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SVARBUS PRANEŠIMAS AKCININKAMS 
Šis pranešimas yra atsiųstas advokatės Helen Denni
son, kuri yra įgaliota Lietuvių Namų Bendrovės iš
spręsti iškilusią problemą dėl jojikų, teigiančių savo 

teisę joti per Lietuvių Sodybos žemę.

HEADLEY PARK CLUB, LITHUANIAN HOUSE, 
PICKETTS HILL, HEADLEY, BORDON,HAMPSHIRE.

L
ithuanian House needs your assistance. A group of 
local horse riders have submitted a claim to Hamp
shire County Council to amend the public right of 
way map maintained by the Council to include a bridleway 

across land owned by Lithuanian House Limited to the north 
of Headley Park.
The land affected by the claim is the land used for many years for 
scouting activities during the summer months.

Lithuanian House has instructed local solicitors to investigate the claims 
and to interview local residents, club members and current and former 
employees who may be able to provide evidence as to the nature and 
extent of the unauthorised use of the land in question. The solicitors 
need to research back as far as possible and, in particular, to the early 
days after the Club first acquired Headley Park as some of the claim 
forms lodged by the riders go back to the 1940s and early 1950s.

Did you attend scout camps at Headley Park - either as a child or a 
helper at any time from the early 1950s? Do you have any recollections 
of horse riders using the land during that period of time? Can you 
remember if they used to follow a particular route? If you were 
involved in the organisation of those camps, do you ever recall informing 
a rider or riders that the land was private and that they had no right to be 
using it?
You may simply have come down to Headley Park for the day or for a 
weekend. Do you recall walking in the woods to the north of the house - 
did you meet any horse riders, would have had a conversation with 
them?
If you think you might be able to help, please get in touch with Catherine 
Davey of Stevens and Bolton on 01483 734234. She will then send you 
more detailed information about the nature of the claim and a 
questionnaire for you to complete.
Any assistance that you can give to enable us to defeat the horse riders’ 
claim and to keep the woods to the north of the house for the private use 
of members would be much appreciated.

Vasario 16 - osios Diena

Buvo toks metas, kada Vasario 
Šešioliktoji buvo švenčiama tik paslap
čia, už tokias “šventes” ne vienas Tė
vynės mylėtojas atsidūrė šaltame Sibi
re.

Dabar švęsti galima laisvai, bet ne 
visi žmonės supranta, kokia tai brangi 
lietuviui ši diena.

Sunku šiandien įsivaizduoti, kokie 
ryžtingi turėjo būti tie dvidešimt vyrų, 
kurie sunkiomis kari meto sąlygomis 
ryžosi paskelbti Nepriklausomybės 
Aktą.

“Lietuvos Taryba, kaip vienintelė 
lietuvių tautos atstovybė, remdamos 
pripažinta tautų apsisprendimo teise ir 
Lietuvos Vilniaus konferencijos nuta
rimu rugsėjo 18-23d. 1917 m., skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokrati
niais pamatais sutvarkytą Lietuvos 
valstybę su sostine Vilniumi...”

Nepriklausomybės Aktą pasirašė 
dvidešimt Tarybos narių 1917 m. vasa
rio 16 d. (šeštadienį) 13 vai. 30 min. 
Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, Štralio 
namuose.

Pirmasis Aktą pasirašė Jonas Basa
navičius, kaip vyriausiasis Tarybos 
narys, po jo abėcėlės tvarka ir kiti.

“Nemunas”

Paminint Vasario 16 -osios 
dieną, ir 83 - jų metų sukaktį 
Lietuvos Ambasada ruošia pri
ėmimą šiai istorinei dienai pa
minėti. Dėl vietos stokos pri
ėmimai tik su pakvietimu.

Tai įvyks penktadienį, vasa
rio 16d. tarp 12 - 14 vai.
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Karaliaučiaus apygardos ateitis
JCazxjs 'Baronas, 'Vokietija

Sujudo Vilnius ir Varšuva, pranešus “Washington 
Post’ dienraščiui apie įvežtus atominius ginklus į 
Karaliaučiaus apygardą įtariant, kad dauguma tų raketų 
yra nukreiptos į Lenkiją. Bet ir lietuviai pasijuto esą 
pavojuje tuoj pat nuvykdami pasitarimams į 
Lenkiją.Manding, rusijos prez. V.Putin paneigė JAV 
spaudos žinias” - rašė vokiečių spauda. Lenkija 
nenusileido, pareikalaudama įsteigti tarptautinę komisiją, 
kuri ištirtų šį pavojingą Rusijos žingsnį.

Miuncheno “Sueddeutsche Leitung” sausio mėn. 18d., 
plačiame Varšuvos korespondento T. Urbono komentare 
pažymėjo, esą lietuviai jaučiasi pavojuje būdami apsupti 
Rusijos ir Gudijos ginkluotų pajėgų. Vėl, lenkai, 
prisiminė J.Gaidaro laikus. Tuometinis Rusijos mins. pir. 
galvojo Rytprūsių dalį apgyvendinti Kazakstano ir Sibiro 
vokiečiais, taip pat kviesti Vakarų Vokietijos 
pramonininkus investicijoms Karaliaučiaus apygardoje ir 
tuo keliu apsukti Lenkiją iš Rytų ir Vakarų pusių. Lenkai 
pasijuto pavojuje, mėgindami sudaryti tarptautinę 
komisiją. Lietuva nuėjo dar toliau, siūlydama iš 
Karaliaučiaus apygardos įsteigti “Gintaro” ( rus. Jantar) 
valstybę. Deja, 1993 m. ši lietuvių idėja buvo Dūmos 
atstumta, dar labiau centralizuojant visą krašto, valdą 
Kremliaus rankose. Be to, karinės pajėgos nenorėjo 
ūkiniams reikalams svarbios strateginės srities.

Tuometinis apygardos gubernatorius J. Matočkin 
galvojo iš Karaliaučiaus apyg. Įsteigti ypatingą ūkinę 
sritį, panašią į Hong- Kango, tuo norėdamas viešai 
įrodyti, kad tarp jo ir Maskvos yra dideli nuomonių 
skirtumai. 1996 m. jis balsavime pralaimėjo Kremliaus 
remiamam Karaliaučiaus uosto dir. L. Gorbenko. Tiesa, 
jis mėgino taip pat Maskvos varžtus šiek tiek atleisti, 
tačiau tas jam nepavyko. Pasekmės? Karaliaučiaus apyg. 
sumažėjo Vakarų investicijos. Po 1998 m. Rusijos 
valiutos krizės, beveik visos užsienio įmonės pasitraukė 
iš Karaliaučiaus.

Taigi, nuo pereitų metų Karaliaučiaus apyg. Randasi 
buvusio Baltijos laivyno komendanto V. Jegorovo 
rankose. Priešrinkiminėje propagandoje jis žadėjo 
Karaliaučiaus apyg. Vėl paversti stipria karine baze. 
Staigmena! Prieš Kristaus gimimo šventę V. Jegorov pas 
save pakvietė stambių Lenkijos įmonių vadovus, 
kviesdamas Karaliaučiaus apyg. Įsteigti įmonių 
atstovybes. Beto, Karaliaučius paprašė panaikinti vizas, 
kurias spaudžiant Briuseliui, Lenkija įves rusams, 
gudams, ukrainiečiams.

Iš kitos pusės, Miuncheno dienraščio teiginį i, Vilnius 
greičiausiai panaikins įvažiavimo vizas Karaliaučiaus 
gyventojams, taip pat teigiamai išspręsdamas karinių 
transportų per Lietuvos teritoriją klausimą. Numatoma, 
kad jau šį pavasarį prez. V.Adamkus aplankys Maskvą. 
Jis bus pirmas Baltijos valstybių prezidentas gavęs 
Kremliaus kvietimą. Varšuva atidžiai stebi Lietuvos - 
Rusijos santykius, kadangi Vygaudas Ušackas jau turi 
paruošęs Lietuvos - Karaliaučiaus glaudaus prekybinio 
bendradarbiavimo projektą. Įtakingas bei didžiausias 

Vokietijos dienraštis savo komentarą tuo klausimu baigė 
tokiais žodžiais: “ kas pelnėsi iš prekybinių santykių - 
tas tikrai nešaudys atominiais ginklais”.

“Kas yra šiandiena Karaliaučiaus apygarda, ką ji 
reiškia Europos Sąjungai”- klausia vokiška žiniasklaida, 
duodama tuoj pat trumpą atsakymą. Tai anklava tarp 
Lietuvos it Lenkijos. Įjungus šias valstybes į Europos 
Sąjungą, Kelias į motinos žemę ( juk Rytprūsiai nėra 
rusiška žemė ) eis tik oro ar vandens keliu.

Susirūpinusi Karaliaučiaus sritimi yra Švedija, kadangi 
šiais metais ji perėmė Europos Sąjungos tarybos 
pirmininkavimą. Ir skandinavai galvoja ją įjungti į 
Europos Sąjungą. Deja, švedų gyventojų akyse ši žemė 
yra tikras sąšlavynas su nepagydomom ligom 
narkotikais, randant Karaliaučiaus apyg. Visas galimas 
pasaulines problemas.

Ar pavyks Europos Sąjungai prekybiniais ryšiais 
pagerinti Karaliaučiaus gyvenimą, įjungiant Lietuvą ir 
Lenkiją - sunku pasakyti - rašo vokiečiai. Tą parodys 
ateitis, nes šiuo metu jie vystosi labai mažais ir siaurais 
kanalais.

Plačiame pasikalbėjime su Miuncheno dienraščiu, 
Švedijos užs. reik. min. Anna Lindt pasisakė taip pat ES- 
gos plėtros klausimu. Pasirodo, kad dauguma švedų 
remia plėtrą, ypač Rytų Europos valstybių. Švedė 
pasakė, kad be Rytų Europos valstybių įjungimo, šis 
projektas būtų tik paprasta apdanga. Švedė kalbėjo: 
mūsų siekis —glaudus bendradarbiavimas su Baltijos 
valstybėmis, siekiant jų įjungimo į ES- gą”. Paklausta , 
kokioms kandidatėms bus suteikta pirmenybė, švedė 
atsakė:’ tas priklauso nuo pačių kandidačių”.

Ir pabaigai - kiek linksmiau. Vokiška spauda rašė, kad 
Lietuvos ateivių sūnus, dabartinis Kolumbijos sostinės 
meras Antanas Mockus žada uždrausti vyrams nuo 7 vai. 
vakaro iki 6 vai. ryto slankioti Bogotos gatvėmis. Esą jie 
yra visų nelaimių kaltininkai. Ekscentrikas A. Mockus 
eidamas Bogotos u-to rektoriaus pareigas, neklausant 
studentams paskaitos, staiga nutraukė kelnes, 
parodydamas baltą užpakalį. Santuoką, sėdint abiems ant 
dramblio, patvirtino rabinas, kadangi jo žmona yra žydų 
tautybės.

Naujųjų 2001 — jų Metų Sutikimai
Gausinga Londono lietuvių bendruomenė įvairiai 

palydėjo 2000 - tuosius metus ir pradėjo trečiąjį 
dešimtmetį...
Nuotraukoje: Kalėdų Senelis pasitinkamas prie Šv.
Kazimiero šventovės (aprašymas 3 pusi.)
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Dtaesh Dirakų kolekcionieria i

•“yA ietuvoje atvirukai pradėta leisti praėjusio 
šimtmečio pabaigoje. Nors jie tapo 

neatsiejama mūsų kultūros istorijos dalis, jų per 
tą laiką pagaminta nesuskaičiuojama galybė, 
surasti senuosius darosi vis sunkiau.

Kai kas juos tvarkingai saugo, kiti laiko 
giliai užkištus stalčiuose, o dar blogiau, kai 
juos be jokio gailesčio išmeta.

2000 m. kovo 3 d. Šiaulių “Aušros” 
muziejui buvo padovanota 60,000 atvirukų 
kolekcija. Tuomet ir susikūrė atskiras šio 
muziejaus padalinys - Atvirukų sektorius.

Mes renkame įvairių pasaulio šalių 
atvirukus: be jokio laikmečio, bet kokia tema, 
su įrašais ir be jų. Žinoma, pirmiausiai 
lietuviškus. Rengiame jų parodas. Deja, 
stokojame literatūros apie filokartiją. 
Neaptikome ir žurnalo filokartijos klausimais. 
Mielai bendrautume su kitais Atvirukų 
muziejais.

Mūsų žiniomis, daug atvirukų leido ir 
platino įvairios lietuvių bendruomenės, 
organizacijos bei privatūs leidėjai visuose 
pasaulio žemynuose. Deja, labai nedaug tų 
leidinių pakliuvo į Lietuvą. Dar mažiau jų yra 
mūsų muziejaus rinkiniuose.

Nuoširdžiai dėkojame tėvynainiams, jau 
atsiuntusiems nemažą kiekį atvirukų. Išties - 

tai neįkainojamos 
siuntos. Atvirukas yra 
brangus mūsų tautos 

kultūros istorijai. Jame vertiname ne tik 
pateiktą korespondentinę informaciją su pašto 
žymekliais, bet ir meniškumą, dailininko ar 
fotografo kūrinį.

Kviečiame lietuvių bendruomenių 
narius, redakcijų žurnalistus, diplomatinių 
atstovybių darbuotojus, kolekcionierius bei 
visus kitus, prisidėti prie atvirukų 
išsaugojimo. Padovanokite atliekamus 
atvirukus mums, ir mes juos išsaugosime 
ateities kartoms. Ant atskiro lapelio savo 
vardą pavardę, tikslų adresą - šie duomenys 
reikalingi eksponatų registravimui.

Mūsų adresas:
Šiaulių ‘‘Aušros” muziejus
Atvirukų sektorius - muziejininkai 
Almantas Slivinskas ir Antanas Dilys 
Vytauto 116, 5400 Šiauliai 
LIETUVA / LITHUANIA

Laimingų šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų!

Su pagarba, Direktorius Raimundas Balza

P.S. Kalėdiniai, naujamečiai bei velykiniai atvirukai 
taip pat labai reikalingi.

Naujųjų 2001-jų Metų Sutikimai

Sekmadienį gruodžio mėn. 31d. Sv. Kazimiero 
šventovėje vyko įprastu sekmadienio laiku. Buvo koks 
tai nujautimas, kad į 11 vai. pamaldas gali atvykti 
Kalėdų Senelis ir su dovanomis, sekmadienio 
mokyklos mokinukams, parapijos vaikų choro 
choristams( jie per Kalėdų šventes giedojo kalėdines 
giesmes) ir visiems parapijos vaikams.

Nujautimas tapo tikrove! Šventovė susipildė 
sausakimšai, visi jaunesnieji maldininkai buvo 
pakviesti atsisėsti ant grindų aplink altorių.

Po pamaldų Kalėdų Senelis kalbėjo vaikams, kad jie 
sąžiningai dalyvautų pamaldose, mokyklos pamokose, 
chore, būti geri savo tėveliams, o labiausiai tikrais 
garbingais Lietuvos vaikais. Išdalintos dovanos, šoktą 
dainuota, pasivaišinta “Kalnapilio Exsportu” ir 
“Utenos Baltija”.

18 valandą kaip ir kiekvieną sekmadienį vyko 
tikrai paskutinės 2000 - čios pamaldos jose dalyvavo 

daug jaunesnės kartos žmonės, kurie savo giesmėmis 
buvusiuosius palydėjo į praeitį...

Nuotraukoje:
Sekmadienis gruodžio 31d. Maldininkai 

nebetelpantys į Šv. Kazimiero šventovę.
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DIDŽIOJO KAMBARIO
PARODA M.BARĖNIENĖ

K. ir M. Barėnai 1997 m. buvo išsiuntę 20 dėžių 
knygų Panevėžio Gabriėlės-Bitės viešajai bibliotekai. 
2000 m. išsiųsta 23 dėžės. Tai yra lietuviškos knygos, 
išleistos išeivijoje. Kartu su knygomis buvo pasiųsti 
meno leidiniai, žurnalai, laikraščiai, vertimai iš 
lietuvių į anglų kalbą. Knygų iš viso pasiųsta 3000 
vienetų. Didelė dalis autorių savo knygas yra 
dedikavę K. Barėnui.

Ta proga bibliotekos direktorė Rima Maselytė ir 
kitos darbuotojos pristatė tą Barėnų dovaną 
Panevėžio visuomenei rugsėjo 21 d., pavadindamos 
“Knygos iš didžiojo kambario”. Žmonės net 
skambino bibliotekai ir klausinėjo, kas tas didysis 
kambarys, ką tai reiškia. Kalbėdama su žurnalistais, 
bibliotekos vadovė paaiškino, jog Baronienė jai sakė, 
kad tas kambarys nėra toks didelis, bet saulėtas, ir 
knygos ten buvo laikomos ir kaupiamos ilgai, todėl 
buvo pats didžiausias turtas.

Parodą plačiai aprašė laikraščiai “Sekundė” ir 
Panevėžio rytas” . Parodoje kalbėjo istorikas, 
bibliotekos administracijos patarėjas mokslo, 
švietimo ir vadybos klausimais R.Klimavičius, 
apžvelgdamas tų knygų reikšmę. Toji kolekcija, kaip 
jis sakė, ypač vertinga tiems, kurie domisi negausia 
Britanijos lietuvių bendruomene. Bibliotekos 
skyriaus vedėja Staselė Mikeliūnienė kalbėjo apie 
Barėno rankraščius, kurių dalį autorius yra atsiuntęs. 
Žmonės dažnai sako, kam reikalingi rankraščiai jei 
yra knyga. Pasirodo, rankraštis - tai tyrinėjimo 
autentiškas objektas ( savo raštų Baronas beveik 
nebrauko, netaiso, ką parašė tą ir spausdina ). Paroda, 
kaip rašoma spaudoje, sulaukė didelio panevėžiečių 
susidomėjimo.

Knygos siųstos anglų laivu į Klaipėdą, o iš ten 
biblioteka parsivežė. Pirmą siuntą areštavo Panevėžio 
savivaldybė ir patikrino, ar tai nėra poenografija. 
Sakyčiau, kad tikrindami tikriausiai nepalaikė 
pornografija prancūzų klasiko Renoir tapytų keleto 
gražių apystorių nude moterų meno knygoje. Dėl 
tokio cenzūravimo buvo net sujudę žurnalistai. Antro 
reiso netikrino.

Knygų, enciklopedijų, laikraščių komplektų, meno 
knygų ir t.t. dar liko. Bus ir trečias laivas. Už knygų 
keliones sumokėjo patys Barėnai. Jei kam įdomu, tai 
1.000 svarų.

Sovietiniais laikais iš Panevėžio vyskupijos buvo 
atimta nuosavybė- pastatai. Viename jų buvo įkurta 
G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka. Po Atgimimo 
vyskupija pareikalavo atiduoti tą pastatą. 
Artimiausioje ateityje biblioteka persikels į buvusius 
karininkų namus, kurie baigiami ruošti. Bibliotekos 
vadovybė nutarė paskirti Baronams vieną kambarį, 
kuriam Baronienė pažadėjo dalį savo tapytų 
paveikslų. Labai nemalonu rašyti apie save, bet nėra 

kam kitam tai padaryti.. O tasai įvykis Panevėžyje 
bus labai didelis.

Europos Lietuvio Redaktoriai
Su liūdesiu ir didele užuojauta perskaičiau 

patalpintą jūsų laikraštyje laišką iš Marijampolės. Aš 
manau, kad nemažai skaitytojų norėtų tai vargingai 
šeimai pagal išgales padėti. Kyla klausimas kaip - 
kokiu būdu?

Būtų gerai, jeigu kas nors iš mūsų organizacijų ar 
dvasiškių pareikštų norą suorganizuoti paramą šiai 
šeimai, taip kad norintieji galėtų pasiųsti čekius, kurie 
būtų panaudoti šiai ar kitai panašioj padėtyje šeimai 
paremti.

Tikiuosi, Jūs surasite sprendimą šioje būklėj.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais
D.ADAMS

GERB.
REDAKTORIAU,REDAKTORE

Štai, netikėtai, patenka į mano rankas A. Baltakio 
eilės “Kaip gera turėti namus”. Jaučiausi toks 
patenkintas, priminė man praeitį. Bet džiaugsmas tuoj 
pavirto skausmu! Skaitau “Lietuvos Rytas ” 
23/12/2000 ... nuo komunistų iš Tėvynės pabėgęs 
lietuvis “savąją laisvę” surado Italijoje...

Gražiai aprašyta korespondento Romoje
Ar gali žmogus senatvėje būti laimingas, be tėvynės, 
be namų?0 ką daro mūsų tėvynės valdžia? Ar jie 
žino kiek yra lietuvių be namų, be vilties? Yra tokių 
ir Anglijoje. Atstumti, apleisti. Ką daro mūsų DBL- 
Sąjunga, ir Namų Bendrovė, su sudėtais milijonais? 
Ką daro prityrę organizatoriai? Reikia pagalvoti apie 
senesnius žmones, kuriuos prislėgė gyvenimo 
sunkumai, ligos, nelaimingi atsitikimai ir tėvynės 
ilgesys...

Turėtume surasti kelią pagerinti jų gyvenimą 
morališkai ir materialiai. Juk jie padėjo įsigyti turtus 
DBLS ir N.Bendrovei. Jie aukojo ir Lietuvai savo 
jaunystę ir gyvybę. Daug jų liko negyvų miškuose, 
svetimose šalyse! Tie kurie liko gyvi, užmiršti jų 
negalima nei mums, nei Lietuvai. Pagalvokime 
darydami “Trust” kuris yra jautrus pašalpai. Vienas iš 
geriausių ir garbingiausių kelių gauti Didžiosios 
Britanijos įstatų prijautimą! Kitos tautų mažumos 
tuo jau seniai naudojasi. Būtų gera ,kad ir mes to 
ieškotume.

' • ■ ■ • - • •. -’“‘S . ' - : Ai*-? ’

Su pagarba V. KELMISTRAITIS
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K@B ir
Archyvuose dabar jau tyrinėtojams prieinami 

dokumentai, kurie liudija, kas buvo daroma Lietuvoje 
sovietinio valdymo metais. Net ir KGB archyvai nebėra 
slapti. Jais naudodamasis Arvydas Anusauskas parašė 
stamboką 50 erdvių puslapių studiją “KGB ir lietuvių 
visuomenė: slaptasis karas 1954 - 1991 metais”, kurią 
išspausdino Vytauto Didžiojo Universiteto leidžiamasis 
žurnalas “Darbai ir dienos” Nr.21. Studijoje 
nagrinėjamas KGB šnipinėjimas Lietuvoje. Mes 
persispausdinome tą studijos skyrių, kuriame pateikiami 
duomenys apie tos organizacijos pastangas trukdyti 
išeivijos lietuvių politinę antisovietinę veiklą.

KGB šnipinėja išeivius (ištraukos) :
Ypatinga KGB veiklos sritis buvo kova su 

“ideologinėmis diversijomis”, kurių vykdytojoms 
priskirtos vienaip ar kitaip pasisakančios už Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą išeivių organizacijos. 
Kovoti su politinėmis organizacijomis NKVD ir MGB 
pradėjo jau 1940-aisiais, o ypač nuo 1945 metų. Pagal 
trečiajame dešimtmetyje GPU patikrintas schemas (kai 
užverbuotas plačius ryšius turintis žmogus būdavo 
nukreipiamas įsiskverbti į kokią nors antisovietinę 
organizaciją) buvo įvykdytos kelios agentūrinio 
skverbimosi organizacijos. Pirmuoju taikiniu tapo 
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas ( toliau 
VLIK-as), kuris pretendavo į pagrindinio Lietuvos 
reikalų gynėjo vaidmenį ir siekė įtakuoti rezistencines 
kovas.

Jau 1945 m. liepos mėnesį Vakarų Berlyne gyvenantis 
žurnalistas aistringas kortuotojas Germanas Jakužis 
buvo užverbuotas ir tapo agentu “Labora”. Įsiskverbęs į 
VLIK-ą, jis prisidėjo prie “Eltos biuletenio” leidimo, o
1953 - 1955 m. Buvo vokiečių kalba leidžiamo 
biuletenio “Elta - Pressedienst” redaktorius. Iki pat 
1960 metų jis nenutraukė ryšių su sovietine žvalgyba. 
Tuo pačiu tikslu, prasiskverbti į VLIK-ą, 1946 m. buvo 
užverbuota kaip agentė “Lanj” penkiasdešimtmetė, 
buvusi Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos 
darbuotoja B. Tapusi VLIK-o vadovo M.Krupavičiaus 
sekretore, ji teikė konfidencialiausią informaciją apie 
šios organizacijos ir jos vadovų veiklą 1946- 1960 m.
1954 - 1971 m. KGB Lietuvos filialo 1-asis skyrius, 
vadovaujamas pulkininko
Aleksejaus Zeniakino (2-asis ir paskutinis skyriaus 
viršininkas buvo pik. Vytautas Karinauskas), įvykdė 
dešimtis agentų išsiuntimo ir agentūrinio įsiskverbimo 
operacijų. Per Lenkijos teritoriją, padedant tenykštei 
saugumo ministerijai ir MGB operatyvinei grupei, 
agentai daugiausia buvo siunčiami į Vakarų Vokietiją. 
Čia susidūrę su amerikiečių ir anglų kontržvalgyba , jie 
dažnai buvo demaskuojami, nes visų “legenda” būdavo 
tokia pat - “bėgantis nuo represijų antisovietinio 
pogrindžio dalyvis”. 1953 m. Į Vakarų Berlyną išsiųstą 
agentą “Kostą” iššifravo amerikiečiai, nors Lietuvoje 
1946 - 1952 m. jis sugebėjo įvykdyti daug MGB 
užduočių ir išduoti net 60 žmonių. Tas pats atsitiko ir
1952 m. išsiųstam į Vakarų Berlyną agentui “Petrovui”,
1953 m. - agentui “Groznyj.” Be žmonių grobimo ir 
verbavimo akcijų, platesnį mastą buvo įgijęs 

dokumentų grobimas. Buvęs lietuvių kriminalinės 
policijos valdininkas Stasys Baublys, KGB žinomas 
kaip agentas “Donbasov”, pagrobė ir pervežė į Rytų 
Berlyną 37 tūkst. Lietuvių emigrantų sąrašus iš 
perkeltųjų asmenų stovyklos Vakarų Vokietijoje. 
Sovietinių slaptųjų tarnybų rankose atsidūrė žinios apie 
beveik pusę Lietuvą palikusių lietuvių.

Turėdami daug informacijos, kagėbistai organizavo 
ilgalaikes lietuvių išeivijos organizacijų vadovų 
kompromitavimo akcijas. Tariamai veikiančių Pabaltijo 
patriotų (Vakarų Vokietija) ir Grįžimo į Tėvynę 
komiteto (Čikagoje) organizacijų vardu, jie leido savo 
biuletenius, siuntinėjo provokacinius laiškus ne tik 
lietuvių emigrantams, bet ir Vokietijos Bimdestago 
deputatams, žydų organizacijoms. Kadangi daugelis 
aktyvių emigracijos veikėjų Lietuvoje turėjo artimų 
giminių, kagėbistai, spekuliuodami jų laiškais, siūlė 
aktyvesniems Lietuvos laisvinimo šalininkams 
nutraukti savo politinę veiklą. KGB ataskaitose tai 
atrodo maždaug taip: “ atėjau, pasikalbėjau, ir to 
asmens aktyvumas labai sumažėjo”. Iš tikrųjų tai buvo 
senų žmonių gąsdinimo ir šantažo akcijos. Žymiausias 
tarp lietuvių veikęs KGB agentas buvo 1949 m. į JAV, 
Baltimorę atvykęs Juozas Mikuckis - “Tuvimas”. 
Šešerius metus KGB Niujorko rezidentūra palaikė 
ryšius, kurį laiką jis buvo vienintelis saugumo agentas 
tarp JAV lietuvių. Tik nusenusiam (78 metų) ir 
nebenaudingam Mikuckiui leista sugrįžti į Lietuvą.

VLIK-o tarybos ir valdybos narių veikla visuomet 
buvo sekama ir išnaudojama kiekviena galimybė 
sukompromituoti juos kaip asmenis, ir kaip Lietuvos 
laisvinimo proceso dalyvius. Nors karo metais VLIK-as 
ir jį sudarančių organizacijų nariai aktyviai dalyvavo 
antinacinėje kovoje, tačiau dauguma VLIK-o 
funkcionierių aktyviai bendradarbiavo su vokiečiais ir 
rėmė juos, kuriant ginkluotus nacionalinius junginius, 
kovai su puolančia sovietine kariuomene. VLIK-o kaip 
vokiečių bendrininkų, vėliau kaip amerikiečių agentų 
įvaizdį, KGB tada laikė ganėtinu (užtenkamu red.) visai 
organizacijai kompromituoti.

1964 m. VLIK-as sujungė 15-os politinių organizacijų 
atstovus. Jas KGB laikė “neturinčiomis lietuvių 
emigracijoje jokios realios jėgos”, bet jų veikla labai 
domėjosi. Sovietų saugumą sudirgino suaktyvėjęs 
okupuotos Lietuvos klausimo kėlimas per Regano 
administracijos valdymo metus, ryšiai su Europos 
saugumo konferencijos Madride dalyviais, okupuotų 
Baltijos valstybių problema Europos parlamente. 
Pastarajame 1983 m. priėmus rezoliuciją, siūlančią šių 
valstybių padėtį svarstyti SNO deklaracijos komisijoje, 
vėl tarptautinėje arenoje nuskambėjo Lietuvos vardas. 
KGB guodėsi tuo, kad VLIK-ą sudarančių organizacijų 
narių skaičius mažėja dėl jų amžiaus ir krinta prestižas 
tarp eilinių emigrantų, bet visa tai atsisuko prieš KGB 
kitu galu. Dėl VLIK-o vadovų principo 
nebendradarbiauti ir nepalaikyti jokių kontaktų su 
sovietinės Lietuvos atstovais ir solidaraus narių amžiaus 
vidurkio KGB nebegalėjo įsiskverbti į šią organizaciją.

/tęsinys sek. psl./
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KGB ir lietuvių išeivija
/tęsinys iŠ 5 psl./
Skverbtis į VLIK-ą buvo beveik neįmanoma, todėl vyk

dydama savo užduotis KGB kaupė informaciją iš oficialių 
šaltinių, pirmiausia iš lietuviškos spaudos. Aiškinantis 
aktyviuosius VLIK-o dalyvius tikėtasi pasitelkti su “Tė
viškės” draugijos kvietimais atvykstančius “pažangiuo
sius lietuvius”, užsienyje esančius agentus, JAV apsilan
kiusius agentus ir patikimus asmenis. Išanalizavus visą 
gautą informaciją tikėtasi išaiškinti tiesioginį ar netiesio
ginį sąlytį su VLIK-u turinčius jaunus ir perspektyvius 
lietuvių išeivijos atstovus, kuriuos numatyta verbuoti.

Tai buvo tik planai, kurie dažnai likdavo neįvykdyti, bet 
jie liudija kaip kryptingai ir nuosekliai buvo siekiama 
skverbtis į VLIK-ą. Jei netiesiogiai į Lietuvos laisvinimo 
akcijose dalyvaujančias organizacijas, tai į jų aplinką arba 
VLIK-ui ir jo aktyviems veikėjams kompromituoti buvo 
panaudojama sovietinė Lietuvos spauda, “Tėviškės” 
draugija, radijo programa užsieniui ir kitos informacinės 
galimybės. Pagaliau turimomis galimybėmis sustiprinus ir 
pagilinus VLIK-o ir kitų lietuvių organizacijų prieštara
vimus bei nesutarimus, turėjo būti pasiektas galutinis 
KGB tikslas — suskaldyti lietuvių organizacijas ir sukom
promituoti jų narius.

Pačioje Lietuvoje iš naujo peržiūrint KGB kartotekas, 
ieškota veikiančių ir archyvinių agentų bei užverbuoti 
tinkamų kandidatų, kurie būtų naujos VLIK-o valdybos 
giminaičiai ar kitokiais ryšiais susiję asmenys. Buvusiam 
VLIK-o valdybos nariui B.Bieliauskui tikėtasi pakišti 
agentą “Bronių”. Šis turėjo paskatinti Bieliauską apsilan
kyti Lietuvoje ir, nesukėlus įtarimo, išklausinėti apie pa
dėti VLIK-e.

VLIK-o atstovai atmetinėjo bet kokius ryšius su oku
puotos Lietuvos gyventojais ir anot KGB “nepasitikėjo 
tautiečiais kurie lankė giminaičius Lietuvoje arba juos 
priimdavo JAV”, todėl padėtį okupuotoje Lietuvoje pir
miausia mėgina atskleisti per radijo stočių “Amerikos 
balso” /’Laisvės”, “Vatikano radijo” laidas. Ši VLIK-o 
veikla, tiesa apie Lietuvą buvo gana efektyvi. Jai neutrali
zuoti KGB buvo numatęs savas priemones, bet jų įgyven
dinti vis nepavykdavo, todėl kasmet vis kartodavo tuos 
pačius įsakymus “dirbamas žvalgybinio skverbimosi į šią 
organizaciją darbas”, -teigė KGB pulkininkas 
V.Karinauskas. Į JAV siunčiami KGB agentai visada 
gaudavo užduotį sekti kartu važiuojančius lietuvius kalbė
ti apie “gerą” gyvenimą Lietuvoje ir panašiai. Trafaretinė 
užduotis atrodė taip “pateikiamas pavyzdys 1984 metų 
lapkričio mėnesio užduoties agentui “Žvejys”.

“(...) Bendraudamas su tautiečiais pasistenkite surinkti 
žinias apie JAV gyvenančius tėvynės išdavikus, tarp jų ir 
apie V.Šakalį ir S. Kudirką (...) atkreipkite dėmesį į gali
mą neteisingą sovietinių piliečių elgesį, į tuos kurie bū
dami užsienyje pasisakė antisovietiniai (...) Gali būti kad 
jumis gali susidomėti specialiosios tarnybos arba emig

rantų organizacijų atstovai. Tam kad atskleistumėte tik
ruosius tikslus analizuokite savo ryšių (t.y. žmonių su 
kuriais palaikomi ryšiai) elgesio ypatybes, jų užduodamų 
klausimų ir siūlomų paslaugų pobūdį. Pasiūlius užverbuo
ti arba pasilikti užsienyje kategoriškai atsisakykite ir ne
delsiant praneškite SSRS oficialiems atstovams JAV, tuo 
pat metu neatskleidžiant mūsų ryšių su jumis. Būdami 
JAV stenkitės išsklaidyti savo -pašnekovų klaidingas pa
žiūras apie sovietinę Lietuvą. Pokalbio metu jums gali 
duoti provokacinių klausimų apie bendradarbiavimą su 
KGB. Bet kokius galimus argumentus kategoriškai panei
kite. Būkite įsitikinęs, kad jūsų pašnekovai jokių įrodymų 
neturi.”

Tokie buvo bendrieji nurodymai. Visa užduotis baigia
ma labai dviprasmišku nurodymu: ’’Būnant JAV esant 
reikalui su jumis susisieks mūsų atstovas, kuris jums per
duos linkėjimus nuo Andrejaus iš Vilniaus. Tokiu atveju 
jus turite visiškai juo pasitikėti ir vykdyti visus jo nuro
dymus”.

Vienas iš aktualiausių KGB veiklos uždavinių kontro
liuoti vietos gyventojų kontaktus su lietuvių išeivija. Ligi 
tol KGB skatino, o dažnai ir planavo, Lietuvos inteligentų 
keliones į JAV ir kitas šalis, kuriose buvo gausesnės lie
tuvių bendruomenės. Taip tikėtasi sudaryti teigiamą so
vietinės Lietuvos įvaizdį palenkti į savo pusę kitų šalių 
visuomenę ir izoliuoti nuo jos kovotojus už Lietuvos ne
priklausomybę. 1986 metai KGB rinko informaciją apie 
VLIK-ą iš keturių užsienyje gyvenančių agentų - “Villi”, 
“Vilnelės”, “Šarūno” ir “Emilio”. Tai buvo VLIK-o ap
linkos žmonės, kurie galėjo periodiškai atnaujinti sovieti
nio saugumo žinias apie aktyvius Išlaisvinimo komiteto 
dalyvius. Maždaug nuo 1986 metų KGB veikloje ryškėja 
nauji tikslai:

1) Užsienio ir Lietuvos spaudoje skelbti kuo daugiau 
straipsnių apie nacistinius nusikaltėlius, kad susida
rytu įspūdis, jog prieš OSI (JAV Specialiųjų tyrimų 
biuras) ir KGB bendradarbiavimą pasisakantis 
VLIK-as gina nacistinius nusikaltėlius.

2) Kryptingos propagandos priemonėmis gilinti 
VLIK-o ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bei 
Amerikos lietuvių bendruomenės prieštaravimus.

3) “Daryti teigiamą poveikį” liberaliai nusiteikusiai 
išeivijai, kuri prieštarauja VLIK-o politikai, nei
giančiai kontaktus su sovietų Lietuva.

Minėtos VLIK-o sekimą sunkinančios priežastys nei 
kiek nepasikeitė, todėl 1986 metais KGB pirmasis skyrius 
siunčia į JAV agentą Juozą, kuris turėjo kurį nors iš Lie
tuvos laisvinimo aktyvistų paskatinti aplankyti gimtinę. 
Kitas agentas Petras turėjo įvykdyti tokią pat užduoti 
V.Nako atžvilgiu. Lietuvoje tikėtasi jiems patiems to ne
žinant išgauti reikalingą informaciją. Rinkti ją pačiose 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 1986-87 metais siunčiami 
agentai “Rasa”, “Aleksandras” /‘Gintaras”, “Baltušis”, 
“Jurgis”,” J. Jankus”.
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Londono lietuviai nusilenkė Laisvės 
gynėjams

PAPERS, praneškite savo pašto adresą ir aš Jums mielai 
atsiusiu žurnalą susipažinimui - nemokamai ir be jokio
įsipareigojimo.

Londono lietuviškoji Šv. Kazimiero parapija, 
lėn. 14 dieną, prisiminė dešimtąją kruvinųjų 
ukaktį Sausio - 13 -tąją. Kuri buvo paminėta 
Zlišiomis, už tą naktį žuvusiuosius paminant kiekvieno 
ynėjo vardą ir pavardę. Prašant Aukščiausiąjį jiems 
uteikti dangaus šviesą.
Londono lietuviai prisiminė kaip prieš dešimtį metų 

Britanijos T.V. rodė naujienas apie kruvinuosius įvykius 
Vilniuje iš tos pačios parapijos svetainės visai Britanijai, 
ilatėm patys save su ašarotais veidais...Tai buvo liūdna 
iena!

Į Naujieji ateiviai kurie yra Londone, sakoma daugiau 
cgu 3000. Jie mums pasakojo savo išgyvenimus tą naktį 
Zilniuje:-Sąjūdis pažadino Lietuvos jausmus,
/adovaudamiesi gražiausiais jausmais žmonės stovėjo 
kis į akį su mirtimi Sausio 13-ąją. Kiti perdavė savo 
Spūdžius kaip daug tūkstantinėje minioje Sausio 13-osios 
iaktį užtverusioje kelią į Aukščiausią Tarybą...Skambėjo 
ačios gražiausios dainos
Šiame santūriame paminėjime žmonės pastebėjo, kad 

lesimato tų kurie vadovauja bendruomenei, nei tų kurie 
aa atstovauja Lietuvai.

Girininkų kalnas
kerbiamieji ir gerbiamosios

Sausio 
įvykių 
su Šv.

Dėkoju Jums iš anksto už Jūsų tlką, garsinant 
LITHUANIAN PAPERS žurnalą, ir savųjų, ir kitataučių

Jus gerbiantis
Algimantas P. Taškūnas 

Lithuanian Papers redaktorius

Postal address: Al Taskunas, Post Office Box 777, Sandy 
Bay, Tasmania, 7006, Australia

Mančesteris.
Naujųjų Metų Sutikimas

i

■ Lietuvą galima garsinti visaip. Vienas būdas yra: 
Imtais straipsniais, parašytais tarptautinio masto autorių, 
įku penkiolikti metai, kai šitą kelią pasirinko 
LITHUANIAN PAPERS žurnalas 
Ilgių kalba. Jį leidžia Lietuvos 
Studijų Sambūris Tasmanijos 
Įiiversitete.
IŽumalas turi virš 100 
įndradarbių iš 23 pasaulio kraštų; 
|i trečdaliai bendradarbių yra 
ftataučiai akademikai, profesoriai, 
brnalistai ir Esijos prezidentas... 

o žurnalo įsteigimo 1987 metais 
e

laipsnių apie Lietuva ir lietuvius.
Tai stambus įnašas į pasaulio 

ratūrą: be LITHUANIAN
ERS ši medžiaga iš vis nebūtų 
dusi dienos šviesos, 

ums būtų dar maloniau, jeigu, 
jjus tiek darbo į žurnalo išleidimą, 
taptų plačiau žinomas - ir tarp 

tuvių, ir užsieniečių tarpe.
ai kurie iš jūsų jau gaunate 

ANIAN PAPERS: prašau,

Gruodžio 31d., kun. V.Kamaičio atlaikytų lietuviškų 
mišių St. Chads bažnyčioje, gražus tautiečių būrelis 
susirinko lietuvių klube sutikti Naujų Metų, naujo 
tūkstantmečio. Buvo gražiai pabalevota ir gražiai 
pasivaišinta. Gausų ir labai įvairų ir skanų maistą šį kartą 
paruošė lietuviškos kilmės Wendy Howe, kuri su savo 
vyru Peter dažnai atsilanko Mančesterio klubą.

Buvo labai malonu pamatyti jaunesnės kartos žmones. 
Vaišių dalyviams klubo pirmininkas keliais žodžiais 
palinkėjo laimingų ir sėkmingų ateinančių metų.

Po labai smagių kelių valandų naujųjų metų sutikime 
dalyvavę tautiečiai pradėjo skirstytis, dėl transporto 
sunkumų, nesulaukę vidurnakčio.

JURIDINĖ KONSULTACIJA

Grėsmė
Juozas Erlickas

140 originalių

Musų kaime visi geria, tik vienas

Visi viens kitam snukius daužo, 
o tas malkas skaldo.

Jei tokių būtų daugiau -
Visos malkos būtų

suskaldytos,
O gal net ir stogai sulopyti.
Bet kas toliau?
Kaime ir taip per daug žmonių. O 
jei dar visi ims dirbti!

nepadėkite jo ant lentynos dulkių 
■kti, duokite jį kitiems, angliškai 
mokantiems paskaityti.
jpntra vertus, jeigu Jus dar nesate 
rnltęs/mačiusi LITHUAIAN

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE
Dėl komercinių ir privačių teisinių 
reikalų prašome kreiptis:
Advokatė
VIRGINIJA JURAS LLB

13 Kinnaird Avenue
Bromley, Kent R1 4HG, England
Tel.:020 8402 9403
Faksas: 020 8290 0285
E-mail: vajs@globalnet.co.uk

Neria kilpą tau ant kaklo - 
Lietuva, girdi, laisva, 
O sukūrė gražią peklą 
Ir Berlynas, ir Maskva.
Toks ten draugas, toks čia ponas, 
Toks ir būdas, kaip spalva: 
Viens raudonas, kaip šėtonas 
Kitas rudas, kaip šuva.

Iš “Pogrindžio kuntaplio”
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O. Jokūbaitis (Mrs) £ 10.00
J. Kandelis £ 10.00
K. Mendickas £ 10.00
K. Minutas £ 10.00
M. Neimantas (Mrs) £ 10.00
J. Rimdzius £ 10.00
VI. Šližys (Mrs) £ 10.00
H. Vaines £ 10.00
B. Zinkus £ 10.00
K. Pažėra £ 10.00
V. Ivanauskas £ 5.00
B. Banys £ 5.00
A. Jakimavičius £ 2.00
J. Lukėnas £ 2.00
P. Stulgaitis £ 1.00

BRADFORDAS 
Vasario 16 - osios 

Minėjimas

Š.m. vasario 18d. 14.00 vai. 
Sekmadienį Bradford© lietuvių 
‘Vyties” klube, rengiamas Vasario 
16 - osios ir Kovo 11 - osios 
minėjimas.

Programoje: dienos paskaita ir kt. 
Veiks šaltas bufetas.

Visus kviečiame gausiai dalyvauti. 
Klubo valdyba.

Klubo narių susirinkimas

Vasario 25 d., sekmadienį 1.30 
vai.p.p. Vyties klubo valdyba 
šaukia metinį susirinkimą.
Valdyba ir Revizijos komisija 
padarys pranešimus.

Bus renkama nauja Valdyba ir 
Revizijos komisija 2001 metams. 
Bus nagrinėjami klubo reikalai ir 
jo ateitis.
Visus klubo narius prašome 
dalyvauti.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
Vasario 16-osios minėjimas

D.B.L.S. Nottinghamo skyrius 
rengia Vasario 16-osios 
Minėjimą, kuris įvyks šių metų 
vasario mėn. 24 d., 16 vai. Latvių 
klube Standhill Rd.

Prašome visus maloniai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Mano sūnus Vytas Neimantas mirė nuo infarkto 
( širdies smūgio ) praėjusių metų vasario mėnesį. 
Jis Brighouse mieste turėjo savo biznį 40 metų. 
Jam mirus biznį perėmė sūnus Steven.
Paliko du sūnus Paul ir Steven, dukrą Lindą ir 
motiną Marią.
Visa šeima liūdi jį praradusi.

Ilsėkis ramybėje!
Maria Neimantas

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptvcriionas.rrccscrvc.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.

Autobusai eina iš skirtingų 
Londono dalių ir yra patogiausi, 

nes beveik visi eina kelių 
minučių ėjimo distancija nuo 

šventovės.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West 
Bridgford, Nottingham NG2 
6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
vyksta kiekvieną mėnesio trečią 
šeštadienį 14 vai. pas seseles 
Bridge Gate.
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