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Dienos aktualija

Ketvirtasis Prezidentas išrinktas. Kas toliau?

A. Brazauskas ir S. Lozoraitis mėnesį varžėsi dėl ketvirtojo Lietuvos Prezidento vardo.
V. Gulevičiaus ir A. Sabaliausko nuotraukos (ELTA)

Spausdinant šį ’’Europos lietu
vio“ numerį, dar nebuvo žinoma, 
kas išrinktas ketvirtuoju Lietuvos 
Prezidentu, ir nors paskutinė socio
loginė apklausa rodė, jog už A. 
Brazauską ruošėsi balsuoti 53 
proc., o už S. Lozoraitį - tik 32 
proc., prognozės mūsų šalyje, kaip 
parodė Seimo rinkimai, yra labai 
sudėtingas dalykas.

Tačiau viena sociologinės ap
klausos dalis, kaip atrodo, jau buvo 
tapusi realybe iki vasario 14-osios, 
kai prasidėjo balsavimas paštu. Iki 
trečiadienio vakaro Vilniuje, pa
vyzdžiui, balsavo 7 tūkstančiai pi
liečių, gerokai daugiau negu per tą 
patį laiką Seimo rinkimuose. Ket
virtadienį Vilniaus centriniame paš
te net eilė susidarė. Kaune per tris 
darbo dienas jau buvo balsavę 6300 
piliečių, o tai buvo net dvigubai 
daugiau už praėjusius rinkimus. 
Buvo tikimasi net 80 proc. dalyva
vimo rinkimuose.

Taigi, kai šis ”EL“ numeris 
pasieks skaitytojus, Prezidentas jau 
bus žinomas, nors Vasario 16-osios 
iškilmėse dar dalyvaus laikinai 
einantis pareigas. Naujasis Prezi
dentas turi prisiekti Konstitucinio 
teismo pirmininkui dalyvaujant, o 
šio dar nėra.

Ateitininkų 
globėja Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui atminti

Marytė Šmitienė, Vasario 16- 
osios gimnazijos moksleivių atei
tininkų kuopos globėja.

Lietuva turi Prezidentą. Kas pa
sikeis?

Viena nauda akivaizdi. Baigsis 
laikinumo laikotarpis, kai net du 
pastarieji premjerai dirbo laikinai, o 
visos politinės jėgos, tarp jų ir val
dančiosios, galvojo tik apie tai, 
kaip kuo daugiau naudos išplėšti iš 
būsimų rinkimų.

Ekonomika per tą laiką visiškai 
pašlijo. Pavyzdžiui, jeigu Latvijos 
rublio kursas nesikeitė nuo pat 
įvedimo dienos (1992 m. vidurva
saris). Rygoje kaip USD buvo su
perkamas prieš 8 mėn., taip ir 
dabar - už vieną dolerį moka po 
169 rublius. Gi Lietuvos talonas 
nuolat krito, jo įvedimo dieną už 1 
USD buvo duodama po 264 ta
lonus. Dabar - po 420-425! Fak
tinė bedarbystė pasiekė 200 000 
žmonių riba, tačiau du trečdaliai iš 
jų tebeina į darbą, kur per mėnesį 
gauna atlygį, lygų 4-5 doleriams. 
Biudžetas iki šiol nepatvirtintas, 
privatizacija sustabdyta, nieko 
geriau už buvusį įstatymą nepa
siūlius, mokesčiai didinami, bet 
niekas jų nemoka, įvesti nauji 
muitai, bet jie apeinami kyšių pa
galba. Policija, kaip neseniai pa
aiškėjo, kartais dirba kaip asmens 
sargybiniai tarptautinės mafijos

Ne tiek jau daug laiko liko iki 
liepos 17 dienos, kuri Dariaus ir 
Girėno žygio garbei pavadinta 
Pasaulio lietuvių vienybės diena. 
Vienaip ar kitaip ši diena bus. 
paminėta visoje Lietuvoje, pirmi
ausia, žinoma, tose vietose, kurios 
susijusios su legendinių lakūnų 
vardais. Šilutiškiai visada prisime
na, kad Steponas Darius buvo 
aktyvus 1923 metų sukilimo 
dalyvis, kad kurį laiką buvo Šilutės 
miesto komendantas. Didvyrių 
atminimas kasmet pagerbiamas jų 
gimtinėje - Judrėnuose ir Vytoga- 
loje. Kartu su moksleiviais paso
dinta tiek ąžuoliukų, kiek buvo likę 
kilometrų iki Kauno ir tragiškosios 
vietos.

Leidykla "Vilnius“ yra pasiry
žusi išleisti Edmundo Jasiūno al
bumą "Darius ir Girėnas“. Ameri
koje gyvenantis lakūnas, dabar jau 
pensininkas, didis lietuvybės puo
selėtojas, Lietuvos istorijos tyri
nėtojas albumą buvo išleidęs prieš 
dešimt metų. Dabar norima jį 

bosams, ir į tai įsivelia pats minis
tras, dirbęs ankstesnėse G. Vagno
riaus ir A. Abišalos vyriausybėse. 
Ar įmanoma dar pulti žemiau?

Galbūt, ir įmanoma, nes LDDP 
lyderis ir Seimo daugumos lyderis 
p. A. Brazauskas lyg užburtas kal
ba, kad ’’būtina didinti gamybą“, 
nors lietuviškų gaminių vienur jau 
seniai neperka dėl aukštų kainų, o 
kitur dėl žemos kokybės. Koman
dinio vadovavimo specialistas, 
koks yra p. A. Brazauskas, niekaip 
nesuvokia, kad svarbu yra ne paga
minti prekę, o parduoti ją. Niekas 
šiuo metu Lietuvoje nekalba, jog 
būtina daugiau parduoti, ir tai liū
dina. Žvalgomasi į praeitį.

Kai kurie politikai sako, jog p. 
G. Vagnorius statė socializmą, o p. 
A. Brazauskas statys brandųjį so
cializmą.

Vis dėlto galima po šių rinkimų 
įžvelgti ir dar vieną naudą. Paga
liau baigėsi savotiškas liūčių sezo
nas - referendumai ir rinkimai, ner
vinę žmones ir neleidę net 1,5 metų 
susigaudyti tokiose politikų užma
čiose. Įsivyravus ramybei, LDDP 
po poros mėnesių niekas nebenorės 
tikėti, kad Sąjūdis sugriovė eko
nomiką. Bus klausiama jų pačių: ”o 
ką, jūs, ponai, padarėte ją atsta

papildyti nuotraukomis iš minėjimo, 
skirto Dariaus ir Girėno žygio pen
kiasdešimtmečiui, taip pat parodyti 
paminklo Kaune statybos eigą, šį tą 
pakeisti ir pataisyti. Kaip sako lei
dyklos direktorius Vilius Užlupąs, 
jam autorius yra patikėjęs visas teis
es, perleidęs albumo pozityvinį 
maketą. Tai turėtų būti labai įspū
dingas, tikrai reprezentacinis lei
dinys.

Tuo tarpu Kaune, Ąžuolyne, be 
atokvėpio dirba statybininkai ir 
akmentašiai, kurie labai garbingai 
atstatė Laisvės statulą ir Karo 
muziejaus sodelio skulptūras. Nors 
kertinis akmuo buvo pašventintas tik 
pernai metų lapkričio 19 dieną, nors 
granitą reikėjo atsivežti iš Ukrainos, 
vis dėlto šiandien jau sumontuotas 
paminklo postamentas, ant kurio 
turėtų iškilti pusketvirto metro 
aukščio bronzinė lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno skulptūra. 
Pagaliau turėtų būti įgyvendinta 
skulptoriaus Broniaus Pundziaus 
idėja, kurią buvo sužlugdžiusį 

tant?“ Jau vasaros viduryje, jei val
dančioji partija nesuras kelių eko
nominei reformai tęsti, pono A. 
Brazausko ir LDDP akcijos pradės 
kristi, ir metų pabaigoje paaiškės, 
kad ir šis riešutas buvo tuščiavidu
ris.

Kol kas visas LDDP surinktas 
derlius Sąjūdžio kvailystėmis grįs
tas. Tačiau kuo toliau bus einama, 
tuo mažiau prisimenamas Sąjūdis. 
Neatmestina galimybė, kad LDDP 
bus priversta pati prašyti priešlai
kinių rinkimų arba formuoti koali
cinę vyriausybę, tik jai ne pačiai 
diktuojant sąlygas.

Na, o kaip su tūkstančių žmonių 
tikėjimu, kad atėjus LDDP gyven
sim bent jau taip, kaip iki nepri
klausomybės atkūrimo?

Čekijos prezidentas V. Havelas 
yra kalbėjęs apie išganymo lauki
mo reiškinį pokomunistiniuose 
kraštuose. Lietuvos piliečių sąmo
nę ir šiuose rinkimuose tebehipno- 
tizavo ne institucija, o asmuo. Abi 
pusės, karštai ginčydamosis, pasi
kliovė mistišku stebuklu, kurį pada
rys išganytojas.

Stebuklai įmanomi galbūt religi
joje, bet politikoje jų nebūna.

Rimas Užpelkis

lemtis prasidėjęs Antrasis 
pasaulinis karas ir sovietų okupaci
ja. Tiesa, šiek tiek baugu, kad šį 
kartą idėją gali sužlugdyti skurdi 
Lietuvos padėtis. Ka daryti? 
Kauniečiai kreipėsi į Seimą, į 
Vyriausybę, bet pinigų vis tiek 
baisiai trūksta. Ačiū jau minėtam 
Edmundui Jasiūnui, jo vardas bus 
įrašytas specialioje lentoje pamink
lo papėdėje, kaip ir visų kitų, kurie 
paaukos ne mažiau kaip tūkstantį 
JAV dolerių. Kad paminklas būtų 
laiku užbaigtas, dar reikia apie 100 
tūkstančių JAV dolerių. Tuo tarpu 
šiandien paminklo statybos 
sąskaitoje tėra du tūkstančiai 
dolerių. Paminklo statybos komisi
ja bus dėkinga ir už menkiausią 
auką. Norintiems ir galintiems 
prisidėti prie šio tauraus akto pri
mename, kad Dariaus ir Girėno 
paminklo statybos valiutinė sąskai
ta yra 121070448 Lietuvos valsty
binio komercinio banko Kauno 
skyriuje.

Salomėja Čičiškina

Įvykiai Lietuvoje

Kauno padangėje - 
pirmieji Lietuvos 

karinių oro pajėgų 
reaktyviniai lėktuvai

Lietuvos karo aviacijos įsigyti dvi
viečiai lėktuvai, palyginti nauji, turin
tys dar didelį variklių darbo resursą.

Ddžiausias greitis vieno kilometro 
aukštyje - apie 900 kilometrų per va
landą. Didžiausias skridimo aukštis - 
11500 m.

Be papildomų kuro bakų lėktuvas 
gali nuskristi 850 km, su jais - 1015 
km. Lėktuvai įsibėgėti reikia 480-530 
m, nusileidęs L-39 rieda 650-690 m.

Kauno aerouostas - tik laikinas 
prieglobstis, tačiau būtent čia ateinan
čią savaitę žadama pradėti planinius 
L-39 su Lietuvos karo aviacijos ženk
lais skraidymus.

Už vieną L-39 mokėta po 21 tūks
tantį JAV dolerių.

Premjeras už kritiką 
nepyksta

Valandą truko Ministro Pirminin
ko Bronislovo Lubio susitikimas su 
"Lietuvos aido“, "Lietuvos ryto“, 
"Respublikos“ ir ’Tiesos“ vyriausiai
siais redaktoriais.

Buvo pabrėžta, kad spauda negali 
priklausyti nuo kurių nors valdininkų 
malonės, ji turi turėti galimybes tapti 
iš tikrųjų ketvirtąja valdžia - demo
kratijos garantu.

Gedvydas Vainauskas ("Lietuvos 
rytas“), Vitas Tomkus ("Respublika"), 
Domas Šniukas (’Tiesa“) premjerui 
priminė buvusių vyriausybių sprendi
mais jiems padarytą skriaudą dėl nu
savintų patalpų, kai išimtis lengvatinė
mis sąlygomis įsigyti solidų pastatą 
buvo padaryta tik valstybės laikraščiui 
"Lietuvos aidas“.

Durpės šildo ir 
naftos amžiuje

Energetikos ministerijoje vasario 8 
dieną įvyko pasitarimas, kuriame 
įvairių organizacijų, žinybų atstovai 
svarstė, kaip galima efektyviau panau
doti vietinio kuro - malkų ir durpių - 
išteklius.

Paskaičiuota, kad, pritaikius užsie
nio šalių patirtį, Lietuvoje vietiniais ku
ro ištekliais būtų galima patenkinti apie 
15 procentų energijos poreikių. Tiesa, 
tam reikia kapitalinių įdėjimų durpių 
įmonėms rekonstruoti, taip pat būtina, 
kad vietinį kurą pradėtų vartoti ir 
stambūs energijos išteklių naudotojai.

Įkurtas Lietuvos ir 
Italijos fondas

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys ir Italijos Respublikos 
ambasadorius Lietuvoje Franco Tem- 
pesta vakar savo parašais patvirtino 
dvišalio Lietuvos-Italijos fondo Įstei
gimą. Panašų fondą Lietuva jau sukū
re su Europos bendrija.

Šio fondo lėšos bus sukauptos 
pardavus Lietuvoje Italijos vyriausy
bės skirtas humanitarinės pagalbos 
siuntas: grūdus, pašarus ir kita. Vien 
šiais metais turėtų būti sukaupta apie 1 
milijardą talonų.

Fondo lėšų panaudojimo prioriteti
nes kryptis nustatys jungtinis komite
tas, sudarytas iš Užsienio reikalų mi
nisterijos ir Italijos ambasados Lietu
voje narių. Fondas galės finansuoti ne 
tik bendras Lietuvos ir Italijos projek
tus. Paramos į jį galės kreiptis bet ku
ris Lietuvos ūkinis subjektas, mokslo 
ar kultūros įstaiga.
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NATO pareigūnai sako:
’’Lietuva pati turi spręsti savo problemas“

1990 metų birželio mėnesį Londo
ne susirinkę NATO valstybių vadovai 
susitarė pakeisti organizacijos strategi
ją atsižvelgiant į pasikeitusią, "atšilu
sią“ politinę situaciją Europoje ir pa
saulyje. Buvo paskelbta, kad Vakarų 
ir Rytų konfrontacija baigėsi. NATO 
paragino Sovietų Sąjungą ir Rytų Eu
ropos valstybes nustatyti reguliarius 
diplomatinius santykius.

Naują NATO strateginę koncepci
ją nulėmė faktas, kad Europoje nebėra 
dviejų konfrontuojančių jėgų, nes So
vietų Sąjunga ir Varšuvos karinis blo
kas suiro.

Praėjusią savaitę grupė Lietuvos 
žurnalistų apsilankė NATO centrinė
je būstinėje Briuselyje ir Aljanso 
Europos ginkluotųjų pajėgų štabe 
(SHAPE) šalia Belgijos miestelio 
Monso.

NATO tarpusavio susitarimu įkūrė 
10 JT priklausančių Europos valsty
bių, taip pat JAV ir Kanada. Dabar 
Šiaurės Atlanto aljansą sudaro 16 val
stybių.

Norėdama įgyvendinti naują ben
dradarbiavimo ir dialogo koncepciją, 
NATO pasiūlė įsteigti Siaurės Atlanto 
kooperacijos tarybą (NACC). 1991 
metų gruodžio mėnesį įvyko pirmas 
šios Tarybos posėdis, kuriame dalyva
vo NATO ir Centrinės bei Rytų Euro
pos šalių užsienio reikalų ministrai. 
Tarp jų buvo ir trijų Baltijos valstybių 
pareigūnai. Pastarasis NACC posėdis 
įvyko Osle 1992 birželį.

Pagrindinis NACC tikslas - plėsti 
kooperaciją ir tarptautinį bendradar
biavimą kuriant naują stabilumo ir 
saugumo sistemą Europoje ir pasauly
je.

NATO oficialūs atstovai sako, kad 
jie nebeturi priešų. Net Rusija yra 
NACC narė.

Apskritai NATO nėra tik karinė 
organizacija. Visos aukščiausios val
dymo institucijos yra civilinės. Tai

SEPWNEOS BUENOS
Diskusijos 

dėl mirties bausmės

’’Lietuvos teisė“ Nr. 2 supažindi
na skaitytojus su mirties bausmės 
padėtimi Lietuvoje. G. Švedo straip
snyje "Mirtis - bloga bausmė “ pažy
mima, kad šiuo metu mirties bausmė 
gali būti taikoma tik už tyčinį nužu
dymą.

Ankstesniame Lietuvos Respub
likos BK buvo numatyta dar net 12 
straipsnių, numatančių mirties baus
mės taikymo galimybę. Laikraštyje 
rašoma: "Atsisakyti mirties bausmės 
už daugelį nusikaltimų nepriklauso
mai Lietuvos Respublikai, siekian
čiai patekti į civilizuotų valstybių 
būrį, buvo pirmas ir privalomas 
žingsnis. Jis neabejotinai turėjo pa
kelti Lietuvos prestižą tiek kitų vals
tybių, tiek ir įtakingų žmogaus teises 
ginančių organizacijų akyse“. 
Straipsnyje toliau klausiama, kada 
žengsime antrą žingsnį, t. y. visiškai 
atsisakysime mirties bausmės. "Tai, 
kad mirties bausmė yra bloga baus
mė, daugelis jau suprato. Belieka įti
kinti juos, kad tai - ne bausmė...“. 
Deja, šis straipsnis sukelia ir kitokių 
minčių. Jei mirtis ne bausmė, o tik, 
sakykim, aklas kerštas, tai šiuo atve
ju paliktas gyvas nusikaltėlis, be 
abejo, iškyla aukščiau teisingumo 
statuso (nes jam adekvačiai neatlygi
nama). Kita vertus, mirties bausmės 
panaikinimą galima vertinti ir kaip 
krikščioniškos ideologijos prievar
tinį primetimą, savotišką aukos dis
kriminavimą - jei ji nekrikščionė ir 
nenori mirti pati ar matyti savo lavo
nus vaikus, laiminant čia pat savo 
žudikus. Galų gale, neretas vaizdas, 
kuomet mūsų žudikai tampa dienos 
herojais, apie kuriuos šokinėja smal

Šiaurės Atlanto taryba, sudaryta iš 
NATO ambasadorių. Jos veikloje taip 
pat dalyvauja šių valstybių vadovai ir 
ministrai. Civiliai taip pat dirba Gy
nybos planavimo komitete, Branduo
linio planavimo grupęje, Tarptautinia
me štabe. Ir pats generalinis sekreto
rius yra civilis.

Tik Karo komitetas yra sudarytas 
iš šalių karo pareigūnų. Karinėms 
struktūroms priklauso ir keturi pagrin
diniai NATO štabai - Europos, Atlan
to, Kanalo, Kanados ir JAV.

Pastaraisiais metais ypač sustiprėjo 
NATO politinė veikla. Įvairius tarp
valstybinius nesutarimus mėginana 
spręsti politinėmis priemonėmis. 
Ypač sunku dabar, prasidėjus na
cionalinių konfliktų erai. "Ne
įmanoma padėti tos pačios tautos 
žmonėms kariauti vieniems prieš ki
tus“, - sako NATO pareigūnai. Tokių 
konfliktų metu NATO turi kitą už
duotį - padėti civiliams gyventojams, 
talkinti likviduojant karo padarinius.

Formaliai NATO neturi savo ka
riuomenės. Bet prireikus po NATO 
vėliava gali būti pakviesti vienos ar ki
tos narės kariniai junginiai. Tam yra 
sukurta karinių štabų sistema, kuri lei
džia veiksmingai vadovauti įvairiems 
kariniams junginiams.

Pasauliniame nusiginklavimo pro
cese dalyvauja ir NATO šalys. Nuo 
1990 metų lauko kariuomenė yra su
mažinta 50 proc., oro ir jūrų pajėgos - 
po 10 proc.

Tai rodo, kad NATO nelaiko savęs 
amžina organizacija. Galbūt ateis lai
kas, kai ji taps nereikalinga. Tačiau 
kol kas NATO yra viena iš saugumo 
Europoje ir pasaulyje garantų.

Pokalbiuose su NATO karininkais 
užsiminėme apie Lietuvos ir Rusijos 
santykius. Kokia būtų NATO reakcija 
Lietuvos konflikto su Rusija atveju? 
"Mes nenorime vėl pradėti šaltojo ka
ro“, - sakė. Tiesiogiai įsikišti NATO 

sūs reporteriai, susirūpinusios "įtakin
gos žmogaus teises ginančios organi
zacijos“. Bet kas gins aukos teises? 
Jos pretenzijos į teisingumą paprastai 
lieka šalia įstatymo, kvalifikuojant tai 
kaip nepamatuotas asmenines ambici
jas, afektinį keršto jausmą ir pan.

Namas per kelis mėnesius?

Sovietmečiu buto ar namo įsigiji
mas neretai buvo viso gyvenimo tiks
las ir pasiekimas. Dabar puikiausią 
namą jums pastatys per kelis mėne
sius. Šitaip yra Lietuvoje po to, kai čia 
ėmėsi tvarkytis suomiai. Laikraštis 
"Litas“ Nr. 5 informuoja apie Kaune 
įsikūrusios firmos "Nili-Baltic“ atlie
kamus darbus.

Jos generalinis direktorius savo 
duotame interviu laikraščiui sako: 
"Suomijoje klimatas nelepina žmonių 
- ten trumpos vasaros ir ilgos, šaltos 
žiemos. Tačiau kuro, apšildant gyve
namuosius namus, jie sunaudoja žy
miai mažiau, negu mes! Pasirodo, pa
statyti sandarų namą yra didžiulis me
nas. O suomiai, kaip pamačiau, išties 
puikūs meistrai. Taigi žmonėms, no
rintiems gyventi ištaigingame, šiltame 
suomiškame name, belieka paskam
binti į mūsų firmą ir po 2-3 mėnesių 
Jūsų pageidaujamas namas bus pasta
tytas“. Užsakovui lieka ne tik skam
binti telefonu, bet ir pakloti 100-250 
tūkst. JAV dolerių (straipsnyje nenu
rodoma, ar į šią kainą įeina ir pats že
mės sklypas - kalbama tik apie staty
bines medžiagas ir patį darbą). Ką gi, 
pradžia nebloga, tik vargu, ar nuo to 
pasidarė lengviau alsuoti paprastam 
Lietuvos piliečiui, kurio atlyginimas 
yra maždaug 10-20 dolerių per mėne
sį, o ir tie čia pat sueina į mokesčius ir 
šiokį tokį pavalgymą. 

negalėtų, nes to gali paprašyti ir Len
kija ar kitos buvusios- Rytų bloko ša
lys, kurioms taip pat iškyla problemų 
dėl Rusijos. NATO nenori turėti prie
šų. Žinoma, jeigu Rusijos opozicija iš 
esmės pasikeistų, tuomet ir JT, ir 
NATO vadovybė reaguotų“. Lietuvos 
diplomatija turėtų daugiau dėmesio 
skirti Rusijai“, - mano oficialūs 
NATO pareigūnai.

Kai-kurie mūsų pašnekovai yra bu
vę Lietuvoje, susipažinę su Lietuvos 
kariuomenės kūrimo reikalais. Jie ne
blogai vertina mūsų ginkluotąsias pa
jėgas, turėdami omenyje jų kūrimo są
lygas ir terminus. Kariškiams patiko ir 
Lietuvoje pagamintas automatas. Nors 
.ir-dabar iškyla didelių ginklų kontrolės 
problemų, pats blogiausias dalykas, 
pasak pareigūnų, būtų visiškas chao
sas Rusijoje. Ypač pavojinga prekyba 
branduoliniais užtaisais. Jie gali sukel
ti didelį pavojų saugumui. Anksčiau, 
kai buvo aiški riba tarp Rytų irt Vaka
rų Europos, ginklų kontrolė buvo pa
prastesnė, buvo aiški politika Sovietų 
atžvilgiu. "Dabar dirbti daug sunkiau, 
- sako NATO kariškiai., - Be galo 
sunku ką nors prognozuoti“.

Naujų narių, bent jau šį šimtmetį, 
NATO nesiruošia priimti, tačiau per 
įvairias naujas su NATO susijusias 
tarptautines'brganizacijas geri santy
kiai palaikomi su daugeliu Rytų ir 
Centrinės Europos šalių.

"Gerai būtų susijungti trims Balti
jos šalims - tai padėtų tvarkytis politi
kos, gynybos ir ekonomikos srityse, 
tuo labiau, kad visų kairiiynė yra 
Rusija“, - mano NATO atstovai. "Lie
tuvai ir kitoms buvusioms Sovietų 
bloko šalims savo problemas reikia 
spręsti pačioms“, - sakė mūsų pašne
kovai. Pačių rankomis sukurta valsty
bė bus tvirčiausia.

Tomas Srėbalins
’’Lietuvos aidas“, 1993 02 11

Vartai į Europą

Atidarius pasienio punktus Šešto
kuose ir Kalvarijoje, šie miesteliai 
Lietuvai tampa vartais į Europą - 
rašoma tėviškės pažinimo laikraštyje 
"Gimtinė “ Nr. 2.

Straipsnio "Nauji vartai į Euro
pą“ autorius Z. Vinickas kilęs iš tų 
apylinkių, rašo: "Šeštokų, kaip 
lango į Europą, laukia graži ateitis. 
Po kokių penkiasdešimt metų 
Šeštokus įsivaizduoju su muitine, 
viešbučiais ir restoranais, geromis 
parduotuvėmis, kuriose bus ne tik 
buitinių prekių, bet ir turistams 
reikalingos atributikos, lietuviškų 
suvenyrų“. Panašiai turėtų būti ir su 
Kalvarija. Tik, kaip nurodoma 
straipsnyje, - tam reikia, "kad atsi
rastų energingų, 'veiklių žmonių, 
sugebančių įžiūrėti privataus biznio 
perspektyvą“.

Užpuldinėjami gydytdjai

"Pirmadienio“ Nr. 5 laikraščio 
straipsnyje "Ginkluoti medikai?“ 
liečiamos greitosios pagalbos gydy
tojų problemos. Su rūpesčiu rašoma 
apie pasitaikančius gydytoją užpuo
limus.

"Beieškodami reikiamo adreso 
ir beklaidžiodami naktį tamsiomis 
tarpuvartėmis, kartais jie (gydyto
jai) patenka tiesiog į grėsmingas 
situacijas. Matyt, ne veltui kai 
kuriose buvusios SSSR miestuose 
greitosios pagalbos medikai ginklu
ojasi dujiniais balionėliais. Užpuo
likai tikisi medikamentų dėžėje 
surasti "kaifą“ teikiančių prepa
ratų“. Tokių užpuolimų jau būta 
Vilniuje. Straipsnyje klausiama, ar 
ne laikas ir mūsų gydytojams apsi
ginkluoti?

V. Dimas

Pagerės 
telefoniniai pasikalbėjimai su 

Baitijoskraštais
Nuo 1993 metų vasario 14 d. pagerės telefoniniai 

pasikalbėjimai su Lietuva, Latvija ir Estija.
Nuo vasario 14 dienos įsigalios nauji kodai:
Lietuvai - 010370
Latvijai - 010 371
Estijai-010 372
Šie kodai galios pasikalbėjimams telefonu 
tik iš Didžiosios Britanijos.

Norint paskambinti, pavyzdžiui, į Vilnių, reikia rinkti taip: 
010 3702 XXXXXX Užs. 783

Miestas City Code Miestas City Code
Alytus 35 Panevėžys 54
Anykščiai 51 Pasvalys 71
Birštonas 10 Plungė 18
Biržai 20 Prienai 49
Druskininkai 33 Raseiniai 28
Elektrėnai 37 Radviliškis 92Gargždai 40 Rokiškis 78Ignalina 
Jonava

29
19 Šakiai 47

Joniškis 96 Šilalė 69
Jurbarkas 48 Šilutė 41
Kaišiadorys 56 Širvintos 32
Kaunas 7 Švenčionys 17
Kėdainiai 57 Šiauliai 14
Klaipėda 61 Skuodas 16
Kretinga 58 Sniečkus 66
Kupiškis 31 Tauragė 46
Lazdijai 68 Telšiai 94Marijampolė 43 Utena 39Mažeikiai 93
Molėtai 30 Varėna 60
Nida 59 Vilkaviškis 42
Pakruojis 91 Vilnius 2
Palanga 36 Zarasai 70

Š. m. vasario 28 d. (sekmadienį) 
DBLS-gos Derby skyrius rengia

Vasario 16-sios minėjimą
Minėjimas įvyks minėtą dieną, 14 vai. p.p. Ukrainiečių 

klubo patalpose, 27 Charnwood Str. Derby.
Minėjimo oficialioji dalis - p. J. Maslausko paskaita.

Po minėjimo įvyks skyriaus metinis narių susirinkimas, kuris 
šiemet turės lemiamos reikšmės. Be to, bus renkamas atstovas į 
DBLS-gos bei Lietuvos Bendrovės Suvažiavimą Londone.

Susirinkusieji bus vaišinami kavute bei skanumynais.
Visus narius, akcininkus bei svečius, maloniai kviečiame į 

minėjimą bei susirinkimą.
Valdyba

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Siūlo šias paslaugas: 

parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 
užsako vieSbučius.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel travel Service LTD 

Hayling Cottage Stratford St. Mary 
Colchester Essex CO7 6JW 

Tele/Fax 0206 322352
Užs. 784

Jaunųjų komersantų 
mokykla Šiauliuose

Šiaulių prekybininkų mokykloje 
atsirado nauja specialybė - jaunasis 
komersantas.

Mokytis šios specialybės reikia 
dvejus metus, per kuriuos mokiniai 
įgis komercinių žinių, mokės įs
teigti įmonę ir organizuoti jos veik
lą. Į šią specialybę priimami vidu
rinių mokyklų abiturientai. Prakti
ką jaunieji komersantai atliks įvai
riose akcinėse bendrovėse.

Nuotraukoje: jaunosios k- 
omersantės Rasa Švažaitė ir 
Kristina Janutienė užsiėmimų 
metu.

Antano Dilio (ELTA) nuotr.

2
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Per Etikos filosofiją 
į žmogaus gerumą

Kodėl taip dažnai žmogus viena 
kalba, o kita daro? Kodėl gražios idė
jos lieka neįgyvendintos? Kodėl nesi
jaučiame esą laisvi ir saugūs Nepri
klausomybę atkūrusįoje Lietuvoje? 
Kodėl tiek daug gyvenimu nusivylu
sių? Vien pernai nusižudė daugiau 
kaip 1300 žmonių. Kodėl tiek daug 
smurto? Kur mes einame ir kas mūsų 
laukia?

Tai ne šiaip retoriniai klausimai, į 
kuriuos bus mėginama atsakyti Eti
kos filosofijos seminare. Vilniaus 
universiteto dėstytojos Lilijos Tal- 
montienės manymu, seminare bus 
kalbama apie žmogaus didžiąsias 
vertybes - meilę, tiesą, savitvardą, pa
kantumą ir atlaidumą, apie tai, kaip 
priversti žmogų susimąstyti pačiam 
dėl savo elgesio ir gyvenimo būdo, 
kad toje visuotinėje sumaištyje nesu
kerotų laukiniai instinktai. L. Tal- 
montienė mano, kad kiekvienas, kuris 
nori tobulėti, puoselėti pradus, Etikos 
filosofijos seminare patirs daug nau
dos. Seminaras vyks kiekvieną antra
dienį Mokytojų namuose.

Tautos namų idėja

Lietuvos Mokslų akademijos sa
lėje susirinkę garbūs vyrai - moksli
ninkai, menininkai, rašytojai, filoso
fai, aktoriai, kalbininkai - prabilo apie 
Tautos namų atkūrimą. Žinoma, jog 
šio amžiaus pradžioje Jonas Basana
vičius ir Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis puoselėjo šią idėją ir buvo 
pradėję ją įgyvendinti, bet sutrukdė 
Pirmasis pasaulinis karas. Per tą laiką 
iš esmės viskas pasikeitė. Toje vieto
je, kur Lietuvių kultūros draugija 
vaizdavosi Tautos namus, šiandien 
stovi Profsąjungų rūmai. Ne itin gra
žus statinys, bet šiaip ar taip buvęs iki 
šiolei kultūros židinys. Dabar jau 
merdintis. Kaip ir daug kas kita.

Apie tą merdėjimą, visuotinės 
kultūros praradimus su širdgėla kal
bėjo Tautos namų tarybos nariai ir jos 
garbės pirmininkas Justinas Marcin
kevičius. Kaip pasakė filosofas Arvy
das Šliogeris, bėda yra ta, kad visu 
greičiu Lietuvon veržiasi masinė Va
karų kultūra, technologinė civilizacija 
pačiais blogiausiais pavidalais. įdomu 
ir tragiška yra tai, kad nuo bolševiki
nės kultūros buvo ginamasi visomis 
išgalėmis, o pseudokultūra ateina be 
pasipriešinimo, tarsi laukiama. Žmo
gus lengviausiai perima pačius blo
giausius tariamos kultūros bruožus, 
nes tam nereikia didelės išminties. 
Paradoksalu, bet dabar iškilęs kur kas 
didesnis pavojus mūsų autentišku
mui, savitumui nei buvo bolševikme- 
čiu. Jei be atrankos ir nesusimąstyda
mi viską rysim, kas ateina per Vakarų 
televiziją, kiną ir spaudą, netruks 
išaušti diena, kai mes pakeisime savo 
spalvą ir užmiršime, kas esą. Liūdna, 
kad tasai procesas vyksta ne tik sosti

Jubiliejinė, 

40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ

įvyks 1993 m. rugpjūčio 1-8 dienomis 
Vokietijoje, Augsburgo vyskupijos akademijoje 

HAUS ST. ULRICH, Kappelberg 1, 8900 Augsburg-1 

Pragyvenimas dienai kainuos 77 DM.
Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Registruotis pas Aliną Grinienę:
A. Grinius 

Diamanstr. 7, D-8000 Munchen 50, Deutschland 
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nėje ar didmiesčiuose, bet ir kaime. 
Prieš porą dešimtmečių kaime dar 
galėjai sutikti tikrą valstietį, išgirsti 
autentiškų liaudies dainų. Dabar jų li
kę vos vienas kitas. Nors kaimas vi
sais laikais buvo tautinių vertybių 
puoselėtojas ir saugotojas.

Ar yra kokia išeitis? Ar galima 
įpūsti jau išblėsusią ar visiškai be
blėstančią tautos savimonę iš centro, 
inteligentų pastangomis? Šitas klausi
mas labiausiai jaudina Tautos namų 
idėjos gaivintojus. Viena aišku, jog 
tai turėtų būti ne dar vienas muziejus, 
pagaliau ne koks rezervatas, o šven
tovė, kurion su savo dvasios turtais 
ateitų kiekvienas, kuriam Lietuva 
brangi kaip Tėvynė.

Kol kas tėra tik gera idėja. Kaip ją 
pavyks išplėtoti ir įgyvendinti, žino
ma, priklausys ne tik nuo tos idėjos 
iniciatorių. Gal šiuo klausimu savo 
nuomonę galėtų tarti ir užsieniuose 
gyvenantys?

Pats piešia ir kitus 
moko

Didžiai prasminga, kad Vito Sa
kalausko grafikos paroda atidaryta 
Mykolo Žilinsko dailės galerijoje 
Kaune. Tai rodo savotišką kartų per
imamumą. Mykolas Žilinskas, prieš 
bolševikmetį dirbęs valstybinį darbą, 
1940 metais pasitraukęs į Vakarus, 
daug nuveikęs lietuvybės puoselė
jimo labui, Kaunui dovanojo didžiulę 
meno vertybių kolekciją. Kauniečiai, 
dėkingi už dailininko patriotiškumą ir 
taurumą, gražiai pagerbė jo atmini
mą. Švento Archangelo Mykolo baž
nyčioje šventas mišias aukojo kuni
gas Ričardas Mikutavičius, Petrašiū
nų kapinėse buvo pašventintas antka
pinis paminklas, sukurtas skulpto
riaus Vytauto Narušio. Amžino poil
sio vietoje padėta gėlių, uždegta žva
kelių.

Praėjo metai, kai Anapilin iškelia
vo Kauno paveikslų galerijos funda
torius. Tačiau jo pradėtų gražių darbų 
tradiciją tęsia jaunesniosios kartos 
išeiviai. Vitas Sakalauskas gimė 
Amerikoje ir gyvena Amerikoje. Ari
zonoje jo namai. O Kaune jis dar tik 
pusė metų. Vytauto Didžiojo univer
siteto studentams skaito paskaitas 
apie JAV pokario metų dailę, moko 
piešimo paslapčių.

Per pusmetį gerokai prisitaikęs 
prie Lietuvos buitinių nepriteklių, po 
paskaitų dėstytojas intensyviai dirba. 
Laimė, teta jam užleido gana šviesų 
ir pakankamai erdvų kambarį. Visus 
Lietuvoje pieštus grafikos lakštus Vi
tas Sakalauskas padovanojo Lietuvai. 
Tie dovanoti darbai šiomis dienomis 
ir eksponuojami Kaune.

Vitas Sakalauskas yra iš tų daili
ninkų, kurių kūrybinei brandai ir sa
viraiškai didelės įtakos turėjo šiuolai
kinis modernusis menas. Kovo mė
nesį ekspozicija bus perkelta į Vil
nių, Šiuolaikinio meno centrą.

Salomėja Čičišldna

R. Sukocko gobelenų paroda

Kauno paveikslų galerijoje įvyko dailininko Roberto Sukocko kamšytinių gobelenų parodos uždarymas. 
Vakaro metu buvo demonstruojami iš dailininko gobelenų pasiūti drabužiai, kuriuos demonstravo "Gabijos" 
grožio teatras.

Vakaro metu. Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Vydūniškoji šviesa
Pasikalbėjimas su Vydūno draugijos pirmininku, 

filosofu Vaciu Bagdonavičiumi

- Artėja 125-osios Vydūno gimimo 
metinės. Lietuvoje šią jubiliejinę datą 
Ženklina Šilutėje surengta pasaulinė 
ekslibrisų paroda. Tačiau labiausiai 
čia laukiama filmo premjeros.

- Tikiuosi, kad dokumentinį filmą 
apie Vydūną, kurį kuriame kartu su 
žinomu šio žanro meistru Zacharijumi 
Putilovu, šiai jubiliejinei dienai spėsi
me užbaigti. Sumanymas kilo tada, kai 
po Sąjūdžio suvažiavimo įsisteigė Vy
dūno draugija. Susirinkusieji turėjo 
įvairiausių, net pačių fantastiškiausių 
pasiūlymų. Visiems buvo aišku, kad 
Lietuvoje reikia Vydūno Raštų, Tilžėje 
- muziejaus. Tačiau žiūrėdami filmą 
žmonės ne tik Lietuvoje,, ne tik kal
bantys lietuviškai, galėtų plačiau su
žinoti apie Vydūno fenomeną, apie vy- 
dūnizmo esmę, bet ir kartu lengviau 
suvoktų jo aktualumą šiomis dienomis. 
Geriausiai tam tiko filmas. Tą mintį 
nešiodamas galvoje, susitikau Z. 
Putilovą ir pasiūliau imtis šio darbo. 
Ėmėme ieškoti medžiagos. Lipės ap
skrities muziejaus darbuotojai pado
vanojo du dokumentinius video filmus 
apie Detmoldą, kur gyveno Vydūnas, 
gavome išeivių brolių Matuzų filmuotą 
juostą apie pabėgėlių iš Lietuvos 
gyvenimą Vokietijoje, o tarp jų juk bu
vo ir Vydūnas. Trečiasis filmuotos me
džiagos šaltinis - Maskvos ir Belyje 
Stolby archyvuose surasti vokiečių ir 
sovietinių operatorių "įamžinti karo pa
baigos vaizdai. Jie atspindi įvykius ir 
nuotaikas Rytprūsiuose, ypatingai tar
pukario laikotarpiu, kai kilo nacizmas. 
Tai tiesiogiai susiję su Vydūno gyven
tu laiku. Taip pat šiame filme žadame 
parodyti daug ką dar nematyta, anks
čiau neprieinamos medžiagos arba jau 
pamirštą 1946-aisiais darytą kroniką. 
Tai unikalūs kadrai. Deja, kol kas pa
ties nufilmuoto Vydūno dar neturime. 
Tiesa, Čikagos Vydūno fondo pirmi
ninkas V. Mikūnas žadėjo padėti 
mums Amerikoje surasti tuos kelis po 
karo filmuotus epizodus iš tremtinių ra
šytojų suvažiavimo Vokietijoje. Tad 
manau, kad mums vis tik pasiseks at
kurti Vydūno fizinės išvaizdos raidą.

- Filmą, pavadinote pagal vieną 
Vydūno posakį ”Tamsoje būti šviesa“. 
Deja, ta vydūniškoji šviesa Lietuvoje 
dar nepasklidusi, čia siaučia smurtas, 
prievarta, godumas. Tokių apgailes
tavimų girdėjau ir Vydūno draugijos 
vakare: ”Vydūnas sugrįžo į Lietuvą, 
bet Lietuva nesugrįžo į Vydūną“.

- 1991 m. rudenį į Lietuvą parvežti 
palaikai vis tik pastebimai sureikšmino 
Vydūno buvimą. Manau, nuo tada ir 
prasidėjo jo sugrįžimas, nes iki tol po

žiūris į šį mąstytoją buvo labai sumen
kintas. I jo filosofiją, į jo veiklą žvelgta 
kaip į nereikšmingą. Mažai kas iki 
šiandien Vydūną vertina kaip fenome
ną, išsakiusį paprasčiausias tiesas ir raš
tu, ir savo gyvenimo būdu. Gal teorine 
prasme jo išskaidyti filosofiniai darbai 
neprilygsta pasauliniams filosofų trak
tatams, tačiau jo kūrybą susiejant kartu 
su veikla, susidaro ypatingas dalykas. 
Tai įmanoma suprasti tik pažinus visą 
Vydūną. Tad ir sugrįžti jis visas negali 
vienu kartu. Palaikų pervežimas į Lie
tuvą - tai ritualinis aktas, kuris jau įvy
kęs. Taigi Vydūnas jau yra, šalia M. K. 
Čiurlionio, šalia Putino, šalia kitų lietu
vių didžiųjų mąstytojų. Nors akademi
nėje dvitomėje lietuvių literatūros isto
rijoje jis buvo pateiktas toli nuo klasi
kų, prie trečiaeilių, įdedant nedidelę 
nuotrauką. Ir tai buvo didžiulė neteisy
bė. Už ją negalime kaltinti net bolše
vikmečio, juk nieks netrukdė Vydūno 
traktuoti kaip didelio kūrėjo. Dabar gal 
šią literatūros istorikų klaidą atitaisys 
išėję ’’Raštų“ tomai. Tačiau knygos - 
tik išorinis sugrįžimas, tik galimybė jį 
skaityti, pasirinkti tarp kitų. Jeigu nebus 
Vydūnas skaitomas, nebus susidomėji
mo - nebus ir galutinio Vydūno sugrįži
mo. Kol jo mintys nereikš, jog negali
me taip gyventi kaip šiandien gyvena
me, taip elgtis, kaip dabar elgiamės, kol 
nebus pasiduota jo sugestijai. Būtent 
šia prasme Lietuva turi sugrįžti į Vydū
ną. O kad ji nesugrįžo, o žengė keletą 
žingsnių nuo jo, tai rodo, kad tikrasis 
suartėjimas dar toli. Tačiau į šią situaci
ją nereikia žvelgti kaip į tragediją: tie
siog patys sau turime tarti, kad užtenka 
tam blogiui nuolaidžiauti. Jei ne vienas 
ir ne du sakys ’’kaip sakė Vydūnas!..“ - 
taps vydūniškos elgsenos formuotojais, 
jei imsis šio darbo mokyklose, jei teat
rai pastatymais sieks ne aštriai, skau
džiai draskyti žmogų, o nešti gerumą, 
kaip poezija, muzika. Deja, teatralai dar 
nesusirgę Vydūnu.

- Bet juk blogis ne vien čia, 
Lietuvoje,  jo pilnas pasaulis.

- Todėl ir norėtųsi, kad Vydūnas iš
eitų į pasaulį, kaip ir pati Lietuva. Nors 
dabartinis jos vienintelis tikslas - su
tvarkyti ekonomiką, tai yra pasivyti 
Vakarus, kaip būsimą rojų. Būtų gaila, 
jei ir ateityje liktų tik toks vienintelis ir 
pagrindinis mūsų tikslas. Juk Vydūnas 
rašė: vargas ar prabanga - ne taip svar
bu, žmogiškumą reikia išlaikyti ir ug
dyti ir skurde, ir didžiausioje praban
goje. Jeigu to nėra, tai šiandien matome 
kas aplinkui darosi. Jei žmogaus 
gyvybė niekas, tai kas tada didesnė ver
tybė už ją? O jei piktadariai pažintų 

Lydūniškąją dvasią, ar neprabiltų jų 
sąžinės? Ne, Vydūnas nepropagavo 
skundo, nes skurdas, jo manymu, dvasiš
kai gniuždo žmogų. Jis kovojo, kad Lie
tuva tvarkytųsi, kad civilizacijos padėtų 
žmogiškumui plačiąja prasme. Jis ne
teigė, kaip daug kas mano, kad badas, 
alkis - gerai, bet pasisakė už darbą, kū
rybą. Todėl norėtųsi, kad ir mes suvok
tume, jog tie mūsų tikslai, kurių siekia
me atsiraitoję rankoves - tai tik priemo
nės ir kad padaryti daiktai nėra stabai.

- Gal platus Vydūno gimuno die
nos minėjimas Lietuvoje bus ta žva
kelė, kuri mis blaškyti dvasios tamsą? 
Kaip Vyriausybinės Vydūno 125-ųjų 
gimuno metinių jubiliejaus komisijos 
nario norėčiau pasiteirauti: kaip 
Vydūno atminimą ruošiamasi įamžin
ti Lietuvoje, ir ne tik laetuvoje?

- Pirmiausia Vydūnas turėtų būti 
pagerbtas ten, kur gyveno. Tačiau de
rybos su Kaliningrado ir Sovietsko va
dovybe nelengvos. "Jūs Vydūno mu
ziejaus dar neturite Lietuvoje, o jau 
norite įrengti Tilžėje“ - spyriojosi jie. 
Ką galėjai paaiškinti, nebent tai, kad K. 
Donelaičio muziejaus Lietuvoje taip 
pat nėra. Taigi Vydūnas turėtų būti 
pagerbtas, nesvetimas ir rusams. Ta
čiau jis ypač reikalingas ten gyvenan
tiems lietuviams. Kadangi šiandien jų 
situacija yra blogesnė, negu vokiečių 
laikais, gyvenant Vydūnui. Čia religinė 
bendruomenė, mokyklos dar tik atsiku
ria. Gaila, kad jie patys nesugeba paro
dyti savo vidinio poreikio, o tai apsun
kina visus reikalus. Juk, pavyzdžiui, jie 
patys, o ne mes Lietuvoje, galėtų leisti 
"Donelaičio žemę“, patys rinkti medžia
gą, kelti aktualijas. Tačiau ne visus, bet 
daugelį šiame krašte gyvenančių pavei
kusi ne vien baimė, bet ir abejingumas 
savo tautiškumui, nemokėjimas kovoti 
už savo teises. O vietos valdžia kaip tik 
ir naudojasi tuo. Juk kaip paaiškinti ne
norą išnuomoti Lietuvai Vydūno namą, 
motyvuojant, kad "liaudis nesupras jų, 
kai žmonėms duonos trūksta, o čia sveti
ma valstybė muziejų kuria“. Tačiau kai 
filmavome Vydūno namą, žmonės gat
vėje domėjosi, kam tai daroma, gerano
riškai mums pritarė, siūlėsi net padėti. 
Tik gaila, kad apie Vydūną jie nieko ne
žino. Dėl to mes kalti, kad tik dabar ver
čiame literatūią apie Vydūną į rusų kal
bą. Tačiau aš manau, kad muziejaus rei
kalų nereikia skubinti. Svarbu, kad dar
bas būtų pradėtas. O kertinis akmuo bus 
padėtas, kai jubiliejaus dienomis pasira
šysime sutartį dėl Vydūno namo išnuo
mavimo 99 metams.

Kalbėjosi Danutė Šiaudinytė

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1993 m. vasario 18 d. N r. 6 (2241)

Iš mados 
žvaigždžių 
gyvenimo: 
Aksana 
Naujokienė
Skyrelį veda dailininkė 
Zita Gustienė

Šį kartą noriu papasakoti Jums 
apie žvaigždę, žibėjusią ilgus metus 
Lietuvos padangėje, apie top modelį
- manekenę - Aksaną.

Prieš keletą metų, kuriant kostiu
mus filmams, teko išgirsti vieno Lie
tuvos kino studijos režisieriaus frazę 
’’...nėra nepamainomų žmonių...“. Aš 
absoliučiai su tuo nesutinku! Aksana
- viena iš tų nepakartojamų! Reikia 
tik tuos žmones, kurie lyg vedliai 
praskina kelią savo profesijoje ki
tiems, gerbti, vertinti ir labai tausoti.

Truputis informacijos iš Aksanos 
Naujokienės gyvenimo.

Būdama 20 metų pradėjo dirbti 
manekene Vilniaus modelių namuo
se. Demonstravo Lietuvos autorių 
drabužius Londone, Tokijuje, Osako
je, Kopenhagoje, Berlyne, Maskvoje, 
Leipcige, Bratislavoje, Sofijoje ir Lt.

Yra puiki žmona, dizainerės 
Ievos mama, nuostabi kulinare. Vie
na, kuo tikrai gali neabejoti - jei ji su
tiks paruošti simpatiškas ilgakojes, 
ilgakakles mergaites “Mis Lietuvos“ 
konkursui ar darbui “Madų dienų“ 
festivalio metu - jos tikrai taps 
žvaigždėmis ir karalienėmis.

Dabar jos mokinės - gražiosios 
lietuvaitės - dirba: Žavinta - Milane, 
Eglutė - Vienoje, Loreta - Londone...

Sėkmės tau, Aksana!
Zita

Nuotraukose - Aksana Naujokienė.

Nemirtinga kaimo dvasia
Kultūrologinis etiudas

Kaimietis dirbo sunkiai ir daug. 
Sekmadienis tapo ne pamaldų ir atgai
vos, susikaupties ir šeimos bendro pa
sibuvimo diena, o alinančio darbo sa
vo šešiasdešimtyje arų vergadieniu. 
Nuovargį ir fizinę išseką apliedavo al
koholiu, o jaunimas nejučiomis pradė
jo narkotizuotis. Kaimo vyrai žuvo 
avarijose, padidėjo savižudžių skai
čius. Netgi griškevičiai ir bieliniai slo
pino folkloro šventes, kraštotyrininkų 
ramuvas, kitas tautiškumo apraiškas, 
neleido rengti Joninių, krikštynų, Mo
tinos dienų. Klasikų raštų knygose at
sirado daug kupiūrų, kitokių nutylėji
mų, į meną buvo žvelgiama per klasių 
kovos prizmę, per socialistinio realiz
mo “teorinius“ postulatus. Išeivijos li
teratūra netgi lituanistams buvo terra 
incognita.

Baisiausia - plėtėsi dvasinis skur
das.

Šventės sumenko, apeigos supri- 
mityvėjo, tradicijos išsigimė, o kasdie
nybė slopi ir niūri. Nors slapčiausiuo
se sielos kampeliuose dažnas lietuvis 
tikėjosi, kad imperijos laikai ir genoci
dinis dvasios niokojimas baigsis, kad 
laisvės balsas ir tautinis atgimimas yra 
netolimos ateities tikrenybė. Viltis 
švietė, nes gyvenimo ideologizavimas 
buvo mitiškai stulbinantis, prievartiš- 
kai sankcionuotas ir teoriškai nepa
grįstas. Žmones itin vargino tuščios ir 
beprasmės rinkiminės kampanijos, 
spalio ir gegužės demonstracijos (dėl 
nedalyvavimo beveik kiekvienas su
augęs pilietis turėjo pasiaiškinti), leni
ninės talkos, kuriose buvo daugiau 
girtaujama negu dirbama, laiką gaiši
no priešsuvažiaviminiai mitingai, kaž
kokių agresorių smerkimai, politinės 
akcijos. Saugumo tarnybos buvo ap- 
raizgiusios visus žmones. Buvę trem
tiniai neturėjo ramaus gyvenimo, juos 
įvairiopai persekiodavo darbe, neleis
davo įsidarbinti kūrybingesniame dar
be. Laikraščius ir žurnalus reikėjo pre
numeruoti būtinai pagal iš anksto iš
dalintą planą. Vis reikėjo girtis ir įro
dinėti, kad šiemet dirbta geriau negu 
pernai. Laikraščiai tapo absurdų kupi
ni. Visuomeninė nuosavybė taip nu
žmogino kaimo žmones, kad jie per 
fizinį darbą prarado savo dvasią, kū
rybinę įkvėpti, atsakomybę ir sąžinę, 
optimistinę sampratą. Labai slėgė bui
tį nuolatinis kasdieninių prekių sty
gius. Vis buvo grasinama, kad netek
site ganyklų, pašarų, malkų. Kelia
klupsčiavimas žemina kaimo žmogų 
ir sparčiai išaugina bajoraičius, kara
liukus, šlėkteles, kurie visuomet susi
rasdavo užjautėjų partkomuose, vyk
domuosiuose komitetuose.

Nelengva įvertinti tą slogųjį laiką, 
kai žmogus kasdien buvo nužmogina
mas, kai jo kūrybinis darbas buvo nu
vertinamas, kai ideologija kaip gripo 
ar paslėpto maro bacilos skverbėsi į 
žmogų. Nemažai žmonių tapo išvers- 
takailiais, buvę stribukai (“liaudies 
gynėjai“) didžiavosi savo “darbais“, o 
revoliucionieriai, dažniausiai mažaraš
čiai ir tinginiai, gal tiktai raudonos vė
liavos kotą palaikę, ėmė srautais ga
minti "memuarinę“ literatūrą apie save.

Partijos ir tarybinės valdžios jubi-

Tęsinys. Pradžia Nr. 4.

liejams būdavo prigaminami kalnai 
medalių ir kitokių ženklelių. Juos dali
no nuo pat viršaus iki apačios. Ir vals
tybinės premijos, tiesa, buvo žarsto
mos dešinėn ir kairėn - ir meninin
kams, ir žemdirbiams, ir mokslinin
kams. Nutilo dabar tie laureatai rašy
tojai.

3. Atgimimo tiesa 
ir ateitis
Šiandien laisvėjančioje Lietuvoje 

niekam kitam taip nelemta atsinaujinti 
kaip kaimo žmogui, kurio skurdi dva
sia naujomis sąlygomis turi atsitiesti, 
nes gyventi taip kaip gyventa, jau 
nebeįmanoma. Savarankėjantis eko
nominis valdymas, skubus žemės pri
vatizavimas, naujieji rinkos dėsniai 
reikalaute reikalauja iš kaimiečio blai
vios gyvensenos, mąslaus proto. Vie
na, kas kaime dar išliko - tai iš senų 
laikų perduodama kaip taurumo ir pa
veldimumo estafetė - darbščios ran
kos. Taigi, nuo ko pradėti ir kuo pasi
kliauti? Kur šiandien dingo tie “gud
reivos“ mokytojai, alinę ir vulgarinę, 
draskę ir maitoję amžių bendruome
nės sanklodą, kaip tyriausią Lietuvos 
kaimo būties paveldą? Socializmo 
statytojai ir "naujojo“ kaimo kūrėjai, 
vieni dar suspėjo sau ir savo vaikams 
pristatyti mieste namų, vilų, kiti prasi
gėrė, treti griebėsi verslų, nes duoną 
jau tenka savo rankomis užsidirbti, o 
ketvirtieji vis dar kaišo pagalius į tau
tos ratus: šoka pagal Maskvos dūdelę, 
talkina burokevičiams, kuoleliams, 
tiems Lietuvos pardavikams ir niekin
tojams, grobikams ir savivaliautojams. 
Neverta tikėtis, kad kas nors iš kur 
nors atvykęs išmokys kaimietį, kaip 
reikia jam gyventi, ar patars, ką Lietu
vos laukuose sėti ir sodinti. Jis pats, 
tas k a i m i e t i s , tai jau moka pada
ryti. Be abejonės, reikia laiko. Žemė, 
kas ją dirba, visiems yra dosni irsotin- 
ga. Žemė amžiais maitino, rengė, mo
kė. globojo ir saugojo Lietuvos žmo
gų nuo Dievo nelaimių, grobikų už
mačių ir plėšrūnų siautėjimų. Tai, kas 
sunaikinama žmogaus dvasioje, kultū
roje, daugeliu atveju nebeatstatoma,- 
dvarai ir palivarkai, ūkininkų sodybos 
ir landšaftas, senieji keliai, papročiai, 
upių senvagės, memorialinės vietos, 
tarmės, bendrabūvis,- bet daug kas iš
kyla iš užmaršties, daug kas stojasi į 
savo vietas. Sugrįžta istorijos knygos, 
Respublikos laikų visuomenės veikėjų 
raštai, atvira savilaida. išeivių literatū
ra kuriam laikui nurungė vietos litera
tus. Mokykla po truputį jau keliasi ir 
atgimsta bei atsigauna po ilgų, ilgų 
šantažo, genocido ir prievartos metų. 
Ypač ženklus darbas dirbamas - stato
mi ar atstatomi kultūros paminklai: 
kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, 
memorialiniai akmenys, ąžuolų .girai
tės. Nepriklausomybės laikų brangios 
relikvijos. Nuo 1988 metų rudens iki 
1991 metų pavasario naujai iškilo virš 
250 paminklų. Jie simbolizuoja isto
rijos atmintį, žmogaus kūrybines ga
lias, kultūros sugrįžtį, etniškumo pra
dus ir tautiškumo savastį.

Aleksandras Šidlauskas

Antroji Lietuvos Parlamentinė grupė Londone
Sausio 30 dieną į Londoną atvy

ko antroji Lietuvos Seimo parlamen
tinė grupė: prof. dr. Kazimieras An
tanavičius, dr. Laima Andrikienė, 
ekonomistė Sigita Burbienė, Andrius 
Kubilius, Feliksas Kolosauskas, dr. 
Vincentas Pranevičius. Arminas 
Raškinis ir parlamentinių ryšių sek
retorius Kąstytis Skusėnas.

Sausio 31 dieną Lietuvos Res
publikos ambasados patarėjas dr. 
Antanas Nesavas atlydėjo visą parla
mentinę grupę į Londono lietuvių 
Katalikų centrą. Jie dalyvavo pamal

dose. Po pamaldų parapijos menėje 
susitiko su Londono lietuviais. Prof, 
dr. K. Antanavičius kaip grupės vado
vas padarė pranešimą apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, pavojus jai, sakyda
mas, kad "dinozauras subliūško, tik 
letenos liko, bet jos dar pavojingos...“ 
Po pranešimo kai ką papildė kiti 
Seimo nariai.

Vienas klausimas atstovams buvo 
apie tai, kad Seimo rinkimai buvo netei
singi, Lietuvos spauda ir televizija rėmė 
LDDP kandidatus. Atsakymas gautas, 
bet labai aplinkiniais pasisakymais, o A.

Raškinis, beaiškindamas apie rinkimus, 
pasakė, kad dauguma Lietuvos laik
raščių persimetė į pornografiją. Ar tai 
tiesa? Buvo kalbama apie nuosavybės 
susigrąžinimą, pilietybę, pasus, pagali
au. ir apie prezidento rinkimus. Taip ir 
prabėgo pora valandų.

Delegacijos grupė, atsisveikinda
ma su londoniečiais, apdovanojo para
pijos tarybos pirmininką Stasį Kaspa
rą knygomis "Lietuvos istorijos pa
minklai“, "Vaikai piešė laisvę" ir. šiek 
tiek pasikalbėję su londoniečiais, išvy
ko apžiūrėti Londono įžymybių.

Tos pačios dienos vakare įvyko ki
tas susitikimas Lietuvių namuose 
Londone, kuriame dalyvavo DBLS- 
gos Centro valdybos nariai J. Alkis, S. 
Kasparas, Jonas Juozapavičius-Millas 
ir buvusieji DBLS-gos Valdybos 
pirmininkai: M. Bajorinas, P. Varkala, 
K. Tomošiūnas, svečiai dr. A. Nesa
vas. ekonomistas V. Gedmintas ir K. 
Antanavičiaus dukra Aušra Antana
vičiūtė iš Berlyno.

Užkandžiaujant vyko pokalbiai, iš
klausyta Parlamentinės grupės atstovų 
pranešimai. I klausimą, ar yra gerų 
bankų specialistų. Seimo atstovų nuo
monė buvo, kad Lietuvos vyriausybė 
nesugeba pritraukti gerų specialistų iš

lietuviškos išeivijos ar užsienio šalių. 
Kodėl taip yra, nepasisekė sužinoti. 
Buvo daugiau įvairių pasikeitimų 
nuomonėmis, Lietuvoje be nuošir
džios kritikos ir savikritikos nieko 
gero negalima sukurti.

Parlamentarams buvo pateiktas 
pasiūlymas-prašymas, kad Lietuvos 
Seimas įsteigtų kokią nors atžymą 
Lietuvos laisvės kovos draugams už
sieniečiams, kurie talkino lietuviškai 
išeivijos bendruomenei siekiant Lie
tuvai nepriklausomybės. Jų buvo 
daug, dabar laikas jiems atsidėkoti. 
Parlamentarai pasižadėjo tą prašymą 
iškelti Seime.

Stasys Kasparas
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Vaikų psichinės sveikatos 
centras Vilniuje

Didžioji tautos knyga - 
Lietuvių kalbos žodynas

Pagalba Lietuvos vaikams. Pirmas iš kairės - ekspremjeras A. 
Abišala, palydintis dar vieną siuntą iš JAV į Lietuvą.

Pasikalbėjimas su filologijos mokslų kandidate, 
vienuole Antane Kučinskaite

Prieš du metus Socialinės Psi
chiatrijos Kongreso kvietimu Ameri
koje lankėsi vaikų psichiatras ir tuo
metinis Lietuvos Psichiatrų Sąjungos 
pirmininkas dr. Dainius Pūras.

Savo kelionės metu, kurią koordi
navo APPLE bendrija, dr. D. Pūras 
aplankė ir Filadelfiją. Turėjome pro
gą išgirsti apie specialių vaikų būklę, 
jų gyvenimo sąlygas internatuose ir 
namuose. Dr. D. Pūro apibūdinta psi
chiniai pažeistų vaikų padėtis sukrėtė 
ne vieną klausytoją. Nuo tada ir užsi
mezgė kontaktai su tuo metu dr. D. 
Pūro iniciatyva steigiamu Vaikų Psi
chinės Sveikatos Centru Vilniuje. Tai 
buvo pirma pažangi sveikatos įstaiga, 
kurioje diagnozuojami vaikai su spe
cialiais poreikiais, sudarant jiems in
dividualias lavinimo ir mokymo pro
gramas.

Šio centro veikimo sunkumai bu
vo finansų stoka. Tad mes Filadelfijo
je pradėjome ieškoti būdų padėti cen
tro veikimui plėstis. Kreipėmės į Fila
delfijos Lietuvių Bendruomenės val
dybą, kuri iš ’’Dovana Lietuvai“ iždo 
paskyrė du tūkstančius dolerių. Taip 
pat kreipėmės į visuomenę per Ben
druomenės Balso radijo programą, 
aplinkraštį ’’LABAS" ir skautų ka
lėdinį vajų.

Už surinktus finansus buvo siun
čiamos pastovios siuntos Vaikų Psi
chinės Sveikatos Centrui. Jose buvo 
diagnozavimo, ugdymo ir mokymo 
priemonės, įrenginiai bei specialūs 
vaikiški baldai. Iš Charleso Beckerio 
mokymo priemonių parduotuvės bu
vo gauta didelė nuolaida, kuri labai 
padėjo padidinti paramą. Taip pat bu
vo sumokėtas CEC nario mokestis dr. 
D. Pūrui (Council for Exceptional 
Children). Iš šios organizacijos piges
niais tarifais buvo parūpinta daug ver
tingos medžiagos, mokslo knygų ir 
videojuostų. Centrui buvo paaukotas 
kompiuteris su printeriu ir daug pro
gramų, skirtų įvairaus lygio ypatingų 
vaikų lavinimui, tekstų redagavimui, 
duomenų bazėmis ir t.t. Daugelis iš 
šių programų, kurios labai brangios, 
buvo gautos per įvairias Amerikos 
mokslo institucijas. Pamažu mūsų 
veikla plėtėsi. Prisijungėme prie 
APPLE bendrijos ir šiuo metu vei
kiame APPLE specialios pedagogi
kos skyriuje.

Pernai vasarą man lankantis Lietu
voje susipažinau su Dana Migliova, 
’’Vilties“ bendrijos pirmininke Vilniu
je, kuri su dr. D. Pūru įsteigė Lietuvos 
šeimų, auginančių psichiškai ne
sveikus vaikus ir asmenis, bendriją 
’’Viltis“, turinčią skyrius daugelyje 
Lietuvos miestų. Pamačiau, kad šei
mų, kurios augina invalidus vaikus, fi
nansinė padėtis yra ypač sunki. Šian
dien ji ne daug tepasikeitė. Lietuvos 
visuomenės pažiūros į psichiškai ne
sveikus žmones dar labiau paskatino 
mane įsijungti į šį darbą. Mačiau aiškią 
diskriminaciją ir netolerantišką elgesį.

Grąžęs pradėjau ieškoti galimybių 
suteikti paramą šiam svarbiam tikslui. 
Su kitų žmonių pagalba kreipėmės į 
parduotuves ir privačius šaltinius dėl 
rūbų ir avalynės, į vienuolynų pensio
natus ir kitas sveikatos įstaigas dėl in

validų kėdžių, ramsčių, medikamentų 
ir į įmones dėl kompiuterių ir adminis
tracinių reikmenų. ’’Vilties“ bendrijai 
parūpinome kompiuterį, už kurį nese
niai gavome padėką. Rašoma kad kom
piuteris bus naudojamas informacijos 
kaupimui, statistikai bei išleidžiamų 
Lietuvos įstatymų rinkimui. Visas su
rinktas dovanas siunčiame į invalidų 
reabilitacijos namus ir ’’Vilties“ bend
rijos skyrius Vilniuje, Kaune, Vilka
viškyje ir Mariampolėje su BALFO, 
CARITAS ar asmeniška pagalba.

APPLE bendrijos pastangomis 
buvo užangažuota Pensilvanijos Švie
timo ministerija ir sudaryta komisija 
kuri pernai pavasarį lankė įvairias ins
titucijas bei internatus, stebėdama 
specialių vaikų būkę Lietuvoje. Grįžę 
parašė situacijos įvertinimą bei reko
mendacijas, kurios buvo pasiųstos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui ir švietimo mi
nistrui Dariui Kuoliui. Buvo reko1 
menduojamas integruotas specialių 
vaikų mokslas Lietuvoje ir greitesnis 
specialios pedagogikos mokytojų pa
juosimas. Labai aukštai įvertintas dr. 
Pūro vadovaujamas Vaikų Psichinės 
Sveikatos Centras Vilniuje. Buvo pa
siūlyta jo veiklą praplėsti visoms Pa
baltijo tautoms.

Šią komisiją sudarė dr. Jamesas 
Tuckeris, Pensilvanijos Specialios 
Pedagogikos Direktorius, prof. Karlas 
Janovitzas, Temple Universiteto Spe
cialios Pedagogikos dekanas, Charle- 
sas Wallas, Pensilvanijos Assistive 
Devices Centro direktorius ir Jūratė 
Stirbienė, Specialios Pedagogikos 
mokytoja ir APPLE direktore.

Jų pastangomis prieš porą mėnesių 
buvo atskraidinta Regina Skinkienė su 
sūneliu Aldu, sergančiu cerebraliniu 
paralyžium. Aldukas su mama pralei
do keturias savaites Hershey Medical 
Centre. Ten jam buvo pritaikyta išau
gimui skirta ortopedinė kėdutė - pirma 
jo gyvenime, specialus mokslui ir ko
munikacijai praplėsti kompiuteris ir 
daugelis kitų reikmenų. Visas kelionės 
ir gydymo išlaidas padengė Pensil
vanijos Švietimo skyriaus įsteigta Pen- 
Lith programa.

Vizitas buvo koordinuojamas 
APPLE Specialios Pedagogikos sky
riaus, kuris parūpino vertėjų ir globą 
vizito metu. Atradome daug gerada
rių, kurie kas dieną važinėjo po porą 
šimtų mylių iš Pensilvanijos, New 
Jersey ir Washingtono. Grįžus į Lie
tuvą, Regina Skinkienė perduos savo 
įgytas žinias Vilniaus mokytojų kva
lifikacijos kėlimo kursuose, kuriuose 
šiuo metu dėsto Jūratė Stirbienė iš Fi
ladelfijos.

Galėčiau suminėti dar daugelį pa
darytų darbų ir pastangų. Vis ateina 
nauji prašymai ir atsiveria naujos ga
limybės. Tačiau mūsų jėgos yra ribo
tos, reikalavimai didėja. Šiuo laiku 
mūsų grupė susideda iš šio skyriaus 
iniciatorės Raimondos Rukšienės, 
Jeano Dorro, Dalios Jakienės, Teresės 
Gečienės, manęs ir Jūratės Stirbienės. 
Turime daug talkininkų, tarp kurių 
yra amerikonų prekybininkų, moky
tojų, kaimynų ir darbo kolegų.

Rimas Jakas

Yra knyga, kuri pradėta rašyti dar 
nepriklausomos Lietuvos laikais ir ka
žin ar šiame tūkstantmetyje suspės iš
spausdinti paskutinį jos tomą. Tai aka
deminis ’’Lietuvių kalbos žodynas“. 
Gal todėl šiai knygai pasisekė išgyventi 
santvarkų pasikeitimus, okupacijas, 
kad nuo pat pirmųjų dienų ja rūpinosi 
nepaprastai atsidavę, savo gyvenimą 
lietuviškiems žodžiams paskyrę žrrio- 
nės. Filologijos mokslų kandidatė An
tanė Kučinskaitė viena beliko iš trijų 
žmonių kolektyvo, kurie iškart po karo 
sugriautame Vilniuje rengė spaudai 
antrąjį žodyno tomą. Trisdešimt metų 
kalbininkė tvarkė, pagal reikšmes klasi
fikavo, redagavo milijoninės kartotekos 
žodžius. Ir visus tuos metus valdžiai 
buvo ’’nepatikima“. Įtarta, kad šven
čiausios Jėzaus širdies kongregacijos 
mergaičių seminarijos ir Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos ir filosofi
jos fakulteto auklėtinė nepakeitė pažiū
rų. Sovietiniai valdininkai neklydo - 
Antanė Kučinskaitė buvo ir liko vie
nuolė. Jos ir didžiosios knygos.biogra
fijose labai daug panašumų.

- Akademinio ’’Lietuvių kalbos žo
dyno“ iniciatorius yra garsusis mūsų 
kalbininkas Kazimieras Būga, - pasa
koja Antanė Kučinskaitė. - Jis sumanė 
surinkti visus žodžius, kurie vartojami 
liaudies šnekamojoje kalboje ir raštuo
se. Ypač senuosiuose raštuose, kad pa- 
ryškėtų mūsų žodžio istorija. Būga spė
jo išleisti du sąsiuvinius. Jam mirus, 
darbą perėmė profesorius, vėliau aka
demikas Juozas Balčikonis. Pamatęs, 
kad surinkta medžiaga anaiptol nepa
kankama - per maža žodžių senųjų ir 
dabarties raštų, liaudies šnekamosios 
kalbos, ėmėsi tolesnio žodžių rinkimo 
darbo. Akademinio žodyno redakcija 
įsikūrė Kaune, Maironio namuose - 
Aleksote. Aš tuo laiku gyvenau šali
mais, Lietuvių moterų kultūros draugi
jos mergaičių mokytojų seminarijos 
bendrabutyje. Profesoriaus Juozo Bal
čikonio vadovaujami kalbininkai su
rinktą medžiagą skirstydavo abėcėlės 
tvarka. Aš buvau talkininkė - žodžių 
rinkėja. Vienam iš patyrusių pagalbi
ninkų - tokiam Napaliui Grigui - profe
sorius netgi patikėjo savarankiškai ra
šyti žodyno rankraščius, nors dažniau
siai pats rašydavo. Pirmasis tomas išėjo 
jau vokietmečiu, 1941-ųjų metų gale.

Tai buvo labai sunkus darbas, nes 
Balčikonis susigalvojo tokį žodyną, ko
kio nėra visoje Europos filologijoje. Ne
buvo tokio, kad į vieną knygą būtų su
dėti visi žodžiai iš raštų - nuo pat pirmo
sios lietuviškos knygos ir iš visų tarmių 
gyvosios kalbos žodžių su vartojimo 
pavyzdžiais. Išėjus pirmajam tomui, 
pradėtas rengti antrasis tomas. Buvo 
gerokai pasivaryta, nes jau darbuotojai 
turėjo praktikos. 1944 m. grįžo bolše
vikai, po metų atsikūrė Mokslų aka
demija, 1945 m. kovo mėnesį buvo pa
tvirtintas Lietuvių kalbos institutas. Jam 
pradėjęs vadovauti Juozas Balčikonis 
turėjo dvi valdines - amžinatilsį Bronę 
Vosylytę ir Antanę Kučinskaitę. Mūsų 
rūmai Antakalnyje stovėjo atokiau nuo 
gatvės, o arčiau prie gatvės buvo enka
vedistų užimtas namas. Kieme pjovė 
malkas vokiečių belaisviai. Tuo laiku 
nešildė butų, ir, žinoma, apie įstaigų 
šildymą nebuvo nė kalbos. O buvo šalta 
žiema. Kai sargyba nematydavo, papra- 
šydavom belaisvių glėbelio malkų ir 
mainydavom į kepaliuką duonos, nu
pirktą pagal korteles. Tada pasikur- 
davom židinį, nors rankas apšildavom.

1947 metais, kai buvo surinktas vi
sas antrojo tomo tekstas, mane koman
diravo į Kauną prižiūrėti spausdinimo 
darbą. Juo pasidomėjo cenzūra. Ir sura
do, kad žodis ’’Dievas“ rašomas iš 
didžiosios raidės. Politinis žlibumas! 
Kaip gali! Buvo nutarta tą lanką per
spausdinti ir pateikti Dievą iš mažosios 
raidės. Toliau cenzūra skaito, skaito - 
ogi mūsų sakiniai netinkami! Dievo 
vardas su pagarba tariamas, ir visa ro

do, kad žmonės Dievui lenkiasi. Viską 
iš esmės perredaguoti! Kaip galima 
gerbti nesamą būtybę?! Ieškant klaidų, 
- juo toliau į mišką, juo daugiau me
džių. Pasižiūrėjo, kaip žodis “draugas“ 
suredaguotas. Ogi “draugo“ šeštoji 
reikšmė, - nepatogu sakyt, - labai neti
kusi. Žodyne parašyta: “Atsisukęs no
rėtų savo draugą suėsti (išmatas)“. Bai
sus skandalas! Komunistams “draugo“ 
reikšmė - pagarbos žodis, o lietuvių 
kalbai - draugas tas, su kuriuo bičiu- 
liuojamės. Užkliūdavo ir tokie: “Dailiai 
sutvarkė šventorių" aiba pavyzdys žo
džiui “cicilikas“ - “Tėvai padorūs 
žmonės, o vaikai visi cicilikai“. Tris ar 
keturis žodyno lankus reikėjo iš naujo 
surinkti ir perspausdinti. O kitur, - nors 
profesorius Balčikonis buvo labai lėtas, 
taikus žmogus, bet vis tiek sugebėjo 
kovoti! Kartais ir kumščiu trenkdavo į 
stalą. Ir daug daug ką apgynė, sakė, 
kad čia liaudies kalba, kaip ji sampro
tauja, taip turėtų ir būti.

Įdomus šito darbo finalas. Darbinin
kai mėgdavo pasišaipyti iš cenzūros. 
Naujai išspausdintą tiražą su žodžiu 
“dievas“ krovė greta “Dievo“ “klaidin
go“. Taip pat greta sudėjo senus ir nau
jus puslapius su žodžiu “draugas“. Ar 
jie tyčia, ar netyčia nemažą dalį tiražo 
išleido su cenzūros išbrokuotu tekstu. Ir 
kažkiek knygų buvo paskleista su neiš
taisytu tekstu.

Darbininkams nieko, o mes gavom 
daug pylos! Lietuvos Mokslų akademijos 
prezidiumas surengė Išplėstinį posėdį.

Sukvietė cenzorius, partijos atstovus 
ir reikėjo mums prisipažinti, kad pada
rėm tai dėl savo politinio žlibumo, ir 
pasižadėti, kad studijuosim, gilinsimės 
į marksizmo-leninizmo ideologiją, atei
ty tokių klaidų nebebus. Profesorius 
Balčikonis tiesiog siuto. Kai rengėme 
trečią tomą, mums nuolatos siųsdavo 
kontrolierius. Jie anaiptol ne lituanistai, 
apie leksikografinį darbą nė šnipšt neiš
manė. Užsigulę atskiram kambary mū
sų rankraščius tikrindavo, jiems kliū- 
vantį sakinį liepdavo išbraukti. O žo
džiui kartais reikšmė dingdavo. Su tais 
kontrolieriais vyko amžina kova. Kad 
mūsų žodyno darbas būtų sėkminges
nis, per Maskvą Mokslų akademijos 
vadovybė išreikalavo pastiprinti kad
rus. Mes iš Leningrado gavome žino
mą baltistą, akademiką, profesorių Bo
risą Lariną. Bet čia mūsų komunistai 
labai apsiriko. Akademikas Larinas, 
kaip apskritai leningradiečiai inteligen
tai, buvo aukštos kultūros žmogus. Kai 
jis sužinojo, kad tarp mūsų yra tikinčių 
žmonių, kurie eina į bažnyčią (jo žmo
na lankydavo Aušros vartus), tai bai
siausiai mus gynė ir daug ką apgynė. 
Kad nurimtų mus persekiojusi valdžia, 
padarė tam tiktų mūsų žodyno struktū
ros reformą. Ji buvo visai nebloga. Jo 
pasiūlytu būdu sutvarkytas žodynas pa
togus studijuoti žodžius leksikografui 
ar lyginamosios kalbos specialistui, tik 
gal kiek painokas eiliniam vartotojui. 
Mes su Larinu kalbėdavom lietuviškai 
-jis viską suprasdavo, o mums atsaky
davo rusiškai, kartais įterpdamas lietu
višką sakinį. Nors ir partijos “patikėti
nis“, tai buvo labai mielas žmogus. Čia 
mano asmeninė nuomonė. Aš jam la
bai dėkinga, kad jis man pasiūlė apsi
ginti mokslų kandidato disertaciją. Sa
kau: ”Aš negaliu, nes esu nepatikima“. 
O jau gandai pasklido, kad vienuolė. 
Larinas tuoj pataisė: “Buvusi vienuolė. 
Stalinas irgi į dvasinę seminariją buvo 
įstojęs“... Tai buvo darbas iš mano lek
sikografinės praktikos “Veiksmažodžių 
redagavimo principai “Lietuvių kalbos 
žodyne“. Gynimo metu irgi buvo isto
rija. Akademikas Juozas Žiugžda pasa
kė, kad neturim teisės leisti ginti diser
tacijos, nes ji buvusi vienuolė. Bet tary
ba vis dėlto nutarė leisti. Du balsai bu
vo prieš, ir vienas sugadintas, o tarybos 
narių keliolika - visi kiti balsavo ”už“.

Ilgai mus persekiojo. Pavyzdžiui, 
”K“ raidė iš penktojo tomo. Kontro

liuotojai prie žodžio “kyšis“ randa pa
vyzdį “Kyšiais ėjo ir išėjo per visus 
teismus“. “Dirba šviesoje, kyšius ima 
tamsoje“. Kaip galima į žodyną dėti to
kius sakinius, kai tarybiniai žmonės nei 
duoda, nei ima kyšius: Sugalvojom to
kį sutrumpinimą: parašom sakinį, o 
skliausteliuose (burž.). Atseit tik bur
žuazinėje santvarkoje teismai netikę, 
žmonės duoda ir ima kyšius, o švarios, 
tyros sąžinės - tik komunistai. Mums 
Larinas patarė įvesti ir santrumpą 
(bažn.) - vartojimas tik bažnytinėje kal
boje. Daug ko prigalvojom, kad tik ap
gintume savo sakinius, kad tik neuž
kliūtų gyvoji kalba.

Paskui pasaulio filologai mus pra
dėjo girti, kad šitas žodynas lyginama
jai kalbotyrai, baltistikai, slavistikai, 
indoeuropiečių kalboms - didžiulis tur
tas. Lietuvių kalba atgijo daugelyje už
sienio universitetų. Lietuviškai pradėjo 
mokytis net lenkų mokslininkai, ameri
kiečiai. Tada buvo iškelta mintis, kad 
reikia žodyną premijuoti. Bet reikėjo 
atrinkti - ką premijuoti. Pirmiausia, ži
noma, buvo ideologinė atranka. Tuoj 
užkliuvo viena darbuotoja, kuri sekma
dieniais eidavo į bažnyčią. Iškart atkri
to. Tada mane Larinas apgynė, ir tarp 
kitų gavau premiją. O po premijos su
stiprėjo mano pozicijos, ir manęs taip 
įkyriai nebepersekiojo.

Bet Lietuvių kalbos institutui atėjo 
įsakymas apkarpyti lėšas. Maskva “pa
sirūpino“, kad institutas taupytų pini
gus. Direktorius Kostas Korsakas, pasi
taręs su Mokslo taryba, pasiūlė vyres
niems moksliniams bendradarbiams 
savo noro pereiti į mažiau apmokamas 
jaunesnityų mokslinių bendradarbių 
pareigas. Tada aš jau turėjau gerą var
dą, buvau žinoma kaip terminologė, 
padėjau sudaryti medicinos, teisės ter
minų žodynus. Nors man ir buvo ką tik 
atėjęs pensijos amžius, nesiūlė pereiti į 
jaunesniąsias bendradarbes. Viena dar
buotoja dėl tokio pažeminimo tarnybo
je labai įsižeidė. Mes buvom geros 
draugės, ir ji žinojo visą tiesą apie ma
ne. Ji parašė baisų skundą į Maskvą. 
Kaip Korsakas gali laikyti savo valdi
nę, kuri su kunigais per pietų pertrauką 
“daro susirinkimus“. Per pietų pertrau
ką pas mane į institutą ateidavo Tėvas 
Vaclovas Aliulis, ir mes kartu redaguo
davome Šventąjį Raštą - Naująjį Testa
mentą. Iš Maskvos buvo atsiųstas raš
tas ištirti reikalą. Tai truko metus, ir aš 
jutau, kad debesys tvenkiasi. Buvo 
daug gynėjų, daug kas stojo už mane. 
1973 m. pabaigoje pasikviečia mūsų 
žodyno sektoriaus vadovas Jonas 
Kruopas - nepaprastai puikus žmogus. 
Jis be galo jaudinosi: “Būtų labai gerai 
Institutui, jeigu jūs parašytumėt pareiš
kimą ir išeitumėt į pensiją“. Sakau: 
”Ko jūs jaudinatės! Tučtuojau sėdu ir 
parašau“. Pareiškimą įteikiau tą pačią 
valandą. Atsisveikinau su Institutu ir 
maniau, kad viskas baigta Maniau, bū
siu kokia šeimininkė, galiu virėja eiti į 
sesers šeimą. O išėjo priešingai - pradė
jo mane kviesti per docentą Aldoną 
Pupkį televizija - kas antrą savaitę kal
bos valandėlės. Iš universiteto pakvietė 
į “Kalbos praktikos patarimų“ redakci
nę kolegiją. Aš visą laiką atsikalbinė
jau, maniau - pabūsiu keletą posėdžių, 
ir iš čia išprašys. O pasirodo - netgi kny
ga išėjo su mano pavarde, žiūriu, ir 
straipsnius priima. Taip Dievas sutvar
kė, kad nepražuvau. Mokslinio darbo iki 
valios turėjau. Negalėjau net atsiginti.

"Lietuvių kalbos žodyno “ penkio
liktas tomas baigiasi puse "t" raidės 
žodžių. Numatoma, kad bus ne mažiau 
kaip 20 tomų. Galimas daiktas, su pa
pildymais sieks net daugiau, gal net iki 
25 tomų. Žodyno kartoteka - apie ketu
ris milijonus lapelių surinktų žodžių su 
vartojimo pavyzdžiais. Vieno žodžio 
gali būti keli, keliolika lapelių, o kartais 
net tūkstančiais.

Pasakojimą užrašė Rita Grumadaitė
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Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo Įstatymo 

pagrindiniai momentai

Vasario 13 d. laikinai einantis 
prezidento pareigas p. A. Bra
zauskas pasirašė Konstitucinio 
teismo įstatymą, kurio pagrin
dinius momentus pateikiame 
”EL“ skaitytojams.

Pasak 1 str. Lietuvos Respubli
kos Konstitucinis Teismas garan
tuoja Lietuvos Respublikos Kons
titucijos viršenybę teisės sistemo
je ir konstitucini teisėtumą, nus
tatyta tvarka spręsdamas, ar įsta
tymai ir kiti Seimo priimti aktai 
neprieštarauja Konstitucijai, taip 
pat ar Respublikos Prezidento bei 
Vyriausybės aktai neprieštarauja 
Konstitucijai arba įstatymams.

Konstitucijos ir šio įstatymo 
nustatytais atvejais Konstitucinis 
Teismas teikia Seimo ir Respubli
kos Prezidentui išvadas.

Konstitucinis Teismas yra sa
varankiškas ir nepriklausomas 
teismas, kuris teisme valdžią 
įgyvendina Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir šio įstatymo nu
statyta tvarka.

Konstitucinį Teismą sudaro 9 
teisėjai, skiriami devyneriems 
metams ir tik vienai kadencijai (4 
str.).

Konstitucinis Teismas kas treji 
metai atnaujinamas vienu trečda
liu. Konstitucinio Teismo teisėjus, 
taip pat ir atnaujinant Teismo su
dėtį, skiriami Seimo po lygiai iš 
kandidatų, kuriuos pateikia Res
publikos Prezidentas, Seimo Pir
mininkas ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas. Pasibaigus įgalioji
mų laikui, teisėjai savo pareigas 
eina tol, kol bus paskirti nauji tei
sėjai.

Konstitucinio Teismo pirmi
ninką iš šio teismo teisėjų skiria 
Seimo Respublikos Prezidento 
teikimu.

Konstitucinio Teismo teisėjas 
negali dalyvauti politinių partijų ir 
kitų politinių organizacijų veikloje 
(6 str.).

Pagal 6 str. Konstitucinio 
Teismo teisėjui mokamas 30 
proc. didesnis negu Aukščiau
siojo Teismo teisėjo maksimalus 
atlyginimas. Konstitucinio Teis
mo pirmininkas ir laikinai jo 
pareigas einantis teisėjas gauna 
10 proc. didesnį atlyginimą negu 
Konstitucinio Teismo teisėjo 
atlyginimas.

Konstitucinis Teismas bylas 
nagrinėja ir išvadas priima kole
gialiai, dalyvaujant ne mažiau 

Naujas rektorius

Kaune Vytauto Didžiojo universiteto Senatas išrinko naujįjį universiteto 
rektorių. Kandidatai buvo du - VDU prorektorius profesorius Bronius Vaš
kelis ir profesorius iš JA V Marylando universiteto Jonas Genys. Dauguma 
Senato narių tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje balsavo už profesorių Bronių 
Vaškelį. Jis ir tapo naujuoju Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi.

Naująjį rektorių Bronių Vaškelį pasveikino buvęs rektorius A. 
Avižienis. Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

kaip 2/3 visų jo teisėjų.
26 straipsnis skelbia apie Res

publikos Prezidento ir Vyriausybės 
aktų galiojimo sustabdymą.

Tais atvejais, kai Konstitucinis 
Teismas gauna Respublikos Prezi
dento teikimą ištirti, ar Vyriausy
bės aktas atitinka Konstituciją, 
arba kai jis gauna Seimo nutarimą, 
kuriame prašoma ištirti, ar Res
publikos Prezidento aktas arba 
Vyriausybės aktas atitinka Kons
tituciją, ne vėliau kaip per 3 dienas 
turi būti atliktas išankstinis tos 
medžiagos tyrimas ir tvarkoma
jame Konstitucinio Teismo po
sėdyje išspręstas klausimas, ar pri
imti prašymą nagrinėti Konstitu
ciniame Teisme.

Jeigu Konstitucinis Teismas pri
ima sprendimą priimti nagrinėti 
prašymą, Konstitucinio Teismo 
pirmininkas tuoj pat apie tai ofi
cialiai paskelbia ’’Lietuvos Respub
likos Seimo ir Vyriausybės žinio
se“ arba specialiame Seimo leidi
nyje, arba laikraščiuose per Lietu
vos Respublikos Vyriausybės tele
gramų agentūrą (ELTA). Šiame 
pirmininko pranešime turi būti nu
rodytas tikslus ginčijamo akto pa
vadinimas, jo priėmimo data ir tai, 
jog pagal Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 106 straipsnį minėto 
akto galiojimas sustabdomas nuo 
šio oficialaus paskelbimo dienos iki 
Konstitucinio Teismo nutarimo dėl 
šios bylos paskelbimo.

Tais atvejais, kai Konstitucinis 
Teismas, išnagrinėjęs bylą, priima 
nutarimą, kad ginčijamas aktas ne
prieštarauja Konstitucijai, Konstitu
cinio Teismo pirmininkas tuoj pat 
apie tai oficialiai paskelbia šio 
straipsnio antroje dalyje nurodytuo
se leidiniuose. Siame Konstitucinio 
Teismo pirmininko pranešime nu
rodomas tikslus ginčijamo akto pa
vadinimas, priėmimo data. Konsti
tucinio Teismo nutarimo Šiuo klau
simu esmė, jo priėmimo data, taip 
pat tai, kad nuo šio nutarimo pa
skelbimo dienos atstatomas sustab
dytojo akto galiojimas.

Konstitucinis Teismas nagrinėja 
bylas dėl:

1) įstatymų ir kitų Seimo aktų 
atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai;

2) Respublikos Prezidento aktų 
atitikimo Konstitucijai ir įstaty
mams;

3) Vyriausybės aktų atitikimo 
Konstitucijai ir įstatymams.

Nagrinėdamas šio straipsnio pir

mojoje dalyje nurodytas bylas, 
Konstitucinis Teismas tiria tiek viso 
akto, tiek ir jo dalies atitikimą Kons
titucijai ar įstatymams (63 str.).

65 straipsnis skelbia, kad prašy
mą ištirti teisės akto atitikimą 
Konstitucijai Konstituciniam Teis
mui turi teisę paduoti:

1) dėl įstatymo ar kito Seimo 
priimto akto - Vyriausybė, ne ma
žesnė kaip 1/5 visų Seimo narių 
grupė ir teismai;

2) dėl Respublikos Prezidento 
akto - ne mažesnė kaip 1/5 visų 
Seimo narių grupė ir teismai;

3) dėl Vyriausybės akto - ne 
mažesnė kaip 1/5 visų Seimo na
rių grupė, teismai ir Respublikos 
Prezidentas.

78 straipsnis. Paklausimas dėl 
Respublikos Prezidento sveikatos 
būkės.

Paklausimą Konstituciniam 
Teismui, ar Respublikos Prezi
dento sveikatos būklė leidžia jam 
ir toliau eiti pareigas, turi pateikti 
tik Seimas. Paklausimas turi būti 
patvirtintas nutarimu, priimtu 
daugiau kaip pusės visų Seimo 
narių balsų dauguma.

Prie paklausimo ir atitinkamo 
Seimo nutarimo turi būti pridėta 
Seimo patvirtintos gydytojų ko
misijos išvada. Esant reikalui, pri
dedami kiti sveikatos būkę apibū
dinantys įrodymai.

88 straipsnis skelbia Konstitu
cinio Teismo valdžios simbolius. 
Pasak jo. Konstitucinio Teismo 
posėdžių salėje yra Lietuvos Res
publikos valstybės herbo atvaiz
das, valstybės vėliava, taip pat 
specialus Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos leidinys.

Konstitucinio Teismo teisėjai 
posėdžiauja su mantijomis, kurių 
aprašą ir pavyzdį tvirtina Konsti
tucinis Teismas. Kol jų pavyzdys 
nepatvirtintas, gali būti naudoja
mos Aukščiausiojo Teismo teisė
jams patvirtinto pavyzdžio manti
jos.

Konstitucinis Teismas yra juri
dinis asmuo, turi antspaudą su 
Lietuvos Respublikos valstybės 
herbo atvaizdu ir pavadinimu 
’’Lietuvos Respublikos Konstitu
cinis Teismas“ (89 str.).

Konstitucinio Teismo buveinė, 
pagal 90 straipsnį, yra Vilniaus 
miestas.

Konstitucinio Teismo posė
džiai vyksta jo nuolatinėje būsti
nėje.

ELR

Šilalei - 
460 metų

Šiemet Šilalės miestas minės 
savo 460 metų jubiliejų. Jau dabar 
prasideda renginiai, skirti šiai datai. 
Sausio 29 d. Šilalės bibliotekos 
patalpose surengta kraštotyrinė 
popietė. Pranešimą apie 1863 metų 
sukilimą. Šilalės rajone padarė 
kraštotyrininkas V. Statkevičius.

Šilalės kraštotyrininkų pirmi
ninkė A. Gedvilienė kalbėjo apie 
Lietuvos neprikausomybės paskel
bimą 1918 m.

Buvo surengta viktorina “Šis bei 
tas iš istorijos", į kurios klausimus 
atsakinėjo Šilalės vidurinės mokyk
los moksleiviai.

Tautiškas dainas dainavo Šilalės 
kultūros namų choras.

Tokios vakaronės numatomos 
rengti kas mėnesį, praneša ’’Euro
pos lietuviui" iš Šilalės -

Kęstutis Balčiūnas

Laiškai redaktoriui

’’Senelis Šaltis“?
”EL“ Nr. 1 (2236) pirmajame puslapyje buvo įdėta nuotrauka, kurioje 

vaikučiai Lietuvoje džiaugiasi iš Britų-lietuvių fondo gautomis dovanėlėmis. 
Tai atrodytų labai gražu ir malonu, tačiau skaitome aprašymą, kad vaikučius 
su dovanėlėmis iš Anglijos aplankė ’’Senelis Šaltis“.

Argi ”EL“ grįžta prie komunistinio laikotarpio, kuomet Lietuvoje Kalėdų 
Senelio nebuvo, bet buvo “Senelis Šaltis“? Šiuo metu jau ir Lietuvoje visur 
stengiamasi sakyti Kalėdų Senelis, o dabar iš visų laikraščių ”EL“ išsiskiria 
tokiais dalykais.

Reikia pažymėti, kad Anglija “Senelio Šalčio“ niekad neturėjo ir neturės. 
Tiek anglai, tiek lietuviai, kaip ir visas pasaulis, jį vadina Kalėdų Seneliu.

Skaudu, kad ”EL“ neranda reikalo komunistinio laikotarpio išsireiškimų 
naikinti ir tuo neužgauti tiek lietuvių Lietuvoje, tiek išeivių.

J. Levinskas

Kam turi priklausyti Rusija?
“Europos lietuvyje“ (1993, Nr. 1) rašoma, kad Rusija neatsisako Baltijos 

valstybių. Taip pareiškė Rusijos opozicijos vadovas. Netenka abejoti, kad 
jam daug kas pritaria. Sakoma, kad Baltijos valstybės išlieka svarbiu Rusijos 
interesų reikalu ir kad Baltijos valstybės buvo interesų sferoje nuo Ivano Rūs
čiojo iki Petro I laikų.

Jei Rusijos opozicijos lyderis remiasi Ivano Rūsčiojo ir Petro I laikų poli
tika, tai mes, lietuviai, galime reikalauti, kad Rusija būtų visiems laikams pri
jungta prie Lietuvos, nes kunigaikštis Algirdas yra nedviprasmiškai pa
reiškęs, kad “visa Rusija turi priklausyti Lietuvai“. Jeigu jis būtų tai padaręs 
tada, Rusijai Baltijos valstybių prijungimo klausimas nebūtų kilęs. Ar busi
mieji lietuvos valdovai sugebės tai padaryti?

Rusija ne tik turi išvesti savo kariuomenę iš Lietuvos, bet ir išsikraustyti iš 
Rytprūsių, nes didysis kunigaikštis Vytautas teigė, kad tai jo protėvių žemė. 
Rusija Lietuvoje laiko savo kariuomenę neva norėdama apsaugoti savo pilie
čių teises ir rūpindamasi jų saugumu, nors jiems joks pavojus iš Lietuvos pu
sės negresia. Tai yra. ne kartą pareiškusi ir mūsų vyriausybė. Bet nė viena kita 
valstybė nelaiko Rusijoje savo kariuomenės savo piliečių apsaugai.

Ark. Podėoiskis
Anglija

Lietuva neišnyks
Kodėl gerb. A. Pačkauskas taip pesimistiškai pranašauja Lietuvos ir kitų 

Pabaltijo valstybių išnykimą. Tiesa, praeityje daug valstybių kūrėsi ir daug 
išnyko; tiksliau, buvo sunaikintos. Bet XX a. antroje pusėje labai daug įsikūrė 
naujų valstybių, o sunaikintų nebuvo. Gal nebus grįžtama į naujų kolonijų 
kūrimą.

Blogai tiktai būtų, jeigu daugiau lietuvių emigruotų, o grįžtų mažiau, o jų 
vietoj būtų leidžiama imigruoti. Daug svetimtaučių, kurie paprastai yra abe
jingi valstybės nepriklausomybei ir persimeta į agresoriaus pusę.

P. Medonis
Šiauliai

Kauno kultūros (folkloro) centras
1994 metų rugsėjo 1-5 dienomis Centras Kaune rengia II Kauno 

Tarptautinį Folkloro Festivalį, kuriame dalyvaus apie 10 užsienio šalių folk
loro grupės, delegacijos.

Šis, pelno nesiekiantis, vienas stambiausių miesto kultūrinių renginių 
reikalauja nemažai lėšų, kurioms nesant, šventė gali ir neįvykti.

Todėl Centro administracija kreipiasi į didžiai labdaringus išeivijos 
žmones, fondus, kitas organizacijas suteikti finansinę pagalbą.

Iš anksto dėkojame,
Dainius Mockevičius, 

direktorius
Adresas: K. E. (F.) Centras, K. Petrausko 31, Kaunas 3005, 

Lietuva, tel. 731184, fax: 706642.

Prašome padėti
Mieli tautiečiai, dvidešimt aštuo- 

nių metų labai simpatiškai Daivai 
Surplienei, gyvenančiai Klaipėdos 
rajono Šukaičių kaime, reikia atlikti 
sudėtingą širdies operaciją. Tam rei
kia 5 500 dolerių širdies vožtuvams 
nupirkti.

Tikiuosi mielaširdingos Jūsų 
pagalbos. Gargždų banke atidarome 
sąskaita: Daivai Surplienei, Že
mės ūkio banko Gargždų sky
riuje, Nr. 0770609. Banko ko
das: 2601011402.

Su nuoširdžia padėka,

Prof. Kazimieras Antanavičius,
Seimo deputatas

’’Šviesos“ leidykla prašo knygų
"Šviesos“ leidykla leidžia vadovėlius ir mokymo priemones Lietuvos 

mokyklai. Nemažai redaktorių darbui reikalingų informacinių leidinių yra 
sukaupta leidyklos bibliotekoje.Tačiau šie informaciniai leidiniai yra rengti 
sovietiniais metais, todėl ne visa informacija yra patikima.

Norime kreiptis į Bibliotekas, įvairius Fondus, privačius asmenis - gal galite 
suteikti paramą mūsų bibliotekai. Mums labai reikėtų enciklopedinio pobūdžio 
informacinių leidinių - “Lietuvos enciklopedijos“, išleistos Bostone, Čikagos 
lituanistikos instituto darbų, Lietuvių katalikų Mokslo Akademijos lituanis
tikos, istorijos mokslo darbų. Padėdami mūsų bibliotekai, Jūs padėsite lietuvių 
jaunimui gauti geresnį išsilavinimą. Mūsų adresas: ’’Šviesos“ leidykla, 
Vytauto pr. 25,3000 Kaunas, Lietuva.

S. Petrauskas
Vyriausiasis redaktorius
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Pasikalbėjimas su George'u Sorosu Informacija apie Lietuvos Misijos 
prie Jungtinių Tautų veiklą

Spalio pradžioje Vilniuje antrą 
gimtadienį atšventė Atviros Lietuvos 
fondas (ALF), vienas iš daugelio 
vengrų kilmės JAV finansininko ir fi
lantropo George'o Soroso remiamų 
fondų. Juos sieja bendra idėja - kurti 
atvirą pilietinę visuomenę, įtvirtinant 
demokratiją rinkos ūkio sąlygomis. 
Šiems metams G. Sorosas paskyrė 
Atviros Lietuvos fondui vieną milijo
ną dolerių. (1993 m. - 1,5 milijono. - 
ELR).

Pasimatymui su G. Sorosu kyla
me aukštyn - pro 19-tą aukštą, kuria
me driekiasi jo Fondo įstaigos (ir kur 
neseniai teko susitikti su čia viešėju
sia ALF vicedirektore Irena Veisaite), 
į 33-čią. Čia G. Soroso finansinio or
ganizmo smegenys. Pro stiklines sie
nas atsiveria ir į šiaurę nusidriekia 
New York Central Park, jo vakariniu 
pakraščiu oriai išsirikiuoja vienas pa
traukliųjų, Woody Alleno susižavėju
sio aparato filmuotų, didmiesčio ar
chitektūros ansamblių.

Ar apie tokį vaizdą sapnavo į 
New Yorką tuoj po Antrojo pasauli
nio karo atvykęs septyniolikmetis 
imigrantas G. Sorosas? Atsakymo 
reikia truputį palaukti. Suskamba te
lefonas, tarpduryje pasirodo ’’japiški“ 
profiliai, pasigirsta finansinio espe
ranto žodžiai: lira, frankas, markė, 
popierius, akcijos...

Vos tik pasisveikinęs, G. Sorosas
- jaunatviškas, vengriškai dinamiškas
- kaip išdidus tėvas įteikia naujagimį: 
ką tik Vilniuje išleistą Johno Gray 
knygą ’’Liberalizmas“, kurią iš anglų 
kalbos į lietuvių išvertė Algirdas 
Degutis. “Tai pirmasis planuojamos 
29 pavadinimų ’’Pažintis“ serijos to
melis, po kurio išeis knygos apie kon
servatizmą, fenomenologiją, psicho
analizę ir kt. Greta ’’Pažinties“ bus 
leidžiama ir ’’fundamentalių“ veikalų 
serija - ’’Atviros Lietuvos knyga“.

Pokalbį pradedam jo įspūdžiais iš 
Lietuvos ir apie ją. G. Sorosas kukliai 
prisipažįsta, kad, nepaisant jo trum
pos viešnagės, jis dar apie šią šalį 
’’nedaug“ težinąs. Pagrindinis jo šalti
nis - vengrų intelektualo, artimo Lie
tuvos bičiulio Endres Bojtaro straips
niai ir knygos. (Pokalbiui įpusėjus, 
paaiškėja, kad mano pašnekovas visai 
neblogai informuotas apie Lietuvą.)

- Birželio mėnesį Jūs Kijeve labai 
atvirai perspėjot ukrainiečius apie 
jiems gresiančius pavojus. Kokius 
pavojus matote Baltijos valstybėse?

G. Sorosui atrodo, kad Lietuva 
sėkmingiau negu Latvija ir Estija 
sprendžia rasų ir kitų mažumų klausi
mą. Sudėtingesnė esanti buvusio ko
munistinio aparato narių problema, jų 
traktavimas. Lietuva turi per mažai 
intelektualų, ekspertų, įgudusių žmo
nių - ji ir praktiškais sumetimais ne
gali diskriminuoti tokios daugybės 
žmonių. Prisiminęs Vadavo Havelo 
posakį, jog tikrieji rezistentai papras
tai būdavo dosnesni ir atlaidesni, Fon
do pirmininkas pataria prie šio klau
simo eiti pragmatiškai.

- ’’Atleist ir pamiršt“? Bet ar prag
matizmas nėra labai ribota filosofija? 
Ir kaip su pokarine Vokietija? Besi

Popiežius vyks į 
Albaniją

Popiežius Jonas Paulius II balandžio 
25 dieną su apaštaliniu vizitu vyks į Al
baniją. Šią žinią oficialiai paskelbė Al
banijos spaudos agentūra ATA. Popie
žiaus kelionės į Albaniją data buvo nu
statyta per Šv. Tėvo kelionių rengėjo jė
zuito kunigo Roberto Tucci pasimatymą 
su Albanijos Bažnyčios ir valstybės vir
šūnėmis.

Aplankyti Albaniją Joną Paulių II 
pakvietė krašto vyskupai ir respublikos 
prezidentas Sali Berisha Kelionės tiksli 
programa dar nenustatyta; tėra žinoma 
kad Šv. Tėvas aplankys du miestus: sos
tinę Tiraną ir Škoderį. Pirmosios žinios 
apie Popiežiaus ketinimą vykti į Albani
ją pasklido jau prieš mėnesį.

VATR

stengdami beveik viską pamiršti, vo
kiečiai išugdė jauną kartą be istorinės 
dimensijos; iš nesuprastos praeities 
išplito moralinė tuštuma.

- Niekad nepamiršt, - pritaria G. So
rosas. - ’’Nepamiršt, bet atleist“ - toksai 
būtų geriausias sprendimas.

Pašnekovas priduria, jog jo Fondas 
šiuo buvusių komunistų traktavimo 
klausimu ruošia stambią konferenciją, 
kuri įvyks lapkričio mėnesį Varšuvoje. 
Paruošiamąjį tyrimo darbą atlieka Len
kijoje veikianti Helsinkio Apsaugos 
grupė. Konferencijoje dalyvaus buvęs 
JAV prezidentas Jimmy’s Carteris, Ar
gentinos prezidentas R. Alfonsinas ir 
kiti žymūs asmenys.

Kas dar kelia Sorosui nerimą?
- Prekybos su Rusija iširimas, ben

dros ūkinės problemos, gresiantis eko
nominis chaosas. Jis deda vilčių į spalio 
mėnesį įvyksiančią Tarprespublikinę 
prekybos konferenciją, kuri gal padės 
sutvarkyti prekybinius santykius.

Ką jis pataria daryti su valiuta?
- Nors girdėjau, kad estų pirmieji 

žingsniai su sava valiuta esantys labai 
sunkūs, ją atstatyti labai svarbu. Be sa
vos valiutos nėra ir rinkos ūkio. Kuo 
greičiau ji bus atstatyta Lietuvoje, tuo 
geriau.

Kas pašnekovui kelia nerimą visoje 
išsilavinusioje Vidurio-Rytų Europoje?

- Nauja šovinizmo, antisemitizmo 
banga, - atsako j is. - Vengrijoje buvo gir
dėti kaltinimų, jog ir jo paties Fondas 
esąs ”žydų-masonų sąmokslo“ įrankis.

Pamenu, jog pastarieji 50 nelaisvės 
metų buvo ir savaip naudingi. Paverg
tosios tautos artimiau susipažino, išplė
tė kultūrinį bendradarbiavimą, glau
džiai bendravo kovoje už laisvę. Dabar 
atsiranda pavojus, kad jos vėl ims ati
tolti. Ar G. Soroso Fondas skatina jų 
draugystę ir bendradarbiavimą?

- Taip! Fondas turi ’’Rytų-Vakarų“ 
ir ”Rytų-Rytų“ šakas. Pastarajai skiria
me ypatingą dėmesį, - kalba Soros. - 
Rytų Europos tautų draugystę ypač 
svarbu išlaikyti. Būtina ištausoti 1989 
metų dvasią - ’’dainuojančios revoliuci
jos“, ’’solidarumo“ polėkį. Todėl Fon
das padėjo Vengrijoje įsteigti Vidurio 
Europos universitetą. Nemėgstu insti
tucijų, bet šiuo atveju negalėjau atsi
spirti, - prisipažįsta Fondo steigėjas.

- Rytų Europos tautoms dabar daug 
reikia mokytis ir skolintis iš Vakarų.

Kultūros ir švietimo ministerijos Ryšių su tautiečiais 
tarnyba širdingai kviečia Lietuvių bendruomenių 
vaikus į vasaros stovyklą Lietuvoje.

Stovykloje bus dvi pamainos:
pirma - nuo liepos 12 iki 31 dienos,
antra - nuo rugpjūčio 2 iki 21 dienos.
Stovykloje numatoma kultūrinė, pažintinė, mokomoji programa.
Vaikų išlaikymas Lietuvoje - nemokamas. Kelionę prašytume 

apsimokėti patiems.

Kilus klausimams, prašome kreiptis:
E. Matulionienė - tel. 613092,
R. Kučienė - JAV tel. (312) 778-0358.
Fax: 1-312-778-0358.

A. Antanaitis
Ryšių su tautiečiais 

tarnybos viršininkas

Bet ar Vakarai negalėtų ir iš jų 
pasimokyti?

- Taip, Rytų Europa turi labai 
daug ko duoti Vakarams, ypač etikos 
ir kultūrinių vertybių srityje. Ten kai 
kuriais atžvilgiais išliko dar XIX 
šimtmečio Teisybės ir Neteisybės, 
Blogio ir Gėrio pajutimas. Pačiam 
patyrus pragmatizmo ribas, stebint 
dorovinę krizę ir kraštutinį reliatyviz
mą Vakaruose, Rytų Europos žmo
nės man atrodė labai patrauklūs, - 
pasakoja G. Sorosas.

- Deja, - priduria jis, - Rytų Euro
poje ryškėja dar didesnė moralinė 
krizė. Anksčiau žmonės ten buvo pa
siryžę kovoti, aukotis. Taip jiems pa
vyko nuversti komunizmą. Bet dabar 
prarandamas aukojimosi pagrindas. 
Jį pakeičia vertelgavimo įkarštis, pi
nigo kultas. Praeityje šią Europos sri
tį patrauklia dare jos moralinis cha
rakteris. Tai pradedama prarasti.

Dar vienas žvilgsnis į Central 
Park, dar vienas klausimas.

- Kam G. Soroso Fondas? Į Ame
riką atvykote labai jaunas, praturtėjo- 
te. Daugelis Jūsų vietoje būtų atsukę 
nugarą Vengrijai, Vidurio-Rytų 
Europai, pasauliui; užuot steigę fon
dus ir fundacijas, būtų plėtę plantaci
jas. Kas paskatino jus nepamiršt, rū
pintis, duot?''Ar atsakymas Jūsų as
meninėje patirtyje, kultūroje?

Fondo pirmininkas vėl kukliai pa
tikslina, kad jis į filantropiją pasuko 
tiktai po 32 metų, kai jau buvo pra
turtėjęs ir susikaupęs kapitalo per
viršius. Fondo veikla prasidėjo šalpa 
juodųjų gyventojų švietimui Pietų 
Afrikoje. Tolimesnis žingsnis buvo 
stipendijos Rytų Europos disiden
tams. Ir taip išsikerojo didelis kultū
ros, švietimo, demokratijos medis, 
kurio viena šaka žydi ir Lietuvoje.

Pagrindinis pavyzdys ir etinio 
įkvėpimo šaltinis'G. Sorosui buvojo 
tėvas. Teisininkas, tarnavęs karininku 
Austrijos-Vengrijos armijoje, jis bu
vo patekęs rusams į nelaisvę, ten iš
gyveno 1917 metų revoliucijas. Taip 
jis pažino totalitarinį ’’žvėrį“, - pasa
koja G. Sorosas, - ir taip susiformavo 
jo dorovinis kodas. Kai 1944 metais 
Vengriją okupavo naciai, jo tėvas 
buvo pasiruošęs, žinojo kaip elgtis 
neteisėto režimo naguose. Jis iš
saugojo savo šeimą, išgelbėjo daug 
kitų žmonių, savo sūnui išliko pa
vyzdžiu.

Dar pasišnekučiuojame apie tą 
ypatingą gentį - Vengrijos žydų inte
ligentiją, jos liberalias tradicijas. Už
simenu, kad kai kuriuos iš jų neblo
gai pažįstu kaip savo gyvenimo ben
drakeleivius. (Žurnalistas Emilis Len- 
gyelas mane pasamdė dėstyti Fair
leigh Dickinsono universitete, kuria
me praleidau 27 metus; rašytojas 
Paulis Taboris buvo mano gidas ir 
globėjas Tarptautinio PEN klubo ir 
Londono literatų labirintuose.) Ir vėl 
sugrįžtame prie G; Soroso tėvo. Jis 
dabar savo sūnumi didžiuotųsi...

Algirdas Landsbergis
"Draugas“, 
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Sausio 27 d. parengtos dvi notos 
JT Žmogaus teisių centrai Ženevoje 
apie alternatyvinę karinę (darbo) tar
nybą ir apie teisines garantijas mažu
moms, įpilietinimo sąlygas ir nepi- 
liečių statusą Lietuvoje.

******
Sausio 28 d. Lietuvos Nuolatinės 

Misijos prie Jungtinių Tautų Amba
sadorius A. Simutis pranešė Lichten
šteino ambasadai, kad Lichtenšteino 
kovo 9-11 d. rengiamame ekspertų 
pasitarime apie tautos apsisprendimo 
teisę Lietuvai atstovaus Lietuvos 
Ambasadorius Beniliuksui P. Kūris.

******
Sausio 28 d. Misijos patarėja G. 

Damušytė su Estijos ir Latvijos misi
jų kolegomis susitiko su JT Vystymo 
Programos (UNDP) konsultante ap
tarti Baltijos valstybių pageidavimus 
ir sąlygas dėl UNDP mažojo verslo 
rengimo programos.

******
Sausio 28 d. Misijos patarėjas A. 

Gureckas dalyvavo JT sekretoriato 
konferencijų skyriaus direktoriaus V. 
Kokorevo laidotuvėse JT bažnytinia
me centre. Taip pat aplankė Tuniso 
Misiją prie JT ir Lietuvos vardu pa
reiškė užuojautą dėl a. a. buvusio 
premjero Hedžio Nouiros mirties.

******
Sausio 29 d. Lietuvos Nuolatinės 

Misijos prie JT patarėja G. Damušytė 
susitiko su Niujorko valstijos Tarp
tautinės Partnerystės programos ve
dėja dr. S. Gutry aptarti programų 
formavimą Lietuvai ir tarybos suda
rymą.

******
Vasario 1 d. Ambasadorius A. Si

mutis Jungtinėse Tautose susitiko su 
JAV besilankančiu Seimo Užsienio 
reikalų komiteto nariu A. Saudargu. 
Buvo painformuota ir apsikeista nuo
monėmis įvairiais klausimais. Susiti
kime dalyvavo Misijos patarėjai G. 
Damušytė ir A. Gureckas.

******
Vasario 1 d. Lietuvos Ambasado

rius A. Simutis aplankė Kanados Mi
siją prie JT ir pareiškė užuojautą dėl 
a. a. buvusios Kanados generalguber- 
natores mirties.

******
Vasario 2 d. PAT Videofilmų tar

nybos kvietimu patarėjas A. Gurec
kas lankėsi studijoje susipažinti su 
šveicarų sukurtu filmu apie Lietuvos 
baletą ir aptarti jo platinimą JAV tele
vizijos tinkle.

******
Lietuvos Nuolatinė Misija prie 

Jungtinių Tautų paruošė pataisas ne
priklausomai 250 psl. studijai anglų 
kalba apie Lietuvos pilietybės įstaty
mus ir mažumų teises Baltijos valsty
bėse.

******
Vasario 2 d. Lietuvos Misijos prie 

JT patarėja G. Damušytė toliau tarėsi 
su Jungtinių Tautų Egzaminavimo 
skyriumi dėl atviro konkurso eigos 
š.m. birželio 15-16 d. Vilniuje ir Niu
jorke. Lietuvai skiria tris tarptautinių 
tarnautojų vietas Jungtinėse Tautose. 
Pretenduoti galės bet kuris Lietuvos 
pilietis, jei atitiks kai kuriuos formalius 
reikalavimus - amžius, išsilavinimas, 
užsienio kalbų mokėjimas ir pan.

******
Vasario 3 d. Ambasadorius A. Si

mutis pranešė JT Generaliniam sekre
toriui Boutros Ghaliui, kad š. m. vasa
rio 8-12 d. įvyksiančioje Cheminio 
ginklo uždraudimo organizacijos pir
majame plenariniame posėdyje Ha
goje Lietuvai atstovaus Ambasado
rius Beniliuksui P. Kūris ir URM Tei
sės ir Tarptautinių sutarčių departa
mento vedėjas D. Jurgelevičus.

******
Vasario 3 d. atsakydama į 

UNICEF (Jungtinių Tautų Vaikų 

Fondo) užklausimą, ar galima trak
tuoti Lietuvą, Latviją ir Estiją kaip 
"naujai nepriklausomas respublikas“ 
(NIS - newly independent states), 
Lietuvos Misija Baltijos misijų vardu 
pranešė, kad nepritaria šiam klaidin
gam terminui, nes jis neatspindi Balti
jos valstybių tęstinumo.

******
Vasario 3 d. Lietuvos Misijos pa

tarėja G.Damušytė atstovavo Lietuvai 
pasitarime dėl UNDP (JT Vystymo 
Programos) tarybos sesijos, kuri 
įvyks š. m. vasario 16-19 d. Tarybos 
sesijoje tarp kitų klausimų diskutuos 
UNDP atstovybių darbus Baltijos 
valstybėse ir NVS. Pasitarime Balti
jos valstybės, NVS, centrinės ir rytų 
Europos šalių delegatai aptarė strate
giją artėjančiai sesijai, kurioje priešta
ringai nusiteikę tarybos nariai bandys 
sumažinti UNDP ofisų skaičių ir 
veiklos apimti šiame regione.

******
Misijos darbuotojas A. Kirkyla 

atstovavo Lietuvos Misijai prie Jung
tinių Tautų Niujorko visuomenės su
sitikime su Lietuvos krepšininkais 
Šarūnu Marčiulioniu ir Artūru Karni
šovu. Vakaronės pelnas skirtas Lietu
vos našlaičiams.

******
Vasario 4 d. gauta nota iš Jungti

nių Tautų dėl Lietuvos nario mokes
čio. Jungtinės Tautos nustatė, kad už 
1991-1993 m. Lietuva privalo įnešti 
3.837.326 USD į JT biudžetą. I tą su
mą įeina ir Lietuvos mokesčiai už 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
operacijas. Baltijos šalys numato ape
liuoti šį sprendimą per atitinkamus JT 
mechanizmus.

******
Vasario 4 d. Misijos patarėjai G.. 

Damušytė ir A. Gureckas dalyvavo 
Baltijos Misijos štabų posėdyje, kur 
aptarė tolesnį pasiruošimą UNDP ta
rybos sesijai, teisingą Baltijos šalių 
traktavimą Jungtinių Tautų doku
mentuose ir komisijose, teisines kon
sultacijas dėl Baltijos valstybių mo
kesčių į JT biudžetą, Žmogaus teisių 
komisijos sesijos eigą Ženevoje. 
Pranešta, kad Lietuvos URM parėdy
mu, Lietuvos Nuolatinė Misija prie 
JT ruoš ir Jungtinėse Tautose platins 
bendrus Baltijos misijų pranešimus 
apie Rusijos armijos išvedimo iš Bal
tijos šalių eigą.

******
Vasario 5 d. Lietuvos Misijos prie 

JT patarėjas A. Gureckas susitiko su 
studentų grupe ir informavo apie Lie
tuvos politiką ir darbą Jungtinėse 
Tautose.

******
Vasario 5 d. Estijos Misija prie JT 

informavo Lietuvos Misiją, kad Rusi
jos Federacija išplatino rezoliucijos 
projektą 49-oje Žmogaus teisių komi
sijos sesijoje Ženevoje dėl "Žmogaus 
teisių padėties Estijoje ir Latvijoje“. 
Rezoliucija ragina kitas valstybes dėti 
pastangas išspręsti problemas, susiju
sias su rusakalbiais ir prašo JT Gene
ralinio sekretoriaus painformuoti 
Žmogaus teisių komisijos 50-ąją sesi
ją apie žmogaus teisių padėtį Estijoje 
ir Latvijoje. Rusijos ambasadoriui Že
nevoje prašant, 1992 m. spalio 22 d. 
datuotas Rusijos vyriausybės pareiš
kimas dėl tariamų žmogaus teisių 
pažeidimų Estijoje buvo š. m. sausio 
7 d. paskleistas kaip oficialus JT do
kumentas Ženevoje.

******
Vasario 7 d. Lietuvos Nuolatinės 

Misijos prie JT Ambasadorius A. 
Simutis kalbėjo Vasario 16-osios 
minėjime Filadelfijoje, Pensilvanijos 
valstijoje. Minėjimą vietiniams lietu
viams ir miesto bei valstijos pareigū
nams surengė Filadelfijos ir Nju 
Džersio apylinkių Lietuvių Bendruo
menė.

ELR
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Metinis Didžiosios
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos suvažiavimas įvyks 
1993 metų balandžio 24-26 
dienomis Lietuvių Na
muose, 1-2 Ladbroke 
Gardens London Wil.

D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Centro valdyba

Nottinghame - vasario 21 d., 
11.15 vai. Židinyje. Pamaldos už 
Lietuvą.

Derbyje - vasario 21 d., 14 vai. 
Brid Gate. Pamaldos už Lietuvą.

Wolveshamptone - vasario 27 d., 
16 vai. St. Peter Paul.

Nottinghame - vasario 28 d., 
11.15 vai Židinyje.

Manchesteryje - vasario 28 d., 
1.30 vai.

Bradforde - kovo 7 d., 12.30 vai.
Eccles - kovo 14 d., 12.15 vai.

ETUVIS

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIU PAGALBOS 

FONDO VAIKAMS LIETUVOJE 
APYSKAITA

M. J. Roberts & Co. atliko reviziją 
už 1990 01 06-1992 03 31 lakotarpį.

Pąjamos:
Aukos - 25.355. 56
Banko procentai - 787. 86
Iš viso pajamų - 
Išlaidos:

26.143. 42

Tiesioginė pagalba 
Lietuvos vaikams - 5.319.01
Aukų persiuntimui - 
Rašomasis popierius ir

899.38

fotokopijavimas - 58.60
Telefonas - 113.60
Fondo patikėtinių 
kurso seminaras - 10.00
Revizoriai- 250.00
Iš viso išlaidų - 6.650. 00

Likutis:
ABBEY NATIONAL
BANK - 17.935.08
Debitoriai - 1.808. 34
Iš viso - 19.743.42
Neišmokėta skola 
revizoriams - 250. 00
Fondo 
turtas 1992 03 31 - 19.493.42

Pastaba: M. J. Roberts & Co 
Auditors už darbą paimtus 250 sv. 
paaukojo fondui. Jų auka atsispindės 
sekančių metų finansiniame praneši
me. Revizorių pranešimą ir apyskaitą 
patvirtino fondo kasininkas inž. Petras 
Žurenkas ir sekretorė Hilda Pisčikienė.

Apyskaitos kopija pasiųsta UK 
Clarities Commision Council.

******
Fondas ataskaitiniu laikotarpiu 

gavo daug daiktinių aukų, pvz., iš 
Churchill ligoninės Oxford Lietuvos 
ligoninėms technikinių reikmenų už 
beveik 20.000 sv., British Shoe 
Corporation vaikiškų invalidų batukų 
už 1500 sv., ECHO - lovoms užtiesalų 
ir kt. reikmenų. Taip pat daug aukojo 
lietuvių ir britų šeimos.

S. Kasparas

******
Vasario mėn. 3 dieną Fondo vado

vybė išsiuntė į Lietuvos vaikų "Vil
ties“ ir kitas prieglaudas 50 invalidų 
vaikų vežimėlių už 4750 sv., apsaugos 
diržų už 144 sv. Pervežimas kainavo 
600 sv. Iš viso - 5494 svarai.

14 vaikščiojimo ir stovėjimo rėmų 

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

už 84 svarus. Adatos injekcijoms, 
vaistai už 92 svarus. Nauji rūbai ir 
batai už 120 svarų. Siuntos, kuri pa
sieks Lietuvos invalidus vaikus dar 
prieš Lietuvos nepriklausomybės dei
mantinį minėjimą, kaina 5780 svarų.

Fondo vadovybė dėkinga Aro Ga
šlūno firmai, kuri perveža visą labdarą 
su nuolaida, taip pat dėkoja visiems 
aukotojams už aukas, kurios įgalina 
siųsti šias dovanas. Be to, visuomet 
laukianle Jūsų aukų, jas siųsti: 
British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania, 21 The Oval, 
London E2 9DT.

MANČESTERYJE
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 23 d. LKVS-gos "Ramo
vės“ Mančesterio skyrius sukvietė 
klubo metinį narių susirinkimą, kuria
me valdyba ir Revizijos komisija pa
darė pranešimus. Buvo analizuoti sky
riaus reikalai ir perrinkta valdyba 
1993 metams.

Susirinkimą atidarė laikinai ėjęs 
skyriaus pirmininko pareigas vicepir
mininkas H. Silius, pavadavęs nese
niai mirusį skyriaus pirmininką Kazi
mierą Murauską, kurį visi pagerbė ty
los minute, ir supažindino su susirin
kimo darbotvarke.

Pirmininkavo V. Bernatavičius, 
sekretoriavo J. Šablevičius. Balsus 
skaičiavo A. Rimeikis ir A. Myliūnas. 
Praėjusio susirinkimo protokolą per
skaitė J. Šablevičius, Centro valdybos 
aplinkraštį - H. Vaineikis.

Apie skyriaus veiklą metų praneši
mą skaitė jo sekretorius H. Vaineikis.

Skyrius surengė Naujųjų Metų su
tikimą, S. Dariaus ir S. Girėno bei Ka
riuomenės šventės minėjimus, be to, 
500 svarų suma parėmė atsikuriančią 
Lietuvos kariuomenę. Iždo stovis pa
tenkinamas.

Susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdybai bei Revizijos komisijos na
riams sutinkant, nauju ramovėnų pir
mininku išrinktas Vladas Bernatavi
čius, visi kiti valdybos ir Revizijos ko
misijos nariai palikti tie patys.

Valdybą sudaro: pirmininkas V. 
Bernatavičius, vicepirmininkas - H. 
Silius, sekretorius - H. Vaineikis, iždi
ninkas - A. Vigelskis. Revizijos komi
sija: S. Lauruvėnas (pirmininkas), V. 
Motuzą ir A. Podvoiskis.

Sugiedotas Lietuvos himnas.
Naujai valdybai linkime sėkmės.

A. P-kis

Vasario 20 d. įvyks DBL S-gos Sodybos skyriaus 
metinis susirinkimas ir 

nepriklausomybės minėjimas.
Bus renkama nauja valdyba. 

Sodybos restorane bus pietūs, o vakare šokiai, gros disko muzika.

Viskas už 4,50 sv., vaikams pusę kainos.

Visus narius prašome būtinai dalyvauti. 
Susirinkimo pradžia - 15 vai.

Skyriaus valdyba.

ROCHDALE TRAVEL CENTRE 
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir atgal:
Pirmadieniais ir šeštadieniais

Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.
Pirmadieniais ir penktadieniais

Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui.
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144, Fax: 0706 526668

Užs. 782

Nottingham© DBL s-gos 
skyriaus valdyba 

rengia

Vasario 16-osios 
minėjimą

Minėjimas įvyks 
vasario 20 d., 

šeštadienį, 18.30 vai.
Carlton Hill, Standhill Rd., 

Latvių klube.
Atvyks svečių iš Londono. 

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

Rengėjai

HJžgfflvėnnfiūĮį vaiDsaiirais

Sporto ir Socialinis klubas, 
345A Victoria Park Road 

London E9.
Vasario 20 dieną 

(šeštadienio vakare) 
19.30 vai. rengia

Užgavėnių Blynų vakarą.
Įėjimas veltui.

Visi mielai laukiami.

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
Bosnija tebedominuoja 
pasauliniuose įvykiuose

Bosnijos įvykiai atsiliepia ne vien 
buvusioje Jugoslavijoje, bet ir visoje 
Europoje, pasaulyje, ypač po to, kai 
Saugumo Taryba šią problemą iškėlė 
pirmuoju dienotvarkės punktu. Bosni
jos svarbą nusako ne vien faktas, kad 
ji yra Europoje, bet ir tai, kad ten tar
pusavyje kariauja trys tautos, turinčios 
savo užtarėjus visame pasaulyje. Ser
bai jau seniai yra Rusijos globoje, 
chorvatai (katalikai) turi savo šalinin
kus Vengrijoje ir iš dalies Vokietijoje, 
o musulmonus remia viso pasaulio Is
lamo kraštai. JT Saugumo Tarybos 
paskirti taikdariai - lordas Owen (ang
las) ir Cyrus Vance (amerikietis) - abu 
gatyrę diplomatai, ilgų derybų metu 
Ženevoje nepajėgę sutaikyti kariau
jančių tautybių, perdavė reikalą į 
Saugumo Tarybą, kuri turėtų pavartoti 
jėgą, norint priversti kariaujančius 
laikytis susitarimo. Bet čia ir vėl iškilo 
sunkumai, nes, atrodo, prezidento Clin- 
tono administracija nenori sutikti su 
taikdarių planu padalinti Bosniją į 10 
kantonų pagal tautybes. Clintonas, 
atrodo, mano, kad bus neįmanoma 
palaikyti taiką tarp 10 priešingu gru
puočių, o be Amerikos paramos Sau
gumo Taryba yra beveik bejėgė. Ame
rikos planas numato į šį reikalą įtraukti 
ir NATO kraštus; tada gali paaštreti ir 
Vokietijos konstitucijos klausimas, 
neleidžiantis Vokietijos karinių dalinių 
naudoti NATO saugumo reikalams.

Clintonas nemalonėje
Clintono išrinkimas prezidentu bu

vo entuziastingai sutiktas, nes tikėtasi 
sulaukti naujų žygių krašto ekono
minio gyvenimo gerbūviui pakelti, bet 
visokie netikėti įvykiai tą entuziazmą 
sumažino ir pradėjo atsirasti abejonės 
dėl jo sugebėjimo valdyti kraštą. Dvi 
ponios, kviestos į ministrus, pasitrau
kė, nes jos prisipažino samdžiusios 
nelegalias imigrantes tarnautojas. Ne
palankiai buvo sutiktas ir jo pažadas 
priimti į kariuomenę homoseksualis
tus, taip pat jo noras išlaikyti griežtą 
proporciją tarp vyrų ir moterų, tarp 
baltųjų ir juodųjų savo kabinete. Ir jo 
žmonos vaidmuo prie viso to prisidė
jo.

Kompromisas 
Pietų Afrikoje

Kaip ir visame Afrikos kontinente, 
pagaliau atėjo laikas ir Pietų Afrikoje 
perleisti valdymą juodųjų daugumai. 
Po ilgų derybų buvo pasiektas kompro
misinis susitarimas tarp prezidento de 
Klerko ir ANC vado Nelsono Mande- 
los. Pagal tą planą daugumos valdžia 
įsigalios tik 2000 m. Baltieji nusileido, 
nereikalaudami veto teisės, o juodieji 
atsisakė reikalavimo įvesti daugumos 
valdžią kitais metais. Pagal tą kom
promisą greitai bus sudaryta laikina.vy- 
riausybė, kuri paruoš kraštą visuoti
niams rinkimams 1994 m. Naujas par
lamentas turės parengti naują konstitu
ciją, pagal kurią juodųjų valdžia bus 
įvesta tik kitame šimtmetyje. Abi šalys 
turės daug vargo su savo kraštutinėmis 
grupėmis. Iš vienos pusės nacionalistai 
visai nenori leisti juodiesiems paimti 
bet kada valdžią, o Zulu genties juodie
ji pasmerkė kompromisą, nes jie nebu
vo kviečiami dalyvauti derybose.

Dviguba valdžia 
Zaire tebesitęsia

Zaire prezidentas Mobutu, nepai
sant pilietinio karo ir spaudimo iš 
Amerikos, Prancūzijos ir Belgijos, vis 
nepasiduoda, nors sakoma, kad jo die
nos jau yra suskaičiuotos. Jis kraštą 
valdė 27 metus, nuvertęs buvusį dikta
torių Lumumbą, pasigrobręs sau daug 
turtų. Sakoma, kad jis - vienas turtin
giausių žmonių pasaulyje. Jis nepri
pažįsta sudarytos vyriausybės ir giriasi 
norįs įvesti krašte demokratiją, žada 
paskelbti naujus rinkimus.
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