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Lietuvos įvykių apžvalga
Naujas šansas deryboms 

su Latvjja
Lietuvos Prezidentas Valdas Adam

kus mano, kad amerikiečių bendrovės 
„Amoco“ pasitraukimas iš planuotų naf
tos žvalgytuvių Baltijos jūroje yra nauja 
proga Lietuvai ir Latvijai pratęsti dery
bas dėl jūros sienos nustatymo. „ Vėl ma
tau progą mums, kaip geriems kaimy
nams, susėsti prie derybų stalo ir nusta
tyti aiškias kompetencijos ribas tiek sau, 
tiek šiuose projektuose dalyvaujančioms
trečiosionispusėms“, - sakė V. Adamkus 
penktadienį, komentuodamas JAV ben
drovės „Amoco“ vadovybės sprendimą 
nutraukti susitarimą su Latvijos vyriau
sybe įgyvendinant galimų naftos telki
nių Baltijos jūroje žvalgymo projektą. Ši 
JAV bendrovė aiškina keičianti strate
giją ir persiorientuojanti į kitus pasaulio 
regionus. Kaip viena pasitraukimo prie
žasčių minima ir vis dar nepasiektas Lat
vijos ir Lietuvos susitarimas dėl Baltijos 
jūros žemyninio šelfo pasidalijimo. „Bū
damas „Amoco“ atstovas, aš irgi pasi
traukčiau iš tokios ginčytinos situacijos, 
kai nėra aiškios sienos ir sutarimo tarp 
dviejų valstybių“, - sakė Prezidentas.

1995 metų rudenį Latvijos vyriausy
bė sutarė su JAV ir Švedijos kompani
jomis „Amoco“ ir OPAB dėl naftos tel
kinių Baltijos jūros šelfe žvalgybos ir 
eksploatavimo. Tačiau šios sutartys taip ir 
neįsigaliojo, nes jose buvo numatyta bū
tina sąlyga - Latvijos sutartis su Lietuva. 
Lietuva protestavo prieš Latvijos sutartis 
su trečiosiomis šalimis dėl ekonominės 
veiklos ginčijamoje teritorijoje.

Privatizavimo viešumas
Vyriausybės kancleris Kęstutis Či- 

linskas suinteresuotoms ministerijoms ir 
žinyboms perdavė rezoliuciją, kurioje 
reikalauja didesnio viešumo privatizuo
jant stambias įmones. Ūkio ir Susisie
kimo ministerijos, Europos komitetas bei 
Valstybės turto fondas yra įpareigoti 
pateikti Vyriausybei planus, pagal ku
riuos Lietuvos visuomenė ir tarptautinės 
institucijos bus informuojamos apie pri
vatizavimo principus ir eigą. Vyriausybė 
teigia turinti duomenų, kad itin aktyviai 
šioje srityje veikia „šešėlinės grupės“, 
matančios, kad po privatizavimo praras 
iki šiol turėtas galimybes nelegaliai pel
nytis iš privataus šeimininko neturinčių 
objektų. Nepatenkintos sėkminga Lietu
vos ekonomikos sąsaja su solidžiomis 
užsienio kompanijomis yra ir radikalios 
postsovietinės jėgos Lietuvoje bei kai 
kuriose kaimyninėse šalyse, akcentuo
jama rezoliucijoje.

„Williams“ analizuoja naftos 
įmonių padėtį

"Williams International“ ekspertai ana
lizuoja Lietuvos naftos įmonių finansinę 
būklę, technologijas bei kadrų politiką. 
Tam surengtas jau nebe pirmas naftos 
pramonės verslo ekspertų vizitas į „Ma

žeikių naftą“, Biržų „Naftotiekį“ bei 
Būtingės terminalą. Šiuo metu Lietuvoje 
dirba keturi ekspertai iš centrinės „Will
iams International“ būstinės ir Memphis 
naftos perdirbimo įmonės. Po poros sa
vaičių juos pakeis kita grupė. Informaci
ja bus apibendrinta ir pasitarnaus ren
giant Lietuvos naftos pramonės moder
nizavimo planus. Liepos 29 dieną Vy
riausybė ir „Williams“ pasirašė ketinimų 
protokolą dėl investicijų į Lietuvos naf
tos įmones.

; LIETUVA 50cl ] Dailininko Šarūno Leonavičiaus sukurtas ir 1997 
metais išleistas 50 centų vertės Lietuvos pašto ženklas 
pelnė pirmą vietą tarptautiniame filatelijos meno kon
kurse (1998 m. Italija, gražiausias turizmo pašto ženk
lų grupėje). Ženkle vaizduojamas senovinis XVI a. 
kūrenas, būdingas Kuršių marių žvejams. 1997 metais 
visi trys Baltijos kraštai, su atitinkamai skirtingais 
įrašais, išleido trijų ženklų blokiuką, kuriame 
vaizduojami „senieji Baltijos laivai“. Čia matome 
blokiuką, skirtą Lietuvos paštui.

Reformuojama mokesčių sistema
Mokesčių sistemą bandoma reformuo

ti ne tik pas mus Australijoje, bet ir Lie
tuvoje. Vyriausybė jau patvirtino Finan
sų ministerijos parengtą mokesčių refor
mos programą. Programoje teigiama, kad 
svarbiausi reformos uždaviniai - pamažu 
atsisakyti įmonės pelno apmokestinimo 
ir pereiti prie akcininkams išmokėtos 
pelno dalies apmokestinimo. Vienas svar
biausių reformos tikslų - užtikrinti biu
džeto pajamas. To bus siekiama atsisa
kius pelno mokesčio, o pastarasis bus pa
keistas pajamų ir vartojimo mokesčiais. 
Programoje numatyta pereinamuoju lai
kotarpiu, iki įsigalios Pajamų mokesčio 
įstatymas, smulkiam ir vidutiniam vers
lui taikyti mažesnius pelno mokesčių 
tarifus. Reformuotą mokesčių sistemą, 
kaip numatyta programoje, sudarys paja
mų mokestis, pridėtosios vertės mokes
tis, akcizai, nekilnojamojo turto (įskaitant 
žemę) mokestis, mokestis už valstybinius 
gamtos išteklius, naftos ir dujų išteklių 
mokestis, mokestis už aplinkos teršimą, 
konsulinis mokestis, rinkliavos, preky
viečių mokestis, paveldimo ar dovanoja
mo turto mokestis, valstybinės žemės ir 
valstybinio vandens fondo vandens tel

kinių nuomos mokestis. Bus pertvarko
mas ir gyventojų pajamų apmokesti
nimas. Pradžioje į apmokestinamas pa
jamas bus įtrauktos šiuo metu neapmo
kestinamos pajamos (dividendai, turto 
vertės padidėjimo pajamos). Vėliau nu
matyta padidinti neapmokestinamąjį mi
nimumą ir atsisakyti įvairaus dydžio mo
kesčio tarifų - nustatyti vienodą 29 % ta
rifą. Skatinant gyventojus kaupti lėšas 
pensijų fonduose, imti paskolas būstui, 
bus leidžiami atsiskaitymai, mažinantys 
gyventojų apmokestinamas pajamas. 
Daugelį programoje numatytų nuostatų 
Finansų ministerija rengiasi įgyvendinti 
dar šiais metais. Akcizų, Rinkliavų, Kelių 
fondo bei kitų įstatymų pataisas pla

nuojama parengti 1999 - 2000 metais.
Smulkiųjų verslininkų protesto 

mitingas
Praeitą antradienį keli tūkstančiai 

smulkiųjų verslininkų, susirinkę Nepri
klausomybės aikštėje prie Seimo rūmų, 
reikalavo atšaukti tuos Vyriausybės nu
tarimus, kurie, jų nuomone, varžo pagal 
patentus dirbančius prekiautojus. „Vaikų 
nemaitinsime sąskaitomis ir važtaraš
čiais“, „Laisvę smulkiam verslui“, - skelbė 
įvairių Lietuvos miestų protestuotojų šū
kiai. Mitingo organizatoriai pažymėjo, 
kad jų akcija, kurios tikslas - atskleisti 
smulkiųjų prekybininkų ekonomines 
problemas, yra taiki. Mitingo dalyviai 
priėmė kreipimąsi į Prezidentą, Seimą 
bei Vyriausybę.

Tuo tarpu Vyriausybės spaudos tarny
ba tą pačią dieną paskelbė pranešimą, 
kad Vyriausybė neįveda naujų mokesčių, 
o tik reikalauja prekybos vietoje turėti 
prekių įsigijimo dokumentus. Ši visose 
civilizuotose šalyse pripažinta prekybos 
tvarka padės išvengti nelegalios, kon
trabandinės prekybos, dėl kurios žlunga 
Lietuvos įmonės, prarandama tūkstančiai 
darbo vietų, nurodoma oficialiame pra
nešime. Vyriausybė numato visus verslo 

klausimus aptarti trišalėje komisijoje, 
siūlydama dalyvauti ir smulkiajam vers
lui atstovaujančias organizacijas.

Artėja Seimo nario rinkimai
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 

jau pradėjo pasirengimą rinkimams į. 
laisvą Seimo nario vietą Nevėžio apygar
doje. Šios apygardos rinkėjai neteko sa
vo atstovo parlamente, kai ten išrinktas 
Seimo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) frakcijos narys Mečys Lau
rinkus birželio pradžioje tapo Valstybės 
saugumo departamento (VSD) generali
niu direktoriumi. Iki šiol apie ketinimus 
siekti parlamento mandato yra pareiškę 
Kovo 11-osios akto signataras advokatas 
Zenonas Juknevičius, negausios Reformų 
partijos pirmininkas Algirdas'Pilvelis bei 
taip pat negausios Liaudies vienybės 
sąjungos pirmininkas Jurijus Subotinas. 
Galimybę kelti savo kandidatūrą šiuose 
rinkimuose svarsto ir Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) pirmininkas, teisi
ninkas Artūras Paulauskas. Galimybę kel
ti savo kandidatus Nevėžio apygardoje 
svarsto ir kelios įtakingos Lietuvos par
tijos, taip jų - valdančioji Tėvynės Są
junga (Lietuvos konservatoriai), Centro 
sąjunga, Socialdemokratų ir Demokrati
nė darbo partijos. Pirmąjį rinkimų ratą 
Nevėžio apygardoje numatoma surengti 
lapkričio pradžioje.
Pasaulio matematikų konferencija 

Vilniuje
Rugpjūčio 12 dieną Vilniuje prasidėjo 

du ypač reikšmingi mokslo forumai: 
septintoji Vilniaus tarptautinė tikimybių 
teorijos ir matematinės statistikos kon
ferencija bei dvidešimt antrasis Europos 
statistikų kongresas. Žymiausi Europos, 
Amerikos bei Azijos matematikos mo
kyklų atstovai, tikimybių teorijos ir mate
matinės statistikos specialistai dalysis 
patirtimi, diskutuos visą savaitę.

Konferenciją ir kongresą pradėjo 
Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus. 
Sveikindamas garbingą auditoriją, Pre
zidentas pabrėžė, kad tokio lygio ir to
kio masto renginys suteiktų garbės kiek
vienai valstybei, todėl ši konferencija 
yra tam tikras garbės įpareigojimas tiek 
Lietuvos akademinei, tiek ir plačiajai 
visuomenei. Prezidentas sakė, jog greta 
grynojo mokslo, Lietuvai šiandien ypač 
aktualus matematinių modelių taikymas 
ekonomikoje ir medicinoje, administruo
jant bei plėtojant visas mokslo bei ūkio 
šakas. Rinkos ekonomikos sąlygomis 
efektyviai dirbanti nacionalinės statisti
kos sistema Lietuvai tapo pirmos svar
bos moksliniu objektu, kalbėjo Valdas 
Adamkus. Lietuviškai perskaitęs sveiki
nimo kalbą, Prezidentas angliškai trum
pai pristatė Lietuvos ekonomikos būklę, 
politinius siekius. Jis pabrėžė, jog didelę 
pažangą padariusi Lietuva yra lygiavertė 
Europos bendrijos partnerė, galinti pra
turtinti tarptautinę bendruomenę savo 
mokslo, kultūros pasiekimais, istorine 
patirtimi. „Si konferencija įrodo, kad mes 
galime gerai ne tik žaisti krepšinį“, - juo
kavo V. Adamkus.

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

Septintojoje Vilniaus tarptautinėje ti
kimybių teorijos ir matematinės statisti
kos konferencijoje dalyvauja keturias
dešimties pasaulio valstybių mokslinin
kai. Tai - pripažinti Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Kanados, Australijos, Anglijos, 
Švedijos, Vokietijos, Rusijos, Lietuvos ir 
kitų šalių mokslo autoritetai, taip pat 
jauni tyrinėtojai, kuriems suteikta proga 
pristatyti savo naujus darbus. Konferenci
jos dienotvarkėje - net 500 mokslinių 
pranešimų. Aukštą Lietuvos matematikų 
mokyklos lygį liudijančios Tarptautinės 
tikimybių teorijos ir matematinės statis
tikos konferencijos Vilniuje rengiamos 
nuo 1973 metų.

Brangsta studijos Vilniaus 
universitete

Vilniaus universitetas padidino mokes
tį už dienines pagrindines studijas ir šie
met, ir anksčiau įstojusiems studentams. 
Dabartiniams Vilniausuniversiteto pirma
kursiams ateinančiais mokslo metais 
brangiausiai kainuos stomatologijos stu
dijos - 8125 litai per metus, o pigiausiai 
chemijos ir matematikos studijos - 1500 
litų per metus. Pernai studentai už sto
matologijos studijas mokėjo beveik per
pus mažiau - 4500 litų. Studijuojantiems 
chemiją ir matematiką mokslo metai 
kainavo 900 litų. Už ekonomikos ir žur
nalistikos studijas šiemetiniai pirmakur
siai mokės po 3625 litus (buvo 1400 ir 
2000 litų). Studijos Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų institute pabrango nuo 
2800 iki 4500 litų. 1997 metais ir anks
čiau įstojusių studentų mokestis už 
mokslą taip pat padidėjo, tačiau jis dar 
gali būti patikslintas rugsėjo mėnesį. 
Stacionare studijuojantiems bakalau
rams stomatologijos studijos pabrango 
daugiau kaip tūkstančiu litų ir dabar yra 
5625 litai. Studijuojantys žurnalistiką ir 
ekonomiką mokės atitinkamai 2625 ir 
1750 litų. Vilniaus universitetas liepos 21 
- 24 dienomis į dieninių studijų programas 
priėmė 2033 studentus. Iš jų į valstybės 
finansuojamas vietas priimta 1313, o į 
mokamas - 720 studentų.

Didžiosios tremties minėjimas 
Sibire

Masinio gyventojų trėmimo iš Lietu
vos penkiasdešimtmetis bus minimas ir 
Rusijoje, Sibiro mieste Krasnojarske. 
Dalyvauti minėjime trečiadienį, rugpjūčio 
12 dieną, į Krasnojarską išvyko Lietuvos 
delegacija. Didžiosios tremties penkias

Impotencija
Valentina Zinkevičienė, Vilnius

Tokia negalia jau kelinti metai kamuo
ja visas Lietuvos valstybės institucijas, 
kurios vienaip ar kitaip susijusios su 
bankų bylų tyrimu.

Jau lyg apsipratome ir susitaikėme su 
tuo, kad per Lietuvos bankus bankelius 
perplukdytų ir pradangintų milijardinių 
sumų niekas nesugrąžins, neišvynios 
kamuolio, kas dėl to kaltas. Sudarytos 
jungtinės, kompleksinės specialiosios 
bankų bylų tyrimų grupės iš pradžių 
„medžiagas“ apie vienokią ar kitokią 
finansinę aferą sukaupia į vieną didelę, 
dažnai šimtus tomų sudarančią bylą. 
Išsiaiškina ir išbraižo įspūdingas sche
mas, kaip milijonai judėjo, kam jie nu
byrėjo, kokių grupuočių ir statytinių 
rankomis dalis tų milijonų išplukdyta į 
užsienį. O kai iš tų šimtų tomų susidaro 
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dešimtmečio minėjimą Sibire rengia 
Krasnojarsko krašto lietuvių kultūros 
draugija .JLituanica“. Minėjimas vyks 
rugpjūčio 14 -16 dienomis. Lietuvos de
legacijoje - Seimo, Prezidentūros, Geno
cido ir rezistencijos tyrimo centro, Socia
linės apsaugos ir darbo ministerijos, Re
gioninių problemų ir tautinių mažumų 
departamento, Vilniaus savivaldybės, ki
tų institucijų atstovai. Grupei vadovauja 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ats
tovas Vilniuje Gabrielius Žemkalnis. Į 
Sibirą Lietuvos delegacija išsivežė foto
grafijų parodą „Iškentusiems ir negrį- 
žusiems“, kuri bus atidaryta Krasnojars
ke. Didžiosios tremties penkiasdešimt
mečio minėjimodalyviai pagerbs mirusių
jų atminimą kapinėse, Krasnojarsko baž
nyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Taip 
pat numatoma atidengti paminklą trem
ties aukoms. Oficialūs pareigūnai ta pačia 
proga ketina susitikti su Krasnojarsko 
valdžios atstovais, aptarti ten gyvenan
čių Lietuvos tremtinių problemas.

Preilos lobio paslaptis
Praeitą penktadienį oficialiai pradėta 

spėjamo Kuršių nerijos lobio paieška. Ką 
savo dugne ties Preila slepia Kuršių ma
rios, paaiškės tik šio mėnesio pabaigoje. 
Ta proga įvykusioje spaudos konferen
cijoje išskirtines filmavimo teises turin
čios Vokietijos NDR telekompanijos ats
tovas Michael Schmidt papasakojo visą 
lobio paieškos istoriją, pradedant tuo, 
kad 1944 metais du vietos vaikinukai 
pamatė, kaip vokiečių kareiviai iškrovė 
ir paslėpė kažkokias paslaptingas dėžes. 
Dabar, kai jau pagaliau gauti visi leidimai 
ir suderinimai, kliūčių pradėti kasimo 
darbus ir sužinoti kas čia paslėpta, kaip 
ir nebeliko. Tačiau, baimindamiesi sprog
menų, teritoriją, aptvertą apsaugine 
juosta, marių dugną dar kartą tikrina 
išminuotojai. Nusausinimo darbus pla
nuojama pradėti pirmadienį.

Kaip žinoma, dėl lobio turinio buvo 
dvi versijos: viena, kad marių dugne slypi 
Gintaro kambario turtai, kita - kad sprog
menys. Penktadienio spaudos konfe
rencijoje iškelta ir trečia versija, esą 
paslaptingose dėžėse galėtų būti vyriau
sio nacių vado Rytprūsiuose Erich Koch, 
rezidavusio Konigsberge ir už karo nu
sikaltimus nuteisto kalėti iki gyvos gal
vos, archyvas. Preilos lobio paslaptis tu
rėtų paaiškėti rugpjūčio 20-21 dienomis.

Pasinaudota ELTOS pranešimais, 
.Lietuvos rytu“ ir Laimos Statulevičienės 

savaitine Lietuvos spaudos apžvalga.

Spaudai parengė Saulius Varnas

visapusiškas, gana kraupus finansinių 
aferų vaizdas, kai aiškėja, jog tokio mas
to grobstymai buvo negalimi be pačių 
galingiausių valdžios vyrų įsikišimo, 
Lietuvos banko bei Finansų ministeri
jos palaiminimo, tada ta didelė, viską 
apimanti byla skaidoma į epizodus ir 
epizodėlius. Taip prabėga metai, ant kai 
kurių niekaip nebaigiamų bylų ima dyg
ti musmirės, didžiausios aferos subyra į 
nusikaltimo požymius praradusius epi
zodus, o kaltu nustatomas, pavyzdžiui, 
banko vairuotojas...

Viso to, kas čia pasakyta, klasikine 
iliustracija galima laikyti kad ir „Aura- 
banko“ baudžiamosios bylos tyrimo eigą 
ir kaltųjų suradimą. Nustatyta, kad „Au- 
rabanke“ prarasta apie 150 mln. Lt. Apie 
45 mln. iš jo iššlavė .Luokės“ grupuotės 
vadovai, kurie drauge buvo ir „Auraban- 
ko“ šulai. Bet jau ketvirtus metus vyks

Rugpjūčio 12 d. nesėkmė lydėjo JAV 
bandymą į erdvę iškelti moderniausią 
žvalgybos satelitą. Iš Cape Canaveral 
bazės Floridoje pakilusi Titan 4A rake
ta pradėjo byrėti, vos pasiekusi 6 km. 

• aukštį. Tada ji buvo susprogdinta radijo 
signalu. Satelitas drauge su Titan raketa 
kainavo vieną bilijoną JAV dolerių, tad 
nepasisekimas labai nuostolingas.

Burmos teismas nubaudė 18 už
sieniečių po 5 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Jie buvo suimti už demokrati
ją giriančių atsišaukimų platinimą. Ka
lėti jiems neteko - visi 18 buvo tuoj pat 
ištremti. Suimtųjų tarpe buvo viena aus
trale, Macquarie universiteto Sydnėjuje 
ekonomijos lektorė Alison Vicary.

Užsieniečiai pradedakraustytisiš Kon
go Demokratinės Respublikos, su
kilėliams užimant vis daugiau teritori
jos. Rugpjūčio 13 d. respublikos sostinė 
Kinšasa atsidūrė tamsoje, kai sukilėliai 
užėmė Inga užtvankos elektros jėgainę 
ir nutraukė energijos tiekimą sostinėje.

WWW

Rugpjūčio 14 d. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas D. Naugarde garantavo, 
kad rublis nebus nuvertintas, nežiūrint į 
akcijų vertės kritimą biržose. Garanti
ja nebuvo daug ko verta - rublis nu
vertintas rugpjūčio 17 d., paskelbtas 
moratoriumas skolų grąžinimui už
sieniui.

Nebijodami NATO įsikišimo Kosovo 
provincijoje, serbai baigia likviduoti al
banų sukilimą. Rugpjūčio 16 d. serbų 
rankose atsidūrė Junik miestas, vienas 

tančio tyrimo (baudžiamoji byla dėl ban
ko turto iššvaistymo iškelta 1995 m. bir
želio mėn.) rezultatų lyg ir nėra. Byla iš
skaidyta į tris dešimtis byliukių, iš ku
rių vienos jau nutrauktos, kitos sustab
dytos, trečios pačios sustojo. Ir tik kelios 
nuėjo iki teismo, o tai, beje, dar ne tiek 
daug ir reiškia...

Taigi „Aurabanko“ jau nėra, o kaltų dėl 
jo išvogimo - dar nėra. Nustekentas „Au- 
rabankas“ 1996 m. buvo pertvarkytas į 
Turto banką, jam permesta ir 81 mln. Lt. 
beviltiškų „Aurabanko“ paskolų. Tiesa, 
perimant šį .Luokės“ išmelžtą banką, 
buvo areštuota turto, kurio vertė apie 30 
mln. Lt. Bet laikas bėga aferistų naudai: 
skolininkai turėtą turtą išdovanojo, per
rašė, išpardavė. Įdomu, kad „Luokės“ 
vadovų turtui (butams Vilniuje, Pylimo 
gatvėje) 1997 metais uždėtą areštą 1998 
metais panaikino... teismai. Tie butai jau 
parduoti Vokietijos piliečiui, o turėti na
mai - padovanoti.

Turto banko duomenimis, taip pat ne
areštuotos iš firmų, susijusių su „Luo
ke“, į užsienį pervestos jos lėšos. O iš
pumpuota įspūdinga suma: 5.5 mln. do
lerių, apie milijoną markių ir daugiau 
kaip 100 000 Švedijos kronų. Kas iš afe
rų organizatorių ir įkvėpėjų už tai atsa
kys - dar labai neaišku. Bet štai „Aura
banko“ vairuotojo A. Kudirkos, kuris „ap
gaule užvaldė 1.5 mln. Lt.“ (toks kaltini
mas jam pareikštas), kalte jau neabejo
jama. Teisėsaugai čia viskas kažkodėl 
labai aišku: išlipo iš mašinos žmogelis, 
pravėrė banko duris ir... užvaldė 1.5 mln.

„Bet tas vairuotojas visai kraštinis, ma

iš paskutinių KLA sukilėlių atramos 
mazgų.

Rugpjūčio 15 d. nuo IRA atskilusi 
airių teroristų grupė, pasivadinusi "Tik
roji IRA", susprogdino bombą Šiaurės 
Airijos Omagh mieste. Prieš sprogimą 
buvo gautas anoniminis įspėjimas, kad 
bomba sprogs prie teismo rūmų, nu
kreipė šeštadienio pirkėjų minią į kitą 
"saugų" gatvės galą. Deja, ten ir buvo 
susprogdinta bomba, užmušusi 28 
žmones, sužeidusi 220. Žuvo tiek pro
testantai, tiek katalikai; žuvo maži vai
kai, moterys, užsieniečiai, lankytojai iš 
Airijos respublikos. Teroro aktą pa
smerkė D. Britanijos ministras pirmi
ninkas Tony Blair, Airijos ministras 
pirmininkas Bertie Ahem ir Sin Fein 
pirmininkas Gerry Adams.

'įįyMdZ'ŲtU'

Pakistano saugumo organai areštavo 
arabą, dalyvavusį JAV ambasados Ke
nijoje susprogdinimo sąmoksle. Suim
tasis išsiųstas tardymui Kenijos saugu
mo organams į Nairobi.

Iš Argentinos miesto Mendoza karšto 
oro balionu pasikėlęs amerikietis mili
jonierius Steve Fosset bandė be nusilei
dimo apskristi pasaulį. Laimingai 
perskridęs Atlantą ir Indijos vandeny
ną, rugpjūčio 16 d. 8 su puse kilometrų 
aukštyje jis perskrido Australiją. 
Rugpjūčio 17 d. jo balionas pateko į 
audrą ir nukrito į Koralų jūrą. Keliau
ninkas išliko gyvas, pavojaus signalu 
prisišaukęs keletą kaimynystėje plau
kusių laivų.

Paruošė V. Patašius

žas žmogus“, - taip šį „Aurabanko“ bylos 
epizodą apibūdino Turto banko vadovas 
E. Maldeikis. Jis stebėjosi, kad vairuo
tojui kaltinimas jau yra, o, tarkim, vado
vui ponui Putramentui - kažkodėl nėra. 
O, pasirodo, per šio liūdnai pagarsėju
sio ,Jautos“ vadovo rankas, oficialiai ta
riant - jo įmones „Aurobankas“ perpum
pavo 11 mln. Lt. Tarp jų ir iš užsienio - 
Ekonominės Bendrijos bei Tarptautinės 
Valiutos Fondo - gautas paskolas.

Ore pakibo ir klausimas dėl Lietuvos 
banko vaidmens. Kodėl šio banko nie
kas nekaltina, nors jis privalėjo kontro
liuoti ir sustabdyti „Aurabanko“ aferas? Į 
tai atsakymai gal bus, kaip replikavo 
Tardymo departamento vadovas, na, gal 
kitame tūkstantmetyje. Gal bus, o gal ir ne. 
Nes, ko gero, tie, kurie vartė ir varto mi
lijonus, apkrėtė valdžios institucijas im
potencijos bacila.

O tie, kurių ši bacila dar nepakirto, 
atskleidžia vis naujas bankų iššlavimo 
schemas. Jau aišku, kad apie 600 mln. 
Lt. paskolų išdalyta 15-ai grupuočių ir 
tai padaryta per 3 bankus - „Auraban- 
ką“, Lietuvos Akcinį inovacinį banką ir 
Valstybinį komercinį banką. Aiškėja dar 
viena - užsienio paskolų išdalijimo sche
ma. Generalinio prokuroro pavaduotojas 
K. Betingis „Lietuvos aidui“ yra prasita
ręs, kad tiriant užsienio paskolų išdaliji
mą „išeina labai didėti dalykai“: buvusi 
Vyriausybė, Lietuvos bankas, Finansų 
ministerija.

Bet kas garantuos, kad, pajudinus to
kių didelių pinigų dingimą, ir vėl neiš
tiks sunkioji negalia?
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Įžodžiai Melbourne

Naujieji paskautininkai: Jonas Rukšėnas, Linas Šeikis, ir Lukas Zdanius.
Nuotr. Birutės Prašmutaitės

Ksini nauda.?

Šių metų birželio mėnesį, kai vyr. 
skautės įžodį davė kelios sesės Mel
bourne, vyčiai irgi neatsiliko. Išlaikę 
egzaminus ir išėję programą, Antano 
Krauso vyčių būrelio nariai rinkosi į įžo
džių vietą Riddells Creek stovyklos že
mėje. Prieš tai broliai kandidatai ilga iš
kyla buvo užbaigę programą. Vakare 
įvykusiame susirinkime įžodį davė 4 
broliai: Povilas Kviecinskas, Girtus An
tanaitis, Vytas Brazaitis ir Rimas Strunga. 
Sveikinu naujus vyčius ir linkiu jiems 
daug sėkmės.

Melbourne Skautininkų Ramovė šven
tė ypatingą šventę, kai trys "Džiugo" 
tunto vyčiai tapo paskautininkais. Įžodį 
pravedė Rajono Vadas v.s. Henrikas 
Antanaitis. Įžodžio vieta buvo Parapijos 
Namai, mūsų globėjo prelato dr. v.s. 
Prano Dauknio priežiūroje. Paskautinin- 
ko įžodį davė Jonas Rukšėnas, Linas Šei
kis ir Lukas Zdanius. Visi trys naujieji 
paskautininkai yra dirbę stovyklų ruoši
me per paskutinius 10 metų. Linas Šeikis 
buvo50-mečio Jubiliejinės Stovyklos vir
šininko pavaduotojas, o Jonas Rukšėnas - 

Melbourne ir Geelongo Skautininkų Ramovės nariai
Nuotr. Birutės Prašmumutaitės

Dalyvaus konferencijoje
La Trobe universiteto vokiečių kalbos departamento vedėja dr. Kristina Čėsnai- 

tė - Brazaitienė išskrido į Izraelį, kur rugpjūčio 19 dieną dalyvaus konferencijoje 
"Reinventing the Past,or Everything Has to Be Expressed Anew".

Konferencija vyks Haifos universitete ir vadinasi "Sixth Conference of the 
International Society for the Study of European Ideas".

Po to dr. K. Brazaitienė atostogaus Lietuvoje ir Vokietijoje.
"M. P." inf.

jo adjutantas. Lukas Zdanius yra buvęs 
Antano Krauso vyčių būrelio vadovas. Jis 
redaguoja Jaunimo Sąjungos žurnalą 
„Jaužinios“. Brolis Jonas yra buvęs 
"Džiugo" tunto adjutantas. Brolis Linas 
yra dabartinėje Rajono Vadijoje. Įžodyje 
dalyvavo nemažas būrelis Melbourne ir 
Geelongo Skautininkų Ramovės narių.

Dvi naujosios vyresnės skautės ir nau
jieji broliai vyčiai dabar yra Lietuvoje. 
Jie dalyvavo Šokių šventėje ir su „Ginta
ru“ bei choristais koncertavo Žemaitijoje 
ir Kaune. Jie taip pat dalyvavo skautų 
stovykloje Lietuvoje, kur galėjo paben
drauti su tėvynės sesėmis ir broliais, 
vyresnėmis skautėmis ir vyčiais.

Brolis Linas dalyvavo skautų stovyk
loje Lietuvoje ir JAV-se, kur atstovavo 
Rajono Vadijai. Broliams ir sesėms 
grįžus iš kelionių, tikimės išgirsti įdo
mių pasakojimų iš jų viešnagės ir sto
vyklavimo Lietuvoje bei JAV-se. Linkiu 
"Džiugo" tuntui įdomios veiklos, ir kitų 
metų pradžioje visiems susitikti Rajoni
nėje stovykloje netoli Geelongo.

s. Birutė Prašmutaitė

JAV - jos dovanoja Lietuvai visą 
komplektą M14 šautuvų. Tai yra gerai 
išbandytas, Amerikoje populiarus 
kariškas šautuvas, mielai vartojamas 
tikslaus šaudymo konkursuose. Su 
optiniu taikikliu šis automatinis šautu
vas vadinamas M21.

Manytumėt, kad pasigirstų padėkos 
pareiškimai, ypač kad Krašto apsau
gos ministerijos teigimu, šių šautuvų 
pakaitalas kainuotų Lietuvai, o tuo pa
čiu ir Lietuvos mokesčių mokėtojams, 
apie 100 milijonų litų. Bet žiniasklai- 
doje staiga paplito visai kitokie pa
reiškimai. Tartum ta dovana kažkaip 
kenkia Lietuvai, tartum tie žmonės, ku
rie išrūpino tą dovaną, būtų Lietuvai ne 
pasitarnavę, o padarę kažkokią žalą.

Prasidėjo propagandos ir dez
informacijos kampanija prieš šią do
vaną. Labai įdomus, nors sunkiai 
suprantamas reiškinys. Norint susivok
ti, kas gi čia vyksta, verta panagrinėti, 
kam iš tokios kampanijos galėtų būti 
kokia nors nauda. Bet prieš bandant tai 
nagrinėti, reikia paminėti, kokios yra 
kitos galimybės aprūpinti šautuvais 
Lietuvos kariuomenę.

Į akis krenta galimybė apsiginkluoti 
Kalašnikovo tipo šautuvais. Betgi tai 
nėra be kliūčių. Šitokio tipo šautuvai 
neatitinka NATO standartų, tad juos 
reikėtų perdirbti taip, kad tie šautuvai 
galėtų naudoti kitokią amuniciją, negu 
buvo naudojama Sovietų Sąjungoje. 
Toks šių šautuvų perdirbinėjimas 
daromas Čekijos Respublikoje - ten 
jiems įdedami nauji vamzdžiai, pada
romi pakeitimai magazine, kad galėtų 
vartoti kitokio standarto amuniciją. Štai 
šiuos perdirbtus šautuvus kaip tik ir 
bandoma įpiršti Lietuvai.

Reikia tik paskaityti karinių šautuvų 
vystymosi epizodus, kad suprastum 
kaip ilgai užtrunka, kol tokie ginklai 
pasidaro patikimi. Politika irgi turi di
delį vaidmenį ginklų pasirinkime, nes 
nuo naujų ginklų pasirinkimo priklau
so ginklų pramonei duodami užsaky
mai. Didžiosios valstybės visada rūpi
nasi savosios ginklų pramonės gerbū
viu. Teigiama, kad M14 buvo pakeistas 
M16 daugiau politiniais sumetimais, o 
ne dėl techninių reikalavimų. Nėra 
abejonės, kad daugumoje ginklų ga
myklų būna klaidų ir tik po praktinių 
patyrimų jos ištaisomos. Tad perdirb
tas Kalašnikovo tipo šautuvais be
sąlygiškai pasitikėti išties būtų, švel
niai tariant, neprotinga. Tad kodėl taip 
peršami šie neaiškaus efektingumo 
ginklai, kurie Lietuvai kainuotų apie 
100 milijonų litų. Kas iš to galėtų tu
rėti naudos?

Pirmiausia, žinoma, pasipelnytų 
Rusijos ginklų pramonė, nes pradinis 
produktas - kalašnikovas - yra Rusijos 
gaminys.

Yra gerai žinoma, kad iš ginklų 
pirkimo ir pardavimo, ypač nelegalaus, 
ginklų pirkliai daro didelį pelną. Ne 
paslaptis, kad daug kur pasaulyje gink
lų prekyboje bujoja juodoji rinka. Ap
stu milijonierių, kurių milijonai atsi
rado prekiaujant ginklais perversmų ir 
sukilimų zonose. Visą tą šešėlinę 
“pramonę“ Lietuvoje yra įprasta vadin
ti „mafija“, nors išties mafija yra Sici
lijos kriminalinė organizacija, išplėtusi 
savo veiklą visame pasaulyje. Tos 
šešėlinės „pramonės“ pavadinimas 
„mafija“ yra gana vykęs, tad jis ta pras

me čia ir naudojamas.
Tad jei mafija turi ryšius su Rusijos 

ginklų pramonininkais, atsisakius gink
lų dovanos greičiausiai tuo pasipelnytų 
Rusijos mafija.

Kam dar galėtų būti naudos iš tokių 
ginklų užsakymų Čekijos Respubli
koje? Po sovietinės sistemos suirutės ir 
atsistačius Lietuvos nepriklausomai 
valstybei, Krašto apsaugos ministerija 
įvairiais neoficialiais keliais telkė 
ginklus. Tokie potencialūs ginklų 
tiekėjai, kaip JAV-jos, nesiteikė net už 
gerus pinigus pardavinėti savo ginklus. 
Ginklų pirkimas vyko per Krašto 
apsaugos ministeriją, kuriai vadovavo 
Krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius. Iš toli stebint, buvo sunku 
suvokti, kaip tas ginklų gavimas vyko ir 
kodėl kartais buvo atsisakoma dovanai 
ar beveik dovanai duodamos paramos 
iš Vakarų. Kažkas panašaus įvyko su 
karo laivais, kurie, regis, eventualiai 
atiteko Latvijai. Viešumoje niekas 
nežino, ar kas iš tų ginklų pasipelnė, ir, 
jei pasipelnė, tai kiek.

Verta prisiminti, kad buvęs Krašto 
apsaugos ministras Audrius Butkevi
čius buvo sugautas su pluoštu jam 
perduotų sužymėtų pinigų, kurie, jo 
teigimu, buvo „paskola“. Jis sėdi 
Lukiškėse ir iki šiol neaišku, ar jis tu
rėjo ryšių su mafija, ir jei turėjo, tai 
kiek jų turėjo.

Jei Lietuvoje veikianti mafija da
lyvavo ginklų pirkime, tai jai svarbu, 
kad ginklai būtų ir toliau perkami. Iš 
dovanos - jokios galimybės pasipelny
ti. Iš to sąrašo galinčių turėti naudos iš 
ginklų pirkimo, o ne dovanos, galima 
suvokti, kam naudinga sukritikuoti 
tuos M14 automatinius šautuvus.

Yra dar viena dimensija visoje, šioje 
istorijoje. Lietuvai ginklus dovanoja JAV 
- jos! Baisu. Jei Rusija dar neprotes
tuoja, tai, be abejo, protestuos. Juk 
tokioje dovanoje galima įžiūrėti tam 
tikrą paramą Lietuvos siekiui įstoti į 
NATO.

Skaitytojas gali pats pasvarstyti, kas 
daugiausiai gali būti suinteresuotas, kad 
Lietuva tos dovanos negautų, ir kam iš 
to galėtų būti daugiausia naudos. Vie
na aišku, kad tą dovaną praradus 
nukentėtų Lietuva. Tiksliau tariant, 
Lietuvos piliečiai, mokesčių mokėto
jai. Dr. Algimantas Kabaila

Canberra, 1998.08.11

Ištrauka iš Apsaugos viceminis
tro Jono Kronkaičio rašinio "Lie
tuvos aido" Nr. 158:

Lietuvos kariuomenei šiuo metu yra 
puiki proga praplėsti ginkluotės arse
nalą, papildant jį JAV pagamintais M - 
14 konstrukcijos automatiniais šautu
vais. JAV karinės pajėgos ne tik dova
noja šiuos šautuvus, šaudančius NATO 
standartus atitinkančiais šoviniais, bet 
ir pristato juos į Lietuvą, kartu pridėda
mi nemažai amunicijos. Kelia nuostabą 
viename šalies dienraščių pasirodžiusi 
kritika ir abejonės dėl tokios ginkluotės 
reikalingumo, sprendimas apginkluoti 
kariuomenę M -14 konstrukcijos šautu
vais vadinamas nesąmone. Už šiuos nau
jus arba mažai naudotus šautuvus mo
kėti nieko neprašoma, taigi taupomos 
lėšos modernesniems ginklams įsigyti. 
Lietuvos kariuomenė iki šiol apgink
luota rusiškais kalašnikovo automatais. 
Tai patikimi, atsparūs, bet brangiai kai
nuojantys šautuvai.

"Mūsn Pastogė" Nr.33 1998.8.24 p'
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KGB ir
Arvydas Anušauskas

(Tęsinys iš praeito nr.) 
KGB nesėkmės

Kadangi VLIK'o atstovai neigė bet ko
kius kontaktus su okupuotos Lietuvos 
gyventojais ir, anot KGB, „nepasitikėjo 
tautiečiais, kurie lankė giminaičius oku
puotoje Lietuvoje arba juos priimdavo 
JAV“, dėl to padėtį okupuotoje Lietuvo
je pirmiausia įtakojo per radijo stočių 
(„Amerikos balsas“, „Laisvė“, Vatikano 
radijas) laidas. Visa ši VLIK'o veikla, tie
sos apie Lietuvą skleidimas buvo pa
kankamai taiklus ginklas. Jo neutraliza
vimui KGB numatė savas priemones, bet 
jų įgyvendinti vis nepavykdavo. Todėl 
kasmet vis kartodavo tuos pačius įsaky
mus. „Vedamas žvalgybinio įsiskverbi
mo į šią organizaciją darbas“, - teigė 
KGB pulkininkas V. Karinauskas ir 1980, 
ir 1982, ir 1984, ir vėlesniais metais. - 
„Imamasi aktyvių priemonių kompro
mituoti ir atskirus VLIK'o narius, ir visą 
grupę iškarto, nutraukti „ Vyriausiojo Ko
miteto“ numatytas priešiškas akcijas ir 
lokalizuoti jų neigiamas pasekmes “.

Į Jungtines Amerikos Valstijas siunčia
mi KGB agentai visada gaudavo užduo
tį sekti kartu važiuojančius lietuvius, kal
bėti apie gerą gyvenimą Lietuvoje ir 
pan. Tipiška užduotis atrodė taip (patei
kiame pavyzdį iš 1984 m. lapkričio mėn. 
užduoties agentui „Žvejui“):

„Bendraudamas su tautiečiais, pasi
stenkite surinkti žinias apie JAV gyve
nančius Tėvynės išdavikus, tarp jų ir apie 
V. Šakalį, ir S. Kudirkų. (...) Atkreipkite 
dėmesį į galimą neteisingą sovietinių 
piliečių elgesį, į tuos, kurie būdami už
sienyje pasisakė antisovietiškai. Gali 
būti, kad Jumis gali susidomėti spe
cialiosios tarnybos arba emigrantų orga
nizacijų atstovai. Tam, kad atskleistumė
te tikruosius jų tikslus, analizuokite savo

Negyvos gėlės (4)
Viktoras Baltutis

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
- Ką studijuojate, jei galima paklausti?
- Anglų ir pasaulinę literatūrą, - ramiai 

atsakė ir jau rengėsi eiti, tik dar kažko 
stabtelėjo.

- O ką Jūs studijuojate, visuomet ma
tau su daugybe knygų?

- Jums nepatiks. Labai sausą ir tech
nišką mokslą - architektūrą.

- Kodėl? Aš labai mėgau matematiką 
ir man net patiko formulės, ypač algebra, 
bet nugalėjo humanitariniai...

- Jei neskubate, sėskite...
- Ne, ačiū... turiu reikaliukų. Iki!
-Iki!
Nuo tos dienos sutikinkame beveik 

kasdien ir, jei mūsų paskaitos sutampa, 
pietaujame kartu. Susitinkame ir vakare, 
ilgai vaikščiojame po universiteto kie
mus, negalėdami atsikalbėti. Ji yra tur
tingų anglų duktė ir gyvena South Yarra 
priemiestyje. Jos vardas grynai anglo
saksiškas - Kylie Heys. Laukiu dienos ir 
skubu į paskaitas, o po jų - į studentų 
valgyklą ar biblioteką. Suartėjome ir 
mūsų draugystė pasidarė labai intymi. 
Naktį, lakstydamas su pieno buteliais, vis 
galvoju apie ją. Vis noriu paklausti, ar ji 
kartais nėra giminaitė IvyHeys, pas ku
rią aš gyvenu, bet kažkas vis mane su-
laiko. O jeigu yra?

Kartą Kylie mane lyg juokaudama 
paklausė:
"Mūsų Pastogė" Nr.33 1998.8.24 pi

• • • • 
išeivija
ryšių (t.y. žmonių, su kuriais palaikomi 
ryšiai) elgesio ypatybes, jų užduodamų 
klausimų ir siūlomų paslaugų pobūdį. 
Pasiūlius užverbuoti arba pasilikti už
sienyje, kategoriškai atsisakykite ir ne
delsiant praneškite SSRS oficialiems 
atstovams JAV, tuo pat metu neat
skleidžiant mūsų ryšių su jumis. Būdami 
JAV, stenkitės išsklaidyti savo pašneko
vų klaidingas pažiūras apie sovietinę 
Lietuvą (...). Pokalbio metu jums gali 
duoti provokacinių klausimų apie ben
dradarbiavimą su KGB. Bet kokius gali
mus argumentus1 kategoriškai paneiki
te. Būkite įsitikinęs, kad jūsų pašneko
vai jokių įrodymų neturi“.

Tokie buvo bendrieji nurodymai. Visa 
užduotis baigiama labai dviprasmišku 
nurodymu: „Būnant JAV, esant reikalui, 
su jumis susisieks mūsų atstovas, kuris 
Jums perduos linkėjimus nuo Andrie
jaus iš Vilniaus. Tokiu atveju Jūs turite 
visiškai juo pasitikėti ir vykdyti visus jo 
nurodymus“. Jeigu kiekvienam į JAV 
vykstančiam agentui buvo duodami nu

Išeivija suprato, kad laiškai į Lietuvą ir iš Lietuvos yra tikrinami Buvo spė
liojama, kad štampuką „meždunarodnoe“ ( = „tarptautinis“) uždeda sovieti
nės cenzūros punktai. Iš tiesų, taip ir buvo. Kaip rašo pirmasis atsikūrusios 
Lietuvos ryšių ministras Kostas Birulis (1990 - 1992), Lietuvoje buvo „4 
kontroliniai punktai, įrengti pageležinkelės pašto pervežimo įstaigose Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose... Pokario metais šie kontrolės 
punktai atžymėdavo patikrintus tarptautinius laiškus štampuku „meždu
narodnoe“, kokių neturėjo nė viena pašto įstaiga“. Tokie punktai Lietuvoje 
buvo panaikinti 1990 m. balandžio mėnesį.

- Gal norėtum aplankyti mano „pilį“?
- Gerai. Bet tik sekmadienį, nes bai

giasi semestras ir turiu daug darbo.
- Sekmadienį bus kaip tik gerai. Mano 

tėvai švenčia savo vedybinę sukaktį ir 
leido man pasikviesti vieną draugę, bet 
aš pasikviesiu draugą ir juos nustebinsiu.

Sekmadienio rytą paklausiau Ivy, kaip 
man reikėtų apsirengti einant į svečius. 
Ivy mane išklausinėjo ir, nustebusi mano 
pažintimi su Kylie Heys, patarė:

- Tikrumoje reikėtų rengtis juoda ei
lute, bet pats, kiek žinau, jos neturi. Bus 
gerai ir šviesesnė.

Atvykęs į South Yarra ieškojau Kylie 
namų. Suradau numerį ir nustebau. Ato
kiau nuo gatvės stovėjo didelis, dviaukš
tis namas su kolonomis. Priekyje aukšti 
medžiai ir gražus takas su daugybe gėlių 
lysvių bei žemų krūmelių, kurie derinosi 
prie visos aplinkos. Valandėlę stovėjau ir 
galvoje sukosi įvairios mintys. Ji turtin
gų tėvų dukra, gyvenanti patogumuose. 
Jos draugystė - tik noras pažinti svetim
šalį, kuris bando pritapti prie naujo 
krašto ir jo gyvenimo. Aš tik eksperimen
tas, jos žingeidumo auka. Apsisukau ir 
nuėjau į netoliese esantį parką. Atsisė
dau, nežinodamas ką daryti.

Mintys priešinosi viena kitai: ką prara
si? Jei pajusi bent kokią pašaipą, tai net 
neatsisveikinęs išeisi. Nejaugi Kylie dėvi 
išviršinę kaukę, be gilesnių jausmų man. 
Ji tik nori pažaisti, lyg vaikai sviediniu, 

.4 —

rodymai „ esant reikalui vykdyti.visus nu
rodymus“, tai reiškia, jog beveik visada 
KGB Jungtinėse Valstijose vienu metu 
turėjo dešimtis ar šimtus bet ką (savo 
galimybių ribose) įvykdyti pasiruošusių 
agentų.

Nauji tikslai ir „perestroika“
1986 metais KGB žinias apie VLIK'ą 

rinko iš keturių užsienyje gyvenančių 
agentų: „Villi“, „Vilnelė“, „Šarūnas“ ir 
„Emilis“. Tai tebuvo tik VLIK'o aplin
kos žmonės, kurie galėjo periodiškai 
atnaujinti sovietinio saugumo žinias apie 
aktyvius Išlaisvinimo Komiteto dalyvius. 
Visoje KGB veikloje kristalizavosi nau
ji tikslai:

1) užsienio ir Lietuvos spaudoje skelb
ti kuo daugiau straipsnių apie nacistinius 
nusikaltėlius. Tai turėjo sudaryti įspūdį, 
jog prieš OSI (JAV Specialiųjų Tyrimų 
Biuro) ir KGB bendradarbiavimą stojan
tis VLIK'as gina nacistinius nusikaltėlius;

2) vesti kryptingą propagandą, gili
nant prieštaravimus tarp VLIK'o ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės bei Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės;

3) „daryti teigiamą poveikį“ liberaliai 

ir palikti. Ne, negali būti? Kartais jos 
balse ir žvilgsnyje tiek daug šilumos ir 
artumo, su meilės blykstelėjimais. Mei
lė negali būti dirbtinė. Akių žvilgsnyje 
jausmų nepaslėpsi. Nusprendžiau grįžti į 
Kylie namus.

Duris atidarė jaunas, gražia juoda ei
lute apsirengęs vyras.

- Prašau vidun. Jūsų pavardė? - Nespė
jus man ją ištarti, atskubėjo Kylie ir su 
šypsniu sušuko:

- Mes visi tavęs laukiame! Kur buvai 
dingęs? - Nežinau ką pasakiau. Nuvedė 
mane į didžiulį kambarį, kuriame būre
liais stovėjo svečiai ir tyliai kalbėjosi. 
Kylie atrodė kaip filmų žvaigždė. Graži, 
ilga balta suknia išryškino jos dailius pe
čius ir liemenį. Privedė prie savo tėvų ir 
pristatė:

- Tai mano universiteto draugas. Kartu 
pietaujame. Norbertas Gražys. - Kylie 
mano pavardę ištarė labai gražiai ir aiš
kiai. Mačiau, kaip šešėlis nuslinko Kylie 
tėvo veidu, o motina su didžiule šypsena 
pakišo pirštinėtą ranką.

- Mums čia „neįdomu“, mes eisime prie 
savo kompanijos, - šyptelėjusi nuėjo.

Didžiuliame kambaryje kabojo žiran- 
deliai su daugybe mažų lempučių. Palei 
sienas stovėjo senoviški baldai, bet gerai 
išlaikyti ir derinosi prie kambario apsta
tymo. Sienas puošė paveikslai, kai kurie 
labai seni ir vertingi. Prisiartinome prie 
dviejų jaunuolių, kurie linksmai mane 
sutiko ir prisistatė. Vakaras prabėgo grei
tai. Po kalbos, kurią aiškiu anglų akcen
tu pasakė pagyvenęs žilas ir frakuotas 

nusiteikusiai išeivijai, kuri pasisako prieš 
VLIK'o politiką, neigiančią ryšius su 
sovietine Lietuva.

Kadangi anksčiau minėtos VLIK'o se
kimą sunkinančios priežastys nė kiek 
nepasikeitė, 1986 m. į JAV KGB I sky
rius siunčia agentą „Juozą“, kuris turėjo 
ką nors iš Lietuvos išlaisvinimo aktyvis
tų paskatinti aplankyti gimtinę. Kitas 
agentas „Petras“ turėjo įvykdyti tokią 
pat užduotį V. Nako atžvilgiu. Lietuvo
je tikėtasi, jiems patiems to nežinant, iš
gauti reikalingą informaciją. Rinkti ži
nias pačiose Jungtinėse Valstijose 1986 - 
1987 m. pasiųsti agentai: „Rasa“, „Alek
sandras“, „Gintaras“, „Baltušis“, Jurgis“ 
ir „J. Jankus“. Visos priemonės turėjo 
būti panaudotos, ir 1986 - 1988 metais 
VLIK'as bei ALT'a turėjo būti galutinai 
sukompromituoti.

Besikeičianti padėtis pačioje Lietuvo
je sujaukė daugelį ilgai KGB puoselėtų 
planų. Po 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitin
go Vilniuje prie A. Mickevičiaus pamink
lo, kuriame pirmą kartą buvo viešai pa
smerktos Molotovo - Ribentropo pakto 
pasekmės, KGB teko susirūpinti savo 
pozicijų išsaugojimu pačioje Lietuvoje. 
Užsienyje esantis agentas „Šarūnas“ at
kreipė dėmesį ir į VLIK'o veiklos poky
čius - veiklos Europoje išplėtimą. 1987 
m. spalio mėn. KGB akiratyje pirmą kar
tą atsidūrė Algis Klimaitis, kuris užmez
gė ryšius su VLIK'u ir Strasburge prie 
Europarlamento atidarė Informacinį Biu
rą. KGB vertinimais, Informacinio Biuro 
išlaikymui A. Klimaitis iš VLIK'o gavo 
40 000 dol. Ryšių su latvių, estų, ukrai
niečių ir lenkų organizacjomis plėtimas 
ypač domino KGB.

Aktyviau informaciją pradėjo rinkti 
Maskvoje įsikūrusios KGB pirmosios 
vyriausios valdybos (aktyviai veikusios 
užsienio šalyse) 19-sis skyrius, kurios 
viršininku tuomet buvo lietuvių kilmės 
pulkininkas K. Marcinkus.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)

ponas, gėrėme šampaną. Po kambarį su
kosi dvi patarnautojos, viena nešiojo leng
vus užkandžius, kurių vardo nei skonio 
nežinojau, kita-gėrimus. Pastebėjęs, kad 
kelios poros išvyko, aš paprašiau Kylie, 
kad išleistų ir mane. Kylie lyg pyktelėjo:

- Kur taip skubi? Paskutinis atėjai, o 
pirmas nori išeiti. Jos akyse mačiau mal
davimą.

- Žinai, mano darbą. Noriu nors valan
dėlę pailsėti. Susitiksime rytoj.

- Gerai, Norbertai! Buvau pamiršusi. 
Ačiū, kad atėjai!

Atsisveikinau tik su tėvais, kurie šaltai 
padėkojo už apsilankymą. Kylie palydė
jo mane į gatvę. Atsisveikindama prisig
laudė ir mūsų lūpos susitiko. Stovėjome 
arti vienas kito, nepajutau, kaip apkabi
nau. Kylie glaudėsi ir stipriai spaudė ma
no pečius. Glosčiau jos veidą ir plaukus. 
Jaučiausi suradęs gyvenimo tikslą, sura
dęs ko ieškojau, nuo pat išvykimo die
nos iš gimtinės. Išsiskyrėme laimingi, 
nors nepasakėme vienas kitam ką jaučia
me, koks naujas tyšys surišo mus abu. 
Ryšys, kurio niekas nenutrauks. Nėra pa
saulyje jėgos, kuri galėtų mus išskirti, 
kuri atitolintų mus vieną nuo kito.

Susitinkame kasdien: tai universitete, 
tai kur nors mieste. Kiekviena valanda 
su ja man brangi. Ji irgi kiekvieną susiti
kimą giliai k jautriai išgyvena. Ji pasa
koja visas smulkmenas nuo pat ankstyvo 
ryto iki vėlaus vakaro. Ji sako, kad aš vi
suomet esu kartu ir nei minutėlės nepasi
traukiu.

(Tęsinys sekančiame "M.P." nr.)
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Kaip jie išbėgo
1991 metų rugpjūčio 19 dieną Maskvoje įvyko pučas, kuriuomi buvo ats

tatydintas Michailas Gorbačiovas ir bandyta atkurti griūvančią Sovietų Są
jungą. Bet po dviejų dienų, rugpjūčio 21 dieną, pučas žlugo. Lietuvai tai reiškė 
skubų okupantų pasitraukimą iš užimtų pastatų, o netrukus ir tarptautinį Ne
priklausomos Lietuvos diplomatinį pripažinimą bei priėmimą į Jungtines Tau
tas. To meto vaizdus Vilniuje aprašo „Penktosios kolonos" ir kelių kitų doku
mentinių knygų autorius žurnalistas Edmundas Ganusauskas.

Paskutiniais metais Vilniaus KGB rū
muose dirbo apie tris šimtus operatyvi
nių darbuotojų, ir kiekvienas jų papras
tai turėdavo bent jau po penkis šešis 
agentus. Išvežant archyvus, kai kurie 
saugumiečiai darė dokumentų kopijas - 
taip agentų, pasak buvusių KGB darbuo
tojų, buvo nemaža žmonių, kuriems 
šiandien, primenant praeitį, galima dary
ti įtaką. Tokių atvejų, kaip teigia tie pa
tys šaltiniai, jau yra buvę. Kita vertus, 
bylos yra išvežtos, bet nedingusios, todėl 
spaudimas kai kuriems KGB talkinin
kams galimas ir iš užsienio.

Iš ataskaitų, saugumo rūmuose rastų po 
1991 metų rugpjūčio pučo, matyti, kad 
daugybė bylų, nepaisant piketų, žmonių 
budėjimo prie KGB rūmų bei parlamen
tarų žygių, buvo sėkmingai išvežta į Ru
sijos gilumą - Uljanovską ir net Omską. 
Didžiulė dokumentų siunta septyniais 
sunkvežimiais iš rūmų kiemo iškeliavo 
vieną 1990 metų sausio naktį.

KGB kabinetuose, kai po rugpjūčio 
juos apleido buvę šeimininkai, rasta per 
sumaištį pasilikusių darbo sąsiuvinių. Iš 
užrašų matyti, jog kai kurie agentai, 
žargonu šnekant, buvo užšaldyti. Su
prantama kalba tai reiškia, kad kada nors 
ateityje tie žmonės gali būti vėl panaudo
ti kaip žvalgybos agentai.

Rūpindamasis agentų priedanga, ne 
tokiomis reikšmingomis saugumas laikė 
vadinamąsias darbo bylas. Jose buvo 
kaupiama agentų informacija, bet ten jau 
nėra pavardžių - praneša Jonas“, ir tiek. 
Šias bylas saugumiečiai degino miškuo
se, vertė į katilus Grigiškėse, naikino čia 
pat, KGB kiemuose ir krosnyse. Kai ku
rie jų, artėjant žlugimui, turėję tiek darbo, 
kad ir nakvodavę saugumo rūmuose.

Saugumui griuvus, be kita ko, liko 
KGB kabelių tinklas bei jų schemos. 
Apie juos žinojo labai siauras ryšininkų 
ratas - buvę saugumiečiai neatmeta ga
limybės, kad jais galbūt kas nors ir suge
bėjo pasinaudoti. Kuriantis Lietuvos sau
gumo struktūrai, buvo mėginta tą sistemą 
panaudoti, tačiau neužteko jėgų ir laiko 
operatyviai perimti kabelius. Sukurti tokį 
tinklą iš naujo dabar, pasak specialistų, 
reikėtų penkerių metų Saugumo depar
tamento biudžeto. Kitas dalykas, ar de
mokratinėje valstybėje tokia beveik tota
linio klausymosi sistema reikalinga.

Kai 1991 metų rugpjūčio 23 dieną į 
Vilniaus KGB rūmus įėjo Seimo nariai, 
krosnys dar buvo karštos, o virš laužavie
čių plaikstėsi plėnys. Ant laiptų mėtėsi 
kalnai tuščių dėžių, kuriose paprastai 
būdavo po penkias bylas. Vietomis rūmai 
panašėjo į supjaustyto popieriaus są
vartyną.

Vėliau nuskambėjusių „Kliugerio“, 
„Šatrijos“ dokumentų juodraščiai buvo 
ištraukti kone iš šiukšlyno. Nei išvežti, 
nei sunaikinti liko, berods, devyni maišai 
su dokumentais, dėl kurių vėliau buvo 
girdėti įvairių aiškinimų. Apskritai pir
miesiems į rūmus įžengusiems Lietuvos 
teisėtvarkos pareigūnams bei deputatams 
susidarė įspūdis, kad besitraukiantiems 
saugumiečiams labai trūko laiko.

Iš tikrųjų nepriekaištingai susitvar-

Po pučo žlugimo okupantams pasi
traukus iš Radijo ir televizijos pastato, 
panašiai atrodė daugelis kabinetų.

kyti spėjo tik šių rūmų vadovai. Ant stalų 
liko vien laikraščiai, iš kurių pagal pa
brauktas vietas buvo galima spręsti ne
bent apie tai, kas domino kabineto šeimi
ninką. Saugumo rūmuose, atrodo, beveik 
nerasta dokumentų, kurie atspindėtų 
KGB ir Lietuvos kompartijos Centro 
Komiteto ryšius.

Apskritai saugumiečių palikimas, ras
tas seifuose,'Stalčiuose arba ant grindų, 
čionai atėjusiems žmonėms leido susida
ryti apytikrį įspūdį apie šiuos kabinetus 
apleidusius KGB pareigūnus. Vienur 
buvo.galima suprasti šeimininką buvus 
pedantiškai tvarkuigą, kitas, žiūrėk, savo 
popierius deginęs net stalčiuose. Krito į 
akis daugybė tuščių butelių - bent jau pu
čo dienomis Vilniaus KGB rūmuose sau
sas įstatymas, kaip matyti, negaliojo. To 
neslepia ir patys saugumiečiai - kai ku
rie, paveikti permainų, užgerdavę ir iki 
pučo, vienas persišovė koją, iš kito Klai
pėdoje kažkas apskritai atėmė pistoletą.

Mykolas Burokevičius ir artimiausi jo 
bendražygiai, susispraudę į sovietų šar
vuočius, savo būstinę apleido 1991 metų 
rugpjūčio 23-iosios naktį. Tuo tarpu Vil
niaus KGB kiemuose šarvuočiai stovėjo 
ir tą popietės valandą, kai už šimto žings
nių, džiūgaujant į Lukiškių aikštę suplau
kusiems vilniečiams, kranas pagaliau 
atplėšė nuo postamento didžiojo prole
tariato vado Lenino stovylą.

Lengva suprasti, kad KGB kiemuose 
bei koridoriuose tuo metu tvyrojo visiš
kai kitokia atmosfera. Buvę saugumie
čiai apie tas valandas kalba labai neno
riai, tačiau prasitaria, jog viduje buvo 
pakankamai daug žmonių ir ginklų, kad 
būtų galima apsiginti, jeigu kas para
gintų minią šturmuoti rūmus. Tiesą sa
kant, tokių raginimų tądien KGB priei
gose buvo girdėti, ir deputatams teko ra
minti karštesnes galvas.

KGB gynimo planą rengė profesiona
lai - buvo išdėtyti postai, į pozicijas ati
tempti kulkosvaidžiai, kontroliuojamos 
prieigos, sustiprinta įėjimų apsauga. Gy
nybai, kaip sakė vienas kontraŽvalgybi- 
ninkas, vadovavo kovos su organizuotu 
nusikalstamumu skyriaus darbuotojas pa

pulkininkis Jevgenijus Demidas, kažka
da Sąjūdį palaikiusius saugumiečius ža
dėjęs šaudyti asmeniškai. Vėliau išvyko į 
Baltarusiją. Lietuvoje likę saugumiečiai 
neslepia, kad tarp jų buvo ir išgėrusią, la
bai karingai ginklaiftnosikavusių vyrų.

Vis dėlto agresyvus kai kurių KGB ka
rininkų nusistatymas, pasak tų pačių sau

Kas tie OMON’iniiikai?
1991 metų sausio 12 - osios naktį, 2 

vai. 45 min., prie Vidaus reikalų 
ministerijos ypatingos paskirties mili
cijos būrio, paprastai vadinamo OMON, 
su Boleslovu Makutinovičium prisi
jungė būrys Vilniaus milicininkų, 
pasiruošusių išlaikyti Sovietų Sąjungą. 
Jie atvyko iš lietuviškos policijos, 
prisigrobę technikos, amunicijos, gink
lų - 80 automatų AKS - 74U, 130 pisto
letų „Makarov“, apie 30 000 įvairių 
šovinių, daugybę kitokios ginkluotės bei 
vadinamųjų specialiųjų priemonių. 
Juodas beretes paženklinę imperijos 
simboliais ir nutraukę telefono laidus, 
jie išvažiavo ką tik pavogtomis policijos 
mašinomis, paskui slėpdami veidus po 
kaukėmis, užpuolė Policijos akademijos 
fakultetą Antakalnyje.

Tai nebuvo stichinis būrelio atskalū
nų perbėgimas. Šia iš anksto suplanuo
ta operacija buvo įgyvendintas LKP
(SSKP) planas sukurti dar vieną kovinį 
partijos būrį, kuris turėjo įsitraukti į 
bendrą politinės padėties Lietuvoje 
destabilizavimo sistemą.

Sausio 12-osiosnaktį perbėgusiųjų į 
okupantų pusę buvo keliolika, bet rytą 
tas skaičius jau peršoko per trisdešimt. 
1991 metų vasarį šių žaliūkų buvojau 
daugiau kaip šešiasdešimt, o iki rug
pjūčio pučo OMON pajėgos išaugo iki 
170 Lietuvą išdavusių milicininkų bei 
aktyviausių sovietinių draugovininkų.

Pagal LKP (SSKP) vadovų planą 
OMON turėjo ginti partijos turtą bei 
saugoti jos veikėjus, žvalgyti „anti
valstybines“, kaip jie vadino, Lietuvos 
gynybos struktūras, jų komunikacijos 
tinklus, sekti vadus, išaiškinti bazes. Ši
LKP (SSKP) pavaldi jėga, kaip tikėjo
si M. Burokevičiaus strategai, turėjo 
veiksmingai padėti partij ai politinėj e ko
voje. Pagal partinę hierarchiją OMON 
padalinį prižiūrėjo generolas A. Nau
džiūnas ir politiniame teisiniame sky
riuje konsultantu dirbęs pulkininkas R.
Juchnevičius. Omonininkai buvo pa- niaus OMON.

Iki 1991 metų rugpjūčio pučo savo 
buveinę saugoję omonininkai jautėsi 
esą padėties viešpačiai. Jų įniršis buvo 
pirmiausia nukreiptas į Landsbergį. 
Plakate įrašas: „Landsbergį, užtenka 
tyčiotis iš rusakalbių gyventojų! 

gumiečių, neturėjo įtakos įvykių raidai. 
„Svarstymų - bėgti ar šaudyti - nebuvo, - 
sakė vienas gynybos vadovų. - Buvo 
laukiama komandos“. Net Lietuvos KGB 
vadovas generolas Stanislovas Čaplinas 
palengva supratęs, kad panaudoti ginklus 
būtų nepateisinama.

skirstyti į penkias grandis maždaug po 
trisdešimt žmonių. Pagal jų kovinę bei 

psichologinę parengtį atlikti teroristinius 
išpuolius grupės labai skyrėsi viena nuo 
kitos. Rimtose operacijose paprastai 
dalyvaudavo tik ypač patikimi I - sios 
grupės žaliūkai. Jiems vadovavo 
leitenantas Vitalijus Belkinas ir žiauru
mu pagarsėjęs seržantas Andriejus 
Gorbatovas, pravarde „Rambo“.

Vilniaus omonininkai 18 kartų, jeigu 
kol kas neskaičiuojami Medininkai, 
užpuolė ir nusiaubė muitines. Kiekvie
ną sykį anksčiau, negu imdavo mušti 
pareigūnus arba tyčiotis iš jų, banditai, 
imdavo piktdžiugiškai plėšti Lietuvos 
vėliavą. Tik Medininkuose virš mui
tininkų vagonėlio, kuriame paplūdę 
kraujais gulėjo išžudyti pareigūnai, 
vėliava liko plaikstytis kaip buvusi.

Po šių kraupių žudynių praėjus ku
riam laikui, buvo išaiškinta, kad Vilniu- 

SSSR generolas Algimantas Nau
džiūnas, stojęs Sovietų Sąjungos pu
sėje prieš Lietuvą ir politiškai pri
žiūrėjęs OMON’ą.___________
je esančioje sovietų vidaus kariuome
nės divizijoje omonininkai gavo dus
lintuvų ir tos pačios serijos kaip
panaudotų Medininkuose specialių 
šovinių. 1991 - ųjų rudenį per kratas 
sovietinių draugovininkų kovinės gru
pės narių butuose bei garažuose, be kita 
ko, rasti ir išžudytiems Medininkų pos
to pareigūnams priklausę ginklai, kurie 
į draugovininkų rankas pateko iš Vil-

Vilniaus OMON padalinys išfor
muotas po pučo žlugimo, 1991 metų 
rugpjūčio 31 dieną. Prieš pradedant šią 
operaciją dėl visa ko buvo pasitelkta 
Kaune dislokuotų sovietų desantinin
kų. Generolo leitenanto Demidovo 
įsakymą sudėti ginklus išgirdo mažiau 
nei pusė omonininkų - kiti, išsilakstę 
tuoj po pučo, tiesiog neatvyko į šią 
procedūrą. Nepavyko surinkti ir visų 
ginklų, kuriais OMON banditai neretai 
mosikuodavo. Žlugus pučui, kai kurie 
omonininkai netgi svarstė, ar ne
pasitraukus į Rytų Lietuvos miškus.

Per keturiasdešimt imperijos gynėjų, 
tarp jų - B. Makutinovičius ir štabo 
viršininkas V. Razvodovas, buvo iškart 
išskraidinti į Maskvą. Kai kurie, kaip 
politinio bei operatyvinio skyrių vadai 
L. Fedčenka ir A. Antonenka, iš Lietu
vos pasitraukė kartu su Šiaurės mies
telyje buvusia divizija. Nemaža jų da
lis vėliau sugrįžo į Lietuvą, tačiau bent 
dvidešimt banditų, kurie domina 
Lietuvos teisėtvarką, šiandien jai yra 
nepasiekiami.
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Plauko šviesūs debesys 
Tėvynės padangėje (10)

Bronius Žalys
(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)

10.30 vai. įvažiuojame į Rambyno re
gioninį parką, susiieškome garsųjį Ram
byno kalną. Tikrumoje, net nepastebė
jome, kad esame prie pat jo. Jis toks lėkš
tas iš keliuko pusės, o toliau - pakraščiais 
- visas apaugęs mišku. Jo tik į panemunę 
besileidžiąs krantas yra apie 45 metrų 
aukščio. Pro medžių protarpius antroje 
Nemuno pusėje matyti Tilžės (dabar 
"Sovietsk") ir Ragainės (dabar "Nieman") 
miestai, kuriems kolonistai rusai net var
dus pakeitė - taip "surusindami' nerusiš- 
ką kraštą.

Trumpai pasigėrime Lietuvoje pagar
sėjusiu Rambyno kalnu. Senais laikais 
jis buvo daug didesnis, bet XVIH a. ir 
keliskart vėliau, dalis jo nugriuvo. Pats 
kalnas senovėje buvo lietuvių alkavietė, 
apsupta šventojo miško ir galbūt ant jo 
stovėjo pilis. Kai kurie istorikai spėja 
Rambyno kalne stovėjus skalvių pilį Ra- 
migę, kurią 1276 m. kryžiuočiai sunai
kino. Rambynas daugiausia žinomas 
kaip vakarinių lietuvių apeigų vieta.
Kalno apylinkėse rasta X - V amžiaus siantį koncertą Plungėje, 
prieš Kristų senienų. Gtjžus į Veiviržėnus, po gausios vaka-

Keliaunininkai Palmyra ir Bronius Žaliai Rambyno kalne. Žvilgsnis į užnemunę..

Pasigėrėję Rambynu ir jo apylinkė- rienės Paulina suguldė mus užtamau- 
mis, vėl leidžiamės į kelią. Pro akis pra- tam poilsiui, kadangi dienelė tikrai bu- 
slenka Pagėgių, Rūkų, Stoniškių, Že- vo labai įtempta.
maitkiemio, Juknaičių miesteliai, baž
nytkaimiai ir kaimai, gražus Šilutės mies
tas. Netrukus mes jau Rusnėje - Nemuno 
deltos regionaliniame parke. Rusnė yra 
Nemuno deltos pradžioje. Nuo čia Ne
munas srovėmis ir srovelėmis išsiplečia 
po visą platų pamario rajoną. Kiekviena 
jo atšaka - platesnė ar siauresnė - yra gili 
upė, kurios pavadinimą turbūt tik vieti
niai žino. Pats Rusnės miestelis - gandrų 

karalystįjų lizdai kiekvienoje sodyboje - 
ant stogų, medžiuose. Kai kuriose sody
bose yra net po du ar daugiau gandraliz
džių. Žino paukščiai kur „gera duona“ - 
dideli varlynai, ir kur žmonės juos myli.

Pasigrožėję į Kuršių marias įtekančia 
Nemuno delta, vykstame į vieną iš toli
miausių iškyšulį - Ventę, kuri yra taip 
vadinamame Ventės Rage. Norėjome 
pamatyti pagarsėjusią paukščių stebėji
mo ir žiedavimo stotį, pavadintą „Kauno 
Tado Ivanausko zoologijos muziejaus - 
Ventės Rago ornitologine stotimi“

Paukščių tai mažai matėme, jie šiuo 
metu užsiėmę šeimų auginimu. Atsiras jie 
čia tik rudenį, kai skris į šiltuosius kraš
tus, bet vaizdas iš Ventės atsiveria pasa- 
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kiškas - tyli, saulėta vasaros diena, kitoje 
marių pusėje - Neringos pusiasalis, kele
tas gulbių plaukioja netoli kranto, na, ir 
švyturys Rago smaigalyje.

Iš čia pro Kintus ir Priekulę pasie
kiame Veiviržėnų miestelį, nuo 1792 m. 
gavusį Magdeburgo teises. Kažkada bu
vusį reikšmingu ir, greičiausiai, daug 
pranašesniu už dabartinį. Čia aplankėme 
buvusią Sydnėjaus lietuvių Sodybos gy
ventoją Pauliną Rudytę - Dapkuvienę. 
Gyvena ji gražiame penkių kambarių 
namelyje, apsuptame daržais ir sodeliu

Padėka
Reiškiame nuoširdžiausią padėką visiems, kurie mums 

padėjo skausmo valandoje, staiga mirus mano vyrui
Leonui Zigmantui.

Ačiū visiems už gėles ir užuojautas. Labiausiai dėkoja
me už šv. Mišias, paaukotas visų kaimynų už Leono sielą 
ir palydėjimą Amžinybėn. Dėkojame už gedulingas šv. 
Mišias, laidojimo apeigas ir maldas krematoriume.

Džiaugiamės, kad liūdesio metu buvome ne vieni.
Žmona Ona, duktė Marija, 

sūnus Vladas ir anūkai

(nesistebiu, kad, vyrui mirus, ji taip grei
tai grįžo į Veiviržėnus). Paulina ir dvi jos 
seserys mūsų laukėjau nuo pietų meto, o 
mes atsiradome tik pavakariais... Po nuo
širdžių pasisveikinimų buvome paso
dinti prie gėrybėmis nukrauto stalo ir 
pasakojomės, pasakojomės, vis įsiklau
sydami į seserų veiviržėnišką šneką... 
Vakare neiškentę dar „nusiyrėme“ į 
melboumiškių Danutės ir Petro Baltučių 
ūkį Smilgių kaime (Žlibinų raj.), kur ra
dome ne tik juos pačius, bet ir dar būrelį 
melboumiškių, atvykusių į rytdieną vyk-

Birželio 27 d., šeštadienis. Priešpie
čiais išvykstame pasidairyti po Veivir
žėnų apylinkes. Aplankėme Indarėnų 
kapus, kur palaidoti buvusio sodybiečio 
Stepono Dapkaus pelenai. Čia pat ir 
Stasio Girėno, „Lituanikos“ didvyrio, tė
vų kapai. Vykstame į kitą liūdną prisi
minimų vietą -Ablingos kaimą, kuris 
yra už 4 kilometrų nuo Endriejavo. Čia 
1941 metų birželio 23 dieną vokiečiai su
degino kaimą ir sušaudė 42 gyventojus 
(7 iš sušaudytųjų buvo iš gretimo Žva- 
ginių kaimo). Jų prisiminimui lietuvių 
liaudies meistrai pastatė visą eilę medžio 
skulptūrų.

Endriejave atsisveikinome su savo glo
bėjomis Paulina ir Danute, jos grįš į Vei
viržėnus, o mes dar stabtelime Rietave, 
minimame dar 1253 m. Kuršo vyskupo ir 
Livonijos ordino magistro dalybų akte. 
1812 m. Rietavas tapo kunigaikščių 
Oginskių nuosavybe, čia įkurta jų rezi
dencija - pastatyti dvaro rūmai. Oginskiai 
yra daug prisidėję prie miestelio tvarky
mo ir augimo. 1882 metais Rietave 
pastatyta viena pirmųjų Lietuvoje elektri- 

ne’ (Tęsinys sekančiame "M.P." nr.) 
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14W /ip,,, Pagerbdami

A. f A. Jadvygą Venclovienę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 dolerių.
Marija ir Antanas Švedai

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui 
Irviui, marčiai Nijolei, vaikaičiams Rasai, Audrei ir Markui. 
Tebūna mamytei amžina ramybė.

Ona Grosienė, 
Algimantas, Vilija, Arūnas ir Jolita Burneikiai

Vi^^9ėlių M M P^rMami
d A. f A. Lotą Šneiderienę,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 10 dolerių.
Jurgis Liutikas ir Nata ITutikaitė

Pagerbdami
A. t A. Jadvygą Venclovienę, 

vietoj gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Vita Vičiulienė, Virgis, Algis 

ir jų šeimos

Vietoj ... Pagerbdami
A. f A. Vidą Pauliiikonį, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Edžius ir Dana Bartkevieiai

A. į- A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, reiškiame gilią užuojautą dr. Irviui, marčiai Nijolei ir 
vaikaičiams Rasai, Audrei ir Markui ir kartu liūdime.

Sporto klubo "Kovo" valdyba

A. f A. Lotai Šneiderienei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Vladą Šneiderį.

Vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Izabelė ir Jonas Oseckai

... . . Pagerbdami
A. f A. Jadvygą Venclovienę, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
I.aima ir Vytenis Šliogerį ai

+ Al. .A. y A. Jadvygą Venclovienę,
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Irena ir Kostas Bagdonai

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, sūnui Irviui ir šeimai bei visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia Gražina, Romas, Kristina,

Alina ir Benius Katauskai, 
Felicija Katauskienė
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Pagerbdami
a. t a. Jadvygą Venclovienę,

"Mūsų Pastogei" aukojo:

Mirtis negailestingai retina Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenės gretas. Rugpjū
čio 10 dieną iš mūsų tarpo negrįžtamai 
pasitraukė Jadvyga Venclovienė, giliai 
apgailėta tiek savo šeimos ir artimųjų, 
tiek gausių bičiulių ir pažįstamų, kurie 
rugpjūčio 14 dieną palydėti ją į amži
nąją kelionę gausiai susirinko šv. Jo
achimo bažnyčioje Lidcombe.

Mišias už velionę atnašavo kunigas 
N. Grady, šv. Rašto ištraukas ir tikinčių
jų maldas skaitė jos vaikaitė dr. Rasa 
Venclovaitė, Kęstutis Protas solo pa
giedojo "Requiem’’, Antanas Kramilius 
- "Libera". Krematoriumo koplyčioje 
jautriu žodžiu su senele ir motina atsi
sveikino vaikaičiai Audrė ir Markus, 
sūnus dr. Irvis Venclovas, sugiedotas 
Tautos himnas. Alfai Savickienei va
dovaujant, velionė malda prisiminta per 
šermenis Lietuvių Klube Bankstowne.

Jadvyga Veselauskaitė - Venclovienė 
gimė 1905 m. lapkričio 13 dieną Skuo
de, kur užaugo kartu su keturiais bro
liais ir trimis seserimis, besiklausyda
ma padavimų apie giminės praeitį iš 
motinos, kilusios iš bajorų Talučių, ar 
lydėdama tėvą .aistringą medžiotoją.jo 
medžioklėse. Iš mažens lietuvė patrio
tė, ji buvo pirmųjų nepriklausomybės 
žingsnių liudininkė, išlydėjusi vyriau
sią brolį Juozą į laisvės kovas. Nuo še
šiolikos metų ji jau savistoviai užsi
dirbo sau duoną laikinojoje sostinėje. 
Kaune, kur tarnavo miškų departamen
te, Žemės ūkio ministerijoje. Ji buvo 
drausminga Ž. Ū. ministerijos šaulių 
būrio šaulė, o laisvu nuo darbo laiku 
studijavo teisęVytauto Didžiojo univer
sitete, kurią pilnai išklausė. Ji globojo ir 
rūpinosi į mokslus išleisti savo jau
niausią seserį (Sofiją Kudokienę), vė
liau žinomą operetės solistę. Kita sesuo 
Regina buvo ištekėjusi už operos solis
to Jono Byros.

1937 m. spalio 16 d. Jadvyga sukūrė 
darnią šeimą su miškininku Romualdu 
Venclovų, Miškų Departamento refe
rentu, susilaukė sūnaus Irvio. Per pirmą 
sovietinę okupaciją su vyru ji persikėlė 
į Vilnių. Venclovai Sibiro tremties iš
vengė tik laiku savo viršininko Jurgio 
Glušausko (J. Armino, mirusio Ade
laidėje) perspėti pasitraukti į provinci
ją-

Vokiečių okupacijos metus ji pralei
do Alytuje, kur vyras buvo miškų urė
du. Frontui artėjant, arkliais traukiamu 
vežimu pasitraukė į Sileziją, vėliau su 
tais pačiais arkliais pasiekė Švabiją ki-

Jadvyga Venclovienė

tame Vokietijos pakraštyje. Pokario emi
graciją į JAV sutrukdė dėmės plaučiuo
se, tad su vyru ir sūnum išvyko į Aus
traliją, kurią pasiekė 1950 m. gegužės 
mėnesį, o metų gale atvyko į Sydnėjų.

Jadvyga sunkiai dirbo, norėdama 
padėti vyrui, tarnavusiam geležinkely
je, kad įsigytų savus namus, norėdama 
į mokslus išleisti sūnų. Teisininkės ir 
valdininkės profesiją iškeitusi į siuvė
jos (varge pramoktą amatą), ji niekada 
neaimanavo, visada buvo optimistė, sa
vo giedria nuotaika užkrėsdavo visus. 
Jadvyga Venclovienė mėgo žmones, 
dalyvaudavo visur, kur susiburdavo lie
tuvių būrelis, artai "Šviesos” renginiuo
se, ar minėjimuose, ar demonstracijose 
prieš Lietuvos pavergėjus. Ji visada bu
vo pasirengusi padėti auka, padrąsi
nančiu žodžiu ar apgalvotu patarimu. 
Sulaukusi vaikaičių, ji jiems atidavė 
visą savo širdį, norėdama matyti juos 
gerais lietuviais, džiaugėsi jų pasieki
mais.

Ištikima savo vyro Romualdo gyveni
mo palydovė ir patarėja, ji skaudžiai 
išgyveno jo mirtį 1986 metų gruodžio 
mėnesį. Jadvyga Venclovienė ilgai iš
liko fiziniai ir dvasiškai stipri, mėgo 
vaikščioti pėsčiomis. Liga ją pakirto tik 
per paskutinius dvejus metus. Ji buvo 
aktyvi pensininkų draugijos "Neringa" 
narė, priklausė "Tėvynės Sąjungos" 
rėmėjų grupelei; kol jėgos leido, uoliai 
lankydavo lietuviškas pamaldas.

Jadvyga Venclovienė pasitraukė iš 
mūsų tarpo, bet ne visiškai. Jos šviesus 
atminimas pasiliks su tais, kurie ją ar
čiau pažinojo, kuriems ji paliko dalį 
savęs.

Vytautas Patašius

P. ir V. Gružauskai, Canberra $ 40
dr. V. Barkienė $ 20
C. Protienė $ 20
P. Daukienė $ 20
A. ir L. Kramiliai $ 10
A. ir V. Skeiviai $ 10
L. Pukys $ 20
J. ir J. Dambrauskai $ 15
K. ir L. Protai ir L. Bilevičienė $ 20
A. ir R. Migai $ 20
A. ir D. Šepokai $ 20
D., D. ir A. Bieri $ 30
dr. V. Doniela $ 20
dr. B. Vingilis $ 20
M. Bukevičienė $ 10
Z. Vičiulienė ■ $ 10
L. Žilytė $ 20

Viso $ 325

A. f A. Lotte Šneiderienei
mirus, reiškiame užuojautą Vladui Sneideriui ir giminėms.

Bronius ii* June Dambrauskai

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų dr. Irvj su žmona 
Nijole, anūkus Audrę, Rasą ir Markų ir kartu liūdime.

Valentina Barkus, 
Laima ii* Mike, 
Rita ir Davids

Brangiai mūsų narei
A. f A. Jadvygai Venclovienei 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui dr. Irviui su 
šeima ir kartu liūdime.

Sydnėjaus Lietuvių Pensininkų
Klubas "Neringa"

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Irviui, marčiai 
Nijolei, anūkams Rasai, Audrei ir Markui.

Sydnėjaus sporto klubo "Kovo" 
goli'iiiiiikų sekcija

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui Irviui, marčiai Nijolei 
ir vaikaičiams Rasai, Audrei ir Markui.

Izabelė Daniškevičienė,
Onutė Maksvytienė, 

Ramutė ir Darius Gečiauskai, 
Violeta ir Martin Braach - Maksvytis

A. f A. Gertrūda Glaubertiene
Šių metų rugpjūčio 14 dieną, sulaukusi 80 metų amžiaus, amžinybėn iškeliavo 

Gertrūda Glaubertiene.
Liūdesyje ji paliko vyrą Romaną, dukras Ireną ir Betiną, anūkus Kieren, Andrių, 

Romaną, Antaną ir Juliją bei tris proanūkes.
Laidotuvių apeigose dalyvavo tik artimieji.

Brangiai musų narei
A. f A. Vincentai Jasiūnienei 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Lietuvoje gyvenančias jos se
seris Ireną, Jadvygą, Aliną bei brolius Antaną, Šėriką ir Alfon
są su šeimomis ir kartu liūdime.

Sydnėjaus lietuviu pensininkų 
klubas "Neringa"

A. f A. Jadvygai Venclovienei
mirus, sūnų Irvį ir šeimą nuoširdžiai užjaučia

Tamara ir Benius Vingiliai

A. f A. Jadvygai Venclovienei 
mirusj jos sūnų Irvį, marčią Nijolę, vaikaičius Rasą, Markų, 
Audrę iriži-timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Jonas Zinkus, Ramunė ir Rasa su šeimomis

A. f A. Lotte Šneiderienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Vladui, mū
sų sporto klubo "Kovas" nariui, ir artimiesiems.

Sporto klubo "Kovo" valdyba
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INFO RM ACIJ A
Pranešimas Hobarto tautiečiams. Tautos Šventę Hobarte švęsime 

šeštadienį, rugsėjo 5 d., 4 vai. p.p. ponų Šikšnių namuose, 43 Easton Ave. 
West Moonah.

Visus Tasmanijoje gyvenančius ar besilankančius lietuvius, taip pat su svetim
taučiais draugais ar pažįstamais, nuoširdžiai prašome atvykti. Būsite pavaišinti 
kava, arbata ir lengvais užkandžiais.

ALB Hobarto Apylinkės Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE .

16.-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9790 3233

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
metinis balius

Pranešimas Melbourne Lietuvių Pensininkų Sąjungos nariams, sekantis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 8 d. A. S. ^Jttros paslaptis
Sydnėjaus Parapijos Komitetas praneša
Sydnėjaus Lietuvių parapijos tikintieji, prisimindami mirusį buv. St. Joachim's 

parapijos kleboną Monsinjorą John Meaney, Jo atminimui nupirko šiai bažnyčiai 
dovaną.

Ši dovana oficialiai bus įteikta dabartiniam Lidcombe klebonui Fr. Norman Gra
dy rugpjūčio 30 dieną, 11.30 vai. prieš lietuviškas pamaldas.

Kviečiame visus parapijiečius dalyvauti šiose pamaldose ir tinkamai pagerbti 
velionį Monsinjorą J. Meaney, kuris per 40 metų savo bažnyčioje buvo priglaudęs 
lietuvius.___________________________ _____________ ParaĮ>ij<2s_ Komittitas_

Metinis susirinkimas
Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos metinis susirinkimas įvyks š. m. 

rugsėjo 13 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose Bankstowne.
Kviečiame visas Draugijos nares ir prijaučiančias'kuo gausiau dalyvauti. Bus 

renkamas Draugijos narių mokestis, po susirinkimo pavaišinsime kava ir pyra
gaičiais, pabendrausime. SLMSG D-jos Valdyba

*• Wooster Victory"
Visus ir visas, atvykusius į Australiją 1948 m. rugsėjo 6 dieną laivu "Wooster 

Victory" kviečiame paminėti mūsų atvykimo penkiasdešimtmetį. Susirinksime 
pietums į Lietuvių Namus Melbourne 1998 m. rugsėjo 6 dieną, 12 vai.

Sydnėjaus lietuvių bibliotekoje. Pranešu gerb. tautiečiams, kad Sydnėjaus lietu
vių bibliotekoje dar galite įsigyti O. Baužienės atsiminimų knygą sumažinta kai
na ($10), Viktoro Baltučio "Išsinešime tik ilgesį", Vinco Kazoko "M. Pastogėje" 
spausdintų straipsnių bei vedamųjų rinkinį.

Be to, prašau pranešti, kas pageidautų įsigyti A. Taškūno "Nereikalingų 
svetimžodžių rinkinį", kurio kaina bibliotekoje $5. Prašau paskubėti, kadangi 
knygų bibliotekoje yra ribotas skaičius.

Biblioteka labai išsiilgusi savo nuolatinių bei kitų lankytojų, tad iki pasimaty
mo! Bibliotekos Vedėjas

Aukos "Mūsų Pastogei"

Dėkojame už aukas. Administracija

Mrs. Z. Colless NSW $20 Z. Adickienė Tas.. $10
C. Protienė NSW $10 B. Viduolis NSW $50
I. Norvydienė Vic. $10

Nori susirašinėti. Inteligentiška lietuvė iš Vilniaus norėtų susirašinėti ir arti
miau pabendrauti su išeivijos lietuviais (amžius 55 - 70).

Autobiografiją ir nuotrauką siųskite adresu: Viktorija Tamašauskienė, 
Neužmirštuolių gt. 7 - 10, Vilnius, Lithuania.

Keičiami teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo pažymėjimai
Nuo rugsėjo 1 dienos įsigalios nauji teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo pa

žymėjimai užsienyje gyvenantiems asmenims.
Asmenims pageidaujant, Migracijos departamentas įpareigotas pakeisti jiems 

seno pavyzdžio pažymėjimus naujais. Ši tvarka nustatyta vidaus reikalų ministro 
įsakymu.

Pažymėjimai išduodami 18 metų sulaukusiems asmenims, kurie neterminuotai 
išsaugo teisę į Lietuvos pilietybę ir gyvena užsienio valstybėse. Teisė į Lietuvos 
pilietybę neterminuotai išsaugoma asmenims, iki 1940 metų birželio 15 dienos 
turėjusiems Lietuvos pilietybę, jų vaikams ir vaikaičiams, gyvenantiems kitose 
valstybėse, taip pat lietuvių kilmės asmenims, gyvenantiems kitose valstybėse.

Pažymėjimai išduodami, pateikus prašymą Migracijos departamentui, Lietuvos 
diplomatinėms atstovybėms arba konsulinėms įstaigoms užsienyje arba Pasaulio 
lietuvių bendruomenių valstybių pirmininkams.

Pažymėjimai lietuvių ir anglų kalbomis išduodami asmenims, gyvenantiems 
užsienio valstybėse, išskyrus asmenis, gyvenančius Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalyse - tokiems asmenims jie paprastai išduodami lietuvių ir rusų 
kalbomis.

Red. Gavę platesnių paaiškinimų, informuosime.
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♦ Trijų patiekalų vakarienė.
♦ Bilietų kaina - $30.
♦ Gera muzika, šokiai.
♦ Meninė programa.
Laimingas durų prizas - $100.
Bilietus galima užsisakyti iki 06.09.98 
pas Eleną Erzikov tel. 9610 2540, Laurą 
Belkienę tel. 9791 9557 arba Lietuvių 
Klube.tel. 9708 1414.

O ' • 
n©

Lėktuvu į Kauną
Nors į Lietuvą dažniausiai atskrendama per Vilniaus oro uostą, vis dažnėja t 

skrydžiai į Kauno oro uostą, kuris yra prie Karmėlavos, - praneša ELTA. Ten yra i 
įsikūrusi oro bendrovė "Lietuvą", palaikanti reguliarius oro ryšius su Hamburgu, į, 
Praha, Budapeštu, Oslo, Kristianstad (pietų Švedija), Bilund (centrinė Danija) ir •- 
Maskva. Šiuo metu Karmėlavos oro uoste yra pertvarkomi pakilimo takai ir r 
aptarnavimo pastatai. Oro uostas turi daug pasiūlymų iš užsienio avialinijų, tačiau ji 
tobulinimo darbai užtruks dar apie metus.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

REWRITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ IOADĄ. 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondąstiprinsime 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 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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