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LAI DZIVO BRIVA LATVIJA 
TEGYVUOJA LAISVA LATVIJA

Iš visos širdies sveikiname Latviją, 
gegužės 4 dieną paskelbusią Latvijos 
Respublikos nepriklausomybės atsta
tymą.' Tvirtai tikime, kad mūsų bendro 
likimo broliška Latvijos Respublika 
per amžius liks nepriklausoma. Latvi
jos žmonėms linkime ištvermės, stip
rybės ir pasiaukojimo siekiant pilno 
laisvos ir nepriklausomos Latvijos 
Respublikos pripažinimo pasaulio 
valstybių tarpe.

Kiekvienas lietuvis visame pasauly
je šventai tiki, kad Lietuva pasiskel
busi nepriklausoma ištvers ir nesu
klups, nežiūrint kiek sunkių ekonomi
nių bei politinių išbandymų jai primes 
okupantas. Mes tikime, kad Lietuva 
niekada ir jokiose sąlygose neatšauks 
nepriklausomybės atstatymo akto.

Pasaulio spaudoje daromos užuomi
nos, kad Lietuva ir Latvija turėtų 
koordinuoti tarpusavyje savo veiks
mus prieš Kremliaus daromas ekono
mines sankcijas, neaplenkiant ir savo 
nepriklausomybės paskelbimo datos 
dar nenustačiusios Estijos. Šiuo metu 
dar nežinia, kokias ekonomines ir 
politines sankcijas Kremlius panaudos 
prieš Latviją. Latvija, pasiskelbusi 
nepriklausoma, paliko sovietų konsti
tuciją Latvijoje galiojančia iki galuti
nio perėjimo į nepriklausomybę. 
Neatsižvelgiant j tai, M. Gorbačiovas 
ėmė tvirtinti, kad ir Latvijos nepri
klausomybės atstatymo paskelbimas 
negaliojantis, grąsino, kad bet kokios 
derybos tarp Rygos ir Kremliaus vyks 
tik atšaukus šį paskelbimą.

Latvijos prezidentas Anatolijus 
Gorbunovs

Naujai išrinktas Latvijos preziden
tas Anatolijus Gorbunovs pranešė, 
kad Maskva pareikalavo Latvijos 
nepriklausomybės atstatymo paskel
bimo dokumentų paaiškinmo. Reika
laujamas paaiškinimas jau ruošiamas ir 
bus perduotas Maskvai.

Latvijoje surašymo metu buvo 
nustatyta tik 53 procentai latvių 
tautybės gyventojų. Rygoje latvių 
tautybės gyventojų tėra tik mažuma 

ir šiame mieste jaučiamas gana didelis 
pasipriešinimas latvių mažumai. Tai 
daro rusų tautybės dauguma, kuri 
nusistačiusi prieš nepriklausomybės 
paskelbimą. Manoma, kad Latvijoje 
galimi priešiškai nusistačiusių tauty
bių susirėmimai ir riaušės. Žinant, kad 
Lietuvoje M. Gorbačiovas leido pra
vesti provokacines demonstracijas, 
spaustuvių užgrobimą ir kitas priemo
nes, kuriomis buvo siekiama sudaryti 
sąlygas kraštutiniam įtempimui res
publikoje ar net daugiau, Latvijoje 
taip pat galima realiai tikėtis panašių 
veiksmų. Lietuvoje sukiršinti žmones 
ir išprovokuoti susirėmimus tarp 
lietuvių ir rusų kol kas nepavyko. 
Latvijoje tam sąlygos žymiai palan
kesnės dėl didesnio skaičiaus rusų 
tautybės gyventojų. Jau pirmą nepri
klausomybės atstatymo paskelbimo 
dieną Latvijoje, Latvijos komunistų 
partijos lyderis ir Maskvos tarnas 
Alfreds Rubiks pareiškė asmeniškai 
turėjęs pasitarimus su M. Gorbačiovu 
ir aktyviai ruoš visas įmanomas 
akcijas Maskvos naudai.

Kaip ir Lietuvoje, Latvijoje sovietų 
kariniai daliniai ir technika užplūdo 
miestų gatves. Vikšrinių tankų, 
šarvuotų mašinų, lekiančių miesto 
gatvėmis neatsižvelgiant į greitį b? 
miesto eismą, pagalba Maskva vykdo 
gąsdinimo ir jėgos demonstravimo 
politiką. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje 
bandoma sukiršinti skirtingas tauty
bes kurstant šovinistines ambicijas, 
kurių iki šiol gal daugelis net ir 
neturėjo. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, 
Sovietų Sąjunga elgiasi besiremdama 
rusų liaudies "išmintimi": "Turi jėgos, 
- proto nereikia".

Pasaulio tautos nuoširdžiai pritaria 
ir palaiko iki šiol Lietuvoje išlaikytą 
didžią mažos tautos išmintį ir vienybę. 
To paties linkime broliškai latvių 
tautai.

V. Augustinavičius

BLOKADA
Vilniuje einąs mėnraštis "Respubli

ka" pradėjo reguliariai informuoti 
apie blokados įtaką gamybinei situa
cijai Lietuvos miestų įmonėse. Praėjus 
keletai dienų nuo blokados pradžios, 
balandžio 24 dieną "Respublika" 
pataipino įžanginį pranešimą: 
VILNIUS

Vakar konditerijos fabriko "Perga
lė" vyriausias inžinierius A. Juodkazis 
informavo:

- Jau negauname importinių žalia
vų: kakao pupų, riešutų. Didžiausia 
bėda - cukrus. Jeigu gaminsime tokią

Vilniuje balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė, Latvijos Ministrų Tarybos pirmininkas Vilis Bresis ir 
Estijos vyriausybės pirmininkas Edgaras Savisaras pasirašė susitarimą dėl 
Baltijos rinkos. Jis galioja iki 2000 metų.

Pasirašant susitarimą, dalyvavo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Aukščiausios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Kazimieras Motieka.
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produkciją, kur jo mažiau reikia, 
išsilaikysime. Šokolado gamyba jau 
nutraukta. Nuo penktadienio nebeiš- 
vežame produkcijos už Respublikos 
ribų. Anksčiau jos iškeliaudavo apie 
40 procentų. Dabar dienos produkcija 
apie 100 tonų konditerijos gaminių - 
liks Lietuvoje.

Farmacijos fabriko "Gegužės pir
moji" vyriausias inžinierius S. Valat- 
kevičius:

- Negauname medicininės stiklo 
taros, kuri Lietuvoje negaminama. 
Paskutinę partiją - apie 400 tūkstan
čių buteliukų - gavome kovo pabai
goje, o mėnesiui jų reikia vieno 
milijono 200 tūkstančių. Manome 
išsilaikyti iki gegužės vidurio.

Už Respublikos ribų siuntėme 40 
procentų pagamintų vaistų - pertus!- 
no, valerijono, mėtų tinktūrų, anyžių 
lašų, Kol kas jų tiekimo nenutraukė
me, nes visą augalinę žaliavą gauname 
iš Sįjungos.

Vėrpimo ir audimo fabriko "Audė
jas"! vyriausias inžinierius V. Majaus
kas:1

- Situacija kol kas normali. Žalia
vos turime 2 mėnesiams. Tačiau, jeigu 
negausime garo, sustosime po dviejų 
dienų. Tuo atveju žmonėms bus 
suteiktos eilinės atostogos. Jeigu teks 
sumažinti gamybą ir darbininkus 
išleisti neapmokamų atostogų, fabri
kas • iš socialinio vystymo fondo 
materialiai blogiau apsirūpinusiems 
darbuotojams skirs pašalpas.

Beje, šiemet "Audėjas" negavo 
pinigų už eksportuotus į Suomiją 
audinius. Susisiekus su firmos " Vario- 
tex” savininku, paaiškėjo, kad 20 
tūkstančių suomiškų markių išsiųsta 
prieš du mėnesius. Vadinasi, pinigai 

įstrigę Maskvoje...
KAUNAS

Kauno termofikacinėje elektrinėje, 
jei bus gaunama šiek tiek dujų, 
mazuto užteks 3 darbo savaitėms, o 
jei dujų nebus tiekiama - tik dviem 
savaitėms.

Kauno Petrašiūnų termofikacinė 
elektrinė mazuto turi 16 darbo dienų, 
o jei bus tiekiamos dujos, 25 dienoms.

K. Giedrio kailių ir A. Šiaučiūnaitės 
trikotažo gamybiniai susivienijimai 
planuoja dirbti tik iki šios savaitės 
pabaigos, kai katilinėje, kuri juos 
aptarnauja, baigsis kuras.

Duonos pramonės gamybinio susi
vienijimo visos gamyklos dirba, bet 
prognozuojama, kad netrukus gali 
pritrūkti cukraus, marmelado, riešu
tų, migdolų ir kitų priedų tortams, 
pyragams.

Gamybinio susivienijimo "Gelžbe
tonis" visi cechai dirba, bet progno
zuojama. kad dėl kuro stokos ateityje 
nebus gautas reikiamas kiekis cemen
to ir inertinių meožiagų.

Tabako pramonės gamybinio susi
vienijimo "Kova" visi cechai dirba, 
bet kai kurie nauju režimu - tik antrą 
ir naktinę pamainą, kai miestas 
sunaudoja mažiau dujų, o šiandien 
nutraukiama cigarečių "Kosmosas" 
gamyba, kadangi baigėsi dėžutės. 
JONAVA

"Azoto" gamybiniame susivienijime 
nepilnu pajėgumu dėl dujų stygiaus 
dirba dujinių žaliavų paruošimo, 
antrasis amoniako, karbamidinlų - 
formaldehidinių dervų cechai.

Manoma, kad nuo šiandien teks 
stabdyti pirmuosius du cechus. Nepil
nu pajėgumu dirbs karbamido, amonio 
salietros, azoto rūgšties cechai.
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PARYŽIUJE Lietuvos pasiuntinybė PARYŽIUJE
Atgavus nepriklausomybę, Lietuvai 

reikėjo įsigyti Paryžiuje pasiuntinybės 
namus. Lietuvos vyriausybė 1925 
metais tokius namus nupirko Males- 
herbes aikštėje (Nr.14), gražiame 
miesto kvartale. Dabar ši aikštė 
pavadinta generolo Catroux vardu. J. 
Tumo - Vaižganto liudijimu ("Rytas", 
1926 m. Nr.174 ir "Raštai”), Lietuvos 
pasiuntinybė nupirkta "už pusantro 
milijono frankų, arba už 57.692 
dolerių..." Vaižgantas dar pažymi, 
kad "su visu perdirbimu nameliai 
atsėjo 600 tūkstančių litų".

Žengiant į pasiuntinybės namus, 
virš durų matėsi ryškūs akmeny iškalti 
Vytis ir Gedimino stulpai (iki šiandien 
išliko Gedimino stulpai, o Vytis - 
sunaikintas sovietų). Namų pašventi
nimo iškilmėse 1926 metais dalyvavo 
kanauninkas Juozas Tumas - Vaiž
gantas (Lietuvos atstovo žmonos 
Bronės Klimienės dėdė), atvežęs 
"maišelį tikros lietuviškos žemės iš 
Nemuno ir Neries santeklio, iš po 
Vytauto senapilės" (žr. Vaižganto 
laiškas P. Klimui). Pasiuntinybė Pary
žiuje buvo tas Lietuvos žemės 
kampelis, kuriame gyveno ir dirbo 
Lietuvos atstovas ministras Petras 
Klimas. Be to, iki 1939 metų čia 
turėjo savo biurą ir ėjo pasiuntinybės 
patarėjo pareigas poetas Oskaras 
Milašius.

Tautinių švenčių progomis pasiun
tinybėje rinkdavosi Prancūzijos lietu
viai. Ją lankydavo ir gausūs kitatau
čiai, besidomintys mūsų kraštu. Daug 
žymių prancūzų ir svetimšalių įvai
riais reikalais atvykdavo tartis su 
pasiuntinybės pareigūnais. Prisiminęs 
savo įspūdžius po apsilankymo pas 
savo giminaitį Oskarą Milašių Lietu
vos pasiuntinybėje, Nobelio premijos 
laureatas Česlovas Milošas savo 
knygoje "Kita Europa" keliais žo
džiais apibūdino šį Lietuvos kampelį 
Paryžiuje: kaip jam gera lankytis 
"jaukioj, ramioj ir demokratiškoje 
pasiuntinybėje".

Lietuvos pasiuntinybės skaudų liki
mą nulėmė Ribentropo - Molotovo 
sutartis 1939 metais. 1940 metų 
birželio mėn. 14 d. Vokietijos nacių 
kariuomenė užėmė Paryžių ir dalį 
Prancūzijos. Prancūzų vyriausybė ir 
svetimų kraštų diplomatai, tarp jų ir 
Lietuvos atstovas, pasitraukė į pro
vinciją (Tours, Bordeaux ir Vichy). 
Vokiečių sąjungininkai sovietai ne
trukus pareikalavo atiduoti jiems 
Lietuvos pasiuntinybę. Okupantų na
cių įsakymu prancūzų administracija 
taip ir padarė 1940 metų rugpjūčio 25 
d. Lietuvos ministro Petro Klimo 
didžiulė lituanistikos biblioteka ir jo 
asmeniniai daiktai buvo sudėti netoli 
pasiuntinybės esančiame sandėlyje. 
Netrukus sovietai šį sandėlį išplėšė. 
Žinia apie sovietų vagystę greitai 
pasklido Paryžiuje, kiek vėliau ir 
Amerikoje. Ten atsirado žurnalistų, 
kurie amerikiečių spaudoje, lakios 
vaizduotės pagauti, papasakojo, kaip 
sovietų ambasadorius Paryžiuje, mū- 
vįs Lietuvos pasiuntinio kelnes, kad 
galėtų šauniau atstovauti Lietuvai...

Užpuolus vokiečiams Sovietų Są
jungą 1941 metais birželio mėnesį, 
Lietuvos pasiuntinybė pateko į nacių 
rankas. 1944 metais išvijusi savo 
krašto okupantus nacius, Prancūzija 
tą pastatą atidavė savo naujiems 
sąjungininkams sovietams. Jų rankose 
ir šiandien tebėra musų pasiuntinybė, 
nors prancūzų vyriausybė niekada 
teisiškai (de jure) nepripažino Baltijos 
kraštų okupacijos.

Kokia pabaltiečių pasiuntinių pa
dėtis šiandien? Užimtuose pastatuose 

sovietai įkurdino savąsias įstaigas. 
Latvių pasiuntinybė buvo paversta 
KGB centru, o dabar joje sovietų 
konsulinis skyrius. Estų pasiuntinybė 
buvo nugriauta, ir jos vietoje pastaty
tas daugiabutis namas sovietų tar
nautojams. Leidimą nugriauti sovie
tams pasisekė gauti tik dėl Paryžiaus 
miesto savivaldybės neapsižiūrėjimo. 
Taip aiškinosi miesto pareigūnai, kai 
estų egzilai pareiškė griežtą protestą 
ryšium su nelegaliu jų pasiuntinybės 
nugriovimu. Lietuvių pasiuntinybėje 
ilgus metus buvo sovietų konsulinis 
skyrius, o dabar jos patalpos yra 
tuščios, nenaudojamos. Kodėl taip 
atsitiko? Mat sovietai prieš daugelį 
metų pasistatydino naujus ambasados 
rūmus, kuriuos dėl architektūrinio 
stiliaus paryžiečiai pavadino "bunke
riu" . Pastatas didžiulis, jame sovietai 
įkurdino savąsias įstaigas, anksčiau 
išmėtytas po miestą. Taigi kai kurie jų 
užimti pastatai pasidarė nebereika
lingi. Užtat Lietuvos pasiuntinybę 
sovietai bandė parduoti, bet nepasise
kė, nes negalėjo pristatyti nuosavybės 
dokumentų. Nepavykus parduoti, bu
vo bandyta šį pastatą išnuomuoti, 
tačiau vėl užkliuvo, nes neturinčiam 
savininko.teisių, negalima išnuomuoti 
namo. Galų gale, neradę išeities, 
sovietai norėjo Lietuvos pasiuntiny
bės namą padovanoti Prancūzijos 
vyriausybei, bet vėl ta pati kliūtis - 
negalima dovanoti to, kas tau teisiškai 
nepriklauso. Pagal prancūzų ir tarp
tautinę teisę Lietuvos pasiuntinybės 
pastatas yra iš tikrųjų de facto 
okupuotas, tad namas ir teisiškai 
tebepriklauso Lietuvos valstybei.

Petras Klimas
Paryžius, 1990 m. vasario 7 d.
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Lietuvos diplomatinės tarnybos še
fas ar. A. Bačkis su žmona sugrįžo 
Prancuzijon iš Vašingtono, kur vie
nuolika metų buvo Lietuvos atstovu. 
Čia. Prancūzijoje jis gavo tokį patį 
diplomatinį statusą, koki turėjo prieš 

išvykaamas į Vašingtoną. Jo žmona, 
viena iš Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenės steigėjų, Bačkienė yra 
dešimti metų išbuvusi Prancūzijos 
Lietuvių Bendruomenės valdybos pir
mininke. Prancūzijos lietuviai juos abu 
nuoširdžiai sveikina sugrįžus ir linki 
ilgiausių metų bei geriausios sėkmės.

*
Prancūzijos Lietuvių Bendruome

nės Garbės teismo pirmininko profe
soriaus Georges Matore iniciatyva 
buvo įsteigtas "Universitetinis komi
tetas lietuvių tautai ginti". Komite
tas stengsis prancūzų tarpe palaikyti 
Lietuvą kelyje į pilną nepriklausomy
bę.

♦
Vilniaus universiteto prorektorius 

profesorius Rolandas Pavilionis kovo 
28 dieną pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį tarp Vilniaus universiteto ir 
Rytų kalbų ir civilizacijų institutu 
Paryžiuje.

*
Prancūzijos Lietuvių Bendruome

nės valdybos pirmininkas Ričardas 
Bačkis su prancūzų televizija TF 1 
paskutiniuoju metu net tris kartus 
lankėsi Lietuvoje.

*
Oskaro Milašiaus mirties penkias

dešimtmečio proga. Paryžiaus Halių 
forume "Poezijos namuose" atidaryta 
O. Milašiaus paroda, kurioje ekspo
nuojami rašytojo rankraščiai, portre
tai ir knygos. Tose pačiose patalpose 
bus skaitomos paskaitos apie poetą ir 
skaitomi jo kūriniai.

1. Oskaro Milašiaus biuras. 2. Klimų butas. 3. P. Klimo biuras. 4. Pasiuntinybės 
patarėjo biuras.

ATŠAUKTAS AMBASADORIUS
Balandžio 25 dieną iš Viši atėjo žinia, kad Rusijos ambasadorius Jakobas 

Suricas buvo atšauktas į Maskvą Prancūzijos vyriausybės prašymu. Ko gero, 
šitas oficialus incidentas yra susijęs su aukščiau atpasakota istorija.

ir vis dėlto didžioji sovietų imperija tapo turtingesnė, pasisavinusi mažos 
Lietuvos ministro Prancūzijoje Petro Klimo asmeninius daiktus. Kaip rašoma 
jo laiškuose, sovietų Rusijos grobikams neužteko to, ką jie paėmė Lietuvoje, 
mat jie norėjo dar ir Lietuvos diplomato vaikų žaislų, drabužių, asmeninių 
nuotraukų ir visko, ką galėjo pagrobti.

("Waterbury Evening Democrate" 1941m. gegužės 6 d.)
(Vertė A.S.)

*
Paryžiuje koncertavo Vilniaus ber

niukų choras "Ąžuoliukas", o Saint 
Denis priemiestyje lankėsi Vilniaus 
universiteto kiemo teatras su R. 
Venckaus pjese "Hamleto sąvoka". 
Atsakomuoju vizitu, gegužės mėnesį 
Vilniuje lankysis Paryžiaus teatro 
trupė ir vaidins A. Strindbergo 
"Karalienę Kristiną"

*
Studentai iš Vilniaus Romas Graži

nis ir Rolandas Muleika nuo balandžio 
mėnesio pabaigos baigs savo studijas 
Paryžiaus konservatorijoje.

*
Balandžio mėnesį Paryžiaus "Hele

na Fanaritzis" galerijoje vyko Vil
niaus dailininkės Dalios Kasčiūnaitės 
tapybos darbų paroda.

PAREMKIME PRISIKELIANČIĄ LIETUVĄ
Vėl, Tėvyne, kankinės neši vainiką. 
Vėl kryžiuojama esi kalne Golgotos!.. 
Trumpos buvo skaisčios laisvės dienos, 
Slibinai vėl ruošia kraujo puotą!..

(B. Žalys)

Tik pabudusi iš ilgos verguvės, 
Lietuva kenčia raudonąjį terorą - 
Lietuvos padangėse rusų lėktuvai, 
miestų gatvėse - tankai, visur, kur 
nepasisuksi - KGB kareiviai!.. Bet 
Lietuva, kovo 11 dieną pasiskelbusi 
atstatanti Lietuvos nepriklausomybę, 
didvyriškai priešinasi, ne ginklu, bet

„KONCERTAS LIETUVAI“ 
BIRŽELIO 24 D.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

*
Lietuvoje šiuo metu daug ko 

trūksta, ypatingai vaistų. Mūsų tau
tietis "Pharmaciens sans frontieres" 
organizacijos narys Antanas Liutkus 
organizuoja vaistų siuntą į Lietuvą. 
"Medecins du monde" taip pat ruošia 
išvyką į Lietuvą, kurios tikslas - ištirti 
padėtį medicininei pagalbai teikti. 
Bendravimui su Lietuva nepamirštos 
ir kitos sritys, kaip kultūrinė, religinė, 
ekonominė bei techninė.

Visai tai rodo Prancūzijos lietuvių 
solidarumą su savo tauta.

*

Prancūzijos Lietuvių Bendruome
nės adresas: 8, av. Cesar Caire, 75008 
Paris, tel. 4293 0488.

Kunigas J. Petrošius 

savo nepalaužiama dvasia. Lietuvai 
reikia pagalbos, ypač dabar, kai ji jos 
iš niekur nesusilaukia...

Sydnejaus lietuviškojo žodžio, dai
nos ir muzikos menininkai, kad 
paremti laisvėn besiveržiančią Lietu
vą, birželio 24 dieną ruošia koncertą, 
kurio visas pelnas eis Lietuvos 
paramai.

Paremkite jų pastangas - atvykite 
patys, atsiveskite bičiulius - paremsi- 
te mūsų visų didįjį tikslą - prisike
liančią Lietuvą!

Koncertui rengti komitetas
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
GEGUŽĖS 1- sios 

DEMONSTRACIJOS
Turbūt daugumas skaitytojų televi

zijos laidose matė gegužės pirmosios 
demonstraciją Maskvoje. Ten tarybinė 
liaudis vieSai parodė savo nepasiten
kinimą prezidentu M. Gorbačiovu ir jo 
vedama politika. Matėsi daug Lietu
vos vėliavų bei plakatų su užrašais: 
"Lietuvos blokada - prezidento gė
da", "Laisvę Lietuvai". Prezidentas 
M. Gorbačiovas ir jo ministrai buvo 
neabejotinai susinervinę dėl demon
stracijoje skanduojamų šūkių ir pra- 
kentę 20 minučių, pasitraukė nuo 
Lenino mauzoliejaus viršaus.

BLOKADOS PASEKMĖS LIETUVOJE
Gegužės pirmąją Lietuvoje prasi

dėjo kai kurių maisto produktų ir kitų 
buitinių prekių normavimas. Tarpe jų 
cukraus, kruopų, makaronų, miltų, 
margarino ir druskos. Tačiau mėsos ir 
pieno produktų paskutiniuoju metu 
parduotuvėse padaugėjo, lyginant su 
lakotarpiu prieš blokados paskelbimą. 
Taip atsitiko sumažinus šių produktų 
išvežimą j Rusiją. Pasak Vilniaus 
radijo! mėsos Ir pieno produktais 
dabar pirmiausiai aprūpinami Lietuvos 
gyventojai ir tik kas lieka parduodama 
Sovietų Sąjungai.

Vilniaus radijas taip pat praneša, 
kad Klaipėdos uostas ruošiamas naf
tos ir kitų žaliavų iškrovimui iš 
užsienio šalių prekinių laivų. Iki šiol 
uostas neturėjo galimybės tiesiogi
niam nafos iškrovimui iš tanklaivių. 
Planuojama naftą pirkti iš užsienio 
kompanijų, ją perdirbti Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonėje ir dalį 
naftos produktų parduoti užsieniui. 
Tokiu būdu uždirbta užsienio valiuta 
bus apmokama už naftą. Taip pat 
planuojama eksploatuoti Lietuvos te
ritorijoje esančius nedidelius, bet 
aukštos kokybės naftos telkinius. 
Lietuva tą naftą galėtų parduoti, 
kadangi ji būtų brangesnė už, 
pavyzdžiui, Šiaurės jūroje randamą 
naftą ir pirkti prastesnės rūšies 
žaliavą, kuri būtų pakankamos ko
kybės benzinui ir fabrikų kurui 
gaminti Lietuvoje.

Vilniaus radijo pranešimu, Lietuvos 
bankas numato išleisti vidaus paskolos 
lakštus, kurie bus vyriausybės garan
tuoti ir mokės procentus. Nebėgau- 
nant pinigų iš Maskvos centrinio 
banko, vidaus paskola reikalinga 
Lietuvos vyriausybės biudžeto papil
dymui. Lietuvos bankai skundžiasi, 
kad indėlininkai, nežinodami kas 
toliau bus, stengiasi atsiimti savo 
sutaupąs iš bankų, nors vyriausybė 
užtikrino, jog visi indėliai saugūs ir 
valstybės garantuoti.

MINISTRĖ PIRMININKĖ 
AMERIKOJE

Lietuvos ministrė pirmininkė K. 
Prunskienė praėjusią savaitę lankėsi 
Šiaurės Amerikoje. Pirmadieni, balan
džio 30 dieną Kanados parlamentas 
Otavoje triukšmingai pasveikino Ka
zimierą Prunskienę. Žemutinių Rūmų 
pirmininkas oficialiai pavadino ją 
Lietuvos Respublikos ministre pirmi
ninke.

Antradieni, prieš išvykdama j 
Vašingtoną, K. Prunskienė lankėsi 
Toronte. Kanados žurnalistams K. 
Prunskienė pasakė, kad būtų galima 
laikinai atidėti kai kurių neseniai 
išleistų Lietuvos {statymų įgyvendi
nimą, jei tuo pasisektų pagreitinti 
derybas su Maskva dėl nepriklausomy
bės. Tai galėtų būti Įstatymas dėl 
jaunuolių tarnavimo sovietinėje ka
riuomenėje ir lietuviško asmens liudi
jimo. Tačiau nėra jokios galimybės 
atšaukti deklaraciją dėl Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo ir sū tuo 
susijusius pagrindinius įstatymus. K. 
Prunskienė nurodė, kad Lietuvos 
vyriausybė svarsto galimybę sulėtinti 
tam tikrų įstatymų vykdymą. Ji 
paneigė gandus, kad Lietuvos vyriau
sybės nariai nesutaria dėl Vakarų 
Vokietijos kanclerio H. Kohl ir 
Prancūzijos prezidento F. Mitterrand 
siūlymo laikinai nutraukti tolimesnius 
nepriklausomybės įgyvendinimo žin
gsnius. Lietuvai, prieš jai sutinkant 
daryti tokias nuolaidas Maskvai, pirma 
reikėtų tarptautinių garantijų dėl jos 
nepriklausomybės, sakė K. Prunskienė 
Kanados žurnalistams.

Kanados užsienio reikalų ministras 
J. Clark pasakė, kad Kanada teigiamai 
reaguotų 1 tokią mintį ir yra 
pasirengusi padėti Lietuvai tam 
tikrose srityse. Ji galėtų talkinti

Kanados užsienio reikalų ministras J. Clark (kairėje) kalbasi su Kanados 
Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininku Algiu Pacevičiumi ir Alan 
Stanke.

Kaip matėme Australijos televizi
joje, Kariniai daliniai pakartotinai 
užėmė Vilniuje esančius didžiulius 
Spaudos rūmus, kuriuose randasi 
moderni, pagrindinius laikraščius 
spausdinanti spaustuve, o taip pat 
kelių laikraščių redakcijos. Anksčiau 
Spaudos rūmai priklausė Lietuvos 
Komunistų partijai, o pastaruoju metu 
jie persitvarkė 1 komercinę bendrovę. 
"Lietuvos ryto" žurnalistas Virginijus 
Gaivenis taip aprašo balandžio 20 
dienos invaziją:

"Minia suūžė it bites avilyje. Kas 
minutę žmonių vis daugėjo. Keturio
liktą valandą prie centrinio Įėjimo 1 
leidybinio susivienijimo "Spauda" pa
talpas Maironio gatvėje pasirodė 
grupė Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos bei TSRS liaudies deputatų. 
Būriavosi žurnalistai. Už vartų, 
apkaustytų geležiniais strypais, - 
kareiviai. Daug kareivių. Jau po to, 
aprimus pirmai aistrų bangai, oan- 
džiau juos suskaičiuoi. 30 - 40 
neprašytų atvykėlių, iš antro spaus
tuvės au'Kšto kyšojo dirbančių darbi
ninkų galvos. Rodės, jie tik dabar 
atsipeikėjo - užgrobė! Akimirka kita, 
ir prieš susijaudinusią minią spaustu
vės darbininkai išskleidė greita ranKa 
išrašytus, vos įskaitomus plakatus. Jie 
ragino kareivius atsipeikėti.

Kaip tik tada, mums stebint, 
pamatėme, kaip antrame aukšte dūžta 
iangų stiklai. Plakatus darbininkai 
išmetė lauk i gatvę. Žmonės apačioje

Lietuvai bankų sistemos sudaryme, 
patarti kaip organizuoti ministerijų 
struktūrą, priimti lietuvius į Kanados 
aukštąsias mokyklas, išspausdinti 
metmenis Lietuvos mokykloms, patar
ti tarptautinės teisės klausimais ir 
padėti kurti prekybos politiką.

Lietuvos prekybos ministras J. 
Sinevičius, kuris šiuo metu keliauja 
kartu su ministre pirmininke, Otavoje 
iškėlė mintį, kad gal Kanada galėtų 
suteikti Lietuvai eksporto kreditų už 
15 milijonų dolerių. Tokie kreditai 
galėtų padėti Lietuvai tvarkytis 
Maskvos blokados metu. Kanados 
vyriausybės atstovai atsakė, kad būtų 
sunku tokius kreditus suteikti, kol 
Kanada dar nėra pripažinusi Lietuvos 
kaip nepriklausomos valstybės. 
IŠ PAPUA NAUJOSIOS GVINĖJOS

Kunigas dr. A. Savickis informuoja,

SPAUSTUVES UŽĖMIMAS

Spaudos rūmai.

juos pasičiupo, vėi iškleidė...
Žinią apie kariškių veiksmus Mai

ronio gatvėje, Spaudos rūmuose išgir
dome tuoj po to, kai atvykėliai Įžūliai 
ten darė tvarką. Kolegos iš "Jaunimo 
greti" pakvietė kuo skuoiau atva
žiuoti. Pasirodo, leidykla buvo puola
ma iš kelių pusių. O "Jaunimo gretų" 
redakcija - čia pat, Pilies skersgatvy
je. Pro redakcijos iangą matyti 
leidyklos vidaus teritorija. Ne tik 
matyti - pro iangą įlipai ir esi ten, kur 
reikia. Tą kariškiai ir paoarė. Pasako
ja "Jaunimo gretų" sekretorė Reda 
Šimkaitytė:

- Maždaug apie 13 vai. 40 minučių į 
redakcijos priimamąjį įsiveržė aštuoni 
su šautuvais ir guminėmis lazdomis 
vyrai. Vienas iš jų suriko: "Puolamoji
desantinė grupė!" Be to, išsyk 
pažadėjo, jog "pamatysim, kas yra

■ "Mūsų Pastogė"

kad gavo atsakymą į savo 23.3.1990 
kreipimąsi i Sovietų Sąjungos amba
sadą Papua Naujojoje Gvinėjoje. 
Pirmasis ambasados sekretorius Ge
nadijus Frolovas rašo, kad: " Aš turiu 
pabrėžti, kad mes visi esame susirūpi
nę įvykiais tiek pačioje Tarybinėje 
Lietuvos respublikoje, tiek netoli jos.

Nėra klausimo dėl teisės tai 
Respublikai Įgauti pilną nepriklauso
mybę, įskaitant ir atsiskyrimą, tačiau 
pagal Tarybinę konstituciją. Tam yra 
įstatymas, kuris nusako taisykles ir 
mechanizmus šitų teisių (gyvendini
mui...

Žinoma, kaip kad pakartotinai buvo 
pareikšta prezidento M. Gorbačiovo, 
nėra visiškai jokios intencijos šitą 
problemą spręsti kariniais metodais. 
Šis vidinis Tarybų Sąjungos reikalas 
gali būti ir bus sprendžiamas politinė
mis priemonėmis..."

Taigi, pagal pirmąjį sovietų amba
sados sekretorių Papua Naujojoje 
Gvinėjoje išeina, kad desantininkų 
siautėjimai - ne karinės priemonės. 
Neaišku, kokia priemone laikoma 
blokada - gal pagal Sovietų Sąjungos 
ambasadorių tai ir yra politinė 
priemonė...!?!)

Žinoma, sovietiniai funkcionieriai 
visada teigs, kad Lietuvos Respubli
kos ateitis, tai tik vidinis Sovietų 
Sąjungos reikalas. Tačiau mūsų reika
las kiekviena įmanoma proga pabrėž
ti, jog Lietuva nori įeiti i laisvų 
valstybių šeimą, kaip savita, pilnatei
sė ir nepriklausoma valstybė. Gerai, 
kad (vairiuose pasaulio kraštuose yra 
pakankamai aktyvių lietuvių, kurie 
atkreipia dėmesį į Lietuvos reikalus. 
Šiuo metu tai yra vienas iš svarbiausių 
būdų, kuriuo viso pasaulio lietuvių 
išeivija gali prisidėti prie Lietuvos 
pastangų atgauti savo valstybingumą.

Dr. Algis Kabaila
Sąjūdžio atstovas Australijoje

Siame reportaže naudojamos žinios 
gautos iš J. Rūbo Melbourne.

demokratija", ir pradėjo: reuaKto- 
naus pavaduotoja D. Šepetytė kalbė
josi su lankytojų. - ji pačiupo už 
gerklės ir ištempė iš kabineto. Mes ne 
juokais išsigandome. Jie pareikalavo 
atrakinti redaktoriaus kabineto duris. 
Pasakiau, jog nėra rakto. Tad šias bei 
kitas duris išlaužė. Man pasirodė, kad 
jie ilgai plėšė langą.

"Jaunimo gretų" redakcijoje nebu
vo pasipriešinta. Tau nebuvo ir 
sužalotų žmonių. Kas kita •• prie 
centrinio įėjimo 1 spaustuvę Maironio 
gatvėje. Sunku pasakyti, kokiu būdu 
užpuolikai skynėsi kelią. įvyKi steoe- 
jusieji teigia: daužė guminėmis lazdo
mis, kai kurie net spardė žmones. 
Jauna spaustuvės fotorinkimo opera
torė Gieurė Petkevičiūtė nuo smūgių 
bandė slėptis, užsidengė gaivą ranKo- 
mis. Tan nukentėjo jos rankos. Ji 
nualpo. Kolega, radijo korespondentas 
V. Viliūnas su A. Ališausku iš 
"Moters" žurnalo taip pat kalbėjosi 
traumatologiniame punkte. Kieta laz
da paKenkė jo sveikatai. Yra ir 
daugiau nukentėjusiųjų. Tame Įvykių 
verpete buvo TSRS liaudies deputatas 
Z. Vaišvila, Deputatai S. Kašauskas, 
M. Laurinkus, R. Valatka ir kiti, 
atskubėję prie šios spaustuves, galėjo 
tik iš šalies stebėti "drąsuolius". 
Pasiaiškinti kariškiai atsisakė. Vie
nintelis jų nuolat kartojamas teiginys: 
"N. Ryžkovo pasirašytas raštas". M.

Nukelta į 5 pusi.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Partizanams vienbalsiai sutikus, po 
kelių dienų paskelbiau, kad tie, kurie 
užsiregistruos be tuo metu eančios 
vadovybės žinios ir atiduos priešui 
ginklų, bus skaitomi sulaužiusiais 
duotąjį priesaiką ir baudžiami mirties 
bausme. Šis įsakymas buvo pagarsin 
tas ir kituose būriuose.

Partizanai veikė atskirais dalinė
tais, bet kuri laiką nesigirdėjo, kad 
partizanas būtų užsiregistravęs. Tie
sa, rusai pasklelsdavo per gyventojus 
tokių žinių, bet, jas patikrinus 
vietoje, faktai nepasitvirtindavo. Su
pratome, kad priešas tai daro norė
damas partizanus suklaidinti.

Rusai savo planus buvo taip pat 
gerai apgalvoję. Visur vyko nepa
liaujami siautėjimai, ir dar buvo labiau 
suaktyvinta partizanų šeimų ir net jų 
artimesniųjų giminių žiaurus perse
kiojimas ir terorizavimas. Gyventojai 
jau Įsitikinę ir iš anksčiau, kad 
okupantas savo aukos neglosto. Kle
počių ir kitų kaimų deginimas drauge 
su gyventojais ir niekuo nekaltų 
žmonių sušaudymas vietoje buvo 
visam tam geriausiu Įrodymu. Šios 
visomis nežmoniškomis priemonėmis 
okupantas .buvo pasiryžęs palaužti 
žmonių užsispyrimą, kuo labiau juos 
Įbauginti ir neleisti patiems partiza
nams susirišti tarp savęs.

Negalėčiau pasakyti, kad paskuti
niosios nelaimės, priešo masiniai 
siautėjimai ir baisus teroras nebūtų 
ilgainiui paveikęs kai kurių partizanų 
ir jų šeimų.

Kai kurie naujokai Varčios kauty
nių metu buvo pametę savo ginklus ir 
bevelijo toliau pavieniui slapstytis 
apie savo namus. Kai kurie iš jų tarpo 
pradžioje net bijojosi pasirodyti 
patiems partizanams, nes tikėjosi, kad 
už ginklo praradimą gali būti smarkiai 
nubausti. Atsirado ir tokių šeimos 
narių, kurie pasiūlė pagaliau bandyti 
aukotis vienam jų šeimos partizanui 
negu būti ateityje visą laiką taip 
žiauriai okupanto persekiojamiems. 
Jie tikėjosi, kad, partizanui užsiregis
travus, rusai kitų šeimos narių 
nepersekios.

Atsirado ilgainiui ir tokių parti
zanų, kurie, vien kilnaus jausmo 
vedami, ryžosi registruotis ir aukoti 
save, kad tik išgelbėjus savo tėvus, 
brolius ir seseris. Tik po laiko jie 
Įsitikino, kad tiek vienų, tiek antrų 
galvojimas buvo klaidingas.

Kai kur atsirado ir tokių partizanų, 
kurie tiesiog patikėjo priešo pažadams 
ir atsipeikėjo tik tada, kada jau 
nebuvo kelio atgal.

Vis tik taip ar panašiai galvojančių 
partizanų atsirado mažas skaičius. 
Visi kiti dėjo įmanomas pastangas ir 
didžiausių siautėjimų metu susižinoti 
su kitais daiinėliais ir su mumis.

Vieną kartą mane pasiekė žinia, 
kad du partizanai nuo Ryliškių 
apylinkių (dabar jų slapyvardžių 
nebeatsimenu, nes jie partizanų 
gretose buvo trumpą laiką ir buvo 
dažniausiai atsiskyrę nuo savo daiinė- 
lio branduolio) užsiregistravo ir 
atidavė priešui ginklus. Rusai propo- 
gandos sumetimu juos paleido. Vienas 
iš jų sugrįžo kaiman, o antrasis, kuris 
ir partizanaudamas ne kartą buvo 
baustas už girtavimą ir nedrausmin
gumą, bijojosi gyventi namie ir 
daugiau prisilaikė Alytuje, kur, susiti
kęs pažįstamuosius nuo savo krašto, 
tvirtino, kad jis dabar tikrai laisvas, 
geria kiek tik nori, partizanų nebijo ir 
galjs jiems šį ir tą padaryti.
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Šitoks partizanų pasielgimas papik
tino mane ir visus partizanus. Buvo 
sudarytas partizanų Karo Lauko 
Teismas, kuris už akių nusikaltėliams 
paskelbė mirties bausmę. Teismo 
sprendimas buvo pagarsintas ir kituo
se dalinėliuose.

Vienu metu patyrėme, kad ir 
antrasis užsiregistravęs partizanas 
pasirodė savo apylinkėse. Žinojau, 
kad sprendimo formalus paskelbimas 
turės mažos Įtakos silpnavaliams tol, 
kol nebus (vykdytas pats sprendimas ir 
apie tai visiems paskelbta.

Pasiėmiau su savimi dešimt savano
riškai pareiškusių norą vykti partiza
nų ir išžygiavome j Ryliškių apylinkę. 
Kiti vyrai pasiliko stovykloje.

Atlikti užsibrėžtąjį tikslą mums 
pavyko, nes mums padėjo vietos 
gyventojai. Pirmąjį tuoj pat susurado- 
me. Jis ir nebandė bėgti. Jis buvo 
devyniolikmetis vyras. Tuoj pat nuve
dė mus ir parodė anksčiau jam duotą 
vokišką karabiną, diržą, šovinines ir 
šovinius, kurių priešui nebuvo atida 
vęs. Jis prašėsi, kad jam būtų 
dovanota gyvybė. Artimųjų šeimos 
narių neturėjo, ir todėl man buvo kiek 
daugiau nesuprantama, kadėl jis 
užsiregistravo. Areštuotajam pareiš
kiau, kad jis sulaikytas už savavališką 
užsiregistravimą ir jam jau yra 
paskelbtas sprendimas - mirties 
bausmė. Kadangi paaiškėjo vietoje, 
kad užsiregistravusis ginklo priešui 
neatidavė ir atsižvelgiant į tai, kad jis 
aiškinasi negalėjęs per ankstesnį laiką 
susirišti ir atsiklausti savo vadovybės, 
jis bus pristatytas į stovyklą ir pati 
byla pernagrinėta iš naujo. Areštuo
tasis buvo įsitikinęs, kad jam gvybė 
bus dovanota, ir prašėsi vėl priimamas 
1 partizanus. I tai jam atsakiau, kad 
visa galutinai paaiškės stovykloje, ir 
kad, mano manymu, jeigu jis garbingai 
pasižadės pasitaisyti, bausmė jam bus 
dovanota ir bus priimtas i partizanų 
gretas.

Areštuotasis kiek tiksliau nurodė ir 
antrojo nusikaltėlio prisilaikymo vie
tas. Gyventojai mums dar uoliau 
padėjo, nes mes sužinojome, kad 
antrasis jau vėl įvykdęs naujus 
nuskaltimus, kas jį dar labiau paska
tino registruotis. Paaiškėjo, kad 
nusikaltėlis besaikiai girtuokliavo ir 
dviem merginom nukirpo plaukus vien 
už tai, kad atsisakė su juo "bendrau
ti".

Rusų siautėjimas, nors jau ir ne 
toks, siekė ir šias apylinkes. Nuspren
džiau dar nepasitraukti, nes vis 
tikėjausi nusikaltėlį sučiupti, kuris jau 
tikrai nebuvo vertas, kad jį toliau 
nešiotų ir maitintų Lietuvos žemelė.

Pagaliau gyventojai susekė, kad 
nusikaltėlis randasi pas vieną neaiškų 
seniūną tolokai nuo miškų. Jie taip pat 
išžvalgė ir mums pranešė, kad tose 
apylinkėse rusų nesimato. Nieko 
nelaukdami, prisidengdami kalneliais 
ir raistais, patraukėme nurodytan 
kaiman. Apsupome seniūno trobesius, 
bet nieko neradome. Pačio seniūno 
namie nebuvo, o jo duktė aiškino, kad 
pas juos nieko svetimo nėra. įsakiau 
visuose pastatuose padaryti smulkią 
kratą. Pats su vyrais nuėjau kluonan. 
Šalinėje šiauduose užtikome nusikal
tėlį. Kiti vyrai kalvėje užėjo paruoštą 
varymui bravorą. Paaiškėjo, kad 
mūsiškis nusikaltėlis buvo pasiruošęs 
eiliniam samagono varymui, bet pas
tebėjęs ateinančius partizanus, nu
šliaužė kluonan ir įlindo į šiaudus. 
Suimtasis dar vietoje prisipažino apie 
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

naujai padarytuosius nusikaltimus.
Pradžioje galvojau teismo sprendi

mą įvykdyti vietoje, tačiau susilaikiau 
ir nusprendžiau patį nusikaltėlį pris
tatyti taip pat į stovyklą, kad patys 
vyrai iš jo lūpų išgirstų, ką jis yra 
padaręs ir būtų tada nubaustas
pelnyta bausme.

rortunatas Ašoklis, moksleivis, vė
liau partizanų vauas, žuvęs 1946 
metais.

Su nusikaltėliu nuėjome prie bravo
ro. Užsitaisiau savo vokišką automatą 
ir paleidau kelis šūvius į katilą, bet 
labai nustebau, kad kulkos nepramušė 
ne perstoriausių katilo sienų. Tuomet 
"fabriką" įsakiau sušaudyti iš šautu
vų.

Dar labiau nustebau, kai išgirdau, 
kad nusikaltėlis labai gailisi sugadintų 
įrankių ir išverstos brogos. Neišken
čiau ir įsakiau nusikaltėliui uždėti ant 
sprando "paipes". Taip jį vieškeliu ir 
nusivarėme, kad visi gyventojai maty
tų ir žinotų, kad nusikaltėlis pačių 
partizanų bus nubaustas.

Nemaža turėjome vargo, kol suim
tuosius atsivarėme stovyklon. Kelia
vome tik dienos metu, nes nakčia 
einant per krūmus suimtieji galėjo 
pasprukti... Pakeliui kai kur buvo 
rusų, ir mažas neatsargumas ar 
suimtųjų triukšmo sukėlimas galėjo 
atkreipti priešo dėmesį. Mūsų laimei 
pirmasis iš suimtųjų ėjo visiškai 
ramus, o antrasis taip pat nesiblaškė, 
nes buvo įtikintas, kad susidūrimo 
atveju su rusais pirmoji kulka tektų 
jam nuo nuolatos prie jo su užtaisytais 
ginklais ėjusių vyrų.

Stovyklą pasiekėme laimingai ir 
suradome vyrus, kurie jau nekantriai 
laukė mūs sugrįžtant. Priešas smarkiai 
siautėjo aplink, todėl jau buvo būtina 
pasitraukti į kitą vietą.

Pirmiausia vyrams nupasakojau apie 
abu nusikaltėlius ir paskelbiau prie
žastis, dėl ko abiejų nusikaltėlių bylos 
bus pernagrinėtos iš naujo.

Teismas šį kartą bylą peržiūrėjo 
apie dvidešimties partizanų aki
vaizdoje. Sprendimas buvo išneštas 
toks. Pirmajam mirties bausmė dova
nojama ir priimamas vėl į partizanų 
gretas, nes paaiškėjo bausmę lengvi
nančios aplinkybės ir nusikaltęs pasi
žadėjo ateityje būti pavyzdingu 
partizanu. Antrajam mirties bausmė 
tik dar kartą patvirtinama, nes 
nusikaltėlis yra padaręs dar ir naujų 
sunkių nusikaltimų. Mirties bausmė 
turi būti įvykdyta visų partizanų 
akivaizdoje.

Netrukus buvo įvykdytas ir pats 
teismo sprendimas. Po to visi persikė
lėme dienavoti kiton vieton.

Tiesa, grįžęs į stovyklą, aš pirmiau
sia ėmiausi pervalyti automatą, iš 

kurio buvo iššauta į bravorą. Labai 
nustebau, kad vamzdis buvo užkimštas 
net dviem kulipkom, kurios šaudymo 
metu paliko vamzdyje. Turėjau vargo, 
kol jas iš ten pavyko pašalinti. 
Supratau, kad padariau didelę klaidą 
ir esu pats kaltas, kad tuoj pat po to 
šaudymo nepatikrinau savo ginklo. 
Kas būtų atsitikę, jei pakeliui 
būtumėm susitikę su rusais?

PRISISTATYMAS RINKTINES 
VADUI

Norėjau kuo greičiau prisistatyti 
savo betarpiam viršininkui. Iškeliavau 
su Studentu. Pakeliui aplankiau Masa- 
liškių būrio vyrus. Iš ten prie mūsų 
prisidėjo Gegutis, ir visi trys patrau
kėm į Šilus.

Šiluose beveik jokio rusų siautėjimo 
nebuvo. Tuose miškuose mes vaikščio
jom tik dienos metu. Sužinojau, kad 
vienas gyventojas turi parduoti rusiš
ką automatinį šautuvą už trisdešimt 
červoncų. Nuėjau pas jį ir, pridėjęs 
dar dešimt červoncų, nupirkau. Gy
ventojas man palinkėjo laimingai su 
juo vaikščioti po Lietuvos miškus. 
Savo automatų perdaviau kitam, o 
automatinį šautuvą išsinešiojau su 
savimi iki 1948 m. lapkričio mėn. 12 
dienos, kada ji išmainiau į "desantinį" 
automatą su Geležinio Vilko tėvonijos 
būrio vadu Šermukšniu. Šermukšnis su 
buvusiu mano ginklu žuvo bunkeryje, 
provokatoriui Kapsui (Kubilinskui - 
poetui) išdavus, 1949 m. kovo mėn. 6 
d. Kalesnykų miške.

Pasiekiau ir patį rinktinės vadą. 
Užsukau pas jį. Mane pažino dar iš 
vokiečių okupacijos meto, nors arti
mesnės pažinties su juo ir neturėjau. 
Pareiškiau, kad Kazimieraičio įsaky
mu jam prisistatau kaip Merkinės 
bataliono vadas. Paprašiau duoti 
kokius nurodymus ateities partiza
ninei veiklai. Jis man atsakė, kad tuo 
tarpu jis nieko negalįs pasakyti, nes 
nebuvo susitikęs su pačiu Kazimierai
čiu ir, paprašęs mane truputi palaukti 
kambaryje, išėjo kieman ieškoti kokių 
tai "popierių". Po kiek laiko sugrįžo 
tuščiomis ir pareiškė, kad nieko 
neradus, nes pats pamiršęs vietą, 
kurioje "popierius" buvo anksčiau 
paslėpęs. Dėl to jis nei kiek nesisielojo 
ir pasisiūlė mane nuvesti pas būrio 
vadą Siaubą, kuris galbūt daugiau 
žinosiąs. Visa tai mane nemažai 
nustebino, bet neišsidaviau nepaten
kintas dėl tokio betikslio pasimatymo. 
Jis net nepaklausė, ar aš iš toli 
atkeliavęs, ir nenurodė, kada pas jį vėl 
ateiti. Jis daugiau kalbėjo apie gerus 
laikus Alytuje ir t. t. Man esant 
kambaryje, visą laiką tesidairė pro 
langą. Nustebino mane ir tai, kad jo 
kambaryje prie sienos, kur stovėjo jo 
lova, kabojo Stalinas su Leninu, 
iškirpti iš kokio tai laikraščio. 
Neiškenčiau ir paklausiau, kam visa ta 
komedija reikalinga. Jis atsakė, kad 
čia tik manevras rusams akis apdumti. 
Apsilankymas pas "vadą" man paliko 
ne kokį įspūdi, nes kitose mokyklose 
tuo pačiu metu mokytojai net klasėse 
dar nekabino Stalinų ir tai net tokiose 
vietose, kur rusų pasirodymas buvo 
virtęs kasdieniniu reiškiniu.

Miške prie Puvočių mokyklos susiti
kome ir Siaubą. Mūsų rinktinės vadas 
tuoj pat pareiškė norą vykti namo, nes 
jis esąs dar be pietų. Nieko daugiau ir 
neliko, kaip tik atsisveikinti.

Tęsinys sekančiame numeryje
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Šiaurės Aukštaitijos žemiu jokių 
priešų Kojos netrypė iki trečiojo 
Lietuvos paaaiinimo 1795 metais. 
Germanai nuolat bandė įsiveržti gilyn 
į Lietuvą. 1236 metais priartėjo prie 
šiaurės Aukštaitijos, bet netoli Šiaulių 
lietuviams mūšį skaudžiai pralaimėjo.

Šiaurės aukštaičiai nuo amžių 
gyveno ramų gyvenimą, tvirtai prisi
rišę prie savo ūkių. Nepriklausomybės 
laikais šiaurės aukštaičiai tęsė senas 
tradicijas, susieidami per atlaidus 
alaus išgerti ir pasikalbėti prisimenant 
senovės laikus. Jų pasakojimuose 
dominavo gudai ir nuotykiai, patirti su 
jais susidūrus. Atrodo, kad gudai buvo 
pamėgę šiaurės Aukštaitiją dėl ra
maus žmonių būdo ir gausybės maisto 
produktų. Šiaurės Aukštaitijoje iki II- 
jo Pasaulinio karo buvo išlikę daug 
išsireiškimų apie gudus. "Mušk piktą 
gudą kaip šunį rudą". "Gal esi gudo 
gymio, kad toks piktas?". Jeigu 
vieškeliu koks nors važiuotojas plak
damas arklį lenkė kitus, tai užpakaly 
pasilikusieji sakydavo: "Lekia akis 
išvertęs, plaka arklį kaip gudas". 
Ūkininkai turguje besiderėdami dėl 
kokio nors gyvulio pajuokaudavo: 
"Susitarsim geruoju, nesusimušta, juk 
mes ne gudai".

Visuose pasakojimuose buvo aišku, 
kad gudai kalbėjo lietuviškai. Gudai 
raiteliai būriais jodinėdavo po šiaurės 
Aukštaitijos kaimus reikalaudami 
maisto. Maistas jiems turėjo būti 
atiduodamas veltui.

Kaimuose į aukštą medį kasdien 
įlipdavo jaunas berniokas ir stebėdavo 
vieškelį. Jeigu pamatydavo tolumoje 
sukeitus didelius dulkių kamuolius, tai 
pranešdavo kaimui, kad atjoja gudai.

XVI - ji DAINŲ ŠVENTE

Nuotraukoje dirigentų susitikime iš kairės sėdi: B. Aleknaitė, V. Straukas ir 
D. Levickienė, stovi J. Ankus ir B. Prašmutaitė.

SPAUSTUVES UŽĖMIMAS
Atkelta iš 3 pusi.

Laurinkaus nuomone, tai brutali ir 
gėdinga akcija, nauja agresija, nusi
kaitimas lietuvių tautai.

- Kodėl, vyrai, su lazdomis tranko- 
tės? - klausimas Kariškiams, matyt, 
nelabai patiko.

- Kodėl? - pakartojo vienas iš jų, 
leitenantas. - Nereikia priešintis. 
Gražiai susitariam, gražiai ir suel- 
nam...

- iš kur jūs?
- Iš Ferganos.
- iš toli. Ten, žinau, neramu. 0 kas 

gi čia, Lietuvoj?

GUDAI
Vyrai tuojau lėkdavo j mišką pasis
lėpti, nes buvo pavojinga palikti 
kaime. Gudai labai mėgo muštis ir 
aukštaičius vyrus tyčia išprovokuo
davo muštynėms. Radę vien moteris 
gudai elgėsi gan gerai. Nėra buvę 
atsitikimo, kad kuri nors mergina ar 
moteris būtų buvusi primušta ar 
išprievartauta. Tačiau gudai maistą 
pasiimdavo be jokios atodairos. Visur 
po namus maisto ieškodavo ir išsiga
bendavo viską, ką tik rasdavo. Jeigu 
reikėjo kokio nors indo ar kibiro, tai 
irgi pasiimdavo.

Nežiūrint to, kad gudų siautėjimas 
truko kelis šimtmečius, net ir Vytauto 
Didžiojo laikais, šiaurės aukštaičiai 
nepamiršo ir anų laikų įvykius 
perduodavo iš lūpų į lupas iki šių 
laikų.

Raitųjų gudų plėšikavimai parodo, 
kad Lietuvos Kunigaikštijoje keletą 
šimtmečių nebuvo tinkamai sutvar
kytas karių aprūpinimas maistu, kai 
jie nedalyvavo mūšuose. Jie turėjo 
patys kokiu nors būdu išsimaitinti iki 
vėl bus pašaukti į karą.

Šiaurės aukštaičių pasakojimus pa
tvirtina "Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos 1529 metų Statutas". 
Sužymėtų (statymų tarpe yra kal
bama apie raitelius užpuolančius 
dvarą, kaimą ar žmones apiplėšimo 
tikslu. įstatymu yra nustatyta bausmė 
tokiems užpuolikams.

Ukrainiečių istorikai, nagrinėdami 
savo tautos praeitį, Ukrainą 8-tam ir 
9-tam amžiuj po Kristaus vadina 
"Raitųjų gudų" kraštu (Reitgotland). 
Žymusis ukrainietis istorikas Omeljan 
Pritsak ištyrė, kad gudai buvo arijai, 
taigi tos pačios kilmės kaip ir

Pereitų Velykų metu į 
Melbourną buvo suvažia
vę Australijos lietuvių 
chorų dirigentai (išsky
rus N. Masiulytę o Stap
leton, kuri negalėjo daly
vauti). Nuodugniai buvo 
aptarti Dainų šventės, 
kuri įvyks šių metų 
gruodžio mėnesio 29 die
ną Melbourno miesto sa
lėje, reikalai.

Tikimės, kad šioje 
šventėje dalyvaus ir Ne
priklausomos Lietuvos 
Kauno vyrų choras "Per

kūnas".

V. Ališauskas

- Ten, jei kas. iš karto šauna ar 
akmenį paleidžia. Čia, ką tu, nepaly
ginsi... - rausdamas prabilo eilinis.

Leitenantas kreivai į mus pasižiū
rėjo. Gaiop užsirūstino: "Traukitės 
visi nuo langų, o tai dantis išmalsiu..." 

0 prie leidyklos spietėsi vis nauji 
praeiviai. Kaip mus informavo leidy
binio susivienijomo "Spauda" vyr. 
inžinierius Arvyaas Mikšys, darbininkai 
iš antros pamainos vakar nebuvo 
įleisti. Sutriko "Švyturio". "Politi
kos". "Jaunimo gretų", "Moters", 
"Žvaigždutės" žurnalų spausdinimas. 

lietuviai. Omeljan Pritsak sako, kad 
pagrindinės lietuvių gentys "Raitųjų 
gudų” krašte turėjo prekybinius 
kelius. Jie faktinai valdė Ukrainą, 
nesiopindami nei ukrainiečių kalbos, 
nei jų gyvenimo būdo. Ukrainiečiai 
istorikai savo veikaluose išreiškia 
gilią pagarbą Lietuvos kunigaiKš- 
čiams, nes jų dėka Ukraina gyvuoja ir 
šiandien. Omeljan Pritsak pažymi, kad 
lietuviai šiais laikais Baltarusijos ir 
Ukrainos gyventojus tebevadina gu
dais, tuo atskirdami juos nuo maskvie
čių.

Ukrainiečiai, o ypatingai baltaru 
šiai yra dviejų tautybių mišinys: baltų 
ir slavų, kurie kalbėjo ukrainietiškai. 
Baltarusiai savo veržlumu stipriai 
primena senuosius gudus.. Jų kalba ilgą 
laiką buvo lietuvių su priemaiša 
žodžių iš ukrainiečių kalbos. Net ir 
šiais laikais Lietuvos kalbininkai, 
domėjęsi baltarusių kalba teigia, kad 
ir jų slaviškieji žodžiai yra kilę iš 
baltų kalbos.

Baltarusius vadindami gudais mes 
klystam. Patys baltarusiai save vadina 
"baltaisiais rusėnais“ - White Ruthe- 
nians. Ukrainiečių istorikai teigia, 
kad "Raitųjų gudų" kraštas buvo 
žinomas ir Rusenu vardu. Tai bendras 
vardas baltarusiams ir ukrainiečiams. 
Ne vien išeivijos, bet ir laikraščiams iš 
Lietuvos yra būdinga baltarusius 
vadinti gudais ir jų kraštą Gudija. 
Istorinė tikrovė yra ta. kad gudai, 
kadaise buvusi veržli ir gausi baltų 
gentis šiais laikais nebeegzistuoja. 
Krašto pavadinimu Gudija niekada 
nebuvo.

Agnė Lukšytė

Pulkininkas, vadovavęs visai šiai 
operacijai. į A. Mikšio perspėjimą, jog 
leidyklos teritorijoje yra pavojingų 
cheminių medžiagų. - kariškiai turį 
ten atsargiai elgtis, - atsakė maždaig 
taip: "Eik. vis tiek..."

Mums - ne vis tiek!
Lietuvos žurnalistų sąjunga paskel

bė pareiškimą. Jame sakoma:
"TSRS Sąjungos ginkluotosios pajė

gos įvykdė dar vieną brutalią ir 
gėdingą akciją - užgrobė redakcijų ir 
spaustuves korpusą Vilniuje, Maironio 
gatvėje. Smurtui vadovavę karininkai 
negailėjo oaroinlnkų - nei vyrų, nei 
moterų, - mušė juos lazdomis, stumdė. 
Nukentėjo žurnalistai, netgi TSRS 
liaudies deputatas.

Lietuvos žurnalistų sąjunga griež
tai protestuoja prieš antikonstituci
nius kariškių veiksmus ir pateikia 
TSRS prezidentui M. Gorbačiovui 
klausimą: ar tai jau demokratijos ir 
viešumo pabaiga? Juk. be šio smurto. 
Lietuvai nutraukiamas popieriaus, 
dažų, kitų poligrafijos medžiagų 
tiekimas.

Lietuvos žurnalistų sąjunga kviečia 
dorus TSRS ir pasaulio žurnalistus 
pasmerkti smurtą, solidarizuotis de
mokratijos ir viešumo labui"

SyiD^IEJiUJIE
Sydnėjaus tautinių šokių grupė

"Sūkurys" 
pakviesti dalyvauti metiniame

"Foikloric Festival", kuris vyks
Sydnėjaus Operos rūmuose birželio 9 
dieną (šeštadienį), 7.30 vai. vakare.

Bilietus papiginta kaina iki gegužės 
mėnesio 21 dienos galite įsigyti pas 
Raimondą Vingilį telefonu (018) 257 
079 darbe, 6026 358 namuose.

Tautinių šokių grupė grupė
"Sūkurys"
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§ 
f____ ______________________
K

Gegužės 4 dieną Latvijos parla- 
| mentus paskelbė Latviją neprikiauso- 
ęma demokratine respublika. Už šią 
(į rezoliuciją balsavo 138. vienas dele- 
§gatas susilaikė, prieš - balsų nebuvo. 
§ Iš 57 atstovų susidedąs, sovietams 
^ištikimas komunistų blokas, daugiau- 
% šiai rusų tautybės, balsavimą boikota- 
»vo. *
ę Latvijos prezidentu išrinktas Ana- 
ęį toli jus Gorbunovs, viceprezidentu 
^Liaudies Fronto lyderis Dainis Ivans, 
įį Lietuvos prezidentas Vytautas 
§ Landsbergis, entuziastingai sveikina- 
§mas latvių minių, kaip svečias 
^dalyvavo šioje istorinėje Latvijos 
> parlamento sesijoje.

Rygoje nepriklausomybės paskelbi- 
mas sutiktas fejerverkais. Minios šoko 

k gatvėse.
§
§ Latvija paliko sovietų įstatymus 
įį galiojančiais nustatytam perėjimo 
§ laikotarpiui. Nežiūrint į tai, M. 
§ Gorbačiovas, jeigu Latvijos paria- 
§ mentas neatšauks gegužės 4 dienos 
| rezoliucijos, pagrąsino ekonomine 
| blokada.
ij *
i Sovietų Sąjunga sutartu laiku 
| Australijai nesumokėjo už importuotą 
įj vilną. Ji privačioms australų firmoms 
įį skolinga virš 100 milijonų dolerių ir, 
§ nepajėgdama atsilyginti, bando gauti
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terminų pratęsimus.
*

Vakarų Vokietijos prezidentas Ri
chard von Weizsaecker apsilankė 
Lenkijoje. Savo vizito metu jis 
užtikrino Lenkiją, jog susivienijusi 
Vokietija nedarys pavojaus Lenkų 
saugumui.

*
Graikijos prezidentu išrinktas 83 

metų amžiaus politikas veteranas 
Constantine Karamanlis, kartą jau 
ėjęs šias pareigas tarp 1980 ir 1985 
metų.

*
JAV prezidentas G. Bush sustabdė 

pianus, kuriais Vakarų Vokietijoje 
buvo numatyta pakeisti laikomą 
atominę artileriją bei branduolines 
trumpų distancijų raketas moderniš- 
kesniais ginklais.

*
Per keturių didžiųjų valstybių 

derybas dėl abiejų Vokietijų susivie
nijimo, Sovietų Sąjunga neprieštaravo 
dėl susijungimo net neišsprendus 
klausimą, ar naujoji valstybė priklau
sys NATO organizacijai. Sovietai 
gavo užtikrinimus iš vokiečių, kad jų 
kariuomenė bent keletą metų galės 
pasilikti dabartinės Rytų Vokietijos 
teritorijoje.

Pietų Afrikos prezidentas F. H. de 
Klerk ir Afrikos Tautinio Kongreso 
lyderis Nelson Mandela padarė bendrą 
pareiškimą dėl bendro tikslo - 
apartneido sistemos panaikinimo.

Konferencijoje Kapštate sutarta 
dėl bendros komisijos iš vyriausybės ir 
Afrikos Tautinio Kongreso atstovų 
sudarymo. Komisija dar šį mėnesį turi 
pateikti politinių kalinių paleidimo 
sąlygų projektą.

*
Gegužės 6 dieną Sydnėjaus - 

Gosfordo linijoje įvyko traukinių 
susidūrimas. Elektriniam traukiniui 
užlėkus ant sustojusio ekskursinio 
garvežio traukiamo traukinio, žuvo 6 
žmonės, jų tarpe istorikas, buvęs 
Sydnėjaus universiteto vicekancleris 
profesorius J. M. Ward. Susidūrimo 
metu sužeista apie 100 keleivių.
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Lietuvos aukso tragedija
1940 m. liepos 6 d. Lietuvos banko 

valdytojas Juozas Paknys buvo pri
verstas pateikti Dekanozovui "rapor
tą" apie tai, kiek Lietuvos bankas turi 
aukso užsienyje.

1940 m. liepos mėn. Lietuvos banko 
balanso duomenimis, aukso atsargos 
užsienio bankuose sudarė 63,8 milijo
nų litų. Anglijos banke aukso atsargų 
buvo už 19,6 milijono litų, JAV 
federalinių rezervų banke - už 16,6 
milijono litų, Švedijoje - už 8,5 
milijonus litų, Prancūzijoje - už 14,9 
milijonus litų ir Šveicarijos banke - 
4,1 milijonus litų.

Lietuvos litui tapti viena tvirčiau
sių pasaulio valiutų (greta Švedijos 
kronų ir Šveicarijos frankų) padėjo ir 
minėtos aukso atsargos. Lito paritetas 
0,150462 gramų aukso, nustatytas 
1922 metais Seimo priimtame Pinigi
nio vieneto įstatyme, nebuvo pakeis
tas per visą jo "gyvavimo" laiką.

Bet grįžkime į 1940 - tuosius. 
Dekanozovui ultimatyviai reikalau
jant, naujai paskirtas banko valdyto
jas A. Drobnys (vietoj atsistatydinu
sio "kietuolio" J. Paknio) davė 
įsakymą Londono, Niujorko, Stokhol
mo, Bazelio ir Paryžiaus bankams 
pervesti auksą į Gosbanko sąskaitą.

Londonas, Niujorkas, Paryžius ir 
Bazelis mūsų auksą blokavo, Stokhol
mas įvykdė naujojo valdytojo nurody
mą.

Kokie atgarsiai pasaulyje dėl liku
sio užsienio bankuose mūsų aukso 
dabar?

Kovo 14 d. "The Times" išspausdino 
straipsnelį "Vilnius tikriausiai ieškos 
kompensacijos už auksą". Štai kas 
jame rašoma.

"Naujoji Lietuvos valstybė tikriau
siai pateiks kompensacinį ieškinį dėl 
aukso atsargų, kurios prieš Antrąjį 
pasaulinį karą buvo įdėtos į Anglijos 
banką.

Britanija negalės grąžinti aukso, 
kadangi 1967 m. jį pardavė ir tais 
pinigais kompensavo Britų kreditorių

PASAKŲ POPIETE
MELBOURNE

Melbourne lietuvių kultūriniame 
gyvenime naujienų nestokojama. Štai 
balandžio mėnesio 29 dieną į Lietuvių 
namų koncertinę salę pasiklausyti 
mūsų senoviškų liaudies pasakų 
susirinko apie pusantro šimto tautie
čių. Pasakas surinko ir labai įdomiai 
pristatė mūsų nenuilstama Aliutė 
Karazijienė, į talką pasikvietusi visą 
eilę Meibourno auksaburnių kalbėtojų 
ir dainininkų, kurie sugebėjo įrodyti, 
kad lietuvių pasakos ne tik vaikams, 
bet ir suaugusiems gali būti įdomios.

Gražiai atspausdintoje programoje 
buvo paaiškinta, kad šią pasakų 
popietę ruošia Vilniaus Universiteto 
Mokslinės Bibliotekos Bičiulių būrelis, 
kurio tiksiąs - praturtinti Vilniaus 
universiteto knygų lentynas užsienyje 
leidžiamais ir kitais veikalais.

Pradedant programą, Aliutė Kara
zijienė paaiškino susirinkusiems, kad 
viena iš šio sumanymo pradininkų 
buvo a.a. Emilija Šeikienė, kuriai 
pagerbti visi sustojo tylos minutei.

Prisimindamas savo vaikystės die
nas, žinau, kad mėgdavau klausytis 
savo močiutės arba suaugusiųjų 
pasakojamų pasakų. Šioje popietėje 
nustebau išgirdęs Birutę Prašmutaitę 
taip įdomiai išdainavusią pasaką apie 
ropę, kur per kiekvieną dainos posmą 
buvo keičiamas tik vienas žodis, o visa 
kita kartojama su giliu įsijautimu ir 
vaidinimu. Labai įdomiai ir vykusiai 

indėlius, kuriuos jie prarado dėl 1940 
metų Baltijos valstybių aneksijos.

Lietuvos diplomatas Londone Vin
cas Balickas pareiškė, kad toks 
sprendimas nėra galutinis ir, jeigu 
Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę, 
derybų dėl pinigų grąžinimo klausi
mas lieka atviras.

85 metų V. Balickas, kuris savo 
šaliai Londone atstovavo 52 metus, 
spėja, kad Anglijos banke yra aukso 
likutis, bet kol kas negalįs tvirtinti, 
kad derybos tikrai bus.

Jis įsitikinęs, kad aukso vertė jį 
įdedant buvo 3-4 milijonai svarų 
sterlingų. Specialistų nuomone, Bal
tijos aukso dabartinė vertė yra 112,7 
milijonų svarų sterlingų.

Tačiau tai visų trijų Baltijos 
valstybių įdėtos atsargos, kurios 
sudarė 460.220 uncijas (aukščiausios 
prabos) aukso. 1967 m. jis buvo 
parduotas už 5,8 milijonus svarų 
sterlingų. Atskirti (atidalyti), kokia 
čia Lietuvos dalis, nėra taip paprasta 
ir laisvai pasiekiama. (Lietuvos ban
kininkų duomenimis, Lietuvos aukso 
atsargos Anglijoje sudaro 94.748 
uncijas. - V. Z.).

Lietuvos banko aukso atsargų dar 
yra ir .JAV, federalinių rezervų 
banke, pasakė jis. Auksas buvo 
'įšaldytas", ir JAV vyriausybė iš to 
apmokėdavo Lietuvos atstovybės iš
laidas. Britų vyriausybė to nedarė.

Prancūzijos bankas taip pat pareiš
kė, kad jis žada grąžinti Lietuvos 
aukso lydinius, kai tik Prancūzijos 
vyriausybė pripažins Lietuvos nepri
klausomybės deklaraciją. Banko at
stovas patvirtino, kad Lietuva iki 
1939 m. į Prancūziją buvo atgabenusi 
2,2 tonas aukso lydinių. Jo nuomone, 
dabartinė šių lydinių vertė - 165 
milijonai frankų (17,5 milijonų svarų 
sterlingų).

Prancūzijos banke taip pat yra apie 
1 toną Estijos atgabento aukso".

V. Z.
("Valstybės žinios", Nr. 19)

Birutė Prašmutaitė

buvo suvaidinta pasaka apie Mikę 
Kvailutį, kur N. Arienė su sūnum labai 
vaizdžiai nupasakojo, kaip dažnai 
vaikai nepaprastai naiviai priima 
gerus motinų patarimus. Pasaką apie 
Kiškuti su dainuojamais intarpais 
charakteringai nupasakojo G. Pra- 
nauskienė, kuri neseniai atvykus iš 
Lietuvos mums atvežė didelį kraitį 
negirdėtų liaudies dainų, žaidimų, 

pasakojimų ir vaidinimų.
Su įdomumu buvo išklausytos pa

skaitos vaizdžiai pasakojamos A. 
Karazijienės, G. Žemkalnio, J. Ruk
šėno, B. Prašmutaitės, F. Sadausko, A. 
Karazijos, A. Vaitiekūno, V. Bosikio. 
Popietė buvo užbaigta žemaitišku 
vaidinimu "Najiesi - Nadėktousi", 
kurį nepaprastai įdomiai ir charakte
ringai suvaidino vietiniai " Žemai
čiai": J. Keblys, E. Lipšys, I. O'Dwyer 
ir naujoji Melbourno folklorinė grupė.

Neabejotinai tenka pripažinti, kad 
Aliutei Karazijienei ir visiems jos

Melbourno Lietuvių namai, 50 Errol St.., North Melbourne, 3051.

KRANELIAI UŽSUKTI, 
BET DAR LAŠA...

Skambinu Mažeikių naftos perdir
bimo įmonės direktoriui B. Vainorai:

- Kaip jūs laikotės?
- Pusė darbininkų šiandien jau 

nedirba. Kiti perdirbinėja turimus 
likučius. Žaliavų turime trims ar 
keturioms paroms. Trys tūkstančiai 
įmonės darbuotojų nerimauja. Neži
nome, iš kur imsime pinigų mokėti 
atlyginimus.

- Ar nutraukus naftos tiekimą jūsų 
įmonei negręsia kokia avarija?

- Jei tai užtruks - neišvengsime 
ekologinės katastrofos. Dabar mes 
benzino atsargų turime mėnesiui, 
maždaug tiek ir mazuto. Tačiau 
pastarasis reikalingas gelbėti mūsų 
elektrinei. įmonės valymo įrenginiai 
yra žemiausioje vietoje. Jei staiga 
nutrūktų elektros energijos tiekimas 
įmonei, išsijungtų įrenginių valymo 
siurbliai, ir visa ten susikaupusi nafta 
nutekėtų į Ventą, o po to į Baltijos 
jūrą. Būtų didelė ekologinė problema. 
Kol kas mūsų elektrinė dirba kaip 
Šiaurės vakarų energetinės sistemos 
dalis. Tačiau Ignalinos atominė elek
trinė jau nedirba, gali sustoti šiluminė 
elektrinė. Tada mums teks turimą 
mazutą skirti savo elektrinės veiklai 
palaikyti. Turimų atsargų užtektų gal 
mėnesiui ar pusantro.

- Ar įmanoma gauti naftos iš kitur?
- Gal ir galėtume susitarti. Bet 

nėra jokių techninių galimybių tą 
naftą pristatyti į Mažeikius. Mūsų 
uostas nėra pritaikytas tanklaiviams, 
nėra rezervuarų, nėra vamzdynų nuo 
Klaipėdos iki Mažeikių (beje, Žalieji 
buvo prieš jų statybą). Taigi jei dabar 
ir sukrustume, tai reikiamą techninę 
bazę turėtume po 2 - 3 metų. Ir tai 
geriausiu atveju.

- Ką dar norėtume pasakyti?
- Jaučiu, kol nebus derybų, nieko 

nebus. Tikiuosi, vyriausybė imsis ir 
šios veiklos.

Kitas skambutis - Lietuvos naftos 
produktų ir kuro tiekimo įmonės 

pakviestiems "artistams" puikiai pa
vyko pravesti šią Pasakų premjerą* 
Melbourne. Susirinkę klausytojai, pro
gramai pasibaigus, dar ilgai diskutavo 
girdėtas pasakas. Tokiu būdu į 
Melbourno lietuvių kultūrinio gyveni
mo aruodą buvo pasėtas dar vienas 
grūdas ir tenka tikėtis, kad Vilniaus 
Universiteto Mokslinės Bibliotekos 
Bičiulių būrelis mums vėl suteiks 
progos taip prasmingai ir gražiai 
praleisti sekmadienio popietę.

Leonas Baltrūnas

direktoriui J. Ilikevičiui:
- Kaip jūsų reikalai?
- Turimų benzino atsargų taupiai 

jas naudojant turėtų užtekti mėnesiui. 
Priimtas Lietuvos Respublikos Minis
trų Tarybos nutarimas dėl naftos 
produktų naudojimo apribojimo. Kol 
kas numatyta gyventojui per dieną 
skirti 10 litrų benzino. Tai turėtų 
sudaryti apie 50 procentų seniau 
sunaudoto per dieną kiekio.

- Tai, žinoma, nėra labai baisu. Tuo 
labiau, kad dauguma automobilių 
savininkų jau turi nemažų atsargų. O 
ar bus taikomi kokie apribojimai 
visuomeniniam transportui, kitoms 
liaudies ūkio šakoms?

- Tai priklauso nuo šakos svarbos 
mūsų ūkiui. Kai kurioms įmonėms 
benzino kiekis bus mažinamas. Be 
apribojimų naftos produktais bus 
aprūpinamos milicijos, greitosios me
dicinos pagalbos mašinos, maisto 
produktų pervežimo ir pan. Gal šiek 
tiek bus ribojamas keleivių perveži
mas. Visuomeniniam transportui ben
zino turėtų užtekti daugiau nei 
mėnesiui.

Respublikinio susivienijimo "Lietu
vos dujos" vyriausias inžinierius A. 
Bražiūnas papildė informaciją:

- Dabar gauname tik 15,7 procentų 
dujų to kiekio, kurį mes paprastai 
naudojame. Jau nutarta išjungti apšil
dymą. (Deja, vakar po pietų dar 
daugelis radiatorių pleškėjo - A. M.) 
Prašome privačių namų, apšildomų 
dujomis, savininkų taip pat labai 
taupyti kurą. Gyventojams tiek gam
tinių, tiek suskystintų dujų tiekimas - 
neribojamas. Visiškai aprūpinta dujo
mis maisto pramonė. Kadangi dujų 
tiekimas sumažintas 85 procentais, tai 
jos bus labai ribojamas pramonei. Gal 
tik Panevėžio "Ekrano" gamyklai 
tieksime daugiau dėl šios įmonės 
technologijos ypatumų. Žinoma, vi
siems reikia būti taupiems.

Aušra Maldeikienė
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GEELONGE
Balandžio 30 dieną įvyko Geelongo 

Lietuvių sąjungos klubo valdybos 
posėdis. Posėdyje buvo priimti sekan
tys nutarimai:

1. Suprasdama sunkią Lietuvos 
padėtį, Geelongo Lietuvių sąjungos 
klubo valdyba nutarė skirti 3000 
dolerių auką Lietuvai.

2. Suruošti tradicinį rudens balių, 
kurio visas pelnas su loterija - 
skiriamas Lietuvai.

3. Platinant loterijos bilietus, nu
tarta aplankyti visus lietuvius, tuo 
sudarant sąlygas kiekvienam prisidėti 
prie paramos Lietuvai. Šiuo nutarimu,

PERTHE
Pertho lietuviai, ryšium su Lietuvos 

Respublikos nepriklausomybės atsta
tymu, nuo balandžio 8 iki 22 dienos 
rinko parašus po peticija Australijos 
parlamentui dėl Lietuvos nepriklau
somybės atatatymo paskelbimo pripa
žinimo. Surinkta 2.500 parašų, kurie 
jau išsiųsti į Canberra.

Balandžio 26 dienos vakare Lietu
vių namų salėje įvyko jaunosios ir 
senosios lietuvių kartos susirinkimas. 
Jame nutarta, kad butų gerai šelpti ir 
paremti mūsų brolius ir seses Lietu
voje. Susirinkimas baigėsi net 10 
valandą vakaro.

HOBARTE
Lietuvių studijų draugija Hobarto 

universitete surengė penkias pietų 
meto paskaitas apie dabartinius 
Lietuvos reikalus, žiūrint australų 
akimis.

Pirmoji paskaita įvyko balandžio 
mėnesio 30 dieną. Pirmininkavo dr. 
Sam Blay. Dr. Richard Piatrovich 
(teisė) skaitė paskaitą pavadintą 
"Lietuvos troškimas gyventi: ar yra 
teisėtas?" Paskaitai skirtas kambarys 
buvo gerokai per mažas, kad sutalpin
ti visus susirinkusius. Teko keltis į 
didesnį. Klausytojų susirinko arti 
šimto, apie pusė jų studentai, likusieji 
įvairiausių užsiėmimų ir profesijų 
žmonės.

Visiškoje tyloje išklausėme paskai
tininko minčių. Po paskaitos buvo 
užduota tiek klausimų, kad dėl laiko 
stokos ne visi buvo atsakyti.

Paskaitininkas, tiesa, neišprendė 

Musų mielai ilgametei choristei

A. t A. Emilijai Seikienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums Linui, Šarūnui, dukrai 
Rūtai su šeimomis, gyvenimo draugui Jonui Kyietelaičiui, giminėms ir 
artimiesiems.

Melbourne Dainos Sambūris

Mūsų mielai bičiulei, lietuviškos dainos mylėtojai

A. f A. Emilijai Seikienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Rūtai, sūnums Šarūnui ir 
Linui, Jonui Kirvelaičiui ir kiliems artimiesiems.

Cecilija Protienė.
Elena ir Pranas Nagiai

Birutė Nagulevičienė ir sūnus

Mūsų mielai

A. f A. Emilijai Seikienei
mirus, jos artimuosius Joną, Rūtą, Gabiją, Šarūną, Liną, Petrą ir jos 
mylimus anukus giliai užjaučiame jų skausmo valandoje ir kartu 
liūdime.

Bronė Aglinskienė, 
Liolė ir Kazys Bartaškai

turėta galvoje tai, kad daugelis 
senesnio amžiaus žmonių negali 
nuvažiuoti į lietuviškus renginius, bet 
taip pat norėtų prisidėti savo auka.

*
Dar nepradėjus platinti ruošiamo 

rudens baliaus loterijos bilietų, per 
Geelongo radijo lietuvių valandėlę 
pranešta, kad iki šio laiko Geeionge 
jau surinkta 6.240 dolerių pramos 
Lietuvai. Nors ir maža Geelongo 
lietuvių bendruomenė, tačiau tikisi, 
kad paramos tėvynei surinks iki 
10.000 dolerių.

Juozas Gaiuus

*
Telšių Kunigų seminarijos šaipos 

rinkliava jau artėja prie pabaigos, 
tačiau norinčių aukoti parama vis dar 
priimama. Prašome norinčius skubiau 
atiduoti savo aukas, kadangi jos turi 
būti išsiųstos prelatui P. Butkui.

*
Perthe Motinos Diena paminėta 

gegužės mėnesio 5 dieną. Lietuvių 
bažnyčioje atlaikytos šv. Mišios už 
žuvusiais lietuves motinas.

Tuoj po pamaldų, Lietuvių namų 
salėje įvyko minėjimas su programa ir 
bendri pietūs. Motinos Dienos minėji
mą Perthe ruošė Apylinkės valdyba.

Nuolatinis "Mūsų Pastogės" oenora- 
darbis Stepas Augustavičius džiau
giasi savo daržo vaisiais.

Geeiongo Lietuvių sąjungos klubo valdyba ir baliaus bei programos Lietuvai 
remti rengėjai. Sėdi iš kairės: tautinių ir išraiškos rūbų koordinatorė Imgarda 
Gaiiiuvienė, vaidybos pirmininkė moterų reikalams Anelė Volodkienė, 
programos vadovė Birutė Liebich. Stovi iš kairės: kasininkas Liudas Bungarda, 
sekretorius Viktoras Cerakavičius, vicepirmininkas Juozas Medelis, 
pirmininkas Juozas Gailius.

visų problemų ir ne į visus klausimus, 
liečiančius dabartinę padėtį, turėjo 
tvirtus atsakymus. Bet problemas 
iškėlė, apsvarstė iš įvairių pusių, 
išnagrinėjo ir paliko patiems susidary
ti savo nuomonę.

Po paskaitos Genovaitė Kazokienė 
ir valdybos sekretorius Stepas Augu
stavičius nuvyko į parlamento rūmus 
pasimatymui su John Baker MHA, 
opozicijos ministru imigracijos ir 
etniniams reikalams.

įdomaus Ir vaisingo pasikalbėjimo 
metu G. Kazokienė pasiūlė dėti 
pastangas, kad Kauno miestas susigi
miniuotų draugystės ryšiais Tasmani- 
joje. Šis sumanymas labai sudomino J. 
Baker, jis pažadėjo susisiekti su 
asmenimis, kurie turi galios šį 
sumanymą įvykdyti.

SKAITYTOJŲ ŽODIS
Gerbiamas redaktoriau,

Skaitome mūsų laikraščius, žiūrime 
į nuotraukas ir džiaugiamės, kad 
lietuvių bendruomenės po visą Aus
traliją demonstruoja, rengia budėji
mus, dalina brošiūras, ragina politikus 
pagelbėti Lietuvai šiuo taip svarbiu 
jai laiku ir po visą Australiją Lietuvos 
vardas skamba kas dieną.

Čia, Tasmanijoje, po dviejų gerai 
pavykusių demonstracijų, mes irgi 
nesėdime ant lauro vainikų. Mažoje 
saloje, mažoje bendruomenėje negali
me nuveikti kiek yra nuveikiama 
didesnėse bendruomenėse. Tačiau mes 
taip pat klibiname politikų, parlamen
tarų duris, mėginame priminti Lietuvą 
kur tik galime ir primename, kad šiais 
lemiamais laikais ji reikalinga pagal
bos.

Prieš porą savaičių valdybos sekre
torius ir Algis Taškūnas pasikalbėjo su 
Bruce Goodluck MHR ir gavo tam 
tikrų pažadų. Balandžio 24 dieną 
bendruomenės pirmininkas Ramūnas 
Tarvydas ir Algis Taškūnas susitiko su

J. Baker MHA labai gerai informuo
tas apie įvykius Lietuvoje ir tikrai 
norėtų, kad Australija būtų pirmoji 
šalis pripažinusi nepriklausomą Lietu
vos Respubliką ir paskirtų ambasado
rių. J. Baker išreiškė norą glaudžiai 
bendradarbiauti su lietuvių bendruo
mene, susitikti su kiek įmanoma 
daugiau lietuvių bendruomenės narių. 
Pakvietėme J. Baker į Motinos Dienos 
minėjimą.

Balandžio 6 dieną Hobarto Arki
vyskupas Jo Ekselencija D'Arcy 
atlaikė pamaldas už Lietuvą ir ragino 
visus kalbėti rožančių. Matyt, kad jis 
paragino parapijų kunigus prisidėti 
maldomis savose bažnyčiose ir šiuo 
metu katalikų bažnyčiose Tasmanijo- 
je, sekmadienio mišių metu žmonės 
meldžiasi už Lietuvą.

Dunkin Kerr MHR ir išdėstė jam mūsų 
siekius, troškimus ir kaip Australijos 
piliečiai ragino jį stengtis bei dėti 
pastangas greitesniam nepriklauso
mybės atstatymo ir prezidento Vy
tauto Landsbergio vadovaujamos Lie
tuvos Respublikos vyriausybės pripa
žinimo, o taip pat ir kitokios pagalbos 
suteikimui.

Dunkin Kerr MHR yra darbo 
partijos narys. Jis prisipažino, kad 
pats asmeniškai supranta, atjaučia ir, 
kiek gali, remia mūsų siekimus, bet jis 
negali pakeisti valdžios nusistatymo 
tarptautiniuose reikaluose. Jo nuomo
ne, dabartinė valdžia daro viską kas 
šiose aplinkybėse yra įmanoma: remia 
prezidento V. Landsbergio vyriausy
bę, pateikdama protestus sovietų 
ambasadai dėl kai kurių rusų išsišoki
mų. į Lietuvą buvo pasiųsti du 
Australijos ambasados tarnautojai ir 
t. t.

S. Augustavičius

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo

P. Armonas N.S.W. $20
A. Papšys N.S.W. $10

SYDNEJUJE
Atsiliepiant j Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės įsteigtą programą PA
GALBA LIETUVAI, Sydnejaus Apy
linkės valdyba praneša, kad aukas 
fondui PAGALBA LIETUVAI priims 
budintis Sydnejaus Apylinkės vaidybos 
narys kiekvieną sekmadienį nuo 1.15 
vai. po pietų, Sydnejaus Lietuvių 
namuose.

f"
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Geeiongo Lietuvių sąjungos klubo vaidyba kviečia į 
RUDENS

kuris įvyks gegužės mėnesio 26 dieną (šeštadienį), 7.30 valandą 
vakaro Geeiongo Lietuvių namuose: 128 Douro St., North Geelong.

Baliaus pelnas skiriamas Lietuvai remti.
Birutės Liebich programa nustebins visus, ir jaunus, ir senelius.

Muzika - Movados. Loterija - kaip ir visada - turtinga, tik šį kartą 
skiriama Lietuvos paramai. Bufetas - kaip ir kiekvienais metais. - 
pavaigysite tik už 6 dolerius. Apsirengimas - pagal kiekvieno skonį, 
norintys gali savo drabužius pritaikyti prie magiškos vakaro 
nuotaikos. Gėrimus kiekvienas atsineša, kas ką mėgsta.

Nepamirškite stalus užsisakyti iš anksto, galite per imgardą 
Gailiuvieną telefonu 214 235, Birutę Liebich - 221 205. Bilieto kaina 

tik 10 dolerių vienam asmeniui.
Geeiongo Lietuvių sąjungos klubo

vaidyba

Paštu aukas galite siųsti valdybos 
iždininkei J. Mickienei, 75 Horton St., 
Yagoona, N.S.W 2199.

Sydnejaus Apylinkės 
vaidyba

Gegužės mėnesio 20 dieną, sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Sydnejaus 
Lietuvių namuose, Bankstowne, spor
to klubo " Kovas" valdyba ruošia video

FILMŲ 
demonstraciją, kuriuose matysite Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo 
eigoje okupanto daromus suvaržymus 
ir blokadas.

Tėvynėje gyvenančių pastangas 
įveikti ir nugalėti visas daromas 
kliūtis.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
renginyje.

Sydnejaus sporto klubo "Kovas"
valdyba i» 
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

Bilietų kaina - 15 dolerių, 
į ją įeina vakarienė, šampanas ir vynas.

Loterijos traukimas vyks gegužės 19 dieną (šeštadienį). Loterijos 
rezultatai bus paskelbti "Mūsų Pastogėje" ir "Sydney Morning 
Herald" gegužės mėnesio 23 dienos laidoje.

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

Šeštadienį, gegužės mėn. 19 d., 8 vai. vak’-jj 
Kviečiame visus i metini

S 
5
4

11
12

Klubui reikalinga raštinės tarnautoja ar tarnautojas, 
šiuo klausimu prašome kreiptis į J. Karpavičių telefonu namuose - 

707 4279 arba Lietuvių klube - 708 1414.

5 v. v.
klubas

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

Aukos Sąjūdžiui
aukojo:

600 dolerių - Veronika Rušienė;
50 dolerių - Ona ir Jonas 

Grudzinskai;
30 dolerių - A. ir J. Jasaitis (100)
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Sydnejaus Apylinkės
valdyba

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

v.ryto - 1.00 v.nakties 
v.p.p. - 10 v.v.

ieško sūnus Antanas ir duktė Janina 
savo tėvelio Dubro Jono, Gasparo 
gimusio 1915 metais.

Dubras Jonas 1944 metais iš 
Panevėžio miesto išvyko į Vakarų 
Vokietiją, vėliau į Australiją.

Rašyti adresu: Dubraitei - Zavec- 
kienei Janinai, Jono, Panevėžys 
235307, Žemaičių gt. 25 - 44, 
Lietuva.

Maloniai kviečiame visus į Melbourno =

I PABALTIECIŲ koncertą j 
g kuris įvyks gegužės mėnesio 27 dieną (sekmadienį), 3 vai. po pietų = g Estų namuose, 43 Melville Rd., West Brunswick.

Programą atliks estų, latvių ir lietuvių ir Pabaitiečių chorai.
įėjimas 10 dolerių, studentams 6 doleriai, vaikams iki 10 metų š 

veltui. Bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo.

Melbourno Dainos Sambūris *
ĘiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMHiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiimiiic
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Sydnejaus tautinių šokių grupės "Sūkurys" ir choro "Daina" 
šokių ir dainų

*

* 
*

įvyks gegužės mėn. 27 dieną (sekamadienį), 2 vai. po pietų Sydnejaus 
Lietuvių namuose, Bankstowne.
Programoje: "Sūkurio" tautinių šokių jaunių ir veteranų šokiai ir 
dainos, choro "Daina" dainos ir dainos prie šokių.

Bilieto kaina 8 doleriai, moksleiviams ir pensininkams 6 doleriai, 
vaikams iki 14 metų veltui.

Loterijoje - vertingi, praktiški fantai.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti ir paremti dirbančius vienetus.

"Sūkurys" ir "Daina"
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KELIONĖS 1 EUROPĄ 
Naujos kainos, naujos linijos.

Sydnejus - Helsinkis - Talinas - Helsinkis - Sydnejus.
Helsinkis - Ryga.

Stokholmas - Ryga.
Sydnejus - Tokijo - Maskva - Londonas - JAV — Sydnejus

Sydnejus - Singapūras - Maskva - Londonas.
Maskva - Sydnejus - Maskva.

Singapūras - Sydnejus - Singapūras.
Svečių vizos.
Turistų vizos.
Kelionės per "Inturist".
Trans Sibiro kelionės.
Europos geležinkeliai.
Ekskursijos autobusais - automobilių išsinuomavimasL 

Parūpiname keliones visur.

(Gateway

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

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

MUSŲ 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) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 476 - 16061 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Prenumerata metams $ 30 Užsienyje paprastu paštu $ 35 N. Zelandijoje oro paštu $ 60 Užsienyje oro paštu $ 60

Mūsų Pastogė" Nr.19 1990.5.14 pusi. 8

8


	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0004
	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0005
	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0006
	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0007
	1990-05-14-MUSU-PASTOGE_0008

