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LIETUVOS
VALSTYBĖS DILYA

Lietuvos valstybės šventę pradėjome švęsti 1991 metais, Lietuvos vyriausybei nustačius, kad 
liepos mėn. 6 d., Mindaugo karūnavimo Lietuvos karaliumi diena, istorikų pripažinta formalia 
Lietuvos valstybės įsteigimo diena, yra tinkamiausia proga paminėti garbingą Lietuvos praeitį. 
Tautos šventė, mūsų švęsta rugsėjo mėn. 8 -tą dieną, savo pagrindus turėjo Vytauto Didžiojo 
asmenyje ir ir buvo minima neįvykusio Vytauto karūnavimo metinių dieną, ir buvo skiriama 
paminėti Lietuvos valstybės galybės ir didybės viršūnei. Bet ar ne po šio neįvykusio karūnavimo, 
Lietuvos valstybei pasiekus savo galybės zenitą, su Vytauto mirtimi prasidėjo lėtas, iškart net 
nepastebimas, valstybės kelias į saulėlydį, privedęs prie Lietuvos valstybės užmigimo ištisiems 
123 metams?

Tuo tarpu liepos mėn. šeštoji diena ir tos dienos įvykiai prieš 742 metus, t. y. Mindaugo 
vainikavimas Lietuvos karaliumi, yra visų istorikų pripažinta kaip Lietuvos valstybės pradžia. 
Šiuo savo žingsniu Mindaugas padėjo pamatus Lietuvos valstybės kilimui, stiprėjimui ir tautos 
išsilaikymui. Taigi norisi teigti, kad liepos mėn. 6 dienos sujungimas Lietuvos valstybės ir 
Tautos šventės į vieną yra istoriškai pilnai pateisinamas ir giliai prasmingas.

Lietuviškoji enciklopedija valstybę aptaria kaip vienetą susidarantį iš TAUTOS, KRAŠTO ar 
TERITORIJOS ir valdžios. Mes priimam šį aptarimą, nes jis geriausiai tinka mūsų laikotarpio 
šviesoje.

Tautos supratimas keitėsi laiko bėgyje. Ir jeigu vienose sąlygose tauta yra liaudis, tai kitose 
- rinktinė visuomenė, ar karaliaus pavaldiniai, ar tai vieno kurio krašto pilietybę užlaikantys 
žmonės. Geras pavyzdys yra Australija, kurioje gyvename. Čia tautybė ir pilietybė yra neatski
riama.

Prieš keliolika šimtmečių, ypač mažųjų tautų subrendimo ir iškilimo laikotarpyje, pradėjo 
įsigalėti ir su laiku tapo pilnai priimtas tautos apibrėžimas, kaip grupė žmonių, 
jungiamų teritorijos, kalbos, kultūros ir svarbiausia - bendros praeities. Taip, bendros praeities. 
Senolių godos, kovos su priešais, išgyvenimai, bendri vargai - sujungta su bendra kalba, su 
bendra kultūra, bendrais papročiais - sudaro ir išugdo tautą.

Praeities reikšmę tautai labai gerai supranta įvairūs okupantai. Todėl pirmoje eilėje jie 
stengiasi tautos praeitį pakeisti, perrašyti, ir suniekinti, kartais net teigiant, kad ta ar kita tauta 
neturi ar neturėjo savo praeities, ar, kad ta praeitis yra uzurpanto palikimas.

Profesorius Tomas Venclova, kalbėdamas apie Lietuvos okupanto naudojamas priemones 
lietuviškai visuomenei kontroliuoti, šitaip pastebi: "Paskutinysis ir labai efektingas metodas yra 
praeities kontrolė. Kas valdo praeitį,, tas valdo dabartį ir ateitį."

Jeigu praeitis nebūtų tie pamatai ant kurių rėmėsi, remiasi ir ateityje vif tos remsis 
lietuvių tautos pastangos sukurti ir išlaikyti pilnutinę ir laisvą Lietuvos valstybę, tai ar taip 
netolimas okupantas būtų dėjęs pastangas suniekinti ir pakeisti Lietuvos praeitį?

Lietuvių chartos 10 -tame poskyryje, sakoma: "Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. 
Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir tautinius papročius. Lietuvis stengiasi būti vertas savo 
protėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavimą savo palikuonimis."

Jeigu mes šiandieną esame nuomonės, kad tauta yra tas brąnduolys, tas pagrindinis vienetas, 
kuris padaro valstybę savo kultūros, savo papročių ir savo praeities saugotoju ir ateities kūrėju, 
tai Mindaugui ir po jo sekusiems valdovams tauta buvo jų liaudis, jų pavaldiniai, valdovo 
žemių gyventojai, kalbą ta pačia kalba, moką duokles valdovui, einą į karą, valdovui pašaukus.

Mindaugui pradėjus vienyti Lietuvos valstybę, lietuvių tauta, manoma, yra buvusi ne 
gausesnė kaip vienas milijonas žmonių, išsisklaidžiusių daug didesniuose plotuose, negu 
šiandieninės Lietuvos valstybės ribos apima. Šiandieną mes priskaitome lietuvių apie 3 mili
jonus. Stebimės lietuvių valdovų genijumi ir lietuvių tautos atsparumu, kad skaičiais būdami 
daug mažesni už savo kaimynus, pajėgė ne tik užvaldyti didžiulius Rusijos plotus, bet ir virš 200 
metų trukusiose kovose apginti tautos laisvę nuo Vakarų Europos spaudimo.

Antrasis valstybės aptarimo bruožas yra teritorija. Pirmiausia tai yra tautos apgyvendinti plotai ir valdovo užkariautos ar kitaip prijungtos prie savo valdų žemės. Teritorija ir 
valstybės ribos keičiasi ar tai užkariavimais ar tai prisijungimais, ar tai tarptautinių sutarčių pasėkoje.

Trečias valstybės aptarimo reikalavimas yra valdžia. Mes šiandieną pripažįstame valdžią gavusią mandatą iš tautos, išrinktą konstitucijos nustatyta tvarka ir konstitucijos 
nuostatais vykdančią savo funkciją. Kaip žinome pasaulyje šiandieną yra daug valstybių, kurių valdžią turi užgrobę įvairios jėgos, nes jų įsigalėjimui tauta priešintis nepajėgė. 
Mindaugo ir jo pasekėjų valdžia buvo valdovas ir jo patarėjai valdą kraštą, tautos ir valstybės likimą savo supratimu, savo nuožiūra, savo užmačiomis.

Lietuvos valstybės pradžia yra atžymėta, to meto akimis žiūrint, pačiu svarbiausiu valstybingumo aktu, tai yra krašto valdovo pripažinimu ir iškėlimu vainikuojant Mindaugą 
Lietuvos karaliumi.

Mes šiandieną kalbame apie valstybę kaip apie vienetą, susidedantį iš tautos , krašto ir valdžios. Mindaugo laikais visi šie trys valstybės apibrėžimo reikalavimai buvo sujungti 
karaliaus asmenyje. Valstybės teritorija valdovui buvojo iš tėvo paveldėtos ar užkariautos, ar kokiu kitu būdu prijungtos žemės. Tai valdovo turtas, su kuriuo karalius elgėsi pagal 
savo valią ar gyvenimo padiktuotas sąlygas. Tą labai vaizdžiai parodo Mindaugo pradėtas ir vėliau Vytauto keliais atvejais kartotas žemaičių žemių užrašymas kryžiuočiams.

Mindaugas yra vienintelis Lietuvos valdovas užsidėjęs karaliaus karūną. Jo vainikavimosi pasekmes Lietuvai tada ir šiandieną galime susumuoti sekančiai:
1) savo karūnavimusi Mindaugas paskelbė visam tuometiniam pasauliui, kad Lietuva yra savarankiška, laisva valstybė.
2) Karūnavimo data yra pilnateisės Lietuvos valstybės pradžia. Atkreipkime dėmesį į tai, kad Mindaugo pradėtoji Lietuvos valstybė išsilaikė 540 metų.
3) Vainikąvimasis, mūsų dienų terminais kalbant, buvo Lietuvos valstybės pripažinimas "de jure" Vakarų Europos tautų tarpe.
4) Say/o krikštu katalikų bažnyčios apeigomis ir karaliaus karūnos priėmimu iš popiežiaus rankų, Mindaugas įvedė į Lietuvą Vakarų Europos krikščionybę ir tuo pačiu padėjo 

pagrindus Vakarų Europos kultūros pradams Lietuvoje. Iš istorijos eigos matome, kad valstybės pasižymi ilgalaikiu tęstinumu, kurį nutraukus, kovos už jo atstatymą vyksta 
Šimtmečiais. Ką vaizdžiai rodo Lietuvos atvejis: 1795 metais rusams ir vokiečiams nutraukus Lietuvos valstybės tęstinumą, vis stiprėjanti kova už valstybės laisvę truko 123 metus, 
kol vasario 16 d. 1918 metais Lietuvos valstybė buvo vėl atstatyta.
Trumpalaikis valstybės nepriklausomybės laikotarpis buvo grubiai nutrauktas 1940 m. Tautos kova už savo valstybės atstatymą prasidėjo, galima sakyti, su ta pačia diena ir 

truko 50 metų, pasibaigdama Lietuvos valstybės atstatymu 1990 metais.
Vasario 16 d. Lietuvos Tarybos nutarime sakoma: "Lietuvos taryba... skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą Lietuvos valstybę." Atkreipkime 

dėmesį į žodį "atstatanti". Ne pradedanti, ne kuriaPti nepriklausomą Lietuvą, bet atstatanti, atsiimanti kas savo, niekuomet neišsižadėta, per amžius tautai priklausiusią valstybę.
01990 m. kovo mėn. 11d. Lietuvos respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas aiškiai sako:"... kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės 

suverenių galių vykdymas... ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė".
Lietuva yra pilnutinai tautinė valstybė. T. y. ji remiasi lietuvių tauta. Jos ribos yra lietuvių gyvenami plotai. Valstybės paskirtis yra rūpintis lietuvių tauta. Bet ir tautos pareiga 

yra rūpintis savo valstybe, nes šie du sinonomai: tauta ir valstybė, jau nuo senų laikų yra neatskiriami. Jie vienas kitą papildo, vienas kito svarbą iškelia. Ir tik suderinus ir sujungus 
draugėn tautą ir valstybę yra pilnutinai įmanoma iškelti ir sustiprinti tautinę kultūrą ir tautos ilgaamžį gyvastingumą. Tautos ir valstybės diena įpareigoja mus visus jaustis to 
paties gimimo ir tos pačios dvasios. Ypač tas yra taikytina mūsų jaunąjai kartai. Būdami beveik be išimties aukšto išsilavinimo, finansiškai pajėgūs gana dideles naštas pakelti, 
turėtų savo intelektu suprasti savo lietuviškumą ir savo pastangas turėtų kreipti ta linkme.

Liepos mėnesio 6 -toji diena - Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos diena yra skiriama mums susikaupti ir pamąstyti, kas mes esame, iš kur atėjome ir kur einame? Nes kaip 
gali žinoti kur reikia eiti, jei pats nežinai iš kur atėjai? Kartoju seno Amerikos indėnų vado žodžius, pasakytus savo dukrai: "Pasakyk savo vaikams viską apie jų tėvus ir jų sėnelį, 
kad vaikai žinotų, kas jų proseniai buvo, kad jie žinotų savo praeitį. Nes jei mes pamirštam savo praeitį, mes esame mirę."

Dėkime pastangas, kad mūsų palikuonys išliktų gyvi... V. S. Neverauskas
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Svarstomos Pilietybės 
įstatymo pataisos

Jau anksčiau spaudoje buvo rašy
ta, kad Lietuvoje pastaruoju metu 
posėdžiavo bendra užsienio lietuvių 
ir Lietuvos vyriausybės pareigūnų 
komisija, kuri svarstė Lietuvos Res
publikos Pilietybės įstatymo 
pataisų projektą. Birželio 3 d. "Lie
tuvos aide" pranešta apie Lietuvos 
prezidento susitikimą su šios Komi
sijos nariais. Laikraštyje rašoma, kad 
prezidentas šiame projekte įžvelgė 
dvigubos pilietybės, taip pat 
sąvokų "repatriantai" ir "pasitrauku
sieji" apibrėžimo problemas. Pasak 
prezidento, neaišku, ką 
reikėtų vadinti repatriantais, taip 
pat, ką vadinti savo noru iš gimtinės 
pasitraukusiais asmenimis. 
Nemačius paties projekto, sunku šias 
prezidento pastabas komentuoti, bet 
jos neatrodo esminėmis.

Laikraštis informuoja, kad svar
biausias išeivių tikslas šiuo metu yra 
peržiūrėti pirmąjį Pilietybės įstaty
mo straipsnį, kuriame vartojama 
"pilietybės atstatymo" sąvoka. Prieš 
II pasaulinį karą Lietuvos 
pilietybę turėję išeiviaimano visi dar 
esą Lietuvos piliečiai, todėl pilietybės 
jiems nereikia atstatinėti - ji turėtų 
būti pripažįstama iki šiol. Pasak 
komisijos pirmininko Seimo nario 
Rimanto Markausko, Lietuva buvo 
okupuota, bet tai nereiškia, kad ji 
neegzistavo, o jos pilietybė buvo pa
naikinta. Malonu girdėti, kad bent 
vienas Lietuvos pareigūnas tą jau 
pradeda suprasti.

Taip pat buvo siūloma 
į pataisų projektą įtraukti nuostatą, 
kad Lietuvos pilietybę 
turinčių lietuvių išeivių vaikai ir 
vaikaičiai savaime taptų Lietuvos 
piliečiais, išsaugant jiems užsienio 
šalies pilietybę. Man regis, kad tokia 
nuostata natūraliai seka iš prieš karą 
Nepriklausomoje Lietuvoje galioju
sio Pilietybės įstatymo - tas įstaty
mas garantavo automatišką Lietu
vos pilietybę Lietuvos piliečių pali
kuonims, nežiūrintkurjie būtų gimę, 
šis įstatymas neprarado savo galios 

per visą okupacijos laikotarpį, o po 
nepriklausomybės atstatymo Lietu
vos Aukščiausios Tarybos priimtas 
naujas Pilietybės įstatymas negali 
galioti praeičiai, t. y. okupacijos laiko
tarpiui.

Pilietybės įstatymų pataisųprojek- 
tą rengia Užsienio reikalų ir Teisin
gumo ministerijų, Prezidentūros 
pareigūnai, Seimo nariai, taip pat 
lietuviai išeiviai iš Australijos, Ka
nados, Vokietijos, Rusijos ir JAV. 
Kaip žinome, komisijos darbe daly
vauja ir buv. Australijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkas 
Viktoras Baltutis. Vasaros pabaigo
je arba rudens pradžioje bus priima
mi galutiniai sprendimai, kurie bus 
pateikti prezidentui. Tikimės, kad 
sugrįžęs iš Lietuvos, V. Baltutis išsa
miau painformuos Australijos lietu
vius apie komisijos darbą ir jos pa
darytus sprendimus.
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Turto grąžinimo ir 
paveldėjimo problemos

Prieš sprendžiant LR pilietybės 
suteikimo išeiviams klausimą, Lie
tuvos valdantieji sluoksniai 
užsitikrino, kadgalimos liberalesnės 
to įstatymo pataisos neturėtų pla
tesnių pasekmių turtinei Lietuvos 
gyventojų būklei. Lietuvos Seimas 
buvo anksčiau nusprendęs, o dabar 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas (KT) patvirtino, kad 
nuosavybės teisė į išlikusį ne
kilnojamą turtą atstatoma tik tiems 
Lietuvos piliečiams,kurie nuolat gy
vena Lietuvoje. KT nustatė, kad ši 
nuostata neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai. Kiekvie
nas užsienyje gyvenantis lietuvis 
turėjo pakankamai laiko apsigyven- 

' tį Lietuvoje ir susigrąžinti turtą.
Praėjusį antradienį, birželio 20 d. 

Seimas svarstė įstatymą dėl turto 
grąžinimo. Kiek anksčiau buvo pri
imtas sprendimas, kad gyvenamieji 
namai, jų dalys ar butai savininkams 
bus grąžinami natūra tik tuomet, jei 
jie yra tušti, taip pat, jei juose gyve
nantiems nuomininkams bus suteik
ti butai. Tuomet Algirdas Brazaus
kas Seimo pataisyto įstatymo nepa
sirašė. Tačiau antradienį Šernui 
pateiktame įstatyme prezidentas 
nepasiūlė pakeisti nuostatos, kad 
namai nebus grąžinami sa
vininkams, jei juose gyvenantiems 
nuomininkams nebus suteikti butai. 
Dėl šios nuostatos labiausiai prieš
taravo Seimo dešinioji opozicija. Pa
sak konseryatorių, priėmus šį 
įstatymą, jokie pastatai natūra ne
bus grąžinami, rašoma birželio 21d. 
"Lietuvos ryte".

Tą pačią dieną Seimas priėmė 
Paveldimo ir dovanojamo turto 
įstatymą. Paveldint turtą iki pusės 
milijono litų vaikai ar tėvai turės 
mokėti 1 procento turto vertės mo
kestį, senoliai, vaikaičiai, broliai ir 
seserys - 2 procentus, kiti asmenys 
10 procentų. Už dovanojamą turtą 
tokie mokesčiai: vaikams, tėvams 1,5 
procento, vaikaičiams, broliams, se
serims - 3 procentai, kitiems asme
nims - 12,5 procento. Jei paveldimo 
ar dovanojamo turto vertė viršyja 
pusės milijono litų sumą, mokestis 
visiems asmenims dvigubėja. 
Mokesčiusmoka asmuo, kuris pavel
di ar gauna dovanų turtą. Įstatymas 
įsigalioja nuo sekančių metų liepos 
1-os dienos. Iki šiol paveldėjęs turtą 
ar gavęs dovanų mokėdavo tik no
tarui už jo teikiamas paslaugas. 
Pavyzdžiui, už turtą gaunamą iš še
imos narių, nepriklausomai nuo tur
to dydžio, notarui reikėdavo sumokėti 
6 litus.

Butų ir žemės kainos 
Vilniuje

Birželio 5 d. "Naujas kapitalas" 
skelbia informaciją, kuri gali būti 
įdomi tautiečiams, norintiems įsigy
ti kokį nors būstą Vilniuje. Lietuvos 
nekilnojamo turto rinkoje susidarė 
paradoksali situacija - pasiūla viršy
ja paklausą ne natūraliu būdu, o dėl 
l.z • 

to, kad didelė gyventojų dalis balan
suoja ant skurdo ribos ir rinka neten
ka pirkėjo, kuriam labiausiai trūksta 
buto. Žemės kainos palyginti su 
vidutinėmis gyventojų pajamomis, 
nenormaliai aukštos, o pagal pa
saulinius įkainius labai žemos. Jau 
daugiau kaip metus nekilnojamo tur
to kainos nekinta, nes beveik nebe
liko galinčių pirkti. Šiuo metu bran
giausi žemės sklypai ir butai yra 
Žvėryne. Žemės aras (100 kv. m) čia 
kainuoja nuo 3 iki 10 tūkst. USD. 1 
kambario butas Žvėryne kainuoja 7 - 
14 tūkst. USD, 4 kambarių butas - 
21-60 tūkst. USD. Antakalnyje ir 
Centre 1 aras žemės kainuoja nuo 2 
iki 5 tūkst. USD. 1 kambario butai 
Antakalnyje kainuoja 7 - 13 tūkst. 
USD, 4 kambarių butai -17-60 tūkst. 
USD. Labai pigi žemė Žaliųjų ežerų 
rajone, tačiau visi tušti sklypai jau 
išpirkti. Vilniaus ribose pigiausia 
žemė yraNaujojojeVilniojeir Riešėje, 
pakeliui į Uteną. Čia už 10 tūkst. 
USD galima įsigyti 10 arų sklypą. 
Labai žemos kolektyvinių 
sodų kainos, nes nedideli 6 
arų sklypeliai netinkami užmiesčio 
vilų statyboms -trūksta erdvės.Vertę 
turi ne mažesni kaip 20 arų sklypai. 
Manau, kad čia Australijoje tik 
labai nedaugelis didžių
jų miestų gyventojų gali pasigirti 
turį 20 arų sklypą prie namų, o 
daugelis yra visai patenkinti ir 6 
arų sklypeliu.

Prie labiausiai vertinamų Vilniaus 
rajonų priklauso Čiurlionio gatvė 
Naujamiestyje. Dabar buto 
vertę lemia ne išplanavimas ir su
tvarkymas, o vieta. Ką gi visai kaip 
pas mus Australijoje. Žvėryne bran
giausi butai, esantys tarp Kęstučio 
gatvės ir Neries pakrantės, An
takalnyje arčiau Sapieginės miškų. 
Taigi, mieli tautiečiai, jeigu ruošiatės 
pirkti Vilniuje namus, įsidėmėkite 
šiuos prestižinius rajonus ir neapsi
gaukite, jei kas jums siūlys butą ko
kiuose Žirmūnuose ar Viršuliškėse, 
nes tai plebėjų rajonai.

Jungiasi Lietuvos bankai
Vyksta permainos Lietuvos 

bankininkystėje. Kaip "Atgimime" 
rašo Eugenijus Gentvilas, iš buvu
sių 28 komercinių bankų šiuo metu 
realiai veikia tik 19. Vyksta įnirtinga 
konkurencinė kova, kurioje išliks tik 
stipriausieji. "Akcinis inovacinis" ir 
"Litimpeks" bankai lygiomis dalimis 
perka nusilpusio 'Aurabank" akci
jas. Kaip skelbia "Lietuvos rytas", 
"Litimpeks" banko ir Lietuvos akci
nio inovacinio banko valdybos nese
niai apsvarstė šių bankų susi
jungimą ir jam pritarė. Susijungi
mas turėtų įvykti spalio mėnesį. 
Galimas būsimo banko pavadinimas 
yra Lietuvos Jungtinis bankas. Abu 
bankai yra vieni iš stambiausių ir 
stabiliausių Lietuvoje.

SIEMENS telefono stotis
Trečiadienį, birželio 21 dieną Vil

niuje iškilmingai atidaryta SIE
MENS firmos šiuolaikinė skait
meninė telefono stotis. Tai pirmoji 
nauja telefono stotis Vilniuje, sumon- 
tuotapo nepriklausomybės atkūrimo. 
Taip pat ir pirmoji garsios 
vokiečių kompanijos stotis Lietuvo
je. Naujoji stotis turės 10 tūkst. abo
nentų. Už šios stoties telefono įve

dimą reikės sumokėti beveik 301 
USD, jeigu skubiai - brangiau. Siu 
metu eilėse įvesti telefoną Vilniuj 
laukia 21 tūkst. žmonių. Ryšininką 
šiais metais iš viso ketina įvesti 9; 
tūkst. naujų telefono numerių. Ts 
yra 3,5 tūkst. daugiau negu perui 
Vilniuje šiuo metu 106 
gyventojų tenka 36 telefonai. Viscjt 
Lietuvoje 100 miesto gyventojų tenka 
28,3, o kaimo -15,4 telefono.

Lietuva įsigijo dar vieną 
BOEING

Ketvirtadienį Vilniaus aerouoste 
torėjo nusileisti lėktuvas BOEING 
737 - 200. Jis už 8,3 mln. USD buvo 
nupirktas iš JAV kompanijos "Em- 
pire Capital Corporation". Lėktuvą 
ketinama pavadinti Stepono Da- 
riausvardu.Naujas BOEINGskrai- 
dysį Frankfurtą prie Maino, Amster
damą, Paryžių, Kopenhagą.

Kultūros renginiai 
Vilniuje

Nacionalinė filharmonija liepos 
mėnesį pradės rengti rimtosios muz
ikos festivalį 'Vilniaus vasara". Jo 
metu įvyks apie 20 koncertų. Pirma
sis B. Kutavičiaus kūrinio "Jeruzalės 
vartai" premjera. Rugpjūčio pabai
goje senosios muzikos gerbėjai galės 
klausytis festivalio "Banchetto iro- 
sicale” koncertų. M. K. Čiurlionio 
gimimo 120 - ųjų metinių proga 
rugsėjo mėnesį duris atvers M. K 
Čiurlionio namai.

Jau dygsta grybai 
Lietuvoje

Birželio 20 d. "Respublikoje" rašo
ma, kad iš Dzūkijos į Vokietiją jau 
išvežta apie toną pirmojo voveraičių 
ir baravykų derliaus. Už kilogramą 
voveraičių viena iš grybų supirkimo 
bendrovių sumokėjo po 32 litus (8 
USD).

Ruošiant šią kroniką pasinaudota 
Laimos ir Vyto Statulevičių paruoš
tomis Lietuvos spaudos apžvalgomis 
ir kitais spaudos šaltiniais.

Spaudai paruošė Saulius Varnas 
1995 m. birželio 24 d.

Iš Lietuvos siunčiu nuoširdžius svei
kinimus visiems "Mūsų Pastogės 
skaitytojams.

Bronius Žalys

Bronius Žalys
prie "Kregždžių" paminklo, i 

Nuotrauka P.Žalienės
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TRUMPAI IŠ VISUR
Birželio 19 d. Prancūzijoje, netoli 

Paryžiaus, mirė aviacijos pulk. Pe
ter Townsend, sulaukęs 80 metų. 

Bei Bekeik prieš 40 metų britų prin
ces cesė Margarita radijo bangomis 
pra pranešė anglams, kad pareigos sos
tu: tui verčiama, ji apsisprendė 
nei 
rus

netekėti už su pirma žmona išsisky
rusio pulk. Townsendo

3
 birželio 20 d. iš pareigų pasit
raukė Australijos min. pirmininko 
pavaduotojas Brian Howe, pasilik- 
dai damas ministrų kabinete iki 

rin) rinkimų. Min. pirmininko pavaduo
toje tojo pareigas perėmė finansų mi- 
nisnistras Kim Beazley, 45 metų 
ammilus, numatomas eventualiu 
PauPaul Keating įpėdiniu.

Bi Birželio 21 d. Australijos gen. 
gububernatorius Bill Hayden, 
kallalbėdamas Gold Coast vykstančio
je g}gydytojų konferencijoje, sulaužė 
konunvenciją, draudžiančią gen. gu- 
berematoriui pasisakyti kontraver- 
sininiais klausimais. Savo kalboje B. 
Hajsyden pasisakė už eutanaziją bei
už i vedybų tarp tos pačios lyties 
parpartnerių legalizavimą.

K Kalifornijoje mirė dr. Jonas Salk, 
kurtino išvystyti skiepai prieš polio 
(vailvaikų paralyžių) beveik išnaikino 
šią lią kadaise visus bauginusią ligą.

♦
G Griežtindama savo protestus 

priedas numatomus branduolinių 
ginkjaHų bandymus Mururoa atole, 
Ausiusiralija pasitarimams atšaukė 
iš Pi Prancūzijos savo ambasadorių 
bei lei karinį atstovą.

♦
DėDėl sunkiųjų ginklų stokos įstri

go p pirmoji Bosnijos vyriausybės 
pajėjėgų ofenzyva tikslu pralaužti 
Sarasajevo blokados žiedą. Bosnijos 
serbirbai sulaikė pradėtus vyriausy- 
binininkų puolimus giliais minų 
laukukais ir tankia artilerijos ugni
mi. i

♦
Bu Budionovsko miestą užėmusių 

čečėkėnų partizanų vadasŠamirBa-

LIIETLVOS
Lilietuvoje šiuo metu 
(įdirba ir svečiuojasi 
s,} sydnėjiškisprofeso- 
virius

WTTAUTAS
IftOMELA 
jį lis mielai sutiko at- 
sisakyti į keletą 

"IM/ūsą Pastogės" 
kltlausiniiĮ. 

sajev su savo būriu sėkmingai 
grjžo įCečėniją su 7 autobusų vilks
tine, privertęs Rusiją atnaujinti 
taikos derybas su čečėnais. Kartu 
jis parsigabeno 14 kritusių draugų 
palaikus. Pasiekęs Čečėniją, Basa- 
jevas paleido virš 100 rusų įkaitų, 
savanoriškai laidavusių saugų 
partizanų pasitraukimą.

Birželio 21d. Grozny mieste rusų 
ir čečėnų delegacijos Europos 
saugumo komisijos nariams tarpi
ninkaujant, pasirašė pirmąjį susi
tarimą dėl kovų Čečėnijoje sustab
dymo. čečėnai sutiko padėti gink
lus, stengtis suimti ir rusams per
duoti Budionovsko žygio vadą 
Šamirą Basajevą, gi Rusija išves 
savo kariuomenę iš Čečėnijos, pa-
likdami tik bazėse laikomas dvi 
brigadas karių (nedaugiau kaip 
6000 vyrų). Šis susitarimas įsiga
lios tik tada, jei delegacijoms 
pavyks susitarti dėl politinio 
Čečėnijos statuso ir karo nunioko
to krašto ekonomijos atstatymo.

Shell bendrovė nusileido "žaliųjų" 
organizacijos spaudimui, boikotuo
jant jų gaminius Europoje, ir atsi
sakė nuo plano paskandinti ati
tarnavusią naftos gręžimo plat
formą Atlante. Platforma bus 
nutempta į Norvegiją, o eventu
aliai išmontuota sausumoje. Šis 
Shell nusileidimas spaudimui 
pažeidė D. Britanijos min. pir
mininko J. Major autoritetą, nes 
jis aktyviai propagavo platformos 
paskandinimą Atlante.

Birželio 23 d. britų min. pirminin
kas John Major pasitraukė iš 
konservatorių partijos lyderio pos
to, paveiktas nuolatinės kritikos iš 
savo partijos narių, bet pareiškė 
kandidatuosiąs naujo lyderio 
rinkimuose. Jo priešininkai ir kri
tikai nenori glaudesnio D. Britani
jos įsijungimo į Europos bend
ruomenę ir ypač bijosi bendros 
valiutos įvedimo. 

negalima, 
savivaldy- 

savotiškais 
iki Seimo

menduoja, kad visa valdžia būtų 
vienose - ankose. Todėl Parlamente 
yra opozicija, ministrų kabinetas 
yra atsakingas kelioms instituci
joms, prezidentas (jei toks yra) 
nebūtinai yra tos pačios partijos 
kaip parlamentas arba kongresas, 
Teismai yra nepriklausomi ir t.t.

Lietuvoje dalinai dėl konstituci
jos, dalinai dėl aplinkybių, visa 
valdžia praktiškai yra suėjusi į vie
nas LDDP rankas. Kai LDDP Sei
me gavo daugumą, ji turėjo 
teisę sudaryti savo ministrų kabi
netą (vyriausybę). Prezidentu irgi 
buvo išrinkta LDDP asmenybė. 
Pagal konstituciją, Seimas ir Pre
zidentas turėjo teisę sukurti 
pirmąjį Konstitucinį Teismą, o 
vėliau tarpusavyje rekomenduoti 
ir patvirtinti daug kitų įvairių 
lygių teisėjų. O tas "tarpusavis" tuo 
metu buvo LDDP. Šitaip susifor
mavo, iš "saviškių" tarpo, visos 
aukščiausios Lietuvos institucijos. 
Naujo kraujo įsilies tada, kai kur 
nors persvarą turės oponentai ir 
jie turės teisę, sakysim, skirti nau
jus teisėjus.

Šią absoliučią piramidę truputį 
apardė dešiniųjų laimėjimas 

savivaldybėse. Šiaip gi nauja opo
zicija LDDP valdžiai matosi "Lie
tuvos ryto" ir "Respublikos" dien
raščiuose, nors jų ir negalima va
dinti dešiniųjų spauda. Jie iškelia 
viešumon valdžios sluoksniuose 
vykstančius skandalus ir fi
nansines aferas LDDP valdžiai tai 
žinoma nepatinka, todėl bandoma 
pravesti įstatymus, kurie apriboja 
žurnalistų veiklą. Ir šiuo atžvilgiu 
sukurtoji absoliuti piramidė, daro
si mažiau tvirta.

"M. P." Kaip vertinamas li
tas?

"M. P." Prieš porą mėnesių 
įvykusius rinkimus laimėjo 
dešinieji. Ar jau jaučiamos 
to įvykio pasėkos?

V. Doniela. Dešiniųjų laimėji
mas savivaldybių rinkimuose 
parodė, kad yra ryškaus nepasiten
kinimo LDDP valdymu. Tačiau 
LDDP susigriebė. Žaibiškai, per 
keletą savaičių, buvo įgyvendintas 
naujas administracinis įstatymas, 
pagal kurį Lietuva tampa padalin
ta į dešimt didelių apskričių, į 
kurių ribas įeina po keletą rajonų 
ir daug savivaldybių. Gi apskričių 
valdytojai nėra renkami; juos ski
ria centrinė valdžia, vadinasi, 
LDDP. Spauda juos jau praminė 
"generalgubematoriais". Reikšmin
ga tai, jog jie iš savivaldybių 
perima daug svarbių sferų, pvz. 
žemėtvarką, kai kuriuos finansi
nius aspektus ir t.t. Taigi savival
dybės teisės tampa stipriai apkar
pytos. Be to savivaldybėms norima 
užkrauti darbus, kuriuos atlikda
vo pvz. Energetikos ministerija. 
Elektra ir šildymas Lietuvoje yra 
brangesni negu turėtų būti pagal 
kai kuriuos apskaičiavimus, todėl 
mokesčiai už šias paslaugas yra 
nuolatinio bruzdėj imo šaltinis, šias 
nepopuliarias pareigas užkrovus 
savivaldybėms, jos irgi bus keikia
mos dėl visai ne jų kaltės.

Atrodo, atsiras ryški įtampa tarp 
"apskričių" ir savivaldybių dėl 
politinių priežasčių. Savivaldybes 
daugumoje valdo rinkti dešinieji, 
bet apskričių valdytojais tapo 
paskirti gerai žinomi sovietiniai 
administratoriai ir net aukšti kom
partijos veikėjai. Vilniaus apskri
ties valdytoju yra paskirtas buvęs 
Lietuvos komjaunimo pirmasis 
sekretorius Macaitis. Beveik visa 
spauda pašaipiai pastebėjo simbo
linį faktą, kad Macaitis valdys iš 
ten, kur jis dirbo anksčiau, būtent, 
iš buvusio komjaunimo centrinio 
pastato. Tarp kitko "apskričių" 
struktūra sukuria naują biuro
kratinį sluoksnį. Numatoma, kad 
kiekvienos apskrities administra
cijoje dirbs apie 160 valdininkų. 
Turėtų būti sumažintas savival
dybių ir ministerijų valdininkų 
skaičius, bet to gali neįvykti. Kaip 
pastebima į apskričių biurus ski
riami "saviškiai", kuriuos pagal 
naują įstatymą bus sunku atleisti, 
jei pasikeis šalies valdžia.

Šitaip dalykams besiklostant, 
laikraščių vedamieji atkreipė 
dėmesį į tai, kad LDDP vyriausybė 
bando apsunkinti ir kompromituo
ti savivaldybių darbą. Savival
dybėms dirbant sunkiose sąlygose 
ir gal būt nedaug galint nuveikti, 
sekančiais metais, prieš Seimo 
rinkimus, LDDP galės teigti, kad 
dešinieji buvę nemokšos ir valdy
mo jiems patikėti 
Dešiniųjų laimėjimas 
bių rinkimuose taptų 
spąstais. Žinoma, 
rinkimų yra dar vieneri metai.

"M. P." Girdime, kad savi
valdybių rinkimai apgriovė 
LDDP valdžios piramidę. Kas 
yra ta "piramidė'?
V. Doniela. Vakaruose demo

kratinio valdymo principai nereko-
■ — "Mūsų Pastogė" Nr.26 1995.7.3 psl.3

V. Doniela. Kaip žinote, litas 
yra pririštas prie JAV dolerio 
dirbtiniu kursu: 1 JAV doleris - 4 
litai. Vyriausybė stengiasi 
šį kursą palaikyti, nes litui tai 
suteikia pastovumą. Bet tikrovėje 
lito perkamoji galia pastebimai 
krenta. Šis kritimas yra lėtas, 
tačiau komersantai bijo, kad vieną 
dieną gali įvykti sprogimas ir už 
dolerį gali tekti mokėti po 5 - 6 
litus. Nenuostabu, kad nemažai 
kapitalo iš Lietuvos išplaukia į 
užsienio bankus. Ekonomistų skai
čiavimu, toksai emigravęs kapita
las siekia net keletą milijardų litų. 
Krašto ekonomikai tai nepadeda, 
nes krašte pasilikęs kapitalas 
duotų pramonei ir prekybai naujos 
gyvasties. Be to, aukštas lito kur
sas apsunkina vietos produktų 
eksportą ir, atvirkščiai, palengvi
na prekių importą į Lietuvą. Tai 
kenkia vietinei produkcijai. Gali
ma pridurti, kad pesimistų akimis, 
lito pririšimas prie dolerio aukštu 
kursu turi ir politinį tikslą: LDDP 
gali girtis aukštu lito kursu, o 
naujai atėjusi valdžia bus peikia
ma, kai ji lito kursą bus priversta 
numušti.

(Bus daugiau)
Profesorius Vytautas Doniela
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PREZIDENTAS - ŽYDAI, LENKAI, RUSAI IR LIETUVI 
'Mažas Savaitės Esė": "Pirmiaus 
ką partijos turėtų sutarti - tai ark 
tuva - Tėvynė mūsų. Po to • 
stiprybę šėmiam"...

Prezidentui irgi tai jat 
reikėtų nutarti!

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
J. Stačiunas

Tęsinys iš praeito nr.
Priklauso, kas yra tie kaltinamie

ji ar aukos. Paklaustas, kodėl atsi
sakė duoti savo parodymus byloje 
dėl Medininkų ir Sausio 13 - sios 
žudynių, Prezidentas grubiai atsakė: 
„Jei Generalinės prokuratūros 
darbuotojai neranda žmoniškos ir 
civilizuotos formos, kaip iš prezi
dento paimti parodymus, tegul pa
tys ir atsako“. Čia nėra, kaip žy
dams, „negaišinsiu laiko ir pa
skatinsiu visas žinybas rimtai 
išnagrinėti kai kurių lietuvių tau
tos atskalūnų dalyvavusių žudy
nėse bylas“.

Paremdamas žydų bendruome
nės Lietuvoje iniciatyvą, Prezi
dentas sudarė grupę Gaono Elijahu 
mirties 200 - tosioms metinėms 
paminėti. Darbo grupei vadovauti 
paskirtas net kultūros ministras J. 
Nekrošius, nes Elijahu, kaip „žy
mus žydų religinis mąstytojas ir 
veikėjas, turėjo didelės svarbos ne 
tik Lietuvos, bet ir pasaulinei 
kultūrai“. Apgailestaudamas turiu 
pripažinti, kad apie jį išgirdau pir
mą kartą.

Visai reikšmės neturinti darbo 
grupė dėl žalos atlyginimo lietu
viams, priverstiems kariauti Af
ganistane bei žuvusių šeimoms

paminklinį akmenį Nežinomam re- 1 
zistencijos kovotojui. Nei prezidento, i 
nei jo aplinkos narių ten niekas : 
nepastebėjo.

Lietuva greit pagarsės savo i 
pilietybių dalinimu. Užtenka, kad " 
kokia rusų garsenybė atvyksta į Vil
nių,jaukitąiytą Prezidentaspaskel- 
biajį Lietuvos piliečiu. Išimties keliu 
Lietuvos pilietybė suteikta solistei J. 
Obrazcovai ir jos vyrui dirigentui A. 
Žiūraičiui, balerinai M. Pliseckajai, 
Kompozitoriui R. Ščedrinui, primba- 
lerinai J. Maksimovai ir baletmeis
teriui V. Vasiljevui.

Gi tremtinys, emigrantas lietu
vis privalo pereiti pažeminančią 
procedūrą Vidaus Reikalų Mi
nisterijoje, norėdamas "atstaty
ti" savo neprarastą pilietybę.

Lietuviai susilaukia didesnio Pre
zidento dėmesio, jeijie priklauso "Lie
tuvos II pasaulinio karo antihitlerinės 
koalicijos" karo veteranams, kurie 
"atstovavo tam tikrai Lietuvos 
gyventojų dalies pozicijai - svarbiau
sia įveikti vokišką fašizmą".

nusipelno"...
Prezidentas, kovo 11 - tą iš Seimo 

tribūnos tiems "kitiems" lietuviams 
nebeturėjo nieko pasakyti. Pritrūko 
žodžių ?..

O gal paveikė A. Balandžio - San- 
dorosžodžie’ "Lietuvos Ryto" skiltyje

au

šia 
de
cor

Tęsinys iš praeito nr. Lietuvai?

Komentavęs, kad ir juodžiausiomis 
fašizmo dienomis dauguma Lietuvos 
gyventojų nelaukė raudonosios ar
mijos, prieina prie filosofinės min
ties, kad "kas tas visažinąs, galintis 
dabar pasakyti, kurie iš jų buvo tei
sesni"? Tais karo veteranais save

8. Ginkluotė. Remiantis tuo pačiu 
šaltiniu, kitos buvusios sovietinės 
respublikos apsiginklavo kur kas 
geriau nei Lietuva. Pav., 
Azerbaidžanas: 20 sraigtasparnių, 86 
karo lėktuvus; Kazachstanas: 370 
lėktuvų, 25 sraigtasparnius, 1200 
tankų, 1500 šarvuotų mašinų.

Tad kas atsitiko su Lietuvos 
Karinių pajėgų apginklavimu? Kodėl 
kiti taip ginkluoti, o mes likome su 
5000 automatų?

Gal reikėjo mėginti gauti ginkluotės 
iš Vokietijos, kadangiji turi perėmusi 
iš taip vadinamos Demokratinės 
Respublikos (po susivienijimo) gink
lų, šarvuočių ir laivų, kurie jiems 
nebereikalingi. Gal galima buvo 
prašyti iš JAV paramos ginkluote ir 
apranga. Juk JAV karinių 
pajėgų uniformų galima labai pigiai 
pirkti daugelyje valstybių, iš jų taip 
vadinamų 'surplus stores". Ypatin
gai jų kariški batai yra lengvi ir 
patvarūs. Man atrodo, kad nėra

nežymių ženklų.
Neseniai teko matyti keletajįstą 

nuotraukų, kur dabartinės unito 
mos patraukia dėmesį.

Antai krndr. Miliauskas su Km 
laivyno kepure, kuri atrodo kaip 
buriuotojo ir ar reikalingi inkare 
ant atlapų. Juk tokie dalykai neri 
su tradicine jūros karininkų unito- 
ma ("Respublika").

for-

aro 
aip 
įrai 
Ina 
for-

lis 
lis 
ko- 
nte

išreikalauti iš Rusijos, net ne
galvojama sudaryti. Taip pat darbo 
grupė parengti įstatymą dėl ne
kilnojamo turto grąžinimo mirusių 
tremtinių ir politinių kalinių te
stamentiniams įpėdiniams penk
tuose nepriklausomos Lietuvos 
metuose vis dar „ruošiamas“. Atro
do, jei neatgavai sovietų atimtą tur
tą, kol buvai gyvas, tai po mirties 
jokių pretenzijų daugiau negali tu
rėti.

Prieš vizitą į Lenkiją Prezidentas 
susitiko su Lietuvos lenkais ir 
susitarė, kad Armijos Krajovos 
klubas bus įregistruotas kitu pa
vadinimu. Tos, karo meto pogrin
džio organizacijos legaliai ištikimos 
Lenkijos valdžiai, nariai buvo 
užtikrinti, kad galės ramiai gyventi 
Lietuvoje ir naudotis visomis kovo
tojų prieš fašizmą teisėmis. Grei
čiausiai, tai suteikta už kovą prieš 
„lietuvišką“ fašizmą, nes už trijų 
mėnesių Vilniaus Bernardinų baž
nyčios sienoje aptiktas Armijos 
Krajovos archyvas rodė, kad jos 
veiklos siekiai numatė visos Lie
tuvos okupaciją, lenko valdytojo 
paskyrimas ir nelojalių lietuvių 
surašymas, kuriems grėsė iki mir
ties bausmės.

Prezidentas taip pat buvo ap
silankęs Vilniaus šv. Dvasios baž
nyčioje ir meldėsi kartu su lenkų 
katalikais lenkų ir lietuvių kal
bomis. Klebonas J. Kasiukevičius per 
pamokslą pranešė, kad Prezidento 
apsilankymas liūdija jo rūpestį 
šalies piliečiais.

Gegužėsmėn.Vilniujebuvopagerb- 
tas kovotojų prieš Sovietų okupaciją 
50 - metinis atminimas, prasidėjęs 
pamaldomis Arkikatedroje ir po to 
eisenai Lūkiškioaikštę,kurLūkiškio 
kalėjimo kapelionas pašventino

laiko visi palikę raudonos armijos 
rusų kariai ir NKVD, ir KGB 
valdininkai. Iš tikrųjų, kurie iš 
jų buvo teisesni: gulago tremtiniai ar 
raudonos žvaigždės gynėjai? Prezi
dentas taip pat apgailestavo, kad 
valstybė negali materialiniu atžvilgiu 
deramai paremti veteranų, 
kovojusių prieš Hitlerį.

Keturi Radviliečiai, pasipuošę or
dinais, atvykę paminėti pergalės 
prieš fašizmą 50 - metines, pareiškė 
korespondentams: "Mes ne savano
riais ėjome. Ėjome į karą, kad 
mūsų šeimos nebūtų represuotos!" 
Tai tiekapie tos Lietuvių tautos dalies 
"atstovus".

Gi visiems kitiems lietuviams Pre
zidentas štai ką turi pasakyti: "susi
tikimuose su žmonėmis dažnai gal
voju, kodėl mes tokie skirtingi ir pik- 
ti?Vienaskitunepasitikime,  ignoruo
jame, negerbiame. Kodėl mūsų san
tykiuose tiek daug šiurkštumo ir bru
talumo, nenoro suprasti vienas kito. 
Pastaruoju metu vyraujanti pagieža 
ir tulžis man yra baisiausi"...

Štai čia du sutrumpinti atsakymai 
tų kitų lietuvių spaudoje: "PonePrez- 
idente, kai Jūs sėkmingai kopėte 
politinės kaijieros laiptais, aš, grįžęs 
iš tremties, sunkiai dirbau bet 
kokį darbą, džiaugdamasis jį gavęs. 
Ir ką aš šiandien turiu? Kai reikia 
galvoti apie rytdienos kąsnį, matant 
tuos, kurie viską turi be 
ypatingų pastangų, atsiranda ir 
pyktis ir priešiškumas"...

"Klausiate kodėl mes skirtingi? O 
todėl, kad vieni dar turi padorumo ir 
sąžinės, o kiti to jau nebeturi... Jūs 
priekaištaujate, kad niekuo nepasi
tikime, viską ignoruojame, nieko ne
gerbiame. Pasitikėti galima tik tol, 
kol nesi apgautas, o gerbti gali tą, kas 
sąžiningu darbu ir gyvenimu to

didelės problemos įsigyti aprangos ir 
ginklų įdėjus pastangų - pusvelčiui 
ar net ir veltui. Tad kam pirkti per 
tarpininkus už padidintas kainas.

Pagaliau, kodėl Lietuva neapsigin
klavo iš Rusijos perimamais ginklais 
veltui, juk 1940 m. okupuojant Lie
tuvą Raudonoji Armija perėmė 
dešimtis tūkstančių vienetų mo
dernios ginkluotės iš Kariuomenės ir 
Šaulių Sąjungos, kuriuos panaudojo 
saviems reikalams. Ir ne tik sau
sumos Kariuomenės, bet ir Karo 
Aviacijos virš 100 kovos lėktuvų ir 
mokomąjį laivą PLP A. Smetona ir 
katerius Karo Laivyno ir Vandens 
Policijos.

Pabaigai trumpai grįžkime prie 
dabartinių uniformų, kuriomis 
"aprūpinama" ir buvusius prieška
rio Lietuvos Kariuomenės ka
rininkus. Bet juk jos visiškai ne to
kios, kokias jie nešiojo, o tai neleisti
na.

Neseniai teko matyti laidoj ant pik. 
J. Andrašiūną (kurį pažinojau as
meniškai), ant jo karsto 
padėtą karininko (?) kepurę. Bet juk 
ne tokią jis nešiojo būdamas Lietu
vos Kariuomenės karininku (taip pat 
ir mano tėvas ir dėdė, ir pusbrolis). Ši 
jau gerokai skiriasi, ir todėl pager
biant taip nusipelniusį gerb. pulki
ninką, gal būt reikėjo panaudoti 
vieną tikrą karininko kepurę, pa
siskolinant ją iš V. D. Karo Muzie
jaus "Lietuvos Kariuomenės Trage
dija" skyriaus, arba nors jau 
dabartinę šaulių kepurę, kuri beveik 
nesiskiria nuo prieškarinės ka
rininkų kepurės.

Mano nuomone, ir šauliai 
turėtų nešioti paskutinę Šaulių Są
jungos prieškario uniformą, kuri be
veik nesiskyrė nuo kariškos, išsky
rus kokardą ir dar pora
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Lietuvos kariuomenės vada! 
generolas Jonas Andriškevičiui

Kndr. Baltuška su džiunglių (kc- 
vine) uniforminiu švarku ir beret
ant denio - lietuviško karo laivo! f'O? 
("Karys" nr. 7). Negi kmdr.Baltušh Ma 
neturi mėlyno puspalčio (palto) st 
auksinėmis sagomis, kaip ta 
būtų tinkama pagal jūrų tradicija1 įą 
nešioti. Ir kam beretė? Juk kepurėj! 
yra dirželis, kurį panaudojus po kak
lu, vėjas kepurės nenupučia.

Mačiau ir visą būrį Baltijos Kai
Laivynų karininkų, tarp kurių kmdi Jir. 
Baltuškos švarkas išsiskiria ii i iš 
visų kitų, kadangi yra su antpečiais jis, 
matomai tęsinys buvusio: ps 
Sovietų Sąjungoslaivynouniformos is.

Ir ta pati Karo Aviacijos uniforma ka. 
Prieškario Karo Aviacijoje būvi
mėlyna, kaip ir daugeli |io 
kitų šalių Karo Aviacijose. Ir ta tos 
dryžuotos kepurės (laivukai) n: tie 
tradicinės. Kodėl reikėjo keisti?

Man atrodo, kad jei gerb. KAI! 
vadovai būtų tinkamiau pasidomėję
ir parėmę statutus, uniformas ii jir 
tradicijas iš 1939 - 40 m. Lietuvos sos 
Kariuomenės, kurie buvo paskelbt 
"Vyriausybės Žiniose", taip pa: 
pateikti Vyt. Statkaus knygoje "Lie
tuvos Ginkluotosios Pajėgos 1918- 
40 m., gen St. Raštikio 4 - ių 
tomų knygose "Įvykiai ir žmonės', Is", 
bei Liet. Enciklopedijos XV - tam 
tome "Lietuva", jie būtų parėmę ti 
gerąsias puses besikuriančiom 
dabartinėms Lietuvos Ginkluotom
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Pajėgoms. Tada nebūtų klaidi; 
nesusipratimų ir įvykių, apie b 
riuos nuolat skaitome spaudojt 
Viršminėtomis knygomis naudoja

lų, 
tū
le.
ni

si ir aš - t£
Algimantas Žilinskas sa

Sav. - kūrėjo, Vyčio Kryžiaus oidh !®io 
kavalieriaus kpt. K. Žilinsko sūnui dfis
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KGB ARCHYVĄ Helmutas Bakaitis -
Tęsinys iš praeito nr.

Nemenką vertę turi ir įvairios kar
totekos, ypač visų NKVD - KGB 
kadrinių darbuotojų kartoteka. Yra 
gana įdomių kartotekų, pavyzdžiui, 
nomenklatūrinių žmonių, kurių

Pagal savo apimtį rekordinė, tačiau 
neišlikusi, buvo OTO sudaryta kar
toteka. čia buvo įrašyta 570 tūkst. 
Lietuvos žmonių, kurie nors kartą 
buvo parašę laišką į užsienį, kad ir 
jLenkiją.
Antrasis archyvo formavimo šalti

nis -KGB pastato kabinetuose buvu- 
šmedžiaga-nuosuformuotų bylų iki 
pavienių skiautelių. Tai tie dokumen
tai, su kuriais daugiau ar mažiau 
buvo dirbama pastoviai (savo 

iančių agentų bylas). Medžiagos 
gausą įvairiuose kabinetuose lėmė 
iii, kokio skyriaus kagėbistas ten 
sėdėjo, taip pat paties kagėbisto 
nusiteikimas. Gausiausia doku
mentų rasta 1 - ame (žvalgybos) sky
riuje. Pagal juos galima atkurti be
įeik visą šio skyriaus darbą iki 
asfaltinių prieš pučą dienų. Šiame 
neįgytos skyriuje dirbo bene geri- 
Bsikagėbistų kadrai, daugelis buvo 
aigę universitetą, mokėjo vieną ar 
•lies užsienio kalbas, nemažai 
uvę užsienyje;;2\3 jų-lietuviai. Šie 
šprusę žmonės numatė SSSR 
kimą ir daugelis jų metė savo dar- 
hpo Kovo 11 - osios, ypač po Sausio 
B • osios. Šiems išėjus, likusieji 
sugebėjo visko sunaikinti, nors ir 
stogėsi-degino dokumentus rūsyje, 
tto nerasta Vilniaus m. skyriuje, 
įbai nedaug - skyriuje (iki 1989 m. - 
Loji tarnyba), kuriam vadovavo 
;<dk.Balti nas, bei OP skyriuje, kuris 
aro įkurtas kovai su organizuotu 
taHstamumu. 2-oje valdyboje, 3 
.tane, 4 - ame, 6 - ame ir kt. skyriu- 
ase dokumentų gausą gal daugiau 
hė pačių saugumiečių nusiteiki
mas-vieni kabinetai buvo visiškai 
rišti, o gretimai esantis vienas kitas 
su pilnais seifais.
Visiškai iš akiračio deputatų 
Misijai išsprūdo 7 - asis - žvalgų 
tiyrius, kurio rezidencija buvo 
įmenu gatvėje. Nei vienas šio sky- 
aisdokumentas nepateko į archy- 
ą o šiame skyriuje, kuris daugiau- 
šai vykdė NN operacijas, dirbo per

Mas archyvo formavimo šalta
is • iš rajonų ir miestų KGB 
tyrią suvežti dokumentai. Iš kai 
fanu rajonų, tokiųkaip Šalčininkai, 
to atvežtas niekalų pusmaišis, o 
Ė kitų,,pavyzdžiui, Pakruojo - 26 
maivertingiausių dokumentų. Ne 
ildokumėntų kiekis, bet ir jų vertė 
įbai nevienoda - nuo visiškai 
reikšmingų iki visą operatyvinį 
labą atskleidžiančių dokumentų, 
litai lėmė irgi saugumiečių 
įsiteikimas (daug kur dokumentai 
fio deginami, į kanalizaciją pluk
tai), karinių dalinių artumas (da- 
S dokumentų buvo paskutinę 
inutę paslėpti ten) ir svarbiausia 
, kiek vietinė valdžia ir 
odininkai saugumiečiams paliko 
š ir laisvės veikti. Kaune paimta 
cgvertingų dokumentų, nes veik

ta griežtai ir ryžtingai, tuo tarpu 
Šiauliuose, nors durys buvo ir 
užanspauduotos, dokumentai buvo 
išvagiami pro langus.

3. Kas išvežta ir sunaikinta
Iš visų fondų tik baudžiamųjų, 

filtracinių ir iš dalies specialaus pa
tikrinimo (pastarojo fondo bylos nors 
ir likę, bet gerokai apiplėšytos) fondo 
bylos išliko nedaug nukentėjusios.

Kiti fondai gerokai apnaikinti. Jie 
sunyko dėl dviejų priežasčių - buvo 
sudeginti (tikriausiai sudeginti) arba 
išvežti į Rusijos archyvus.

Yralikę keli 1990 m. parengti KGB 
dokumentai, kuriuose nurodoma, 
kiek dokumentų sunaikinta, kiek ir 
kur išvežta. 10 - ojo skyriaus 
viršininko papulk. A. Kariniausko 
1990m. balandžio mėn. pasirašytame 
rašte išvardijamos išvežtos ir su
naikintos bylos. Ypač daug sunaikin
ta operatyvinių bylų - iš beveik 16 
tūkst. sunaikinta 14,5 tūkst. Labai 
daug sunaikinta - beveik 34 tūkst. - 
agentų bylų, o agentų darbo bylų- 
tik 2,5 tūkst. Rusijos archyvuose 
(matyt, daugiausiai Uljanovske, kur 
Pabaltijo respublikoms buvo pastaty
tas specialus archyvas) buvo beveik 
27 tūkst. bylų, iš kurių gausesnės 
grupės - 4,7 tūkst. operatyvinių 
bylų ir 16 tūkst. stribų asmens bylų. 
Bene vertingiausias būtų nedidelis - 
00 tomų susirašinėjimo su LKP CK 
fondas (tomų sk. nenurodomas). To 
susirašinėjimo su CK kai kurie do
kumentai yra likę kitose bylose ir 
todėl galima teigti, kad KGB Centro 
Komitetą, dažniausiai pirmąjį sekre
torių, asmeniškai informuodavo la
bai detaliai, pavyzdžiui, pranešdavo 
apie kiekvieno 5 -10 žmonių parti
zanų būrio vado žuvimą.

Tuo pačiu metu spalio 19 d. pa
sirašytame perdavimo - priėmimo 
akte, kurį tvirtino gen. Marcinkus, 
išvardinama, kas atiduodama į Oms
ko archyvą (matyt, į Uljanovsko ar- 
chyvąjau nebetilpo). Iš viso perduota 
per24 tūkst. bylų, neaišku,kiektomų. 
Iš jųvėlgi reikšmingiausi turėtų būti 
bendri CK - KGB dokumentai, 
kurių išvežta 267 tomai.

Šie ir kiti naikinimo ir išvežimo 
darbai buvo vykdomi centralizuotai. 
Kiekvienas KGB skyrius ir daugelis 
kagėbistų pučometupatysdokumen- 
tus naikino, daugiausia degino KGB 
pastate, matyt, specialiai tam palik
tose krosnyse, kurių ten yra dešim
tys. Kaip buvo minėta, 1 - ojo skyri-
aus saugumiečiai, neturėdami 
krosnių (naujaspastatas), dokumen
tus degino rūsyje. Visose krosnyse 
pelenų buvo kaupai, kai kuriuose 
kabinetuose net rašomųjų stalų 
stalčiai buvo pripilti pelenų. Kai ku
rie dokumentai suplėšyti. Dalį 
jų politiniai kaliniai, dirbdami 1991 
- 1992 m. žiemą sulipdė. Suplėšytų 
dokumentų dar yra keli maišai.

Po Kovo 11 - osios archyve dirbo 
KGB žmonių grupė, kuri kai kuriuos 
bylų lapus visiškai išplėšdavo, o kai 
kur išpjaudavo tik tam tikras vietas, 
dažniausiai agentų pavardes. Kai 
kuriose bylose lapai yra tartum 
ažūriniai -10 -15 skylių. Bet tai buvo 
daroma skubotai, daug kas palikta ir 
iš teksto galima suprasti apie 
ką kalbama. Tęsinys sek. numeryje

"KARALIUS LYRAS"
Sydnėjaus kritikai išgyrė lietuvio,

aktoriaus Helmuto Bakaičio vaidy- tragedijom.
bą "Karaliaus Lyro" rolėje, pa- 
reikšdami, kad Helmutas tikrai ver
tas Sydnėjaus Teatro Karaliaus
karūnos. Kita žurnalistė pastebėjo, dienos, galite skambinti Q - Teatrui 
kad Helmutas nebevaidina, bet gy- 047 215735, Pentrith.

Nuotraukoje iš kairės: Vincas Bakaitis, Eva Kubbos, Helmutas Bakaitis, 
Irena Dambrauskienė, Genė Bakaitienė, Jolanta Janavičienė

PARTIEČIŲ INDULIS
ĮAUSTRALIJOS

M E
Genovaitė Kazokienė

Sekmadienį, birželio 11 die
ną, Strathfieldo latvių salėje 
Sydnėjaus pabaltiečiai iškil
mingai paminėjo 1941 metų 
sovietų masinį trėmimą į 
Sibirą iš visų pabaltijo kraštų. 
Prieš oficialią programą įvyko 
meno parodos atidarymas, apie 
kurią ir norėčiau pasikeisti 
mintimis su gerbiamais skaity
tojais.

Parodoje dalyvavo iš visų 
trijų tautybių po tris me

nininkus su dviem ar trim dar
bais. Lietuvių bendruomenę 
atstovavo Danguolė Kerąitytė 

- West, Leeka Kraucevičiūtė - 
Gruzdeff ir Josonia Palaitienė.

Šį kartą Kraucevičiūtė ir Pa- 
laitienė pasirodė sujauktais mo
teriškais pasteliniais bei ak- 
vareliniais kūriniais. Danguolė 
Kerąitytė išstatė didelio for
mato "Uostą", "Gamtovaizdį" ir 
įsidėmėtiną "Kryžius". Sakau 
"įsidėmėtiną", nes tai yra vie
nintelis lietuvaičių paveikslas 
artimas šio minėjimo intenci
jom. Geroje kompozicijoje, Stip
riai tapybiškai išvystytoje, pa
sitaikančiais staccato potėpiais 
nutapytame darbe, įspūdingai 
iškyla kančių kalnas - gal 
taikos, gal nusižeminimo sim
bolis

Kai kurie estų dailininkų 
paveikslai taip pat atspindi

vena Karaliaus Lyro gyvenimu ir jo

Norintys pamatyti šį nepaprastą ir 
tikrai vertingą "Karaliaus Lyro” 
pastatymą, kuris eis iki liepos 8 -tos

\ 4
jų tautinę pasaulėjautą, pvz. 
Velia Pihlak savo grafikos dar
buose atkuria senovės estų mi
tus bei ritualus. Semi - ab
strakčios figūros, nors ir sulip
dytos iš mažų skutelių ir yra nu
tolusios nuo realistinio vaizdo, 
sudaro jautrų ir gaivų įspūdį. 
Dėl šios technikos monotipai tuo 
pačiu metu yra ir šiuolaikiniai 
ir archaiški.

Andrus Kaseema, gimęs ir 
mokslus ėjęs okupuotoje Estiio- 
je, savo stipriai skulptūriškais 
piešiniais gyvena košmariš
kame pasaulyje, kur trūksta oro 
ir kurio erdvė perpildyta 
figūromis. Ypač kankinantis 
piešinys yra iš "Karo pabaigos" 
serijos.

Tiiu Reissar, grafikė, pa
sirodė su dviem gaivalingais ir 
jausmingais gamtovaizdžiais.

Liūto dalį šioje parodoje 
paėmė latvių dailininkai. Vem
tos Salnajs spontaniškų linijų 
piešinys "Miręs paukštis", sim
boliškai primena mirties prob
lemą, jos visuotinumą.

Reinės Zusters išstatė 
didžiulį triptiką "Karo requi
em", nutapytą sudėtinga tech
nika. Visos trys dalys vizualiai 
yra sujungtos bronzinio mono- 
chromo bei juodų linijų tinklo, 
tarytum tai būtų vitražo pro-

nukelta į 6 psl.
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PABALTIECIĘJ INDELIS Į 
AUSTRALIJOS MENĄ

PETRAS PULLINEP
MOKSLO KELIU

atkelta iš 5 psl.
jektas ar reikalavimas vietos 
pačiame šventnamyje. Kūrinys 
byloja apie karo dramą, 
pabėgėlių tragediją ir jų 
neviltį. Toks sunkus turinys 
yra puikiai apibendrintas, 
sėkmingai išvengiant bereika
lingų detalių ir sentimentalių 
požymių.

Vytautas Juška prie 
paveikslo "Kryžiai"

Tačiau Imants Tillers, antro
sios kartos latvių dailininkas, 
prabilo į žiūrovus visai kitu bal
su. Parodoje buvo tik vienas jo 
darbas "Sibiro simfonijos preliu
das", 1995, tiesa, didelių išmie- 
rų (152M52 cm), nutapytas 
pilkame monochrome. Kas jį 
išskiria iš visų dailės kurinių 
šioje parodoje, tai yra pati 

paveikslo koncepcija. Vienu ypu 
jis sugebėjo pasakyti viską: ir 
kančias, ir aukas, ir beviltiš
kumą, ir mirtį. Kairėj paveikslo 
pusėj - dalis žemėlapio, gal ir 
savaip perkurto, dešinėj - tvar
kingai surikiuotos pilkos 
plokštės. Abstraktas? Tačiau 
visos plokštės turi užrašus: ne- 
zinams, nezinams, nezinams, 
nezinams... Ir staiga pasijauti 
esąs begaliniame kapinyne, pil
ka spalva virsta į tirpstantį 
sniegą, atidengiantį antkapius 
žuvusiųjų taigose, tundrose, 
gulaguose, taip gulinčiuose štai

^SPORTAS
GEELONGE

Birželio 3 - čią dieną, draugiškoms 
rungtynėms, į Geelongą atvyko Mel
bourne lietuvių sporto klubo "Var
pas" krepšininkai. Buvo žaistos 5 
rungtynės, būtent: žemiau 10 - ties 
metų mišrios berniukų ir mer- 
"MŪSU Pastocė" Nr.26 1995.7A nd 

tame, paveikslo kairėj pusėj 
esančiame abstrakčiame 
žemėlapyje. Dėl tokio papras
tumo, dėl standrios paveikslo 
elementų jungties, šis darbas 
yra sukaupęs nuostabiai stiprią 
įtaigos galią. Jis pasako tiek 
daug, kiek ir stori tomai pri
rašytos istorijos. Neveltui Til
lers, net ir grynai abstrakčiame

Danguolės Keraitytės

meno laikotarpyje, pateko į pir
maujančių Australijos dai
lininkų sąrašą. Jis turi ką pa
sakyti ir moka tai pasakyti
trumpai, paprastai įtikinamai.

Parodą suorganizavo Aus
tralijos latvių dailininkų 
draugijos (ALMA) sekretorė 
Dagnija Greste, kuri išleido 
gražų katalogą su dailininkų 
nuotraukom ir trumpom 

jų biografijom. Ji taip pat 
sugebėjo pritraukti SBS televi
zijos atstovus ir žymesnius 
dailės pasaulio žmones. Parodą 
atidarė iš Estijos atvykęs diri
gentas Eri Klas.

Paroda pavadinta "Baltic 
Presence". Ir iš tikrųjų, mes ja 
galime didžiuotis, kaip įrody
mu pabaltiečių didelio indėlio 
į vietinę kultūrą. Gal įdomu ži
noti, kad sydnėjiškiai dar turi 
galimybę šią parodą aplankyti 
iki liepos 17 dienos.

gaičių komandos, žemiau 12, že-miau 
14 ir žemiau 16 metų , visos taip pat 
mišrios. Pabaigoje dar buvo 
vyrų rungtynės. Pirmąsias rung
tynes žemiau 10 metų laimėjo Gee- 
longo jaunimas 20 - 4 rezultatu, o

Petras lankė j'ėzuitų gimnaziją, St. 
Ignatius College, kurią baigė 1987 m. 
Toliau mokėsi Sydney Technical Col
lege ir 1990 m. gruodžio mėn. įsigijo 
Associate Diploma of Applied Sci
ence (Food Technology).

Baigus College gavo darbą Coca - 
Cola Amatil kompanijoje, kur darė 
tyrimus Snackfoods Division labora
torijoje. Darbas maisto pramonėje pa
tiko ir nutarė pagilinti žinias apie ma
isto gamybą ir tiekimą. Studijas tęsė 
University of Western Sydney 
(Hawkesbury). Šių metų gegužės 12 
d. universitetą baigė ir gavo bakalauro 
laipsnį - Bachelor of Applied Science 
(Food Technology).

Dabar dirba kaip "Process Chemist" 
N. B. Love Starches kompanijoje, kur 
gaminami įvairūs miltų, krakmolo ir 
panašūs produktai. Petras gerai 
pažįstamas Sydnėjaus lietuvių jauni- 
motarpe. Lankė savaitgalio mokyklą; 
skautauja nuo mažų dienų - skautas 
vytis, vadovas. Ilgametis tautinių šokių 
grupės "Sukūrys" šokėjas, sportinin
kas. Narys profesinės sąjungos Aus
tralian Institute of Food Science and 
Technology.

likusiose 4 rungtynėse, taip kaip ir 
pridera geriems šeimininkams, gee- 
longiečiai nusileido svečių koman
doms. Po visų rungtynių dauguma 
geelongiečių ir svečių vyko į Geelon- 
go Lietuvių namus tolimesnei šios 
dienos programai - būtent šeimų 
vakarui - lietuviškam "Bush Dance". 
Į salę sugužėjo apie pusantro šimto 
visokio amžiaus žmonių, pradedant 
nepilnamečiais ir baigiant senoliais
virš 80 metų. Tik įžengus į salę, 
svečius pasitiko suvalkietiško kluo
no vaizdas: "grindinys" (grindys) pri
taršytos šiaudų, sienos išpuoštos 
"berželių" (eukaliptų) šakomis, o 
galinėje "scenoje" grojo 3- 
jų muzikantų kaimiška kapela, vie
nas smuikavo, kitas pritarė gitara, o 
trečias, net suprakaitavęs mušė 
būgną. Tas kur grojo gitara, visus

Žiemos sporto 
šventė

Šių metų žiemos sporto šventę 
ruošia Sydnėjaus sporto klubas "Ko
vas". Ji įvyks rugsėjo 9 d.

Yra užsakyta nakvynė dviems nak
tims $ 105.00 įskaitant dvejus pus
ryčius ir vieną vakarienę.

Kas norite užsisakyti nakvynę, tu- 
rite sumokėti $ 105.00 iki rugpjūčio 
pirmos dienos. Čekius siųsti Steph
anie Gustafson. Dėl smulkesnės in
formacijos skambinkite:

S. Gustafson 708 6424 D. Krau- 
cevičius 796 8573, V. Binkis 636 9785.

Šventės rengėjų vardu
V. Binkis 

MELBOURNAS
Melbourne pensininkų sekantis 

susirinkimas liepos 11 dieną. 
Pageidaujantys dalyvauti prašomi 
paskambinti V. Kružienei telefonu 
987 42456.

Sekretorė Aldona Sadauskienė

i, tai 
ties'

inio- 
kas'

Javo 
Ja ir

Petras Piillinen

Sveikiname Petrą įsigijus n 
diplomą ir linkime sėkmės ateiK 

mokino šokti, pirmiausia s 
davo, o paskui pasakydavo 
turi daryti ir jau tada už 
muzika ir prasidėdavo šoki 
šoko visi, dideli ir maži, seni 
ploni ir stori. O jau kada ir 
tai pavargo groti, o šokėjai š 
buvo pertrauka. Jos metu 
klubo pirmininkas Aleksas 
pasveikino "Varpo" klubą su laa. imė 
jimaisirpadėkojouž atvykimą. llfVar-
po" pirmininkas, Rimas Mickus.nih pa
sakė "ačiū" ir pakvietė "yytiečiuŽ. us"j 
Melbourną liepos 8 - tai dienaiįi. Čia 
įvyks atsakomosios krepšį®ini« 
varžybos. Išlaidoms padengti K buvo 
pravesta loterija. "Vyties" valčį dyba 
tikisi ir kitais metais surui. aošti 
tokį sportininkų pobūvį ir sulai 
dar daugiau šokėjų ir žiūrovų.

Jadvyga Masiokienė. Paskiįkuti-
nis "tango" prieš išvyką į Lie; 'etn-
vą.

Prašome nepamiršti t i 
užsimokėti už , 

"Mūsų Pastogės^" 
preiuimeralĮĮ.
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GOLD COAST ŽINIOS

Birželio mėn. 14 d., Pacific Fair 
mažoje salėje įvyko Australian - 
Baltic Friendship suruoštas 
ninėjimas tragiškų pabaltiečių 
mamų įtolimą ir šaltą Sibirą.
Minėjime dalyvavo visų trijų tau- 

tjbių asmenys, būtent lietuviai, 
latviai ir estai. Prie stalo, papuošto 
bekvienosvalstybėstautinių spalvų 
žvakėmis, perrištomis juodais 

[kaspinais, susėdo garbės prezidiu- 
Įmas, susidedąs iš pirmininko V. Va
lterio irnarių -1. Šikšna - Francis, L. 
[Kniusnaa ir A. Blodnieks.
I Minėjimą atidarė V. Vaseris, kuris 
■pasveikino susirinkusius, padėkojo 
■atvykimą ir paprašė tris moteris - 
lietuvę, latvę ir estę - uždegti savo 
Kraštą atstovaujančias trispalves 
Krakes. Po žvakių uždegimo, 
Įpmininkas paprašė dalyvius atsis-

gedulingai muzikai, pagerbti visus 
žuvusius kovoje dėl savo krašto 
nepriklausomybės.

Savo pranešime V. Vaseris trumpai 
atpasakojo istorinį faktą apie mas
inius areštus ir nieko nekaltų 
žmonių trėmimą iš Lietuvos, Latvi

jos ir Estijos, pailiustruodamas per
gyvenimus iš knygutės, parašytos 
Nijolės Sadūnaitės.

Sekanti kalbėtoja buvo L Šikšna - 
Francis. Ji įtuos žiaurius įvykius 
žiūrėjo per krikščionišką prizmę ir 
pabrėžė, nežiūrintjų barbariškumų, 
mes turime su tuo faktu susigyventi, 
bet jo niekada nepamiršti.

Išvežtųjų pagerbimo minėjimas 
buvo užbaigtas daina "Baltija, Bal
tija".

Po dainos V. Vaseris pakvietė visus 
dalyvius prie vaišių stalo.

Ei ir vienos minutės tyla, grojant N. V.

AlROS IREMTIiVIIJ NAMAMS T T , $ 50
|Tffindnių grįžimo fondo sąskaitą Nr 888 j r^Rj, $ 16
IlUiOJE iki birželio 4 dienos gautos $ Kranas $ 50
įbočios aukos (TAIKA, P.O. box 307, A. Grišauskas $ 100

.forth Melbourne. 3051]1 P. & J. Čepuliai $ 200
Įfelb. Šaulių kuopa $ 292 V. Jaras $ 50
t ž J. Česnaičiai $ įoo Liuda Vitkūnienė $ 50
tPranckūnienė $ 80 R°z- Giniotienė $ 50
L& J. Jankevičiai $ 50 Serafinas Kairys $ 300
t Simutienė $ 20 Jonas Krutulis $ 100
KHonskienė $ 20 V. & P.H. Grudzins $ 100
ii J. Jurgelaičiai $ 25 J- Varkalis $ 100
H J. Bratiškai $ 50 E. Eskirtienė $ 50
h D. Lynikai $ 50 V. Koženiauskienė $ 50
Lt B. Staugaičiai $ 100 D- Valytė - Ellison $ 20
p D. Antanaičiai $ 50 J. Karvelis $ 10
■Ib. Karių "Ramovė" J. Barkienė $ 50
■įėjimo rinkliava $ 204 Regina Kaunienė $ 50
iStanevičienė $ 100 A. & M. Reisgiai $ 100
■Jagučiauskienė $ 20 <J- Radinas $ 20
[Marašinskienė $ 20 J. & E. Valiūkai $ 50

$ 100 J- Zakovauskas $ 100
į Batakienė $ 50 V. & B. Barkai $ 100
IMakūnienė $ 250 V. Petniūnienė $ 100
| Radzevičienė $ 30 L. Radzevičienė $ 50
[Karkauskienė $ 20 D. & S. Umevičiai $ 100
[Kavaliauskienė $ 60 Adelaidės ateitininkai $ 100
pmovė" Sydney $ 200 V. & J. Rupinskai $ 100
KJ.Pranckūnai $ 50 Rupinskų jaunimas $ 50
[Kutas $ 10 "Talkos" palūkanos $ 76,5
p S. Skoruliai $ S® Sibiro tremtiniai taria Jums ačiū
Į&iaenė $ 100 24 190 kartų!kUzaitis $ 50 Talka

t MŪSŲC.t
MIRUSIEJI

Praėjusios savaitės trečiadienį, pereinant gatvę Sydnėjaus priemiestyječa- 
bramattoje, buvo mirtinai sužeista HILDA ZDUOBIENĖ 
Nuvežta į ligoninę, neatgavusi sąmonės mirė. Liūdesyje liko vyras Vincas, 

sūnūs Arvydas ir Edis

a t a HILDAI ZDUOBIENEI
mirus,sūnui Arvydui liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiš
kiame

Canberros lietuviai skautai

Brangiai motinai

a t a HILDAI ZDUOBIENEI
mirus, brolį vytį Arvydą ir visus artimuosius skausmo valandoje 
giliai užjaučiame.

Canberros Baltijos Tuntas

a. t a. HILDAI ZDUOBIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui, mūsų klubo nariams sūnums 
Arvydui ir Edžiui.

Sydnėjaus s. kl. "Kovas" valdyba ir sportininkai

a. t a HILDAI ZDUOBIENEI
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užj aučiame vyrą Vincą, sūnus 
Arvydą ir Edį su šeimomis,

Belinda, Vida, Geoff Howe.
Maris, Skaistė, Rasa ir Mindaugas Mauragiai

a t a HILDAI ZDUOBIENEI
mirus,vyrą Vincą, sūnus Arvydą ir Edvardą su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

B. Ropienė, K. Ridikienė, A. Pauliukonienė

a. t a IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus,giliai užjaučia velionio žmoną Eleną, artimuosius ir draugus.

L.K.V.S. "Ramovė" Sydnėjaus skyrius

a. t a IZIDORIUI JONAIČIUI
I mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Eleną, šeimą ir artimuosius

Marija ir Vytautas Neverauskai
a t a IZIDORIUI JONAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Elenai ir artimiesiems.

Mielam prieteliui

I * t a IZIDORIUI JONAIČIUI
' mirus, širdingai užjaučiame žmoną Eleną, šeimą, ir visus artimuo- 
; sius, jų liūdesyje ir kartu liūdime.

Ona Baužienė ir šeima

Žodžiais visi žmonės vienodi, 
tik elgesys parodo jų skirtumą

Vytautas ir Regina Pumpučiai

A t a IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, širdingai užjaučia žmoną Eleną, Rasą, Eglę, Arūną, jų šeimas 
ir artimuosius.

A. Mauragis

"Mūsų Pastogė" Nr.26 1995.7.3 psl.7
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SIDNI.JIS
Sydnėjuje Valstybinę Šventę 

ruošia Apylinkės valdyba.Šventė 
įvyks sekmadienį, liepos 9 d. Pamal
dos šią dieną įprastu laiku St. 
Joachim's bažnyčioje Lidcombe. 
Iškilmingas mišias laiko kun. Po
vilas Martūzas, gieda "Dainos" cho
ras. Organizacijos kviečiamos da
lyvauti organizuotai su vėliavomis.

Antra minėjimo dalis vyksta 14.30 
vai. Lietuvių klube, Bankstdwn, su 
paskaita ir menine dalimi. 
Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiai 
kviečiami atsilankyti.

ALB. Sydney Apylinkės valdyba.

SUKILIMO MINĖJIMAS

1941 metų birželio 21 - 23-čios 
dienos Sukilimas prieš Rau
donąjį okupantą Lietuvoje bus 
paminėtas Sydnėjuje liepos 16 d. 2 
vai. p.p. Lietuvių klube.

įdomią paskaitą skaitys šio su
kilimo aktyvus dalyvis Dr. Alfon
sas Viliūnas.

Po paskaitos bus rodomas Lietu
voje sukurtas V. Landsbergio fil
mas "Baladė apie Daumantą". 
Minėjimą ruošia Sydnėjaus Da
riaus ir Girėno šaulių skyrius. 
Kviečiami gausiai atsilankyti, nes 
tai bus pirmas toks minėjimas. 
Šiame sukilime yra žuvęs 
Sydnėjaus Garbės Konsulo Viktoro 
Šliterio tėvas. Pagerbkime tuos, 
kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir 
padėjo galvas ant laisvės aukuro.

Bariaus ir Girėno Šaulių 
skyrius Sydnėjuje

PRANEŠIMAS
Turiu sąrašą 250 partizanų, kurie 

buvo sušaudyti 1950 -1953 m. komu
nistų karinio tribunolo sprendimu. 
Sąrašas kol kas nepilnas. Norintieji 
užsisakyti, prisiųskite sau adresuo
tą voką su pašto ženkliuku ir du 
dolerius. Sąrašas 10 ph. stat. lapų. 
Virš dviejų dolerių bus įdėta, kaip 
auka į Lietuvos politinių kalinių ir

tremtinių sąjungos sąskaitą Nr. 
9441 "Talkoje".

Nepamirškite užsimokėti metinę 
"Tremtinio" prenumeratą - auką. 
Siųskite: V. L. Mačys, P.O. Box Pas
coe Vale 3044.

Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungai aukojo ir užsisakė 
"Tremtinį" ir "Laisvės kovų archy
vą": A. Kaspariūnas 100 dol.; Z. Au
gantis 50 dol.; KH. 60 dol.; B. Ohl- 
mann 15 dol.
Ačiū rėmėjams.

V. L. Mačys 
LPKTS atstovas 

Australijoje

UKOS..UŪŲ PASTOGEI“
S. Montvidas NSW $ 15
J. Pieta NSW $ 15
O. Grosienė NSW $ 20
D. & A. Bumeikiai NSW $ 20
A Blažinskas NSW $ 15
A. Kesminas VIC $ 15
S. Kairys ACT $ 15
V. Stelemėkas NSW $ 15

Visiems aukotojams 
tariame širdingą ačiū!

L B Spaudos Sąjungos valdyba

AUKOS
Vilniaus krašto lietuviškoms
mokykloms:
J. Grigaitienė $ 10
A. & V. Dumskiai $ 50

Juozo Lukšos-Daumanto vardo
gimnazijai Garliavoje:
J. Grigaitienė $ 10
J. & P. Mičiuliai $ 50
V. L. Mačys $ 40
N. & V. Šalkūnai $ 50

Už aukas nuoširdžiai dėkoja
Melbourne Lietuvių Katalikių

Moterų Draugijos valdyba

LABDAROS SIUNTINIAI

Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vardu informuoju siuntinių 
klausimu. Paskutinis konteineris

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU
specialistai apie keliones į Lietuvą

Speciali grupė išvyksta į Vilnių liepos 23 dieną, 
(kaina nuo 2 130 dol. ten ir atgal).

Skrenda Cathay Pacific ir Lietuvos oro linijų lėktuvais. 
Liko tik kelios vietos.

STDNĖJUS - VELNIUS - LUFTHANSA - 
Kaina 2 400 dol. ten ir atgal.

VILNIUS - SYDNĖJUS - LUFTHANSA - 
Kaina 2 380 dol. ten ir atgal.

Teikiame nuolaidas visiems kelionių draudimams.

Sydnėjuje skambinkite: tel. 262 1144, 5 th Floor, 75 King St., City 
Melbourne skam-te:tel. 96000299, 3rd Fl,343Little Collins St. City 
Brisbanėje skambinkite: te. 229 9716, 145 Charlotte Street, City
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

Lietuvių klubui reikalingi: 
raštinės darbuotojas - ja (susipažinę su kompiuterio ir rašomos 

mašinėlės darbu) darbo valandomis pirmadieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 5.00 vai. p.p.

Prašymai priimami iki liepos 1O dienos

DĖMESIO KLUBO NfiRIfiMS
Primename, kad iki birželio 30 dienos visi nariai 

privalo apsimokėti metinį nario mokestį už 
1995 -1996 metus.

Nario mokestis priimamas nuo 9 vai. ryto.

Klubo valdyba

iš Sydnėjaus išplaukė tik 1 d. 
balandžio ir atplaukė į Rotterdamą 
Olandijoje gegužės 24 d. 
Paskutinėmis žiniomis iš Lietuvos, 
konteineris dar nepasiekė Rygos.

Prašau siuntėjus turėti kantrybės 
Yra likęs tik dienų klausimas iki 
konteineris pasieks Kauną.

A. Krainilius

A t a IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, žmonai Elenai ir visiems artimiesiems skausmo valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Marija ir Mykolas Zakarai

a. t a. IZIDORIUI JONAIČIUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Elenai ir visai jos šeimai.

Danguolė Bogušienė ir duktė Julija

SVEIKINAME 
SBS RADIJĄ

Tarptautiniais Tolerancijos Metais 
mes švenčiame

20-ąją Australijos Specialiosios 
Radijo Transliacijų 
Tarnybos sukaktį

4^9^ 

We’ve come a long way.

Mes jau daug pasiekėme
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