.

Sutvarkę dar kai kuriuos uždą-, 
vinius, patraukėme į Pilkionių mišką. 
Pakeliui iš gyventojų patyrėme, kad 
prie Nemunaičio įvykusios partizanų 
kautynės su istrebiteliais.

Greit pasiekėme ir Pilkonių mišką, 
kur ir susitikome su tik ką iš kautynių 
atvykusiais vyrais. Daktaras man 
papasakojo: jo vadovaujami vyrai 
buvo apsistoję prie Galentankos 
kaimo. Jie patyrė, kad į kaimą atvyko 
20 Merkinės istrebitelių gyventojų 

turto konfiskavimo reikalu. Tuoj pat 
buvo nutarta grįžtančius išgamas 
"pamokyti". Kelias buvo pastotas. 
Kautynes nepavyko pradėti taip, kaip 
buvo numatyta. Vienas iš partizanų 
būrininkų buvo per anksti pastebėtas 
žydo, kuris istrebiteliams vadovavo. 
Žydas iššovė, ir tada prasidėjo 
kautynės. Vienok istrebiteliai jau 
gerokai buvo įsileisti į partizanų 
tarpą. Žydas ėjo paskutinysis ir 
partizaną pastebėjo apsupimo sparne. 
Tuo būdu jis pirmasis ir paspruko su 
sveiku kailiu. Jo bendrininkams jau 
buvo kebliau. Priešo tarpe kilo baisi 
panika. Arčiau žydo buvusieji stribai 
įskubo išnerti gyvi. Kiti stribai 

sulindo į viksvas, suniro vandenyje ir 
pan. Vyrai likusius greit apsupo. Visi 
jie buvo nukauti vienoje ar kitoje 
vietoje. Vyrai išvaikščiojo viksvas ir 
"draugus" iki vieno išrankiojo. Vieto
je buvo nukauta dvylika istrebitelių ir 
paimti jų ginklai. Kai kurie iš 
pabėgusių buvo sužeisti. Vienas 
ištrukusiųjų, be kvapo bėgdamas, jau 
buvo pasiekęs Kampų kaimo laukus. 
Jis, matyti, buvo ištroškęs ir norėjo iš 
skersai vieškelį tekėjusiojo upelio 
atsigerti. Šis žmogus buvo rastas 
kniūpsčias su įnerta nosimi į vandenį. 
Gyventojų buvo kalbama, kad istrebi
telis turėjęs širdies ligą ir tuo būdu čia 
gavęs galą, nors ir nebuvo sužeistas 
kautynių metu. Žmonės greit pranešė 
vienam partizanui, kuris tuo metu 
buvo paleistas į namus asmenišku 
reikalu, apie drybsantį išgamą. Šis, 
atskubėjęs prie "nukritusio”, įsigijo iš 
priešo naujutėlį ginklą. Iš partizanų 
pusės nebuvo nei nukautų, nei 
sužeistų. Partizanai buvo labai paten
kinti ir dar ilgai dalinosi kautynių 
įspūdžiais, nagrinėjo kautynėms vy
kstant padarytas klaidas ir mokėsi iš 
drąsą ir sumanumą kautynių metu 
parodžiusių draugų.

ISTREBITELIO ATSIVERTIMAS

Visi buvo gerokai išvargę, todėl ir 
aš pabudau jau saulutei patekėjus. 
Sargybos viršininkas man pranešė, kad 
skyrius iš nakties žygio grįžo lai
mingai. Pargabenta maisto, konfis
kuotas arklys ir areštuotas istrebi

telis, kuris saugomas prie stovyklos.
Atsikėliau ir nuėjau "susipažinti" 

su naujuoju "svečiu". Pastarasis 
atrodė susikrimtęs ir galbūt meldėsi, 
nes lūpos krutėjo. Smalsuoliams, kurie 
gana ankštu ratu jau buvo apstoję 
"draugą", liepiau eiti prie savo 
skyrių. Pasilikome trise: aš, sargybinis 
ir "draugas". Suimtasis puolėsi bu
čiuoti kojų ir rankų, prašydamas jam 
dovanoti gyvybę.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Australijos sostinėje Canberroje 
lietuvių kolonija visai nedidelė, tesie
kianti apie 350 žmonių. Taigi ir 
jaunosios kartos lietuvių šiame mieste 
neperdaug. Bet pasigirti, o ir pasidi
džiuoti yra kuo. Pastaraisiais metais 
net du jauni lietuviai , Kristina 
Katauskaitė ir Paulius Stepanas 
pasižymėjo savo pasiekimais moksle.

Kristina Katauskaitė, kurios tėvai 
taip pat žinomi visuomenininkai 
Romas ir Gražina Katauskai, gimė 
Canberroje. Vidurini mokslą baigė 
Stirling College. Kas metai Kristina 
mokslą baigdavo viena iš pirmųjų. 
1988 metais dvyliktą klase baigė 
penktąja. Ji laimėjo New South Wales 
universiteto stipendiją, kurių skiriama 
tik 52.

Kristina Katauskaitė

IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS!
Sausio 21 dieną St. Joachims 

bažnyčioje, Lidcombe. lydimi būrelio 
giminių ir bičiulių, susituokė vyres
niosios kartos tautiečiai Juozas Palta
navičius ir Marytė Aninkevičiūtė - 
Šiuipienė. Jungtuvių apeigas atliko 
prelatas P. Butkus.

Marytė dar nesena Syanejaus gy
ventoja, čia atsikėlusi prieš šešerius 
metus. Prieš tai ji gyveno Dunedino 
mieste Naujojoje Zelandijoje, kur 
laikė labai populiarų restoraną. Pir
masis vyras Albertas Šiuipis mirė 1978 
metais.

Juozas taip pat našlys, Australijon 
atvyko 1949 metais. Juozas nepails
tantis choro "Daina" narys, ilgesnį 
laiką, prieš išeinant pensijon, jis dirbo 
"Telecom" dirbtuvėse. Daugelį metų
išgyvenęs Bankstowne, Juozas surado 
ramų kampelį Ingieburne, kur, medžių

Nuoširdžiai sveikiname Brisbanės Apylinkės valdybos pirmininką 
Algimantą Milvydą ir žmoną Katryną sulaukus įpėdinio sūnelio.

Brisbanės Apylinkės valdyba ir Tautinių šokių grupė

® EŠES5 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ė Prieinamos kainos $ Didelis pasirinkimas

ė Aukštos kokybės maisto, kosmetinių priemonių ir rūbų.

AGENT — CONTAL CO @
MELBOURNE - 253 Flinders Lane. tel. (03) 654 1400.
"ALMA TRAVEL" - 382 Little Collins Street, tel. (03) 670 2288.
DANDENONG - 71 Foster Street, tel. (03) 792 0593.
SUNSHINE - 10A City Place, tel. (03) 311 4334.
SYDNEY - 72 Campbell Street, tel. (02) 212 5077.
BANKSTOWN - 302 Chapel Road South, tel. (02) 790 2694.
PERTH - 1 Alvan Street, Mt. Lawley, tel. (09) 272 7211. 
BRISBANE - 446 George Street, tel. (07) 236 2929. 
CANBERRA - 33/35 Ainslie Avenue, tel. (062) 489 399. 
ADELAIDE - 128 - A Grote Street, tel. (08) 212 6477.

GABŪS JAUNUOLIAI
Canberos lietuvių tarpe Kristina 

pasirodė, kaip aktyvi Baltijos Tunto 
skautė, šoko tautinių šokių grupėje 
"Audėjėlė”, sporto klube "Vilkas" 
žaidė krepšini, dainavo Canberros 
jaunimo chore. Ji taip pat darbavosi 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos Canberros 
skyriuje, dalyvavo VI Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso stovykloje 
Adelaidėje 1987/88. Belankant uni
versitetą, atokvėpiui po sunkaus 
darbo, Kristina pailsi žaisdama krep
šinį, tenisą, irkluodama.

Paulius Stepanas gimė Adelaidėje. 
Su tėvais, daktaru Antanu ir Audrone 
Stepanais, gyveno Europoje ir Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Canberroje 
mokytis pradėjo 1978 metais. Lankė 
Marist College. Jau nuo vaikystės 
dienų pasireškė didelis Pauliaus polin
kis į mokslus. Net nuo šeštos klasės jis 
pirmavo matematikoje, anglų ir pran
cūzų kalbose, tiksliuossiuose moks
luose. Ypatingai Paulių tada traukė 
chemija. Paskutiniąją gimnazijos klasę 
baigė pirmuoju iš virš 3000 mokslei
vių. Už aukštus rezultatus moksle 
Pauliui N.S.W. universiteto buvo 
suteikta stipendija Computer Engine
ering kursui baigti. Šių stipendijų 
universitetas skiria tik keturias. 
Tačiau Paulius aukštuosius mokslus 
žada tęsti Australijos Nacionaliniame 
universitete Canberroje. Paulius yra 
laimėjęs nemaža konkursinių pažymė
jimų prancūzų, anglų kalbų ir 
tiksliųjų mokslų konkursuose. Pats 
didžiausias Pauliaus laimėjimas - jis 
buvo išrinktas vienu iš keturių 
Australijos moksleivių į dvyliktą 
tarptautinę chemijos olimpiadą Ry
tų Vokietijos mieste Halle.

apsupta, randasi jauki Paltanavičių 
sodyba.

Vestuvinė puota . vyko M. ir J. 
Paltanavičių namuose. Prie gražiai 
papuoštų, gėrybėmis nukrautų stalų 
jauniesiems palinkėta visko geriausio, 
sudainuota "Ilgiausių metų...!" Puo
tos metu žodį tarė prelatas P. Butkus, 
prisimindamas savo apsilankymą Du- 
nedine ir viešnagę Marijos globoje. 
"Dainos" choro vardu, jaunuosius 
sveikino Antanas Kramilius, o Jonas 
Zinkus, šeimininkų vardu, prelatui P. 
Butkui palinkėjo laimės neseniai
praėjusios gimimo dienos proga.

Paskutinis žodis priklausė jaunąjam. 
Juozas Paltanavičius visiems nuošir
džiai palinkėjo už dalyvavaimą. dova
nas ir gerus linkėjimus.

Linkime ir mes - giedrios ateities!
B. Ž.

TRUMPAI
1S VISUR

Paulius Stepanas
Be mokslų Paulius dalyvauja skau

tiškoje veikloje Canberros Baltijos 
Tunte, aktyviai dalyvavęs Duke of 
Edinburgh Award scheme, peržengė 
bronzos ir sidabro laipsnius ir 1989 
metais gavo aukso laipsnį ir vadovo 
lygį. Lietuviškoje veikloje, be skauta- 
vimo, Paulius šoko tautinių šokių 
grupėje "Audėjėlė", dalyvauja visuose 
lietuviškuose minėjimuose. Jis ypatin
gai praplėtė savo lietuviško sąmonin
gumo akiratį dalyvaudamas VI Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso stovyk
loje 1987/88 metais. Domisi muzika, 
kompiuteriniais žaidimais, jojimu, 
šaudymu iš lanko. 1990 metais žada 
pertraukti savo mokslus universitete 
ir vykti mokytis į Vasario 16 - sios 
gimnaziją, kur galvoja pagilinti vokie
čių kalbos žinias, pasisemti lietuviš
kojo sąmoningumo. Kartu su tėvais 
žada aplankyti Lietuvą, o jeigu 
susidarys palankios tam sąlygos, ir ten 
keletą mėnesių paskirti studijoms.

"Kazys"

LIETUVOJE
Nuo sausio pabaigos pabrango 

oficialiųjų Lietuvos dienraščių kaina 
nuo 3 iki 10 kapeikų, dvigubi numeriai 
kainuos 20 kapeikų.

*
Sausio pabaigoje pusmečio studi

joms į Jungtines Amerikos Valstijas 
išvyko pirmoji Kauno politechnikos 
instituto studentų grupė. Panašių 
planų Lietuvoje yra ir daugiau. 
Anksčiau tokioms išvykoms leidimus 
Maskva duodavo labai retai.

*
Inspektuojant Lietuvai perduotą 

ištaigingąją "Brežnevo" vilą prie 
Palangos pajūrio, rasta, jog sienose 
buvo įmontuoti slapti klausymo apa
ratai. Pasirodo, nuo paklausymo 
nebuvo saugūs ir aukščiausiojo rango 
poilsiautojai.

*
Klaipėdoje jau keli mėnesiai įvai

riais būdais reiškiasi nepasitenkinimas 
dėl abejotino maisto ir kitų trūkstamų 
prekių paskirstymo. Nebeišlaikęs, 
atsistatydino Klaipėdos miesto preky
bos valdybos viršininkas Arkadijus 
Lichtinšainas, tame poste išbuvęs 
beveik keturiasdešimt metų. Kritikai 
aštrėjant. Lietuvoje paskutiniuoju 
laiku vis dažnėja panašūs atsistatydi
nimai iš svarbių postų ir kituose 
miestuose.

"Musų Pastogės" penkto numerio 2 
- me puslapyje buvo atspausdinta 
nuotrauka iš demonstracijos Lietuvo
je, M. Gorbačiovo vizito metu. Kai 
kuriems skaitytojams neaišku ką 
reiškė nuoraukoje matomi plaktų 
užrašai "Kam Lietuvai švediški buro
kai?" ir "1920.VII.12.": M. Burokevi
čius ir A. Švedas yra atskilusios ir 
Maskvai lojalios komunistų partijos 
lyderiai. 1920 metų liepos mėnesio 12 
dieną Lenino Rusija taikos sutartimi 
atsisakė bet kokių teisių į Lietuvą.

' "Mūsų Pastogė"
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Sovietų Sąjungai laiku nepristačius 
grūdų ir miltų transportų, Kuba 
skundžiasi maisto trūkumu. Ryšium su 
tuo, Havanoje pabrango duona, o 
provincijose įvestos kortelės, vienam 
žmogui skiriančios po 80 gramų 
duonos j dieną. Sovietai teisinasi laivų 
trukumu ir administracinėmis klaido
mis. *

Vietnamas atsisakė priimti prievar
ta britų repatrijuojamus pabėgėlius iš 
Hongkongo, kadangi ši akcija, atkrei
pusi pasaulio spaudos ir televizijos 
dėmesį, kenkia Vietnamo reputacijai.

§ 
§

§ 
§
$ 
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§ 
§ 
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*
Rumunijoje išaiškinta AIDS ligos 

epidemija vaikų tarpe, kurią Caušes- 
ku vyriausybė buvo bandžiusi nuslėpti 
nuo viešumos. Mažomis kraujo trans- 
fuzijomis gydant nuo kitų ligų, AIDS 
liga Rumunijoje apkrėsta apie 750 
vaikų. įtariama, kad buvo apkrėsti ir 
švirkštai. *

Bandant gelbėti bankrutuojančias 
Vakarų Australijos firmas ir tuo 
padarius milijoninius nuostolius vals
tybei, Vakarinės Australijos premje
ras Peter Dowding neteko savo 
partijos pasitikėjimo ir jam teko 
atsistatydinti.

Naująja Vakarų Australijos prem
jere tapo Carmen Lawrence. Tai 
pirmoji moteris premjerė Australijoje.

*
Javos saloje išsiveržė Kelud ugni

kalnis. Išsiveržimo metu žuvo šešioli
ka žmonių.

*
Vasario 13 - 15 dienomis, atvykęs 

svarbiems prekybiniams pasitarimams, 
su didele delegacija Australijoje 
lankėsi Sovietų Sąjungos ministras 
pirmininkas Nikoiaj Ryžkov.

*
§ Po tris dienas trukusių karštų ginčų 
$ Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
| centro komiteto plenume, Michailas 

Gorbačiovas sustiprino savo padėtį 
į; krašte, pravesdamas svarbius reformų 
<į projektus. Plenume priimtas ypatingai 
įį svarbus nutarimas - įvesti daugiapar- 
įį tinę valdymo sistemą, panaikinant 
§ ligšiolinį komunistų partijos monopolį. 
§ *
§ Tame pačiame Sovietų Sąjungos 
$ komunistų partijos centro komiteto 
1 plenume pasmerkta Lietuvos komu- 

nistų partija dėl savo sprendimo 
k atsiskirti nuo Maskvos. Lietuviai 
įį raginti sulaikyti savo sprendimą iki 

visuotinio partijos kongreso, kuris 
įį įvyks birželio mėnesį.
§ Algirdas Brazauskas, kalbėdamas
§ Lietuvos komunistų partijos vardu, šį 
§ pasiūlymą atmetė.
§ *
| Numatoma panaikinti Sovietų Są- 

jungos politinį biurą. Vietoje jo bus 
£ suformuotas organas iš komunistų 
įį partijos pirmininko, jo dviejų pava- 
įį duotojų ir visų respublikų pirmųjų 
įį partijos sekretorių.
§ *
§ Pasitarimams nusiginklavimo Rytų
§ ir Vidurio Europoje klausimais. Mas-
§ kvoje lankėsi Jungtinių Amerikos 
$ Valstijų valstybės sekretorius James 
| Baker. Susitarta beveik visais ginčija- 

mais klausimais. Formali nusiginklavi- 
mo sutartis bus pateikta svarstymui 

įį viršūnių konferencijoje, kuri numaty- 
įį ta birželio mėnesį.
§
įį Vakarų Vokietijos kancleris Hel- 
§ mut Kohl, apsilankęs Maskvoje, gavo 
§ principinį M. Gorbačiovo pritarimą 
$ Rytų ir Vakarų Vokietijos suvieniji- 
$ mui.
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VINCAS ADOMĖNAS

Tada jis nusviedė nuorūką ant 
grindų, kairiąja ranka nutvėrė mane 
už plaukų, o dešiniosios kumščiu 
smogė į žandų.

- Ką, nekurstei?
- Ne.
Jis kirto antrą smūgį, iš nosies 

pasipylė kraujas.
- Bjaurybė!.. - vengdamas susikru

vinti, jis paleido plaukus. - Tu be 
reikalo giniesi. Aš išmušiu iš tavęs 
prisipažinimą, supranti?

- Bet aš nekursčiau, tai prasi
manymas!

- Prieš tarybų valdžią burnojai?
Tylėjau. Kraujas lašėjo ant kelnių. 

Išsiėmiau nosinę ir pridėjau ją prie 
nosies, atlošdamas galvą. Tardytojas 
vaikštinėjo tylėdamas. Paskui pas
kambino kareiviui ir liepė nuvesti 
mane į prausyklą.

Kai sugrįžau nusiprausęs, patinusiu 
veidu, jis pakartojo klausimą.

- Neatsimenu.
- Ak, neatsimeni! Tarybinę san

tvarką kritikavai?
Jam viskas smulkiai pranešta! Kas 

tai galėjo padaryti? Nejaugi aš buvau 
sekamas?

- Atsakyk!
- Ne.
- Meluoji! Aš tau galiu pasakyti, ką 

kalbėjai. Ko tyli? Vadinasi, neturi ką 
atsakyti? Sugautas! - Patenkintas jis 
žengė keletą žingsnių tylėdamas, 
paskui užsirūkė papirosą ir tęsė:

- Juodinai tarybų valdžią, kriti
kavai tarybinę santvarką - tai ar 
bereikia piktesnės agitacijos?! Gerai. 
Taip ir parašysim, - užbaigė sėsdamas 
prie stalo ir imdamas jau iš anksto 
pradėtą protokolą.

Žlugo viltis išsilaisvinti. Ne, gin- 
siuosi iš paskutiniųjų! Juk Čia mano 
priešas, klastingas mano šalies oku
pantas! Neprivalau sakyti tiesos.

- Tai melas! Kartoju, mane kažkas 
šlykščiai apšmeižė!

- Ką tu sakai? - dirbtinai nusijuokė 
jis. - O jeigu aš pakviesiu liudininkus?

- Jūs negalite turėti tikrų liudi
ninkų, nes aš to nesakiau.

- Bet aš tau juos iškviesiu.
- Jie ir bus tie niekšingi melagiai, 

kurie prasimanė nebūtų dalykų.
Jau nekreipdamas dėmesio į mano 

žodžius, tardytojas baigė protokoluoti 
taip, kaip jam patiko.

- 0 kaip dėl tos slaptos organiza
cijos? - pradėjo jis naują temą, 
atsikeldamas nuo stalo.

VĖL KYLA DEBESYS
Vėl kyla debesys grėsmingi,
Vėl niaukias mėlynas virš mūs dangus.
Vėl piktos dvasios susirinkę, 
Iš tamsos tiesia kruvinus nagus.

Kiek melo, šmeižto, kiek piktų žodžių 
Už mūs trispalvę, Baltijos kelią, 
Kad laisvės siekiam, jos trokštam godžiai, 
0 turim nešti vien vergo dalią.

Sugniaužti kumščiai grėsmingai kyla, 
Armados tankų, kastuvų aštrių, 
Būriai smogikų drumsdami tylą 
Vėl rengias mūsų žemę laistyti krauju...

Bet laisvės bangos pamažu kyla, 
Ir laisvės aidas Lietuvoje skamba, 
Jis plaukia miestais, kaimais,.virš šilo, 
Gana nelaisvės, gana negandų...

Alfonsas Stabingis,
1989 m., rugsėjis, Lietuva
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- Tai kam tada tardyti? Jeigu iš 
anksto esate tuo tikras, rašykite 
tiesiai į protokolą, - išsprūdo man.

- Ir parašysiu! Tu manai, jei ginsies, 
tai aš tau nesudarysiu bylos? Cha- 
Cha! Kvailys! Mums tik žmogų duok, o 
kaltinimų jau rasim! Nors tu ir 
teisininkas, bet žioplys! Tavo byla 
seniai parašyta.

- Nejaugi?
- Ne popieriuj, bet mano galvoj, - 

pasitaisė.
Po šitokio pasiaiškinimo, neturėjau 

ką pasakyti. Jis vėl atsisėdo prie stalo, 
paėmė plunksnakotį ir konstatavo:

- Vadinasi, prisipažįsti, kad minėtą 
dieną studentų bendrabuty kalbėjai 
prieš tarybinę santvarką ir rengeisi 
sudaryti slaptų teroristinę grupę.

- Ne, aš to nedariau.
Tardytojas sviedė plunksnakotį ant 

stalo, pribėgo prie manęs ir įsiutęs 
suurzgė:

- Nedarei, velnio vaike?
- Kokios organizacijos? - apstul

bau.
- Kaip ji vadinasi?
- Nesuprantu, apie ką jūs kalbate.
- Klausiu, kaip vadinasi toji slapta 

antitarybinė organizacija, kuriai tu 
priklausai.

- Argi yra tokių organizacijų?
- Cha-cha-cha!.. Gudrus tu! Ne

maniau, kad tu toks suktas! Vadinasi, 
ne tuščiai tave įtarė, kad esi gaujos 
vadeiva.

Nuo tų žodžių šaltukas perbėgo 
nugara. Nejaugi jis rimtai mane tuo 
įtaria? Jei taip - aš žuvęs. Bet gal jis 
taip gudrauja?

- Ko tyli?
- Noriu žinoti, kiek jūs galite 

sugalvoti naujų prasimanymų.
Kelis kartus piktai nusikeikęs, jis 

suriko:
- Sakyk, nesiūlei sudaryti slaptos 

antitarybinės organizacijos?
- Ne.
- Aš tau sakau, kad siūlei!
- Ne.
Jis iš visų jėgų spyrė batu man į 

blauzdą ir, šlykščiai nusikeikęs, nuėjo 
į kitą kambario kertę.

Po ilgos pauzės, kurios metu kiek 
aprimo, paklausė:

- 0 ką šnekėjai kavinėje?
- Sakėte, kad jums žinomas 

kiekvienas mano žodis. Tai kam 
klausiat? Rašykit juos į protokolą, bus 
greičiau.

Jis atidžiai pažiūrėjo į mane ir

atšovė:
- Tu labai gudrus, Joniki. Tai ne 

visada išeina į sveikatą.
- Tuo jau įsitikinau.
Jis persmeigė mane akimis, bet 

nutylėjo.
- Jei pamiršai, galiu priminti. Nori? 

Tu laukei Hitlerio. Tu tikinai žmones, 
kad bus karas.

Norėjau užginčyti, bet, tai paste
bėjęs, tardytojas sušuko:

- Di - ver - san - tas! - Ir, pribėgęs 
prie manęs, rėžė porą kartų kumščiu į 
galvą, vengdamas paliesti nosį.

- Šnipas! Vokiečių agentas! Parsi
davėlis! - jau kriokė jis, virpėdamas iš 
įtūžio.

Smūgiai krito į veidą, galvą, kaklą. 
Karininko rankos virpėjo, balsas 
pereidavo į falcetą. Putos rinkosi jo 
lūpų kampučiuose ir su keiksmais 
tiško man ant veido.

Kai mane paryčiui parvedė į 
kamerą, visa galva degė, joje ūžė ir 
cypė. Veido negalėjau paliesti, skau
dėjo kiekvieną vietelę. Pasiklojau 
drabužius ir atsiguliau aukštielninkas, 
kad niekas neliestų veido - tik taip 
galėjau gulėti. Šį kartą prie durų man 
buvo palikta daugiau vietos...

Iš pradžių gulėjau tartum be 
sąmonės. Galva tuščia, lyg kumščio 
smūgiai būtų išvaikę visas mintis. Bet, 
nervams truputį aprimus, jos spiečiais 
grįžo atgal, nugindamos tokį reikalin
gą miegą.

Ką aš jam padariau? Ko jis taip 
siunta? Iš kur toks pyktis? Jeigu aš 
net ir būčiau kaltas, tai ko jam širsti? 
Argi jis ne tarnautojas, ar ne jo 
amatas tardyti? Kodėl tiek neapykan
tos jo akyse? Iš kur tiek pagiežos 
niekada nematytam žmogui, visai 
nepažįstamam?

Sąmonę Užplūdo aibė klausimų, 
kuriuos svarstyti neturėjau jėgų. 
Prisiminiau, kaip mane suėmęs kapito
nas, sargybiniai, prižiūrėtojai - visi 
elgėsi su manim, kaip su asmeniniu 
priešu, nekentė manęs ir stengėsi 
kiekviena proga pažeminti, paniekin
ti. Iš kur tas įnirtis, kas jį sukelia?

Nejaugi nesupranta, kad aš ne 
nusikaltėlis, o jie patys?

Ilgai dar mąsčiau apie savo ir 
tautos patirtas skriaudas. Visai neuž
migau, kol vėl buvo duota komanda 
keltis.

Ir vėl sunki kova su nuovargiu ir 
snauduliu, vėl tvankus prišvinkęs oras, 
prižiūrėtojų keiksmai, o naktį - 
tardymas, smūgiai, kraujas...

Per dešimtį dienų jėgos galutinai 
išseko, tapau viskam abejingas. Norė
jau vieno - kad tik greičiau tatai 
pasibaigtų! Visa kita - kada nuteis, 
kiek gausiu - buvo jau nebesvarbu.

Parsiduoda

St alinas
Čekoslovakijos miesto Zabreh savi

valdybė ieško pirkėjų didžiulei Josifo 
Stalino statulai. Statula nugriauta 
pereitą savaitę ir už ją gauti pinigai 
žadami panaudoti ligoninei. Vokieti
jos laikraštyje " Frankfurter ' Allge- 
meine Zeitung" paskelbtoje reklamoje 
paskelbta ir Stalino statulos kaina - 
50.000 amerikietiškų dolerių.

(Reuter)
* *

„Kadangi kolūkio valdyba 
abejoja mano prasigyvenimo 
kanalais, palikite mane dirbti 
sandėlyje kad ir nemokamai”.

GAL TAIP,
O GAL IR NE
Teko pastebėti, kad abu mūsų 

savaitraščiai, tiek "Tėviškės Aidai", 
tiek "Mūsų Pastogė" neturi vedamų
jų. Amžinos atminties V. Kazokas 
sakydavo, kad laikraštis be vedamojo 
tai tik žiniaraštis, o kartais dar 
pridurdavo - lyg šuva be uodegos. 
Dabartiniai redaktoriai nebeturi laiko 
(gal ir sugebėjimų), kad vos spėja 
laikraščius sudėstyti iš gautų straips
nių, o be to, dar reikia kalbą išlyginti. 
Aš tikrai nesugebėčiau kas savaitė iš 
tuščio į kiaurą pilstyti. Nepasakyčiau, 
kad jų pasigendu. Atvirai tariant, 
retai juos skaitydavau. Vis dėlto 
vedamieji (dauguma laikraščių juos 
turi) gal būtų reikalingi. Kažkaip 
geras vedamasis priduoda laikraščiui 
svorio, teisingiau pasakius - vedamąją 
liniją. Juos turėtų, karts nuo karto, 
rašyti ne vargšai redaktoriai, bet AL B 
Krašto vaidyba ar Katalikų federaci- 
ja. ***

Praėjusių metų pradžioje iš JAV 
atvyko lietuvis, kuris Rusijos lage
riuose ir kalėjimuose išbuvo keturioli
ka ar daugiau metų. Jis dabar rašo 
atsiminimus ir nori palyginti padėtį 
ten ir čia. Gavo leidimą aplankyti 
didžiausią Melbourno kalėjimą Pen- 
ridge. Žurnalistas pareiškė, kad tai 
panašu į poilsio namus, kur kaliniai 
turi visokiausius patogumus, kurių 
stokoja Sovietų Sąjungos liaudis. Kad 
taip yra, parodo paprasčiausias fak
tas. Prieš kelis mėnesius už vagiliavi
mą buvo teisiamas jaunas vyras. Jis 
kalėjime jau buvęs kelis kartus. 
Teisėjas priteisė šešis mėnesius. 
Nuteistas nuolankiai kreipėsi į teisėją 
ar šis negalėtų jam bausmę prailginti 
ikiaštuonių mėnesių. Nustebęs teisė
jas atsakė, kad čia ne viešbutis ir 
užsakymai nepriimami. Aš manau, kad 
komentarai visiškai nereikalingi.

Adelaidėje nuo neatmenamų laikų 
klestėjo dvilypumas. Buvo du lietuvy
bės centrai, du barai, dvi mokyklos ir, 
galima sakyti, dvi partijos. Vieni rėmė 
Lietuvių namus, kiti Katalikų centrą. 
Praėjusiais metais padėtis šiek tiek 
pasikeitė. Matyt, perestroikos įtaka. 
Pirmiausiai susijungė mokyklos ir 
įsikūrė Lietuvių Katalikų centre. Kai 
kurie bandė prieštarauti ir atkalbinėjo 
jaunus tėvus ten savo vaikų neleisti, 
nes perdaug mokoma religijos. Bet iš 
to nieko neišėjo. Mokykloje mokslo 
metus baigė 50 mokinių (beveik 
dvigubai daugiau kaip Melbourne). 
Daug kas, kurie retai užeidavo į 
Katalikų centrą, pradėjo dažniau 
lankytis. Vieno iš jų sūnus tiek 
persiėmė religija, kad pradėjo vargo- 
nauti per lietuviškas pamaldas. Taigi, 
Adelaidės lietuvių susikaldymas pa
mažu nyksta. Tikra perestroika.

*
Sydnejaus lietuvių radijo laida 

pranešė, kad j Lietuvą atvyksta M. 
Gorbačiovas, kai šis tuo metu jau buvo 
iš Lietuvos išvykęs. Kas be ko, geriau 
vėliau, negu niekad. Neklysta tik tas, 
kas nedirba. ***

Pastaruoju metu Lietuvoje pats 
populiariausias žmogus yra Algirdas 
Brazauskas. Politikoje jis labai mikliai 
moka šokti tango: du žingsniai į 
priekį, vienas atgal.

*
Sydnejuje Lietuvių namų pirminin

kas prasitarė, kad klube pradėjus 
pardavinėti Lietuvoje gamintą "Ute
nos" alų, klubo lankytojų skaičius 
žaibiškai padvigubėjo. Gal dalį pelno 
gaus ir Lietuvos Sąjūdis.

Alter Ego
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A. t A. Ona Lašaitienė Parotaitytė
1984 - 1990

Ona Parotaitytė - Lašaitienė gimė 
1894 metais kovo 10 dieną Naumies
tyje. Šeimoje augo trys seserys ir 
brolis, miręs tik trylikos metų.

Onos Lašaitienės jaunystėje, kai 
Lietuvoje buvo draudžiama lietuviška 
spauda, jos mama slaptai platindavo 
lietuvišką raštą Ir Onutė jau nuo 
ankstyvos jaunystės padėjo mamai 
atlikti šį nelengvą, bet kilnų darbą. 
Ištekėjo Ona būdama tik šešiolikos 
metų už Juozo Lašaičio ir apsigyveno 
Kybartuose. Pirmojo pasaulinio karo 
metais Lašaičiai išvyko į Angliją. Ten 
ir gyveno koi Lietuva atgavo nepri
klausomybę. Grįžo neprikiausomon 
Lietuvon ir vėl apsigyveno Kybartuo
se. Lašaičiai turėjo dešimt vaikų - 
septynis sūnūs ir tris dukteris.

Australijon Ona Lašaitienė atvyko 
1950 metais. Čia ir nugyveno savo 
likusį gyvenimą ši nuostabiai gera 
moteris - visada švietusi šventa 
ramybe, visada laiminga savo gyveni
mu, visada skleidžianti kažkokią 
nenusakomą motinišką šilumą ir visa
da su ramiu ilgesiu menanti savo 
paliktą tėvynę. Gyventi Ona Lašai
tienė mokėjo kažkaip lengvai, niekada

nesiskųsdama, visi jai buvo geri ir ji 
visiems tarytum motina tikra. Neilgai 
sirgo ir sulaukusi beveik devyniasde
šimt šešerių metų mirė ramybėje 1990 
metų vasario mėnesio 7 dieną.

Laidotuvių apeigas atliko prelatas 
P. Butkus. Laidotuvėse dalyvavo plati 
giminė ir daug pažįstamų. Atgulė Ona 
Lašaitienė amžinam poilsiui Sydnejaus 
Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje, 
šaiia savo vyro.

ilsėkis ramybėje!
N. K.

A. t A. ANTANINAI ŽILIENEI 
mirus, dukterims Liucijai ir Irenai su šeima reiškiu užuojautą ir kartu 
liūdžiu.

Vietoje gėlių, 10 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei".

Salomėja Zablockienė, Perthas

A. t A. ONAI LASAITIENEI
mirus, sūnus Edvardą, Vytautą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Matilda Gečiauskienė, Ona Grosienė, 
Dalia ir Algimantas Burneikiai

A. j A. ONAI LASAITIENEI
mirus, sūnus Edavrdą, Vytautą, jų šeimas ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Onutė ir Antanas Leveriai su šeima

A. t A. ONAI LASAITIENEI
mirus, sūnų Edvardą su šeima nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
valdyba ir sportininkai

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

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

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

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

ALB ŠVIETIMO TARYBOS 
PRANEŠIMAS

1. Sveikiname Paulių Stepaną aukščiausiu pažymiu išlaikiusį A.C.T. valstijos 
brandos atestato egzaminus ir laimėjusį savo College. Marist Brothers 
Canberra "School Dux" taurę.

2. Energingoji ALB Švietimo tarybos narė Perthe Birutė Radzivanienė ir vėi 
buria lietuvių bendruomenę Vasario 16 - sios minėjimui Lietuvių namuose. 
Linkime jai ir šaunioms padėjėjoms sėkmės.

3. Prof. Adomas Butrimas siūlo įsigyti 200 skaidrių komplektą. Jis dėsto 
istoriją Vilniaus dailės akademijoje ir dalyvauja mokomose istorijos laidose 
per Lietuvos televiziją. Skaidrių komplektas "Lietuvos istorija". Jei kas 
pageidauja tiesiogiai susisiekti su profesorium, rašykite šiuo adresu:

Prof. Adomas Butrimas, Taikos gt. 46 - 25, Vilnius 232017.
4. Šių metų gruodžio 29 dieną įvyks Australijos lietuvių mokytojų 

konferencija. Išsamesnę konferencijos programą paskelbsime vėliau. Jei kas 
negali visos dienos paskirti dalyvavimui šioje konferencijoje, tai bent 
trumpesniam laikui dalyvaukite jos eigoje. Jūsų pritarimas mums labai 
svarbus.

5. Laukiu statistinių duomenų iš kursų, mokyklų ir kitų mokslo institucijų.
6. įdomios ir naudingos knygos iš JAV LB Švietimo tarybos:

a) "Gintarinės šaknys" Bronius Krokys, kaina 5 amer. doleriai. 
Vadovėlis tinka moksleiviams ir suaugusiems, kurie pradeda mokytis lietuvių 
kalbos.
b) "Kr. Donelaičio mokyklos parengiamojo-skyriaus konspektai". Kaina 4 
amer. doleriai. Vadovėlyje rasite daug naudingos medžiagos mokytojams.

7. Jei kas norėtų paaukoti pinigų Vilniaus Pedagoginiam mokslinio tyrimo 
institutui, mielai pasistengsiu pasitarnauti. Švietimui Lietuvoje reikia lėšų. 
Cituoju iš jų laiško:

"Specialistų, profesinio rengimo reikalai yra katastrofiškoje būklėje: šiuo 
metu kaip tik tam skiriame daugiausiai jėgų - norėtųsi pertvarkyti šitą 
sistemą, kad būtų maksimaliai šiuolaikiška ir atitiktų būsimos Lietuvos 
poreikius... Juk gėda prisipažinti - didžioji dalis lig šiol mokyklose vartojamų 
vadovėlių - rašyti rusų autorių ir išversti į lietuvių kalbą. Tiesiog būtina 
griauti nelemtą tradiciją. Pagaliau, tai tautos garbės ir orumo reikalai!"

Ar mes galime likti abejingi tokiam svarbiam reikalui?
Isoida I. Davis - ALB Švietimo tarybos pirmininkė

PADĖKA
LSS "Aušros" Tuntas taria nuoširdų skautišką ačiū lietuvių kooperatinei 

kredito draugijai "Talka" už 400 dolerių atiką Sydnejaus skautams. Ruošiantis 
metinei stovyklai ir remiant Lietuvos skautus, ši pagalba labai vertinama.

ps.s.v. Vytenis Šliogeris

Papildymas
"Musų Pastogės" šeštame numeryje, straipsnyje "Lietuvos persitvarkymas" 

padaryta klaida. Turi būti:
"Kadangi įstatymo projektą yra numatyta pateikti Lietuvos Aukščiausiąja! 

Tarybai kai Lietuva tebėra Sovietų Sąjungos sudėtyje, ši politinė padėtis 
atsispindi ir projekte. K ai projektas kalba apie santykius su kitomis valstybėmis, 
išskirtinai minima Sovietų Sąjunga ir todėl vartojamas dvigubas terminas 
"TSRS ir užsienio valstybės". Tačiau projektas irgi suformuluotas taip, kad jei 
Lietuvos TSR tampa Lietuva, dvigubąjį terminą be didesnių komplikacijų 
galima sutrumpinti į viengubą terminą "užsienio valstybės". Šiuo atveju, 
Sovietų Sąjunga įsiglaudžia į viengubąjį terminą ta pačia prasme, kaip ir bet 
kuri kita valstybė.

Vytautas Doniela

LIETUVOJE
ATKURTA ŠAULIŲ SĄJUNGA.

1989 metai Lietuvai ir Šaulių Sąjungai buvo svarbūs ir atmintini. 1989 metų 
rugsėjo mėnesio 20 dieną Lietuvos patriotai, prie Vi. Pūtvio - Putvinskio kapo 
Kelmėje, minėdami Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrimo 70 metų jubiliejų, 
priėmė priesaiką Dievui, Lietuvai ir Šaulių Sąjungai. Tą dieną Lietuvoje 
atkurta Šaulių Sąjunga, sudaryta laikinoji Taryba iš 5 asmenų.

1989 metų lapkričio 23 dieną, minint Lietuvos Kariuomenės atkūrimą, 
Kauno Prisikėlimo bažnyčioje buvo pašventinta Kauno šaulių būrio vėliava. 
1989 metais Lietuvos šauliai atsikūrė vienuolikoje vietovių.

1989 metų lapkričio mėnesį pradėtas leisti laikraštis "Šaulių Archyvas", 
kuris po atkuriamojo suvažiavimo bus pavadintas "Šauiių Trimitu". Šių metų 
vasario mėnesio 15-16 dienomis Kaune, buvusiuose Lietuvos Šaulių Sąjungos 
centro valdybos namuose įvyks Lietuvos Šaulių Sąjungos atkūrimo 
konferencija, kurios metu bus išrinkta visa Šauiių Sąjungos vadovybė.

S. P.

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI”

AUKOJO

V. ir B. Barkai N.S.W. $50
E. Eskirtienė Vic. $10
E. Pankevičius Vic. $5
A. Vaičaitis Vic. $5
V. Stagis Vic. $25

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

Gigą Žukauskienė, Vlc.

GEELONGE
Geeionge Vasario 16-sios - Lietu

vos Nepriklausomybės dienos minėji
mas įvyks vasario mėnesio 25 dieną 
(sekmadieni). Minėjimą ruošia Apylin
kės vaidyba. Pamaldos prasidės 9.30 
vai. ryte, Šv. Jono bažnyčioje.

m a c i j a
Minėjiman pakviesta ir’DLK šaulių 

kuopa iš Melbourno. Paskaitą skaitys 
buvęs Geelongo choro dirigentas J. 
Juška iš Altonos.

Menine minėjimo dalį atliks, M. 
Kymanto vadovaujama, dainininkų 
grupė. Po minėjimo bus bendri pietūs, 
kuriuos ruošia bendruomenės Moterų 
draugija.

ALB Geelongo Apylinkės valdyba

SYDNEJUJE
Sydnejaus Apylinkės valdyba nuta

rė kreiptis į apylinkės tautiečius 
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., Kingsgro- 
we, N.S.W. 2208.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MO R G ASB O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

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

5 v. v.
klubas

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p.

- 10.30 v. v. 
uždarytas
- 10.30 v.
- 11.00 v.
- 12.00 v.
-Iv. nakties.

v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Maloniai kviečiame visus į 
Melbourno Dainos Sambūrio ruošiamą

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARĄ 
kuris įvyks vasario mėnesio 27 dieną (antradienį), 7 vai. vakaro 
Melbourno Lietuvių namuose.

Blynai prie muzikos, o dainuosime visi! Staius prašome užsisakyti iki 
vasario mėnesio 25 dienos pas Vincą Lazauską ^5^ 889 2726.

įėjimas 8 doleriai, vaikams iki 15 metų amžiaus - 4 doleriai.

Atpigintos "Tooheys" alaus kainos (new schooner - 1 doleris, 
middy - 70 centų).

Viktorijos valstijos Baltų Taryba ruošia įdomią muzikinę popietę -

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 kairiuos 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
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LIETUVA 1990 VILNIUS

kM Presents the Other Europe) XH

1. Kelionės į Vilnių pradžia birželio 25 dieną.
2. Kelionės palydovė - Leeka Gruzdeff - Kraucevičiūtė.
3. Dainų šventės bilietai.
4. 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.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija nuoširdžiai 
kviečia visus iš toli ir iš arti į

TRADICINĘ UŽGAVĖNIŲ

POPIETĘ
kuri įvyks vasario mėnesio 25 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

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

DEPARTMENT 0F 
SCHOOL EDUCATION

SATURDAY SCHOOL OF 
COMMUNITY LANGUAGES

Šeštadieninės pamokos yra skiriamos studentams, studijuojantiems 
valdiškose ar privačiose mokyklose, kurie pageidauja mokytis kalbos ir 
tam neturi galimybės dienos metu veikiančiose mokyklose. Jiems 
suteikiamos sąlygos Šeštadienio mokykloje.

Dvyliktųjų metų studentams 1990 metais veikia:
LITHUANIAN Language Strathfield Girls High

Studentai, kurie pageidauja mokytis Šeštadienio mokyklos kursuose, 
privalo užsirašyti iki vasario mėnesio 25 dienos, kadangi vėliau 
papildomos klasės nebus sudaromos.

Dėl papildomų informacijų prašome neskambinti į mokyklą, visą 
informaciją galite gauti telefonu (02) 561 1000 pas koordinatorių

Dr. F. G. Sharpe
Director-General of Education.

THE NEW SOUTH WALES GOVERNMENT
Putting people first by managing better

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 560 - 0771

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams $30 Užsienyje paprastu paštu $35 N. Zelandijoje oro paštu $45 Užsienyje oro paštu $60
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