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Valstybės 
biudžetas

Kaip ir ankstesniais metais po 
nepriklausomybės atkūrimo. Seimo 
deputatai nespėjo laiku patvirtinti 
valstybės biudžetą. Seimo komite
tuose tebevyksta Vyriausybės pa
teikto projekto svarstymai, tačiau 
jau dabar aišku, kad biudžetas bus 
deficitinis kaip ir pernai. Vyriausy
bė planuoja 5 milijardų talonų defi
citą, kuris kol kas atitinka IMF 
reikalavimą - išlaidos neturi viršyti 
pajamas daugiau kaip 5%.

Seimas mokesčių mokėtojams 
kainuos 529 mln. talonų (l USD 
= 400 talonų) Seimo apsauga - 
126 mln. talonų. Vyriausybės 
aparatas ir kitos valdžios institu
cijos - 305,4 mln. talonų. Pirmą 
kartą po nepriklausomybės atkū
rimo numatytos Prezidentūros iš
laidos - 60 mln. talonų metams.

Krašto apsaugos ministerijai 
numatoma skirti 5,5% valstybės 
biudžeto, o tai sudaro 6,04 mlrd. ta
lonų. Iš jų tiesiogiai karinei gynybai 
skirta 5,65 mlrd. talonų. Kareivių 
maitinimas šios dienos kainomis 
atsieis 544,5 mln. talonų.

Panaši suma skiriama Vidaus 
reikalų ministerijai - 6,3 milijardo 
talonų. Generalinei prokuratūrai - 
185 milijonai talonų. Žinant nu
sikalstamumo augimo tempus tai 
nėra daug. Palyginimui: informuoti 
šaltiniai teigia, kad Vilniaus mafijos 
bosai kas savaitę surenka po 60 
tūkst. USD (24 milijonai talonų).

Kultūros ir švietimo ministerijai 
numatoma skirti 6,4% valstybės 
biudžeto (7,04 milijardo). Sep
tyniolika Lietuvos muziejų, visos 
bibliotekos, teatrai ir koncertinės 
organizacijos gaus tik 1,3 milijardo 
talonų. Mizeris! Užtat keistai atrodo 
kai kurių laikraščių ir žurnalų 
finansavimas, o šiai priemonei skir
ta 189,4 milijono talonų.

Ne visai rimtai rinkos požiūriu 
atrodo ir šimtai milijonų, skirtų 
Vilniaus ir Kauno aerouostų, LAL 
avialinijos finansavimas, daugiau 
kaip milijardas, skirta "Lietuvos 
geležinkeliams“, taip pat pinigai 
išlaikyti etatinius Rašytojų sąjungos 
(19) ir Kompozitorių sąjungos (13) 
darbuotojus.

Marijampolės krikščioniškasis 
kultūros centras gaus 10,8 mln. ta
lonų. {domu, kaip šitai įvertins kitų 
konfesijų tikintieji? Juk jei kažką 
gauna katalikai, priklausytų ir evan
gelikams, sentikiams, stačiatikiams, 
musulmonams.

Sveikatos apsauga kainuos 8,4 
mlrd. talonų, tačiau jau dabar aišku, 
kad tie, kurie norės ne tik gulėti li
goninės lovoje, bet ir išgyti turės 
primokėti gydytojams iš savo ki
šenės ir pirkti vaistų už valiutą. 
Įskaičiavus šias numanomas sumas 
į biudžetą susidarytų pasakiška su
ma.

Visos šios sumos dar gali pasi
keisti, bent taip buvo pernai, kai 
Aukščiausioji Taiyba smarkiai ap
karpė Vyriausybės apetitus. Nors 
dabar biudžetas gali būti patvirtintas 
staigiai, nes LDDP turi Seime abso
liučią daugumą. Vis dėlto populisti
nių žaidimų galima tikėtis kaip vi
sada, juolab, kad Seimo salėje sėdi 
net tty's kandidatai į Prezidentus.

Rimas Užpelkis

Niekam nekilo klausimas, kodėl sausio 13-ąją 
aš buvau prie Lietuvos televizijos?

Sausio 12 d. 14 vai. visoje Lietuvo
je iškeliamos valstybinės vėliavos su 
gedulo ženklu - 1991 m. sausio 13 
dienos tragedijos priminimas. Kaip ir 
prieš du metus, vėl degs laužai prie 
Parlamento rūmų, TV bokšto ir TVR 
pastato.

Prisiminti tragiškus įvykius ir pa
kalbėti apie šiandieną sutiko III kurso 
lituanistikos studentas K.B. (pavardė 
redakcijai žinoma, bet pašnekovas ne
panoro, kad ji būtų paskelbta plačiajai 
visuomenei), kuris buvo sunkiai su
žeistas prie TVR.

- Kaip viskas vyko?
- Tomis dienomis daug žmonių iš 

visos Lietuvos susirinko prie "karščiau
sių taškų". Studentai, kaip visada akty
vūs, taigi ir aš su savo draugais buvau 
prie Lietuvos Televizijos ir radijo. Nie
kas negalvojome apie mirtį. Ir tie žmo
nės, kurie buvo prie Televizijos bokšto, 
žiūrėjo į apspangusius kareivius, bet 
nesuprato mirtino pavojaus sau. Pa
vojus buvo vienas - pavojus Lietuvai. 
Kai sprogo granata, aš iš karto praradau 
sąmonę ir išbuvau tokioje būklėje 
devynias dienas pats to nesuvokdamas 
- mačiau kažkokius košmarus, maniau, 
kad tai vienos nakties sapnas.

- Koks buvo stipriausias įspūdis, 
kai pradėjai suvokti realybę?

- Kai atsipeikėjau, siaubingai išsigan
dau, kad nematau. Tai buvo pirmasis 
mano pojūtis. Antras įspūdis, kai pra
dėjau suvokti aplinką, buvo džiaugsmas, 
kad išėjau iš tos košmariškos besą- 
moninės būklės, kad galiu galvoti apie 
save. Dar sužinojau, kad mano veidas 
buvo nudegęs. Visą laiką kankino min
tis - kaip aš dabar atrodau, bet negalė
jau matyti. Pradėjęs vaikščioti, priėjau 
prie veidrodžio ir apstulbau - buvau 
beveik toks pat, kaip prieš sužeidimą. 
Raudonojo kryžiaus ligoninėje manimi 
rūpinosi labiau, nei aš galėjau įsivaiz
duoti. Ypač malonūs man buvo gydy
tojai, tikri dvasios žmonės. Be to. nuo
lat jaučiau ir svetimų žmonių tiesiog iš 
gatvės rūpestį: jie aprūpindavo mane 
sultimis, vaisiais. Po dviejų savaičių 
besąmoninės būklės ir atsipeikėjimo 
buvo trys-keturios savaitės intensy

vaus gydymo, o paskutinės savaitės 
buvo mano veržimasis namo.

- Ar žinojai, kas vyksta?
- Visą informaciją man buvo sten

giamasi pateikti sušvelnintai, nes bijo
jo dėl mano psichinės būklės, nenorė
jo manęs jaudinti. Vėliau, kai sužino
jau, ką išgyveno per tas dvi savaites 
kiti, buvę su manim, bet nesužeisti, 
supratau, kad jiems buvo dar baisiau 
nei man. Man savotiškai pasisekė, 
nes jie turėjo išgyventi tą visą šoką, 
žuvusiųjų laidotuves, karinį stovį, ne
nukentėję fiziškai jie turėjo daug iš
kęsti psichologiškai.

- Ar niekada nepagalvojai, ypač 
kai negalėjai matyti, "kodėl aš ten 
buvau“?

- Ne. Manau, niekam, iš ten buvu
sių, nebuvo kilusi tokia mintis, kai ap- 
'inkui viskas sproginėjo, žemė virto 
ugnimi. Jei visi taip būtų manę, jie ne
būtų ėję. Ir tame tada nebuvo jokios 
heroikos, jokios pompastikos.

- Tu manai, kad nereikėtų pom
pastikos oficialiuose renginiuose?

- Manau, kad ši diena turėtų būti 
panaši į birželio 14-ąją, gedulo dieną. 
Tai paminėjimo, prisiminimo diena. 
Nežinau, kiek tai yra pagrįsta, bet gir
dėjau. kad šiais metais ruošiamas gedu
lingas bėgimas (bėgimas iš tiktųjų įvy
ko - E.U.). Man tai asocijuojasi su Spa
lio revoliucijos šventėmis, o, be to, 
sportas - tai džiaugsmas, sveikata. Kro
sas gedulo dieną - tai absurdiška. Kie
kvienas, jei norės, asmeniškai nueis į 
Antakalnio kapines, uždegs žvakę, pri
simins šią dieną. Manau, kad tai ne
būtų mažesnė pagarba, tai būtų labiau 
dvasingas prisiminimas, nei parodo
masis.

- Ar tu dalyvauji oficialiuose 
priėmimuose, renginiuose, skirtuose 
Sausio 13-ajai?

- Aš dalyvauju oficialiuose pri
ėmimuose. kai neįmanoma kitaip pasi
elgti. O šiaip stengiuosi išvengti minėji
mų. nes susirinkę žmonės bando pri
minti. lyg paguosti, o ta paguoda man 
nereikalinga, aš noriu užmaršties. Tas 
žiūrėjimas į mane kaip į auką ar išskir
tinį žmogų tik aštrina nemalonius prisi

minimus. Žinoma neįmanoma ir ne
reikia užmiršti tautos tragedijos, bet 
mano paties košmarus aš turiu teisę už
miršti.

- Ar tu palaikai ryšius su savo 
likimo žmonėmis ir ar dalyvauji 
Sausio 13-osios brolijos veikloje?

- Mes nelabai palaikom ryšius, nes 
kiekvienas turim savo darbą, savo už
siėmimą. Ir man dabar, pavyzdžiui, 
nieko nereikia materialiai nei iš Broli
jos, nei iš ko kito. Aš pagijęs, aš noriu 
pamiršti. Be to, daugelis nukentėjusių 
buvo ne vienminčiai ar vieno rato 
žmonės, o eiliniai piliečiai, atėję ginti 
pastatų. Ir taip jų yra įvairių žmonių. 
Vieni jų nieko nereikalauja sau, užsi
ima savo veikla. Kiti vis kažko reika
lauja, reiškia nepasitenkinimą tai gydy
tojais. tai nori geresnių vaistų, sąlygų. 
Visokių žmonių yra.

O Sausio 13-osios broliją aš įsivaiz
davau visai kitokią, negu ji buvo ku
riama ar kokia ji vėliau tapo. Kai buvo 
iškelta idėja kurti tokią organizaciją, 
jau buvo pasakyta, kad ji bus kuriama 
su intencija palaikyti V. Landsbergį. 
Nemačiau reikalo tokią broliją kurti, 
juk buvo Sąjūdis. Krikščionių demo
kratų, kitos partijos, kurios tuo metu 
palaikė V. Landsbergį. Tai kam buvo 
reikalinga dar viena politinė organi
zacija, tuo labiau Sausio 13-osios, tos 
dienos, kuri yra Lietuvos tragedijos 
diena, ir ją panaudoti kažkokiems poli
tiniams tikslams. Prieš rinkimus ji pasi
darė tikra politinė partija. O aš broliją 
įsivaizdavau kaip organizaciją, besirū
pinančią nukentėjusiais, jų gydymu, jų 
gyvenimo sąlygomis. Tiesa ji užsiėmė 
labdara, bet tai galėjo daryti ir Caritas. 
Todėl aš nematau jokios prasmės daly
vauti jos veikloje.

Dabar apie Sausio 13-osios broliją 
daug rašoma spaudoje kaip apie orga
nizaciją, kuri eikvojo lėšas nepagrįstai 
ir jai pateikiami kiti panašūs kaltinimai. 
Nė vieno iš tų žmonių aš nepažįstu to
kiu aspektu, kaip apie juos rašo "Res
publika". Brolijos pirmininkė J. Bie
liauskienė buvo labai geraširdiška mo
teris. Ir iš to laiko, kai aš buvau sužeis
tas, galiu pasakyti apie ją tik gera. Vie

nintelis momentas, kuris man nepatiko, 
tai 1991 m. vasario 15 d. iškilmingas 
AT posėdis, kur mes, trys sužeistieji, 
buvome pastatyti garbės sargyboje. Tai 
buvo iškilmingas posėdis Vasario 16- 
osios proga, per kurį Caritas turėjo 
pareikšti oficialią padėką Aukščiausia
jai Tarybai. Bet viskas atrodė tragiko
miškai: tokią iškilmingą dieną mes, dar 
neatgavę jėgų, vos pastovintys, buvo
me atvežti iš ligoninės su treningais ir 
turėjome stovėti. Man net nesinorėjo 
per televiziją žiūrėti to įrašo. Žinoma, 
padėka reikalinga, bet kam ta pom
pastika.

- Ar nepasikeitė bendravimas su 
bendraamžiais, draugais?

- Stengiuosi būti toks, koks buvau 
prieš tai, nejaučiu jokio išskirtinumo ir 
jo nereikalauju. Manau, kad ir mano 
draugai žiūri į mane kaip į tą patį 
žmogų, koks buvau iki Sausio 13- 
osios. Dėkingas jiems dėl to, kad jie 
neprimena man tų įvykių, net kai kyla 
kokie ginčai dėl šios dienos, jie nieka
da neklausia mano nuomonės. Todėl 
aš dėkingas draugams, kad jie palieka 
mane su mano mintimis. Brolija galė
tų pasimokyti tokio bendravimo. Kai 
aš stengiuosi negalvoti, gyventi dabar
tim, džiaugtis savo gyvenimu, tiesiog 
gyventi, jie primena man: tai paskam
bina. tai parašo, kad tu buvai sužeistas 
ir kad tavim rūpinasi, kad tau priklau
so labdara. O man jos nereikia - juk 
yra tiek žmonių, kurie neturi ko valgy
ti ar kuo apsirengti, geriau pasirūpin
kime jais.

Užsimetęs am /ieties krepšį su kny
gomis, jis atsisveikina optimistiškai 
šypsodamasis ir žvaliai patraukia 
Universiteto link - dabar sesija. Eina 
studentas, pasakysi iš šalies, ir nieka
da nepagalvosi, kad jis buvo akis į akį 
su minimi, taikos metu matė tankus ir 
sprogstančias granatas, devynias 
dienas gulėdamas be st/monės sapna
vo košmarus ir dabar juos turbūt 
tebesapnuoja.

Erika Umbrasaitė

A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.
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Jolanta šoka Bonos teatre
Jolanta Valeikaitė Lietuvoje buvo 

žinoma balerina. Bet prieš pusmetį ji 
pasirašė sutartį metams ir išvažiavo 
šokti į Vokietijos sostinę Boną. Lie
tuvoje ne vienas ją pasmerkė dėl to
kio elgesio, girdi, nemyli Lietuvos, 
svetimam kraštui pasišovė tarnauti... 
Jolanta jautriai visus tuos priekaištus 
išgyveno, kaip jautriai išgyveno ir tą 
slogią atmosferą, kurioje jai teko šokti 
Vilniaus operos ir baleto teatre.

- Dabar aš tikrai esu laiminga. La
bai laiminga, - prisipažįsta Jolanta, 
trumpam sugrįžusi Kalėdų atostogų į 
namus, pabūti su namiškiais, pabūti su 
šeima, susitikti su bičiuliais. - Aš da
bar šoku tai, ką noriu ir ką galiu šokti, 
aš uždirbu tiek, kad galiu normaliai 
gyventi. Taip, Vilniuje aš taip pat šo
kau visas galimas partijas, bet toji at
mosfera, tasai slogumas. O juk meni
ninkai ypač jautrūs... Ir aš išvažiavau. 
Aš pati norėjau išvažiuoti.

Jolanta Valeikaitė Bonos teatre dir
ba baleto direktoriaus Valerijaus Pa- 
novo, prieš dvidešimt metų išvykusio 
iš Rusijos choreografo, trupėje. Vale
rijus Panovas - puikus choreografas, 
jis kuria labai lengvai, greitai, turi ne
paprastą muzikinę nuojautą. Tai tikra 
Dievo dovana. Jolanta Valeikaitė jau 
sušoko Olgą pagal A. Čechovo "Trys

SEPmWS ©HIENOS
Kuo blogiau, tuo geriau?

Kaune leidžiamo laikraščio 
"Europa" N r. 1 pirmame puslapyje 
galime rasti tokias eilutes: "Esant 
normalioms sąlygoms, į valdžią 
patekti beveik nėra jokių galimybių; 
reikia ekstremalios situacijos, pagei
dautina - chaoso.

Tai, pasirodo, paties Mao ’’didie
ji“ principai pagal jo istorinę frazę: 
"kuo blogiau, tuo geriau“. Laikraš
tyje teigiama mintis, kad kai kuriems 
Lietuvos politikams ’’normali situa
cija šalyje taip pat nepageidautina“. 
Nurodomas konkretus pavyzdys - ku
nigo R. Grigo ištarta frazė: "kuo Baž
nyčią labiau persekioja, tuo jai ge
riau“. ’’Europa“ tokią poziciją verti
na kaip avantiūrišką, jos besilaikan
čiuosius vadindama opoziciniais 
chunveibinais. Prie straipsnio pateik
ta fotonuotrauka - skurdus buto kam
pelis, veikiau primenantis kalėjimo 
kamerą. Užrašas šalia skelbia: ’’jei 
žmonės gyventų taip, kai kurie Lie
tuvos politikai būtų labai patenkin
ti“.

Televizijos tonas pasikeitė

Savaitraščio "Amžius" N r. 2. J. 
Sorrio straipsnyje "Gyvenimas ge
rėja " pastebima, kad "po Seimo rin
kimų tonas mūsų televizijoje pasi
keitė. Apie tą patį gyvenimą dabar 
kalbama ne katastrofiškai, kaip buvo 
visą praėjusį pusmetį... Su informa
cija galima daryti viską, tą patį gy
venimą galima parodyti įvairiai ir 
įskiepyti žmogui vienokį ar kitokį 
požiūrį".

Tačiau tai, kad dabar gyvenimas 
rodomas geresnis, nei iš tiesų yra, 
anot straipsnio autoriaus, nėra blogai - 
’’tegul žmonių nuotaika nebūna visą 
laiką gadinama“. Bet gera nuotaika - 
irgi politika... Tai, galų gale, prieš
rinkiminės nuotaikos. Gerą nuotaiką 
kelia, pavyzdžiui, atlyginimų pakėli
mas. Tik autorius priverstas apie tai 
taip pat rašyti su ironija, nes tas ne
didelis atlyginimų padidinimas yra 
pačių prekių kainų pakėlimo sąskai
ta... Taip atsitinka papildomai pris
pausdinus banke pinigų. Lietuvos 
bankas talonų prisispausdino jau 6 
milijardus. Žmonės išpirks dalį prekių 
ir šių kainos vėl pakils, nes vėl bus 
susidaręs prekių deficitas. Straipsnyje 
nuogastaujama, kad tokie laikini 
’’gyvenimo pagerėjimai“ netaptų 
amžinais. Jei balsuotojai liks naivūs, 
tai ir toliau ’’per televiziją liesis vien 
tiktai geros naujienos, kaip Leonido 
laikais".

seserys“, muzika S. Rachmaninovo. 
Taip pat Anastaziją pagal F. Dosto
jevskio ’’Idiotas“. Tai dviejų dalių 
koncertinė programa. Vasario mėnesį 
turėtų būti parengta nauja programa. 
Vėl šoks pagal Valerijaus Panovo 
choreografiją. Nauja programa turėtų 
būti rodoma dvidešimt keturis kartus.

- Čia tai jau mano tikriausia svajo
nė, - sako Jolanta Valeikaitė. - Jeigu 
viskas bus gerai, - o aš tikiu, kad taip 
ir bus, - mano svajonė išsipildys...

Per tą pusmetį Bonos teatro trupė, 
kuriai vadovauja Valerijus Panovas, 
gastroliavo Maskvoje. Nors buvo be 
galo šalta, bet spektakliai vyko nepa
prastai pakiliai, visa trupė jautėsi tarsi 
pakilusi nuo žemės. Ir tai suprantama, 
juk prieš dvidešimt metų Valerijus Pa
novas Rusijoje, tiek Maskvoje, tiek 
Peterburge, turėjo tikrai daug nuošir
džių gerbėjų. Jie nepamiršo jo. O kaip 
Vilniaus teatre? Ogi niekaip. Gal turi 
praeiti dvidešimt metų, kol Jolantą 
Valeikaitę vėl prisimins kas nors ir 
pakvies sušokti kokią partiją? Pa
galiau, jeigu ir niekas nekvies, Jolanta 
pasiryžusi pati, savo lėšomis, išsinuo
moti kokią sceną ir sušokti patiems 
ištikimiausiems baleto meno ger
bėjams tai, ką išmoko Bonos teatre.

S. Č.

Šokis apie biudžetą

Iki šiol buvo paplitusi nuomonė, 
kad darbo žmonėmis rūpinasi tik 
Demokratinė darbo partija, dabar 
tuo susirūpino ir opozicija - rašoma 
"Respublikoje" (01 12), A. Kutrevi- 
čiaus straipsnyje "Bandymai lopyti 
biudžetą".

Nurodant, kaip opozicija vertina 
Lietuvos biudžeto įstatymą, pažymi
ma, kad "labai didelės kritikos šis 
projektas nesulaukė, nors opozicija 
paprastai kritikuoja viską, ką tik siū
lo kairieji“, nepamirštant pridurti - 
"išskyrus privilegijas“. Seimo narė, 
buvusi ministrė E. Kunevičienė pa
teikė siūlymų, kaip perskirstyti Lie
tuvos biudžetą. Straipsnyje pažymi
ma, kad lygiai tokius pat siūlymus 
anksčiau skelbė LDDP - kai buvo 
opozicijoje. Tada jiem paaiškinda
vo, kad trūksta pinigų. "Matyt, da
bar ši problema išspręsta“ - rašoma 
"Respublikoje“.

Privati nuosavybė 
dar neginama

"Savininkas" Nr. 1, beje, tituli
niame puslapyje pristato kaip 
"Laikraštis gyvenantiems savo pro
tu", spausdina interviu su Vilniaus 
m. vyriausiojo policijos komisariato 
apsaugos skyriaus komisaru Jefimu 
Lancmanu. Pagrindinė pokalbio te
ma - ar policija pajėgi apginti priva
čią nuosavybę?

Komisaras dosniai dalijosi patir
ti?™, nevengdamas kalbėti ir apie iš
kylančius sunkumus. "Sužinojome, 
kad buvusi Voronežo karinė įmonė 
gamina apsaugos sistemą, veikian
čią radijo bangų principu. Ji aptar
nauja 10 tūkstančių abonentų - o jais 
gali būti ne tiktai butai ir parduotu
vės, bet ir garažai, kioskai, automo
biliai, netgi... žmonės. Šios sistemos 
kaina tikrai nemaža - 25 mln. talonų, 
tačiau per pora metų ji atsipirktų. 
Viena Vilniaus finna apsiėmė ją nu
pirkti... tačiau negavo lengvatinių 
kreditų. O juk tai sudalytų realią ga
limybę sostinėje sumažinti vagysčių 
skaičių. Deja, nei savivaldybė, nei 
Vyriausybė nenori mąstyti su pers
pektyva ir suteikti lengvatinį kredi
tą“. Komisaras pažymėjo, kad užsie
nyje turto apsaugai skiriama apie 20 
proc. pelno, tačiau nepritarė vienam 
Vilniaus bankui, įsigijusiam 40 
automatų ”Uzi“. "Nė kiek neabejo
ju, kad į banko apsaugą mafija pasi
stengs įkišti savo vyrukus...

V. Dimas

Moterys eilėse aimanuoja: "kai 
rinkom naują valdžią, žadėjo kainas 
mažinti, o dabar?..“ Kainos iš tikrųjų 
buvo sumažintos keliais, retu atveju, 
dešimtimis talonų - lašas jūroje. Ir to
liau mus tebešildo ir maitina pažadai 
rūpintis paprastu žmogumi. Po Nau
jų metų atsirado viltis sulaukti karšto 
vandens bent du kartus į savaitę, bet 
kol kas bent jau vilniečiams tenka 
grūdintis šaltu vandeniu, nes vienin
telė - Vilniaus - savivaldybė nerado 
tam lėšų. Jums nusibodo šaltas van
duo? Pirkite užsienietišką elektrinį 
vandens šildytuvą "Atmor“ - jo kai
na svyruoja nuo 40 iki 60 dolerių. 
Bet tokie reklaminiai skelbimai tik 
erzina pilietį, kurio oficialus pragy
venimo minimumas skaičiuojamas 
1980 (5 USD) talonų į mėnesį, o ne
oficiali statistika teigia, kad jis turėtų 
būti 8000-9000 talonų, arba maž
daug 20 dolerių. Bankai dolerį perka 
po 386-390, parduoda po 400-410 
talonų. Dauguma negauna net tokių 
atlyginimų, studento didžiausia sti
pendija maždaug 2000 talonų, pa
didėjusios keliais šimtais talonų pen
sijos - maždaug 3000 talonų. Todėl 
savivaldybės suteikė teisę nepasitu
rintiems žmonėms laikinai nemokėti 
už butą bei komunalines paslaugas, o 
tokių žmonių Vilniuje yra apie 65%.

Pilietis, gavęs algą, sumoka už 
vidutinį 2 kambarių butą 3200 talonų 
ir sukaupęs paskutinį pasiryžimą iš
gyventi šiomis sąlygomis išsiruošia 
pirkti produktų - nuo dabar jau žalin
go įpročio valgyti vis dar negali at
prasti. Skirtingose parduotuvėse skir
tingos kainos. Nors produktų pasirin
kimas vis dar nedidelis, bet pagrindi
nių produktų bent jau rytais būna. 
Niekada nebūna tuščios tik rūkytų

Uragano 
aukos 

Lietuvoje
Sausio 14-ąją per Lietuvą pra

ūžė uraganas. Vėjo greitis siekė 
30-32 m/s, o vietomis ir daugiau. 
Panaši audra Lietuvoje bebuvo 
1967 metais, bet tuomet daugiau 
kentėjo pajūris, o Vilniuje buvo 
ramu.

Šį kartą Vilniuje, visai netoli 
"Europos lietuvio“, Bazilijonų 
gatvėje nuvirto pastato siena, kuri 
prispaudė 4 automobilius, o vieną 
vairuotoją sužeidė. Kalvarijų 
gatvėje medis užgriuvo auto
busą.Vos avarijos nepatyrė LAL 
lėktuvas ”Boeing-737“, grįžda
mas iš Frankfurto prie Maino, 
nuslydęs nuo nusileidimo tako ir 
įklimpęs į gruntą. Vilniuje tokia 
audra, regis, užfiksuota pirmą 
kartą.

Klaipėdos rajono Šniaukštų 
kaime įgriuvus namo sienai, žuvo 
šeimininkė ir 3 bei 6 metų vaikai. 
Klaipėdoje Danė išsiliejo iš kran
tų ir apsėmė kai kurias gatves. 
Neveikė uostas. Nuo vieno laivo 
denio iki Melnragės nusviestas 
automobilis.

Palangoje sudaužytas tiltas į 
jūrą. Sugriautos gelbėjimo stotys, 
Rąžės upelis išsiliejo iš krantų, jei 
ne kopų sutvirtinimai, jūra būtų 
užliejusi miestą. Apsemti keli res
toranai, Sveikatos rūmai, Švento
sios žuvų cechas, su šaknimis iš
rauti medžiai Palangos pušynuo
se, apgriauti privatūs namai. Pa
langos finansiniai nuostoliai kolo
salūs.

Ten ir visoje šalyje jie dar 
skaičiuojami. Visur išvartyta 
daug elektros perdavimo linijų, 
daug kur neveikė ir telefono 
ryšys, išlaužyta daugybė me
džių.

ELR

Kaip išleisti dvidešimt dolerių
Reportažas iš Vilniaus Halės turgaus

mėsų lentynos: kilogramas rūkytos 
dešros ar kumpio kainuoja nuo 700 iki 
1060 talonų (panaši kaina ir turguje), 
įžymųjį lietuvišką kindziulį gali nusi
pirkti turguje 1000-1500 talonų už ki
logramą.

O gal norite skerdienos? Tada ap- 
leiskite nykias parduotuves, kur vitri
nose guli pageltusi jautiena, gabaliu
kas mėsos su lašiniais, vadinamas 
kiauliena, ir traukite į turgavietę. Čia 
mėsa prekiauja daugiausia lenkiškai 
kalbantys jauni vyrai: kokia kalba be
paklaustum, kainą jie vis tiek atsakys 
lenkiškai. Pirkdami jautieną turguje 
jūs mokėsite brangiau, bet sutaupysite 
laiką ruošdami maistą iš kokybiškos 
mėsos (parduotuvėje 1 kg - 195 talo
nų, čia - 230-280 talonų). Kiaulienos 
mėgėjai laimės kelias dešimtis talonų, 
nes turguje iš jūsų už kilogramą pa
prašys 3Q0-350, o parduotuvėje 375 
talonų. Kainos nesiekia net vieno do
lerio, bet gaunantiems tik 20 dolerių 
per mėnesį, jos kraupios.

Baltarusiai skundžiasi, kad savo 
parduotuvėse nemato sviesto, grieti
nės, varškės. Biznieriams labiau apsi
moka maitinti Lietuvą pigesniais bal
tarusiškais produktais. Tiesa, už pils
tomos grietinės kokybę vargu ar gali 
kas garantuoti, ypač pažiūrėjus į ne- 
Š\ irias prekiautojų prijuostes ir ran
kas. Bet pinigai daug ką lemia: jei par
duotuvėje už 200 g indelį moki 52 
talonus, čia už pusę litro grietinės te
reikės 65-80 talonų. Ir varškė turguje 
perpus pigesnė. Sviestą, nors ir bran
gesnį, geriau pirkti parduotuvėse - jis 
kokybiškesnis.

Perkant vaisius, lemia sėkmė. Gali 
pavykti gauti apelsinų, sumokėjus 280 
ar 450 talonų, ar per skubėjimą arti
miausiam kioske nupirksi vieną cit

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO ĮSAKYMAI
Nr88
Lietuvių Skautų Sąjungos Brolijos 

Vyriausioji Vadija skautiškųjų metų 
užbaigimo - lapkričio 1-osios proga, 
skautų rėmėjus ir bičiulius, kurie dau
giau kaip 30 metų finansiškai ir 
moraliai rėmė stovyklas, apdovanojo -

”UŽ NUOPELNUS" su Rėmėjo 
Kaspinu ordinu

p. Arkadijų Podvoiskį ir
p. Stasį Grybą.

Gediminas Deveikis
LSB Vyriausias Skautininkas

Nr. 89
Lietuvių skautų metų užbaigimo - 

lapkričio 1-osios proga, už darbštumą 
ir pavyzdingumą stovyklose ir vie
netuose, Vasario 16-osios gimnazijos 
"Aušros“ tunto Vokietijoje skautus 
vyčius apdovanojo

"PAŽANGUMO“ Garbės Žyme
niu

s. v. Tomą Veršelį ir
s. v. Mykolą VVeigelį.

v. s. Gediminas Deveikis 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės - Vasario 16-tosios šventė 

bus minima jau 75-tąjį kartą.
Minėjimą rengs Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
centro valdyba ir Londono parapijos choras, kuriam 

vadovauja Justas Černis, tautinių šokių ’’Lietuva“ grupė, 
Maironio mokyklos saviveiklininkų būrys.

Minėjimas įvyks 1993 m. vasario mėn. 13 d. (šeštadienį) 18.30 vai. 
Bishopsgate Institute, 230 Bisliopsgate, London C2 

(šalia Liverpool geležinkelio stoties).
Sekmadienį vasario mėn. 14 d. 11 vai. bus iškilmingos 

Nepriklausomybės šventės pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje.
21 The Oval. Hackney Road, London E2.

Visi lietuviškos bendruomenės nariai kviečiami dalyvauti 
šventės parengime.

Užs. 780

riną už 70-100 talonų, ar rasi parduo
tuvę, kur kilogramas kainuos 300- 
350. Obuoliai - patys pigiausi, nors 
žmonės dar nepripranta prie tri
ženklių skaičių (80-150 talonų už 
kilogramą). Didelių prinokusių ba
nanų kekė viliojančiai guli ant svars
tyklių lėkštės - tik vienas doleris 
(400 talonų). Ir taip norėtųsi nusi
pirkti, bet vidinis balsas burba, kad ši 
prabanga ne tau: negi toks racionalus 
žmogus kaip tu gali išleisti visą die
nos uždarbį?

Supyksti, apsisuki ir eini pirkti ne 
prabangos dalyko - paukštienos. Viš
tiena prieinamiausią tavo piniginei - 
ji kainuoja kiek daugiau nei pusę do
lerio. O ar turi namuose aliejaus? 
Lietuviškas aliejus dingo jau seno
kai, tada pirkėjams bandė siūlytį 
medvilnės aliejų, bet vien jo tamsiai 
ruda, panaši į techninę alyvą, spalva 
atbaidydavo. Vitrinos puikuojasi vo
kiškais ir olandiškais aliejais po 410- 
550 talonų.

Yra Vilniuje daug parduotuvių, į 
kurias labai gražu užeiti, bet labai 
greitai iš ten išeini. Lietuvos eiliniam 
piliečiui jose nėra ką veikti: 300 g 
užsienietiško pomidorų padažo kai
nuoja 1200 (3 doleriai!), sausainių 
pakelis - 600, riešutų sviestas - 900, 
trijų litrų ’.’Eku“ alaus bačkutė - 4400 
ir 1.1. Vienišas pardavėjas stovi tur
tingų lentynų fone ir visiems malo
niai šypsosi. Ačiū nors už nemoka
mą šypseną, kurios nepamatysi eili
nės pardavėjos pavargusiame veide. 
Liūdnai šypsosi ir pardavėjai šurmu
liuojančiame turguje. Gal jie užjau
čia mus, skausmingai atsisveikinan
čius su sunkiai uždirbtais "žvėriu
kais“?

Erika Umbrasaitė

N r. 90
Lietuvių Skautų Brolijos Vadijai 

pristačius ir Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmijai korespondenciniu 
posėdžio nutarimu, pasižymėjusius 
vadovus, lapkričio 1-osios dienos 
proga pakėlė į vyresniškumo-skau- 
tininko laipsnį: ps. Petrą Veršelį.

Į paskautininko laipsnį -
s. v. v. si. Joną Žilinską ir
s. v. v. si. Tony Philpott
Visus brolius nuoširdžiai sveikinu. 

Dėkoju vadovams ir linkiu dar ilgai 
mūsų sąjūdyje tarnauti DIEVUI, 
TĖVYNEI, ARTIMUI.

Budėkime!
v. s. Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas 
Gerbiamus rėmėjus ir brolius pakė

limo, apdovanojimo-pagerbimo pro
ga, nuoširdžiai ir skautiškai sveikina
me.

LSS Europos rajono Vadija, 
Sesės ir Broliai 

v. s. Juozas Maslauskas 
LSB Europos Rajono Atstovas
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V. Mykolaičio Putino 100-osios gimimo metinės
Sausio 9 d. eilėraščio "Sausis“ 

posmu prasidėjo lietuvių literatūros 
klasiko 100-osioms gimimo meti
nėms skirtas vakaras Operos ir Ba
leto teatre. Vincas Mykolaitis-Putinas 
gimė 1893 m. sausio 6 d. Suvalkijoje. 
Jaunystėje pasireiškęs literato talen
tas vėliau dar labiau suklestėjo, ir 
dabar jį minime kaip mūsų literatū
ros korifėjų, pirmojo lietuviško psi
chologinio romano "Altorių šešėly“ 
autorių, poetą simbolistą. Atmintyje 
jis išliko ir kaip eseistas, literatūros 
kritikas, akademikas, profesorius, 
šiek tiek dramaturgas. Apie Putiną 
įprasta kalbėti kaip apie europinių 
tradicijų poetą.

Atminimo vakare Putino poeziją 
skaitė aktoriai Monika Mironaitė, 
Laimonas Noreika, Rūta Staliliūnai
tė. Poeto vertę mūsų kultūrai pri
siminė Kultūros ir švietimo ministro 
pavaduotojas Darius Kuolys. Publika 
ovacijomis sutiko Pasaulio žmogaus

Kasdienybės apmastymai

Gerumo dvasia
Domininkas Valentis gimė ir 

augo Amerikoje, draugavo su lietu- 
viukiais, meldėsi lietuvių parapijų 
bažnyčiose, pažinojo tų parapijų 
kunigus lietuvius. Jau tada Dominin
kas linko į lietuvybę, atkakliai mokė
si seniausios indoeuropiečių kalbos, 
vildamasis kada nors aplankyti lietu
vių žemę, tačiau dėl geležinės uždan
gos minties mokytis Kauno kunigų 
seminarijoje 1965 metais teko atsisa
kyti. Nutolo ir susitikimas su Lietuva.

- Tokia buvo Dievo valia, - sako 
profesorius Domininkas Valentis, 
baigęs studijas Romoje ir net sep
tyniolika metų dirbęs sielovados 
darbą Vokietijoje.

. Jis nuo mažens meldėsi lietu
viškai. Išmoko giedoti "Graudžius 
verksmus“, spalio mėnesį kalbėti ro
žančių, melstis per gegužės mėnesio 
pamaldas, ir viską - lietuviškai. 
’’Dabar mano gyvenimas sukasi ku
nigų seminarijoje. Dėstau Šventąjį 
raštą. Atvažiavau lyg į namus ir jau
čiuosi esąs pas savus. Jei net man 
būtų pasakyta, kad esu nereikalingas 
kunigų seminarijoje, eičiau dirbti 
kunigu į kokią nors, kad ir į tolimą, 
nuošalią parapiją. Nenorėčiau išva
žiuoti“, - pasakoja D. Valentis.

"Bet Lietuvoje dabar taip 
sunku?“

"Esu optimistas ir pasitikiu Die
vu. Dievas yra teisingumo pusėje, 
teisingumas laimės. Mūsų judėjimo 
kilnumas ir švarumas yra pergalės 
laidas. Ir svarbu, kad lietuviai to do
rumo neprarastų, ne per daug įsi
mylėtų Vakarus, mokėtų atsirinkti, 
kas gera. Lietuviai, kiek aš juos 
pažįstu, širdies žmonės, darbštūs ir 
tvirti, - tai taip pat padės atsilaikyti.

Dievo valia gimsta ir tokie žmo
nės kaip Tėvas Stanislovas. Ilgus 
metus jis buvo Paberžės parapijos 
ganytojas, dirbo sielovados darbą 
toje pačioje bažnyčioje, iš kurios 
1863 metais kunigas Antanas Mac
kevičius išvedė valstiečius į sukili
mą. Dar, matyt, neatėjo laikas kuni
go Antano Mackevičiaus legendai, o 
apie Tėvą Stanislovą - kunigą My
kolą Dobrovolskį jau sklinda legen
dos. Pirmiausia, žinoma, kiekvienas 
pasistengs jums papasakoti apie Pa
beržės Bažnyčios meno muziejų, 
nors patsai Tėvas Stanislovas taip 
apie savo darbą nelinkęs kalbėti. 
Tačiau per ilgus dešimtmečius su
kaupti, sunešti, atnaujinti, ant sienų 
sukabinti, kieme sustatyti tautos me
no dirbiniai kalba patys už save. Pa
beržei tiesiog pasisekė, kad čia gyve
no keistuolis dievadirbys Vincas 
Svirskis, per savo amželį padaręs 
daugiau nei pora šimtų ąžuolo kry
žių, tikrų tikriausių tautos meno pa
vyzdžių, kurie, ko gero, būtų sunykę 
visuotinio ateizmo laikais, jei ne gera 
Dievo valia ištrėmus! nepaklusnųjį 

vardą gavusio Justino Marcinkevi
čiaus kalbą. Jis pabrėžė, kad Vincas 
Mykolaitis-Putinas buvo ne tik litera
tas ar profesorius Vilniaus universi
tete, bet ir mūsų visų dvasinis glo
bėjas: "Kol aidėjo jo lazdos dūžiai 
auditorijose, kol žinojome, kad Tauro 
kalno papėdėje jis gyvena, tol mes 
jautėmės saugūs. Ir turėtume dėkoti 
jam už tai, kad buvo čia, su mumis, o 
ne kažkur Europoje ar Amerikoje. 
Tai galėtų būti atsakas tiems, kurie 
bando kaltinti poetą prisitaikėlišku
mu, kolaboravimu, idealų išdavyste“. 
Vincas Mykolaitis-Putinas savo misi
ją vertino kaip grožio, gėrio ir tiesos 
ieškojimą pasaulyje, o tai ne kartą 
privertė jį išgyventi vidinę dramą, 
konfliktus su aplinka.

Pranešėjų kalbose jis buvo lygi
namas su Maironiu. Abu klasikai 
pagrįstai vadinami lietuvių lite
ratūros dainiais: Maironis apdainavo 
laisvos tautos idealą, Putinas iškėlė 

sovietų valdžiai kunigą Stanislovą 
Dobrovolskį, sugrįžusį iš Stalino la
gerio, kuriame - o Dieve gailestinga- 
sai! - dešimt metų praleista taip pat ne 
veltui. Tegu tai neskamba kaip švent
vagystė ar pasityčiojimas iš žmogaus 
kančios. Tegu neskamba, nes ir patsai 
Tėvas Stanislovas prisipažįsta, jog pa
žintis su profesoriumi Levu Karsavi
nu, žymiausiu rusų istoriku, teologijos 
filosofu, pasaulyje pripažintu moks
lininku, buvo daugiau nei Likimo do
vana. Iš gimtojo Peterburgo 1922 me
tais ištremtas bolševikų, tuomet profe
sorius rado politinį prieglobstį Nepri
klausomoje Lietuvoje. Nuo 1928 me
tų iki 1949 metu rusas mokslininkas 
dorai tarnavo Lietuvos mokslui, kol 
bolševikai vėl aptiko jo pėdsakus. Be 
teismo Levas Karsavinas antrą kartą 
buvo ištremtas iš namų. Komijoje su
sitiko kunigo Mykolo Dobrovolskio ir 
rusų mokslininko Levo Karsavino ke
liai. Ne romantiška tai buvo vieta, bet 
galbūt kaip tik todėl taip giliai širdin 
įsmigo istorijos, meno, teologijos pa
mokos, kurių gal net labiau nei ne
sočios duonos kąsnio laukdavo politi
niai kaliniai Abezės lageryje.

Tėvas Stanislovas myli žmogų. 
Tokį, koks jis yra - parpuolusį ar pa
vargusį nuo sunkios kasdienybės, 
įklimpusį į nevilties liūną, myli tokį, 
kuris ateina į kleboniją tik šalto van- 
des išgerti ar kelių talonų vakarienei 
gauti. Tėvas Stanislovas nelįs į tavo 
širdį, tik atsisės šalia, pastums artėliau 
karštos arbatos stiklinę, ir tu pajusi, 
kad nevalingai atsiveri tam malonaus 
veido ir žvilgsnio žmogui. Kai sušilsi 
ir panorėsi prabilti, gal net išsiverkti, 
Tėvas Stanislovas lyg tarp kitko tavęs 
paklaus, gal tu galėtum padėti perda
žyti senovinius bažnyčios žibintus, o 
gal kartais moki siuvinėti auksu ar si
dabru, mat jis turįs čia tokių senų 
kamžų. Bažnyčios meno muziejus - 
ne vien klebonija, šventorius, pati baž
nyčia, bet ir kapinės, kokių nėra kitur 
Lietuvoje. Kiek čia darbo, kiek čia 
kantrybės, kiek čia pinigų sudėta. Tė
vas Stanislovas ne vieną palėpėn už
mestą ar iš pakuros ištrauktą daiktą 
išgelbėjo ne malda ir ne gražiu žodžiu, 
bet pinigu. Toksai gyvenimas. Mokėti 
reikėdavo ir tiems, kurie apsiimdavo 
traktoriumi atitempti kokį Vinco Svirs
kio kryžių iš griaunamos sodybos.

Buldozerinis ateizmas nepripaži
no jokių sentimentų, todėl ir Tėvui 
Stanislovui tekdavo gudrauti. Šian
dien mes į visa tai žiūrime kaip į žyg
darbį, kaip į pasyvaus pasipriešinimo 
smurtui ir prievartai paminklą. Ir 
manau, jog Tėvui Stanislovui tikrai 
nereikia jokių Nepriklausomos Lietu
vos apdovanojimų - didesnio pa
minklo ar apdovanojimo, koks yra Jo 
sukurtas Bažnyčios meno muziejus 
Paberžėje, vargu ar galima sulaukti. 
Tuo labiau kad šiandien Tėvas Sta

laisvą žmogų, savo likimo valdovą, 
Putino herojus "nei vergas, nei kara
lius, tik žmogus“. Poetas savo kū
ryboje kėlė būties problemas, kūrė 
kovojančio, neprisitaikančio, ieš
kančio žmogaus paveikslą. Tėvynės 
meilės Putinas nedeklaravo, tiesiog 
ją išgyveno.

Atminimo vakare dalyvavo smui
kininkas Raimundas Katilius, grojo 
Gintaro Rinkevičiaus diriguojamas 
simfoninis orkestras.

Pagerbti klasiką susirinko nema
žai vilniečių, minėjime dalyvavo p. 
Vytautas Landsbergis, p. Algirdas 
Brazauskas, monsinjoras K.Vasi
liauskas.

Šiuos metus siūloma vadinti V. 
Mykolaičio-Putino metais, paminint 
juos seminarais, kūrinių nagrinėjimu 
vidurinėse bei aukštosiose mokyklo
se, poezijos skaitymais, kitais progi
niais renginiais.

E. U.

nislovas vėl jaunimo ir senimo ap
suptyje.

Šiandien jis Dotnuvoje atkuria 
vienuolyną. Nėra vienišas. Vasarą 
čia surengė savo stovyklą ateiti
ninkai. Graži tai buvo stovykla ir la
bai tauri. Iš ryto jaunimas sukyla 
šventai maldai, dieną dirba, neskirs
tydamas darbo į švarų ar nešvarų, 
sunkų ar lengvą. Čia nėra tikinčių ar 
netikinčių, dorų ar nusikaltėlių, - 
kiekvienas, kuris ateina į Tėvo Sta
nislovo valdas, tiki esąs reikalingas.

"Žmonėms reikia dvasinio atsigai
vinimo, - sako Tėvas Stanislovas. - 
Žmogui reikia, kad turėtų kur pabūti 
vienas, kad galėtų susikaupti. Čia 
vienas fligelis ir bus skirtas tokiems 
žmonėms, o kitas - vienuoliams.

"Ar negaila Paberžės?“
"Paberžė liko. Ji tebėra. Ji niekur 

nedingo. Bet ten jau buvo tokia 
ramybė, kad buvo per daug gera. O 
čia buvo siaubas. Kad nors kokia 
pėda būtų buvus švari. Bet žmogus 
gyveni iš aistrų' - tai vienintelis va
riklis. Aistra pagauna, ir jau gerai.

Aš atėjau ne tam, kad man kas 
tarnautų, bet kad aš tarnaučiau. Kaip 
kunigas aš labai norėčiau, kad jūs 
ateitumėt prie Dievo. Bet aš jums sa
kau taip: iki Dievo yra daug pakopų. 
Pirmoji pakopa - grįžti į save. Ir jei 
sugrįžęs panorėsi likti pats su savimi 
- lik. Bet jei panorėsi ištarti tą nuos
tabų meilės žodį TU, tuomet ateis ir 
Dievas. Dievas Sutvėrėjas, kurio dar
bą mes tęsiame. Mes puoselėjame 
žemę, sodindami gėlę, medį, spindu
liuodami meilę. Bet žemėje daug 
blogio. Labiausiai ją teršia neapy
kanta, melas, kerštas, veidmainystė. 
Blogis visada triukšmingas ir nera
mus. Todėl mes prašome žmones 
laikytis ramybės.“

"Bet juk taip sunku išlaikyti ra
mybę, kai nuoskauda smaugia?“

"Sukalbėkime "Tėve mūsų“. Pa- 
simelskime.“

"Bet juk ir melsdamiesi mes 
kažko prašome?"

"Prašome - tai tiesa. Bet kad ką 
nors gautume, sąlyga viena - atleisti 
kaltininkams jų kaltes. Kita vertus, 
Jėzaus mokiniai iki amžiaus pabai 
gos turi eiti ir maitinti žmones. Ne
priklausomybės metais kanauninkas 
Juozas Želvys pirmasis Lietuvoje 
įsteigė pamestinukų prieglaudą. Ku
nigas Mykolas Krupavičius dalijo 
žemę kumečiams.-Tai p elgėsi daugy
bė kitų kunigų. Tai buvo duonos pa
dauginimas, jokiu būdu ne politika. 
Istorijoje yra pavyzdžių, kai nesuge
bama atsispirti valdžios kėdės pa
gundai. Aš esu pamilęs mažuosius, o 
ne didžiūnus. Ginti mažuosius man 
liepia mūsų ordino konstitucija. To
dėl man labiausiai kaip kunigui nera
mu, kad pirmieji reikalavimai atimti 
kažkam pareigybes nuskamba iš 
krikščionių demokratų lūpų. Aš nie
kaip to nesuprantu, aš negaliu pa
aiškinti. Pasaulis skendi piktenybėje. 
Ir tik gerumo dvasia gali jį išgelbėti.“

Salomėja Čičiškina

Signatarų namai

be šauksmininko linksnio
Kada kilo mintis įku.ti Signa

tarų namus, pasiteiravau Sig
natarų tarybos pirmininko Stasio 
Urniežiaus, kai priėjome Pilies 
gatvės 26 namą, Vasario 16-osios 
lopšį, stovintį pilką, dar pilkesnį 
už daugelį senojo Vilniaus namų.

Skleidžiantis Atgimimo šviesai 
S. Urniežius išgirdęs abejonių, 
kurias, jo nuomone, skleidė KGB, 
kad šis svarbiausias mūsų vals
tybės atkūrimo aktas buvo pasira
šytas kur nors kitur, na, gal A. 
Smetonos bute, tik ne šiame 
pastate, nes Pilies gatve nuolat 
vaikščiojo policininkas. Tada jis 
ir nutarė išsamiau pasidomėti jo ir 
gretimo namo (Literatų gt, 4), iš 
kurio balkono buvo skelbiama 
Nepriklausomybė, istorija.

"Suradau dokumentų Lietuvos 
Valstybiniame Archyve, kurie su
siję su pastato nuosavybe, gyven
tojais, nuomininkais, radau inven
torizacijų, duomenų, nacionali
zacijos aktų ir kt. Tai man dar 
kartą leido nustatyti, kad būtent 
čia pasirašytas nepriklausomybės 
aktas, kas čia gyveno iki ir po 
1918-ųjų, kur buvo įsikūrusios 
maitinimo įstaigos. Be archyvų 
dokumentų susiradau žmonių, 
kurie dar prisimena tą laikotarpį, 
studijavau Nepriklausomybės 
akto signatarų prisiminimus. 
Tenka pripažinti, kad ne visi sig
natarai vienodai pasakoja apie tai, 
ir suprantama kodėl. Vasario 16 
d. buvo keli posėdžiai ir pati 
informacija apie juos truputį ski
riasi. Tačiau mano išvada tokia: iš 
pradžių Lietuvių konferencijos iš
rinkta Taryba buvo susirinkusi 
pas J. Basanavičių Lydos skers
gatvyje Nr. 7. Ten buvę labai 
šalta, todėl nutarta persikelti į 
Pilies gatvėje 26 name buvusias 
Lietuvių Centro komiteto nu- 
kentėjusiems nuo karo šelpti nuo
mojamas patalpas. Čia ir buvo 
pasirašytas dokumentas, kaip 
patvirtina ir M. Biržiška savo 
knygoje "Lemiamas žodis per 
ūkanas“. Manyčiau, kad tai įvyko 
viename iš didžiųjų antrojo buto 
kambarių. Nors "Židinyje“ P. 
Dogelis nurodo, kad signatarai 
nuvyko į A. Smetonos, kuris tuo 
metu buvo Lietuvių Komiteto 
pirmininkas, butą. Tačiau Pilies 
gt. 26 namų knygoje, o paprastai 
į ją buvo surašomi visi, net 
trumpai gyvenę asmenys, jo 
pavardė neužregistruota, j šį butą, 
kaip rašo ir pats P. Dogelis, 
padirbėti ateidavo dauguma Ta
rybos narių. Taigi, teiginys, kad 
Nepriklausomybės aktas buvo 
pasirašomas A. Smetonos bute - 
netikslus.“

Kai perbrendame dvokiantį už
daro kiemo purvą, dar baisesnę 
laiptinę ir pakylame iki trečiojo 
aukšto - priešais matyti antrojo 
buto langai. Signatarų namai. 
Nors pats pastatas laikosi tvirtai, 
tačiau tik fantazuoti gali, kaip jis 
atrodė amžiaus pradžioje.

- Amžiaus pradžioje šiuose na
muose lietuviai kūrė savąjį Babi
loną, - pasakoja S. Urniežius, kai 
paprašiau nors trumpai apžvelgti 
nelabai tolimą jų istoriją. Tada jų 
ir greta esančio rekonstruoto 
namo Literatų gt. 4 savininkas 
buvo pirklys Kazimieras Štralis. 
Keturiolikoje viršutinių aukštų 
butų gyveno amatininkai, pirkliai, 
mokytojai. įdomu tai, kad iki pat 
nacionalizacijos šie namai buvo 
vadinami Štralio namais, nors 
pirklys juos buvo užstatęs ir par
davęs. Atskira ir istoriškai svarbi 
buto Nr. 2 istorija, ne tik dėl 
Vasario 16-osios. Jame 1914 
metais buvo įkurtas Lietuvių

Pilies g. 26 pastatas
Arūno Jonušo nuot.

Komitetas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti, vienijo išsiblaškiusią 
inteligentiją veiklai. Tai buvo 
pagrindinė komiteto būstinė iki 
pat 1928 metų. Be to, čia penkių 
kambarių bute gyvendavo įvairūs 
asmenys, daugiausia lietuviai. 
Paskui čia su šeima apsistojo 
žymus to meto visuomenės veikė
jas. numizmatas P. Karazija, mo
kytojavęs lenkų okupuoto Vil
niaus lietuvių gimnazijoje, reda
gavęs "Vilniečio“ ir "Rytų Lie
tuvos“, "Vilniaus aido“ laik
raščius. 1936 metais P. Karazija 
buvo ištremtas į Varšuvą, o 
paskui į Lietuvą. 1940 šiame 
namo bute gyveno amatininkas 
su šeima.

Kad ankstyvą rytą nepažadin
tume čia dabar septyniuose bu
tuose gyvenančių, žmonių, išeit 
name į gatvę ir nutariame ap
žiūrėti, kur veikė "Ryto“ draugi
ja, kur "Ryto" gimnazija, kur gi 
buvęs įėjimas į Stralio vardu va
dintus kavinę ir restoranėlį. Deja, 
nieko panašaus nepamatysi. 
Prisimenu kiek anksčiau čia par
davinėjo dešras, dabar įsikūrusi 
komercinė krautuvė ir keičiama 
valiuta, o Literatų gt. 4 namo 
balkonas, kuris prieš Vasario 16 
šventę yra fotografuojamas len
tomis užkaltų langų ir durų fone. 
Tik pro plyšius girdėti, kaip 
vieduje kažkas kasa anglį.

S. Urniežius užsiminė, kad ne
seniai Gediminaičiai bandė tvar
kyti pastato aplinką, rūsius, nes 
buvo pasiūlyta čia jiems įsirengti 
būstinę. Tačiau greitai atsirado 
nepatenkintų, kad pašaliniai 
vaikšto, o ir kapitalinis remontas - 
ne vaikų jėgoms. Tuo tarpu Sig
natarų namų kūrimui priešinasi ir 
miesto valdininkai, mat norima 
pastatus privatizuoti.

- Galutiniai Signatarų tarybos 
sumanymai - šiuose pastatuose 
įkurti muziejų - Signatarų namus. 
Sutvarkytume jų vidų, pirmiausia 
įrengtume antrąjį butą, patalpas 
pirmame aukšte pritaikytume bib
liotekai. kavinėms, pagal analo
gus atkūrę to laikotarpio interjerą 
ir... atmosferą. Viršutiniuose 
aukštuose galima įrengti viešbutį, 
kur priimtume svečius ir tuo pačiu 
galėtume išlaikyti Signatarų na
mus. Deja, turime trukdymų ir 
problemų. Savivaldybėje įrodi
nėja, kad nėra kur iškeldinti gy
ventojų. o tam reikėtų apie 25 
milijonus talonų.

Todėl S. Urniežius norėtų pa
prašyti visos Lietuvos žmonių, iš
eivių paaukoti lėšų. Su šiuo pra
šymu jis kreipiasi prieš pat Va
sario 16-ąją, prieš Nepriklau
somybės 75-metį.

Danutė Šiaudinytė
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Baltijos šalių "Mis Photo" Kaip gyvena lietuviai Maskvoje
Pokalbis su Lietuvių bendruomenės Maskvoje pirmininku Vyčiu Viliūnu

Neseniai vykusiame tarptautiniame iotomodelių konkurse "Mis Photo 
Baltic '93" nugalėtoja tapo Kristina Šufinskaitė. A. Dilio (ELTA) nuotr.

Australijos reportažai

Atjautos adresais
Daug įdomių dalykų pamačiau ir 

sužinojau, svečiuodamasi malonių 
Sidnio lietuvių namuose. Kartais ne
tyčiomis užeidavo šneka apie atjautą 
ir artimo meilę. Žmonės, kurie remia 
pagalbos reikalingus, paprastai nesi
giria, nesipuikuoja savo nuveiktais 
darbais, darbai kalba patys už save.

"Devynerius metus išbuvome Si- 
berijoje. 1957 metais atvažiavę į Len
kiją, nieko neradome, kas mums būtų 
padėję. Tai ir gyvenome su Dievo pa
galba. Sūnus su dukra jau užaugo, bet 
ir vėl nelaimė - staiga širdies liga mi
rė dukrelės vyras. Jau dveji metai, kai 
ji našlė su dviem mažais vaikais. Sun
ku dukrelei, o padėti nėra kam. Mano 
vyras gauna labai mažą pensiją, tai 
užtenka vos ne vos pragyventi mums 
patiems. Gal jūs, brangūs ir mieli 
lietuviai, galėtumėte mano dukrelei 
padėti", - rašo Anelė Petrauskienė iš 
Seinų. Prašo ne dėl savęs, dėl savo 
dukrelės ir dėl savo vaikaičių.

Vytas Jokūbauskas iš Burokų kai
mo žvelgia į ateitį. "Man 23 metai, 
dirbu ūkyje. Mano mama dar nesena, 
tik 54 metų, bet jau po tulžies pūslės 
operacijos, be vaistų neapsieina, o 
tėvelis serga dusulio liga. Tad ūkyje 
padėti nėra kam. Pernai stačiau didelį 
tvartą, nes senas jau buvo nebetinka
mas, o dabar turiu pradėti statyti gy
venamą namą, nes senajame baisiai 
sunku gyventi. Pasiskolinau iš val
džios pinigų, nes pats tokios sumos 
sukaupti nepajėgiu. Šią vasarą nuta
riau vesti, turiu merginą. Manau, bus 
lengviau, bus su kuo pasitarti, vienas 
kitam padėsim, ir nebus taip sunku 
mums. O į jus, brangūs lietuviai, 
kreipiuosi su tokiu prašymu. Aš esu 
aukštas, stambus vyras, turiu labai di
delę koją..." Jaunas ūkininkas iš Su
valkų drovėdamasis prašo pagelbėti 
jam apsirengti ir apsiauti.

Petras Janušonis iš Žvikelių kai
mo: "Lengviau turinčiam duoti negu 
neturinčiam prašyti. Taigi, Jūsų siun
tinukas suteikė man daug džiaugsmo, 
nes aš pasiturinčiose valstybėse netu
riu jokių giminaičių, todėl ir jokios 
pašalpos iš niekur negaunu. Telaimi
na Dievas Jus ir Jūsų gerus darbus".

Panašiais žodžiais baigiamas be
veik kiekvienas laiškas iš lietuviško
sios Lenkijos. Tiesa, vienas kitas mel

džia atleisti už kalbos klaidas, nes 
nėra nė valandėlės mokęsis savo kal
bos mokykloje, vien tik lenkiškai. 
"Kuo ir kada aš Jums atsilyginsiu? 
Kaip sykis grįžau iš ligoninės, o čia 
Jūs nudžiuginote savo dovana. Gaila 
nieko apie Jus nežinau, nė laiškelio į 
siuntinuką neįdėjote. Aš esu lietuvė ir 
katalikė, kas sekmadienis einu į šven
tas mišias. Šimtą kartų tariu Jums 
ačiū. Aš melsiuos už jus amžinai...“

Toks darbas vyksta nuo pat 1984 
metų, kai tuometinė Australijos lietu
vių bendruomenės Sidnio apylinkė 
gavo iš Vokietijos krašto valdybos 
pirmuosius dešimt adresų, pagal ku
riuos buvo išsiųsti pirmieji siuntinu
kai. Paskui buvo daugiau ir daugiau. 
Paskutinį kartą Lenkijos lietuviams 
Sidnio lietuviai pasiuntė apie 50 pake
tų. Aš peržiūrėjau daugelio aukotojų 
sąrašus ir savotiškai nustebau, kad ja
me vis tos pačios pavardės.

O juk sunku ne tik surinkti daiktus, 
juos suvežti vienon vieton, suskirstyti, 
sudėlioti, pasiūti maišus, užrašyti ad
resus, nuvežti į paštą ir pasiųsti. Ge
rai, kad Sidnyje yra judri, kol kas 
sveikata per daug nesiskundžianti 
jautrios širdies moteris Alfa Savic
kienė, kurios garažas (neturi automo
bilio!) kartais tampa iki lubų prikrau
tu įvairiausių daiktų sandėliu. Tada ir 
namuose būna gyva, šurmuliuoja sa
vanoriai talkininkai. Tarp jų visada 
būna darni Ednos ir Albino Giniūnų 
šeimą. Siručiai, K. Kemežienė, A. 
Skevienė, A. Brunkienė, L. Jagu- 
čianskienė, Cilvinai, A. Mikutavi- 
čienė. B. Sidarienė, S. Abromavičius, 
A. Žilys, P. Armonas, Jadvyga Muš- 
činskienė. Monika Kopcikienė... 
Apylinkės valdyba jiems visada viešai 
padėkoja per "Mūsų pastogę", tačiau 
bene pati maloniausia padėka yra 
pačių lietuvių, gavusių tas dovanas.

Prieš šventas Kalėdas ponia A. Sa
vickienė man parašė, jog atjautos ad
resų padaugėjo. Dabar Australijos lie
tuviai, tiksliau sakant, Sidnio lietuviai 
pagal savo išgales stengiasi paremti 
savo tautiečius tiek Lenkijoje, tiek 
Lietuvoje. Kaip rašo ponia A. Savic
kienė, Carito adresu prieš šventes iš
siųsta šešios dėžės drabužių, taip pat 
įvairių kasdien reikalingų daiktų.

Salomėja Čičiškina

Pasaulis kartais atrodo ir didelis, ir 
mažas. Dažnai nutolęs tik kelis šim
tus kilometrų nuo gimtų namų jautie
si visai svetimas, o kartais ir už tūks
tančio kilometrų atrandi tai, kas šir
džiai taip pažįstama ir miela. Panašus 
jausmas, manau, apimtų kiekvieną, 
kam tektų po tamsių ir bekraščių 
Maskvos mūrų patekti į nedidelę 
Lietuvos atstovybę ir pasisvečiuoti 
Lietuvių bendruomenėje. Tik lietu
viškos architektūros elementai, išsi
skiriantys iš bendro Maksvos stiliaus 
(naujas pastatas suprojektuotas ir pa
statytas lietuvių, tiesa, dar komunis
tiniais laikais), tiek lietuviška kalba, 
kurios jau pirmosiomis dienomis 
Maskvoje pasiilgsti, sukuria namų at
mosferą. Apie tokio lietuviško jau
kumo šaknis ir apie bendruomenės 
kasdienį gyvenimą paklausinėjau 
Lietuvių bendruomenės Maskvoje 
pirmininką Vytį Viliūną.

- Gal galėtumėte papasakoti, 
kas paakino jus sukurti lietuvišką 
bendruomenę? Nuo kokio įvykio 
ar idėjos prasidėjo jūsų bend
ruomenės veikla? .Juk dar visai 
neseniai tai buvo draudžiama, 
ypač Maskvoje, kur komunistinė 
’’tautų draugystės“ idėja buvo be
veik įgyvendinta, ir žmonės buvo 
bepamirštą savo tautines šaknis?

- Viskas prasidėjo 1990 m. kaip 
aidas tų poslinkių, kurie vyko pačios 
Lietuvos gyvenime. Pradžią padarė 
lietuvių studentų klubas "Atžalynas“, 
kuris turi daug gilesnes tradicijas. 
Daugiausia prisidėjo Antanas Jon- 
kus, kuris ir pradėjo vaikščioti pas 
studentus. Jie kartu įsteigė sekmadie
ninę mokyklą, apie kurią ir prasidėjo 
tolesnis telkimasis. Pradžia buvo la
bai stichiška, nes kol vaikai mokyda
vosi, tėvai tik atsargiai bendraudavo 
labiau nesuartėdami. Gal tai lietuviš
ko atsargumo, o gal dar nepasenusios 
baimės pasekmė. A. Jonkus tuo metu 
pradėjo aktyviai agituoti, kad tėvams 
taip pat būtų skaitomos paskaitos 
apie Lietuvos istoriją, kultūrą. Tų 
paskaitų dėka visi geriau susipažino
me, pradėjome net į svečius vieni pas 
kitus ateiti.

Tačiau pagrindinį impulsą mūsų 
ne tik kultūrinei, bet ir politinei veik
lai davė tragiški sausio įvykiai Lietu
voje. Po jų aktyviai dalyvavome am
basadų piketavime kartu su žmonė
mis, atvykusiais iš Lietuvos. Pasisiu
vome vėliavas, nes tuo metu pra
sidėjo didžiuliai mitingai Maskvoje 
Lietuvai palaikyti, kuriuos organiza
vo Demokratinės Rusijos sąjunga 
(pirmasis įvyko prie KGB pastato, o 
didžiausias - sausio 20 d.). Juose tek
davo atstovauti Lietuvai, nes žmonės 
burdavosi apie lietuviškas vėliavas ir 
prašydavo papasakoti apie tikrą pa
dėtį Lietuvoje. Įvykiai Lietuvoje bu
vo dėmesio centre.

- O ar turėjote ryšių su Lietuva, 
derindami savo politinę veiklą? 
Ar turėjote ryšių su Sąjūdžiu?

- Tiesioginių ryšių su Sąjūdžiu 
nebuvo. Viskas vyko per studentų 
"Atžalyną“. Kai reikėdavo, buvo 
žmonių, kurie turėjo pažįstamų. Per 
juos ir vyko bendravimas. Tačiau

Nauja Vokietijos
LB taryba

Vokietijos LB Tarybos rinkimų 
komisija praneša, kad pagal 1992 m. 
lapkričio 21 dienos balsų skaičiavi
mo duomenis, kiekvienas iš kandi
datų gavo balsų skaičių:

L Andrius Šmitas, gimnazijos 
direktorius - 345. 2. Vincas Bartuse
vičius. vyr. mokytojas - 295. 3. 
Marija Dambriūnaitė-Šmitienė, 
mokytoja - 279. 4. Kęstutis Ivinskis, 
dr. dipl. matematikas - 264. 5. Dalia 
Baliulvtė, studentė - 255. 6. Saulius 
Girnius, dr. žurnalistas - 248. 7. 
Tomas Bartusevičius, studentas - 
244. 8. Arminas Lipšys, tarnautojas - 

formaliai, kaip sekcija, nebuvome 
įsiregistravę.

- Įdomu, kaip jums sekėsi įsire
gistruoti Maksvoje kaip tautinei 
bendruomenei? Ar nebuvo jums 
daromas koks spaudimas iš val
džios pusės, ar iš kitų pagarsėjusių 
organizacijų?

- Kai atėjo politinio aktyvumo me
tas (taip pat teko kovoti, kad būtų iš
rinktas B. Jelcinas), pradėjome ban
dyti oficialiai įsiregistruoti, pasirašyti 
statutą. Tuo metu Maskvos taryba, per 
kurią mes registravomės, jau buvo de
mokratinė, ir ji pati labai mus palaikė. 
Tačiau aišku, kad realios pagalbos su
silaukėme labai nedaug. Gal daugiau 
tik žodžiais, matyt, kaltas rusiškas biu
rokratizmas, nes kartais ir mūsų doku
mentus pamesdavo. Tačiau, pavyz
džiui, patardavo paieškoti istorinių 
šaknų: jei prieš revoliuciją egzistavusi 
bendruomenė, tai gal galima būtų ban
dyti atgauti patalpas. Tačiau po tyrimų 
paaiškėjo, kad ta draugija patalpas 
nuomojo. Taigi kuriant bendruomenę 
visos problemos buvo daugiau techni
nės: tai popierius atnešti reikia tik po 
mėnesio, tai tekstą perspausdinti, tai 
statutas ne taip parašytas. Reikėjo viso 
pusmečio, kol registravomės. Po to 
pradėjome rengti tautines, religines 
šventes, pasikviesdavome pas save 
latvius ir estus. Taip pat šių metų pra
džioje Lietuvos atstovybė, kuri gal iš 
pradžių ir įtariai žiūrėjo į mūsų prašy
mus, davė mums patalpas ir telefoną. 
Tada jau pasijutome ant kojų atsistoję. 
Padėjo mums lėšomis ir Lietuva. Per 
Kultūros ministeriją gavome 10.000, 
o iš "Sanryšos“ - 15.000 rublių. Taip 
pat susiradome rėmėją. Po šių pasikei
timų ir narių skaičius pradėjo augti.

- Gal galėtumėte pasakyti tikslų 
bendruomenės narių skaičių? Taip 
pat įdomu, kelintos kartos žmonės 
daugiausia sudaro jūsų bendruo
menę?

- Šiuo metu jau yra užsiregistravu
sių beveik 200 narių. Vasario 16-osios 
šventėje dalyvavo apie 170. Kartą per 
metus mes rengiame ataskaitinį rinki
minį susirinkimą, kuriame išrenkame 
10 žmonių tarybą. Ši taryba renkasi 
nereguliariai, daugiausia pagal spręsti
nų klausimų kiekį ir svarbumą. Bend
ruomenės centrą sudaro tam tikras 
branduolys, kuris irgi susiformavo 
kartu su pastaraisiaisi politiniais įvy
kiais. Tai savotiškas mūsų aktyvas - 
žmonės, kurie jau iš seniau bendrauja. 
Išsiplėtus mūsų veiklai, tenka daugiau 
prakaituoti ir sprendžiant organizaci
nius klausimus, nes miestas tikrai 
didžiulis ir yra nelengva sukviesti ar 
net informuoti visus tautiečius. Tačiau 
pagrindinė problema lieka kalba. Dau
gelis iš ateinančių pas mus yra arba 
primiršę leituvių kalbą, arba dar jos 
nemokantys. Kai kuriems tai didžiulis 
barjeras, nors stengiamės visus reika
lus, bent kiek pavyksta, tvarkyti 
dviem kalbom, kad neatbaidytume 
nedrąsiųjų. Kadangi mūsų darbo pag
rindinė kryptis yra kova su nutautė
jimu, mes didžiausią dėmesį skiriame 
vaikų lavinimui ir mokymui. Didžiau
sias mūsų laimėjimas šioje veikloje 
yra sekmadieninė mokykla. Joje vai

234. 9. Antanas Šiugždinis, jun. 
banko tarnautojas - 216. 10. Jonas 
Valiūnas, inžinierius - 200. 11. 
Romualdas Žaliukas, industrijos 
dizaineris - 188. 12. Vilius Lėnertas, 
dr. dipl. chemikas - 186. 13. Petras 
Odinis, muzikas - 178. 14. Justinas 
Lukošius, dipl. teisininkas - 165. 15. 
Romas Dirgėlas, programuotojas - 
159. 16. Robertas Scheneider, dipl. 
inžinierius - 156. 17.Elena Tesnau, 
mokytoja - 113. 18. Kostas Mas- 
chidlauskas, inžinierius - 100. 19. 
Algerd Prahl, inžinierius - 90.

Į Vokietijos LB Tarybą išrinkti 
šie pirmieji 15 kandidatų.

Rinkimų komisija, baigdama dar
bą. dėkoja visų apylinkių vadovy
bėms ir visiems rinkėjams už sąži
ningą bendradarbiavimą, o naujai 

kai ne tik mokosi, bet ir bendrauja. 
Tėvai kartais net pajuokauja: "Gal 
bent keletą lietuviškų šeimų turėsime 
tokio bendravimo dėka“.

- Kokie jūsų bendruomenės 
planai ateičiai? Kaip jus paveikia 
politiniai ir ekonominiai Rusijos 
poslinkiai? Ar nemanote plėsdami 
savo veiklą įvesti į ją ir komercinių 
planų, kad lengviau būtų spręsti 
finansinius klausimus.

- Kol kas pagrindinis planas, ku
ris, matyt, bus įgyvendintas, yra lie
tuviškos pradinės mokyklos įsteigi
mas. Dabartinė mūsų mokytoja Sol
veiga Valatkaitė yra jos iniciatorė. 
Tai turėtų būti nedidelė, kokių pen
kiolikos vaikų mokykla, kurią galė
tų lankyti ir pasiuntinybės vaikai. 
Pagrindu manome padaryti Rusijos 
mokyklų programą, kad vėliau vai
kai galėtų tęsti mokslą rusiškose 
Maskvos mokyklose. Mūsų mokyk
loje jie gautų visišką lietuvių kalbos 
kursą, išmoktų skaityti ir rašyti. Ta
čiau dar reikia nugalėti finansinius ir 
organizacinius sunkumus, nes teks 
projektą derinti ir su Rusijos, ir su 
Lietuvos švietimo ministerijomis.

Neseniai suradome vieną lietuvę, 
kuri vadovauja vaikų darželiui. Jos 
padedami pabandysime sudaryti lie
tuvišką grupę tame darželyje, nes 
vaikai jau nuo 4 metų galėtų pradėti 
mokytis lietuvių kalbos. Nuo pernai 
metų (1991 m. - EL) pradėjome siųs
ti vaikus į Lietuvą - vasaros stovyk
las. Nors iš pradžių daug kas bijojo 
išleisti savo vaikų, bet po to, kai pir
mieji grįžo patenkinti ir gerokai pra
mokę lietuviškai, visų nuomonė pa
sikeitė.

Bandome organizuoti ir tautiečių 
priėmimą Maskvoje. Iš tiek daug 
kam iš atvykstančių būtų tikrai daug 
patogiau apsistoti šeimose nei vieš
butyje. Gaila, kad Maskva dar daug 
ką atbaido savo nestabilia ekonomi- 
na ir komunistine praeitimi. To ypač 
bijosi užsieniečiai. Aišku, mes dar 
kol kas negalime suteikti tiek daug 
įvairių patogumų, kad mus greičiau 
aplankytų turistai, bet manome, kad 
Maskva yra vienas stambiausių 
Europos kultūros centrų ir vertas tu
ristų dėmesio. Mes galėtume bendra
darbiauti tiek su lietuviškais kelionių 
biurais, tiek su užsieniečiais, tik lau
kiame konkretesnių pasiūlymų. Tai 
tikrai padėtų spręsti daugelį bend
ruomenės veiklos klausimų. Taip pat 
norėčiau palinkėti visoms lietuviš
koms bendruomenėms sėkmės jų 
veikloje.

- Labai ačiū už pokalbį. Ma
nau, kad Jūsų pasakojimas su
domins pasaulio lietuvius, nes ir 
panašios, ir skirtingos problemos 
visada buvo bet kurio krašto lietu
vių bendruomenės veiklos pra
džioje. Tiems, kuriems įdomu bū
tų turėti ryšių su Maskvos lietuvių 
bendruomene, pridedame jos ad
resą. Lietuvių kultūrinė bendruo
menė, Vorovskogo 24, Moscow 
121069, Russia. Tel. 2911458.

Ugnius Trumpa
"Tėviškės žiburiai"

išrinktai Vokietijos LB Tarybai linki
me našaus darbo.

Jonas Vitkus, pirmininkas 
Eugenia Lucienė, sekretorė 

1992 m. lapkričio 24 d.

Lietuvių namai
Londone

Lietuvių Namų Akcinės Bendro
vės direkcija nutarė juose pagerinti ir 
atnaujinti vonių, dušų bei tualetų kam
barius. Darbui prasidėjus atsirado dau
giau problemų: reikėjo remontuoti lu
bas, sienas ir grindis.

Numatyta projekto samata remon
to - 35000 svarų. Dabar gali kainuoti - 
apie 50 000 svarų.
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Lietuvių fondo lėšomis
Daugiau kaip prieš tris dešimt

mečius Amerikoje įsteigtas Lietuvių 
fondas - didžiausias privatus lietuvių 
kultūros ir švietimo išeivijoje rėmimo 
šaltinis. Šiuo metu fondas turi sukau
pęs daugiau kaip 6 milijonus dolerių. 
Tai nemaži pinigai, bet ir Fondo 
veiklos apimtis, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, taip pat gerokai pa
didėjo. Nors metai dar tik prasideda, 
bet Fondo kasa jau atidaryta. 2 tūks
tančiai dolerių skirta Lietuvių rašy
tojų draugijos kasmetinėms premi

Lietuvos Respublikos
Prezidento rinkimų įstatymo pagrindiniai momentai
Prezidento rinkimų įstatymas, pri

imtas pernai gruodžio 22 dieną, skel
bia, kad Respublikos Prezidentą ren
ka Lietuvos Respublikos piliečiai 
penkeriems metams, remdamiesi vi
suotine, lygia ir tiesiogine rinkimų 
teise, slaptu balsavimu. (1 str.)

Respublikos Prezidentu gali būti 
renkamas Lietuvos Respublikos pi
lietis pagal kilmę, ne mažiau kaip tre
jus pastaruosius metus gyvenęs Lie
tuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos 
yra suėję ne mažiau kaip keturias
dešimt metų ir jeigu jis gali būti ren
kamas Seimo nariu.

Tas pats asmuo Respublikos Pre
zidentu gali būti renkamas ne dau
giau kaip du kartus iš eilės.

Respublikos Prezidentą rinkėjai 
renka be tarpininkų.

Respublikos Prezidento rinkimų 
rengimo ir vykdymo išlaidas apmoka 
valstybė.

Rinkimų apylinkės teritorijoje turi 
gyventi iki 5 tūkstančių rinkėjų.

Respublikos Prezidento rinkimų ko
misiją, iki rinkimų dienos likus ne ma
žiau kaip 45 dienoms, sudaro Seimas.

Respublikos Prezidento rinkimų 
komisija sudaroma iš:

komisijos pirmininko;
trijų asmenų, turinčių aukštąjį tei

sinį išsilavinimą, kurie burtais nusta
tomi iš teisingumo ministro pateiktų 
6 kandidatūrų;

trijų asmenų, turinčių aukštąjį tei
sinį išsilavinimą, kurie burtais nusta
tomi iš Lietuvos teisininkų draugijos 
pateiktų 6 kandidatūrų.

Teisingumo ministras ir Lietuvos 
teisininkų draugija į Respublikos Pre
zidento rinkimų komisiją gali siūlyti 
ir daugiau kandidatūrų.

Burtų traukimą Seimo posėdyje 
organizuoja Seimo Pirmininkas.

Politinės partijos, visuomeniniai 
politiniai judėjimai ir tautinių ma
žumų visuomeninės politinės organi
zacijos, gavusios Seimo narių man
datus daugiamandatėje rinkimų apy
gardoje, nuo vieno šio daugiamanda
tėje rinkimų apygardoje iškeltų kan
didatų sąrašo (jungtinio sąrašo) turi 
teisę pasiūlyti Respublikos Prezi
dento rinkimų komisiją po vieną 
atstovą iki komisijos sudarymo.

Kandidatais į Respublikos Prezi
dentus save (pagal 31 str.) gali iškelti 
pavieniai asmenys. Kandidatus į Res
publikos Prezidentus gali kelti, remti 
politinės partijos ir politinės organi
zacijos. Kandidatų į Respublikos Pre
zidentus skaičius neribojamas.

Kandidatų į Respublikos Prezi
dentus iškėlimas pradedamas kitą die
ną sudarius Respublikos Prezidento 
rinkimų komisiją ir baigiamas ne 
vėliau kaip likus 40 dienų iki rinkimų 
dienos. Kad iškeltas kandidatas galėtų 
dalyvauti Prezidento rinkimuose, jis 
turi surinkti 20 tūkst. piliečių parašų.

Likus iki rinkimų dienos ne ma
žiau kaip 22 dienoms. Respublikos 
Prezidento rinkimų komisija oficia
liai skelbia visų asmenų, 'įregistruotų 
kandidatais į Respublikos Preziden
tus, sąrašą ir ne vėliau kaip per 3 va
landas nuo sąrašo paskelbimo išduo
da šiems asmenims kandidato į Lie
tuvos Respublikos Prezidentus pažy
mėjimą. Nuo oficialaus kandidatų į 
Respublikos Prezidentus sąrašo pa
skelbimo dienos prasideda Respub
likos Prezidento rinkimų kampanija. 

joms. 1992 metų laureatais už nau
jausius darbus pripažinti dramaturgas 
Kostas Ostrauskas ir Vytautas Voler- 
tas.

Lietuvių fondo pastangomis ir 
lėšomis koncertų sezoną šiais metais 
Amerikoje pradėjo ir žymūs solistai 
iš Lietuvos. Tai Sigutė Stonytė ir 
Arvydas Markauskas. Gražaus 
tembro baritonas, dainuojantis pa
grindines partijas Vilniaus operos ir 
baleto teatre bemaž penkiolika metų, 
sėkmingai pasirodė ir Chicagos lie

Kandidatai į Respublikos Prezi
dentus po oficialaus kandidatų sąrašo 
paskelbimo turi lygią teisę pasisakyti 
rinkėjų ir kitokiuose susirinkimuose, 
pasitarimuose, posėdžiuose, naudotis 
valstybinėmis masinės informacijos 
priemonėmis ir skelbti savo rinkiminę 
programą, - skelbia 37 str.

Valstybinės valdžios ir valdymo 
institucijų vadovai turi padėti kandi
datams į Respublikos Prezidentus or
ganizuoti susitikimus su rinkėjais, 
gauti reikalingą informaciją, išskyrus 
neskelbtiną.

Respublikos Prezidento rinkimų 
komisija turi pasirūpinti kandidato į 
Respublikos Prezidentus apsauga.

Kandidatams į Respublikos Prezi
dentus pagal 42 str. suteikiamos vie
nodos galimybės rinkimų agitacijai 
nemokamai naudotis valstybėmis ma
sinės informacijos priemonėmis.

Rinkimų agitacija finansuojama iš 
valstybės, taip pat politinių partijų ir 
politinių organizacijų, piliečių ir kan
didatų į Respublikos Prezidentus gau
tų lėšų, kurios kaupiamos specialiose 
Respublikos Prezidento rinkimų sąs
kaitose Lietuvos taupomajame banke 
ir jo skyriuose. Tai garantuoja 44 įsta
tymo straipsnis.

Kandidatams į Respublikos Prezi
dentus iš valstybės lėšų lygiais pa 
grindais apmokama už šiame įstatymi 
nurodytą laiką valstybiniame Lietuve: 
radijuje ir televizijoje, už kandidato 
rinkiminio plakato, taip pat rinkiminės 
programos išspausdinimą.

Rinkimų agitacija draudžiama li
kus 24 valandoms iki rinkimų pra
džios ir rinkimų dieną.

Kiekvienam rinkėjui, likus iki rin
kimų ne mažiau kaip 10 dienų, įteikia
mas balsavimo pažymėjimas. Bal
savimo pažymėjimus siunčia ar kitaip 
perduoda apylinkių rinkimų komisijos 
ir apie tai pažymi rinkėjų sąraše.

Balsavimas vyksta rinkimų dieną 
nuo 7 iki 21 valandos rinkimų komisi
jos nurodytoje patalpoje. Rinkėjas bal
suoja tik toje rinkimų apylinkėje, į 
kurios rinkėjų sąrašus jis yra įtrauktas. 
Paštu gautas rinkėjo balsas galioja tik 
toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkė
jų sąrašus rinkėjas yra įtrauktas.

Atvykęs į balsavimo patalpą, rinkė
jas pateikia apylinkės rinkimų komi
sijos nariui balsavimo pažymėjimą, pa
są ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo 
asmenybę bei pilietybę, ir pasirašo rin
kėjų sąraše. Gavęs rinkimų biuletenį, 
rinkėjas eina į balsavimo kabiną, kurio
je pats biuletenį užpildo. Į balsavimo ka
biną rinkėjas gali įeiti ir būti tik vienas.

Biuletenyje rinkėjas pažymi to 
kandidato į Respublikos Prezidentus 
pavardę, už kurį jis balsuoja "už“.

Užpildytą rinkimų biuletenį rin
kėjas pats įmeta į balsadėžę.

Rinkėjui prašant, sugadintas rinki
mų biuletenis apylinkės rinkimų ko
misijos sprendimu pakeičiamas nauju. 
Rinkimų komisijos pirmininkas per
braukia rašalu (šratinuku) sugadintą 
biuletenį ir ant jo pasirašo. Taip pat 
pasirašo rinkimų komisijos sekretorius 
ir vienas iš narių. Sugadinti biuleteniai 
laikomi atskirai.

Balsuoti paštu galima pašto sky
riuose jų darbo valandomis, pradedant 
septintąja diena iki rinkimų ir baigiant 
likus vienai dienai iki rinkimų, jei į to 
miesto, rajono rinkėjų sąrašus rinkėjas 
yra įrašytas, ir baigiant likus dviem 

tuvių operoje 1990-1992 metais. Šį 
kartą numatyta, kad solistai iš Lie
tuvos koncertuos ne tik Chicagoje, 
bet ir Bostone, Los Angeles, De
troite, Clevelande. Gastrolės turėtų 
užtrukti iki vasario vidurio.

Kalbant apie taurius Lietuvių fon
do darbus, visada verta būtų prisi
minti, jog viena iš didžiausių to Fon
do įkvėpėjų ir kūrėjų buvo mokytoja 
Alicija Rūgytė, daugiau kaip du de
šimtmečius vadovavusi Lietuvių is
torijos draugijai, kuri išleido 20 tomų 
"Tautos praeities" žurnalo.

S. Č.

dienoms iki rinkimų, jei rinkėjas nėra 
įrašytas į to miesto, rajono rinkėjų 
sąrašus. Balsavimo paštu išlaidas 
apmoka valstybė.

Už balsavimo organizavimą atsa
ko pašto skyriaus viršininkas. Jis yra 
atsakingas už rinkimų biuletenių ir 
balsavimo vokų išdavimą ir priėmi
mą balsavimo paštu metu.

Balsuoti Lietuvos Respublikos di
plomatinėje atstovybėje (konsulate) 
galima jos darbo valandomis, skelbia 
55 str. Tam turi būti skirta ne mažiau 
kaip 4 valandos per dieną. Balsavi
mo dienas (ne mažiau kaip 5) kiek
vienai diplomatinei atstovybei (kon
sulatui) nustato Respublikos Prezi
dento rinkimų komisija, suderinusi 
su Užsienio reikalų ministerija. Dip
lomatinių atstovybių (konsulatų), 
kuriose vyksta balsavimas, sąrašą su
daro Respublikos Prezidento rinkimų 
komisija, suderinusi su Užsienio rei
kalų ministerija. Už balsavimo orga
nizavimą atsako diplomatinės atsto
vybės (konsulato) vadovas.

Balsavimas laive, plaukiojančiame 
su Lietuvos valstybės vėliava, vyksta, 
jeigu laivas ne mažiau kaip prieš 6 
dienas iki rinkimų išplaukia iš Lietu
vos Respublikos uosto ir negrįžta iki 
rinkimų dienos arba jei yra kitos aplin- 

bės, dėl kurių turintis teisę rinkti lai- 
įgulos narys ar keleivis negali bal

oti savo rinkimų apylinkėje ar paštu.
Sąrašą laivų, kuriuose vyksta bal

savimas, ir balsavimo kiekviename 
laive laiką nustato Respublikos Pre
zidento rinkimų komisija, suderinusi 
su kompetentingomis tarnybomis ir 
Užsienio reikalų ministerija taip, kad 
kiekvienam laive esančiam Lietuvos 
Respublikos piliečiui būtų sudaryta 
galimybė balsuoti. Už balsavimo lai
ve organizavimą atsako laivo kapito
nas ar jo padėjėjas, esantys Lietuvos 
Respublikos piliečiais.

Balsavimo tvarką Lietuvos Res
publikos diplomatinėse atstovybėse ir 
laivuose, plaukiojančiuose su Lietu
vos valstybės vėliava, nustato Res
publikos Prezidento rinkimų komisija.

Krašto apsaugos sistemos ir vidaus 
tarnybos daliniuose sudaromi spe
cialūs balsavimui skirti pašto skyriai.

Pagal galimybę dalinių vadai su
daro sąlygas kariams balsuoti jų nuo
latinės gyvenamosios vietos rinkimų 
apylinkėse.

Bausmės atlikimo vietose sudaro
mi specialūs balsavimui skirti pašto 
skyriai.

Įkalinimo įstaigų vadovai įstatymų 
nustatyta tvarka gali išleisti nuteis
tuosius balsuoti jų nuolatinės gyve
namosios vietos rinkimų apygardose.

Galutinius Respublikos Preziden
to rinkimų rezultatus ne vėliau kaip 
per 4 dienas po rinkimų skelbia Res
publikos Prezidento rinkimų komisi
ja (72 str.)

Pakartotinių Respublikos Prezi
dento rinkimų reszultatus ne vėliau 
kaip per 4 dienas nuo pakartotinio 
balsavimo dienos skelbia Respub
likos Prezidento rinkimų komisija.

Po rinkimų rezultatų paskelbimo 
Respublikos Prezidento rinkimų ko
misija ne vėliau kaip per 3 valandas 
nuo rezultatų paskelbimo išrinktam 
Respublikos Prezidentui įteikia 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
pažymėjimą.

ELR

Skautininkas, 1). Hritanijos Lietuvių sąjungos valdybos pirmininkas 
Jaras Alkis Lietuvoje su Lietuvos skautais.

Seimo narė Laima Andrikienė
Londone

Laima Andrikienė atvyko į Londo
ną ir apsistojo Londono lietuvių na
muose. Savo viešnagės metu susitiko 
su Londono lietuviškų institucijų 
atstovais. Apsilankė Lietuvos Amba
sadoje Londone, kalbėjosi su amba
sadoriumi Vincu Balicku, patarėju dr. 
Antanu Nesavu.

Sausio 3 d. L. Andrikienė dalyva
vo Lietuvių Namų bendrovės ir D. 
Britanijos Lietuvių sąjungos valdybos 
direktorių pasitarime su "Europos 
lietuvio“ redaktoriumi Vladu Dargiu, 
kur buvo svarstomas "Europos lietu
vio“ leidybos klausimas. Ponas V. 
Dargis supažindino su pirmuoju ban
dymų laikotarpiu, kai laikraštis dvi
gubai padidėjo, jo turinys tapo įvaires
nis. Bet dar daug reikalinga padaryti, 
kad jis tikrai taptų Europos lietuvių 
laikraščiu. Būtina, kad lietuviškos 
bendruomenės rašytų apie savo veik
lą, ragintų savo bendruomenės narius 
jį prenumeruoti. Laikraščiui išsilaikyti 
reikia turėti daug skaitytojų ir daug 
reklamos.

Direktoriai išreiškė savo pagei
davimus, patarė nesivaikyti "moder
nios“ lietuviškos kalbos. Laima And
rikienė pasigedo senojo laikraščio sti
liaus ir linijos, t. y. anksčiau, jos nuo
mone, buvo palaikomas Sąjūdis , o 
dabar jau spausdinami ir kritiški Są
jūdžio atžvilgiu rašiniai.

Sausio 6 d. vakare, Lietuvių Na
muose prie užkandžių, Lietuvių Namų 
bendrovės ir Lietuvių Sąjungos valdy
bos nariai J. Alkis, S. Kasparas, V. 
Brienas ir J. J. Juozapavičiai susitiko 
bendram pokalbiui su Laima Andri
kiene. Dalyvavo Lietuvos Ambasados 
patarėjas dr. Antanas Nesavas.

Laima Andrikienė papasakojo apie 
šiandieninės Lietuvos problemas, rū
pesčius ir vargus, atsakė į gausius su
sirinkusiųjų klausimus. Kaip jaučiasi

Vašingtone lietuvių vaikų piešiniai
Sausio 13-oji vaikų akimis - taip 

trumpai galima apibūdinti parodą, 
kuri šiomis dienomis atidaryta Va
šingtone, Kongreso rūmuose, vieno 
iš Kongreso narių R. Durbino pas
tangomis. Beje, jis kartu su Kongre
so nariu Viliu Sarpalium aktyviai kė
lė Lietuvos nepriklausomybės klau
simą visais lygiais, ypač jį pabrėž

Sąjūdis, po rinkimų atsidūręs opozici
joje? Kokia linkme dirbs opozicija? 
Atsakyta, kad opozicija dar formuo
jasi po Tėvynės Santaros vardu. Atei
tis parodys, kaip opozicija dirbs. Kal
bėta apie ekonimikos katastrofą, pa
siektą G. Vagnoriaus laikais. Netvar
kingas žemės ūkio privatizavimas, ku
ris gali privesti Lietuvą prie bado. G. 
Vagnoriaus nesugebėjimas ar nenoras 
atleisti netinkamus ministerius, Lietu
vos banko valdytoją. Laima Andrikie
nė mėgino atsakyti į visus klausimus.

Buvo pateikta klausimų dėl Užsie
nio Reikalų ministerijos, kuri D. Brita
nijos atžvilgiu neatliko savo darbo. 
Londonas yra pasaulinis ekonomikos, 
prekybos, bankų centras. Šitokioje 
valstybėje Lietuvos atstovavimas turi 
būti pats geriausias, bet iki šiol yra 
pats blogiausias. Pats ambasadorius 
jau gana solidaus amžiaus ir vieninte
lis Ambasados patarėjas, tik du žmo
nės, kiek jie gali atlikti darbo tokiame 
tarptautinio prekybos ir ekonomikos 
centre, net neturėdami sekretorės. 
Kodėl Lietuvos vyriausybė ir Užsie
nio Reikalų ministerija, Užsienui 
Reikalų komisiją Londone ignoravo? 
Laima Andrikienė atsakė, kad ji gerai 
pažindama D. Britaniją ir Londoną 
kaip pasaulio centrą, kėlė tą reikalą su 
A. Saudargu, V. Landsbergiu. Būdavo 
prižadama, kad Ambasada bus sustip
rinta, bet pažadai likdavo pažadais... 
Gal naujoji vyriausybė pamatys rei
kalą praplėsti Lietuvos Ambasadą 
Londone.

Pokalbio pabaigoje iškilo klausi
mas, ar Sąjūdis turi savo įgaliotinį D. 
Britanijoje? Ar toks yra reikalingas? 
Pasikeista nuomonėmis. Vieniems 
atrodė, kad reikalingas, kitiems, kad 
ne.

S. Kasparas

dami pačiame Kongrese.
Atidarant vaikų piešinių parodą, 

kalbėjo Viktoras Nakas, Lietuvos 
ambasados Vašingtone atstovas. 
Nuo vasario 16 dienos Lietuvos vai
kų akimis į tragiškus sausio 13-osios 
įvykius galės pažvelgti ir Vašing
tono vaikų muziejaus lankytojai. 
Čia paroda truks mėnesį. S. Č.
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Rūbai gaidžio 
metais

Skyrelį veda dailininkė 
Zita Gustienė

Kaip šiemet rengsis pasaulis, Europa, Lietuva? Apie tai visus metus 
’’Europos lietuvio" skaitytojui žada informuoti jauna žavi dailininkė Zita 
Gustienė.

Prancūzų dizaineriai siūlo 1993 
metais - Juodojo gaidžio metais - 
juodos spalvos rūbus. 1993 metais - 
Balto gaidžio metais - baltus rūbus, 
o kadangi gaidžiai daugumoj mar
gi, raini - rainus, ryškius, gausius 
aksesuarų, grandinėlių, raudonais 
rubinais ir briliantais nusagstytus 
kostiumus.

Mielos moterys - mes linkini 
jums šiais metais nuostabių, ele
gantiškų drabužių.

Vyrai - jums- klasikinių, geros 
kokybės kostiumų su raudonos 
spalvos akcentu kaklaraištyje.

Mes netikim, kad galėtumėm 
jums diktuoti madą. Mes ne tik kad 
netikim, bet ir neketinam to įrodyti. 
Bet! Mes nemanome, kad Lietuvoje 
mada neegzistuoja. Ji turi gan 
ryškų veidą ir tikiu, kad anksčiau ar 

vėliau įsileis į europietiškos ma
dos sūkurį!

Aš pamėginsiu karts nuo karto 
pasakoti jums apie tą nuostabų 
gyvenimo būdą, kuris vadinasi - 
MADA.

ZITA

Ši nuostabių rožių puokštė ge
riausios ’’Madų dienų ’92" ma
nekenės Lenos rankose (nuotrau
ka viršuje kairėje).

’’Madų dienos ’92“. Vilnius. 
Dizainas Jolantos Vadopalasos 
(nuotrauka apačioje kairėje).

’’Madų dienos ’92“. Vilnius. 
Dizainas Julijos Zilėnienės 
(nuotrauka viršuje dešinėje).

Dvasingumo ir 
tautinės savigarbos 

dienos
Pernai Arkikatedroje bazilikoje 

per šv. Kalėdas buvo garbingai pa
minėta I .ietuvos krikšto 740 m. su
kaktis, pašventinta Karaliaus Min
daugo kolegijos vėliava, o šiemet 
prie jos susibūrė jaunieji Min- 
daugaičiai.

Po šv. mišių Arkikatedroje 
prie paminklinės lentos karaliui 
Mindaugui įvyko šventas Min- 
daugaičių susirinkimas - san- 
kuopa. Kolegijos narys Saulius 
Siparis perskaitė ’’Prakilnų žodį 
Lietuvos kirkštytojui karaliui 
Mindaugui, monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas palaimino 
kilnų jaunimo siekį giliau pa
jausti tautos dvasingumo ištakas, 
pašventino jiems skirtą vėliavėlę; 
ministras Rimantas Klimas Ka
raliaus Mindaugo kolegijos vardu 
pažadėjo, rūpintis jaunųjų Min- 
daugaičių veikla ir įteikė Min- 
daugaičių sankuopos magistrui 
studentui filologui Mindaugui 
Balčiūnui ir sankuopos karaliū- 
nui moksleiviui Mindaugui Šim
kūnui Mindaugaičių sankuopos 
inauguravimo gaireles. Jaunieji 
Mindaugaičiai įsijungė į konkur
są, skirtą artėjančiam Lietuvos 
valstybės 740-mečiui, jiems įteikti 
atminimo lapeliai, o Arkikatedros 
vaikų choristams ir šventiniai 
ženkleliai.

Lietuvos dvasingumo ir vals
tybingumo ištakų apimties tvirtas 
istorinis turinys yra tyros tautinės 
energijos skleidimosi židinys, ku
ris turi sutelkti mūsų pastangas 
valstybės 740-mečio pagerbimui, 
paminklo Lietuvos krikštytojui, 
valstybės įkūrėjui karaliui Min
daugui pastatymui Katedros aikš
tėje. Tai visų kartų, visų tautos 
jausmų ir padėkos išraiškai ir vals
tybinės stiprybės ugdymui.

Mindaugaičių sankuopos kara- 
liūnas Mindaugas Šimkūnas pa
kvietė visus Lietuvos vaikinus ir 
merginas tradiciškai šv. Kalėdų 
dienomis ir liepos 6-tą burtis į 
Mindaugaičių sankuopas miestuo
se ir rajonuose kilniai idėjai ug
dyti.

Vytautas Baškys
Karaliaus Mindaugo 

kolegijos kancleris

1993 m. kalendorius

Dėl "Europos lietuvio" 
redakcijos persikėlimo į Vilnių 
nesuspėjome paruošti ir išspaus
dinti 1993 m. kasdien nuplė
šiamo kalendoriaus. Už tai nuo
širdžiai atsiprašome.

Tiems "E.L." skaitytojams, 
kurie paprašys, už 1993 m. ka
lendorių įmokėtą sumą grąžin
sime, o kitiems - užskaitysime 
už 1994 m. kalendorių.

Leidėjai

Laiškai redaktoriui
’’Lietuva iš toli ir arti“ 

(’’Europos Lietuvis“ Nr. 40) (2225)
Gerbiamas daktare A. Mauragi. 

1944 metų Raudonoji armija užplūdo 
Lietuvą ne kaip nugalėtoja, bet kaip 
okupuotoja, ištroškusi nekaltų lietuvių 
kraujo už savo pralaimėjimus, kurie ją 
pastoviai lydėjo nuo pat jos susikū
rimo. Dr. Jonas Šliūpas yra Lietuvių 
tautos išdavikas, skelbęs komunistinį 
mokslą Lietuvoje dar komunistams 
prie valdžios neatėjus, mušamas iš 
bažnyčių rožančiais, vejamas iš klubų, 
ir visuomeninių susirinkimų. Šliūpas 
pagarsėjo Lietuvoje kaip ateistas - nes 
jis savo ’’galvą guldė“, kad Dievo 
nėra. Dievas tai išmislas, viską sukūrė 
akla gamta. Tai jis skelbė viešai 

gatvėse, bažnyčiose, viešuose susirin
kimuose, pobūviuose. Gerbiamas dak
tare Mauragi - jokia priespauda neat
neša pažangos. Jūs pats sau prieš
taraujate. Pavergėjai iš šviesios Lietu
vos padarė ją tamsią, iš gražios padarė 
ją bjaurią, iš turtingos padarė ją skur
džią. Ir iškovojusi savo laisvę, pergalės 
dar nėra, nes okupantų kariuomenė te- 
bestypso jos žemėje. Jei okupantai ne
būtų valdę 48 metus, tai įėjus į priva
čius namus, būtų tekę stebėtis dar gra
žesniais baldais bei indais. Vilniaus 
Arkikatedroje sekmadienį sumos metu 
žmonių nedaug matėte, todėl, kad iš 
pagarbos Tamstai, kad Tamstos nesu
spausti. daugelis meldėsi už durų. Kaip 
Jūs, būdamas komunistas, pastatėte 
kryžių Kryžių kalne?! Kryžiai statomi 
ne dėl solidarizacijos. o turint tam tikrą 

intenciją. Perdaug bažnyčių negali nie
kada būti, nes kur jų trūks, ten atsiras 
paleistuvių namai, lošimų namai, alko
holikų draugijos. Netiesa, kad bažny
čios Lietuvoje per pilnos, sausakimšos. 
Asmeniškai įsitikinau. Dievo namai 
negali būti po atviru dangum Lietuvos 
klimatas to neleidžia. Kokios garbės 
mes per daug trokštame?! Ar garbės 
būti gerais žmonėmis, katalikais?! 
Pirkdami pinigu kelionę į dangų, mes 
sukursim rojų čia Žemėje, gerbiamas 
daktare. Ši tiesa žinoma net vaikams, o 
Jūs, suaugęs žmogus, jos dar nesupran
tate. Mažoms parapijoms reikia didelių 
bažnyčių, nes gyventojų skaičius pas
toviai auga, kam statyti dešimt mažų, 
ar ne geriau vieną didelę visiems 
laikams? Kolchozai visada buvo tušti, 
o tuštinti jų griebėsi komunistai. - 

priešindamiesi privatizacijai, norėdami 
ją sulaikyti ar sugriauti. Komunistai iš
tuštino kolchozus, tyčia sudegino der
lių, sunaikino gyvulius iš keršto už pra
laimėjimą. Komunistai daug pastangų 
padėjo, kad sukeltų V. Landsbergio ne
apdairumą. Komunistai sugriovė Lie
tuvos žemės ūkį. o V. Landsbergis pri
valo galvoti, ką toliau daryti. Jie griau
na jį ir toliau. Nė vienai tautai V. 
Landsbergio numatyta žemės reforma 
neatnešė žalos, ką patvirtina Vakarų 
Europa. ’’Blatą“ atvežė komunistai iš 
Rusijos, - laisvos Lietuvos laikais jo 
nebuvo. Tamsta ieškai aukso vidurio 
tarp socializmo ir krikščionybės?!!! Ar 
ne socializmas paskelbė savo priešu 
numeris Pirmas - Krikščionybę?!!! 
Pavartykite Karlo Marxo. Lenino, 
Stalino. Engelso kūrinius. Kokią plat

formą bendram darbui pasiūlė komu
nistai. užėmę jėga valdžią? Kalėjimus 
- Gulago salyną. Dabar jie nori žmo
giškumo. Jei jiems bus parodytas hu
manizmas - tai humanistai vėl atsidurs 
Gulage. Mes privalome saugoti savo 
laisvę. Tai įpareigoja gyvenimas, tei
singumas, Dievas. Smetona iš tikrų 
lietuvių nesusilaukė jokios kritikos - 
tik pritarimą, nes jis pasitraukė į už
nugarį. kad gintų Lietuvą iš už nuga
ros, o socialistai Amerikoje padegė jo 
namą ir užrakino duris, kad jis 
sudegtų. Artai žmoniška?!

Juokinga, kad piktžolės siūlo rauti 
piktžoles iš tautos! Jūs išrovę, mes 
tikrai susilauksime gražios ateities!

Su pagatba
Elena Lunskytė

Vokietija
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Kuo verčiasi turistinės agentūros 
Lietuvoje?

Vieną šaltą gruodžio šeštadienį į 
mano duris pasibeldė du jauni lietu
viai. Nudžiugo radę mane namuose, 
nes prisistatę prieš tris dienas ir suži
noję, kad esu išvykusi, laukė nakvo
dami mašinoje.

Jaunosios poros rankose mano ad
resas. Jį davė kažkoks Gražulis iš 
Švietimo Ministerijos. Maniau, kad jie 
studentai, bet pasirodė, kad ne. Jie esą 
verslininkai, prekiavę iki šiol su... Ju
goslavija. (?) ir pasiryžę įsigrūsti Va
karų kraštuose, dirbti pora metų, o 
paskui grįžti į Lietuvą, ir ’’atsistoti ant 
kojų“. Lietuvoje dirbti neapsimoka: 
kaimas neprieinamas, pramonėje nie
ko neužsidirbsi. Lietuvoje baisus skur
das, o jie, pasirodo, nenori jo bristi.

Kadangi jie yra ne pirmi, ir ne pas
kutiniai, kurie nori bet kokiu būdu pri
sikalti stiprios valiutos, man teko per

Italų mafija nėra vienintelis 
organizuotas nusikaltėlių tinklas 
JAV. Keith Greenberg rašo apie 
greitą rusų šeimų įtakos augi
mą.

Per tas paprastas dienas prieš 
Sovietų Sąjungos suirimą rusiškai 
kalbantys emigrantai Brukline 
pradėjo ramiai suaugti su savo 
mafija. Prieš du metus seniausio 
rusiško Niujorko dienraščio ko
respondentui buvo pavogtas port
felis iš jo mašinos. Viskas, ką jis 
norėjo padaryti, buvo pasakojimas 
apie laikraščių pardavėjo apvo
gimą Brighton-Beach - sovietinių 
žydų teritorijoje, žinomoje taip 
pat kaip "Mažoji Odesa prie jū
ros“.

Įžeistas nepagarbaus elgesio 
su savo kolegomis, laikraščio sa
vininkas paskambino vietiniam 
vagių bosui. Po 15 minučių port
felis su atsiprašymais buvo 
grąžintas.

’’Rusų bendruomenė greičiau 
pasiskųs mafijos bosams negu po
licijai“, - paaiškino Alexandras 
Grantas, laikraščio redaktorius. 
"Policija niekada nebus tokia 
efektyvi.“

Komunizmui griūvant vis dėlto 
susidūrimas su Brighton Beach 
pogrindiniu pasauliu tapo žymiai 
mažiau džentelmeniškas biznis. 
Parduotuvės šeimininkas, išvar
gintas chuliganų, daugiau nesi
kreipia į vietinį gangsterį, kad su
stabdytų nelaimę. Jis dabar labiau 
mėgsta paskambinti į Maskvą ar 
Sankt-Peterburgą, kad užsakytų 
ten smogiką.

Tvirtindama, kad keletas šių 
nepriklausomų teroristų taip pat 
gauna užduotis iš italų mafijos. 
Tie gangsteriai daugiau nėra so
vietiniai žydų įprasti smarkūs vy
rai iš Kijevo ar Odesos.

Dabar tai yra krikščionys rusai 
ir ukrainiečiai taip pat gerai, kaip 
ir Muslimas Chasbene'as rungty
niaujantys dėl veikimo zonų. Ir 
netrukus, kaip pranašauja Grantas, 
senoji gvardija ir nauji išsišokėliai 
ruošiasi pradėti jį išstumti. "Vie
nintelis komunizmo pliusas, sako 
jis, buvo geležinė uždanga, ski
rianti mūsų kriminalinius nuo jų 
nusikaltėlių“.

Nesvarbu kas iškyla į vir
šūnes, vienas momentas yra pag
rindinis: gąsdinimų kiekis ar 
stiprus įstatymų spaudimas neap
saugos Niujorko rusakalbių, 
esančių už įstatymo ribų nuo blo
gio, kurį jie pamėgo, nuo to lai
ko, kai sovietiniai žydai pirmą
syk atvyko aštuntojo dešimtme
čio viduryje.

Paaiškėjo, kad Brighton Beach 
labdaringos įstaigos, tariamai 
bepadedančios naujai atvyku- 

spėti, kad Belgijoje neįmanoma įsidar
binti oficialiai, o neregistruotai - juo
dai dirbti valdžia draudžia ir baudžia 
tuos, kurie priima darbui žemomis al
gomis žmones iš svetur, stumdami į 
bedarbystę krašto piliečius. Tas pat ir 
Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir visose 
Beniliukso šalyse.

Mačiau, kad jiems sunku buvo pa
tikėti manimi, nes pamatė, kad nesi
ruošiu į pagalbą, kurios tikėjosi, kuri 
gal jiems iš Lietuvos buvo garantuota. 
Aš vis kartojau, kad išeivija nusista
čius padėti lietuviams Lietuvoje, o ne 
tiems, kurie užsieniuose ieško avan
tiūrų bet kokia kaina.

Paklausus, kas jiems davė iškvieti
mą, sumišo. Jiems kažkokia agentūra 
’’pardavė“ vizą ne į Belgiją, bet į Pran
cūziją dviems mėnesiams. Tuo pat bū
du gavę tranzitinę vizą per Vokietiją, o 

Rusų gaujos varžosi 
su mafija

siems įsikurti, iš tikrųjų yra per- 
bėgėliška organizacija, besispecia- 
lizuojanti Jungtinių Valstijų do
kumentų falsifikavime.

"Čia atsiranda naujas nusikal
tėlis kiekvieną dieną“, sako Peteris 
Grinenka, rusakalbis detektyvas. 
Neseniai buvo populiaru sutuok
tiniams išsiskirti ir tada reikalauti 
dviejų apartamentų. Tada jie grįž
davo atgal į vieną ir išnuomodavo 
butą.

Kitaip negu kiti etniniai nu
sikaltėlių sindikatai, rusų gangste
riai neturi vienaląstės struktūros. P. 
Grinenka aiškina, kad Organizacija, 
tokiu pavadinimu žinoma rusų ma
fija. yra kaip konfederacija iš mažų 
grupių, turinti 1000-2000 narių 
Niujorko apylinkėse. "Jie yra pikti 
ir jie yra stiprūs. Kiti nusikaltėliai 
yra bejausmiai, kadangi dėl asme
ninių konfliktų jie tapo įtūžę ir pa
siruošę sutikti pavojų. Rusai žudo 
tik tada, kai tai duoda finansinį 
efektą“.

Kitas bruožas, ypatingas rusams, 
yra jų žudymo technika. Viena iš jų 
vizitinių kortelių yra auka su iš
durtomis akimis. P. Grinenka aiš
kina: "Čia suveikia nuostata, kad 
esą policija pasižiūrėjus į nužudy
tojo akis, gali pamatyti, ką auka 
matė paskutinį kartą - žudiko 
veidą.“

Pirmą kartą rusai ryškiai pa
sižymėjo Niujorke su "bulvių mai
šo“ nusikaltimais, įvykdytais gau
jos iš Odesos ir jų tautiečių, aš
tuntojo dešimtmečio emigrantų. 
Grupė, apsimesdama krautuvės 
pardavėjais, apdūmė akis keliais 
originaliais auksiniais rubliais, po 
kuriais būdavo bulvės. Maišus jie 
parduodavo už labai žemą kainą. 
Kai tūkstančiai dolerių pereidavo iš 
rankų į rankas, aukos grįždavo na
mo su bulvių maišais.

Daugelis amerikiečių tapo 
aukomis deimantinių apgaulių, 
įrodančių jų gobšumą. Preten
duodami būti ignoruojami be žinių 
apie brangakmenių tikrą pardavimo 
kainą, sovietiniai žmonės pardavė 
netikrų didelės vertės brangak
menių už milijoną dolerių. Vėliau 
planai tapo įžūlesni ir labiau rafi
nuoti. Pasitaiko Faberge antikvari
nių kūrinių klastočių ir net at
siskaitytų 20 mln American 
Express kelionių čekiu.

Tuo metu buvo apytikriai pa
skaičiuota, kad Rusijos gangsteriai 
ir jų kolegos tradicinėse italų mafi
jos šeimose kontroliavo 1/3 visų 
benzino kolonėlių Niujorko 
apylinkėse. Naudojant "nuostabią 
grandinę“ iš netikrų kompanijų. 
Organizacija operatyviai perka ir 
vėl parduoda benziną, nemo
kėdama reikalingų mokesčių, ap- 
gaudama federalinę valdžią dau

Belgijoje jiems nieko "nereikia“. (?)
Skiriantis norėjau dar padaryti soli

darumo gestą ir paskambinti į Pran
cūziją, kur jie turėjo adresą kažkokių 
tautiečių iš Lietuvos, kurie turėtų juos 
priimti. Ne, jie jų nepažįsta, ir adreso 
neturi, tik telefono numerį. Aš net nu
stėrau - tau buvo prelato Jono Petro
šiaus numeris, kurį jiems tikriausiai 
pardavė toji "turistinė agentūra“. Ži
nodama, kad prelato J. Petrošiaus jie 
neras, ir baigdama tuos siuntinėjimus 
ten, kur niekas nieko nekviečia, išly
dėjau per duris.

Jie išėjo nė rankos nepadavę, o aš 
visą dieną nešiojau širdy kartėlį. Kaip 
aš galėjau išsiųsti savo tautiečius į šal
tą gatvę, kur jie dings? Bet nurimau, 
nes ne aš juos išsiunčiau į tokią kelio
nę su suklastotais dokumentais ir pa
žadais. Kreipiuosi į atsakingus žmo
nes Lietuvoje, kad turėtų daugiau są
žinės ir nesiųstų žmonių į klajones, 
kuriose jie liks pralaimėtojais.

St. Baltus, Belgija

giau kaip 1 mlrd dolerių per 3 
metų laikotarpį Niujorke, Niu- 
džersyje ir Pensilvanijoje.

Iki šių metų grupės emigrantų 
apsimesdavo motociklų agentais 
ir aplankydavo daugiau negu 100 
Manhatano ofisų per dieną. Kai 
apstulbę sekretoriai pasakydavo, 
kad jiems nėra paketų (siuntinių) 
paimti, agentas paprašydavo tele
fono, kad paskambintų savo bosui 
ir išsiaiškintų. Yra žinoma, kad jie 
skambindavo specialiu telefonu, 
nustatytu gaujos, ir pokalbis kai
nuodavo 75 dolerius už minutę. 
Užmokėjus dalį telefonų stočiai, 
gauja lengvai gaudavo pelno, o 
kompanijos, kurias jie apgaudavo, 
nesužinodavo, kas juos aplankė, 
kol negaudavo sąskaitos už tele
fono pokalbius.

Tokie apgaudinėjimai, pikt
naudžiaujant pasitikėjimu, smar
kiai šokiruoja Niujorko gyvento
jus, kurie yra įpratę prie sensa
cingų pasakojimų apie italų, 
kolumbieČių ir dominikiečių sin
dikatus. Tačiau labiausiai šoki
ruoja jų veiklos išplitimas į kitus 
Amerikos miestus, ypač Čikagą, 
Dalasą, Bostoną, Filadelfiją, Mi
neapolį, Majamį, Los Anželą ir 
San Prancišką.

Nors Niujorko skyrius labiau
siai žinomas, rusų reketas gerai 
jaučiasi ir Kalifornijoje, kur 
draudimo sumos turėjo būti pakel
tos po 1 mlrd dolerių medicininio 
draudimo apgavystės, didžiausios 
JAV istorijoje. 12 narių gauja, va
dovaujama dviejų lietuvių, įkūrė 
nepastovių medicininių klinikų 
valstijoje.

Ligonius traukė pažadas laisvų 
patikrinimų, jie nesąmoningai 
pasirašydavo atsisakymą nuo 
teisių, leidžiantį gaujai susirinkti 
draudimo mokesčius savo vardu. 
Suklastotų draudimo premijų 
reikalavimas buvo pateiktas dau
geliui ligų. Daugiau kaip 1400 
draudimo kompanijų buvo apgau
tos maždaug po 10 000 dolerių 
skaičiuojant kiekvienam pacien
tui.

Su 40 000 emigrantų iš buvu
sios Sovietų Sąjungos, laukiamų 
atvykstant į JAV iki metų pabai
gos, tokie rajonai kaip Brighton 
Beach, be abejo, žinoma iš patir
ties, sudarys netvarką, kai įvairios 
grupuotės varžysis dėl įtakos.

Kai kuriems rusų gangsteri
ams gyvenimas Amerikoje yra 
kaip nuosava pinigų spausdinimo 
mašina - koks nors, Sant Pe
terburgo, Odesos ar Omsko sūnus 
galbūt tai daro šiuo momentu 
Brukline.

"The European “
1992 12 30

Tūkstančiai sveikina Slovakijos 
’’laisvę“

Slovakijos ministras pirmininkas 
Vladimiras Mečiaras vakar pasveiki
no su atgauta savo šalies nepriklau
somybe, sakydamas, kad "išsipildė 
tūkstantį metų trukęs mūsų šalies 
nepriklausomybės troškimas“, ir. 
kad atėjo "išsigelbėjimas nuo nacio
nalinės asimiliacijos ir nacionalinio 
identiteto praradimo.“

Kreipimesi į tautą, praėjus ke
lioms valandoms po vidurnakčio ne
priklausomybės šventimo naujoje 
šalies sostinėje Bratislavoje, p. V. 
Mečiaras perspėjo apie ateinančius 
sunkius laikus. Tačiau pranašavo, 
kad slovakai priims iššūkį.

Ministras pirmininkas taip pat pa
žadėjo, kad nepaisant Čekoslovaki
jos valstybės dezintegracijos, Brati
slava tęs savo glaudžius ryšius su la
biau klestinčia Čekijos Respublika 
šiaurės vakaruose, ypač ekonominės 
kooperacijos srityje.

- Būtų didelė klaida ką nors kal
tinti (dėl skilimo), - pasakė p. V. 
Mečiaras - Federacija - jau praeitis. 
Mes pasimokysime iš savo klaidų, 
kai gyvenome kartu, ir tęsime tai, 
kas buvo pozityvu.

Prahoje. Čekijos ministras pirmi
ninkas Vaclavas Klausas pasakė, 
kad čekai nenorėjo skilimo, bet ne
liko pasirinkimo laimėjus nacionalis
tui p. V. Meciariui pernai metų bir
želį. P. V. Klausas taip pat pabrėžė, 
kad abi šalys palaikys glaudžius ry
šius.

Prieštaringi jausmai lydėjo Čeko
slovakijos, įkurtos 1918 m., griuvi
mą tiek Prahoje, tiek Bratislavoje.- 
Čekų nenoras paleisti slovakus, ver
tinant juos kaip jaunesnį brolį pa
klydėlį, aiškėjo iš to, kad Prahoje ne
buvo oficialios šventės, pažyminčios 
atsiskyrimą naujų metų išvakarėse.

Bratislavoje, nepaisant bendrai 
jaučiamo daugelio slovakų santūru
mo, baimė, kad taip ilgai lauktos ne
priklausomybės paskelbimas bus ne
vykęs, pasitvirtino.

Artėjo vidurnaktis, tūkstančiai su
sirinko Slovakijos Nacionalinio At
gimimo aikštėje pažiūrėti Slovakijos 
vėliavos pakėlimo, lydimo fejer
verkų, tautinių slovakų dainų ir im
provizuoto valsavimo Johano Štrau
so "Žydrasis Dunojus“.

- Tai fantastinis momentas mums, 
patyrimas, kurį gali išgyventi vieną 
kartą gyvenime, - pasakė Johnas 
Novis, slovakas, gyvenantis Aust
ralijoje, atvykęs dalyvauti šventėje.

- Niekas nesitiki naktinių ste

P. Gylys susitiko su D. Hoggu
Londonas 1993 metų sausio 11 dienos vakare Lietuvos URM ministras 

P. Gylys susitiko su Britanijos Foreign Office'o ministru p. Douglu Hoggu.
Susitikimo metu buvo pasikeista informacija apie Lietuvos užsienio 

politikos aktualijas bei krašto ekonominę padėtį. Pokalbyje dalyvavo 
Lietuvos URM Tarptautinių sutarčių skyriaus vedėjas D. Jurgelevičius ir 
Lietuvos ambasados Londone patarėjas A. Nesavas.
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Pragyvenimas dienai kainuos 77 DM.
Registracijos mokestis - 100 DM. jaunimui - 50 DM.

Registruotis pas Aliną Grinienę:
A. Grinius 
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Deutschland 
Tel. 089-1504471

Kambariai vienviečiai, su visais patogumais 
(tik 12 kambarių su dviem lovom), maistas labai geras.

Užs. 781

buklų, tačiau reikalai turi pagerėti, 
kai mes patys tvarkysime savo gyve
nimą.

Marina, kuri dalinosi buteliu 
šampano su trim savo draugais, pa
sakė:

- Jie (mano draugai) tikriausiai 
mane užmuš už tai, ką aš pasakysiu, 
bet aš taip esu laiminga, kad mes vėl 
nepriklausomi. Aš didžiuojuosi, kad 
esu slovake.

Šventė, lydima viltingo laukimo, 
buvo veiduose visų, kurie nepabūgo 
šalto oro ir prisijungė prie visuome
nės šventimo. Bet kažkokia kairioji 
gaida pasigirdo, kai ultranacionalis- 
tai užšoko ant greitosiomis suręstos 
scenos mojuodami nacio Joscfo Tiso 
šūkiais. Nacių sukurtos žaislinės 
Slovakijos valstybės per Antrąjį pa
saulinį karą.

- Nėra reikalo išvedinėti paralelių 
taip Slovakijos valstybės, sukurtos 
tada ir dabar, - užtikrino p. V. Me
čiaras preskonferencijoje, surengtoje 
nepriklausomybės paskelbimo išva
karėse. - Tada ji buvo mums primes
ta. Dabar ji paremta žmonių valia.

Net aršiausi jo kritikai negali 
tiesiogiai lyginti p. V. Mečiaro su 
Tisu.

Ekonomika, jo paties apibrėžimu, 
yra krizėje su besibaigiančiomis fe- 
deralinėmis subsidijomis. Kritikai 
bijo, kad norėdamas atitraukti dėme
sį nuo problemų, p. V. Mečiaro vy
riausybė didins įtampą tarp slovakų 
ir kelių kitų šalyje gyvenančių tau
tinių mažumų, ypač su 600 000 dy
džio stipria etnine vengrų bendruo
mene.

Sausio 1 d. savo kreipimesi p. V. 
Mečiaras pakvietė visus 5.3 mln gy
ventojų susivienyti šalies statybai, 
žadėdamas visiems lygias teises. 
Tuo pačiu jis pasakė sieksiąs sušvel
ninti santykius su Vengrija, kurią jis 
neseniai apkaltino siekimu atstatyti 
sieną su Slovakija ir kišimusi į jos 
vidaus reikalus.

Londonas. Vakarykštis Britani
jos ambasadorius buvusioje Čeko
slovakijoje tapo šalies atstovu 
dviems atskiroms tautoms.

Prieš paskiriant į Čekoslovakiją, 
1991-aisiais, Davidas Brighty's, ku
riam dabar 53 metai, buvo ambasa
dorius Kuboje. Jis išliks Britanijos 
ambasadoje Prahoje.

Andrianas Bridge'as
"Tite Independent“, 1993 01 02
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AUKOS SPAUDAI
J. Petkus - 4 sv.
P. Žukas - 5 sv.
J. Tamulaitis - 2 sv.
S. Volaitis - 2 sv.
A. Pačkauskas - 2 sv.
V. Krasauskas - 2 sv.
V. Bubnys - 9 sv.
J. Lideika - 2 sv.
L. Švalkus - 2 sv.
VI. Porutis - 20 sv.
A. Asmenskas - 2 sv.
J. Siauka - 2 sv.
R. Gustainis - 2 sv.
D. Gintas - 7 sv.
B. Raslanas - 2 sy.
A. Pračkauskas - 3.50 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Atsiprašome skaitytojų

Pavėlavus pristatyti "EL" į 
spaudos kioskus, atsiprašome 
gerbiamų skaitytojų.

ELR

Paieška
Birutė Bučinskaitė-Mergele- 

vičicnė ieško savo jaunų dienų 
draugo JUOZO KALĖDOS, kuris 
1940 m. išvyko į Angliją.

Ką nors žinančius apie jį prašau 
atsiliepti:

Birutė Mergelevičienė, Rasos 
14, Marijampolė, Lietuva.

RAMOVĖNŲ
SUSIRINKIMAS

L. K. V. S-gos "Ramovė“ 
Mančesterio skyrius, 

šeštadienį, 1993 m. sausio 23 d.
Lietuvių Klubo patalpose 

121 Middleton Rd. Manchester, 
rengia metinį visuotinį narių

SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimo pradžia 5.30 v. 

vak.
Kvorumui nesusirinkus, 

susirinkimas prasidės pusva
landžiu vėliau.

Visi ramovėnai kviečiami šia
me susirinkime gausiai dalyvauti.

Valdyba

PAMALDOS
Notdngliame - sausio 24 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - saisio 31 d., 

11.15val„ Židinyje.
Nottinghame - vasario 7 d., 11.15 

vai. Židinyje.

BRITŲ-LIETUVIU PAGALBOS 
FONDAS VAIKAMS 

LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias aukas:
20 sv. - Ona Mameniškis ir 

sūnus Leonas, Preston.
16 sv. - S.L. Stapleton, Australija.
15 sv. - A.L. Rogers, London.
100 sv. - Jonas Liūdžius, Brom

ley,
40 sv. - Česlovas Budrys, Up- 

minster,
20 sv. - Jonas Gipas, Londonas,
10 sv. - J. P. Vrubliauskas,
47 sv. - B. L. P. F. valdybos su

rengta loterija
3475 sv. - Covenant deeds iš H. M. 

Tax inspector.

AUKOS DAIKTAIS

Iš AMI - Slone ligoninės, 
Beckenham, Kent, per dr. Rox 
Cibulski - įvairių medikamentų ir 
skiepų už 1500 svarų.

Pat Callan iš Portsmouth paauko
jo du specialius vežimėlius vaikams 
invalidams už 160 svarų.

Visiems aukotojams Fondo vado
vybė nuoširdžiai dėkoja už gausias 
aukas.

******
Druskininkų parapijos CARITAS 

prezidentė Genovaitė Čiurlionienė 
nuoširdžiai dėkoja Britų-lietuvių 
pagalbos fondui vaikams Lietuvoje 
už gautas dovanas ir prašo perduot; 
padėką visiems D. Britanijos aukoto
jams, kurie neužmiršta Lietuvos 
ateities - jos vaikų.

ŠVIEŽI VAISIAI VAIKAMS 
INVALIDAMS VILNIUJE

Gruodžio 19 d. Britų-lietuvių 
pagalbos fondas vaikams Lietuvoje 
pasiuntė 250 kg šviežių vaisių 
Vilniaus vaikų ugdyno centrui ir 
kitiems vaikų darželiams.

Tuos vaisius iš Londono į Vilnių 
Lietuvos avialinija (LAL) nugabeno 
veltui.

Fondo valdyba dėkoja Lietuvos 
aviacijos vadovybei.

Registruojame 
norinčius išnuomoti 

atskirus kambarius ar butus 
užsienio svečiams.

Rašyti: 
2015 Vilnius,

P.O. BOX 2715

Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

VYSKUPAS
JUOZAS ŽEMAITIS 

APLANKYS D. BRITANIJOS 
LIETUVIUS

Vilkaviškio vyskupijos vys
kupas Juozas Žemaitis lankysis 
D. Britanijoje nuo kovo mėnesio 
20 dienos iki balandžio 3 die
nos.

Smulkesnis kolonijų lankymo 
planas bus paskelbtas vėliau.

LONDONE

LIETUVIU NAMU AKCINĖS 
BENDROVĖS

PLANAVIMO VIENETAS

Lietuvių Namų Akcinei Bend
rovei būtinai reikalinga persvarstyti 
savo ateities veiklos kryptis, kuriuo 
keliu geriau eiti. Bendrovės direk
torių valdyba sudarė "Ateities Pla
navimo Vienetą“, kuris susideda 
daugiausia iš jaunesnių žmonių, 
baigusių savo profesijos mokslus 
čia, išeivijoje, ekonomistras Vladas 
Gedmintas, diplomuota interjero 
dizainerė Dalia Vainoriūtė, me
nedžerių firmos “Boots“ vedėjas 
Gerry's Jakimavičius, architektas 
Johnas Mc Carthy, nuosavos kom
piuterių firmos vedėjas Algis Ku- 
liukas. Lietuvių Namų Bendrovės 
direkcija delegavo Vincentą 
O'Brieną ir Stasį Kasparą.

Reikės apsvarstyti ir pateikti 
Lietuvių Namų Bendrovės direkci
jai du svarbiausius klausimus: ką 
daryti su Lietuvių Namais Londone 
ir kaip geriau panaudoti Lietuvių 
Sodybą lietuviškos bendruomenės 
reikalams bei pelningai ją tvarkyti.

LIETUVIU SODYBOJE

Asfaltuotas kelias, vedantis į 
Lietuvių Sodybą, buvo labai blogos 
būklės. Spalio ir lapkričio mėne
siais atlikti remonto darbai kainavo 
3000 svarų.

Kitas svarbus darbas Sodyboje - 
namo vandens tiekimo tinklų at
naujinimas. Projektas kainuotų 
15000 s’varų.

I I D iii

VILNIUJE

Priima užsakymus greitai 
ir nebrangiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:

VLD leidykla, 
Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

BRADFORDO
Vyties klubo valdyba

šaukia metinį visuotinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks

sausio 24 d., sekmadienį, 
14.30 vai.

Programoje - klubo valdybos 
ir revizijos komisijos prane
šimai, naujos klubo valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai, bus 
svarstomi kiti klubo reikalai.

Nesant kvorumo, susirinki
mas atidedamas vieną valandą, 
po to susirinkimas įvyks, neat
sižvelgiant į susirinkusių narių 
akaičių.

Narius prašome būtinai daly
vauti.

Klubo valdyba

Laiškai redaktoriui

Neseniai į mano rankas pakliuvo 
gerokai nustebinęs "Europos lietu
vis“ Nr. 45. Jame "straipsnio“ 
"Elena Dauguvietytė vėl vaidina 
Lietuvoje“ pavidalu panaudoti ma
no autentiški tekstai: ŠDT spektak
lio "Pinigėliai“ programos ištrauka, 
jubiliejinio leidinio "Šiaulių dra
mos teatras“ įžanga "Prisikėlimas“ 
(pasirašyta!), o taip pat reklaminio 
leidinėlio "Grįžtu atgal. . .“ dalis, 
pasirašant visa tai "ELR“ ("Euro
pos lietuvio“ redakcija?). Malonu, 
kad sudomino mano paruošta me
džiaga, bet galvoju, kad turėjote 
nurodyti tikslesnį šaltinį. Tikiuosi 
sulaukti įtikinamo paaiškinimo, 
priešingu atveju būsiu priversta 
kreiptis į "EL“ administraciją Lon
done ir pakomentuoti šį faktą mūsų 
spaudoje. Man labai įdomu, ar ir 
ten toks elgesys bus palaikytas ko
rektišku.

Su pagarba

Elvyra Markevičiūtė 
Šiaulių dramos teatro 

literatūrinio skyriaus vedėja

Nuoširdžiai atsiprašau, kad per 
neapsižiūrėjimą praleidau straip
snio šaltinių nuorodas.

VI. Dargis

REIKALINGI 
SPAUDOS 

PLATINTOJAI!
Darbas - 

i sekmadieniais po pietų, j 
Kreiptis:

2015 Vilnius,
I P.O. Box 2715. I

SKELBKITĖS
LONDONE IR VILNIUJE

LEIDŽIAMAME
"EUROPOS LIETUVYJE"

LONDONAS - 
VILNIUS

Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. 
prasidėjo tiesioginis 

savaitinis 
susisiekimas lėktuvu 

Londonas -Vilnius ir atgal.

Pirmadieniais skrydis TE 452 
iš Londono į Vilnių -13.55 vai.
Šeštadieniais skrydis TE453 

iš Londono į Vilnių -16.15 vai.
Abu skrydžiai iš Heathrow, 

Terminal 3
Dėl bilietų kreiptis: 

Gunnel Travel Service Ltd., 
Tel.: 0206 322352

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax:071-938 3329

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems 
Travel Document arba 
Certificate of Identity vizos 
išduodamos: pirmadieniais 
ir penktadieniais nuo 9 iki 
12 vai., trečiadieniais nuo 
15 iki 18 vai

PASAULYJE
Sovietų įtaka išsilaikys 

Angoloje?
Daug metų Amerikos ir Pietų Af

rikos remiami UNITA sukilėliai ka
riauja Angoloje su Sovietų Sąjungos 
ir Kubos remiama MPLA vyriausybe. 
Sugriuvus Sovietų Sąjungai, ir Kuba 
atitraukė savo kariuomenę iš Angolos, 
ir tuo pačiu Amerika ir Pietų Afrika, 
bent oficialiai, nustojo remti Jono 
Savimbio vadovaujamus UNITA 
sukilėlius, {vyko JTO prižiūrimi rinki
mai, kuriuos UNITA pralaimėjo, bet 
nesutiko pralaimėjimo pripažinti, nes 
kaltino vyriausybę rinkimų klastoji
mu. Ir vėl prasidėjo pilietinis karas. 
Daug žmonių žuvo, bet atrodo, kad 
UNITA pralaimės ir prezidentas Jose 
Eduardo dos Santosas liks valdžioje, 
nes Jonas Savimbis jau prašė tarpi
ninkavimo taikos derybose.

Amerikos sėkmė Somalyje
JTO stebėtojai mėgino įvesti tvar

ką Somalyje, kad sustabdytų pilietinį 
karą, ir badaujantys gyventojai galėtų 
saugiai gauti iš Vakarų siunčiamą pa
ramą, ką iki šiol visokie ginkluoti ne
naudėliai arba pavogdavo iš sandėlių, 
arba tiesiog prievarta atimdavo. Prezi
dentas G. Bushas pagaliau pasiuntė 
amerikiečių karinius dalinius, kurie 
nuginklavo neklaužadas ir palengvino 
pašalpos teikimą gyventojams. Dėl to 
Somalyje G. Bushas įgijo gerą vardą, 
bet nukentėjo Jungtinių Tautų Organi
zacija, kurios sekretorius Boutrosas 
Ghalis neseniai ten buvo nušvilptas ir 
apmėtytas kiaušiniais. Ne geriau sek
retorių priėmė ir Bosnijoje, kur JTO 
stebėtojai yra nepajėgūs sustabdyti 
serbų puolimą.

Ką pasiekė Ženevos 
konferencija?

Buvo giriamasi, kad pirmininkams 
lordui Owenui ir Cyrusui Vhnce'ui 
pasisekė sutraukti visas kariaujančias 
puses į Bosnijos konferenciją Ženevo
je, kur buvo tikimasi pasiekti susitari
mą. Dalyvavo Bosnijos musulmonai, 
Bosnijos serbai ir chorvatai, ir svar
biausia Serbijos prezidentas S. Miloše
vičius, kuris, kaip manoma, turi dau
giausia įtakos paveikti konferenciją į 
vieną ar kitą pusę. Buvo svarstomas 
pirmininkų pateiktas planas padalyti 
Bosniją į 10 autonomiškų provincijų 
su centrine iš visų tautybių sudaryta 
Vyriausybe. Tas planas niekam nepati
ko, bet nė viena pusė nenorėjo prisiimti 
kaltės dėl derybų nutraukimo. Iš paty
rimo žinoma, kad joks susitarimas ne
bus įvykdytas, ir dėl to, ypač Britanija 
ir Prancūzija, planuoja karine jėga su
drausti Serbiją, kuri siekia sukurti Di
džiąją Serbiją buvusioje Jugoslavijoje.

Prezidentų dvikova
Nors Persijos įlankos karą pralai

mėjo Irakas, bet jo prezidentas Sadda- 
mas Husseinas ne tik liko gyvas, bet 
liko valdžioje, kas labai nepatiko pre
zidentui George'ui Bush'ui, kuris darė 
viską, kad jį pašalintų. G. Bushas savo 
kadenciją baigia sausio 20 d., o 
Husseinas ir toliau lieka Irako prezi
dentu ir visaip erzina ne tik Ameriką, 
bet ir Jungtines Tautas. Jis pirma pa
grasina, bet kai reikia, nusileidžia 
prieš didesnę jėgą. Taip buvo su prieš
lėktuvinių ginklų įrengimu uždraus
toje zonoje, kada JAV, Britanija, 
Prancūzija ir Rusija davė jam 48 va
landų ultimatumą. Bet po to,-jis tuojau 
pat pasiuntė 200 kareivių į Kuveitą 
pasigrobti ginklų iš ten esančio sandė
lio, ignoruojant JTO sargybą. Tie san
dėliai prieš Persijos įlankos karą pri
klausė Irakui, ir buvo laikomi kaip ka
ro pralaimėjimo bausmė, ko Irakas 
niekuomet nepripažino. JTO lėktuvui, 
kuris vežė JTO taikos derybų stebėto
jus, buvo uždrausta nusileisti Irake. 
Kiek ilgai S. Husseinas išliks valdžio
je, galima tik spėlioti, bet jo pasiprie
šinimas Amerikai padeda jam įsigyti 
daug pasekėjų ne tik pačiame Irake, 
bet ir kituose arabų kraštuose, kurie 
kaltina Ameriką pataikaujant Izraeliui.

8


	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1993-01-21-EUROPOS-LIETUVIS-0008

