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KREMLIUS PRADĖJO EKONOMINĘ BLOKADĄ
VILNIUJE

Lietuva gavo telegramą iš Sovietų 
Sąjungos Vakarinių sričių Gamtinių 
dujų valdybos generalinio direkto
riaus, kurioje pranešama, kad balan
džio 17 dienos dujų pristatymas 
Lietuvai bus sumažintas.

Prezidentas V. Landsbergis Lietu
vos Aukščiausiojoje Taryboje pranešė 
deputatams, kad Sovietų Sąjungai 
paskelbus sankcijas prieš Lietuvą, bus 
pažeista jos ekonomija. M. Gorbačio
vas jomis bando priversti Lietuvą 
atsisakyti nepriklausomybės atstaty
mo akto. Sankcijų panaudojimas 
iššauks krašte bedarbystę ir apsunkins

J.A.V. KONGRESE
JAV Kongresas užėmė stiprią 

poziciją remiančią Lietuvos Nepri
klausomybės deklaraciją paskelbtą 
1990 m. kovo 11 d.

Senatas 1990 m. kovo 22 dieną 93 
balsais prieš 0, o Atstovų Rūmai 
balandžio 4 dieną 416 balsais, priaš. 3 
priėmė rezoliuciją remiančią Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo dekla
raciją, lietuvių tautos išreikštą valią, 
ir siūlančią JAV administracijai pri
pažinti Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą ir sudarytą vyriausybę.

Lietuvos žmonių gyvenimą.
Tuo pačiu prezidentas V. Lands

bergis pareiškė, kad Maskva ėmusi 
taikyti sankcijas Lietuvai ir privers
dama reikalingus gaminius pirkti 
mokant Maskvai valiuta, tuo pačiu 
pripažins ją, kaip atskirą valstybę.

Ministrė pirmininkė K. Prunskienė 
pakartotinai pareiškė, kad Lietuva 
yra pasiruošusi tartis su Maskva. 
Tačiau pažymėjo, kad paskutinis 
grąsinimas buvo be reikalavimo at
šaukti nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą.

Reuter

Balandžio 4 dieną senatoriaus Don 
Riegle iniciatyva, buvo pasiųstas 
laiškas prezidentui G. Bush, pabrė
žiantis, kad JAV administracija turi 
pranešti prezidentui M. Gorbačiovui, 
kad JAV remia Lietuvos Nepriklauso
mybę ir, kad Sovietų Sąjungos jėgos 
panaudojimas turės rimtas pasekmes 
JAV ir Sovietų Sąjungos santykiuose. 
Laišką pasirašė 30 senatorių.

(ELTA)

PABALTIEČIŲ DELEGACIJA
1990 m. balandžio 11 d. JAV 

prezidentas G. Bush Baltuosiuose 
Rūmuose priėmė pabaltiečių delega
ciją. Ją sudarė VLIKO pirmininkas dr. 
K. Bobelis, ALT atstovai K. Oksas (jis 
taip pat atstovavo ir Amerikos 
lietuvius respublikonus) ir dr. J. 
Genys, A. Nelsienė ir A. Mažeika 
atstovavo Pabaltiečių Laisvės Lygą ir 
A. Banionytė atstovavo JAV Lietuvių 
Bendruomenę. Taip pat dalyvavo 
keturi estų ir keturi latvių atstovai.

Prezidentas G. Bush padarė įžangi
ni pareiškimą, nurodydamas JAV 
poziciją Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimais. Paminėjo, kad Maitos 
susitikime jau buvo svarstomas Balti
jos valstybių apsisprendimas nepri
klausomybei. Prezidentas sudarė įspū
di, kad yra labai gerai informuotas 
apie Lietuvą, Latviją ir Estiją, pilnai 
supranta mūsų visų rūpestį, buvo 
labai malonus ir nuoširdžiai svarstė 
Lietuvos Nepriklausomybės klausimą 
ir net klausė koferencijos dalyvių, 
kaip jie šį klausimą spręstų jei būtų jo 
vietoje.

Bendrą pabaltiečių memorandumą 
pristatė estų atstovas J. Simonsen. Po 
to visi konferencijos dalyviai turėjo 
net po keletą progų klausti preziden
tą bei d aryti pasiūlymus. V LIK AS taip 
pat buvo paruošęs pareiškimą, kurį dr. 
K. Bobelis įteikė prezidentui, o taip 
pat, pasikalbėjime dalyvavusiam, val
stybės sekretoriui J. Baker.

Pokalbyje dalyvavo Saugumo Tary
bos pirmininkas gen. Brent Scowcroft, 
Baltųjų Rūmų štabo viršininkas J. 

Sununu, spaudos sekretorius M. Fitz
water ir visa eilė kitų Baltųjų Rūmų 
ir užsienio reikalų ministerijos parei
gūnų. Konferencija užtruko vieną 
valandą.

Pabaigoje prezidentas G. Bush 
pasidžiaugė, kad jis turėjo progą su 
pabaltiečių atstovais išsikalbėti klau
simais, kurie šiuo metu 'yra tokie 
aktualūs Baltijos valstybėse ir pabrė
žė, kad ateityje yra numatyti darbo 
posėdžiai tarp Saugumo tarybos, 
užsienio ministerijos ir pabaltiečių 
atstovų. Pirmoji tokia darbo konfe
rencija įvyko balandžio 12 dieną su 
Saugumo tarybos atstovais.

Po konferencijos, spaudos ir televi
zijos korespondentai klausinėjo pa
baltiečių apie susitikimo detales.

(ELTA)

Lietuvos Respublikos Aukščiausia
jai Tarybai paskelbus Lietuvos Res
publikos nepriklausomybės atstatymą, 
ne tik lietuviai, bet ir kiti mums 
draugiški šio krašto gyventojai krei
pėsi į Australijos vyriausybę laiškais, 
telefaksais ir peticijomis, prašydami 
užtarimo ir pripažinimo Lietuvai.

Atsakymą į visus laiškus gavo Baltų

Lietuvos Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis Vilniaus Katedroje 
Velykų šv. Mišių metu.

» «« v* t** t
Tarybos pirmininkas A. Mednis. Per jį, 
vyriausybė dėkoja už laiškus ir kitas 
pastangas Baltijos tautų laisvinimo 
darbui. Drauge prašoma susilaikyti 
nuo laiškų, peticijų siuntimo ir 
telefoninių kreipimųsi į Australijos 
vyriausybės įstaigas, kurios turi 
atlikti dar ir kitus svarbius darbus. 
Australijos vyriausybė gerai supranta 
mūsų jausmus bei norus ir daro ką gali, 
kad padėti Lietuvai.

Prieš didžiųjų valstybių prezidentų 
susitikimą (gegužės 30 d.), raginame 
ir prašome, laiškus ir telefaksus siųsti 
JAV prezidentui George Bush ir kitų 
Vakarų valstybių vadovams. Prašome 
šiai svarbiai Lietuvai akcijai paraginti 
ir tuos tautiečius, kurie iki šiol laikėsi 
nuošaliau nuo lietuviškos tautinės 
veiklos.

Apylinkių valdybas ir seniūnus 
prašome sustiprinti laiškų siuntimą 
JAV prezidentui ir kitų valstybių 
vyriausybėms, iš savų apylinkių.

Sveikintini rimti skaitytojų pasisa
kymai ir brandūs korespondentų 
straipsniai spaudoje. Tačiau, ypač 
šiuo momentu, turėtume susilaikyti 
nuo kraštutinių nuomonių pareiškimų. 
Neatsargūs žodžiai sukelia nesantaiką 
mūsų tarpe, ardo vienybę ir kenkia 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mui.

Venkime neužtarnautos kritikos 
Lietuvoje vadovaujantiems asmenims 
ir jų darbams. Mes, gyvendami toli nuo 

Tėvynės, ne viską žinome ir ne viską 
matome, kas vyksta Lietuvoje, todėl 
nedarykime išankstinių sprendimų, 
nes kiekvieną aiškesnę išeivijos kriti
nę mintį panaudoja sovietų propagan
dos mašina. Savo išmintimi ir drąsa 
mūsų broliai ir sesės Lietuvoje, 
veikdami įstatymų ribose, stebina 
pasaulį. Jie pirmieji išdrįso išvesti 
Lietuvą iš grobuoniško sovietų glėbio.

PLB valdybos pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas, kviečiamas Sąjūdžio, ke
lis kartus lankėsi Lietuvoje. Taip pat 
LPS Tarybos pirmininkas prof. V. 
Landsbergis buvo nuvykęs į JAV. Ten 
buvo nutarta įsteigti fondą LPS 
veiklai remti, į kurį būtų dedami tam 
reikalui išeivijoje surinkti pinigai. į šį 
fondą jau įplaukė JAV, Kanados ir 
Australijos lietuvių aukos. Sąjūdžio 
pinigai laikomi atskirame fonde, 
griežtoje PLB valdybos priežiūroje. 
Išmokėjimai daromi tik su prof. V. 
Landsbergio ir V. Čepaičio parašais.

Atskirų fondų LPS steigimas Aus
tralijoje, kažin ar atitinka ieškomos 
vienybės dvasią? Jau ir taip pareigo
mis ir darbais apkrautai Sąjūdžio 
vadovybei, palaikyti ryšį ir susirašinė
jimą su atskirais fondais būtų dar 
vienas apsunkinantis darbas.

Mūsų broliai ir seserys Tėvynėje 
ryžtingai plečia kelią į Lietuvos 
laisvę. Mūsų pareiga jų pastangas 
vieningai remti.

ALB KRAŠTO VALDYBA
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Velykų sekmadienis. Kristaus prisi

kėlimo šventė. Net ne krikščionys bei 
netikintieji šią dieną pripažįsta, kaip 
taikos ir naujos gyvybės šventę. Prieš 
mane - krūva teleksų apie Lietuvą, 
apie naujas grėsmes.

*
įvykiai vystosi nepaprastai greitai, 

didžiuliai pasikeitimai įvyksta jau ne 
dienomis, bet valandomis. Vakar 
dienos naujienos, šiandien jau pasenu
sios.

*
Didįjį Penktadienį, balandžio 13 

dieną Maskva padarė siurprizą ir, 
vietoje Velykinės dovanos, pagrąsino 
Lietuvai. Dėl tokios grėsmės reikš
mingumo, čia pateikiamas pilnas 
naujienų agentūros (AFP) pranešimo 
tekstas:

"Sovietų prezidentas Michailas 
Gorbačiovas penktadienį pagrąsino 
Lietuvai, kad nutrauks visą pagrindi
nių medžiagų tiekimą, jei ši Baltijos 
respublika dviejų dienų bėgyje neat
šauks savo Nepriklausomoybės pa
skelbimo ir visos eilės kitų įstatymų.

Ultimatumas, pasirašytas M. Gor
bačiovo ir ministro pirmininko N. 
Ryžkovo, sudaro nuomonę, kad Lietu
vai gali būti nutrauktas gamtinių dujų 
ir kitų žaliavų tiekimas. Lietuva 
pasiskelbė esanti nepriklausoma kovo 
mėnesio 11 dieną.

Ultimatumo tekstas, pagarsintas 
žinių agentūros TASS, sako, kad, jei 
minėtieji įstatymai nebus atšaukti, 
Kremlius duos įsakymą nutraukti 
tokių produktų tiekimą, kuriuos 
galima būtų parduoti svetimuose 
kraštuose už konvertuojamą valiutą.

Prezidentas M. Gorbačiovas ir 
ministras pirmininkas N. Ryžkovas 
pasakė, kad jie tikisi, jog padėtis 
nepareikalaus įvesti šiuos suvaržy
mus, bet dabar viskas priklauso nuo 
Lietuvos vyriausybės.

Kiek anksčiau, šį penktadienį 
sovietų generalinio štabo viršininko 
pavaduotojas generolas leitenantas 
Vladimiras Denisovas įspėjo, kad 
Lietuvos atsiskyrimas nuo Sovietų 
Sąjungos sudarytų spragą sovietų 
žemės ir jūros gynyboje.

Tas taip pat pareikalautų stambių 
naujų karinių išlaidų, į kurias įeina ir 
kompensacijos, kurias tektų mokėti 
šiai Baltijos respublikai. Apie tai 
pasisakė generolas savo pasikalbėjimo 
metu su laikraščiu "Trud".

Taip pat generolas tvirtino, kad oro 
gynyba, kuri šiuo metu randasi 
Lietuvos teritorijoje, turi svarbų 
uždavinį ginti viso šiaurės vakarų 
krašto, t. y. Sovietų Sąjungos, regiono 
industrinę bazę nuo užpuolimo iš oro.

Respublikos pasitraukimas iš suvie
nytos gynybos tinklo, grąsintų ne tik 
Sovietų Sąjungai, bet ir visam 
šiauriniam Varšuvos Gynybos Pakto 
sparnui.

Prie visų išlaidų įkuriant bazes, 
sovietų armija yra papildomai išleidu
si 1.3 bilijono rublių (tai atitinka virš 
dviejų bilijonų JAV dolerių) įvarioms 
instaliacijoms šioje Baltijos respubli
koje. Užtruktų keturi ar penki metai, 
kad jas atstatyti kitoje vietoje”.

Ultimatumas buvo pateiktas laiško 
formoje. Tas laiškas taip pat buvo 
perskaitytas per Maskvos televiziją. 
M. Gorbačiovas ir N. Ryžkovas savo 
laiške pridėjo, kad:

"Mes dar kartą skelbiame, kad turi 
būti grąžinta ta padėtis, kuri egzista
vo kovo 10 dieną.

Tas mus įgalintų peržiūrėti eilę 
klausimų (...) bei imtis konstruktyvių 
žingsnių problemos išsprendimui, kaip 
sustiprinti Lietuvos suverenumą, ta- 
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čiau nepažeidžiant Sovietų Sąjungos 
konstitucijos".

Kremlius taip pat padarė išpuolį 
prieš Lietuvą dėl jos vyriausybės 
nutarimo, kuriame pasisakoma prieš 
jaunuolių pavasario šaukimą į sovietų 
armiją.

Taigi, "demokratija" tokia - bal
suokite už ką norite, ir mūsų 
deputatai galės laisvai balsuoti, bet... 
tik už tai, ką mes jiems liepsime. 
Neostalinizmas gyvas ir grėsmingas.

JAV prezidentas G. Bush Bermu
duose tariasi su Anglijos ministre 
pirmininke M. Thatcher. Aptariamas 
viršūnių susitikimas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose su M. Gorbačiovu 
sekantį mėnesį. Penktadienį preziden
tas sakė tematęs tik naujienų 
agentūros žinią, tad nesąs pasiruošęs 
detaliau pasisakyti šiuo klausimu.

Tačiau JAV prezidentas ir ministrė 
pirmininkė M. Thatcher prisiminė, kad 
jie pakartotinai kreipėsi į Maskvą, 
kviesdami nesutarimą su Lietuva 
išspręsti dialogu. G. Bush pareiškė, 
kad pranešimas apie grąsinimą Lietu
vai yra "keliantis gilų nerimą". 
Prezidentas aiškino, jog šias naujienas 
sužinojęs tik prieš kelias minutes ir 
pridūrė, kad "prievarta bei įtampos 
didinimas nėra geras kelias...". Jis 
sakė: "Aš kartoju, kad reikia eiti 
dialogo keliu..."

Čia būtina paminėti, kad balandžio 
11 dieną Baltijos šalių atstovai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose susi
tiko su prezidentu G. Bush ir 
valstybės sekretorium J. Baker. Dele
gaciją sudarė keturi estai, keturi 
latviai ir šeši lietuviai. Audiencija 
truko virš valandos. Po to prezidento 
atstovas spaudai Marlin Fitzwater 
patvirtino JAV politinį nusistatymą 
Baltijos valstybių atžvilgiu, būtent jų 
įjungimo i Sovietų Sąjungą nepripaži
nimą: Baltijos tautų žmonių apsi
sprendimo teisės rėmimą. Šis susitiki
mas įvyko nei minute ne per anksti...

Balandžio 14 dieną Lietuvos Res
publikos ministrė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė, kalbėdama per Lietu
vos televiziją, pasmerkė ultimatumą ir 
grąsinimą. Apie tai pranešė ir žinių 
agentūra TASS. Pagal šios žinių 
agentūros pranešimą, ji atsisakiusi 
pasakyti kokias pasekmes Lietuvai 
turėtų dujų ir kitų žaliavų tiekimo 
blokada.

Kazimiera Prunskienė, turbūt, pir
moji moteris užėmusi ministro pirmi
ninko postą, Lietuvos respublikoje. Ji 
aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, o 
taip pat buvo Lietuvos komunistų 
partijos narė. Tapusi nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos ministre pirmi
ninke, ji iš komunistų partijos išstojo. 
Žurnalistų paklausta, ji paaiškino, 
kad toks jos žingsnis neturėjo įtakos 
ministro pirmininko postui gauti.

Pastebėta, kad daugelis Vakarų 
šalių laikraščių bei televizijos ir 
radijo žurnalistų naudojasi žinių 
agentūros TASS teikiama informacine 
medžiaga. Taip yra todėl, kad jų 
medžiaga jiems lengviausiai prieina
ma. Tačiau tai įgalina TASS vesti 
subtilią, o dažnai ir grubią, propagan
dą prieš tokius "priešus", kaip 
Lietuva. Be abejo, kai kurias žinias 
pavyksta perduoti ir tiesiogiai. Štai, iš 
Atlantos, Georgia (JAV) pranešama, 
kad balandžio 13 dieną Lietuvos 
prezidentas Vytautas Landsbergis 
kalbėjo telefonu su televizijos žurna
listais ir žiūrovais per "Cable News 
Network" organizaciją.

Apie dviejų dienų ultimatumą 
prezidentas V. Landbergis angliškai 
kalbėjo: "Tas dviejų dienų terminas

Sąjūdžio konferencijoje iš kairės "Dobilo" redaktorius, deputatas A. 
Simanavičius ir deputatas, mikrochirurgas J. Oleka.

labai įdomus. Tai keista dovana mums, 
lietuviams".

Prezidentas V. Landsbergis pripa
žino, kad sovietų blokada, sustabdanti 
žaliavas Lietuvai, būtų problema 
jaunai, atstatomai Lietuvos valstybei, 
bet pridėjo: "Manau, kad sunkumai 
prasidės po mėnesio ar dviejų, jei mes 
negausime paramos iš užsienio. Apla
mai, keista padėtis, kad Sovietų 
Sąjunga su mumis elgiasi, kaip su 
svetimu kraštu ir kaip su priešu, kuris 
turi būti užblokuotas ir sutrintas 
ekonominiame kare". Jo žodžiais, visa 
Maskvos laikysena, atsisakymas pri
pažinti Lietuvą, yra "reikšminga 
klaida". Prezidento V. Landsbergio 
žodžiais, sovietai stato neįmanomus 
reikalavimus - jie pratęsia krizę. Tuo 
pačiu laiku, jo žodžiais, "mes pertvar
kome savo ekonomiją pagal laisvos 
rinkos principus. Mes tą pertvarkymą 
atliksime. Tokios reformos kaip tik 
trūksta Sovietų Sąjungai. Mes dar 
turime galimybę laisviau ir sėkmingiau 
persitvarkyti. Tai ir padarysime. Aš 
nematau jokio reikalo tą procesą 
stabdyti".

*
Maskvai taip staiga padidinus 

įtampą, savaitės įvykiai Lietuvoje 
atrodo kitame fone, nors šiaip jie labai 
įdomūs ir reikšmingi.

Štai Didįjį Penktadienį šventinamas 
kryžius prie būsimos bažnyčios Palai
mintojo J. Matulaičio pagerbimui. 
Pirmadienį, antrąją Velykų dieną 
Lietuvos vyriausybė paskelbė, kaip 
nedarbo dieną.

*
Balandžio 12 dieną, ketvirtadienį, 

Vilniuje Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vadovai pasirašė Baltų ekonominio 
bendradarbiavimo sutartį iki 2000 
metų. Ši sutartis bus vykdoma 
neatsižvelgiant į tai ar visos trys 
respublikos bus nepriklausomos ar ne. 
Tad sudaroma Baltijos šalių rinka. 
Ministrės pirmininkės K. Prunskienės 
nuomone, sutartis ateityje ves į didelę 
integraciją, ne vien ekonominę, bet ir 
kultūrinę bei intelektualinę.

Tą pačią dieną apie 20.000 jaunimo 
susirinko Katedros aikštėje. Čia 
aktyviai reiškėsi Pedagoginio instituto 
studentai, iš kurių desantininkai - 
smogikai yra atėmę vieną mokomąjį 
korpusą.

*
Didžiojo Penktadienio rytą daugiau 

pastatų nebuvo užimta, nors prieš tai 
sekmadienį buvo bandoma užimti 
Spaudos rūmų leidyklos pastatą. 
Atvyko 13 sunkvežimių su kariuome
ne, tačiau nepaprastai greitai susirin
kę žmonės užblokavo pastatą. į šį 
reikalą įsikišus A. Brazauskui ir R. 
Ozolui, kareiviai nuo Spaudos rūmų 
pasitraukė. Žmonės skubiai surengė 
Rok muzikos festivalį ir muzikuodami 
saugojo pastatą per visą naktį. 
Komentuodamas šį įvykį, prezidentas 
V. Landsbergis parlamente atkreipė 
visų dėmesį į tai, kaip šis įvykis yra 
panašus į tai kas darėsi Gruzijos 
sostinėje Tbilisi. Sužinota, kad minioje 
maišėsi civiliais drabužiais apsirengę 
kareiviai. Tai buvo pavojingas mo
mentas, nes buvo ruoštasi provokaci
jai, kurios išvengta tik dalyvavusių 
apdairumo dėka.

*
Užsienio korespondentų Lietuvoje 

žymiai sumažėjo, tačiau dar yra. į 
Lietuvą atvyksta kai kurie turistai. 
Prieš porą dienų Lietuvon atvykusi 
Isolda Poželaitė - Davis trumpa kalba 
pasveikino Lietuvos parlamentą - 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą. Laikraščiai ir toliau spausdi
nami, nors spaustuvėje nuolatos budi 
kareiviai.

*
Trečiadienį, praėjus lygiai mėnesiui 

po Nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo, prisaikdinti Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo nariai, vyriausy
bės ir komisijų nariai. Po to visi 
prisiekusieji pasirašė priesaikos doku
mentą. Priesaika buvo duota atsisukus 
į menišką lietuvišką Rūpintojėlį se
kančiais žodžiais:

Aš, (vardas, pavardė), jums liudi
jant, prisiekiu būti ištikimu Lietuvos 
Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdy
ti jos įstatymus, saugoti jos žemių 
vientisumą.'Prisiekiu visomis išgalėmis 
stiprinti Lietuvos Nepriklausomybę, 
sąžiningai tarnauti teisingumui, de
mokratijai ir Lietuvos žmonių gero
vei. Tepadeda man Dievas".

A. K.

v----- v----- '
MASKVA paskelbė 

įsakymą, kuriuo smarkiai ap
ribojamas užsieniečiams, at
vykstantiems į Lietuvą, vizų 
išdavimas.
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PROTAS AR JĖGA - KAS NUGALĖS?
LAIŠKAS IS LIETUVOS

LIETUVA PASAULIO DĖMESIO CENTRE
Dr. J. Kunca

Nejauku namuose, kai virš galvos 
ūžia ir gaudžia kariniai lėktuvai, 
sraigtasparniai. Nejauku, kai iš dan
gaus pabyra rusiški lapeliai, raginan
tys nepaklusti Lietuvos Aukščiausia
jai Tarybai, protestuoti prieš Nepri
klausomybės paskelbimo aktą, strei
kuoti, rinktis į mitingą Sovietų 
Sąjungos gelbėti... Sunku, kai balan
suojama ties beprotybės riba, baugu, 
kai bepročiai savo politiką remia 
ginklu. Kai žiūri į tuos dvidešimties 
dar nesulaukusius vaikus su pilna 
karine mundiruote ir amunicija sto
vinčius prie pačiame sostinės centre 
esančių pastatų, bravūriškai besiel
giančius, visa esybe pajuntu, kas yra 
OKUPACIJA. Ne tariama, bet reali. Ji 
čia pat, stovi už durų. Ir jei nespėsi jų 
laiku atidaryti, šaunūs sovietų armijos 
vyrukai beregint jas išlauš. Ir bus 
teisūs. Kaip buvo Baku mieste, kai 
niekuo nekalti žmonės blaškėsi tankų 
persekiojami. Tiesa, Azerbaidžane 
padėtis buvo kitokia, tada dar sovietai 
neturėjo prezidento. Dabar turi. Ir tas 
prezidentas, kaip įnoringas išlepintas 
vaikas, tiesiog drąskosi, stengdamasis 
atkreipti visos Sovietų Sąjungos 
dėmesį, kaip nuoširdžiai ir atkakliai 
rūpinasi išsaugoti neišardomą sąjungą, 
kaip visomis išgalėmis stengiasi pa
kirsti ekstremistų, separatistų ir 
nacionalistų - šitaip vadinasi lietu
viai! - klastingas užmačias.

Maskvos laikraščiai ir televizija 
tiesiog springsta antilietuviškos iste
rijos priepuolio ištikti. Mums tai ne 
naujiena. Prisimenama dar praėjusius 
metus, kai po didžiai prasmingo 
Baltijos kelio visas pasaulis buvo 
gąsdinamas lietuviškuoju baubu. Da
bar toji banga vėl pakilo, tik įgavusi 
kiek kitokio atspalvio. Čia jau skamba 
kariniu perversmu, žinoma, jei klausy
tume vien Maskvos baiso. Įspūdis toks, 
kad Lietuva verda, kaip gyvas žmonių 
katilas, kai vienas kitą pjauna, 
smaugia, šaudo. Rodos, iš viso 
pasaulio į Lietuvą plūsta banditų 
gaujos su ašarinėmis dujomis ir 
ginklais ir jei ne sustiprinta pasienio 
tarnyba, galas žino, kas liktų iš 
Sovietų Sąjungos. Mat Lietuva tapusi 
pereinamuoju kiemu visokio plauko 
kenkėjams...

Ačiū Dievui, kad esame ne tokio 
karšto būdo kaip vargšai pietiečiai, 
kuriems malšinti Maskvos terminolo
gija kalbant, teko panaudoti karinę 
jėgą. Deja, kaip dabar aiškėja, dėl 
pralieto kraujo Azerbaidžane kaltas 
ne karštas pietiečių būdas. Tai buvo 
įžūlios provokacijos rezultatas. Pana
šaus tikslo siekiama ir Lietuvoje. 
Visomis dingstimis ieškoma priežastis 
karinei padėčiai paskelbti. 0 tada 
kareiviai jau būtų vienvaldžiai padė
ties šeimininkai. Kol kas sovietinė 
armija okupavo tris Vilniaus pastatus, 
kurie anksčiau buvo komunistų parti
jos nuosavybė. Dabar, atskilus proso
vietinei platformai, ant kurios susibė
go visi iš balno išspirtieji, be darbo 
likę profesoriai, buvę didieji ideolo
gai, M. Gorbačiovo aktyviai palaiko
mi, ėmėsi jėga įrodinėti nuosavybės 
teisę į tuos pastatus. Sunku įsivaiz
duoti, kaip jaučiasi tie žmonės, kurie 
iki šiol tuose pastatuose dar dirba 
arba mokosi, jei prie durų juos kasryt 
pasitinka šarvuotis, o dokumentus 
tikrina sovietų kareiviai. Kiek reikia 
savitvardos ir išminties, kad neatsi- 
kirstum į ginkluoto piemens netaktą, 
kad neprieštaraudamas nurytum kar
čią pažeminimo ir įžeidimo piliulę.

Viena aišku, kad naujasis Lietuvos 
parlamentas turėtų kaip nors rasti 

laiko ir apsvarstyti politinių partijų 
įstatymą, nes Sovietų Sąjungos plat- 
formininkai kol kas įžūliai ir nebau
džiami tvarkosi mūsų krašte. Verčia 
skubėti ne tik platformininkų galimy
bė savo tikslams pajungti karinę jėgą, 
bet ir šlykšti spekuliacija savarankiš
kos, nuo Maskvos atsiskyrusios Lietu
vos komunistų partijos vardu. Šit 
rusiškai buvo leidžiamas laikraštis 
"Sovietskaja Litva". Pats redaktorius 
prašė pervardinti laikraštį, nes toks 
pavadinimas po kovo 11 dienos atrodo 
daugiau nei nesusipratimas. Tad 
atsirado laikraštis "Echo Litvy". 
Tačiau Maskvos televizija anądien su 
didžiausiu pasimėgavimu pranešė, kad 
atnaujintas "Sovietskaja Litva" lai
kraščio, kaip Lietuvos komunistų 
partijos leidinio, leidimas. Keista, kad 
platformininkai, o tai jų darbas, 
apdairiai stengiasi save įvardinti, ir 
tuo muša labai rimtą kortą - juk 
žmonės į tokius subtilius dalykus ne 
visada atkreipia dėmesį. Tačiau 
Sovietų Sąjungoje tuo atsiranda gana 
plati dirva antilietuviškai propagan
dai, - juk laikraštis leidžiamas 
Lietuvoje!, ir didžiuma tiražo pa
skleidžiama už jos ribų!

Kol kas esame šeimininkai savo 
namuose, rodo vis nauji sovietų 
valdžios pertvarkymai. Piktinomėš, 
kai Sąjūdžio pakviesti Vakarų Berly
ne įstrigo Jungtinių Amerikos Valstijų 
kongresmenai, pasišovę stebėti mūsų 
rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą. 
Sovietai įrodinėja esą teisūs, neleis
dami tokių stebėtojų į neramią 
Lietuvą. Dabar, pasirodo, į Lietuvą 
sovietai įveda dar griežtesnę leidimų 
tvarką. Pas mus važiuos; ne kas"’ 
norės, bet tie, kurie sovietams patiks. 
Iškyla izoliacijos grėsmė. Štai ir 
klausiame savęs, kas nugalės - protas 
ar jėga. Maskvai baisiai norėtųsi, kad 
nepaklusnūs lietuviai neištvertų nei 
to nervų bei psichologinio karo, nei 
karinės jėgos demonstravimo, nei 
svetimų šeimininkavimo savo namuo
se, neištvertų ir, pasiėmę medžiokli
nius šautuvus sukiltų. Tik kodėl 
tuomet prezidentas M. Gorbačiovas 
įsakė mums nusiginkluoti? Nelogiška. 
Matyt, ir šį kartą Baltijos valstybių 
ekspertai bus kažką sumaišę. Taip jau 
yra buvę ne kartą. Bet juk sovietų 
valdžia kaip tik ir laikosi tų 
nelogiškumų politikos pagrindu. Sako, 
kai žmogus nesusigaudo, būna paklus
nesnis.

Salomėja Cičinskina,
Lietuva

Neatsitiktinai mūsų kraštas buvo 
pilnas užsienio žurnalistų. Juos pri
traukė ne vien žingeidumas stebėti, 
kaip tokia maža tauta išdrįso pasi
priešinti pasaulinei galybei Sovietų 
Sąjungai. Lietuvoje reikalai sukasi 
apie pasaulinio mąsto įvykį, nuo kurio 
gali priklausyti tolimesnė istorijos 
eiga.

Laike penkerių paskutinių metų 
žmonija skaitė ir girdėjo apie garsiąją 
perestroiką ir glasnost. Klausėsi M. 
Gorbačiovo žodžių. Jau spėjo beveik 
įsitikinti, kad jis yra nuoširdus 
demokratizacijos ir išlaisvinimo revo
liucionierius. Lenkijos, Vengrijos ir 
Čekoslovakijos atsikratymas komu
nistine diktatūra įvyko be jokio 
Maskvos pasipriešinimo, o Berlyno 
sienos pašalinimas įtikino net labiau
siai netikinčius, kad M. Gorbačiovas iš 
tiesų yra toks.

Net Lietuvos komunistų partija 
galų gale atsiskyrė nuo jos centrinės 
močiutės be didesnių sankcijų, nors 
grąsinimų būta. Mūsų krašte buvo 
įvesta daugiapartinė valdymo sistema 
ir žmonės galėjo laisvai balsuoti. 
Kodėl gi labiau abejoti M. Gorbačiovo 
nuoširdumu? Atrodė, kad faktai 
patvirtino sovietų prezidento žo
džius. Tik staiga viskas pasikeitė. 
Pajudėjo stalas ir susimaišė ant jo 
gulėjusios politinės kortos, kai mūsų 
parlamentas ėmė ir paskelbė nepri
klausomybės atstatymą. M. Gorbačio
vo laikysena pasikeitė, iš jo veido 
išnyko diplomatinė šypsena. Ultima
tumai, tankai, lėktuvai ir raudon
armiečiai užplūdo mažutę beginklę 
Lietuvą.

Skubėjo visų"kraštų’ Žurnalistai į 
Lietuvą stebėti, kas bus toliau. Argi 
M. Gorbačiovas iš tiesų bus iki šiol 
vien vaidinęs laisvintoji? Žurnalistai 
užplūdo mūsų šalį ieškodami atsa
kymo. Ir... iki šiol dar nesurado.

M. Gorbačiovas ir Maskva gerai 
žino, kad Lietuvos okupacija yra 
neteisėta ir kad mūsų šalis turi pilną 
teisę į nepriklausomybę. Jei taip, tai 
kodėl Maskva nenori jos grąžinti? 
Sako, galėjom atsiskirti, bet pagal 
mėnesiu vėliau išleistą įstatymą, kuris 
praktiškai atsiskyrimą padaro neįma
nomu, išeina, kad Lietuva negali būti 
nepriklausoma vien todėl, kad Maskva 
to nenori. Čia jau aiškus imperializmo 
pasireiškimas, kurio negali paslėpti 
visi gana pigūs Maskvos ir jos vado 
išsisukinėjimai.

Jei M. Gorbačiovas ar jo maršalai 
turėtų atsakyti į klausimą: "O kas 

Rusijai iš tokios imperijos, kurios pusę 
sudaro pavergtos tautos neapken- 
čiančios rusų dominaci jos?". Jie 
nežinotų ką atsakyti. Maskvos impe
rialistai nori turėti imperiją, greičiau
siai, dėl įsigalėjusios imperialistinės 
aistros, kuri apakinus ir neleidžia 
blaiviau galvoti. Rusijai imperija, kaip 
bedančiui kietas maistas, kurio negali 
sukramtyti nei nuryti. Nuo Ivano 
Žiauriojo laikų Rusija turėjo tą iš 
svetimų žemių sulipdytą imperiją, o 
jos žmonės, išskyrus Kremliaus kliką, 
skendo varge. Tai buvo todėl, kad tie

Dalis demonstrantų Melbourne.

aistringi Imperialistai nesugeba tvar
kyti nei savo šalies, nei jau nekalbant 
apie užimtas jėga. Būtų logiška, kad 
pasimokę iš istorijos jie vis dėlto 
prieitų iŠvadosp..kad,iMis<: tika .vieną: 
Rusiją būtų daug lengviau adminis
truoti, negu tokią dirbtinę imperiją ir, 
kad kuo greičiau Rusija atsipalaiduos 
nuo tos bereikalingos naštos, tuo 
greičiau atsigaus.

Dabar Lietuvoje užsienio stebėto
jams pradeda atsiverti akys. Dabarti
nis Maksvos vadas žymiai žmoniškes
nis už buvusius, bet ir jis nepagydomai 
serga imperializmo liga. Rytų Europai 
buvo leista išsilaisvinti tik todėl, kad 
Maskva jau nepajėgė pakelti su jos 
išlaikymu susijusių išlaidų. Ne M. 
Gorbačiovo geraširdiškumas, bet eko
nominė padėtis privertė Rusiją gra
žiuoju atsisakyti dalies kolonijų. 
Tačiau likusią dalį, bent kol kas, 
Maskva mėgina pasilaikyti. Atrodo, 
kad tas beviltiškas mėginimas gali 
brangiai kainuoti. Kol kas Baltijos 
valstybės ir Gruzija taikingai pasi
trauktų iš Sovietų Sąjungos, be jokio 
kraujo praliejimo. Vėliau jomis pasek
tų Ukraina, gal ir Gudija. Bet, jeigu 
Maskva mėgins jėga kuo ilgiau 
išlaikyti savo rankose šias svetimas 
tautas, gali ateiti toks momentas, kai, 
vietoje taikaus klausimo išsprendimo, 
prasidėtų milžiniška kruvina revoliu
cija. Tokiu atveju, imperijos žlugimas 
būtų daugiau nuostolingas abiem 
pusėm.

Vakarai taip pat turi progą 
apsispręsti. Padėti M. Gorbačiovui 
įvesti reformas yra vienas dalykas, 
bet būti jo imperialistinių užmačių 
rėmėjais, tai jau visai kas kita. Tuo 
Vakarai tiktai prisidėtų prie kruvinos 
revoliucijos iššaukimo.

Dideli ir svarbūs klausimai, atsaky
mas į kuriuos glūdi Lietuvoje. Lietuva 
pateko pasaulinės politikos žaidimo 
centran, kur vienaip ar kitaip turės 
būti išspręstas Sovietų Sąjungos 
likimas. Atrodo, kad paskutiniuoju 
laiku ir Vašingtonas pradeda suprasti 
dabartinės padėties svarbą.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Išnėręs iš anksčiau paminėtos 
biržės, Rokas miške susitiko dar 
keturis kovotojus. Jie kurį laika 
Klaidžiojo mišku ir susitiko dar šešis 
partizanus. Apie pusiaudienį jie artėjo 
į miško pakraštį ties Kudariškių 
kaimu, nes sutemus galvojo prasmukti 
1 Pilkionių mišką. Jie ėjo vieno raisto 
pakraščiu. Staiga pirmieji pastebėjo 
netoliese pro šalį einantį būrį rusų. 
Rusai, Roko manymu, greičiausiai 
būtų praėję pro šalį ir partizanų 
nepastebėję, bet kai kurie vyrai 
staigiai metėsi raistan ir sukėlė 
brazdesį. Tada rusai partizanus pas
tebėjo. Dabar visi vyrai sulėkė raistan 
ir sugulė, o tuo tarpu rusai sukėlė 
didžiulį aliarmą ir pradėjo raistą 
apsupdinėti. Pradžioje tarp vyrų buvo 
nesutarimas: vieni buvo už tai, kad 
reikia kuo skubiausiai veržtis į miško 
gilumą, kiti reikalavo dienos metu 
veržtis per laukus Pilkionių miškan. 
Per daug derėtis nebuvo kada, ir visi 
vyrai pasileido pakraštin ■ į laukus.

Pamiškė buvo rusų nustota. Jie 
partizanus išleido ant pliko lauko ir 
tik tada atidengė labai stiprią ugnį. 
Visi partizanai liko nukauti. Rokas 
taip pat buvo už tai, kad reikia veržtis 
į miško gilumą, bet ne į laukus. Vyrai 
veržėsi palaukėn, o Rokas pasiliko 
tame pačiame raiste. Varčios vieto 
vės jam taip pat buvo menkai žinomos, 
todėl pasirinko raistą ir laukė vakaro. 
Pradžioje palindo giliai po surasta 
kerple ir gulėjo vandenyje tik burną 
iškišęs paviršiun. Rusai krėtė ir raistą, 
bet jo neužtiko. Po to Rokas apie 
šešias valandas išbuvo įsilipęs eglėje, 
nes vandenyje ilgiau negalėjo išbūti 
dėl didelio sušalimo.

Vakare, kai Rokas susitiko su 
manimi, buvo daugiau panašus į 
pabaisą negu į žmogų. Visas buvo 
apskretęs dumblu. Dėl šios priežasties 
mes abu dar vieną dieną dienavojome 
pas tą gyventoją. Šeimininkai išplovė 
ir išdžiovino visus jo drabužius, o kitą 
vakarą, nuoširdžiai padėkojome šei
mininkams už globą, abu patraukėme 
per miškus į Meškasalį, o kitą dieną 
net į Ryliškių bažnytkaimį.

Antrasis partizanų užpuolimas Var
čioje galėjo įvykti dėl dviejų prie
žasčių:

1. Daktaro žodžiu siųstasis prane
šimas man apie tai, kad jis su vyrais į 
Varčią sugrįš birželio mėn. 25 dienos 
naktį, iki pasiekė mane, ėjo per 
daugelio gyventojų lūpas, o tuo pačiu 
galėjo pasiekti ir priešo ausis.

2. Žygio metu priešakyje ėjusių 
partizanų pranešimas apie tai, kad 
keliuką perbėgo stirna, galėjo būti 
klaidingas. Ten galėjo būti rusų 
slapukas.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad rusai 
ankstesnėmis dienomis visiškai nepa
sirodydavo apie Varčią, reikia manyti, 
kad MGB Iš anksto žinojo datą, kurią 
aš su Daktaru ir kitais partizanais 
turėjau susitikti Varčioje.

PIRMIEJI SPĄSTAI
MGB organai aiškiai žinojo, kokiems 

partizanų daliniams vadovavau ir kad 
su manimi randasi Daktaras su 
Jūrininku. Jie jau apytikriai buvo 
nustatę vietoves, kuriose aš su vyrais 
kartas nuo karto pasirodydavau ar 
stovyklaudavau. Dėl šios priežasties 
jie pradėjo nepertraukiamą siautėjimą 
plačiose apylinkėse. Jų tikslas buvo 
kaip galima greičiau mus susekti ir 
sunaikinti. Šiam tikslui atsiekti jie 
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panaudojo visas galimas priemones. 
Suimtoji Daktaro pažįstama MGB 
organams išdavė, kad ji gali susižinoti 
su Daktaru. Saugumas tuo pasinaudojo 
ir pabandė Daktarą iššaukti susiti
kimam Laimei, siųstasis pakvietimas 
susitikiman Daktaro nepasiekė, nes jis 
buvo nukreiptas į Subartonių mišką, 
kuriame mūs tuo metu nebuvo. Be to, 
Garibaldis (tuo metu buvęs Alytaus 
Mokytojų Seminarijos mokytojas Ba- 
jerčius Kostas, kuris vėliau buvo 
išduotas ir per kelias dienas Alytuje 
MGB organų nukankintas) mus laiku 
suskubo perspėti apie MGB ruošiamą 
provokaciją. Tą perspėjimą gavome 
dar būdami Varčioje. Jis buvo rašytas 
iš anksto sutartuoju šifru. Tuo būdu 
buvo išvengta priešo spąstų ir buvome 
jau žymiai atsargesni ateityje.

Bemaž tuo pačiu metu MGB panau
dojo ir antrą provokacijos būdą. į 
mūsų veikimo rajoną jie pasiuntė dvi 
šnipes moteris, kurių tikslas buvo 
teirautis pas gyventojus apie mus ir 
stengtis su mumis paskirti susitikimą, 
o tuo metu mus pačius išduoti priešui. 
Apie jų pasirodymą aš sužinojau 
Ryliškių bažnytkaimyje iš vienos 
profesijos žmogaus tik po to, kai antrą 
kartą įvyko partizanų užpuolimas 
Varčioje.

Antanas Plūkas, sužeistas prie Kara
liaučiaus. dingo be žinios.

Gautojo uždavinio įvykdyti mini
moms šnipėms nepavyko. Gyventojai, 
pas kuriuos jos ėmė lankytis, paste
bėjo, kad apie partizanus negudriai 
besiteiraujančios moterys slapta pas 
save turi pistoletus. Tuomet jie patys 
prisitaikė, čiupo jas, nuginklavo, o 
pačias "nuleido" Nemunu. Gyventojai 
stengėsi mums patiems pranešti apie 
pasirodžiusias šnipes, bet negalėjo 
laiku mus išsišaukti, nes mes buvome 
išblaškyti po antros nelaimės Var
čioje.
Trečią kartą MGB mus išprovokuoti 

bandė per vieną anksčiau buvusį 
geležinkelio tarnautoją (tamsaus, 
raupuoto veido. Vienu metu jis 
Alytuje apmokė "medinukus"). Jis 
buvo įsigijęs pasitikėjimą pas Buta- 
geidį, per kurį ir norėjo mane pasiekti. 
Jam jau buvo pavykę prie manęs gana 
arti "prisikasti", tačiau dar laiku 
pavyko man jį iššifruoti kaip šnipą. 
Būtų buvę galima gana lengvai ir jį 
patį pačiupti, tačiau nenorėjau pa
kenkti tiems, per kuriuos jis su manimi 
rišosi. Minimas gelžkelietis, rusų 
inspiruojamas, dar ilgokai manęs 
šaukėsi, tačiau, sąmoningai man 
neatsiliepiant, pamažu aprimo.

Tai buvo tik pradžia ne per 
gudriausių spąstų, kuriuos man ir 
kitiems MGB pradėjo spęsti. Vėliau 
nenutrūkstama grandine buvo spen
džiami vis nauji ir nauji daug gudresni 

Si. 4

PARTIZANŲ 
GRETOSE

ir maskuotesni spąstai, apie kuriuos 
pasisakysiu vėliau. Galiu tik tiek 
pridurti, kad, jeigu pradžioje MGB 
būtų taip gudriai spendę mums 
spąstus, kaip šiuo metu, jie jau senokai 
su mumis būtų "susitvarkę". Laikui 
bėgant jie išgudrėjo, bet ir mes 
nesėdime užsikimšę ausis, ir veiksmas 
iššaukia atoveiksmį.

TVARKYMASIS
Susižinoti su visais išsiblaškiusiais 

vyrais buvo gema sunku. Visur vyko 
masiniai siautėjimai. Partizaninis ju
dėjimas buvo smarkiai suvaržytas.

Pirmiausia pavyko susižinoti su 
išblaškytais Ryliškių apylinkių parti
zanais. Rusų siautėjimas čia palyginus 
dar buvo vidutinis. Ryliškio būrio 
partizanus paskirsčiau grupelėmis, 
daugiausiai atsižvelgdamas į vyrų 
pageidavimus. Šis būrys turėjo veikti 
Ryliškių - Bugonių apylinkėse. Būrio 
vadu paskyriau vyrų išrinktą vieną 
jauną, drąsų ir energingą vyruką, 
kurio slapyvardės dabar nebeat
simenu. Jis buvo kumpos nosies, 
nedidelis ir nešiojo ilgus, bet tvar
kingai užlaikytus, sugarbanavusius, 
tamsius tarsi moters plaukus.

Susitvarkius keli vyrai mane palydėjo 
iki Meškasaiio kaimo, kur pirmiausia 
susitikau Toleikį (Bielevičių Joną iš 
Meškasaiio kaimo). Rokas su kitais 
mane palydėjusiais partizanais grįžo į 
Ryliškių apylinkes.
Merkinės, Alovės ir Nemunaičio 

valsčiuose vyko smarkūs rusų siautė
jimai. Jie partizanams nedavė atsi
kvėpti nei dieną nei naktį. Po Vabalių, 
Pilkionių, Noškūnų ir kitus miškus 
išsiblaškiusieji vyrai jokiu būdu nega
lėjo tarp savęs susirišti.

Toleikis mane suvedė su Tarzanu, 
Geniu, Mašalėliu ir dar dviem parti
zanais, kurie buvo taip pat kilę iš 
Meškasaiio kaimo. Su jais pabuvojau 
apie savaitę laiko. Rusai taip smarkiai 
siautėjo, kad mes vargais negalais 
galėdavome iš miško išslinkti ir 
pasirūpinti truputį maisto. Buvo 
lietingas oras. Dienos metu mes 
sulįsdavome į tankius lazdynų krūmus 
ir taip ištūnodavome iki vakaro. N ieko 
neturėjome pasikloti nei užsikloti. 
Drabužius Išdžiovinti nebuvo kaip, nes 
ugnies susikurti negalėjome. Ne vieną 
kartą girdėjome, kaip ne per toli nuo 
mūs miško takeliais praeidavo rusai.
Persikėlėme į vieną mažą salelę 

raiste prie vieškelio. Salelė iš visų 
pusių buvo apsupta vandens. į ją 
suradome sausą įėjimą per išvirtusius 
eglių stuobrius. Čia jau buvo žymiai 

.saugiau.
Pas mus visus buvo atsiradę apsčiai 

"brudo". Vienas nuo kito užsikrėtėme 
ir niežais. Iš mūsų tarpo vienas 
vyresnio amžiaus partizanas buvo 
sunkiai sužeistas į ranką per Varčios 
kautynes. Jam buvo nuplėšta dalis 
delno ir per pus nutrauktas vienas 
pirštas. Mes jam bemaž nieko negalė
jome padėti, ir jo ranka jau atrodė 
nepaprastai baisiai. Ji buvo sutinusi iki 
pat alkūnės. Maniau, kad jau tikrai 
pradėjo gangrenuoti. Tokiose blogose 
sąlygose jis jautė didžiulį skausmą, 
"bet jį kentė su nepaprastai didžiuliu 
kantrumu.

Vienas Dušnionių kaimo gyventojas 
apsistojusius salelėje mielai sutiko ir 
ilgesnį laiką pagloboti ir visokeriopai 
pagelbėti. Jis parūpino vaistų, ir jau 

galėjome padaryti sužeistojo žaizdos 
plovimus ir švariau aptvarstyti. Pa
darė ir atitinkamos mosties nuo niežų, 
kuri tikrai padėjo. Šeimininkė išplovė, 
ir mes apsivilkome švariais baltiniais.

Stasys Plūkas, bolševikų nužudytas 
1945 m. lapkričio 11-12 naktį prie 
Linkuvos kapinių.

Pamažu susirišome ir su Davainiškių 
partizanais. Dabar šiam būriui vado
vauti paskyriau jau ir anksčiau tokiose 
pat pareigose buvusį Tarzaną (Jovaišį 
iš Meškasaiio kaimo). Turiu pažymėti, 
kad šie partizanai buvo vyrų vadinami 
"naminiais”, nes jie daugiausiai laikėsi 
arti savo namų, ir kur nors toliau juos 
nusivesti būdavo labai sunku.

Man reikėjo kuo greičiau susižinoti ir 
su kitais. Toleikis su Tarzanu mane 
palydėjo, o toliau jau vienas mišku 
pasiekiau Vabalių kaimą. Jame man 
buvo žinomas vienas punktas, kuriame 
baigė gydytis Lengvenis. Čia suradau 
ir būrio vadą Jockų, Zigmą ir Putiną. 
Jie tomis dienomis gyveno mažame 
bunkerėlyje, kuris buvo įrengtas 
skiedryne. Bunkeriukas turėjo tik 
labai mažas ventiliacijas, todėl jame 
labai greit pristigdavo oro, deguonies. 
Tai buvo požeminis partizanų "rū
mas", kurį dabar man pirmą kartą 
teko pamatyti ir drauge su vyrais 
vieną dieną jame pagyventi. Tuomet 
dar aš nei sapnuote nesapnavau, kad 
man ateityje dar daug metų teks 
panašiuose sveikatą ardančiuose "rū
muose" gyventi ir dirbti. Netrukus 
susirišau su Giriniu, Ūseliu, Tėveliu, 
Traukumi, Studentu, Savanoriu ir 
kitais šio būrio partizanais. Šiam 
būriui jau iš anksčiau vadovavo 
Jockus. Vyrus paskirsčiau grandimis, 
atsižvelgiant į jų pačių pageidavimus. 
Jos turėjo veikti atskirose vietovėse, 
palaikyti ryšį tarp savęs ir su būrio 
vadu.

Iš šių vyrų tarpo sumaniu ir gabiu 
pasirodė Studentas (Bucevičius iš 
Vabalių kaimo). Su juo dabar patrau
kiau į Masališkių kaimą Merkinės vlsč. 
Ten susirišau ir susitikau su visu 
Masališkių būriu, kuriam vadovavo 
Ivanauskas (slapyvardės neatsimenu) 
ir jo pavaduotoju jau buvo Gegutis 
(Ivanauskas Vincas). Susirinkome visi 
į būrio vado kluoną, kur visi šio būrio 
partizanai buvo prisaikdinti. Prie
saika, kaip ir paprastai, įvyko prie 
trispalvės, kurią vyrai su savimi buvo 
atsinešę. Nuo šio laiko Masališkių 
būrys visiškai perėjo mano priklauso
mybėm

Tęsinys sekančiame numeryjee
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MELBOURNE
Po didesnių protesto demonstracijų 

prie sovietų ambasados Canberroje ir 
kovo mėnesio pabaigoje prie sovietų 
konsulato Sydnejuje, Melbourne Apy
linkės valdybos narys A. Žilinskas 
savo iniciatyva sušaukė valdybos ir 
organizacijų vadovų pasitarimą dėl 
panašios akcijos pravedimo Melbour
ne.

Nutarta, kad neatidėliojant Mel
bourne taip pat reikia ruošti viešus 
protesto prieš sovietus ir paramos 
Lietuvai renginius. Paaiškėjo, kad 
geriausiai būtų suruošti trijų dienų 
vigiliją ir atsišaukimų platinimą 
miesto centre, pagrindinėje žmonių 
susitelkimo vietoje. Taip pat nutarta 
kovo 31 dieną suruošti masinę 
demonstraciją už Lietuvą, kartu su 
demonstracijomis tą dieną vykusiomis 
daugelyje pasaulio miestų.

Organizacijoms entuziastingai pri
tariant, valdybos vicepirmininkas K. 
Lynikas apsiėmė parūpinti reikalingus 
leidimus ir jau trečiadieni, kovo 28 
dieną, prie Lietuvos vėliavos ir 
plakatų su užrašais "We want peace", 
"Soviets out of Lithuania" pradėti 
dalinti lapeliai atsišaukimai, kurių 
tekstas prieš savaitę buvo paskelbtas 
australų spaudoje. Per tris dienas 
išdalinta apie 4000 atsišaukimų. 
Budėjimo metu daugelis australų labai 
domėjosi Lietuvos klausimu, viešai 
keikė M. Gorbačiovą ir jo padėjėjus 
Kremliuje, ragino nenusileisti rusams.

Ši vigilija pavienių asmenų ir 
organizacijų dėka pavyko labai gerai. 
Malonu, kai visi be didesnių prašymų 
ir raginimų siūlėsi talkon.

Kovo 31 dieną Brisbanės Pabaltie- 
čių komitetas suruošė demonstraciją 
už Lietuvą. Vienuoliktą valandą 
Forum aikštėje rinkosi tautiečiai 
nešini vėliavomis ir plakatais. Dauge
lis moterų tautiniuose drabužiuose, 
latviai, estai, ukrainiečiai su savo 
vėliavomis. Kalbėjo Brisbanės Apylin
kės valdybos pirmininkas A. Milvydas, 
savo kalboje pasmerkęs Sovietų 
Sąjungos smurtą ir Vakarų pasaulio

Balandžio 17 dieną Sydnejuje, šv. 
Andrews aikštėje, prie miesto savival
dybės rūmų nuo 10 valandos ryto iki 6 
valandos vakaro lietuviai, latviai, 
estai ir ukrainiečiai surengė budėjimą 
už dėl Lietuvos laisvę. Miesto 
gyventojams buvo dalinami lapeliai, 
kuriuose protestuojama prieš Sovietų 
Sąjungos politiką Lietuvos atžvilgiu ir 
po jais renkami parašai.

Albinas Giniūnas, vienas iš budėji
mo organizatorių, kalbėjosi su "Syd
ney Morning Herald" korespondentu ir 
A. Giniūno pareikštos mintys Lietuvos 
klausimu buvo atspausdintos balan
džio 18 dienos laidoje.

Malonu buvo matyti, kai budėjimo 
metu, viena Sydnejaus australė 
pasiūlė savo paslaugas lietuviams ir 
visą dieną kantriai talkino platinant 
protesto lapelius ir renkant parašus.

PERTHE
Prieš atiduodant "Mūsų Pastogę" 

spausdinimui, telefonu gautas J. Jaso 
pranešimas, kad Pertho Apylinkės 
valdybos pastangomis, miesto centre 
renkami parašai po peticija dėl 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bės atstatymo pripažinimo.

Peticija bus pasiųsta Australijos 
senatui ir parlamentui.

DEMONSTRACIJOS

Kovo 31 dieną dalis demonstracijos dalyvių Melbourne.

Kovo 31 - oji diena pasitaikė graži, 
saulėta. Jau nuo 10 valandos ryto prie 
Arts Centre rinkosi didžiulė žmonių 
minia. Susirinko apie 1200. Be lietuvių 
matėsi latviai, estai, ukrainiečiai, 
lenkai, vengrai. Visi su vėliavomis ir 
daugybe plakatų. Demonstracijos me
tu išdalinta dar apie 1500 atsišauki
mų. Didžioji dauguma lietuvių, latvių 
esčių moterų žavėjo spalvingais 
tautiniais rūbais. Demonstruojančius 
filmavo visų penkių televizijos stočių 
darbuotojai, iškviesti mūsų jaunimo. 
Jaunimas papildomai dalino ir savus 
atsišaukimus.

Demonstracijoje kalbėjo Jaunimo 
sąjungos pirmininkas J. Rukšėnas, 
Hon. N. Brown QC MP, senatorius J. 
Short (abu liberalai ir dideli mūsų

BRISBANEJE
pasyvumą. Estų atstovė T. Taemets 
prašė didžiųjų valstybių nenusi
gręžti ir pagelbėti Lietuvai. Australų 
pastorius W. Blake sukalbėjo maldą už 
tėvynės laisvę. Sugiedojus Baltijos 
tautų ir ukrainiečių himnus, visi 
dalyvavusieji tvarkingai patraukė 
miesto gatvėmis link ANZAC aikštės. 
Jungdamiesi su broliais tėvynėje, 
susikabino rankomis, pagerbė mirusius 
penkių minučių tyla. Demonstracijoje

SYDNEJUJE

as iš demonstracijos Sydnejuje.

KINO MĖGĖJŲ DRAUGIJOS
Mes ieškome savo bendraminčių ir 

galimų kolegų, tarp lietuvių, gyve
nančių užsienyje ir užsiiminėjančių 
mėgėjiškų kino ir videofilmų kūrimu. 
Ieškom tam, kad galėtume pakviesti 
pas save i svečius, o gal ir l mūsų 
draugijos narių gretas.

Šįmet, gegužės 12 -13 dienomis 
Vilniuje įvyks jau 32 respublikinis 

rėmėjai) ir Viktorijos valstijos parla
mento narys ir Laisvės Koalicijos 
prezidentas Hon. B. Skeggs. Jie 
griežtai pasmerkė Kremliaus priešini
mąsi Lietuvos išvadavimui iš sovietų 
jungo. Rėmė lietuvių tautos norą būti 
nepriklausomais. Iškėlė M. Gorbačio
vo "glasnost" politiką, kuri pamažu 
jau grįžta į stalininę - brežnevinę 
tvarką. Klausė: "Kodėl dabar išstoji
mui iš okupacijos reikia referendumo, 
jeigu tokio nereikėjo Lietuvą, Latviją 
ir Estiją 1940 metais "įjungiant" į 
sovietų kompaniją?"

Vakaro žiniose ištraukas iš demon
stracijos perdavė visos penkios tele
vizijos stotys. Ačiū organizatoriams.

A. Žalgis

tą dieną dalyvavo apie 500 žmonių, 
filmavo dvi televizijos stotys ir rodė 
per vakarinę žinių laidą. Sekmadienio 
katalikų laikraščio "Catholic Leader" 
visas pirmas puslapis buvo paskirtas 
Lietuvos naujienoms ir pasikalbėjimui 
su prezidentu V. Landsbergiu ir 
didžiule jo nuotrauka.

Brisbanietė

LIETUVOS
RESPUBLIKINĖ VALDYBA
neprofesionalų kino konkursas. Daly
vautų štai nors vienas lietuvis su filmu 
iš užsienio ir galėtume sakyti, kad tai 
pasaulio lietuvių filmų konkursas! O 
gal ir spės atsiliepti kas nors?

Labai prašau tarpininkauti užmez
gant ryšius, naujas pažintis. Perduoki
te mūsų adresą mumis besidomin-

TRUMPAI
1S VISUR

Beveik 50 metų sovietinė propa
ganda tvirtino, kad Katyno žudynės 
buvo vokiečių nacių darbas. Balan
džio 14 dieną Maskva prisipažino, kad 
NKVD 1940 metais išžudė lenkų 
karininkus Katyne ir kitose nežino
mose vietovėse.

Balandžio 15 dieną vizitui į Sovietų 
Sąjungą atvykęs Lenkijos prezidentas 
gen. V. Jeruzelskis aplankė Katyno 
žudynių vietą.

*
Balandžio 11 dieną Maskvoje apsi

lankęs Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministras Douglas Hurd spau
dos atstovams pareiškė, kad iš 
prezidento M. Gorbačiovo yra gavęs 
užtikrinimą, jog prieš Lietuvą eko
nominė blokada nebus vykdoma.

Už dviejų dienų po tokio "užtikri
nimo", M. Gorbačiovas pasiuntė 
Lietuvai 48 valandų ultimatumą, 
grąsindamas, ultimatumo atmetimo 
atveju, ekonomine blokada...

*
Balandžio 16 dieną, sulaukusi 84 

metų amžiaus, Niujorko ligoninėje 
mirė pasaulinio garso kino aktorė 
Greta Garbo.

*
Nobelio taikos premijos laureatė 

Motina Teresė dėl susilpnėjusios 
sveikatos pasitraukė iš Labdarybės 
Misionierių vienuolių ordino vadovės 

, pareigų. 
I *

Filipinų kongresas priėmė įstatymą, 
uždraudžiantį vedybų su svetimšaliais 
"užsakymą paštu". Per pastaruosius 
dešimt metų nemažas skaičius austra
lų buvo "išsirašę" žmonas iš Filipinų.

♦
Čekoslovakijos prezidentas Vaclav 

Havel suruošė valstybinį priėmimą 
apsilankiusiam Palestinos Laisvinimo 
organizacijos pirmininkui laser Ara
fat. V. Havel pažadėjo savo paslaugas 
tarpininkaujant, kad Izraelio - arabų 
konfliktas būtų sprendžiamas pasita
rimų keliu.

Armėnijos sostinėje Jerevane tai
kinga protesto demonstracija prieš 
gamtą apteršusį chemikalų fabriką 
pavirto riaušėmis prieš KGB. Minia 
dvi valandas nesėkmingai bandė 
įsiveržti į KGB būstinę, apmėtė ją 
akmenimis. Susidūrimo metu žuvo 
vienas žmogus, dėl kurio mirties 
valdžia ir demonstrantai skelbia 
skirtingas versijas. Demonstraciją 

j išsklaidė rusų tankai, 
l *
j Estijos parlamentas atmetė M. 
j Gorbačiovo reikalavimą atšaukti kovo 
į 30 dienos nepriklausomybės deklara- 
I ciją. Estai reikalauja tuoj pat pradėti 
! pasitarimus tarp sovietų ir estų 

delegacijų dėl Estijos nepriklausomy
bės atstatymo.

*j
Pirmieji demokratiški rinkimai Slo

vėnijoje baigėsi komunistų pralaimė
jimu. Jie surinko tik 17 procentų 
balsų. Rinkimus laimėjusi 6 partijų 
koalicija pradės derybas su Jugoslavi
jos vyriausybe dėl atsiskyrimo ir 
nepriklausomybės.

tiems:
LITHUANIA - LIETUVA. 
Vilnius 232000, Box 40, 
Vasario 16 gatvė 13, 
Lietuvos kino mėgėjų draugija.

Vytautas Kažukauskas 
LKMD pirmininkas
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KELIONE Į VIDURINIUOSIUS RYTUS
Kristina Coxaite

Važiavome stačiu vingiuotu pajūrio 
keliu. Iš už kiekvieno kelio posūkio 
prieš mus atsiverdavo nuostabūs 
gamtovaizdžiai. Didžiuliai pilki, gels
vi kainai, nusagstyti pavieniais žaliais 
medeliais kyšančiais virš mėlynos jūrų 
platybės. Pravažiuojant laukuose ma
tėme dirbančias moteris, o vyrai tuo 
tarpu stoviniavo miestelių gatvėse ir 
kavinėse.

Straipsnio autorė Kristina Coxaite Turkijoje prie Mėlynosios mečetės.
Vėl atvykome prie Egėjaus jūros. 

Čia vėl daug daugiau civilizacijos, 
kurios jau buvome gerokai pasiilgę. 
Gamta priminė Australiją, mus supo 
eukaliptai, tik jūra čia buvo šaltesnė 
ir ne tiek banguota.

Apžiūrėjome netoliese esančius 
senovės miesto griuvėsius išlikusius 
jjar nuo Romos imperijos laikų, 
t atvėsę', apgriuvusiose turgavietėse 
taip ir įsivaizdavome kažkada klestė
jusi gyvenimą, miestų gyventojus 
pasipuošusius togomis ir važinėjančius 
dviračiais vežimais. Nepaprastą įspū
dį padarė amfiteatras, - net pačiose 
viršutinėse eilėse puikiai girdėjosi 
pats tyliausias garsas iš amfiteatro 
apačioje esančios scenos. Aplankėme 
šv. Marijos gyvenvietę, kur šiuo metu 
ant jos namelio pamatų pastatyta 
koplyčia. Prie namelio teka stebuklin
gas šaltinėlis, kuriame išsimaudęs 
luošas vaikas pradėjo vaikščioti. Jo 
ramentai dabar pakabinti koplytėlėje.

Be istorinių vietų, teko pabuvpti ir 
turkiškoje pirtyje. įsivaizduokite 
nedidelį kambarį aukštomis gaubtomis 
lubomis, viduryje apšildomas marmu
rinis pakilimas, ant jo guli pirties 
mėgėjai prakaituojantys nuo tvanku
mo. Trijų masažistų pagalba, iš pirties 
išeini lyg naujai gimęs, atsigaivinęs ir 
spindintis. Pirmasis masažistas pirtyje 
smarkiai -ištrina grubia medžiaga, 
antras - švelniai masažuoja muilo 

putomis, trečias - išmuilina ir 
išskalauja galvą.

Teko matyti ir garsųjį turkų "pilvo 
šokį". Atrodo nesudėtinga, - teteikia 
būti pilno kūno ir turėti drąsos. Tačiau 
kai pati pabandžiau, supratau, kad 
lietuvių tautiniai šokiai žymiai len
gvesni.

Toliau keliavome ir stovyklavome 
jūros pakrantėje. Matėme pilis pasta
tytas ant kranto ar net tiesiog 
pačiame vandenyje. Vaizdai vis kei
tėsi: kalnai statėjo, keliai vis labiau ir 
labiau vingiavo. Kartą matėme apvir
tus) sunkvežimį, kabantį virš didžiulio 
skardžio. Matėme kalnuose augančius 
bananus, kai kur akmenines trobeles, 
o šalikelėse senukai ir vaikai pardavi
nėja vaisius.

Daug senų griuvėsių matėme Siri- 
joje, Amman mieste. Jordanijos mieste

Jerash, o muziejuose regėjome daiktų 
atkastų dar iš 4000 metų prieš 
Kristaus gimimą. Nepaprastai įdomus 
uolose iškaltas miestas Petrą. Čia 
išlikę gyvenamieji pastatai, kalėjimas, 
taismo rūmai, iždinė ir t. t. Buvo 
nepaprastai karšta, kankino troškulys, 
kurį malšinome parduotuvėse parda
vinėjamu vandeniu.

Vėl sustojome prie jūros. Atsigaivi
nome Viduržemio jūros vandenyse. 
Sekantis sustojimas taip pat prie 
jūros. Tik šį kartą prie Negyvosios. 
Vanduo jau šiltas, bet tiek sūrus, kad 
visai negali pasinerti, graužia veidą ir 
žaizdeles, degina lūpas ir akis. 
Paskęsti čia negalėtum ir labiausiai to 
norėdamas. Sunku stovėti gilesniame 
vandenyje, kojos pačios kyla aukštyn.

Atvykome į Jeruzalę. Šis, Izraelio 
miesto senamiestis apstatytas siena ir 
suskirstytas į keturis kvartalus: žydų, 
krikščionių, musulmonų ir armėnų. 
Mane stebino daugybė jaunų kareivių 
vaikštinėjančių gatvėse, ginkluotų 
automatais, juk pagal Bibliją Jaruzalė 
skaitoma šventa vieta. Perėjau " Kry
žiaus kelius", kur prieš 2000 metų 
pats Kristus ėjo. Didžiausią įspūdį 
padarė "Holy Seplechure", tai vieta 
kur visų keturių tikėjimų žmonės 
pasidalina šventavietes. Tai didelė 
tamsi bažnyčia - šventovė su įvairio
mis koplyčiomis. Ten randasi paskuti
nės 4 " Kryžius kelių" stotys. Atsi
klaupiau toje vietoje, kur prie 
kryžiaus buvo prikaltas Kristus. 
Apėmė tiesiog nenusakomas jausmas. 
Taip pat mačiau vietą iš kur Marija 
nužengė į dangų, tai netoliese 
Betliejus, kur gimė Kristus. Čia šiuo 
metu stovi bažnyčia. Toje vietoje kur 
Marija savo pienu maitino Kristų, 
pastatyta labai graži koplytėlė. Žydų 
kvartale prie Jerichono sienos pasto
viai meldžiasi žydai ir siūbuodami 
gieda savo maldas. Matėme šventovę 

Matėme pilis pastatytas ant kranto ar tiesiog pačiame vandenyje.

"Akmens namas". Sakoma, kad joje 
Abraomas aukojo savo sūnų, o 
musulmonai tiki jog iš tos vietos 
pranašas Mohamedas nuskrido į dan
gų-

Po Jeruzalės, mūsų grupė išsiskyrė į 
dvi dalis. Vieni, per Turkiją ir Iraną 
važiavo į Pakistano dykumas, Kiti 
vyko į Egiptą. Egipte mūsų grupė 
padidėjo. Prisidėjo jaunimas iš Olandi
jos, Anglijos ir Australijos. Per dvi 
savaites, praleistas Egipte, matėme 
daugybę piramidžių, faraonų pamink
lų, jų kapų ir antkapių. Kairo 
muziejuje stebėjomės faraonų turtais 
ir mumijomis. Teko matyti net ir 
gyvulių mumijas.

Prie karščių priprasti negalėjome, 
todėl i ekskursijas pradėti tekdavo net 
4 valandą ryto. Tačiau nuostabu buvo 
matyti piramides saulėlydžių ir saulė
tekių metu. I garsųjį Karalių slėnį 
jojome asilais, kalnų viršūnes stengė
mės perkopti dar iki dienos karščių. 
Ilgam liks atmintyje kelionė arabiš
kais arkliais per smėlėtą dykumą pro 
Glzos piramides, kelionė kupranuga
riais į buvusi vienuolyną esantį 
Sacharos dykumos pakraštyje.

Nepakartojamai įdomi buvo penkių 
dienų kelionė bestogiais, beioviais ir 
be jokių kitų patogumų burlaiviais 
"felucca". Kadangi mūsų gidai buvo 
Afrikos egiptiečiai, turėjome progos 
susipažinti su jų gyvenimo būdu: 
valgėme jų maistą, naktį prie laužų 
šokome ir dainavome pagal Jų
folklorą.

Pagaliau privažiavome nuostabiai 
gražų miestelį Sprinigar Kašmiro 
rajone. Kalnai aukščiausi, kaip Švei 
carijoje. Miestelis išsidėstęs aplink 
ežerą. Daug žmonių gyvena name
liuose - laiveliuose tiesiog ant ežero. 
Išsinuomavome dviračius ir apvažinė- 
jome apie ežerą kalnų papėdėje 
išsidėsčiusius kaimelius. Nepaisydami 
perspėjimų, kad galime užsikrėsti 
įvairiomis ligomis, ne kartą maudėmės 
Nilo upėje.

Egiptas man paliko fantastinius

VLADUI MIKĖNUI 80 METŲ
Ne vien Lietuvoje, bet ir visame 

laisvame pasaulyje kiekvienas lietu
vis, kuris nors kiek domisi šachmatais, 
gerai žino Vlado Mikėno vardą.

Tai bene pats garsiausias lietuvis 
šachmatininkas, turintis tarptautinio 
didmeistrio titulą.

1931 - 1939 metais V. Mikėnas 
penkis kartus atstovavo nepriklauso
mą Lietuvą pasaulio šachmatų olim
piadose. Dešimt kartų laimėjo Lietu
vos čempiono titulą.

1950 metais Vladui Mikėnui buvo 
suteiktas nusipelniusio sporto meistro 
vardas. 1968 metais jam suteiktos 
tarptautinio arbitro teisės. Vlado 
Mikėno sužaistų partijų rezultatai 
ir analizės paskelbtos pasaulio šach
matų spaudoje. Jis yra žaidęs su 
pasaulinio garso didmeistriais, kaip M. 
Talis, V. Korčnojus, T. Petrosianas, P.

Straipsnio autorė Kristina Coxaite 
prie "Akmens namo".

įspūdžius. Protas jokiu būdu nepajėgia 
suvokti, kad toje gilioje senovėje 
žmonės sugebėjo pastatyti tokius
tvirtus ir milžiniškus statinius, kurie 
išsilaikė iki šių dienų. Išliko pastatų 
papuošimai nupiešti dažais. O juk visa 
tai stovi jau ne vieną tūkstantį metų!

Bet nežiūrint pačių gražiausių 
įspūdžiu, atmintin vis grįžta ir be galo 
vargmę karščiai, siekiantys net 45 
laipsnius Celsijaus. Laimė tik, kad 
šiais laikais turime gražius viešbučius 
su gaivinančiais baseinais, oro kondi
cionieriais, restoranais ir visais kitais 
patogumais.

Tęsinys sekančiame numeryje.

Keres ir S. Floras, A. Aliochinas, M. 
Botvlnikas ir V. Smyslovas.

1948 metais "Tiesoje" buvo iš
spausdinta nuotrauka ir aprašymas 
apie tai, kad V. Mikėnas Sovietų 
Sąjungos čempionate lydėjo jauną 
šachmatininką, tada dar gimnazijos 
moksleivį V. Landsbergį. 1951 metais 
V. Mikėnas su jaunuoju V. Landsber
giu yra laimėjęs šachmatų partiją
lygiomis, o po metų buvo priverstas ir 
pasiduoti.

Syndejaus šachmatininkai nutarė 
pagerbti šio žymaus meistro vardą, 
1974 metais jo vardu pavadinę 
šachmatų turnyrą ir įsteigdami V. 
Mikėno vardo pereinamąją taurę. Šią 
taurę tada paaukojo žinomas Sydne- 
jaus šachmatininkas dr. I. Venclovas. 
V. Mikėno vardo šachmatų turnyras 
Sydnejuje vyksta kiekvienais metais.

Sydnejaus ir Australijos lietuviai 
šachmatininkai sveikina Vladą Mikėną 
80-ties metų sukakties proga ir linki 
kuo geriausios sveikatos, ilgų ir 
laimingų gyvenimo metų!

V. A.
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LAIŠKAS IS VOKIETIJOS
Buriasi socialdemokratai

Ateina laikas - ateina ir žmonės. 
Tai būtų galima tvirtinti ir apie 
Vokietijos lietuvius socialdemokratus, 
kurie kovo 10 dieną vėl susirinko i 
Bonną. Š| kartą buvo dvigubai daugiau 
narių, negu praeitais metais, kai buvo 
svarstomi daugiau ar mažiau organi
zaciniai klausimai.

Lietuvoje socialdemokratų partija 
(LSDP) jau susikūrė. Jos nariai jau 
išrinkti i Lietuvos parlamentą. Partijai 
artimi žmonės jau atkūrė "Lietuvos 
žinias", kurios greitai taps dienraščiu. 
Tie greiti (vykiai Lietuvoje ir paska
tino prie lietuvių socialdemokratų 
veiklos ir tuos žmones, kurie vokiečių 
socialdemokratų partijoje (SPD) dar
bavosi, o emigrantų rateliai jiems 
nelabai buvo prie širdies.

Gal ir daug laiko buvo užėmusi 
diskusija apie trečios LSDP užsienio 
delegatūros stovi ir jos nerinktų 
vadovų laikyseną, bet kai ką tik iš 
Lietuvos gr(žųs Andrius Bylaitis 
supažindino su LSPD partijos lyderio 
Kazimiero Antanavičiaus laišku So
cialistų Internacionalo pirmininkui 
Willy Brandt, tai ir nebuvo apie ką 
kalbėti. Lietuvos Socialdemokratų 
partija nori atgaivinti savo narystę 
Socialistų Internacionale, ( kuri buvo 
priimta 1923 metais. O, kad vienam iš 
sekančių SI susirinkimų tas Lietuvos 
socialdemokratų noras bus išpildytas, 
nėra abejonės, nes jau kelios egzilų 
atstovybės buvo pervestos, susidarius 
sąlygoms, į pilnateisius Socialistų 
Internacionalo narius. Lietuviai už
sienyje tikrai tam nepasipriešins...

LSDP Vilniuje paprašyti, čia susi
rinkusieji peržiūrėjo Partijos priimtą 
laikinąją programą. Susirinkusius pir
miausia stebino tos LSPD programos 
didumas, tai tikriausiai didžiausia 
socialdemokratų programa pasaulyje.

GARBINGAS
Balandžio mėn. 15 dieną žinomas ir 

aktyvus Pertho lietuvių bendruome
nės narys, daugel) metų besidarbuo
jantis ir lietuviškoje spaudoje, aktyvus 
jos rėmėjas Juozas Krupavičius at
šventė 84 - tąjį gimtadieni ir 
penkiasdešimt ketverių bendro gyve
nimo su žmona Marta metų sukakti.

Retas žmogus sulaukęs tokio gra
žaus amžiaus išlieka toks aktyvus, 
darbingas ir visas savo jėgas bei laiką 
skiriantis mūsų pavergtos tėvynės 
labui, saugodamas prisiminimus apie 
tėvynę kaip pačius švenčiausius ir 
brangiausius. Jo gražaus jubiliejaus 
proga, norisi pažvelgti i šio žmogaus 
nueitą gyvenimo kelią.

Juozas gimė prieš 84 metus, 
balandžio 15 dienos ankstyvą Velykų 
rytą Marijampolės apskrityje žinomoje 
lietuviškoje šeimoje. Ten prabėgo 
ankstyvoji Juozo vaikystė. Vėliau, 
tėvams persikėlus i Ūdriją, Juozukas 
mokėsi Alytaus gimnazijoje ir čia 
baigė penkias klases. Jo dėdės prelato 
Mykolo Krupavičiaus tuometinio že
mės ūkio ministro buvo pakviestas 
darbui i Žemės ūkio ministeriją 
Kaune. Bedirbdamas Kaune, vakarais 
mokėsi ir baigė suaugusių gimnaziją. 
Atėjus karinės tarnybos amžiui, 
Juozas Įstojo i Karo mokyklą. Ją 
sėkmingai baigia leitenanto laipsniu. 
Paskiriamas darbui i Kariuomenės 
teismą. Ten betarnaudamas baigia A. 
Sutkaus dramos studiją, dažnai dirbo 
režisieriaus darbą bei vaidindavo 
spektakliuose Įgulos kariams ir kitur.

Lietuvoje šiek tiek pradėjus keistis 
politinei situacijai, dėdės pakalbintas, 

Bet ją peržiūrėjus, gali surasti daug 
beletristikos. Buvo padaryta keletą 
pastabų liečiančių mirties bausmę, 
apsiribojimu būti opozicija, dėl nuosa
vybės, darbo ir kariuomenės bei 
išeivių Įvertinimo. Sustota ilgiau dėl 
ryšių su Lenkija, bet čia jau kita 
tema...

Andrius Bylaitis toliau pasakojo 
apie Lietuvos socialdemokratų veiklą. 
Apie jų laimėjimus ir nesekmes. 
Pasirodo visai neblogai jie įsikuria 
Kaune, Tauragėje ir bendrai provinci
joje. Vilniuje jaučiamas kažkos irzlu
mas, solidarumo stoka. Bet tokie 
dalykai visuomet įvyksta besikurian
čiose organizacijose, nes pirmieji ten 
atvykę mano, kad jie generolai. Laiko 
bėgyje nesugeba susikurti sau armijos 
ir pyksta ant kitų. Bet su laiku ir 
darbu išryškėja partijos lyderiai.

Plečiasi LSDP tarptautiniai ryšiai. 
Prie jų prisidėjo ir Vokietijos lietuviai 
socialdemokratai. Pavyzdžiui i LSDP 
suvažiavimą atvyko oficialus Vokie
tijos Socialdemokratų partijos atsto
vas. Lietuvoje lankosi ir vokiečiai 
parlamentarai. Artimiausiu laiku i 
Vokietiją atvyksta Kazimieras Anta
navičius, Dobilas Kirvelis, Mečislovas 
Šaltenis ir "Lietuvos žinių" redaktorė 
Svetlana Bakaitė. Visą jų apsilan
kymo programą, kur yra numatyti 
susitikimai su Willy Brandt ir Hans 
Joachim Vogei, organizuoja Vokie
tijos lietuviai socialdemokratai, jau 
turintys patyrimo šiame darbe.

Daug problemų turės išspręsti 
Vokietijos socialdemokratų partija. 
Vokietija greitai susivienys, tai ir į 
darbą reikia (traukti lietuvius social
demokratus, kurie gyvena Leipcige, 
dabar Rytų Vokietijoje.

Romas Šileris

JUBILIEJUS
Juozas palieka kario karjerą ir pereina 
dirbti policijom Paskiriamas Tauragės 
miesto ir apskrities policijos vado 
padėjėju ir siunčiamas mokytis ( 
aukštąją Kauno policijos mokyklą, 
kurią baigė antruoju, iš Kauno 
išleistas nebuvo ir keletą metų ten 
viršininkavo.

Nuo pat mokyklos suolo J. Krupavi
čius bendradarbiauja su spauda. Yra 
suredagavęs vienintelį istorinį "Lie
tuvos Kariuomenės teismo 10 metų 
sukakties" leidinį, 1930, Vytauto 
Didžiojo metais parašė ir paruošė 
spaudai "Lietuvos Kariuomenės karių 
savanorių ir karo invalidų kalendo
rių". Už nuopelnus tėvynei J. Krupa
vičius buvo pristatytas valstybės 
Prezidentui, apdovanotas Gedimino 
ordinu ir dar atsargoje pakeltas 
vyresniuoju leitenantu. Nuo Kauno 
miesto už gerą darbą apdovanotas 
"Artimui Pagalbos" ordinu.

1939 metų spalio mėnesi raudonajai 
armijai "išvadavus ir Lietuvai grąži
nus" Vilniaus kraštą ir miestą, J. 
.Krupavičiui ir Klaipėdos krašto pasie
nio policijos rajono viršininkui Remei- 
kiui buvo pavesta organizuoti ir 
sutvarkyti policijos darbą šiame 
krašte. Tuo metu J. Krupavičius 
pirmasis iškėlė trispalvę atgautame 
Vilniaus Gedimino kalne.

1940 metų spalio mėnesį, matyda
mas prie ko einama Lietuvoje su rusų 
"pagalba", J. Krupavičius prašosi 
atleidžiamas nuo einamų pareigų. 
Atleidžiamas su "vilko bilietu", iš jo 
atimama teisė dirbti bet kokį darbą 
Lietuvoje. Pasitraukus iš Vilniaus, jau

Juozas ir Marta Krupavičiai.
sekančią dieną sugaunamas Alytuje ir 
pasodinamas j arešto namus " apsigal
vojimui". Pavyko pasprukti ir 1941 
metais su šeima pasitraukė į Vokieti
ją, o 1950 metais atvyko į Australiją.

Daug metų prabėgo nuo to laiko. 
Dirbta įvairiausių darbų, tačiau 
pagrindinis - benzino stoties nuoma 
Perthe, kuri buvo tapusi tikru lietuvių 
centru.

Šiuo metu Juozas Krupavičius 

PADĖKA
Mūsų mylimam

ANTANUI RAMANAUSKUI

kovo 6 dieną iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią padėką 
giminėms, draugams, pažįstamiems ir visiems rožančiaus bei 
laidotuvių dalyviams.

Taip pat dėkojame visiems, kurie prisiminė mūsų šeimas gilaus 
skausmo valandoje, išreikšdami užuojautą laiškais, per spaudą ir 
asmeniškai. Ačiū už gėles, šv. Mišių aukas ir aukas AL Fondui.

Ypatindai dėkojame kunigui P. Daukniui už velionio lankymą 
ligoninėje, rožinio pravedimą ir palydėjimą į kapines.

Nuoširdus ačiū atsisveikinusiems organizacijų ir draugų vardu. 
Socialinės Globos Moterų Draugijos narėms dėkojame už šermenų 
paruošimą.

Jūsų visų maldos ir nuoširdumas stiprino mus sunkaus atsiskyrimo 
valandą.

Augustė Ramanauskienė,
sūnūs Kęstutis, Arvydas, Narcizas

Gerbiami tautiečiai,

Jeigu norite pabuvoti Lietuvoje, pamatyti jos nuostabią gamtą, aplankyti 
Trakų pilį, Kryžių kalną, Gintaro, Velnių; Akmenų muziejus, pailsėti prie 
Lietuvos ežerų ir Baltijos jūros, Jums padės Lietuvos jaunimo - turizmo 
centras "Spektras".

Jei Jus sudomino kelionė po Lietuvą, parašykite adresu:
LITHUANIA

Vilnius 232042, Kalvarijų gt. 190 - 79, 
Nalivaika Vilius

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 ji ugdysime, jei (vairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia įrašyti tiksliai anglišką)) 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
j Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

pensininkas, leidžia laimingas dienas 
su ištikima žmona Marta. Jų bendras ir 
laimingas gyvenimas jau atžymėjo 54 
metų jubiliejų! Užaugino dvi dukras. 
Abi mokytojos, susipratusios lietuvai
tės.

Sukaktuvininkui ir pastoviam "Mū
sų Pastogės" korespondentui linkime 
lietuviško ąžuolo tvirtybės, dar daug 
ilgų ir laimingų gyvenimo metų!

V. A.
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Infor
Aukos

Mūsų Pastogei 
MŪSŲ PASTOGEI”' 

AUKOJO
S. Zablockienė W.A. $10
J. Krupavičius W.A. $15

BRISBANĖJE
Brisbanėje apsilankęs kunigas P. 

Martūzas brisbaniečiams pravedė ve
lykines rekolekcijas. Kovo 31 dieną ir 
sekančią vyko lietuviškos pamaldos, 
vėliau maloniai pabendrauta su svečiu 
Lietuvių namuose.

*
Motinos dienos minėjimas ruošiamas 

gegužės 6 dieną.
*

Lietuviškos pamaldos Brisbanėje 
laikomos kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadieni 10.30 vai. ryte. St. Marys 
bažnyčioje, Sauth Brisbane.

Pietūs Lietuvių namuose, 49 Glads
tone Rd., Highgate Hill.

MELBOURNE
Melbourno Lietuvių klubo valdyba 

ieško žmogaus baro vedėjo pareigoms 
užimti.

Norintieji, dėl darbo sąlygų prašomi 
kreiptis pas klubo sekretorių Gedimi
ną Statkų telefonu 857 8502.

Gediminas Statkus 
Melbourno klubo sekretorius

Kovo mėn. 8 dieną (vyko Melbourno 
Apylinkės metinis narių susirinkimas. 
Dalyvavao apie 130 žmonių.

Prieš atidarant susirinkimą, visai 
neseniai iš Lietuvos atvykęs svečias 
A. Baltušis padarė trumpą pranešimą 
apie paskutinių dienų padėtį Lietuvo
je. Po to atsakė į klausimus. 
Pranešimas buvo priimtas su dideliu 
susidomėjimu.

Pats susirinkimas buvo atidarytas 
A LB Melbourno Apylinkės valdybos 
pirmininkui dr. J. Kuncai prašant, 
tylos minute buvo pagerbti per 
praėjusius metus mirusieji 25 ben
druomenės nariai. Susirinkimui pirmi
ninkauti pavesta V. Juškai ir sekreto
riauti A. Baltrukonlenei.

Išklausytas Apylinkės valdybos pir
mininko pranešimas apie plačią valdy
bos veiklą, ypatingai Lietuvos gynimo 
reikaluose.

Valdybos iždininkė A. Ramošklenė 
papasakojo apie finansinę valdybos 
padėtį, kuri, nežiūrint susidariusių 
specialių išlaidų, nėra pablogėjusi.

L. Podgurskis pranešė apie švietimo 
stovį. Ragino vaikus ir anūkus siųsti į 
lietuviškas mokyklas ar lietuvių 
kalbos kursus, kad mokyklos ir toliau 
tebeveiktų, o vaikai mokėtų lietuvių 
kalbą.

Po to sekė klausimų ir sumanymų 
aptarimas. Svečias iš Lietuvos, iš
klausęs visų pasisakymų, ragino 
pasinaudoti visus demokratine teise ir 
viešai išreikšti savo nuomonę.

B.V.

m a c i j a
SYDNEJUJE

Sydnejaus lietuvių meninės jėgos, 
jausdamos pareigą padėti tėvynei, 
birželio 24 dieną. Lietuvių klube 

Bankstowne ruošia

KONCERTĄ LIETUVAI
Koncerto metu vyks loterija, kurio

je galėsite laimėti žymių lietuvių 
dailininkų kūrinius. Jau platinami 
loterijos bilietai, jų kaina 1 doleris. 
Visos koncerto ir loterijos pajamos 
skiriamos Lietuvai.

Koncertui rengti 
Komitetas

"Sūkurys" kviečia visus - nuo 
jauniausio iki seniausio - grybauti 
Oberone.

Anzac dieną, balandžio 25 - tą 
(trečiadieni) autobusas išvažiuoja nuo 
Lietuvių namų Bankstowne, 7 vai. 
ryte. į Lietuvių namus grįš po 7 vai. 
vakaro.

Kelionės kaina 15 dolerių, pensi
ninkams ir vaikams 12 dolerių. Bus 
parduodami gėrimai ir užkandžiai. 
Vietas užsisakyti autobuse - būtina. 
Skambinti galite Raimondui Stasiū- 
naičiui tel. 868 2442.

Balandžio mėnesio 29 dieną, 2 vai. 
po pietų, Sydnejaus Lietuvių namuose 
sporto klubo "Kovas" vaidyba ruošia 
video filmų demonstraciją, kuriuose 
matysite atstatyto Nežinimo kareivio 
kapo pašventinimą Lietuvoje ir Lietu
vos prezidento prof. V. Landsbergio 
atsakymus M. Gorbačiovui bei kt.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
renginyje.

Australijos Lietuvių Fondui 100 
dolerių aukojo B. Radzevičius.

Klubo biblioteka

Sydnejaus Lietuvių klubui nuo šių 
metų gegužės mėnesio 13 dienos 
reikalinga šeimininkė - virėja.

Šiuo klausimu galite kreiptis į J. 
Karpavičių telefonu namuose - 707 
4279 arba Lietuvių klube - 708 1414.

PERTHE
Balandžio 2 dieną Lietuvių namų 

salėje įvyko visuotinis lietuvių jauni
mo susirinkimas, kuriame dalyvavo ir 
vyresnioji karta.

Susirinkimas buvo skirtas Lietuvos 
įvykiams ir paramai aptarti. Buvo 
nutarta Australijos vyriausybei siųsti 
rezoliucijas, reikšti protestus prieš 
Sovietų Sąjungos politiką Lietuvos 
atžvilgiu.

Balandžio 8 dieną, tuoj po pamaldų, 
Lietuvių namų pirmininkas E. Stanke
vičius pakvietė tautiečius bendriems 
pietums Lietuvių namuose, po kurių 
vyko loterija ir susirinkti pinigai skirti 
kovai už Lietuvos nepriklausomybę.

Po pietų vyko Lietuvių namų 
rėmėjų susirinkimas. Susirinkimui pir
mininkavo prof. Z. Budrikis, sekreto-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE įi

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

I
 SMORGASBORD II

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. | Į
______________ ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai, p.p.____________ I

Šeštadienį, gegužės mėn. 19 d., 8 vai. vakaro 
Kviečiame visus i metinį klubo i i

BALIU
Bilietų kaina - 15 dolerių, ] 1

į Ją įeina vakarienė, šampanas ir vynas. | |

Gros gera muzikantų grupė. i i

* ll
Bus puiki programa. ]Į

* l
i Vertinga loterija. j

ii * 1
i ' Loterijai fantus aukojo: paveikslą - S. Montvidas, medžio drožinį - E. |
i Lašaitis, tortą - T. Dambrauskienė ir padėklą tortui - B. Sidarienė. I j

I OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCWWSOOOf 1

riauti A. Čižeika. Lietuvių namų 
sąjungos piniginės sutaupos šiuo metu 
siekia apie 15.000 dolerių.

Malonu buvo žinoti, kad nors ir 
maža mūsų bendruomenė, bet taip 
gražiai tvarkosi, ypatingai didžiuoja
mės mūsų jaunimu pasiryžusiai dir
bančiu tautinėje veikloje, kuris domisi 
ir remia Lietuvą. Gerai, kad turime 
tokio aktyvaus jaunimo kaip Petras 
Čekanauskas, Vytas ir Vytenis Ra- 
dzlvanai, dr. Cibulskis, K. Repševi- 

PASAKŲ POPIETE
Balandžio 29 dieną, 2.30 vai. po pietų Vilniaus Bibliotekos Bičiuliai 

kviečia visus bent valandai pabėgti nuo visų kasdieninių rūpesčių ir 
pagyventi su mūsų liaudies pasakomis.

V.U.B. bičiuliai jas seks, dainuos, skaitys ir vaidins. Žiūrovai - kai 
kurias prisimins, kai kurias išmoks ir vėliau patys galės kam nors 
papasakoti.

(ėjimas 5 doleriai suaugusiems, vaikams veltui. (Kas yra vaikas? - 
Tėvai geriausiai žino).

V.U.M.B. Bičiuliai

| INltRNATIONAL SIUNTINIAI Į LIETUVĄ |
I ė Prieinamos kainos 0 Didelis pasirinkimas |

ė Aukštos kokybės maisto, kosmetinių priemonių ir rūbų. I

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

I „ALMA TRAVEL“ - 382 Little Collins Street, tel. (03) 670 2288
I DANDENONG - 71 Foster Street, tel. (03) 792 0593
I SUNSHINE.- 10A City Place, tel. (03) 311 4334 I
| SYDNEY - 72 Campbell Street, tel. (02) 212 5077 |
| BANKSTOWN - 302 Chapel Road South, tel. (02) 790 2694 Į

PERTH - 1 Alvan Street, Mt. Lawley, tel. (09) 272 7211
■ BRISBANE - 446 George Stret, tel. (07) 236 2929

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

čiūtė ir Laima Kiškytė.
Dieve padėk jiems ir laimink jų 

veiklą.
B. Steckis

Nori susirašinėti
Lietuvis filatelistas nori susirašinė

ti ir keistis pašto ženklais:
Jonušas Kliučinskas, Kaunas 
233032, Vandžiogalos 10-36, 
Lietuva.
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