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Jų likę daug, bef tai tik maža 
dalis to, kas buvo. Liko kapinės, 
kokių Lietuvoje nebuvo ir nebus. 
Jos sparčiai nyksta, kaip ir ten 
palikę seni ir ligoti mūsų tėvy
nainiai.

Šimtai tūkstančių darbščių mū
sų mažos tautos sūnų ir dukterų 
buvo išblaškyti Sibire ir Šiaurėje. Ten 
jie gyveno, dirbo, kūrė ir mirė. Dalis 
grįžo Tėvynėn. Ten liko kapinės ir 
griūvantys kryžiai.

Jose - jų skausmas, stiprybė ir 
viltis, istorijos knyga, kuri atspindi 
tautę. Mes niekada nesužinosime 
kiek jų buvo. Bet ir dabar jų yra 
varginguose kaimuose, taigoje ir 
tundroje.

Trėmimai - tai tokia 
Lietuvos žaizda, kurios 
negydo net laikas ir tuo 
labiau raginimai:

„Pamirškime praeitį“.

Nepamirškime!
„Tėvyne,

aš, baltapūkis Tavo daigelis, 
to viesulo nublokšta
atsidūriau net už Baikalo.
Kai mus išvežė, 
klausiama, „kiek tau metų?“ 
mokėjau parodyti du pirštelius.
Dabar nežinau,
kas tikrai įsirėžė anuomet į mano atmintį, 
ką pasiėmiau iš kitų -
tėvų, seserų, giminaičių...
... Belangis vagonas 
nei suolų, nei stalų, 
kur pažvelgsi - ryšeliai, ryšeliai, 
Žmonių knibždėlyne, slogi tvankuma ir

baimė, 
ir šaižiai džeržgiančius durys, 
pro kurias įeina Kažkas - grasus,

pavojingas, 
už kurių - nežinia...“

Marytė Kontrimaitė

Lietuvos įvykių' apžvalga
Prezidentas paspartins 

privatizaciją
Prezidentas Valdas Adamkus yra ne 

kartą pareiškęs, kad jam didelį susirūpi
nimą kelia bloga padėtis žemės ūkyje. Jis 
ypatingai susirūpinęs lėtu žemės grąžini
mu tikriesiems jos savininkams. Jau ke
turi metai apie žemės reformą daug 
kalbama, bet ji nejuda iš vietos, sakė 
Prezidentas. Ne kartą tai buvo priminta 
Lietuvai ir Europos Sąjungos pareigūnų. 
Pats žemės ūkio ministras Edvardas Mi
kelis pripažino, kad ministerija gauna 
daugiausia nusiskundimų dėl nemažė
jančių kliūčių atgauti savo žemę, ir 
žemėtvarkos institutas tapo nevaldomas. 
Reformai trūksta ne tik lėšų, bet ir 

•specialistų projektų bei dokumentų 
sudarymui. Reikia daugiau matininkų ir 
paruošti kitus specialistus.

Prezidentas pasiryžęs kreiptis į Vy
riausybę, kad skirtų papildomų lėšų, už 
kurias būtų galima samdyti naujų 
specialistų reformoms vykdyti. Žemės 
reforma turi tapti prioritetine sritimi. 
Vokietijos agrarinės institucijos yra 
pažadėjusios pagalbą kurti kompiuterinę 
žemės reformos sistemą, bet, atrodo, 
ministerija stokoja prityrusių žmonių, kad 
projektą būtų galima inicijuoti.

Žemės ūkio produktų supirkimas ir 
perdirbimas taip pat patraukė Preziden
to dėmesį. Jis skatino steigti daugiau 
kooperatyvų. Tam reikia kooperacinio 
fondo, iš kurio būtų galima finansuoti 
smulkesnius kooperatyvus. Vyriausybė 
turėtų skirti fondui lėšų, gaunamų 
privatizuojant valstybinius objektus. 
Skolintis iš komercinių bankų smulkus 

žemės ūkis negali, nes 13% palūkanos yra 
per aukštos. Remtinos yra ir gerai 
besitvarkančios žemės ūkio bendrovės, 
kad išsikovotų sau didesnę rinką, ypač 
užsienyje. Reikia nepamiršti, kad Lietu
voje dar apie 30% žmonių verčiasi iš že
mės ūkio produkcijos, kai tuo tarpu 
Vakaruose šituo užsiima tik apie 6%. 
Šiuo metu supirkimo įmonės žemdir
biams už pristatytą produkciją yra sko
lingos apie 90 mln. litų. Prezidentas, 
pažadėjo inicijuoti įstatymo aktą, kad 
įmonės privalėtų laiku atsiskaityti su 
žemdirbiais.

Pensijų įstatymo keitimai
Iki 1994 metų, kai buvo priimtas naujas 

pensijų įstatymas, moterys į pensiją 
išeidavo 55 - rių metų, o vyrai - 60 metų. 
Pagal 1994 metų įstatymą nusakyta, kad 
pensijos amžius bus keliamas moterims 
iki 60 metų, o vyrams iki 62 metų ir 6 
mėnesių. Tai buvo daroma kasmet 
padidinantkeliais mėnesiais. Reforma būtų 
užbaigta 2009 metais.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Irena Degutienė teigia, kad likus dabar 
galiojančiame 1994 m. įstatyme nu
matytam pensijos amžiui, ateityje „Sod
ros“ biudžetą ištiks gili krizė-nebus iš ko 
mokėti pensijų. Ministrė teigia, jog 
demografinė statistika rodo, kad 2000 
metais Lietuvoje bus daugiau pensininkų, 
negu dirbančiųjų. Bus neįmanoma su
rinkti pinigų pensijoms mokėti.

Norint išvengti finansinės katastrofos, 
ministrė siūlo parlamentui keisti pensijų 
įstatymą - pagręitinti pensijinio amžiaus 
pakėlimą vyrams ir moterims kas metai 
vienu pusmečiu. Tokiu būdu vyrai nusta

tytą maksimaltĮ pensijos amžių pasieks 6 
- riais, b moterys 3 - jais metais anksčiau 
nei numatyta dabar galiojančiame įstaty
me. Numatoma, kad, pakėlus pensijos 
amžių, atsiras daugiau bedarbių. Įstatymo 
projekte numatomos net trys galimybės 
padidėjusiai bedarbystei finansuoti.

Profsąjungų centro taryba priėmė 
rezoliuciją prieš pensijų amžiaus didi
nimą. Ji reikalauja, kad Seimas, Prezi
dentas ir Vyriausybė sustabdytų tokį 
sprendimą, nes kitu atveju imsis protesto 
akcijų. Rezoliuciją parėmė profsąjungų 
susivienijimas.

Dabar „Sodros“ mokesčio 30% moka 
darbdavys if 1% dirbantysis. Kitose ša
lyse šis mokestis yra aukštesnis. Atrodo, 
kad Lietuvos pensijų sistema tarptauti
nėse organizacijose yra aukštai vertina
ma. Ją pavyzdžiu stato kitoms šalims, 
kaip Lenkijai ir net Prancūzijai, teigė 
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Ire
na Degutienė.

Nesutarimai partijose?
Jau kuris laikas kaip girdime apie 

nesutarimus Konservatorių partijoje, ypač 
tarp jos vadovų Seimo pirmininko V. 
Landsbergio ir Vyriausybės vadovo G. 
Vagnoriaus. Abu vadovai tai paneigė. Nė
ra abejonės, kad tarp jų esama nuomo
nių skirtumų, nes abu jie žiūri iš skirtin
gų perspektyvų ir abu užima skirtingus 
aukštus valstybės postus. Partijos žmo
nėms esant valdomose pozicijose inte
resai dažnai kertasi. Ministrui pirminin
kui G. Vagnoriui labiausiai rūpi valsty
bės administracija, kad ministerijos veik
tų be priekaištų, tad jam ne tiek svarbu 
partijos statusas, kiek ministro sugebėji
mas vadovauti ministerijai. Tačiau di
delis ministrų keitimas gali privesti 
valdančią Konservatorių partiją prie nau
jų parlamento rinkimų.

Kitose partijose taip pat randame 
pasistumdymų ir galimų skilimų. Krikš
čionių demokratų partija, kuri buvo at
kurta jau 1989 metais ir kuri turėjo aukš
tus visuomenės apklausos reitingus, 
šiandien taip pat turi neramumus partijos 
viduje. Prieš porą savaičių buvo pagar
sinta apie Ignato Uždavinio ir Petro Gra
žulio pašalinimą iš partijos. Tokiam 
balsavimui pritrūko pritarėjų ir buvo 
nusileista. Dabar jų šalininkai apkaltino 
kolegą Feliksą Palubinską partijos 
skaldymu, o Uždavinys ir Gražulis su 
savo pritarėjais grąsino sušaukti neeilinį 
partijos tarybos posėdį, kuriame būtų 
svarstomas F. Palubinsko ir dar kelių 
krikdemų vadovų pašalinimas iš valdy
bos. Nuomonių skirtumas ir nesantaika 
išryškėjo partijai suėjus į koaliciją su 
konservatoriais - kiek nuolaidų galima 
daryti konservatoriams. Tradiciniai 
krikdemai įgavo ortodoksų vardą. Par
tijos vadovas Algirdas Saudargas pareiš
kė, kad skilimo požymių jis nepastebįs.

Panašūs nesutarimai vyksta ir So
cialdemokratų partijoje. Praeito mėnesio 
gale socialdemokratų parlamentaras Jo
nas Valatka pareiškė, kad partijoje 
artimiausiu laiku bus įkurta frakcija, tu
rinti skirtingą požiūrį į Lietuvos saugu
mo problemas bei kitais klausimais. J. 
Valatka paaiškino, jog tai numatyta parti
jos konstitucijoje ir tai nereiškia partijos 
skilimo. Gegužės 29 d. socialdemokratai, 
Rimanto Dagio ir Jono Valatkos prita
rėjai, susirinko Raudondvaryje prie 
Radviliškio, ir įsteigė partijos frakciją 
„Socialdemokratija 2000“. Frakcija įs
teigta todėl, kad R. Dagys buvo pašalin
tas iš socialdemokratų frakcijos pirmi
ninko pavaduotojo posto. Be to, kai ku
rie socialdemokratai nepritaria suartėji
mui su LDDP. , „ . . ,Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Gegužės 30 d. LDDP ir Socialdemo
kratų prezidiumai susitiko ir aptarė 
bendradarbiavimo Seime klausimą. Abi 
partijos žada koordinuoti savo veiksmus 
ruošiant opozicijos darbotvarkes, bal- 
uojant dėl svarbių įstatymų, kreipiantis į 
Konstitucinį Teismą ir dirbant parla
mento komisijose. Su šypsena LDDP 
vadovas Česlovas Juršėnas pareiškė, kad 
tai buvo pirmas tokio lygio dviejų par
tijų susitikimas. Tai visai nepakeliui 
„Socialdemokratija 2000“ frakcijos 
nariams, todėl artimesnis bendradar
biavimas partijų lygyje nebuvo keliamas.

Naujas saugumo vadovas
Birželio 2 d. Seimas patvirtino Mečio 

Laurinkaus kandidatūrą Valstybės sau
gumo departamento vadovu. 73 par
lamentarai balsavo „už“, 4 „prieš“ ir 15 
susilaikė. „Už“ balsavo kai kurie LDDP, 
socialdemokratų, centro frakcijos nariai. 
LDDP narys Juozas Bernatonis teigė, kad 
frakcijoje nebuvo prieštaraujančių M. 
Laurinkaus kandidatūrai. Tačiau, jei M. 
Laurinkus įpainios konservatorių intere
sus, frakcijos nuomonė greit pasikeis, 
sakė J. Bernatonis.

Dabar M. Laurinkus vadovauja Seimo 
Užsienio reikalų komitetui. Jis turės 
atsisakyti savo mandato Seime, o jo 

vienmandatinėje rinkiminėje apygardoje 
Panevėžyje turės būti rengiami nauji 
rinkimai. Į Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininko postą tinkamiausias, 
atrodo, bus profesorius Bronius Kuz
mickas.

Kaip pranešė LE radijas, Mečys 
Laurinkus žada darbą pradėti nub 
inventorizacijos ir programos parengi
mo. Jo manymu, Saugumo departamen
tas turi išlaikyti paslaptis, tačiau jis ne
turi būti paslaptingas ir neprieinamas. 
Laikui bėgant, departamentas turėtų per
eiti valstybės žinion.

Į Lietuvą atskrido pirmas 
NATO lėktuvas

Gegužės 2 d. iš NATO bazės prie 
Koeln'o, Vokietijoje, į Lietuvą atskrido 
pirmas NATO ankstyvo perspėjimo 
AVAX sistemos lėktuvas. Lėktuvas 
nusileido Lietuvos karo aviacijos Zoknių 
oro uoste. Tai buvęs Sovietų Sąjungos 
kari nis aerodromas, tada priglaudęs ne tik 
įvairiausio tipo lėktuvus, bet ir atominius 
ginklus. Jis buvo pabaisa NATO pajė
goms šiaurės Europoje. Šiandien į jį 
NATO lėktuvas nusileido Lietuvos 
aviacijos kvietimu. Trijų su puse kilo
metrų ilgumo nusileidimo takas gali pri
imti didžiausius pasaulyje lėktuvus, kaip 
„Tristar 1011“, „Lockhead“ . Tiesa, takui 
reikia remonto maždaug už 40 milijonų 
litų. Pastatytas naujas kontrolės bokštas 
su modernia elektronine įranga ir kitais 
naujais pastatais. Tačiau dar tebeesama ir 
senų sovietinių barakų, su išplėštais lan
gais ir durimis, išdraskyta vandentiekio 
ir elektros įranga.

Lietuvos karo aviacija užima tik dalį 
milžiniško Zoknių oro uosto ploto. Kita 
dalis priklauso Šiaulių miestui, kur bus 
steigiama laisvoji ekonominė zona, jei 
bus gauta iš valstybės lėšų ir bus surasti 
investitoriai.

Sąjūdžio dešimtmetis
Lietuvos Sąjūdis buvo įkurtas 1988 m. 

birželio 3 d. MokslųAkademijos salėje, 
Vilniuje. Tada buvo išrinkta 35 žmonių 
iniciatyvinė grupė. Iniciatyvinė grupė į 
dešimtmečio minėjimą kvietė 1988 me
tų aktyvistus, tikėdami, kad tai puiki pro
"Mūsų Pastogė" Nr.23 1998.6.15 psl.2

ga pabūti kartu Sąjūdžio bendražygiais - 
draugais. Katedros aikštės minėjime 
dalyvavo Prezidentas Valdas Adamkus ir 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsber
gis. Nėra abejonės, kad Sąjūdis buvo 
populiarus. Jis buvo priimtinas daugumai 
Lietuvos žmonių, nes jis nebuvo nei per 
daug radikalus, nei per daug ramus.

Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės nariai įkūrė savo 
klubą, ragino buvusius sąjūdiečius rašy
ti prisiminimus, rinkti nuotraukas ir 
dokumentus, kad įamžintų tą laikotarpį ir 
Sąjūdžio istoriją.

Princas Andrew Lietuvoje
Britanijos karališkosios šeimos narys, 

Yorko hercogas princas Andrew buvo 
dviejų dienų vizitui atvykęs į Lietuvą. Į 
Vilnių jis atskrido birželio2d.iš Rygos, 
aplankęs Estiją ir Latviją. Antakalnio 
kapinėse jis pagerbė žuvusius už Lietu-' 
vos nepriklausomybę. Tą pačią dieną jis 
susitiko su Seimo pirmininku Vyt. 
Landsbergiu, o kitą dieną su Prezidentu 
Valdu Adamkumi. Tą pačią dieną jis 
aplankė Kauną ir baigė savo vizitą Bal
tijos kraštuose.

Sekimų tyrimas tebevyksta
Specialioji Seimo komisija, prižiūrinti 

operatyvinės veiklos įstatymą, pareiškė, 
jog nerado duomenų, kad Lietuvoje bu
vo sekami aukšto rango pareigūnai, bet 
pripažinta, kad nėra įrodymų, jog sekimo 
nebuvo. Pasak komisijos pirmininko 
Virgilijaus Martišausko, norint tiksliai 
atsakyti, reikėtų atlikti įvairius tardymi
nius veiksmus, kuriuos galėtų atlikti tik 
nepriklausomas specialus prokuroras. 
Specialioji Seimo komisija nori susirink
ti po savaitės ir tada parengti galutines 
išvadas.

Buvęs vidaus reikalų ministras Vidas 
Žiemelis komisijai teigė, kad slaptai ne
buvo klausomasi nė vieno Seimo nario 
telefoninių pokalbių. Dėl publikacijos 
„Lietuvos ryte“ jis kreipsis į Generalinę 
Prokuratūrą, prašydamas ištirti kelių Sei
mo narių raštą. Šiame rašte buvo prašo
ma patikrinti ar Vytautas Stankevičius, 
Romasis Vaitekūnas; Jurgis Jurgelis ir 
kiti nėra padarę nusikaltimų. Speciali 
tyrimo tarnyba tokių dokumentų netu
rėjo.

Prezidento interviu su 
„Izvestija“

Kaip praneša Laisvosios Europos ra
dijas, birželio mėnesio pradžioje Pre
zidentas Valdas Adamkus turėjo interviu 
su Rusijos dienraščio „Izvestija“ ko
respondentu Nikojal Taškevič.

Prezidentas V. Adamkus laikomas 
nuolaidžių ir nekonfliktuojančiu poli
tiku. Jis įdiegė visiškai naują darbo sti
lių, kaip ir Amerikoje, besiremiantį 
dalykiškumu bei tikslumu. Reikalui esant, 
prezidentas parodo tvirtą savo būdą, ko 
anksčiau niekas nepastebėdavo. Ne
kreipdamas į valdančiosios partijos 
pasipriešinimus, Prezidentas išreikalavo 
esminių pakeitimų vyriausybėje, pir
miausiai įvertindamas kandidatų į mi
nistrus dalykines savybes, o ne partinę 
priklausomybę. Prezidentas pasiekė, kad 
būtų panaikintos nereikalingos minis
terijos bei žinybos.

Prezidentas prisipažino, jog prieš 
pradedant darbą Lietuvoje, jis ne
pakankamai įvertino kai kurių politikų 
ir valdininkų sugebėjimą priešintis 
sprendimų priėmimui ir remtis ne logi
kos dėsniais ar valstybės reikmėmis, o 
partiniais ar grupiniais interesais. Val
dininkai skęsta nereikšmingose prob
lemose, kurias sprendžiant švaistomas

Subyrėjus vienam ratui, birželio 3 
dieną greitasis Miuncheno - Hamburgo 
traukinys nuvažiavo nuo bėgių ir nu
griovė ant savęs tiltą, ėjusį virš 
geležinkelio. Nelaimė įvyko ties Esche
de miestu, tarp Celle ir Uelzen. Žuvo 
virš šimto žmonių . Traukinys važiavo 
200 kilometrų į valandą greičiu. Tai pir
ma tokia katastrofa Vokietijoje, kurioje 
jau daugelį metų didžiuosius miestus 
jungia greitiesiems traukiniams pri
taikytų geležinkelių tinklas. Australija 
planuoja artimoje ateityje tokiu ge
ležinkeliu sujungti Sydnėjų su Canber
ra, o eventualiai ir su Melburnu.

Birželio 4 dieną Rytų Timore nukrito 
Indonezijos karinis malūnsparnis. Žu
vo visi skridusieji vienuolika kariškių, 
jų tarpe Udaya karo apygardos viršinin
kas generolas majoras Judomo, Rytų 
Timoro armijos štabo viršininkas pik. 
Sidabutar ir beveik visa Rytų Timoro 
armijos vadovybė.

Jungtinių Tautų gen. sekretorius Kofi 
Annan kreipėsi į Indonezijos preziden
tą dr. B. J. Habibie, kad Rytų Timoro 
politiniai kaliniai nebūtų išskirti iš pre
zidento paskelbtos politinių kalinių am
nestijos. Kofi Annan siūlo tarpininkauti 
Indonezijos, Portugalijos ir Jungtinių 
Tautų pasitarimuose, legalizuojant Ry
tų Timoro statusą. Nei Portugalija, nei 
Jungtinės Tautos nepripažįsta Rytų Ti
moro inkorporacijos į Indoneziją.

Birželio 4 dieną į rusų erdvės stotį 
"Mir" atskrido iš Cape Canaveral 
grįžtamoji raketa "Discovery”, atgabe
nusi įvairių reikmenų rusų astronau
tams. Birželio 9 dieną raketa išskrido 
atgal į JAV, pasiimdama australą astro
nautą Andy Thomas, kuris keletą 
mėnesių praleido "Mir" stotyje. Erdvės 
stotyje pasilikę du rusai astronautai į 
žemę grįš rugpjūčio mėnesį, palikdami 

brangus darbo laikas. Tuo tarpu paprastų 
žmonių reikalai nueina į antrą planą. Taip 
pat pastebėjo, kad dažnai jam sakoma ne 
tai', kaip yra iš tikrųjų, o tai, ką jis norėtų 
išgirsti. Prieš bet kokią skirtingą nuo
monę stojama piestu. Su ja kovojama, jai 
skiriama daug jėgų, kurias būtų galima 
panaudoti gerokai vertingesniems už
siėmimams. Sunku, sakė V. Adamkus, 
pakeisti žmonių mąstymą, susiforma
vusį „brandaus socializmo metais“. Se
niai laikas atsisveikinti su praeitimi.

Žurnalistas domėjosi iš kur V. Adam
kus moka rusiškai. Išmoko dirbdamas 
Amerikos karinėje žvalgyboje ir ben
dradarbiaudamas su rusų kilmės imi
grantais JAV-ėse. Rusijos atžvilgiu V. 
Adamkus yra pasirengęs bet kokioms 
diskusijoms. Pirma, šalys turėtų 
aptarti ūkio klausimus, susitarti dėl lais
vos prekybos, išspręsti finansinius 
klausimus. Sukūrus tvirtą ekonominį 
bendradarbiavimo pamatą, galima per
eiti ir prie politinių ryšių.

Paklaustas dėl rusiškų mokyklų, 
Prezidentas atsakė, kad tai greičiausiai 
esąs šeimyninis ginčas dėl turto ir jį ne
reikia paversti didele politine problema. 
Paklaustas dėl Kaliningrado srities, V. 
Adamkus atsakė, jog jam Kaliningrado 
problema atrodo esanti išspręsta. Yra 

"Mir" savo likimui - nukritimui Ramia
jame vandenyne. Dar šiais metais ame
rikiečių NASA organizacija pradės 
erdvėje montuoti modemiškesnę erd
vės stotį - laboratoriją.

Eritrėjos karo aviacijai bomabarda- 
vus miestą Etiopijoje, o Etiopijos karo 
aviacijai puolant taikinius Eritrėjos 
sostinėje Asmaroje, birželio mėn. 5 
dieną pasienio incidentai tarp Eritrėjos 
ir Etiopijos išsivystė į atvirą karą. Per 
trumpas paliaubas birželio 7 dieną iš 
Asmaros oro keliu buvo evakuota apie 
600 užsieniečių, jų tarpe 22 australai.

'iy'ųtį'ųįy
Serbijos policija ir kariuomenė, re

miama sunkiosios artilerijos, kovoja su 
albanais separatistais Kosovo provinci
joje. Albanai civiliai masiniai bėga į 
gretimą Albaniją. Jų žiniomis, serbai 
nedaro skirtumo tarp sukilėlių ir civi
lių. Albanų kaimai sudeginami, kad gy
ventojai negalėtų į juos sugrįžti, prave
damas "etninis valymas". D. Britanijos 
iniciatyva, didžiosios Europos valsty
bės tariasi dėl priemonių, kuriomis bū
tų galima priversti serbus sustabdyti šią 
akciją, galimas NATO įsikišimas.

95 metų amžiaus komikas Bob Hope 
nustebo, kai sužinojo, kad JAV kongre
sas pranešė apie jo mirtį ir įvertino jo 
nuopelnus. Kongreso kalbėtojams teko 
paraudus atsiprašyti, kad per lengvai 
patikėjo į Internetą per klaidą atklydusiu 
nekrologu.

Australės moterys krepšininkės 
("Opalai") išsikovojo bronzos medalį - 
trečiąją vietą - pasaulio moterų krepši
nio pirmenybėse. JAV rinktinė laimėjio 
pirmąją vietą, Rusijos rinktinė - antrąją, 
kovoje dėl trečiosios vietos australės 
įveikė Brazilijos krepšininkes.

Spaudai paruošė 
Vytautas Patašius

tarptautinės sutartys, tiksliai nustatytos 
sienos. Lietuva jokių pretenzijų niekam 
neturi. Lietuva yra demokratinė laisva 
visuomenė; jei pavieniai politikai Ka
liningrado klausimą kelia, tai jų asme
ninis reikalas. Lietuva ir toliau laikysis 
tarptautinių įsipareigojimų.

Į klausimą ar neketina lankytis Rusi
joje, V. Adamkus atsakė: „Kelionei į Ru
siją visada pasirengęs'.’

Rusijos prieštaravimą Lietuvos siekiui 
jungtis į NATO, Prezidentas apibūdino 
kaip psichologinę problemą. NATO nėra 
prieš ką nors nukreipta. Rusijos santykiai 
su kaimynine Norvegija, kuri yra NATO 
narė, yra puikūs. Lietuva santarvėje ma
to pastovumo ir saugumo garantą. 
Šiandieninė patirtis rodo, kad ateities 
konfliktai gali kilti pietuose, ką patvirtina 
ten vykstantys karai ir branduoliniai 
bandymai.

Pabaigoje „Izvestijos“ žurnalistas 
paklausė: „Per rinkimų vajų žurnalistai 
Jus gerokai papešiojo, tačiau jų kritika 
gerokai pritilo, kuo tai paaiškinti?“

V. Adamkus jam atsakė: „Man sunku 
spręsti. Žinoma pikta, kad tave neteisin
gai kritikuoja ir rašo. Pergyveni. Tačiau 
kritikos nebijojau ir nebijau. Manau, kad 
tai rimtas pagalbininkas darbe“.
Spaudai paruošė Anskis Reisgys

2



^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE^ 
Paramą prisimenant

Red. Pastaruoju metu vis dažniau iškyla kalba apie Lietuvai vienokiu ar kitokiu 
būdu teikiamą materialinį pagalbą. Jos dydį Lietuvos institucijoms bando su
sumuoti ALB Krašto Valdyba. Šia tema užkalbinome sydnėjiškį visuomenininką 
p. Joną Zinkų.

„M. P.“ Jau beveik 10 metų, kaip 
prasidėjo „Paramos Lietuvai“ or
ganizuotas rinkimas. Šioje srityje Jūs 
daug dirbote. Pirmiausia, gal pasi
dalinkite vienu kitu asmeniniu pri
siminimu apie Australijos lietuvių 
dosnumą ir entuziazmą, kai toks vajus 
prasidėjo.

J. Z. Tikrai malonu prisiminti 1989 - 
1990 metų didžiuosius Lietuvos įvy
kius, ir tuo laiku Australijoje gyvenan
čių lietuvių dvasinį pakilimą. Su 
Atgimimu Lietuvoje brendo ir mūsų 
džiaugsmas ir pasididžiavimas. Linkė
jome sėkmės "Lietuvos kelyje" sukabin
tomis rankomis ir patriotinėmis daino
mis už savo tautos laisvę kovojantiems 
tautiečiams. O tuo laiku įvykiai nesto
vėjo vietoje.

1990 m. Sovietų Sąjungos vadovams 
paskelbus Lietuvai ekonominę blokadą, 
PLB valdyba su pirmininku dr. Vytautu 
Bieliausku nutarė kreiptis į visas 
užsienyje esančias Lietuvių Ben
druomenes, prašydama jungtis ir steig
ti fondą „Pagalba Lietuvai“. ALB 
Krašto Valdyba (Sydnėjuje) telefaksu 
gavusi PLB valdybos nurodymą, per 
„Mūsų Pastogę“ Nr. 18 (1990.5.7) skel
bė tokį pranešimą:

„PLB Valdyba, konkrečiai reaguo
dama į Lietuvos blokadą, įsteigė 
programą „Pagalba Lietuvai“, kurios 
tikslas kaupti visokeriopą pagalbą 
Lietuvos Respublikai. PLB Valdyba 
kreipėsi į visų Lietuvių Bendruomenių 
Valdybas, prašydama prisidėti prie 
„Pagalba Lietuvai“. Prašo paskelbti 
savo kraštuose aukų rinkimą, jas lai
kyti savo ižde, PLB informuojant apie 
jo stovį ir būti pasiruošus lėšas per
kelti pagal PLB Valdybos nurodymus. 
Prašyti visas savo organizacijas 
sustabdyti bet kokį kitų aukų rinkimą. 
Dabar pirmenybė skirta Lietuvai“.

Dar 1989 metų gale ALB Krašto 
Valdyba buvo skelbusi, kad renkamos 
aukos Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džiui remti, o „Mūsų Pastogės“ Nr.48 
(1989.12.4) paskelbti ir pirmieji au
kotojai: Alfa Savickienė, Elena Lau
rinaitienė, Marija ir Antanas Statkai ir 
Vladas Račkauskas. Trys paskutinieji 
aukotojai jau yra mirę.

Tuo laiku kitose Apylinkėse jau Vei
kė kitais pavadinimais įsisteigę fon
dai: Lietuvos Atstatymo fondas, Lie
tuvai Remti fondas, Lietuvos Tremtinių 
Šalpa, Vilniaus Universiteto Mokslinei 
Bibiliotekai Remti fondas ir kiti.

Paskelbus fondą „Parama Lietuvai“ 
Australijoje (1990.5.7), aukos į tą fon
dą plaukė stebėtinai greitai. Nereikėjo 
tolimesnių raginimų ar prašymų. Patys 
žmonės noriai aukojo net ir dideles pi
nigų sumas. Aukojo netgi ir tie, kurie 
anksčiau nenorėjo mokėti ALB nario 
mokesčio (5 dol.), fondui skyrė stam
bias pinigų sumas. Tuo laiku būdamas 
ALB Krašto Valdybos iždininku, ma
čiau ir gėrėjausi tautiečių dosnumu sa
vo tėvynės paramai. Tik per porą 
savaičių, iki gegužės mėnesio pabai
gos, fonde jau buvo 16 000 dolerių. 
Nesustojo aukos plaukusios į fondą ir

Jonas Zinkus

kitais mėnesiais. Didžiausia vienos 
moters vienkartinė auka buvo 2000 
dolerių, o negausi lietuviais Pertho 
Apylinkės Valdyba atsiuntė 16 000 
dolerių. Iki metų.galo į fondą įplaukė 
93 104 dolerių.

1990 m. gegužės mėnesį iš Vakarų 
Europos į Lietuvą už vaistų perveži
mą, kartu su fondu „Pagalba Lietuvai“, 
apmokėjo Adelaidėje ir Melburne 
veikusieji fondai. Buvo gauta LR 
sveikatos ministro J. Oleko padėka 
Australijos lietuviams. Vėliau atsira
dus kitiems vaistų pervežimo ap- 
mokėtojams, pinigai buvo grąžinti į 
Australiją. Taip pat, LR vyriausybei 
pageidaujant skubiai pagalbai arčiau 
turėti šiek tięk pinigų 5000 dolerių 
buvo išsiųsti į vieną Švedijos banką. 
Keičiantis ALB Krašto Valdyboms, 1991 
metų pradžioje fondo „Pagalba Lietu
vai“ tvarkymą perėmė ALB Krašto 
Valdyba Canberroje.

„M.P.“ Dabar Jūs, kaip ALB Kraš
to valdybos pagalbininkas, ruošiate 
apžvalgą apie Australijos lietuvių 
paramos dydį ir apimtį. Kaip ši ap
žvalga sudaroma, ką ji parodys?

J. Z. Iš pranešimų žinome, kad per 
„Talką“ į Lietuvą buvo išsiųsta virš 5 
milijonų dolerių. O dar kiek pinigų 
nuvežė giminėms vykstantieji į Lie
tuvą? Tais pačiais keliais (per „Talką“ 
ir keliaujančius į Lietuvą) nuvežta 
parama ligoninėms, prieglaudoms ir 
kitoms žinyboms Lietuvoje. Kad 
pasibaigtų spėliojimai, ALB Krašto 
Valdyba, tikėdamasi organizacijų ir 
fondų vadovų pagalbos, stengiasi su
rinkti tikslesnes žinias. Darbas, kurį 
man pavedė ALB Krašto Valdyba, gali 
būti sėkmingas tik jeigu paramą siun
tusių organizacijų vadovai ir pavieniai 
siuntėjai prie to darbo prisidės. Dabar 
apžvalgos sudarymas eina prie galo.

Esu dėkingas visiems, kurie 
atsiuntė savo pranešimus, ir tiems, ku
rie dar gali atsiųsti, ar atsiųs jau duo
tų pranešimų papildymus. Lig šiol gau
tas tik vienas a.a. kun. P. Butkaus 
testamentinis palikimas Lietuvai. Ačiū 
jo testamento vykdytojams.

Apžvalgos „Parama Lietuvai“ pra
džia buvo paskelbta šių metų 19 - me 
„Mūsų Pastogės“ numeryje ir 21 - me 
„Tėviškės Aidų“ numeryje. Norėta 
sužinoti kiek ir kam paramos buvo 
skirta Lietuvoje. Buvo parinkta dešimt 
paramos rūšių, skelbtų 28 - me „Mūsų 
Pastrogės“ numeryje. Ne visuose 

gautuose pranešimuose tai buvo pa
rodyta, todėl tokie bendri skaičiai buvo 
nukelti į skiltį "Įvairi pagalba". Jau 
dabar surinktais duomenimis pirmauja 
prieglaudos, Tremtinių namai ir reli
ginė šalpa, pasiekusios šešių skaitlinių 
sumas.

„M.P.“ Turbūt nelengva apskaičiuo
ti kokiomis sumomis Australijos lietu
viai yra sušelpę gimines ir asmeninius 
pažįstamus Lietuvoje. Bet turbūt 
lengviau susumuoti organizuotos pa
ramos dydį?

J. Z. Žinodami mūsų tautiečių ne
rangumą, net ir nebandėme surinkti da
vinius, kiek Australijos lietuviai yra 
parėmę savo gimines ir draugus Lie
tuvoje. Tikimės, kad fondai ir or
ganizacijos veda atskaitomybę ir ge
riau gali parodyti savo suteiktą para
mą Lietuvai.

„M.P,“ Atrodo, jog parama Lietuvai 
dabar yra susilpnėjusi. Kokios prie
žastys? - aukotojų finansinis nuovar

Pranešame, kad LR Generalinis garbės konsulas Viktoras Šliteris bus 
Lietuvoje nuo š. m. birželio 17 d. iki liepos 12 d. Esant skubiam reikalui, 
prašoma kreiptis į Garbės konsulą Melbourne Andrių Žilinską.

"M.P." inf.

padėka
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugijos V-ba dėkoja: p. S. 

Skoruliui ir visiems aktoriams už vaidinimą "Bananai".
Taip pat dėkojame p. Arvydui Rupšiui, Lietuvių Klubui, Viscontini 

šeimai, A. Stasiūnaitienei už paaukotus fantus loterijai ir Jonui Šarkauskui 
už vaidinimui parūpintas kaukes. Visiems didžiulis lietuviškas ačiū.

____________________ SLMSGD-jos Valdyba

Atsiųsta paminėti
Algimantas Taškūnas, NEREIKALINGŲ 

SVETIMŽODŽIŲ RINKINYS, išleido LSS 
(Lietuvos Studijų Sambūris Tasmanijos 
Universitete), Sandy Bay, Tas., Australia, 
1998.

Rinkinio įvade autorius rašo: „Vieni 
žmonės renka pašto ženklus, kiti - 
senoviškus pinigus, o aš renku nerei
kalingus svetimžodžius“. Toliau auto
rius pabrėžia, kad jo sudarytas rinkinys 
nėra lituanistinis veikalas, žodynas ar 
mokslinė kritika, bet tiktai sąrašas 
nereikalingų svetimžodžių, surinktų iš 
gyvosios kalbos, laikraščių ir žurnalų 
Lietuvoje ir svetur. Pripažindamas kai 
kuriuos svetimžodžius kaip įsišak
nijusius, „įsipilietinusius“ tarptautinius 
žodžiuSjbe kurių sunku išsiversti, kaip 
pav. telefonas, radijas, centas, autorius 
pažymi, kad mūsų kalbon yra įsibro
vusių daug iš kitų kalbų pasiskolintų 
žodžių, taip vadinamų barbarizmų, ku
rie bando užgožti grynus lietuviškus

gis? paramos „nuslydimo“ galimybė? 
„kiauro maišo“ įspūdis? ir t.t.

J, Z. Parama Lietuvai, manau, yra 
susilpnėjusi, o fondas „Pagalba Lietu
vai“ visai sustojęs. Su vis besikeičian
čia ALB Krašto Valdybų kaita, į kitus 
miestus keliaudamas fondas „Pagalba 
Lietuvai“ prarado savo pirmykštį 
įsibėgėjimą. Kai fondo tvarkymas per
ėjo į trečiąsias ar ketvirtąsias rankas, 
jis prarado savo prigimtinę paskirtį. 
Sustojo į jį plaukusios aukos. Man at
rodo, fondas „Pagalba Lietuvai“ būtų 
geriau atlikęs savo paskirtį, jei nuo 
pradžios jį būtų valdęs tam reikalui 

sudarytas pastovus fondo komitetas. 
Kurį laiką visą paramą Lietuvai pri
stabdė LDDP rinkimų laimėjimas 
Lietuvoje.

Manau, kad visi (net ir neprisidėję), 
Australijoje gyveną lietuviai gali 
pasidžiaugti mūsų parama greitesniam 
mūsų Tėvynės Lietuvos atsigavimui.

žodžius. Pavyzdžiui, kompanija (vieto
je bendrovė), komplikuota (painu), 
komfortas (patogumas), anonsas (skel
bimas, pranešimas) ir t.t. Tokių ne
reikalingų svetimžodžių autorius su
rinko gerokai virš tūkstančio (1216).

Pavyzdžiu kaip lengva sužaloti kalbą 
neatsakingai naudojant svetimžodžius, 
autorius prideda du Antano Musteikio 
liūdnai juokingus straipsnelius: „ Nau
joji kalbinė žargonija“ ir „Nauja Bal
tijos kiltis Avuteil?“. Skaitome: „Kon
sultuotas bumo piko spikeris delimi
tavo faktografišką stresą“ (61 psl.), ar
ba „Vakcinuota supermanekenė ren
gia ekvivalentinės infrastruktūros 
performansus“ (63 psl.).

Paryškindami autoriaus mintį, rinkinį 
puošia linksmi Kev Bailey piešiniai.

Antrame viršelio puslapyje lietuvių ir 
anglų kalbomis pateikta trumpa Lietu
vos Studijų Sambūrio (LSS) Tasmani
jos Universitete apžvalga, o rinkinio 
gale nurodyti rinkinį ruošiant naudoti 
šaltiniai ir paskelbtas ilgokas po visą 
pasaulį pasklidusių bendradarbių są
rašas.

Šis nereikalingų žodžių rinkinys tik
rai naudingas ir įdomus ne tik gimto
sios kalbos mylėtojams, bet gali būti 
graži dovanėlė draugams ir giminėms 
čia Australijoje ar užjūriuose.

Tenka tik įvertinti ir pasidžiaugti 
Alg. Taškūno įdėtu darbu ir jo rūpesčiu 
bei pastangomis išlaikyti gryną lietu
vių kalbą tiek svetur, tiek ir pačioje 
Lietuvoje.

Šią 65 psl. knygutę galima užsisaky
ti adresu: LSS, Post Office Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7006. Kaina 5 dol., už 
persiuntimą pridėti 2 dol.

D. S,
'Mūsų Pastogė" Nr.23 1998.6.15 psl. 3
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Pokario trėmimai
Red. Sovietmečiu apie trėmimus nebuvo kalbama, todėl kompartijos ir NKVD 

instrukcijos, trėmimų vietovės ir tremiamųjų skaičiai liko uždrausta paslaptimi. 
Tik po Kovo Vienuoliktosios atsidarė dar nesunaikinti archyvai. Spausdiname 
ištraukas iš istoriko Eugenijaus Grunskio studijos.

1948 - ieji Lietuvai buvo nesibaigian
čių trėmimų metai. 1947 m. gruody 
prasidėjęs „banditų šeimų“ vežimas 
truko iki 1948 m. balandžio. Tremta 
palaipsniui iš atskirų apskričių. Per 4 
mėn. į Sibirą išvažiavo 1022 šeimos 
(3938 žmonės). Tačiau sovietų valdžiai 
Maskvoje ir Vilniuje toks trėmimo 
mastas pasirodė per mažas ir per lėtas. 
Todėl buvo suplanuota vienkartinė 
masinė akcija.

Pagal ištremtų žmonių skaičių di
džiausios buvo 1948 m. gegužės, 1949 
m. spalio mėn. deportacijos.

Tremiamų žmonių („banditų“, „ban
ditų pagalbininkų - buožių“, „na
cionalistų“, „buožių“ šeimų) įskaiti
nes bylas sudarydavo LSSR MGB 
apskričių (nuo 1950 m. - rajonų) sky
riai, o jas tvirtindavo LSSR valstybės 
saugumo ministras. Patvirtintos bylos 
grįždavo į MGB apskričių skyrius, ir 
ten buvo sudaromi tremtinių šeimų 
sąrašai, kuriuos peržiūrėdavo LKP (b) 
apskrities komiteto pirmasis sekretorius 
ir pasirašydavo vykdomojo komiteto 
pirmininkas. Siekiant išvengti ap
maudžių apsirikimų, kai dėl perdėto 
vietinių pareigūnų uolumo į sąrašus bu
vo įtraukiami ir išvežami partinių ir 
sovietinių funkcionierių artimi gi

Šitaip elgėsi Sniečkus
Red. Po Stalino mirties buvo pradėta 

leisti įvairių tautų tremtiniams grįžti 
namo. Tik Lietuvoje tam priešinosi 
Antano Sniečkaus vadovaujama Lie
tuvos komunistų partija. Apie tai 
pasakoja istorikas Vytautas Tininis sa
vo knygoje „Sniečkus: 33 metai val
džioje ", Vilnius 1995.

* * *

Stalinui mirus, iš pradžių Sniečkui 
1954 - 1956 m. politinės permainos 
Sovietų Sąjungoje buvo netikėtos ir 
nepriimtinos. Praktiškai buvo griauna
ma tai, dėl ko taip sunkiai ir ilgai buvo 
kovojama: grąžinami iš įkalinimo ir 
tremties vietų “buožės, banditai, jų 
rėmėjai, kunigai, buržuaziniai veikėjai 
ir nacionalistai“, atsisakyta „aštrėjan
čios klasių kovos“ teorijos ir politinio 
budrumo politikos. Todėl, skirtingai negu 
Maskvoje, Lietuvoje po SSKP XX 
suvažiavimo represijų kritika buvo 
nepageidaujama, netgi visaip slopina
ma. Sniečkus ir senieji LKP veteranai 
niekaip negalėjo susitaikyti su tuo, jog 
tai, ką jie darė prieš karą ir pokario 
metais, buvo neteisinga ir klaidinga. 
Sniečkus niekada asmeniškai neap
gailestavo dėl ištremtų ir nužudytų 
Lietuvos gyventojų - visam laikui jie 
pasiliko klasiniais priešais. Šios nuo
monės buvo dauguma senųjų LKP na
rių. Žinoma, oficialiuose pasitarimuose 
Sniečkus yra kritiškai vertinęs staliniz
mo nusikaltimus, tačiau tai buvo daro
ma tik dėl politinės konjunktūros - tik
ro nuoširdumo niekada nebuvo. Šis 
reiškinys gerai atsispindėjo to meto 
grožinėje ir istorinėje literatūroje. Jei
gu Rusijos rašytojai „atšilimo“ metais 
beveik atvirai rašė apie represijas ir 
nekaltų žmonių aukas, tai Lietuvoje ši 
tema buvo draudžiama. Net jeigu lite— 
"Mūsų Pastogė" Nr.23 1998.6.15 psl. 

minaičiai, LKP (b) CK stengėsi kon
troliuoti tremtinių šeimų sąrašų su
darymą.

Siekiant išlaikyti paslaptyje pa
sirengimą trėmimams ir išvengti gy
ventojų panikos bei slapstymosi, ma
sinės deportacijos buvo užšifruojamos 
nekaltais pavadinimais. 1948 m. trė
mimai buvo užkoduoti žodžiu „Vesna“ 
(„Pavasaris“), 1949 m. - „Priboj“ 
(„Bangų mūša“). 1951 m. - „Osen“ 
(„Ruduo“). Šie terminai buvo varto
jami saugumo ir vidaus reikalų įstai
gų tarnybiniame susirašinėjime, radijo 
ir telefono pokalbiuose. Apie trėmimo 
operacijos eigą telefonu „VČ“ SSRS 
MGB įgaliotinis ir LSSR valstybės 
saugumo ministras kas dvi valandas 
informuodavo SSRS valstybės saugu
mo ministrą (1948 - 1949 m. gen. pik. 
Viktorą Abakumovą, 1951 m.-Semioną 
Ignatjevą.

■ Iš esmės pasiruošus trėmimui (atvy
kus į apskritis kariuomenės daliniams, 
parengus milicijos ir vadinamųjų liau
dies gynėjų būrius, sutelkus tūkstan
čius automašinų ir geležinkelio vago
nų), Lietuvos SSR vadovybė priimda
vo analogiškus sąjunginiams nutarimus 
dėl deportacijos. Po 3 - 6 dienų ji 
prasidėdavo.

ratai pabandydavo nors akies krašteliu 
žvilgtelėti į 1940 - 1941 ir pokario me
tus, tuoj pat susilaukdavo griežtos 
kritikos. Šiuo atžvilgiu Lietuva skyrėsi 
nuo Rusijos. Čia daug lėmė Sniečkaus

Antanas Sniečkus, sovietinės Lietuvos 
"šeimininkas", skatinęs masinius trė
mimus ir po Stalino mirties bandęs 
uždrausti tremtiniams grįžti į Tėvynę.

asmenybė - senasis LKP CK I sekreto
rius. Jeigu kartu su Chruščiovu ir 
Lietuvoje į valdžią būtų atėjęs naujas 
žmogus, padėtis, matyt, būtų kita. Var
gu ar naujasis sekretorius būtų nesilai
kęs naujo politinio kurso. Tačiau dabar 
Sniečkus kiek įmanomna stengėsi 
slopinti bet kokius bandymus kelti į 
viešumą tai, prie ko jis pats prisidėjo ir 
puikiai žinojo. 1953 m. savo užrašuose 
pažymėjo, kad Lietuvoje už „na
cionalistinę veiklą buvo suimti 63 
tūkst. žmonių, nužudyta - 20 005 žmo
nės, ištremta 12 037 žmonės, „areštuo
ta už...“ (toliau nepavyko perskaityti, už 
ką tiksliai areštuota kita žmonių 
kategorija - V. T.) - 67 326 žmonės. Šią 
informaciją, tik jau žymiai tikslesnę, 
Lietuvos gyventojų dauguma sužinojo 
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Vilnius. Oro uostas. Mirusieji Sibire grįžo Tėvynėn... 1990 m.
Nuotrauka Antano Sadecko.

Didžiausias Lietuvos istorijoje gy
ventojų trėmimas buvo 1948 m. gegu
žės mėn. Jis rėmėsi 1948 m. vasario 21 
d. SSRS Ministrų Tarybos nutarimu 
Nr. 417 - 160, kurio pradžioje sakoma:

„SSRS Ministrų Taryba nutaria:
Priimti Lietuvos SSR Ministrų Tary

bos ir Lietuvos Komunistų partijos 
(bolševikų) Centro Komiteto pasiūly
mą iškeldinti iš Lietuvos SSR teritori
jos specialiam apgyvendinimui 12tūkst. 
šeimų banditų ir nacionalistų...“ Iš 
nurodytų 12 tūkstančių šeimų pusė 
(6000 šeimų) turėjo būti išvežta į Kras-

tik Atgimimo metais (1988 - 1991).
1956 m. gruodžio 6 d. Sniečkus LKP 

CK Biuro vardu pažymoje SSKP CK 
Prezidiumui apgailestavo: „Respubli
kos politinei padėčiai neigiamos įtakos 
turi ir tai, kad paskutiniu metu į Lietu
vą po amnestijos ir atlikus bausmę be 
mūsų žinios grįžo daug žmonių, anks
čiau įvykdžiusių sunkius kontrre
voliucinius nusikaltimus. O tai leido 
pakelti galvas nacionalistams. Reikia 
pažymėti, kad šį kartą nacionalistinio 
pobūdžio reiškiniai šiandien apėmė 
daug platesnes gyventojų grupes“. Šia
me ir kituose dokumentuose Sniečkus 
prašė Maskvos uždrausti be specialaus 
leidimo grįžti į Lietuvą buvusiems 
nepriklausomos Lietuvos politiniams 
veikėjams, partizanams. Buvo imtasi 
priemonių ir prieš grįžtančius tremti
nius: kai kuriems iš jų draudžiama 
apsigyventi Lietuvoje arba anksčiau 
gyventose vietose (rajonuose), ne
leidžiama dirbti vadovaujančio darbo, 
mokytis aukštosiose mokyklose ir pan. 
Sniečkus partiniuose susirinkimuose 
kalbėjo, kad tremtinių sugrįžimas stip
rina Lietuvos gyventojų nacionalisti
nes nuotaikas ir apsunkina jų auklėji
mą „tautų draugystės“ dvasia. Snieč
kus, LTSR KGB pirmininkas K. Liau
dis ir LKP CK sekretorius V. Niunka 
asmeniškai ne kartą Kremliuje kalbėjo 
apie Lietuvos partizanų ir kitų re
zistencijos dalyvių „neteisėtą“ re
abilitavimą, gąsdino Maskvą naujomis 
pogrindžio akcijomis, prašė padidinti 
KGB aparatą, taip pat piktinosi nuo
laidomis Katalikų bažnyčiai, nors 
SSKP CK nurodymams atvirai prie
štarauti nedrįsdavo. Tačiau laikai kei
tėsi. SSRS vadovybė, iš dalies ten
kindama prašymus, vis dėlto laikėsi ki
tos politikos. Vien iki 1958 m. pabaigos 
į Lietuvą grįžo 22 000 tremtinių šei
mų, nemažai rezistencijos dalyvių. 

nojarsko kraštą, o kita pusė (6000 šei
mų) - į Jakutijos ASSR. Tremtinius bu
vo nuspręsta įdarbinti SSRS miško 
paruošos įmonėse.

Po trijų mėnesių, 1948 m. gegužės 18 
d., LSSR Ministrų Taryba ir LKP (b) 
CK priėmė visiškai slaptą nutarimą Nr. 
60 „Apie priemones ryšium su banditų 
ir banditų pagalbininkų - buožių šei
mų iškeldinimu“, kurį pasirašė M. 
Gedvilas ir A. Sniečkus. Prie nutarimo 
buvo pridėta smulki 12 punktų „bandi
tų ūkiuose ir banditų pagalbininkų - 
buožių ūkiuose konfiskuotų gyvulių, 
žemės ūkio inventoriaus, žemės ūkio 
produktų, pasėlių, trobesių ir kito turto 
priėmimo ir realizavimo instrukcija“. 
Ten buvo nurodyta, kad tremiamai šei
mai leidžiama pasiimti namų apyvo
kos daiktų ir maisto iki 100 kg. Visas 
kitas turtas turėjo būti konfiskuotas ir 
perduotas kolūkiams, sovietiniams 
ūkiams ar valstybinėms organizaci
joms.

Trėmimai miestuose prasidėjo 1948 
m. gegužės 22 d., šeštadienį, 0 vai., o 
kaimuose - 4 vai. ryto. Buvo tremiama 
iš visų apskričių (tuo metu - 37) ir 
respublikinio pavaldumo miestų (5).

Skirtingai nuo 1945 - 1946 m. vyku
sių trėmimų, kai buvo vežamos „vei
kiančiose gaujose“ esančių „banditų“ 
ar jų „pagalbininkų“ šeimos, dabar 
deportacija apėmė daug platesnį re
zistenciją remiančių šeimų (saugumo 
organų požiūriu) ratą. Buvo vežamos 
žuvusių ir nuteistų rezistencijos daly
vių, apskritai „nacionalistų“ šeimos, 
paimant ir tuos jų narius, kurie gyveno 
atskirai.

Susumavus Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos archyve 
rastų visų 37 apskričių ir Vilniaus bei 
Kauno valstybės saugumo skyrių vir
šininkų pasirašytų (1948.V.24 - 25) 
ataskaitų apie žmonių trėmimus duo
menis, nustatyta, kad išvežtos 11 365 
šeimos, kuriose buvo 40 002 asmenys.

Tačiau saugumiečių nuomone, ne vi
si „nacionalistai“ ir „banditų pagal
bininkai“ buvo išvežti. 1948 m. birželio 
8 d. LSSR MGB „A“ skyriaus viršinin
kas papulkininkis P. Grišinas pažymė
jo, kad pagal MGB apskričių skyrių 
pranešimus tokių žmonių priskaičiuota 
8679. Iš jų 7184 (2630 vyrų, 3072 
moterys ir 1482 vaikai) turi būti ištrem
ti. Iš MGB susirašinėjimo su apskričių 
skyriais matyti, kad pavieniai trėmimo 
išvengę asmenys, kurių šeimos jau

Nukelta į 5 psl.
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Pokario trėmimai
Atkelta iš 4 psl.
išvežtos, turėjo būti gaudomi ir siunčia
mi į savo šeimų tremties vietas. Saugu
mo organai, gavę M. Gedvilo sutikimą, 
1948 m. birželio pirmosiomis dienomis 
Lentvaryje įrengė laikiną žmonių 
surinkimo punktą. Juo tapo „Kaitros“ 
santechnikos gamyklos gatavos pro
dukcijos sandėlis, buvęs šalia gele
žinkelio.

Antroji pagal didumą deportacija 
„Priboj“ buvo 1949 m. kovo mėn. ir 
rėmėsi SSRS Ministrų Tarybos 1949 m. 
sausio 29 d. nutarimu Nr. 390 -138 - vs, 
kuri savo ruožtu rėmėsi Lietuvos,taip 
pat Latvijos ir Estijos SSR Ministrų 
Tarybų bei KP (b) CK pasiūlymu 
deportuoti iš šių respublikų „banditų 
ir buožių“ šeimas, iš viso 29 000 šei
mų (87 000 žmonių). Jas buvo numaty
ta ištremti visam laikui j Jakutijos 
ASSR, Krasnojarsko ir Chabarovsko 
kraštus bei Omsko, Tomsko, Irkutsko ir 
Novosibirsko sritis. Daugiausia žmo
nių buvo nuspręsta ištremti iš Latvi
jos - 13 000 šeimų (39 000 žmonių). Iš 
Estijos planuota išvežti 7500 šeimų (22 
500 žmonių). Lietuvai buvo nustatyta 
tokia „kvota“ - 8500 šeimų (6000 
„buožių“ ir 2500 „banditų“ ir „na
cionalistų“), iš viso 25 500 žmonių.

1949 m. Baltijos respublikų gyven
tojai buvo ištremti neribotam laikui, 
todėl stalininė valdžia, norėdama už
kirsti kelią galimam bėgimui iš trem
ties vietų, nutarė jiems taikyti SSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1948 
m. lapkričio 26 d. įsaką :“Dėl asmenų, 
iškeldintų į tolimus SSRS rajonus 
Tėvynės karo metais, baudžiamosios 
atsakomybės už pabėgimus iš įkalini
mo ir nuolatinio apgyvendinimo vie
tų“. Pagal šį drakonišką aktą už pabė
gimą turėjo būti baudžiama 20 - čia me
tų katorgos. Asmenys, padėję tremti
niui pabėgti arba jį slėpę, buvo bau
džiami laisvės atėmimu iki 5 metų.

1949 m. kovo 19 d. M. Gedvilas 
pasirašė LSSR Ministrų Tarybos 
nutarimą Nr. 176 -vs „Dėl buožių 
iškeldinimo iš Lietuvos SSR teritori
jos“. Nutarimo 1 punktas skelbė: 
„Iškeldinti iš Lietuvos SSR teritorijos 
šešis tūkstančius buožių su šeimomis į 
tolimus Sovietų Sąjungos rajonus 
specialiam apgyvendinimui“. Tie „to
limi rajonai“ - tai Čeremchovo (Irkuts
ko sritis) bei Tesejevo ir Ust Abakano 
(Krasnojarsko kraštas). Kiekvienai 
iškeldinamai šeimai LSSR valdžia 
.kilniaširdiškai“ leido pasiimti verty
bių, pinigų, drabužių, smulkaus namų 
ūkio inventoriaus ir maisto atsargų - iki 
1 500 kg svorio. Tačiau iš tikrųjų 
trėmimus vykdžiusių baudėjų te
rorizuojami ūkininkai tiek turto pasi
imti negalėdavo. Įbauginti ir pasimetę 
žmonės neretai buvo vežami be nieko, 
kaip stovi.

Trėmimai visame krašte prasidėjo 
penktadienį, 1949 m. kovo 25 d., 6 vai. 
ryto. Operacija turėjo trukti 2 dienas, 
tačiau užtruko. Pirmieji ešelonai su 
tremtiniais išvyko kovo 27 d. rytą, 
paskutinieji - kovo 30 d. vakare. Gen. 
mjr. J. Bartašiūnas pranešime 
(1949.IV.il) apie tremtinių priėmimą 
ir išsiuntimą savo šefui Sąjungos vi
daus reikalų ministrui gen. pik. Sergie- 
jui Kruglovui aiškindamas priežastis, 
dėl kurių užtruko operacija, pažymėjo: 
„planuojant operaciją, matyt, nebuvo 
atsižvelgta, kad kovo 25 d. yra didelė 

katalikų šventė (Viešpaties apsireiš
kimo švenč. M. Marijai diena) ir kai 
kurie objektai išvažiavo į bažnyčias ir 
jų namuose nerasta“. Be to, tuo laiku 
dėl staigaus atšilimo prasidėjo polai
dis, sunkvežimiai negalėjo pravažiuoti, 
todėl tremtinius teko vežti vežimais.

Operacijai „Priboj“ nustatyti planai 
buvo įvykdyti ir viršyti, tačiau 1949 m. 
trėmimai dar nesibaigė. Susumavus ki
tus duomenis išeitų, kad 1949 m. iš 
Lietuvos buvo išvežta 9844 šeimos, 
kuriose buvo daugiau kaip 33 500 
žmonių.

1950 m. ūkininkai buvo vežami, 
remiantis 1949 m. SSRS ir LSSR 
Ministrų Tarybų nutarimais. Tais me
tais įvyko trys palyginti nedidelės 
apimties trėmimai: balandžio 14 d. (į 
Altajaus kraštą), rugsėjo 1 - 2 ir 19 d. (į 
Chabarovsko krašto Lažo ir Kom- 
somolsko prie Amūro rajonus). Jų me
tu buvo išvežta 360 šeimų (1355 žmo
nės).

Trečioji pagal didumą deportacija 
(„Osen“) vyko 1951 m. rudenį. Tai bu
vo jau antrasis trėmimas tais metais. 
Nutarime tiesiogiai sakoma: „Iškel
dinti visam laikui už Lietuvos SSR ri
bų į Krasnojarsko kraštą irTomsko sri
tį iki 4000 priešiškai prieš kolūkius 
veikiančių buožių šeimų“. Už bėgimą 
iš nustatytų apgyvendinimo vietų šie 
tremtiniai turėjo būti baudžiami pagal 
minėtąjį SSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo 1948.XI. 26 d. aktą.

1951 m. rudenį buvo vežama du kar
tus. Ir šįsyk, kaip įprasta stalinizmo 
metais, „buožių“ vežimo planai įvyk
dyti ir viršyti.

Pirmasis vežimas vyko 1951 m. rug
sėjo 20 - 21 d. Iš Kužių (Šiaulių raj.), 
Radviliškio ir Švenčionių stočių iš
vyko trys ešelonai.} Irkutsko sritį. Bu
vo išvežtos 822 ūkininkų šeimos su 
3072 žmonėmis: vyrų - 813, moterų - 
1276, vaikų-983.

Antrasis, pagrindinis, vežimas buvo 
1951 m. spalio 2 - 3 d. Skirtingai nuo 
ankstesnių deportacijų (1941, 12948, 
1949), kurios buvo vykdomos sa
vaitgaliais, dabar vežimas prasidėjo 
ankstų antradienio rytą.

Iš viso buvo numatyta ištremti 4000 
šeimų, tačiau į sąrašus buvo įtraukta 
5001 šeima. Iš viso išvežtos 4009 šei
mos (16 150 žmonių). Iš jų: 3278 šei
mos (13 394 žmonės) pagal LSSR 
Ministrų Tarybos patvirtintus sąrašus, 
642 šeimos (2491 žmogus) pagal tos 
pačios Ministrų Tarybos patvirtintą 
rezervinį sąrašą ir 89 šeimos (265 
žmonės) partinių sovietinių organų 
nurodymu.

1951 m. lapkričio 30 d. vyko pasku
tinis tų metų trėmimas. Keliasdešimt 
ūkininkų šeimų buvo išvežtos į Bijsko 
rajoną (Altajaus kraštas). Oficialiais 
duomenimis, 1951 m. iš viso buvo 
išvežtos 5139 šeimos (20 357 žmonės).

1952 m. LSSR MGB surengė penkis 
„buožių ir banditų pagalbininkų“ šei
mų bei pavienių jų narių trėmimus. 
Didesni buvo sausio ir rugpjūčio veži
mai.

1952 m. sausio 23 d. du ešelonai iš 
Lietuvos į Krasnojarsko kraštą išvežė 
217 „buožių“ šeimų (778 žmones) ir 
1066 pavienius asmenis, kurių šeimos 
buvo išgabentos 1951 m. Abu tremti
nių sąrašus patvirtino LSSR Ministrų 
Taryba.

1952 m. rugpjūčio 5 d. iš 18 respub
likos rajonų į Krasnojarsko kraštą bu
vo išvežtos 95 „banditų ir banditų 

pagalbininkų šeimos (359 asmenys). Jie 
buvo ištremti SSRS MGB ypatingojo 
pasitarimo sprendimu.

1952m.buvo išvežta 312šeimų(1141 
žmogus) ir 1063 pavieniai „buožių“ 
šeimų nariai bei 83 „buožių“ šeimų 
nariai, kurie buvo suimti ir per LSSR 
MVD kalėjimus ištremti, - iš viso 2287 
žmonės (865 vyrai, 932 moterys ir 490 
vaikų).

Permanentinė „buožių“ ir „banditų“ 
šeimų medžioklė vyko toliau 1953 m. 
LSSR MGB tebesudarinėjo tremtinių 
„banditų pagalbininkų“, „nacionalis
tų“, „buožių“ šeimų ir pavienių jų na
rių sąrašus. Tačiau netikėta „tautų va
do“ mirtis 1953 m. pavasarį naujus

Vytauto Kašubos paroda
Gegužės 18 d. Nacionalinėje galerijoje, Vilniuje, atidaryta vieno iškiliausių 

lietuvių skulptorių Vytauto Kašubos Lietuvai dovanotų kūrinių paroda.
Vytauto Kašubos (1915 - 1997) kūrybinis kelias nebuvo nei lengvas, nei 

paprastas. Gimęs Marijampolėje, baigęs Kauno meno mokyklą, o nuo 1941 m. 
dėstęs Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, karo audrų buvo nublokštas į 
Vokietiją, o nuo 1947 m. - į JAV. Pripažinimas atėjo, sulaukus užsakymo pagaminti 
užrašus Vatikano paviljonui 1964 m. pasaulinei parodai Niujorke. Vienu iš 
svarbiausių skulptoriaus kūrinių laikytinos 1983 - 1986 m. sukurtos trys plastinės 
reljefų sienos - „Būties kelionė“, „Svetimuose krantuose“, „Diena po dienos“. 
Autorius neatsisakė ir Lietuvos istorijai skirtų temų. Dar studijų metais jam buvo 
užsakyta didelė Vytauto Didžiojo figūra pasaulinės parodos Niujorke (1939) 
Lietuvos ekspozicijai, po to sukurtas Mindaugo biustas Lietuvių suvažiavimui 
Vašingtone (1955), medaliai Lietuvos krikšto, Vilniaus universiteto jubiliejams 
(1987, 1979). Lietuvoje pirmą kartą po karo Kašuba apsilankė tik 1974 m.; grįžęs 
į JAV sukūrė Lietuvos didžiųjų kunigaikščių medalionus.

1992 m. 
skulptorius 
laimėjo pa
minklo Lie
tuvos didžia— 
jam kuni
gaikščiui Ge
diminui kon
kursą, su
rengtą Vil
niuje. Pasak 
Irenos Kost- 
kev.ičiūtės 
„Gediminas 
pavaizduotas 
kaip kūrėjas, 
stovintis, o 
ne jojantis
ant žirgo. Gediminas - diplomatas, statantis, o ne ginantis miestą, neužsimojęs 
kardu kaip Vytis. Kašuba labai puikiai suvokė šią istorinę Gedimino misiją“.

1993 m. Vytautas Kašuba tapo Lietuvos nacionalinės premijos laureatu.

Lietuvoje nusikalsta užsieniečiai,
užsienyje - lietuviai

Šiemet Lietuvoje 182 užsienio šalių 
piliečiai padarė 99 nusižengimus, o 174 
Lietuvos piliečiai užsienyje nusižengė 
154 kartus.

Dažniausias užsieniečių nusižengi
mas Lietuvoje - neteisėtas valstybinės 
sienos perėjimas. Šiemet užfiksuoti 82 
tokie atvejai, o daugiausia sulaikyta 
Afganistano, Šri Lankos ir Banglade
šo piliečių, pranešė VRM spaudos 
tarnyba. Neteisėtai kirtę sienas už
sieniečiai dažniausiai sulaikomi pa
sienio rajonuose - Vilniaus mieste ir 
rajone, Šalčininkų, Lazdijų rajonuose. 
Užsieniečiai Lietuvoje 19 kartų buvo 
kalti dėl eismo nelaimių, 13 sulaikytų
jų neteisėtai prekiavo alkoholiniais 
gėrimais, užfiksuota 12 prostitucijos 
atvejų, tiek pat važiavo vogtais auto
mobiliais. Užsieniečiai Lietuvoje taip 
pat nusižengia vogdami, klastodami 
dokumentus, 5 kartus sulaikyti kon
trabandininkai. Užfiksuojama ir sun

trėmimus nutraukė.
Po diktatoriaus Stalino mirties pra

sidėjęs tremtinių reabilitavimas vyko 
labai lėtai ir vangiai. Respublikos ir vie
tos valdžia nenorėjo ir bijojo ištremtų 
žmonių grįžimo į tėvynę, visais įma
nomais būdais stengėsi sutrukdyti tur
to grąžinimą. Iki Atgimimo (1988 m.) 
tik apie 10 tūkst. žmonių (7 - 8% visų 
tremtinių) buvo reabilituoti, t. y. jų 
ištrėmimas pripažintas nepagrįstu ir 
jiems suteikta teisė atgauti turėtą turtą. 
Tačiau susikūręs Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdis, remiamas plačiausių 
gyventojų sluoksnių, privertė valdžią 
pradėti masinį tremtinių reabilitavimą.

kesnių užsieniečių nusikaltimų - plė
šimų bei chuliganizmo. Nusikalsta 
Lietuvoje daugiausia gretimų šalių 
piliečiai - baltarusiai, latviai, rusai, 
ukrainiečiai ir lenkai.

Net 112 nusižengusių Lietuvos 
piliečių šiemet sulaikyta Lenkijoje. 
Vokietijoje prasikalto 22, Baltarusijo
je - 13, Rusijoje - 10, Latvijoje - 7 
Lietuvos gyventojai. Dažniausiai jie 
įkliūva gabendami kontrabandą (56 
kartus) bei vairuodami vogtus auto
mobilius (14) ir klastodami dokumen
tus arba naudodamiesi suklastotais 
dokumentais (13). Užsienyje sulaikyta 
12 asmenų, įtariamų vagystėmis, 9 - 
plėšimu, 3 - sukčiavimu, po 2 - už turto 
prievartavimą ir narkotinių priemonių 
laikymą.

Daugiausia nusikalsta Kauno gy
ventojų. Užsienyje įkliuvo 35 kaunie
čiai, 24 alytiškiai, 23 vilniečiai ir 22 
Marijampolės gyventojai BNS

"Mūsų Pastogė" Nr.23 1998.6.15 psl. 5

5

1949.IV.il


KGB kovoje su Kovo 11
Vytautas Doniela

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
Oslo rezidentas 

gavo tokį nurodymą: „Lietuvos vado
vybė ir asmeniškai Landsbergis atsa
kingi už įvykius Vilniuje. Jie patys savo 
veiksmais išprovokavo sovietinės ar
mijos dalinius“ Reikšminga, kad tokią 
pat interpretaciją skleidė ir kai kurie 
kairiojo sparno publicistai Lietuvoje, 
patekdami net į užsienio spaudą. Kai 
kas iš Australijos lietuvių prisimins, kad 
kai australe žurnalistė dienraštyje The 
Australian pasakojo apie sausio 13 d. 
žudynes prie Vilniaus televizijos bokš
to, vienas iš vietinių lietuvių, būtent 
Arvydas Juozaitis, jai aiškinęs, kad prie 
tragedijos prisidėjusi Landsbergio 
valdžia. Kaip žinoma, juodinimo tak
tika tęsėsi ir vėliau.

Pačioje Lietuvoje, dešinieji ne
trukus buvo atakuojami dar vienu būdu: 
būtent teigiant, kad jie buvę ar tebesą 
KGB agentai, todėl dešiniaisiais pasi
tikėti negalima, o tikrieji patriotai esą 
buvusi kompartija. Pirmajai tokio po
būdžio atakai buvo pasirinktas Virgi
lijus Čepaitis. Jis buvo aktyvus Sąjū
džio veikėjas, vienu metu Sąjūdžio ge
neralinis sekretorius. Praeityje intelek
tualas, kuris duoną užsidirbo versdamas 
aukštesnio lygio literatūrą į lietuvių 
kalbą, Čepaitis Atgimimo metu pa
sižymėjo aštriais analitiniais straips
niais apie komunistinės sistemos blo
gybes. Be to, kaip Seimo narys jis 
vadovavo tai Sąjūdžio parlamentarų 
grupei, kuri norėjo pravesti desovie
tizacijos įstatymą. (Panašiai kaip bu
vusioje Rytų Vokietijoje ir Čeko
slovakijoje, tokiu įstatymu būtų buvę 
uždrausta buvusiems aukštiems kom
partijos ir KGB veikėjams eiti aukštas 
valstybines pareigas kelerių metų lai
kotarpyje.) Įstatymo projektas iššaukė 
nepaprastai stiprią buvusių partiečių 
reakciją ir Seime nebuvo priimtas. 
Patsai Čepaitis tapo kairiųjų taikiniu, 
kai kritikai pasinaudojo jo praeitimi. 
Čepaitis kadaise buvo išleistas užsienin 
į mokslinę konferenciją su sąlyga, kad 
jis duos pranešimus ir KGB institucijai. 
Su didele reklama tuos rašinius pa
skelbė dienraštis Respublika. Nors 
juose nebuvo nieko piktybinio (iš at
spaustų dokumentų matyti, kad Čepaitis 
tokius pranešimus parašė nepateik
damas beveik jokios reikšmingos in
formacijos apie tuos užsienio asmenis, 
kuriais domėjosi KGB), jam triukš
mingai buvo prilipintas itin svarbaus 
KGB agento ženklas. Tuo pačiu buvo 
apšaukta visa dešinioji pusė, tarsi ji, 
žinodama ar nežinodama, vykdo Če
paičio ir tokiu būdu KGB planus su
griauti Lietuvą. Čepaičio apkaltinime 
matosi aiškus logikos trūkumas: kaip 
tai gali būti, kad KGB išduoda savo 
naudingą agentą? Triukšmo įkarštyje 
nelogiškumas nebuvo pastebėtas, o 
dešiniesiems apskritai liko prisegta įta
rimo dėmė.Kartojant, kad Landsbergis 
su Vagnorium sugriovė Lietuvą, buvo 
toliau tęsiama mintis, kad toks Lietuvos 
griovimas buvo KGB suplanuotas iš 
anksto, sąmoningai vykdomas per Če
paitį, o į griovimo vykdymą nesąmo
ningai įsivėlė Landsbergis ir Vagnorius.

Panašią temą netrukus, 1992 
metais, išplėtojo Kazimiera Prunskienė 
savo knygelėse Užkulisiai ir Iššūkis 
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drakonui. Po Kovo 11 spauda buvo 
išraususi žinią, kad Prunskienė kadaise 
buvo sutikusi bendradarbiauti su KGB 
ir turėjo slapyvardę „Šatrija.“ Pruns
kienė tai neigė, tačiau iš jos pačios 
publikacijų matyti, kad kažkokių ryšių, 
net su KGB vadovais Maskvoje, buvę 
ir po Kovo 11. (Ji paaiškina, kad, kaip 
aukšta valstybės pareigūnė, šiuo atveju 
ministrė pirmininkė, jai buvę pravartu 
turėti atvirus komunikacijos kanalus, 
kaip keisti jie bebūtų). Minėtose kny
gutėse Prunskienė išplėtojo savo juo
dojo scenarijaus teoriją, kuri yra tokia: 
ji pati esanti svarbi atsistačiusios Lie
tuvos politikė, realistiškai susivokianti 
užsienio politikoje, todėl ją bandoma 
kaip nors sukompromituoti ir politiškai 
sužlugdyti. Atsikūrusi Lietuva esanti 
naikinama per Virgilijaus Čepaičio 
planus, kuriuos savo ruožtu paruošė 
KGB. Dešinieji esą Čepaičio įtakoje, 
todėl jie atakuoja Prunskienę, patys 
nesuprasdami - o gal ir suprasdami - 
kad jų rankomis veikia Maskva. Kitaip 
sakant, Landsbergis, Vagnorius, vals
tybės kontrolierius Kazimieras Uoka, 
vicepremjeras Zigmas Vaišviląir prak
tiškai visi dešinieji esą nekompetetin- 
gi ir veda Lietuvą klaidinga kryptimi. 
Šitaip Prunskienė pateisino savo gilų 
pyktį Landsbergiui, nes iš tiesų jau gan 
greit po Kovo 11 Prunskienė ir Lands
bergis pradėjo nesutarti principiniais 
klausimais dėl Lietuvos užsienio po
litikos. Kai po Kovo 11 Sovietų Sąjunga 
pradėjo Lietuvos ekonominę blokadą 
(nutraukiant naftos, dujų, anglies ir ki
tų žaliavų tiekimą), Gorbačiovas parei
kalavo, kad Lietuva atsisakytų Kovo 11 į 
akto, ir taip.prasidėjo vadinamojo mo
ratoriumo klausimas. Landsbergis apie 
bet kokį Kovo 11 akto sustabdymą ne
norėjo net kalbėti, gi Prunskienė mo
ratoriumo mintį palaikė. Šitaip pra
sidėjęs nuomonių skirtumas išsivystė į 
nepagydomą asmeninę neapykantą, 
kurios išdavoje Prunskienės akyse 
dešinieji daugmaž stovi KGB šešėlyje 
- esą juodojo scenarijaus statistais ar 
net aktoriais.

Šitokių minčių ar tiesiog pro
pagandos fone, kaltinimai, kad dešinieji 
esą KGB agentai, niekada nenutrūko. 
Vėliausias proveržis įvyko priėš keletą 
mėnesių, per prezidento rinkimus, kai 
keturi (pagal kitą versiją, penki) KGB 
karininkai pareiškė, jog jie žiną, jog 
Landsbergis su KGB bendravęs, nors 
jie jokių įrodymų neturi. Vedančioji 
mintis ta pati: Landsbergis buvo ir 
turbūt tebėra KGB bendradarbis, todėl 
jis netinkamas kandidatuoti į Lietuvos 
vadovus, čia vėl labai trūksta logikos: 
jei Landsbergis dirbo ar dirba su KGB, 
kuri nenorėjo, kad Lietuva pasitrauktų 
iš Sovietų Sąjungos, kaip tada paaiš
kinti faktą, kad pagrindinis Landsber
gio tikslas ir veikla buvo kaip tik Lie
tuvą iš Sovietų Sąjungos ištraukti. Bet 
žinoma, ganduose logikos nepaisoma, 
tačiau įdomu, kad ir užsienio lietuvių 
tarpe pasigirsdavo įtarinėjimų, kad gal 
iš tiesų Landsbergis buvęs KGB ben
dradarbis ir juomi iš tikro gal nereiktų 
pasitikėti.

Čia buvo paminėti tik keli būdai, 
kaip KGB priešinosi ir trukdė nepri
klausomybės atstatymui. Dokumen
tacijos šiai temai atsirado daug, ypač 
po to, kai viešumai atsivėrė ta KGB 
medžiaga, kuri nebuvo išvežta į Rusiją, 
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ar kurios nebuvo suspėta sunaikinti, kai 
po nepavykusio Maskvos pučo KGB 
darbuotojai turėjo išsikraustyti iš Vil
niaus KGB rūmų, net nespėję sunaikinti 
kai kurių to meto darbui reikalingų 
dokumentų.

Pilnesniam KGB veiklos vaizdui 
reiktų prisiminti, kaip nepriklauso
mybei KGB trukdė ir daugelyje kitų 
sričių. Pavyzdžiui per agentą buvo 
daromos kliūtys spausdinant naujuo
sius Lietuvos banknotus (litus). Var
ginančios buvo KGB machinacijos Ry
tų Lietuvoje, kai per buvusius soviet
mečio administratorius ir vietinius 
partijos vadovus buvo bandoma kai 
kuriuos Vilnijos rajonus atskirti nuo 
Lietuvos, arba kaip nors įtvirtinti Lie
tuvos lenkų autonomijos pasiskelbimą. 
Iškilo finansinės machinacijos, per 
kurias didžiuliai KGB pinigai, kaip ir 
kompartijos bei komjaunimo pinigai,

Po Maskvos pučo žlugimo, saugumiečiai 
apleidžia Vilniaus KGB rūmus, slėpdami 
savo veidus ir šį tą išsinešdami.

buvo investuojami į nekilnojamą turtą, 
į hptelius ir panašiai. Šiuo,atveju, ži
noma, procedūra Lietuvoje nesiskiria 
struktūriškai nuo panašių procesų ki
tuose buvusios Sovietų Sąjungos kraš
tuose, kur, kaip sakoma, komunistai 
tapo kapitalistais - tiksliau sakant, kaip 
nomenklatūra, valdžiusi valstybės turtą, 
per kelerius metus tapo, didele dalimi, 
to turto savininke.

Užbaigai tenka grįžti prie Lie
tuvoje pasikartojančių kaltinimų, kad 
dešiniųjų tarpe esą daug KGB ben
dradarbių, ypač kai tokie kaltinimai, be 
įrodymų, metami dešiniųjų veikėjams. 
Prie šios temos reikia sugrįžti todėl, 
kad kaip tik ši padėtis nurodo, kaip 
stipriai Lietuva dar tebėra valdoma 
praeities jėgų. Puikiai žinoma, kad 
sovietmečiu KGB verbavo agentus, 
kartais grąsindama darbo netekimu, 
kartais šantažuodama šeimos ar as
meniniais motyvais - ir iš tiesų ne vie
nas buvo priverstas, ne savo noru, su 
šia institucija vienaip ar kitaip ben
drauti. Sveikas protas sako, kad jei ką 
nors reiktų kaltinti, .tai reikia kaltinti 
prievartautoją, o ne auką. Jei, sakysim, 
į sunkią padėtį pakliuvęs tremtinys 
sutinka rašyti pranešimą, moraliai yra 
kaltas ne jis, kuris tik stengiasi kaip nors 
išsilaikyti, bet kaltas yra KGB dar
buotojas, išnaudojantis tą bėdon pate
kusį žmogų. Ir, štai, šiandienLietuvoje 
susiduriama su paradoksu: ištraukiami 
tikri ar suklastoti praeities pareiškimai, 
galbūt neturintys jokios vertės - ir 
daugeliu atvejų toks net ne kaltinimas, 
o tik įtarimas, metamas nepateikiant 
jokių įrodymų. O tikrieji kaltininkai, 
kurie sąmoningai kūrė ir palaikė 
nemoralią šnipinėjimo ir šantažavimo 
sistemą, lieka nuošaliai ir neliečiami iš 

principo.
Komunistinio paveldo stiprybę 

Lietuvoje liudija tai, kad formulė „ben
dradarbiavimas su KGB“ kaipo pag
rindas kaltinimui, yra suprantamas ab
soliučiai vienpusiškai: bendradarbia
vimu sakoma esąs kaltas net tas, kuris 
buvo priverstas taip daryti, vadinasi 
teikė žinias ir rašė pranešimus ne savo 
noru. Bet KGB darbuotojas, privertęs 
asmenį taip elgtis, nelaikomas ben
dradarbiavęs su KGB. Šitokiu būdu 
nekaltais lieka pati KGB organizacija 
ir komunistų partija, kuri KGB sukūrė 
ir jai duodavo nurodymus. Per visą So
vietų Sąjungos laikmetį KGB buvo 
specialus kompartijos aparato dalinys, 
pavaldus kompartijos Centro Komite
tui bei Politbiurui, ir ta pati struktūra 
kartojosi ir Lietuvoje: KGB vadovais 
buvo skiriami aukšti kompartijos parei
gūnai, o pagrindine KGB užduotim 
buvo teikti pranešimus kompartijos 
vadovams - ir, atvirkščiai, gauti iš jų 
nurodymus. Sakysim, ir tuo metu, kai 
Lietuvos kompartijos vadovu buvo Al
girdas Brazauskas, jis reguliariai gau
davo KGB raportus. (Kovo 11 dienos 
išvakarėse Brazauskas gavo KGB ra
portą, kokį postą Vyriausybėje jam 
siūlys Sąjūdis). Savo ruožtu, jei rei
kalinga, kompartijos pirmasis sek
retorius duodavo nurodymus KGB 
veiklai. Ir ne tik pirmasis sekretorius. 
Kaip prisiminimuose sako saugumie
čiai, KGB karininkus mėgdavo „šok
dinti“ pvz. CK sekretorius ideologijai 
Lionginas Šepetys, ypač išgirdęs apie 
kur nors surengtą jaunimo subuvimą, 
kur pasigirsdavo ne Sovietų Sąjungoje 
leidžiama, bet iš Vakarų atkeliavusi 
muzika; KGB turėjusi į tai greit rea
guoti ir prasižengėlius bausti ar bent 
įspėti.

Vakarų Vokietijai perėmus Rytų 
Vokietiją, saugumiečių klausimas bu
vo išspręstas gana paprastai. Klausia
ma ne tiek apie „bendradarbiavimą“, 
kiek apie realų darbą komunistinėje 
saugumo sistemoje. Lietuvoje gi ki
taip: klausiama ne apie aktyvią tarnybą 
represinėje struktūroje, bet ar asmuo 
„bendradarbiavo“, nežiūrint, kad gal jis 
buvo priverstas taip elgtis.

Tad sovietinės normos dar tebe
egzistuoja, kai Seimo nariai turi pildyti 
anketą, kurioje klausiama apie ben
dradarbiavimą su KGB, bet buvę aukšti 
kompartijos pareigūnai gali drąsiai 
atsakyti, kad jie „nebendradarbiavo“- 
juk iš tiesų KGB institucijai jie tam 
tikra prasme vadovavo. O KGB auka, 
priverstasis per šantažą ar grąsinimus, 
turi atsakyti į klausimą teigiamai ir 
šitaip tapti kaltu, tiesiog nemoralią ar 
bent politiškai netinkama asmenybe. Ir 
žinoma, keista moralė tų Seimo narių, 
kurie KGB dokumentuose ieško ben
dradarbiavimo pėdsakų net neban
dydami išsiaiškinti, ar įtariamas asmuo 
buvo užverbuotas savo paties noru, ar 
per prievartą .bei šantažą.

Žinoma, „bendradarbiavimo“ 
klausimas nėra lengvas. Juk bendra
darbiavimo su KGB buvo ir savano
riško, už atlyginimą ar pakėlimą darbe. 
Tačiau vienas dalykas aiškus: jei kalbėti 
apie kaltę, pirmoje eilėje kalta yra pati 
KGB institucija, jos vadovai ir entu
ziastingi pareigūnai, kurie šią nemoralią 
instituciją palaikė. Bet tai tolimesnis, 
klausimas, nes šį kartą buvo prisiminta 
tik tai, kaip KGB priešinosi Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui.
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Žvaigždžių lietus
Pasaulio lietuvių dainų šventei

1998 m. liepos 1 d. Lietuvos operos ir baleto teatre - tarptautinė žvaigždžių fies
ta. Joje dalyvaus Yomiko Takeshina (Japonija) su partneriu iš Prancūzijos Ste
phan Daile. Šie artistai Tarptautiniame Serž Litarlio baleto konkurse 1997 m. 
apdovanoti pirmąja premija ir specialiu prizu,kaip geriausia konkurso pora. Kon
certe matysite čekę Darią Klimentovą, daug gastroliavusią įvairiose pasaulio ša
lyse, o nuo 1996 m. dirbančią Anglijos Nacionalinio baleto primabalerina. Susi
tiksite su jos tėvynainiu - Stanislavu Fečo, Čekijos Nacionalinio teatro solistu, 
Rudolfo Nurijevo premijos laureatu. Šoks Rusijos Imperijos baleto solistai - lietu
vių kilmės artistas Gediminas Taranda ir Olga Pavlova. Pamatysite daug Lie
tuvos baleto žvaigždžių. Visi jie šoks klasikinius Michailo Fokino, Mariaus Peti
pa, Antono Dolino kūrinius, taip pat ir šiuolaikinių choreografų Džordžo Balan- 
čino, Rolano Peti, Keneto McMilano kompozicijas. Lietuvių baletmeisteris Juri
jus Smoriginas specialiai šiam vakarui sukūrė M, Ravelio ''Bolero", skirtą baleto 
solistei Nelei Beredinai, kuri šiame koncerte atsisveikins su žiūrovais. Tai artistė, 
daugiau nei dvidešimt metų garsinusi Lietuvos baleto meną tėvynėje ir daugy
bėje užsienio šalių. Ji šoks su ilgamečiu savo partneriu scenoje Petru Skirmantu, 
kuris šio renginio iniciatorius, meno vadovas ir režisierius. Turėsime išskirtinę pro
gą išgirsti Lietuvos Nacionalinį simfoninį orkestrą, diriguojamą Juozo Domarko 
bei pianistą Povilą Jaraminą.

Koncertą ves LTV žvaigždė Sigita Stankevičiūtė ir garsus muzikologas Viktoras 
Gerulaitis. Šventinio vakaro metu bus galima įsigyti naujausią Livijos Gulbinaitės 
knygą apie Lietuvos baleto žvaigždes "Akimirkos vaikai". Jūsų laukia daug malo
nių netikėtumų.

Renginio globėjos ponios Alma Adamkienė ir balerina - legenda Maja Plisec
kaja.

Bilietų kainos -10 ir 20 JAV dolerių.
Po koncerto būsite pakviesti į balių, kuriame dalyvaus Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Vyriausybės, Seimo nariai ir koncerto 
dalyviai. Bus proga gauti jų autografus. Balių rengia vienas prašmatniausių resto
ranų Lietuvoje "Stikliai". Pakvietimas į balių kainuoja 50 JAV dolerių.

Bilietus ir pakvietimus kviečiame užsisakyti pas Vitaliją Vasaitienę tel. 70844 
85930, faksas 63025 79010 (JAV numeriai!) Eglė Stankevičiūtė 

Lankysis jaunieji chemikai
Liepos pirmoje pusėje Melbourne 

vyks 30-oji Tarptautinė jaunųjų chemi
kų olimpiada. Joje varžysis 4 mokslei
viai iš Lietuvos (apie 18 metų amžiaus): 
Kristijonas Balčiūnas, Edvinas Orentas, 
Andrius Sazonovas ir Rasa Sukackaitė. 
Juos lydės Vilniaus universiteto profe
sorius Eugenijus Butkus ir Pedagoginio 
universiteto docentas Rimgaudas 
Vaitkus.

Lietuvių komanda visada pasirodo 
šauniai. Du kartus gavo aukso medalį 
(Oslo 1994, Montreal 1997) ir dar nebu
vo nei karto, kad komanda neparsivežtų

kokios nors spalvos medalio. Koman
dos vadovas Andrius Sazonovas prieš 
mėnesį užėmė pirmą vietą iš 18 Balti
jos valstybių jaunųjų chemikų. Rasa 
Sukackaitė į olimpiadą vyksta jau antrą 
kartą.

Esant Melbourne, jų ryšininku bus 
ALB Melbourne Apylinkės V-bos pirm. 
Andrius Vaitiekūnas. Prieš grįžtant Lie
tuvon, komanda lankysis Sydnėjuje lie
pos 14-16 dienomis. Sydnėjuje 
ryšininku bus ALB Krašto Valdybos 
vicepirmininkas dr. Danius Kairaitis, 
taip pat chemikas. "M.P." inf.

Laiškai redakcijai
-- ■ ■   

Gerb. Redaktoriau,
Jau anksčiau esu rašęs Tamstai dėl 

kirčiavimo, bet nežinau, kodėl mano 
straipsniai ignoruojami ir nededami.

Pilnai sutinku su p. Rotco pasisaky
mu dėl p. Rymantės Geli pasiaiškinimo 
apie jos kirčiavimą.

Nors gyvenu 85 metus, bet taip kir
čiuojant anksčiau nesu girdėjęs. Ir skai
tau, kad tas pasveikinimas tariamas tik 
"Labą dieną".

Gustavas Narušis

Gerb. Redaktoriau,
Su įdomumu skaitau kiekviename 

"Mūsų Pastogės" numeryje nusikun- 
dimus radijo valandėle.

Pranešėja iki šiol nekreipia dėmesio į 
skaitytojų pastabas, bet jau paskutinėse 
programose bandė pateisinti savo ne
teisingą kirčiavimą ir "stačiokišką" lie
tuvių kalbos vartojimą.

Kaip minėjau anksčiau, SBS radijo 
valandėlės veikia SBS žinioje, nieko 
bendro neturi su bendruomenėmis, pra
nešėjai yra SBS tarnautojai.

Pagal SBS statutą, SBS radijas yra 
"Community Radio", kurios tikslas yra 
informuoti bendruom^enių narius apie 
kultūrinius ir visuomeninius renginius,

minėjimus ir įvykius gimtuosiuose kraš
tuose ir Australijoje.

Niekur SBS statute nerašoma, kad 
pranešėjams programos metu leidžia
ma kritikuoti bendruomenes, kurias jie 
atstovauja ir jos veiklą, duoti pamoky
mus ar priekaištus.

Kaip ir kiekviena tarnyba žinybos sri
tyje, taip ir pranešėjai priklauso nuo 
klausytojų reitingo.

Nusikundimus (ar pagyrimus) gali
ma pateikti raštu SBS vadovybei šiuo 
adresu: SBS Community Radio, Attn. 
Raymond Moti, Locked Bag 028, Crow's 
Nest, NSW 2065.

Vincas Bakaitis

Mielas broli
Broniau,
Gavau iš v.s. Vytauto naująjį leidinį 

"Tėvynės Židinys" ir labai nustebau, 
kaip daug darbo įdėjote, kaip šį leidinį 
gražiai, tvarkingai ir pilną vertingų ži
nių suredagavote - kaip ir "Mūsų Pas
togę" labai gražiai redaguojate...

Su gilia broliška pagarba ir gausios 
Jums Dievo palaimos. Brolis Pranas,

Kun. dr. P. Dauknys

Kardinolo sukaktis
Gauta žinia, kad Lietuvos kardinolui Vincentui Sladkevičiui sueina 10 metų, 

kai popiežius Jonas Paulius II jį pakėlė Romos Katalikų Bažnyčios kardinolu. 
Išvakarėse kardinolą su privačiu vizitu aplankė prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikinimus atsiuntė Vytautas Landsbergis, Algirdas Brazauskas, Gediminas Vag
norius ir kt. 77 metų Vincentas Sladkevičius (gimęs 1920 m. rugpjūčio 20 d.) yra 
vienintelis Lietuvos dvasininkas, kuriam suteiktas kardinolo titulas. 1944 m. jis 
buvo įšventintas kunigu, o 1957 m. - konsekruotas vyskupu. "M.P." inf.

t Mūsų mirusieji f
A. f A. Pranui Matiukui

^Cįė/ių mirus, jo žmoną Eleną, dukrą Emiliją ir jos šei
mą nuoširdžiai užjaučiame.

Valė Urbonienė ir duktė Rėdą

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Padėka
Mūsų brangiai dukrelei, žmonai ir motinai

a.a. Daliai Marijai Teresei Burneikienei
mirus, nuoširdžiai dėkojame tautiečiams ir kitataučiams, lankiusiems 

namuose ir ligoninėje, išreiškusiems su meile mums užuojautas paštu, 
žodžiu ir per spaudą, atsiųstas gražias gėles ir ypatingas ačiū Vilijos 
bendradarbiams iš Katalikų Švietimo Raštinės už daugybę kortelių ir 
gėlių.

Ačiū Lietuvių išeivių vyskupui Pauliui Baltakiui ir Telšių vyskupui 
Antanui Vaičiui už atsiųstas užuojautas, visiems aukojusiems šv. Mišias 
už velionę, ypač kun. Juozui Petraičiui Adelaidėje, Onutei Kapočienei ir 
Antanui Kramiliui nepailstamiems padėti savo tautiečiams, patekusiems 
į negalią, ir Rožinio būreliui už Rožinio pravedimą prieš gedulingas 
mišias.

Esame dėkingi kun. Norman Grady už atliktas laidotuvių apeigas 
bažnyčioje ir kapinėse, "Dainos" chorai už skambias giesmes. Ačiū 
bažnyčioje atsisveikinimo žodžius tarusiems: Antanui Kramiliui ir ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos pirmininkui Albinui Giniūnui. Dėkojame 
Ant. Kramiliui už "Libera" giedojimą ir nekrologo parašymą. Dėkingi 
Lietuvių Klubo vedėjui Dan Bieri už salės paruošimą, Genei Kaspe- 
raitienei už paruoštus šermenų pietus, ponioms, atnešusioms pyragus, 
kitiems kas tik padėjo ir visiems, taip gausiai dalyvavusiems palydint 
a.a. Dalią į paskutiniąją žemišką kelionę.

Ona Grosienė, Algimantas Burneikis,
Vilija, Arūnas ir Jolita

Padėka
Brangiam tėvui, seneliui ir uošviui

a a. Mečiui Kymantui
mirus 1998.4.26, nuoširdžiai dėkojame prelatui dr. Pr. Daukniui už taip 
iškilmingai pravestas Requiem mišias. Didelė padėka Geelongo ir Mel- 

B,. bųrnp chorams už pritaikytas giesmes bei Melburno parapijos chorui už 
giedotą, velionių sukurtą, "O, Viešpatie, parodyk kelią".

Dėkojame ponioms Z. Obeliūnienei, C. Vaicekauskienei, M. Andriu- 
konienei, A. Jančiauskienei ir p. Obeliūnui už Rožinio pravedimą Kings 
koplyčioje. Bažnyčios maršalkai p. S. Gailiui už užtikrinimą naudotis 
šv. Petro ir Povilo bažnyčia ir tartą žodį, gražius atsisveikinimo žodžius 
tarusioms p. Stasei Lipšienei, Zitai Prašmutaitei ir Danutei Lynikienei, ■ 
taip pat gausiai dalyvavusiems šv. Mišiose. Ačiū už gėles ir vietoje gėlių 
aukas Geelongo Lietuvių Namams, Australijos Lietuvių Fondui bei šv. 
Mišioms. Nuoširdi padėka atsiuntusiems užuojautos atvirutes ir gražiai 
pareiškusiems užuojautą per spaudą, o ir ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybai, Geelongo chorai "Viltis", Sporto Klubui "Vytis" ir Melburno 
Parapijos chorai. Didelis ačiū Geelongo ir Melburno Radijo programos 
vedėjams, pranešusiems apie velionio netektį.

Gili padėka visiems gausiai apsilankiusiems a.a. Mečio laidotuvėse.
Dėkojame dalyvavusiems šermenų vaišėse, pietuose, kuriuos pagami

no Moterų Draugijos ponios Obeliūnienė, Andriukonienė, Bindokienė, 
Skerienė, Skorupskienė, Valaitienė, Vaicekauskienė ir dar visoms ki
toms ponioms, prisidėjusioms prie pietų ruošimo ir vyrams, už salės 
sutvarkymą.

Ačiū jungtiniam chorui - Melburno "Dainos Sambūriui" ir Geelongo 
"Vilčiai" - bažnyčioje jautriai dainavusiam velionio sukurtas dainas 
"Puikios rožės" , ir šermenyse "Tėvynė mano", "Audros siaučia”, 
dirigentei G. Pranauskienei už gražų atsisveikinimą.

Dėkojame visiems, išreiškusiems mums užuojautą sunkioje valandoje.
Mylimas tėveli, seneli, ilsėkis Ramybėje.

Tavo sūnūs Girntis, Kęstutis, 
Algis ir Vidas, marčios, anūkai
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IBJFO KIMI ACM JT A
Adelaidės sporto klubas "Vytis" kviečia į

tradicinį vardinių balių
š. m. birželio mėn. 27 d., 7.30 v.v. Lietuvių namuose, 6 Eastry St., 

Norwood, S.A.
Bilietų kaina - 25 dol. suaugusiems, 15 dol. - jauniams. Staliukus 

užsisakyti galima pas Jura Jucius - Jucytę.

Dėmesio kūrėjams
Australijos Lietuvių Dienų metu Geelonge, gruodžio 30 d. įvyks Muzikos ir 

Literatūros Popietė. Visi muzikai ir literatai, norintys šiame renginyje dalyvauti, 
prašomi skambinti popietės organizatorei Jūratei Vitkūnaitei - Reilly (03) 5223 
2106 arba rašyti adresu 107 Camden Road, Newtown, Vic. 3220. Kartu prašome 
pranešti, ką norima skaityti ar groti. Popietė įvyks Lietuvių Namuose, Pettit Park, 
Bell Post Hill. ________________________________________

Geelongo Savaitgalio mokyklos vedėja Jūratė Vitkūnaitė - Reilly dėkoja Juozui 
Grašiui, Kaunas, už Geelongo lietuvių bibliotekai dovanotą savo knygą "Po ugnies 
ženklu", taip pat E. Kavaliūnui už Lietuvių Namams dovanotas knygas ir medi
nius drožinius.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
* NAMUOSE I
žę 16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 1 
*Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233 '

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v. 
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. - 10.00 v.v.

Ketvirtadienio vakarais Lietuvių Klube vyksta 
biliardo (POOL) varžybos. Kiekvieno vakaro 
laimėtojams bus įteikta dovana.

Iš Adelaidės
Dailės ir fotografijos paroda.
Lietuvos Valstybės šventei atžymėti, š. m. liepos 4-5 dienomis Adelaidės 

Apylinkės Valdyba ruošia "Dailės ir Foto Parodą”.
• Dailės kategorijoje bus priimami keramikos darbai, medžio drožiniai, metalo 

dirbiniai ir kiti meniniai eksponatai.
• Fotografijos turi būti meniškos ir atitinkamai padidintos bei įrėmintos paro

doms priimtinu būdu.
• Įdomiausieji darbai bus premijuojami, balsuojant apsilankiusiems (people's 

choice).
• Norintieji šioje parodoje dalyvauti yra prašomi užsiregistruoti pas Valdybos 

narę kultūros reikalams - Liuciją Vaičiulevičiustel. 8370 2938 arba pas Valdybos 
pirmininkę - Janiną Vabolienę tek 8294 3792.

Šiuo klausimu pakalbinkite savo šeimos narius bei draugus. Lauksime pasi
sakymų. ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

"Giminės" Adelaidėje"
Pulsuojantis žmonių gyvenimas, Lietuvai atgavus nepriklausomybę: miesto ir 

kaimo žmonių intrigos, meilė, mafijos veikla naujai praturtėjusių tarpe...
Puikūs vaizdai, geriausi teatro aktoriai ir muzika mus nukelia į šių laikų Lietuvos 

gyvenimą, jo problemas, džiaugsmus bei vargus...
Norintys susipažinti su šių dienų lietuvišku gyvenimu, esate kviečiami išsinuo

moti šį 40 - ties epizodų (10 videojuostų), intriguojantį videofilmą Lietuvių Namų 
bibliotekoje. Vienos (trijų valandų, keturių epizodų ilgio) videojuostos nuoma 
savaitei - tik 3 doleriai. Reikia pasakyti, jog visa Lietuva žiūri šį filmą. Pamėginki
te ir Jūs, tikrai nesigailėsite!

Šį serijinį filmą bendromis pastangomis įsigijo Adelaidės Apylinkės Valdyba ir 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga - mūsų visų naudai ir malonumui.

Svarbus pranešimas
Dėl glaudesnio bendradarbiavimo, Sydnėjaus Lietuvių Klubas pageidauja, kad 

visos Sydnėjaus lietuviškos organizacijos, kurios nori naudotis klubo patalpomis, 
palikite klubo raštinėje organizacijai vadovaujančio asmens vardą, pavardę ir 
telefono numerį bei adresą.

Norint šį klubą išlaikyti, Klubo valdyba priversta klubo patalpas nuomoti kita
taučiams. Nors šis klubas yra Sydnėjaus Lietuvių Klubas, tačiau kas norite pasi
naudoti klubo patalpomis - paskaitoms, minėjimams, vakaronėms, vestuvėms ir kt. 
- nelaukite iki paskutinės minutės, užsisakykite Jums reikalingas patalpas klubo 
raštinėje kiek galima anksčiau.

Artėja finansinių metų galas ir vėl reikės rinkti naują Klubo valdybą. Kad išlai
kyti klubo tęstinumą, klubui reikia energingų, sumanių direktorių, nes išlaikyti šį 
klubą yra visų mūsų pareiga. .Pareiškimus stojimui į klubo valdybą galima gauti 
klubo raštinėje. Klubo valdyba

Žinantys apie leitenanto Levano likimą, prašau skambinti J.
Jasiuliui tel. (02) 9681 5360.

Ltn. Levanas tarnavo autorinktinėje ir parašė knygą "Autovežimis".

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Turite knygų?
Adelaidės Lietuvių Archyvas - Muziejus priima knygas apie Lietuvą, lietuvių ir 

anglų kalbomis. Taip pat tarpininkauja perduodant knygas apie Lietuvą Geelongo 
lietuvių bibliotekai, kuri nukentėjo gaisro metu.

Adei./ "M. P." inf.

Rajoninė skautų stovykla!
Pasibaigus 20 - sioms Lietuvių dienoms Geelonge, sekančią dieną, t.y. 1999 m. 

sausio 2 - rą, ukrainiečių skautų stovyklavietėje "Sokil" prasidės Australijos ra
jono lietuvių skautų stovykla. Ši stovykla bus lyg ir tęsinys Tautinių stovyklų, ku
rios šiais metais vyksta Lietuvoje ir Amerikoje. Australijos rajono stovykla bus 
pagerbimo - prisiminimo stovykla. Jos metu pagerbsime politikoje ar kituose 
darbuose bei sporte pasižymėjusius lietuvius žmones. O tokių žmonių mes turime 
labai daug. Stovykla baigsis sausio 10-tą dieną. Vilkiukai ir paukštytės bus 
apgyvendinti po stogu, visi kiti - skautai ir skautės, vyčiai - vyresnės skautės bei 
skautininkai - gyvens palapinėse. Rajono vadija kviečia visus jaunuolius bei 
jaunuoles dalyvauti stovykloje, netgi ir tuos, kurie iš viso skautams nepriklauso. Jie 
galėtų praleisti laiką kartu su skautais, dalyvauti skautų užsiėmimuose, skautų 
programoje ir t.t. Stovyklai vadovaus LSS Australijos rajono vadas v.s. Henrikas 
Antanaitis.

Daugiau informacijos apie stovyklą bus pranešta vėliau.
L.B.

Nori susipažinti: 25 metų istorikė domisi literatūra, muzika, turizmu. Rašyti:
Eglė Zapereckaitė, Buivydiškių g. 12 - 64, Vilnius, Lietuva.
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rijikiu:
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Šį "Mūsų Pastogės" numerį redagavo Dalia Donielienė

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319 

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 Užsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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