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Prezidento inauguracijos iškilmės Vilniuje

Vasario 25-ąją, ketvirtadienį, 
prieš vidurdienį ant Gedimino kalno 
prasidėjo ketvirtojo Lietuvos Prezi
dento inauguracijos ceremonija. Pir
mą kartą Vilnius švenčia tokias iš
kilmes. Dėl istorinių aplinkybių 
ankstesniems Prezidentams teko 
prisiekti laikinojoje sostinėje - 
Kaune. Dar nepašventinta valstybės 
vadovo vėliava pagerbta pagoniš
komis apeigomis, prie aukuro ugniai 
aukojami grūdai, druska ir gėrimas. 
’’Kūlgrindos“ etnografinis ansamblio 
iškilminga eisena leidžiasi nuo Ge
dimino kalno. Dvyliktą valandą nu
skambėję gaudyčių garsai skelbia 
šventės pradžią.

Neišskleista Prezidento vėliava 
nešama į Arkikatedros Šv. Kazimiero 
koplyčią. Visa šventinimo prasmė 
šioje koplyčioje turi gilias istorines 
šaknis: popiežius Urbonas VIII pa
skelbė šv. Kazimierą Lietuvos glo
bėju.

Prie Arkikatedros jau senokai bū
riuojasi ne itin taikingai nusiteikę 
vyresnio amžiaus piketuotojai. Ant 
Katedros durų kabo lozungas ’’Neleis
kime A. Brazausko į Katedrą“, kažkas 
laiko transparantą ’’Būkite prakeikti, 
balsavę už komunistus“. Policija 
nuošaliau stebi piketuotojus, bet, nek
ilus jokiam incidentui, nesikiša. I 
Krikščionių demokratų sąjungos pir
mininko V. Petkaus bandymą apmal
dyti susirinkusiųjų pyktį minia atsako 
triukšmu ir gaudimu.

A. Brazauskas su premjeru B. Lu
biu įėjo į Arkikatedrą pro šonines 
duris. Prezidento vėliavą A. Brazaus
kas pasitiko prie Lietuvos karaliaus 
Mindaugo paminklinės lentos, pager
bė tautos patriarchą J. Basanavičių, 
Vytautą Didįjį, aukštuosius Bažnyčios 
dvasininkus ir fundatorius. Prieš 
vėliavos šventinimą į susirikusiuosius 
arkivyskupo A. Bačkio vardu kreipėsi 
prelatas A. Gutauskas: ’’tikimės, kad 
šis ritualas apsaugos Lietuvą ne tik 
nuo priešų, bet ir nuo visokiausių vidi
nių negandų“. Monsinjoras K. 
Vasiliauskas šv. Kazimiero koplyčio
je skaito maldą ir šventina Prezidento 
vėliavą, prašydamas tikėjimo ir meilės 
visai tautai. Po ilgų metų Bažnyčia 
šventina Prezidento vėliavą, kuri tar
naus daugeliui prezidentų. Skambant 
giesmei ’’Marija, Marija“, ji išnešama 
iš Katedros, kur laukia vėliavininkas 
karys, vėliavininkų būrys ir 16 vėlia
vininkų su valstybinėmis vėliavomis. 
Eisena su Prezidento vėliava, lydima 
karinio orkestro ir karių kuopos bei

Niujorkas, 1993 m. vasario 
mėn. 18 d., Lietuvos Respublikos 
Nuolatinė Misija prie Jungtinių 
Tautų. Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 75-mečio proga Lietuvos 
Ambasadorius prie Jungtinių Tautų 
Anicetas Simutis vasario 16 d. 
vakarą surengė priėmimą 
Jungtinėse Tautose, į kurį susirinko 
300 užsienio valstybių ir Jungtinių 
Tautų agentūrų atstovai, Niujorko 
valstijos, Bažnyčios ir lietuvių 
svečių. Jam talkino Niujorko lietu
vių sudarytas komitetas.

Atvykusiuosius, tarp jų apie 100 
ambasadorių, prie įėjimo sutiko ir 
sveikino Ambasadorius ir p. Simu
tienė bei visas Lietuvos Misijos 
prie JT štabas.

Kaip pranešė ’’Laisvosios Euro

jaunimo tautiniais rūbais, patraukė 
Seimo rūmų link.

A. Brazauskas, likęs Arkikatedro
je, nusileido į požemius, padėjo gėlių 
ant didžiųjų kunigaikščių gedimi- 
naičių giminės kapų, Barboros Radvi
laitės ir arkivyskupo J. Steponavičiaus 
karstų.

Piketuotojai sutiko vėliavą skan
duodami ’’gėda, gėda“ ir viešai rodė 
nepasitenkinimą žmonėmis, atėju
siais į šventę su gėlėmis, taip pat ne
ramiai laukė pasirodant Prezidento.

Nepatenkinti žmonės buriavosi ir 
Gedimino prospekte prie buvusių 
KGB rūmų. Policininkai grandine 
stovėjo abiejose šaligatvio pusėse. Bet 
A. Brazauskas į Seimo rūmus važiavo 
kitu keliu, ką sužinoję demonstrantai 
greitai išsiskirstė.

Prie Seimo rūmų A. Brazauską pa
sitiko B. Lubys ir Č. Juršėnas. Prezi
dentas padėjo gėlių prie Laisvės gynė
jų memorialo. Pagrindinis įėjimas 
buvo papuoštas dviem valstybinėmis 
vėliavomis, į rūmus vedantis takas nu
klotas raudonu kilimu. A. Brazauskui 
įėjus į posėdžių salę, Seimo nariai 
pasitiko jį stovėdami. Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas pradėjo iškilmingą 
posėdį, primindamas Prezidento rinki
mų rezultatus. Konstitucinio Teismo 
teisėjas J. Žilys priminė Prezidento 
priesaikos ceremoniją. Algirdas Bra
zauskas skaito Prezidento priesaiką, 
salėje tvyro rimtis. Konstitucinio Teis
mo teisėjas priima priesaiką, pasirašo, 
paspaudžia A. Brazauskui ranką. 13 
vai. 37 min. Seimo nariai, Nepriklau
somybės atkūrimo akto signatarai, 
diplomatai, bažnyčių hierarchai ploji
mais sveikina ketvirtąjį Lietuvos Pre
zidentą. Nuo plojimų susilaiko tik Tė
vynės santara.

Prezidentas inauguracinėje kalboje 
pasakė:

’’Visos mano mintys - tik apie 
Lietuvą, visi jausmai - tik jai ir jos 
žmonėms. (...)

Tvirtai pareiškiu, kad visi Lietuvos 
piliečiai, visi tėvynainiai, nepaisant 
jūsų tautybės, lyties, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo ir politi
nių pažiūrų skirtumo, esate vienodai 
gerbiami ir reikalingi tėvynei, nes jūs 
ir esate Lietuva.

Vienintelis patriotizmo matas yra ir 
bus tik doras darbas, kompetencija ir 
kūrybinė galia. Meilę tėvynei įkūnija 
ne lozungai ir ne mitingai, o kasdie
niškas, galbūt ne visuomet pastebimas 
ar laiku įvertinamas darbas, nuoširdus 
rūpinimasis mūsų krašto gerove ir 

Vasario 16-osios priėmimas Jungtinėse Tautose

pos“ korespondentas Algirdas 
Landsbergis, pasveikinęs svečius ir 
padėkojęs ambasadoriams, Anicetas 
Simutis pristatė ypatingą viešnią. 
Tai, jo žodžiais, ambasadorė - 
moteris, kurių Jungtinėse Tautose 
nedaug teturime, atstovaujanti šaliai, 
į kurią, laisvės ir ekonominės 
gerovės ieškodama, emigravo treč
dalis lietuvių tautos.

Naujoji Jungtinių Amerikos val
stijų ambadorė Jungtinėse Tautose 
Madeleine Albright priminė, jog ji 
yra gimusi Čekoslovakijoje, Ame
rikoje atsidūrė po komunistų per
versmo jos gimtinėje. Ji Amerikoje 
’’natūralizavosi“ - priėmė JAV pi
lietybę. Bet kuris amerikietis di
džiuotųsi galėdamas tarnauti savo 
šaliai Jungtinėse Tautose, kalbėjo

Iš Gedimino kalno - po pagoniškų apeigų.

Po priesaikos A. Brazauską sveikina Č. Juršėnas.
M. Baranausko nuotraukos

ateitimi. (...)
Turime išmokti kurti ne griaudami, 

o pertvarkydami. Juk griovimas nesu
kuria nieko naujo. Aš tikiu, kad aklo 
neigimo, griovimo revoliucijos sėkla 
niekada daugiau neišdygs Lietuvoje. 
(...) Svarbiausia Respublikos Prezi
dento priedermė - būti garantu, tokios 
visuomenės gyvenimo atmosferos, 
kuri leistų atsiskleisti visoms kūrybi
nėms tautos galioms. (...)

Tikiu, kad Lietuvoje įsitvirtins 
atvira, pilietinė visuomenė, mūsų ša
lyje bus puoselėjamos demokratijos 
vertybės. (...)

.„Kviečiu visas Lietuvos politines 
partijas ir judėjimus susitarti dėl ben
dradarbiavimo sprendžiant svarbiau
sias krašto problemas, pasirašyti. san
tarvės deklaraciją. Tam pasitarnauti 

ponia Albrigt.
Ambasadorė pabrėžė, jog ji jau

čiasi artima Lietuvos ir jos žmo
nėms, kurių istorija labai panaši į 
Čekoslovakijos. Prieš pusantrų metų 
lankantis Vilniuje jai didelį įspūdį 
padarė lietuvių demokratiška dvasia 
ir jų sugrįžimas į narsumu paženk
lintą istoriją. ”Aš sveikinu jūsų šalį 
ir tai, kad čia jau antrą sykį minimas 
nepriklausomybės atkūrimas, - pa
reiškė ambasadorė. - Kaip seniausios 
demokratijos atstovė, tariu - mes 
sveikiname visas naujas demokrati
jas“.

Šventišką nuotaiką papildė ir 
priėmime apsilankęs Niujorko kar
dinolas O'Connor. Pradžioje pra
bilęs lietuviškai, kardinolas pasvei
kino susirinkusiuosius su ’’nuosta

galėtų ir politinių partijų taryba prie 
Respublikos Prezidento“.

Dvylika minučių trukusioje kalbo
je A. Brazauskas deklaravo demo
kratijos, integracijos į Europą idėjas, 
santykiai su kitomis valstybėmis, jo 
nuomone, turėtų būti grindžiami ’’tar
pusavio pagarba, tolerancija, ne
sikišimu į viena kitos vidaus reikalus. 
(...) Viena svarbiausių stabilumo 
Baltijos regione, o tuo pačiu ir 
Lietuvoje, sąlyga yra visiškas Rusijos 
kariuomenės išvedimas pagal pa
sirašytą grafiką“. Prezidentas teigė, 
jog niekas mums neatneš geresnio 
gyvenimo iš svetur, ir patiems teks iš
mokti dirbti. Baigdamas kalbą Lie
tuvos prezidentas pakvietė žmones
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biaisiais“ pasikeitimais Lietuvoje. 
Jis prisiminė savo vaikystės die
nas, kada jam teko bendrauti su 
daugeliu lietuvių - patirti jų ’’tvir
tumą, gilų tikėjimą“ ir būti liudi
ninke, ’’kaip aistringai jie tausoja 
savo tapatybę. Jūs to niekad ne
prarado!“, - pridūrė kardinolas 
O'Connor.

Anot kardinolo, lietuviai gal ir 
patys nesusivokia, kiek daug jų 
kova reiškė amerikiečiams. ’’Lietu
viai mums buvo nepaprasto įkvė
pimo versmė, - kalbėjo jis. - Aš 
jaučiu pareigą apsilankyti pas jus 
ir pareikšti padėką žmonėms, kurie 
buvo šviesa tamsybėje ir pavyzdys 
mums visiems“.

Lietuvos Misija prie JT 

įvykiai Lietuvoje
Seimo pirmininkas - 

Č.Juršėnas
Vasario 25-ąją po ketvirtojo Lie

tuvos Respublikos prezidento inau
guracijos iškilmių įvykusiame Seimo 
posėdyje Česlovas Juršėnas išrinktas 
Seimo pirmininku. Jį pasiūlė LDDP 
frakcija, už balsavo 64, prieš 49 de
putatai. Antruoju kandidatu į Seimo 
pirmininkus parlamento socialdemo
kratų frakcija pasiūlė Aloyzą Sakalą. 
Už jį balsavo 4, prieš 102 Seimo na
riai.

Kaip ir A. Sakalas, Č. Juršėnas iki 
šiol buvo Seimo pirmininko pava
duotoju. Kol A. Brazauskas laikinai 
vykdė Prezidento pareigas, Č. Juršė
nas laikinai vadovavo Seimo darbui.

|vyks Seimo nario 
rinkimai

Išrinkus Algirdą Mykolą Bra
zauską Prezidentu, Seimas, vadovau
damasis Konstitucijos 83 straipsniu, 
109 balsais priėmė nutarimą nuo šių 
metų vasario 25 dienos nutraukti jo - 
Seimo nario - įgaliojimus Kaišiado
rių rinkimų apygardoje Nr. 59.

Seimas pavedė Vyriausiajai rinki
mų komisijai per tris mėnesius su
rengti Kaišiadorių rinkimų apygardo
je Nr. 59 Seimo nario rinkimus.

Patvirtintas biudžetas
Vasario 23 d. Lietuvos Seimas 

priėmė įstatymą dėl 1993 m. biudže
to ir atskaitymų į savivaldybių biu
džetus normatyvų ir dotacijų.

Svarstant esminį - pajamų klausi
mą - labai susikirto LDDP, kuri par
lamento biudžeto ir finansų komitete 
sudaro daugumą, ir Tėvynės santaros 
nuomonės. Dauguma (68 už, 37 
prieš, 4 susilaikė) nubalsavo padidinti 
biudžeto pajamas iš fizinių asmenų 
mokesčio įplaukų 6,7 mlrd. talonų, iš 
juridinių asmenų pelno mokesčio 1 
mlrd. talonų, iš pridėtinės vertės mo
kesčio 2 mlrd. talonų.

Opozicijos pasiūlymai nebuvo 
priimti. Jos atstovų teigimu, realaus 
šaltinio padidinti fizinių asmenų mo
kesčio dalį biudžete nėra, mokesčių 
tarifai nedidinami, gamybos augimas 
neplanuojamas, vadinasi, bus didina
mas darbo užmokestis ir didės inflia
cija.

Prioritetas skirtas žemės ūkiui - 
42 mlrd. talonų (įskaitant 20 mlrd. 
talonų valstybės kreditą, kurį įparei
gota imti Vyriausybė subsiduoti šią 
šaką bei jos produkcijos gamintojus) 
ir kai kurioms teisėtvarkos instituci
joms. Vyriausybės pasiūlymu Krašto 
apsaugai skirta 6 mlrd. talonų.

Biudžeto deficitas liks toks pat - 
5,2 mlrd. talonų.

Adolfas Šleževičius - 
pretendentas j 

premjerus
Laikinai einantis Lietuvos demo

kratinės darbo partijos pirmininko 
pareigas ir LDDP frakcijos parla
mente pirmininko pavaduotojas Ge
diminas Kirkilas viešai patvirtino 
Lietuvos spaudoje skelbtas žinias, 
kad buvęs žemės ūkio viceministras 
Adolfas Šleževičius yra realiausias 
kandidatas į premjero postą.

Pasak laikinojo LDDP pirminin
ko, šios partijos Tarybos narys A. 
Šleževičius turi verslininko patirtį, 
neblogai susipažinęs su Vakarų biz
nierių veikla ir yra neblogas diplo
matas. Kaip premjeras jis turėtų 
palikti neblogą įspūdį ir Vakarų vers
lininkams, be to, galės aktyviai dirbti 
siekiant pritraukti užsienio investici
jas į Lietuvą.

1



2 EUROPOS LIETUVIS
1

1993 m. kovo 4 d. N r. 8 (2243) .

Prezidento vėliava Ponas Arvydas Každailis ’’Europos lietuvio“ 
korespondentui ketvirtojo Lietuvos Respublikos 
Prezidento inauguracijos išvakarėse pasakė:

- Šiemet atkūrus Prezidento instituciją, Lietuvos 
heraldikos komisija gavo valstybinį užsakymą sukur
ti Prezidento heraldiką, kuriai priklauso ne tik 
Prezidento vėliava, bet ir Prezidento emblema ant 
blankų, antspauduose ir kita. Pagaliau ir pačios 
vėliavos turi būti keli variantai - automobilio, 
reprezentacinė, kabinama lauke. Žinoma, heraldika 
visais tais atvejais išlieka vienoda, t. y., Lietuvos 
valstybės herbas, laikomas dviejų laikytojų.

Laikytojai nėra sugalvoti specialiai Prezidento 
heraldikai. Jie paveldėti iš Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės laikų. Prezidento heraldikos kūrimas man 
buvo labai malonus užsakymas, nes tai dalis didelio 
darbo grąžinant senovinius mūsų valstybės atributus. 
Prieškarinė Lietuva ne pilnai juos panaudojo valsty
bingumo reikmėms.

Laikytojai, žinoma, nėra toks senas paveldas kaip 
pats Vytis. Jei herbas rekonstruotas pagal ikiunijinį 
pavyzdį, jo sudėtinės dalys skiriasi nuo Gudijos 
herbo, kuris irgi yra Vytis, tai laikytojai yra iš uniji
nio mūsų istorijos laikotarpio. Pavyzdžiui, vienaragis 
yra tradicinis Lietuvos pusės laikytojas sudėtiniame 
Žečpospolitos herbe. Grifas (ar grifonas) yra 
Chodkevičių atneštas į Lietuvą ir iš jų heraldikos 
paimtas. Mes matome kaip triumfo ženklą, kai 
Chodkevičių grifai laiko Vytį virš Aušros vartų. Visą 
istorinę medžiagą man teikė ir tuose heraldikos 
kūrimo darbuose dalyvavo ponas Edmundas Rimša.

Man daugiausia teko heraldikos kūrimo plastikos 
dalis. Žinoma, kiekviena epocha plastikai suteikia 
naujų bruožų. Man ruošiant Prezidento heraldiką 
svarbiausias uždavinys buvo kaip tik grąžinti 
Lietuvai senųjų formų sudėtines dalis, kad tuo būtų 
parodytas mūsų valstybės senumas. Kaip ir mano 
kolegos heraldikos srityje, aš svajoju grąžinti Lietu
vai vieną svarbiausių jos atributų - senąją jos 
vėliavą. Šiuo atveju Prezidento vėliava - kaip tarpinė 
grandis, vedinys iš Lietuvos valstybės vėliavos, kuri 
yra raudona su baltu Vyčio raiteliu. Prezidento 
vėliavai pasirinkta ne raudona spalva, o purpurinė. 
Be to, Prezidento vėliava yra beveik kvadrato for
mos: jei aukštį imsime kaip vienetą, tai plotis 
sudarys 1,2. Proporcija yra gana graži ir labai tinka
ma pasirinktam Prezidento heraldiniam ženklui. 
Vėliavos projektas atliktas Kauno specialiosios atelje 
siuvinėtojų, su didele meile, tikrai dailiai.

Taip pat jau esu paruošęs Prezidento antspaudo, 
Prezidento blanko, jo vizitinėms kortelėms ženklus, 
mažosios vėliavėlės ant automobilio projektą.

Ne tik man, bet ir atlikėjams teko labai smarkiai 
suktis, dirbti dieną naktį, kad laiku padarytume šį 
garbingą užsakymą.
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Prezidento inauguracijos 
iškilmės Vilniuje

Vasario 18 dieną Lietuvos Respublikos Seimas 
patvirtino dailininko Arvydo Kažjdailio sukurtą ir Lietuvos 
heraldikos komisijos patvirtintą Respublikos Prezidento 
vėliavos spalvų etaloninį atvaizdą.

Nustatytas toks Respublikos Prezidento vėliavos 
spalvų etaloninis atvaizdas:

Respublikos Prezidento vėliava - purpurinis audeklas, 
iš trijų kraštų apjuostas auksine virvute, o jo abiejose 
pusėse centre vaizduojamas Lietuvos valstybės herbas - 
Vytis; herbinio skydo raudoname lauke vaizduojamas 
sidabrinis šarvuotas raitelis ant balto žirgo, laikantis 
dešinėje rankoje virš galvos iškeltą sidabrinį kalaviją. 
Prie raitelio kairiojo peties kabo mėlynas skydas su 
dvigubu auksiniu kryžiumi. Žirgo balnas, gūnia, kamanos 
ir diržai mėlyni. Kalavijo rankena, kamanų žąslai, balno 
kilpa ir pentinas, makšties bei žirgo aprangos metaliniai 
su tvirti n ima i a ūks in i ai.

Respublikos Prezidento vėliavoje herbinį skydą laiko 
sidabriniai: iš dešinės grifas, iš kairės - vienaragis, stovin
tys ant sidabrinio postamento. Grifo priekinės kojos, 
užpakalinių kojų nagai, snapas bei vienaragio spiralinis 
ragas ir kanopos auksiniai, abiejų gyvūnų liežuviai 
raudoni.

SIEPirwroS OHIEIWS
Puola ir po rinkimu

Sakoma, po mūšio kumščiais 
nesišvaistoma. Tačiau laikraštis 
"Europa" galvoja kitaip. N r. 4 
visame pirmajame puslapyje, net ir 
pasibaigus prezidento rinkimams 
(matyt, iš inercijos), toliau puola
mas S. Lozoraitis, tiksliau jį palai
kiusieji rinkiminėje kampanijoje.

Tyčiojamasi iš vienos katalikų 
organizacijos, kvietusios šv. Mi- 
Šiom ”už sąmoningą mūsų Tautos 
apsisprendimą, renkant Lietuvos 
valstybės Prezidentą“, kaltinami iš- 
leidusieji plakatą, kuriame S. Lo
zoraitis nusifotografavęs kartu su 
popiežiumi, kaltinami ir sąjūdiečiai 
už kažkokių chuliganų (jei ne 
pačių straipsnio autorių...) aptep
liotą A. Brazausko plakatą gatvėje.

Ar visada teisi dauguma

"Amžiaus" Savaitraštyje N r. 8 
retoriškai klausiama "Ar visada 
teisi dauguma", ir atsakymui 
cituojami XIX a. anglų filosofo 
Tomo Karlailio (Thomas Carlyle) 
žodžiai:

"Rinkimuose nugali demagogas, 
turintis melagingos iškalbos dova
ną, o pralaimi garbingi ir dorybingi. 
Dauguma visada yra mechaniška ir 
nepastovi, tiesa dažniausiai mažu
mos pusėje“. Tiems, kurie suabe
jotų praėjusio šimtmečio visuo
meninės sąmonės panašumu šian
dien, straipsnyje primenama, kas 

nulėmė bemaž šeštajai pasaulio daliai 
istoriją šio amžiaus pradžioje; 
"Daugumos balsas. Kitaip tariant, 
1903 metais vykęs RSDDP antrasis 
suvažiavimas, kuriame... "į vadovau
jančius partijos organus išrinkta V. 
Lenino šalininkų dauguma gavo 
bolševikų vardą (rus. bolševiki < 
bolše - daugiau)“.

Ubagai ir deputatai

"Vilniaus laikraštis" vasario 23 
d. išspausdinto rašytojo Petro 
Satkaus straipsnį "Ubagai, mili
jonieriai ir kt.", kuriame atkreipia
mas dėmesys į vis didėjančias elgetų 
gretas Vilniuje.

Pabrėžiama, kad greta vargšų su 
tūkstančio kito talonų "pajamomis“, 
t.y., valstybės pensija, pašalpa ar 
pan., Lietuvoje klesti daug tokių 
"liaudies tarnų“, kurie sugeba iš val
stybės lopšio susikrauti šimtus 
tūkstančių talonų per mėnesį (ko 
gero, čia ir don tėvynainiai užsienyje 
turėtų pavydėti...). Straipsnio autorius 
jokiu būdu neperša socialinės 
lygybės teorijų. Bet primindamas 
socialistinio "rojaus“ dienas, kuomet 
tvarkos saugotojai elgetas pa
prasčiausiai išvaikydavo, "įspirdami 
kai kam net į užpakalį“ (brandaus 
socializmo valstybėje elgetų ne
galėdavo būti), dabar apeliuoja bent į 
vadovų sąžinę. "Klausykite, ponai 
deputatai, gerai žinantys landas prie 
lovio ir sumaniai mokantys išsukti 
uodegas iš įstatymo replių, jeigu 
kiekvienas iš jūsų, slinkdamas darban 

ir zvimbdamas namo, pasidomės 
vargšu, sustos prie jo, traukdamas 
piniginę, jūsų diena nebus praėjusi 
tuščiai. Ir jums, anot Ostrovskio, 
nereikės kankinamai skaudžiai 
suvokti ir pergyventi dėl tuščiai 
nugyvento gyvenimėlio...“.

Naujos šventės Lietuvoje

Apie neseniai praūžusias per 
Lietuvą senąsias Užgavėnes pasa
kojama šiame "Europos lietuvio" 
numeryje. Papūtę vėjai iš Vakarų 
atneša ir naujovių. Tai šv. Valenti
no diena. Ir nors ji šiais metais su
tapo su Prezidento rinkimų diena 
(vasario 14), dėmesio šiai šventei 
per TV, radiją, spaudoje netrūko. 
"Mažoji Lietuva" N r. 6 straipsnyje 
"Visiems reikia meilės" rašo:

"Metų metus mes minėjome 
kovo 8 dieną. Tądien daugelis vyrų 
prisimindavo turį greta savęs, o gal 
kur nors toli - mintyse moterį, myli
mą ar gerbiamą. Tegu diena vadi
nosi Tarptautine moters diena, ta
čiau tai buvo vienintelė proga pa
matyti nemažai vyrų eilėse prie 
gėlių...“. Dabar, atrodo, moteris (ne 
vien motinas per Motinos dieną) 
pagerbsime katalikiškai, ir Valen
tino dienos šventė tvirtai įeis į mū
sų buitį. "Visas pasaulis vasario 14- 
ąją dovanoja gėles savo myli
miems, brangiems, artimiems žmo
nėms. Rašo meilės laiškelius, siun
čia širdutes ir bučinius vokuose. 
Sakoma, kadaise šv. Valentinas pa
dovanojo kraitį dviems neturtin
goms merginoms, kad tos galėtų 
ištekėti“.

V. Dbnas

Atkelta iš 1 psl.

santarvei ir darbui visiems brangios 
Tėvynės labui. Pirmieji Prezidentui 
įteikė gėles jo anūkai.

Po inauguracinės kalbos virš Sei
mo rūmų suplevėsavo Prezidento 
vėliava. Vėliavą, kuri bus Prezidento 
kabinete, A. Brazauskas pasitiko Sei
mo rūmų kieme.

Trims Prezidento asmens sargybi
niams pasilikus ties Seimo durimis, A. 
Brazauskas su garbės kuopos vadu ka
pitonu L. Kavoliūnu apėjo garbės sar
gybos kuopą, kartu su Krašto apsau
gos ministru apžiūrėjo karių rikiuotę, 
nusilenkimu pagerbė kovos vėliavas. 
Po to jis priėmė karinį paradą. Šią cer
emoniją svečiai stebėjo pro Seimo 
rūmų langus: kas fojė, kas bufete, kas 
iš savo kabineto.

Po parado fojė Prezidentą pasvei
kino Ministras pirmininkas B. Lubys, 
ministrai, savivaldybių vadovai.

Mažojoje Seimo salėje A. Bra
zauskui buvo pristatyti užsienio vals
tybių ambasadoriai Lietuvoje ir Lietu
vos ambasadoriai užsienyje. Diploma
tinio korpuso vardu Prezidentą pa
sveikino Vatikano apaštalinis nuncijus 
J.M. Garsija, pasakęs, kad, rinkėjams

Pagerės 
telefoniniai pasikalbėjimai su 

Baltijos kraštais
Nuo 1993 metų vasario 14 d. pagerės telefoniniai 

pasikalbėjimai su Lietuva, Latvija ir Estija.
Nuo vasario 14 dienos Įsigalios nauji kodai:
Lietuvai - 010 370
Latvijai - 010 371
Estijai - 010 372

Miestas
Alytus 
Anykščiai 
Birštonas 
Biržai 
Druskininkai 
Elektrėnai 
Gargždai 
Ignalina 
Jonava 
Joniškis 
Jurbarkas 
Kaišiadorys 
Kaunas 
Kėdainiai 
Klaipėda 
Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai 
Nida 
Pakruojis 
Palanga

City Code
35
51
10
20
33
37
40
29
19
96
48
56
7
57
61
58
31
68
43
93
30
59
91
36

Norint paskambinti, pavyzdžiui, j Vilnių, reikia rinkti taip: 
010 370 2 xxxxxx

Užs. 783

Leidinys 
Karaliaučiaus 

krašto lietuviams

Išėjo pirmieji laikraščio "Done
laičio žemė“ Karaliaučiaus krašto 
lietuviams numeriai.

Po 1945 m. pirmą sykį jie apie 
savo bėdas ir rūpesčius gali pa
sakoti ne "Kaliningradskaja prav- 
da“ ar "Lietuvos aido“ puslapiuose.

Šį laikraštį leidžianti Kristijono 
Donelaičio draugija (redaktorius - 
Steponas Lukoševičius) padės Ka
raliaučiaus (Kaliningrado) žemėje 
puoselėti ir žadinti beužgęstančią 
lietuvybę.
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patikėjus savo lūkesčius ir parodžius 
pasitikėjimą, A. Brazauskas tapo vi
sos Lietuvos žmogumi, nepriklauso
mybės skelbėju ir tvirtintoju. Vėliau 
Prezidentas susitiko su įvairių konfesi
jų atstovais, priėmė Lietuvos ir Vil
niaus arkivyskupo Chrizostomo ir ku
nigo R. Mikutavičiaus sveikinimus 
bei linkėjimus. R. Mikutavičius pabrė
žė prezidentavimo kūrybinę prasmę ir 
palinkėjo Prezidentui apdairiai rinktis 
savo pagalbininkus.

A. Brazausko konkurentas rinki
muose S. Lozoraitis jau buvo išvykęs 
iš Lietuvos ir inauguracijoje nedalyva
vo.

Vakare Svečių namuose įvyko pri
ėmimas. Žadėta, kad jis bus kuklus. 
Iškilmėse dalyvavo Vyriausybės na
riai, Seimo komitetų pirmininkai, jų 
pavaduotojai, frakcijų pirmininkai ir 
jų pavaduotojai, užsienio ambasado
riai bei Lietuvos diplomatai užsienyje 
- viso apie 170 svečių. Ko gero, ten at
mosfera buvo kiek linksmesnė nei 
Seime, kur (galbūt dėl tiek neįprastos 
mums šventės, gal dėl kokių kitų 
priežasčių) matėsi nemažai liūdnų 
veidų.

Erika Umbrasaitė

Miestas
Panevėžys 
Pasvalys 
Plungė 
Prienai 
Raseiniai 
Radviliškis 
Rokiškis 
Šakiai 
Šilalė 
Šilutė 
Širvintos 
Švenčionys 
Šiauliai 
Skuodas 
Sniečkus 
Tauragė 
Telšiai 
Utena 
Varėna 
Vilkaviškis 
Vilnius 
Zarasai

City Code
54
71
18
49
28
92
78
47
69
41
32
17
14
16
66
46
94
39
60
42
2
70

Gudijos 
lietuvių 
bendrija

Pelesoje įvyko Lietuvos bendri
jos Gudijoje (Baltarusijoje) steigia
masis susirinkimas. Lietuvių gyve
nama ne tik Gervėčiuose, Varė- 
nave, Lydoje, bet ir Minske, Mogi
liove.

Bendrijos veikloje ketina daly
vauti ir iš čia kilę, bet dabar ne
gyvenantys Gudijoje, lietuviai.

Bendrijos pirmininku išrinktas 
jaunas Pelesos lietuvių mokyklos 
mokytojas Jonas Maciulevičius.

ELR
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Prancūzijos 
gynybos 
ministro 
vizitas

Krašto apsaugos ministro Audriaus 
Butkevičiaus kvietimu Lietuvoje lan
kėsi Prancūzijos Gynybos ministras 
Pjeras Žoksas (Pierre Joxe).

Šis vizitas buvo oficialus. Pjeras 
Žoksas pasakė žurnalistams, kad Pran
cūzijos gynybos ministerija pradėjo 
ieškoti bendradarbiavimo su Lietuvos 
krašto apsaugos struktūromis galimy
bių iš karto po to, kai Lietuva paskelbė 
Nepriklausomybės atkūrimo aktą. 
Oficialių ryšių pradžia Pjeras Žoksas 
laiko šiemet Rygoje vykusį tarptautinį 
seminarą Baltijos šalių saugumo 
klausimais, kuriame jis susitiko su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos krašto 
apsaugos vadovais. ’’Tada Audrius 
Butkevičius ir pakvietė mane aplankyti 
Lietuvą“, -jiasakė Pjeras Žoksas.

Pjeras Žoksas pabrėžė, jog Prancū
zijos Respublikos vadovybė ir pir
miausia Prezidentas Fransua Mitera- 
nas stengiasi nepriklausomybę atga
vusiose šalyse palaikyti demokratijos 
plėtotę. Šia politika grindžiami ir

Lietuvos Krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius (kairėje) 
su Prancūzijos Gynybos ministru Pjeru Žoksu.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Prancūzijos Gynybos ministerijos ry
šiai su Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterija.

Per oficialią vakarienę, kurią sve
čiui surengė Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas, ir 
per susitikimą su Krašto apsaugos mi
nisterijos vadovais buvo aptarti Euro
pos gynybos bendrieji ir dvišalio 
bendradarbiavimo karinėje srityje 
klausimai.

Pjeras Žoksas pasakė, jog Europo
je pastaruoju metu pastebimas karinis 

spaudimas besikuriančioms demokra
tinėms visuomenėms. Ryškiausias to 
pavyzdys - padėtis buvusiose Jugosla
vijos respublikose. ’’Mes turime kartu 
spręsti, - pasakė jis, - kaip šito išvengti.“

Prancūzijos Gynybos ministras ir jį 
lydėjęs Lietuvos Krašto apsaugos mi
nistras Antakalnio kapinėse pagerbė 
žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklauso
mybę atminimą. Prie jų kapų buvo 
padėti vainikai ir gėlės. Pjeras Žoksas 
susipažino su Vilniumi.

ELTA

Minėjimas Romoje

Romos lietuviai sekmadienį, va
sario 14 dieną, paminėjo Nepriklau
somybės šventę. Ta proga Vatikano 
radijo koplyčioje Mišias už Lietuvą 
koncelebravo 10 lietuvių kunigų, 
tarp jų prelatas Ladas Tulaba ir šv. 
Kazimiere lietuvių kolegijos rekto
rius prel. Algimantas Bartkus. Šven
tės minėjimas vyko šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos svečių namuose 
’’Villa Lituania“. Buvo susirinkę arti 
šimto Romoje ir apylinkėse gyve
nančių lietuvių, tarp jų ir Lietuvos 
diplomatiniai atstovai Romoje - 
ambasadorius prie Šventojo Sosto 
Kazys Lozoraitis, ambasadorius prie 
tarptautinės FAO organizacijos 
Algis Žemaitis ir reikalų patikėtinis 
Latvijoje Rimantas Morkvėnas. Taip 
svečių buvo į Romą tarnybiniais 
reikalais atvykęs apaštalinis nuncijus 
Korėjoje ir Mongolijoje arkivysku
pas Jonas Bulaitis.

Ambasadorius Kazys Lozoraitis 
savo kalboje pabrėžė, kad lietuviams 
Vasario 16-oji ypač brangi dėl savo 
nenykstančio aktualumo ir laiko 
prasmės požiūriu. Nors nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės akto pasirašymo 

1918 metais praėjo jau 75 metai, 
mes tebegyvename šį aktą pasirašiu
siųjų dvasia, didžiuojamės jų ryžtu ir 
pasišventimu po daugiau negu šimt
metį trukusios svetimos ir žiaurios 
priespaudos atstatyti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, ją sugrąžinant į 
laisvų tautų ir valstybių Šeimą.

’’Neatsižadėdami savo asmeninių 
įsitikinimų, gerbdami kitaip galvo- 
jančiųjų nuomonę, turime visi iš
vien rūpintis krašto likimu, vieningai 
dirbti, kad šis pagaliau atsistatytų iš 
griūvėsiu, kad krašte susidarytų to
kios sąlygos, kuriose žmonės galėtų 
pagaliau atsidusti, ramiai pasi
džiaugti išsikovotos laisvės palaima, 
patirti nors minimalią materialinę 
gerovę, dvasiškai sustiprėti. Tauta 
tikrai nusipelnė santarvės, ramybės 
ir gerovės. Padėsime tautai, padėsi
me kraštui vėl tvirtai atsistoti ant ko
jų, jei veiksime vieningai, atsikratę 
nepasitikėjimo vieni kitais, kuris 
nuodija tautos gyvenimą, jei dirbsi
me vieningai, liovęsi suvedinėję sąs
kaitas dėl praeities klaidų ir nukly
dimų“, - sakė Ambasadorius K. Lo
zoraitis.

Informacija apie Lietuvos nuolatinės 
misijos prie Jungtinių Tautų veiklą

Lietuviška simbolika jau papuošti pirmieji keturi Lietuvos Respublikos karinių oro pajėgų reaktyviniai 
lėktuvai. Tai buvusioje Čekoslovakijoje pagamintos L-39 "Albatros“ tipo karinės mašinos. Jas Lietuva 
nusipirko iš Kirgizijos.

Nuotraukoje - pirmieji reaktyviniai lėktuvai Karmėlavos aerouoste.
K. Jūrelės (ELTAJ nuotr.

Vieta naftos 
terminalui jau 

parinkta

Naftos terminalo komplekso 
talpyklos, dėl kurių statybos 
vietos parinkimo daug posė
džiavo Vyriausybė ir vyko aist
ringos diskusijos visoje Lietu
voje, bus statomos atokiai nuo 
pajūrio esančiame Kopūstų kai
me, o naftos vamzdynas bus nu
tiestas tarp pirmosios ir antro
sios Melnragių, nežalojant Gi
rulių miško ir kitos aplinkos...

Toks nutarimas priimtas va
sario 19 d. įvykusiame Vyriau
sybės posėdyje, įvertinus spe
cialios Mokslų akademijos pre
zidiumo sudarytos komisijos 
išvadas ir rekomendacijas, ku
rias pateikė akademikai Eduar
das Vilkas ir Antanas Kudzys, 
taip pat išklausius Aplinkos 
apsaugos departamento vadovų, 
Klaipėdos ir Palangos miestų 
merų, valstybinio projektavimo 
instituto ’’Pramprojektas“ ir kitų 
specialistų bei ekspertų nuo
mones.

Prieš priimant šį nutarimą 
nuodugniai buvo įvertinti ir kiti 
terminalo statybos vietos pa
rinkimo variantai.
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Milijonas Lietuvos pasų

Jau išrašyta 900 tūkstančių lietu
viškų pasų. Planuojama, kad kovo 
10 d. bus žinomas ir milijoninis šio 
dokumento savininkas. Sovietinio 
pavyzdžio pasai Lietuvoje galios 
iki šių metų liepos 1 d.

Kai Lietuvos piliečiams bus iš
duoti nauji dokumentai, bus galima 
kalbėti ir apie efektyvią sienų kon
trolę. Pagrindiniuose sienos perėji

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

mo punktuose įrengus specialią 
techniką, kuri sugebės ’’perskaityti“ 
įrašus pase ir sutikrinti su duomenų 
bazėje turima informacija, pasie
niečiai galės išaiškinti padirbtus 
dokumentus. Jau yra parengtas to
kios tikrinimo sistemos modelis, jį 
numatoma išbandyti Vilniaus aero
uoste.
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Vasario 16-19 dienomis Misijos 
patarėja G. Damušytė atstovavo Lie
tuvai Jungtinių Tautų Vystymosi 
Programos (UNDP - UN Develop
ment Programme) tarybos sesijoje, 
kurioje tarp kitų klausimų svarstyta 
UNDP pagalba Baltijos valstybėms ir 
NVS. Taryba, kurią sudaro 27 nariai 
iš besivystančių šalių ir 21 iš išsivys
čiusių, išreiškė nepasitenkinimą, kad 
įkuždamas po atstovybę beveik kiek
vienoje Baltijos ir NVS valstybėje, 
UNDP Administratorius nesilaikė 
tarybos sprendimo įsteigti ’’ribotą“ 
skaičių įstaigų šioje srityje. Baltijos 
valstybės, rytų ir centrinės Europos 

.bei NVS šalys gynė UNDP veiks
mus, tvirtindamos, kad UNDP įstaigų 
buvimas kaip tik palengvina dialogą 
su JT ir skatina programų parengimą.

«*»**»
Vasario 18 d. Misijos patarėja G. 

Damušytė tarybos sesijoje kalbėjo 
Lietuvos vardu. Ji išreiškė susirūpi
nimą ’’prieštaringais signalais“, ku
riuos UNDP taryba siunčia, atsiliep
dama į šios srities poreikius pernelyg 
atsargiai. Tokias paslaugas panei
giant, vykdoma diskriminacija, ir 
Lietuvos delegacijos įsitikinimu, tuo 
būtų pažeidžiama JT universalumo 
raidė bei dvasia. G. Damušytė patei
kė pavyzdžių, kaip UNDP atstovybė 
Vilniuje, vadovaujama nuo 1992 
spalio mėn. Jorgeno Lissnerio, pa
lengvino bendradarbiavimą taip Lie
tuvos vyriausybės ir JT sistemos. Ši 
įstaiga padėjo vyriausybei priimti 
devynias JT misijas ir suderinti jų 
veiklą, suteikė naudingų patarimų 
formuluojant projektus, programas ir 
administruojant užsienio paramos 
tėkmę; padėjo išgauti daugiau ištek
lių ir užmezgė ryšius su Lietuvai pa
ramą teikiančių šalių (G-24) amba
sadomis ir diplomatinėmis atstovy
bėmis; padėjo suformuluoti ir išvys
tyti įvairius ūkinius, finansinius bei 
sveikatos apsaugos projektus.

Vasario 17 d. Baltijos valstybių 
ambasadoriai prie Jungtinių Tautų - 
A. Simutis (Lietuva), A. Baumanis 
(Latvija) ir E. Laajson (Estija) - susi
tiko Estijos Misijoje prie Jungtinių 
Tautų aptarti krūvą bendrų rūpesčių, 
taip jų ir nario mokesčio klausimą. 
Ambasadorių A. Simutį į pasitarimą 
lydėjo Misijos patarėjas A. Gureckas.

Misijos patarėjai D. Sužiedėlis ir 
G. Damušytė dalyvavo Baltijos vals
tybių Misijų pasitarime aptarti toli
mesnę veiklą švaistant Baltijos vals
tybių mokesčių į JT biudžetą reikalus. 

Pasitarimo metu buvo aptartos gali
mybės kelti mokesčių klausimo teisi
nes problemas ateinančios neeilinės 
Penkto komiteto sesijos metu. Pasita
rimas vyko Jungtinių Tautų rūmuose.

******
Vasario 17 d. Misijos patarėjas 

A. Gureckas aplankė Džibučio Misi- j 
ją, kur pareiškė užuojautą dėl Džibu- j 
čio Tautinės asamblėjos pirmininko • 
Abdoulkader Weberi Askar mirties.

Vasario 18 d. Misijos patarėjas 
A. Gureckas dalyvavo Baltijos vals
tybių misijų darbuotojų pasitarime, 
kur buvo aptartas tebesitęsiąs Rusijos 
delegacijos Ženevoje spaudimas Lat
vijai ir Estijai dėl tariamų žmogaus 
teisių pažeidimų. Buvo susipažinta su 
tik ką gautu Rusijos siūlomu rezoliu
cijos projektu dėl žmogaus teises gi
nančių sutarčių tęstinumo išlaikymo 
naujose nepriklausomose valstybėse.

******
Vasario 18 d. Misijos patarėjai 

D. Sužiedėlis ir G. Damušytė daly
vavo pasitarime dėl grupės šalių 
bendros strategijos svarstant JT na
rio mokesčio nustatymą. Pasitarimas 
buvo sušauktas Ukrainos Misijos 
iniciatyva. Pasitarime dalyvavo ats
tovai iš Armėnijos, Azerbaidžano, 
Baltarusijos, Estijos, Kazachstano, 
Latvijos, Lietuvos, Moldovos ir Ru
munijos delegacijų. Ukrainos Misi
jos patarėjas I. Goumenny supažin
dino pasitarimo dalyvius su rezoliu
cijos dėl mokesčių nustatymo pro
jektu, kurį grupės vardu norėtų siū
lyti tvirtinti ateinančios neeilinės 
Penkto komiteto sesijos metu.

Vasario 18 d. Misijos patarėjas 
A. Gureckas dalyvavo Kinijos atsto
vo JT ambasadoriaus Li Daoyu atsi
sveikinimo priėmime Kinijos Misi
joje. Jis perkeliamas ambasadoriumi 
į Vašingtoną.

Vasario 21 d. Ambasadorius A. 
Simutis su žmona dalyvavo ir kalbėjo 
Vasario 16-osios minėjime Niujorke.

Misijos patarėja G. Damušytė 
kalbėjo Vasario 16-tos minėjime 
Bostone, Massachusets valstijoje. 
Minėjimą surengė Bostono Ameri
kos Lietuvių Taryba.

Misijos patarėjas D. Sužiedėlis 
kalbėjo Vasario 16-osios minėjime 
Ročesteryje, Niujorko valstijoje. Mi
nėjimą surengė Ročesterio Lietuvių 
Bendruomenė.

ELR
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Iki 1976 metų kovo 7 dienos mes 
buvome bendradarbiai. Vladislovas 
Žilius buvo ’’Minties“ leidyklos vy
riausiasis dailininkas. Per jo rankas 
perėjo ne vienas mano redaguotas 

I rankraštis, vėliau virtęs knyga. Ir 
į šiandien bibliotekose tikriausiai yra 
; išlikusių didesnių ar mažesnių leidi

nių, kur paskutiniame puslapyje 
smulkėliausiomis raidelytėmis iš
spausdinta dailininko Vladislovo Ži
baus pavardė. Tada nebuvo įprasta 
knygos dailininko pavardę rašyti ti- 

! tuliniame puslapyje, ypač jei tasai 
1 dailininkas būdavo gerokai atitrūkęs 
į nuo socialistinio realizmo.

Lėtapėdis ir mažakalbis, kaip ir 
dera būti žemaičiui, Vladislovas Ži- 

I liūs man patiko santūrumu. Ir knygų 
iliustracijos būdavo patrauklios san- 

Itūrumu, tik V. Žiliui būdingu braižu. 
Prisimenu, jog viena knyga, kurią 

I jau buvau atidavusi dailininkui, taip 
ir liko neiliustruota: Vladislovas Ži
lius išvažiavo... Apie buvusį bendra
darbį vengėme kalbėti, kiekvienas 

; tarsi jautė pakibusią grėsmę dėl to, 
kad sėdėjo tame pačiame kabinete su 

Į emigrantu, kad kartu su juo ėjo Vil
niaus gatvėmis, kad paspausdavo 

Į ranką atsisveikindamas, kad redaga- 
; vo jo iliustruotas knygas, kad rašė re

cenziją apie jo ekslibrius ar grafiką, 
■ kuriai Vilniuje buvo taip sunku rasti 

salę. Dėl šventos ramybės būdavo 
prigalvojama visokiausių priežasčių 
atstumti dailininką su visais jo dar- 

I bais nuo žiūrovų. Abstraktūs pa- 
’ veikslai, kaip ir abstraktus mąsty- 
| mas, socializmą kuriančiai visuome

nei atrodė daugiau nei kenksmingas, 
į - tiesiog griaunantis tos visuomenės 
į filosofijos pamatus.

Vladislovas Žilius turėjo ir turi 
| savo filosofiją, savo gyvenimo sam

pratą. Todėl nesijautė per daug už
gautas ar įžeistas dėl to, kad teko ati
duoti Dailininkų sąjungos nario bi
lietą, kad su juo atsisveikinta buvo 
be įprastų palinkėjimų žmogui, kuris 
išvyksta ilgon kelionėn. Nors, teisy
bės dėlei, reikia pasakyti, kad tuomet 
nebuvo nurodymų viešai smerkti to
kių socialistinės visuomenės atska
lūnų... Sąmoningai rašau be kabučių, 
nes kalbu apie praėjusių dienų tik
rovę.

Ar tikėjo Vladislovas Žilius, kad 
po aštuoniolikos metų atveš kelias 
dešimtis darbų iš Niujorko į Vilnių, 
kad į parodos atidarymą Šiuolaikinio 
meno centre ateis pats JAV ambasa
dorius Lietuvoje Darryl N. Johnson, 
ateis būrys garbių žmonių, bičiulių ir 
šiaip naujovių ištroškusių?

Šiandien Vladislovas Žilius gyve
na ir dirba Niujorke. Trys dienos per

Dailininkas Vladislovas Žilius iš Amerikos:
’’Įspūdis pritrenkiantis...“

savaitę, kaip mes pasakytume, ki
tiems; keturios dienos sau, nes Ame
rikoje, kaip ir kitose pasaulio šalyse, 
dailininkas turi pats sau rasti pragy
venimo šaltinį ir, tik jau turėdamas iš 
ko gyventi, gali kurti. Žinoma, teisus 
yra D. N. Johnsonas, sakydamas, kad 
Amerika priglobė ir subrandino ne 
vieną išguitą iš savo krašto dailininką, 
tarp jų ir Vladislovą Žilių. Bet teisus ir 
pats dailininkas, sakydamas, kad 
Amerikoje viskas pasiekiama tik 
darbu, sunkiu ir atkakliu. Kita vertus, 
Amerika yra tuo nuostabi šalis, kad 
nevaržo žmogaus prigimties, žmogaus 
laisvės. Kaip tik to laisvės pojūčio la
biausiai ir trūko čia, Lietuvoje prieš 
aštuoniolika metų.

Trumpos sveikinimo kalbos, gėlės, 
šypsenos, bučiniai - ir šiek tiek sutri
kęs Vladislovas Žilius kviečia apžiū
rėti savo darbų. Pirmas įspūdis tiesiog 
stulbinantis, - didžiuliai darbai ant po
pieriaus, kaip rašo parodos rengėjai, 
pagauna žiūrovą spalvų, šviesų, aukso 
ir vario blyksniais... Noromis nenoro
mis perbėgi visą parodą vienu ypu ir 
vėl grįžti, bet nepajėgi ilgėliau sustoti 
prie vieno kurio paveikslo, nes kažko
kia nežinoma vidinė jėga stumte stu
mia, ragina dar ir dar kartą aprėpti 
žvilgsniu visą ekspoziciją.

Iš tiesų neįmanoma aprašyti Vla
dislovo Žiliaus kūrybos. Gal menoty
rininkams ir pasisektų, sakysim, api
būdinti ’’Indėnų vasaros“, ’’Žydrųjų 
peizažų“, ’’Atspindžių“, ’’Laiko“, 
"Medžio gyvenimo“ ciklus. Bet kodėl 
"Ženklų" ciklo paveiksluose tiek daug 
keisto spindesio? Pasirodo, tai itališka 
aukso ir vario folija. 22 karatų itališ
kas auksas. Aukso folija pasak daili
ninko, labai ekspresyvi medžiaga, ji 
pagyvina formą, nes kaip kitaip nuta
pysi, sakysim, rudenį Amerikoje, jei 
ten miškai paraudonuoja, jei ten nėra, 
kaip Lietuvoje, auksinio rudens. Štai 
kodėl dailininkas žaidžia ne tik ryškio
mis spalvomis, bet ir brangiaisiais me
talais. Pagaliau galima dar labiau su
reikšminti. sutapatinti Lietuvos įvaizdį 
su auksu. Galima, bet kažin ar auto
rius būtent tokių jausmų skatinamas 
suteikė neįprastų mūsų akims rudens 
spalvų per itališką auksą ir varį.

- Paveikslų paišymas yra papras
čiausia mano gyvenimo dalis, dvasi
nės būsenos išraiška, - sako Vladislo

vas Žilius. - Man visai nerūpi, ar pa
veikslas bus gražus, ar kam nors pa
tiks, ar ne, ar norės kokia galerija jį 
pirkti ar ne. Aš tikiu, kad mano pa
veikslai, kaip ir kitų dailininkų darbai, 
atspindi laiką, kuriame gyvename. Tik 
daiktus ir įvykius matome ir supran
tame kiekvienas savaip. Tai, matyt, ir 
nulemia galimybę išlikti savimi. Ar 
turėjo įtakos man, kaip dailininkui, 
kitas pasaulis? Tikriausiai, nes atsi
spirti tai milžiniškai menų industrijai, 
kuri gyvuoja Manhatene, neįmanoma. 
Bet aš iš Lietuvos atsivežiau tam tikrų 
gyvenimo ir meno sampratą, toji sam
prata man ir padeda išlikti savimi. Ne 
vienas ir gana dažnai manęs klausia 
šito: ar reikėjo man keistis savo dar
be? Ne, nereikėjo. Bet aš tikriausiai 
keičiausi tiek, kiek keičiasi laikas ir 
pati žmogaus būtis.

Kiek teisus dailininkas Vladislovas 
Žilius, nesunku suvokti palyginus pa
veikslą "Vasara“, tapytą dar Lietuvoje 
1975 metais, ir ciklus, sukurtus 1983- 
1992 metais. Ir čia, ir ten tas pats spal
vų žaismas, sakytum, šėlsmas, gyva 
versmė, rodos, ne dailininkas teptuką 
ar pieštuką vedžioja ant popieriaus ar 
drobės, o spalvos pačios savaime 
trykšta, suformuodamos keistas lini
jas, vaizdinius, šešėlius. Gal tasai 
spinduliuojantis šviesos pojūtis atsi
neštas iš nuostabaus Žemaitijos kai
melio, gimtojo vienkiemio, kur būta 
tiek saulės, tiek inkilų, varnėnų čiulbe
sio, stebuklingo gamtos grožio? Gal ir 
paveikslas "Vasara“ su akinančiai 
skaidria žaluma atklydo iš tų vaikystės 
pievų, kurių aksominį švelnumą iki 
šiol jaučia... delnai, švytintys antgam
tiška mėlyna ir violetinė spalva? Tie 
delnai, vieninteliai realūs šiame pa
veiksle, ne paties dailininko išmonė. 
Tiesiog taip buvo lemta, kad vieną 
dieną, kai dailininkas kūrė "Vasarą“, 
trumpam užbėgo bičiulis su savo 
drauge. Ką tu čia pieši? Ką tu čia tep- 
lioji? Gal taip, gal panašiai sušneko 
netikėti atklydėliai. Dailininkas ilgai 
nesvarstęs paprašė pridėti abiejų del
nus prie tirštai dažais nuteptos drobės. 
Rodės, juokai, ir tiek. Bet praėjo vos 
ne dvi dešimtys metų, ir tie du delnai 
tarsi fosforuojantys ženklai byloja 
apie žmogaus gyvenimo vingius, už 
kurių ne visada išnyksta sutikti žmo
nės ir veidai.

Be abejo, kiekvienas paveikslas, 
kiekvienas darbas ant popieriaus turi 
savo pradžią, tąsą ir pabaigą. Gal to
dėl dailininkas Vladislovas Žilius ku
ria ciklus ir serijas. Šeši paveikslai 
įvardinami vienu žodžiu "Laikas“. Pa
sak autoriaus, čia linijų ir spalvų pasi
kartojimas, savotiškas linijų ritmas 
simbolizuoja laiką kaip neapčiuopia
mą daiktą. Tuo tarpu "Juodųjų kora
lų“ serija turi lyg ir apibrėžtą vaizdinį. 
Čia šviesa yra ne kas kita, o atminties 
simbolis.

- Šviesa, rusenanti iš tamsių ak
mens luitų, pasiekia mus iš gūdžios 
praeities, - sako Vladislovas Žilius. - 
Aš piešiu ženklus, kuriuos tolimi mū
sų protėviai iškirsdavo akmenyje ar 
žalvaryje, ženklus, kurių reikšmė tada 
dar buvo žinoma, o šiandien jau yra 
užmiršta. Aš nežinau, koks yra žmo
gaus vaidmuo didžiojoje Visatos san
daroje. Aš nežinau, kur ir kaip pasi
reiškia toji didžioji Jėga, sukūrusi be
galinę Visatos erdvę. Galbūt tos jėgos 
mes esam manipuliuojami panašiai, 
kaip žmogus manipuliuoja skaičiais 
kompiuterio programoje. Šiuo atveju 
mūsų tariamas žinojimas yra nežinia. 
Todėl ir Kryžiaus ženklas, ir Kristaus 
veidas man yra universalios tiesos 
simbolis.

Po šitų žodžių visai kitokia nuosta
ba priverčia ilgėliau sustoti prie pa
veikslų "Tėvo atminimui“ ir ciklo 
"Mirties gėlės“. Beje, ir vienam, ir ki
tam darbui pastūmėjo pats gyvenimas 
- Tėvo mirtis ir prasidėjęs karas Irake. 
Dailininkas jau buvo girdėjęs apie 
sausio 13-ąją Vilniuje, o čia visos te
levizijos stotys, visi televizijos kanalai 
dirbo vienu ritmu. Televizorių ekra
nuose karas atrodė labai gražiai. Kom
piuteriai piešė kovų lauko žemėlapius, 
žymėjo taikinių vietas, lazerio spindu
liai šaltakraujiškai ieškojo bomboms 
taikinių, ir visas šitas vyksmas buvo 
regimas iš aukštai. Bet iš aukštai ne
buvo matyti, kiek tasai gražus ekrane 
vyksmas pražudo žmonių... Tą patį 
vakarą dailininkas nuėjo į savo studiją 
ir pradėjo piešti paveikslą "Mirties 
gėlės“.

- Turbūt aš turėjau omenyje sprogi
mus, krintančias skeveldras, stiklo 
šukes, tiškantį kraują į žemę, - sako 
Vladislovas Žilius. - Televizoriaus ek
rane karas atrodė gražus. Bet aš neži

nau, ar to karo gėlės yra gražios. 
Mirties gėlės...

Gal į šitą klausimą atsakytų 
politikai, kurie lemia mūsų likimus, 
lemia, nepaisydami mūsų norų, 
mūsų valios, mūsų įsitikinimų. Juk 
politikai, ne kas nors kitas, prieš 
aštuoniolika metų stumte išstūmė ir 
Vladislovą Žilių iš namų. Dailinin
ką, kurio darbus matė Vašingtonas, 
Niujorkas, Torontas, Barselona, ma
tė Krokuva irMalborkas. Jis atstova
vo vadinamajam naujajam menui iš 
Sovietų Sąjungos 1977 metais Va
šingtone surengtoje parodoje. Pernai 
John B. Airei galerijoje jis dalyvavo 
kaip Baltijos šalių nonkonfor
mistinio meno atstovas. Dabar visą 
mėnesį didžiausioje salėje rodomi jo 
darbai Vilniuje. Koks gi įspūdis, po 
tiekos metų sugrįžus į ten, iš kur, 
regis, buvo išeita amžiams?

- Įspūdis yra pritrenkiantis, - sako 
Vladislovas Žilius. - Ne todėl, kad 
čia kokia parodos didybė. Ne. Pirmą 
kartą aš matau tokią daugybę savo 
darbų, išdėliotų tokioj milžiniškoj 
erdvėj, ir aš galiu juos pamatyti iš 
karto visus, ko negalėdavau pamaty
ti savo studijoje.

Pritrenkiantis įspūdis yra ne tik 
dailininkui, bet ir tiems, kurie bene 
pirmą , kartą regi Vladislovo Žiliaus 
kūrinius, kurie nepažįsta jo savito 
bruožo. Čia, tegu atleis man malo
nus skaitytojas, norėčiau prisiminti 
1988 metų rudenį, kai tiesiog per 
stebuklą atsidūriau Amerikoje. Vil
niuje tada jau rinkosi pirmieji Atgi
mimo šaukliai į suvažiavimą. Tuo 
tarpu Čikagoje telefonu vienas kitam 
tautiečiai perduodavo naujausias 
žinias iš Lietuvos. Suprantama, esant 
tokiai pakiliai nuotaikai ir svečias iš 
Lietuvos, tegu ir nepažįstamas visai, 
atrodė vos ne brolis. Atsitiko taip, 
kad mane pakvietė vakarienės gydy
tojo Algio Lesniausko šeima, gyve
nanti jaukiame Čikagos priemiesty
je. Du mėnesius sukiojantis vien tarp 
amerikiečių, be abejo, pasiilgsti 
saviškių. Ir šit Algio ir Teresės Les- 
niauskų namuose, vos peržengus, 
slenkstį, sustojau kaip žemėn įkalta - 
viršum židinio visomis vaivorykštės 
spalvomis švietė kažkur regėtas 
vaizdas.

- Ar tik ne Žiliaus? - nebūdama 
tikra, paklausiau.

Šeimininko savimeilė buvo pa
maloninta. Taip, tai Vladislovo Ži
liaus. Buvo čia jo paroda, žmogui 
sunku gyventi, tai aš ir nusipirkau 
porą. Kada nors tie darbai bus aukso 
verti...

Salomėja Čičiškina

Šiaurės šalių filmų savaitė Vilniuje
Ne taip dažnai savo kino teatruose 

matome skandinavų filmus. Artimiau 
žinome tik švedų režisierių Ingmarą 
Bergmaną. Pagilinti Lietuvos žiūrovų 
pažintį su Skandinavijos šalių kinema
tografija padėjo Siautės šalių filmų fes
tivalio savaitė, kuri prasidėjo vasario 22 
dieną Vilniaus kinocentre. Šį renginį 
padėjo surengti Šiaurės šalių informa
cijos centras ir Šiaurės šalių filmų ins
titutų susivienijimas "Scandinavian 
films“. Vakare dalyvavo Lietuvos kul
tūros ir švietimo viceministras Korneli
jus Platelis, Šiaurės centro informacijos 
direktorius Andere Kroger ir režisierius 
iš Norvegijos Emil Stang Lund.

"Scandinavian films" - penkių šiau
rės valstybių (Danijos, Islandijos, Suo
mijos, Norvegijos ir Švedijos) filmų 
institutų sąjunga. Tai nėra formalus 
bendradarbiavimas: "Scandinavian 
films” kuria bendrus filmus, kuriuose 
vaidina penkių šalių aktoriai, bendrai 
sprendžia finansavimo problemą. Pa
vyzdžiui, pirmas Liv Ullmann režisūri
nis darbas "Sofie“ yra norvegųdanų- 
švedų bendras kūrinys, pelnęs Mon
realio pasaulio filmų festivalio žiuri 
Grand prizą ir publikos prizą, rodomas 
daugelyje įvykusių ir dar vyksiančių 
pasaulio festivalių. Šiaurės šalių filmų 
pristatymo programos parodytos Pom- 
pidu centre Paryžiuje. Londone ir dabar 
Pabaltijyje. Kiekviena Šalis pateikė po 

du filmus.
Daniją atstovauja Kaspar Rostrup 

režisuotas filmas "Šokis su Regitce“ ir 
Henning Kristiansen "Babetės šventė". 
Pirmasis kinas apie vieną pagyvenusią 
porą, kuri gyvena ne tiek dabartimi, 
kiek praeitimi. Filmo "Babetės šventė“ 
herojė finalinėje scenoje sako: "Per vi
są pasaulį skamba menininko širdies 
šauksmas. Leiskite man padaryti jį visų 
aukščiausiu!“ Kad suprastume meni
ninko širdį, nereikia mokėti jo kalbos, 
tereikia norėti jį išgirsti.

Islandijos filmų "Magnus“ ir "Gam
tos vaikai“ siužeto centre - mažas žmo
gus, tolimas nuo didelių finansų, didžio
sios politikos, tarptautinių intrigų, ieš
kantis ir randantis gyvenimo vertybes.

Švedų filmas "Rojus be bilijardo 
salių“ patvirtina teoriją, kad nėra juo
kingų žmonių, yra tik juokingos situa
cijos, priverčiančios žmones atrodyti 
juokingais. Šią kino juostą apie italo, 
atvykusio į Švediją padirbėti, nuoty
kius ypač pravartu pasižiūrėti tiems, 
kurie svajoja apie darbą užsienyje. 
Įtampos kupinas filmas ”11 capitano“, 
pasakojantis apie du žudikus - jauną 
valkatą ir jo draugę, merginą iš kilmin
gos šeimoms, vykstančius į hipių sos
tinę Amsterdamą. Romantiški kelionės 
tikslai įgyvendinami drastiškomis 
priemonėmis, nevengiant žudymo.

Norvego režisieriaus Eriko Gustav- 

ssono "Hermanas“ buvo kandidatas 
Oskaro apdovanojimui gauti už geriau 
šią užsienio filmą. Tai kinas apie vie
nuolikos metų berniuką, kuriam vieną 
dieną pradeda slinkti plaukai, ir negelb
sti jokios gydymo priemonės. Tik pats 
Hermanas gali surasti balzamą, kuris 
išgydys jo sužeistą širdį, padės jam 
gyventi pasaulyje, kur vienmečiai ty
čiojasi, suaugusieji nesupranta. Emil 
Stang Lund ekranizavo E. Kinckio 
noveles, filmą pavadinęs "Šikšno
sparnio sparnai“. Didelė reikšmė filme 
tenka nuostabiai Norvegijos gamtai.

Šie dešimt kino filmų nesuteiks 
pilno Skandinavijos kinematografijos 
vaizdo, bet padės Lietuvos žiūrovui su
prasti ir priimti šiaurės šalių kultūrą. 
Pabaltijis artimas savo pasaulėjauta 
Skandinavijos šalims. Todėl nieko ne
stebina neseniai Kopenhagoje įkurtas 
Baltijos-Šiaurės kraštų filmų fondas, 
kurio biudžetas yra 10 milijonų kronų. 
Bendradarbiavimo vaisiai bus parodyti 
šių metų Berlyno festivalyje, kuriame 
Baltijos šalis reprezentuos keturi filmai. 
Lyg paralelė Berlyno filmų festivaliui 
yra Šiaurės šalių filmų savaitė Vilniuje, 
kiek anksčiau vykusi Taline ir Rygoje. 
Analogiška pernai metų lietuviškų, 
latviškų ir estiški} filmų peržiūra Skan
dinavijos šalių sostinėse. Kino pasaulio 
žinovai teigia, kad tokie kultūriniai 
mainai gali padėti europietiškiems 
kraštams apsisaugoti nuo amerikietiš
kos masinės kultūros ekspansijos.

Erika Umbrasaitė

Pasaulinės žvaigždės Vilniaus 
scenoje

Vasario 19 dieną dirigentas Yehudi Menuhinas su sūnumi pia
nistu Jeremy Menuhinu savo gastrolių po Pabaltijį metu apsilankė 
Vilniuje. Kartu atvyko ir Y. Menuhino globojamas Vokietijos simfoni
nis orkestras ”Filharmonia Hungarica“.

Gastroles po Pabaltijį organizavo Lenkijos firma, finansavo 
Vokietijos Bundestagas. Pasiklausyti pasaulinių žvaigždžių atliekamų 
J. Haidno, L. van Bethoveno, B. Bartoko kūrinių į Vilniaus Operos ir 
baleto teatrą susirinko ne tik vilniečiai: vieninteli vakarą vykęs kon
certas sudomino ir užsienio ambasadų darbuotojus.

ELR
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Prisiminimai

Šilalės partizanų kovos prieš 
raudonuosius okupantus

Morės nebėr - 
ateik, pavasari!

Kovo 2-qją visoje Lietuvoje buvo švenčiamos Užgavėnės. Tą dieną 
Vilnių sujudino žemaičiai. Draugija ’’Žemaičių pavietas“, ”Raskilos“ 
klubas, etnografinis ansamblis ’’Radasta“, sostinės Mokytojų namai 
surengė didelę tradicinių žiemos palydėtuvių šventę. Mokytojų namuose 
buvo demonstruojamos Užgavėnių kaukės, didelis būrys visokių per- 
sirengėlių su išdažytais veidais, kaukėmis ėjo per Gedimino prospektą 
Tauro kalno link, kur buvo deginama More - žiemos blogis. Tokie rengi
niai įvyko daugelyje Lietuvos vietų.

Spausdiname pasakojimą, kaip Užgavėnės vyksta Žemaitijoje.

Nuo vidudienio Platelių miestelyje 
sukinėjasi nemažai atvykėlių svetimų
jų. Kad jie svetimi, iškart suprasi. 
Kvailokai žiopso j kiekvieną plateliš
kį, pėsčiąjį ar važiuotąjį, į arklius, šu
nis ir bet kokį kitą gyvį, į namus ir 1.1. 
Iš jų veidų matyti, kad jie laukia kaž
ko nepaprasto.

Ir nebūna apvilti. Netrukus jie pa
mato būrelį žmogystų. Yra ir rankos, 
ir kojos. Bet galvas ir kitus būtinus da
lykus tai gal ne visi turi. Va, tas su vo
kišku šalmu ir kareivio miline, ūsuo
tas, pečiuitas, rodos, turi. Gal net ir 
perdaug - kai skvernas atsidengia, pa
simato kažkas spalvoto ir neįprastai 
didelio. Tačiau tos skarmaluotos iš- 
verstakailės benosės plyšiaakės ypatos 
- tai nei velnias, nei gegutė. Še tau! 
Tarp jų besąs ir tikras velnias, toks 
dailus, kad bet kuri ragana sutirps.

Būrelis kažką marmaliuodamas 
praeina ir dingsta už posūkio. Atsiran
da kitos lygiai stebėtinos būtybės, bet 

SALES ADMINISTRATION MANAGER 
REQUIRED FOR SMALL OFFICE 

OF A UNITED KINGDOM COMPANY

Person required must have good written and spoken English 
and Russian, and also commercial experience.

Duties will involve - annual and monthly budgets 
sales forecasts 
sales order processing and sales invoicing 
monthly sales and financial performance figures 
plus a variety of other duties

Interviews will take place in Vilnius, and candidates 
should send their C.V. details in English to -

ORSYNETICS (SALES) LTD 
2 VENTURE ROAD 

CHILWORTH RESEARCH CENTRE 
SOUTHAMPTON 
HANTS SO1 7NT 

ENGLAND 
ATT. MS R. POPE

Užs. 787

ir tos pradingsta.
Plateliuose, nedideliame Plungės 

rajono miestelyje, Žemaitijos naciona
liniame parke visada linksma tą dieną. 
Svetimieji - tai klaipėdiečiai, šiaulie
čiai, vilniečiai, atlėkę tikrų Užgavėnių 
pamatyti.

Persirengėlių būreliai pabiro po 
kaimus aplink Platelius, eina per sody
bas, krečia špoąup, laido liežuvį, erzi
nasi, linksminAsi: Juk tą dieną galima 
tai, kas kitu laiku draudžiama.

O tuo laiku po miestelį jau vežio
jama ant rato įtaisyta More. Ratui su
kantis, ji įnirtingai švaistosi spragilu. 
Kas perdaug prisiartins, gaus gumbą 
neprastą. Gali ir visai puodynę ant pe
čių ištaškyti. Bet tokio neatsiras, kuris 
kaktą kištų po spragilu. Visi juokiasi 
iš Morės įniršio: ’Tegu, tegu atsisvei
kina“.

Vakare ant ežero ledo sueina daug 
žmonių. Stiprūs žirgai risčia traukia 
perkrautas roges. Smagu su būriu va

žinėtis, smagu ir iškrist su krūva. Kol 
išsipainioji, gan prisivilioji ant puraus 
skaistaus sniego. Pamažėl susirenka iš 
kaimų visi “žydai“, “ubagai“, “čigo
nai“, “velniai“, “raganos“, ’’gervė", 
“meška“, “ožys“. Vakaronėje visi ką 
nors veikia, visiems norisi judėti, kva
totis. Pabaigoje vėl prisimenama Mo
re, ant ežero ledo dar tebesukanti spra
gilą. Linksmai besišaipant, ji sudegi
nama lauže. Jos degančios iškamšos 
žiežirbos kyla į tamsų dangų ir pra
puola.

O Užgavėnės, senoji mūsų protė
vių šventė, kurios tikrojo vardo nebe
žinome, pavasario kvietimo šventė, 
neišnyks. Iškentė ji priešiškų valdžių 
puolimus. Išlaikė ekonominės sanklo
dos pasikeitimus, dėl kurių pranyko 
pagoniškosios apeigos daugelyje 
Europos valstybių.

Jai išlikti mūsų laikais labai padėjo 
tradicijoms ištikimi kaimo žmonės, 
ypač Žemaitijoje. Padėjo tautodailės 
meistrai, išdroždami iš medžio ”ličy- 
nas“ veidui uždengti - labai meniškas 
ilgaamžes kaukes. Padėjo moksli
ninkai, kraštotyrininkai ir muziejinin
kai, pasakojamosios ir dainuojamosios 
tautosakos atlikėjai. Visi jie Lietuvoje 
stengėsi išsaugoti tautos papročius. 
Padėjo ir tautiečiai užsienyje, prieina
mu būdu švęsdami Užgavėnes.

Atgimimo laikais akivaizdus di
desnis noras švęsti šią šventę. Juk Už
gavėnių svarbiausias tikslas - pašalinti 
blogį, kad metai būtų geri, derlingi. 
Bendromis jėgomis, su geru ūpu tai 
galime padaryti.

Algirdas Patackas
Autoriaus nuotraukoje: Užgavė

nės Plateliuose.

Sportas

Sevilijoje - pralaimėta

Nesėkmingai baigėsi Lietuvos fut
bolo rinktinei pirmasis oficialus šiais 
metais susitikimas su Ispanijos ko
manda - pralaimėta 0:5.

Tokiu pat rezultatu anksčiau ispa
nai savo stadione įveikė ir Latvijos 
vienuolikę, jie pirmauja Amerikoje 
įvyksiančio pasaulio čempionato 
Europos trečiosios atrankos grupės 
turnyre.

I Ispaniją buvo išvykę 17 Lietuvos 
futbolininkų. Be namuose žaidžiančių, 
į komandą buvo pakviesti mūsų fut
bolininkai, dabar rungtyniaujantys 
Austrijos, Baltarusijos, Izraelio, Olan
dijos, Rusijos, Ukrainos, Vokietijos 
komandose. Pasiteisino trenerių nuo
gąstavimai, kad mūsų vyrai, pirmąkart 
drauge susirinkę po praėjusių metų 
spalio, kai Vilniuje žaidė atrankos 
rungtynėse su Latvijos rinktine, netu
rės laiko deramai pasiruošti.

Mūsų futbolininkus Ispanijoje pa
laikė nedidelė grupė atvykusių sirgalių 
iš Lietuvos, taip pat lietuvių iš Jungti
nių Amerikos Valstijų, Airijos.

Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos 
ir Šilalės valsčiuose bazavosi “Rutei- 
nio“ grupė. Jai vadovavo Jonas Ken- 
tra (“Ruteinis“, turėjęs ir “Lukšto“ 
slapyvardę), kilęs iš Šilalės rajono 
Užlaukio kaimo. Santūrus, taktiškas 
žmogus, pavyzdys kitiems parti
zanams. Jis buvo 17 kartų sužeistas, 
nevaldė dešinės rankos, žuvo ant 
Vamių-Laukuvos kelio 1952 m. Du 
jo broliai Levas (“Sakalas“) ir 
Juozas fTauras“) kovojo “Ruteinio“ 
grupėje ir žuvo Lentinės kaime 1949 
m. Trečias brolis Albinas, tos pat 
grupės partizanas, 1946 m. buvo 
suimtas ir nuteistas. Iš lagerio paleis
tas baigė Vilniaus universitetą, kur ir 
dirba (žinias suteikė Žymančius, ki
lęs iš Jokūbaičių kaimo).

Dalinių vadai dažnai keitėsi. Žu
vus vienam, imdavo vadovauti kitas, 
neretai pakeisdamas ir dalinio pava
dinimą.

Trečios kuopos pirmame būryje 
kovojo Petras (1920-1951 m.), Anta
nas (1924-1948 m.), Povilas (1927- 
1950 m.) ir Kazimieras (1928-1952 
m.) Beržiniai iš Vaičių kaimo. Ypač 
daug pasidarbavo juos remdama šių 
brolių sesuo Zofija Beržinytė (Bara
nauskienė). Pagal jos parodymus, 
Beržinių šeima palaikė partizaninį 
judėjimą. Visa patyrė tremtinių da
lią. Šeimoje buvo keturios dukros ir 
šeši sūnūs, iš kurių keturi partiza
naudami žuvo. Zofija vieną kartą 
apsirengusi ubage, lazda pasirams
čiuodama, užsimetusi ant pečių mai
šą su partizanų paliktais ginklais, nu
nešė juos į saugią vietą. Mat vyrai 
buvo išvargę ir jų pėdomis sekė so
vietiniai saugumiečiai. Vos tik už
valgę, pastebėjo nekviestus svečius 
ir, palikę atsarginius ginklus, pasi
traukė, vengdami daug kartų gauses
nio priešo.

Tame pačiame būryje kovojo ke
turi broliai: Bronius (“Sakalas“), Jo
nas (“Smilga“), Antanas (“Šalčiū- 
nas“) ir Stasys (“Laibutis“) Šalčiai iš 
Šilalės, valsčiaus Jucaičių kaimo.

Kai pirmo būrio vadas Fricas 
Gaubtys (“Vytautas“) nuėjo atvirai 
tarnauti čekistams, šio būrio vadu ta
po Antanas Šaltis (“Šalčiūnas“). Už 
jo galvą saugumas skyrė 25 000 rb, 
o už Antano Armono (“Gedimino“) 
- 16 000 rb. Abu buvo išduoti 1953 
m. vasario 2 dieną Jokūbaičių kaime 
Dambrauskų sodyboje. Saugumie
čiai privertė eiti į bunkerį Oną Dam
brauskaitę (gimusi 1932 m. ) ir rei
kalauti, kad partizanai pasiduotų. Ji 
tai padare, bet, padėjusi partizanams 
sunaikinti dokumentus, kartu su 
“Šalčiūnu“ ir “Gediminu“ susisprog
dino.

Toliau pasinaudosiu buvusios re
zistencijos dalyvės Zofijos (lageriuo
se ją vadino Danute) Venskutės-Bal- 
čiūnienės pasakojimais. “Šalnos“ 
štabo pagalbininkė Zofija Venskutė 
(“Žibutė“) gimė 1926 m. Šimėnų 
kaime (dabar Šilalės rajonas), gyve
no Skaudvilės valsčiaus Puželių kai
me. Ji teikdavo partizanams žinias, 
aprūpindavo medikamentais, maistu, 
siuntinėjo partizanų siuntas. Teismo 
metu advokato atsisakė, pareikšda
ma: “Dabar man advokatas nepa
dės“. Kaltinamajame akta pažymėta, 
kad ji pasišventė partizaniniam judė
jimui. Kai teismas suteikėjai žodį, ji 
pasakė: “Aš nieko negaliu pasakyti 
savo gynybai. Aš buvau nusiteikus 
prieš sovietų valdžią ir sąmoningai 
kovojau už tautos nepriklausomybę, 
už savo valdžią Lietuvoje ir savo 
tvarką. Aš palaikiau partizanus są
moningai ir neprašau pasigailėjimo“ 
(citata iš bylos, versta iš rusų k.)

Taip drąsiai teisme mažai kas 
kalbėdavo. Daug kas stengdavosi sa
vo kaltę sumažinti. Net ėję su ginklu 
rankose vyrai neišlaikydavo tardymų

Tęsinys. Pradžia N r. 7 

ir nedrįsdavo taip aštriai pasisakyti. 
Zofija Venskutė buvo nuteista 25 
metus lagerįo ir 5 tremties. Po trem
ties gyveno Kvėdarnoje. Anot jos, 
1950 m. šv. Velykas švęsti pas me
dicinos seselę, gyvenusią prie Tau
ragės, buvo pakviesti partizanai Pra
nas Trijonis (“Jaunutis“), kilęs iš Ši
lalės rajono Dryžų kaimo, Zenonas 
Paulikas (“Klajūnas“), gimęs 1928 
m., iš Kaltinėnų apylinkės ir Fricas 
Gaubtys (“Vytautas“). Susėdus prie 
stalo, užvalgius ir užgėrus kažkokio 
seselės paduoto gėrimo, “Jaunutis“ 
ir “Klajūnas“ pasijuto norį miego. 
Pabudo Pagėgių saugume, apipilti 
vandeniu ir spardomi saugumiečių. 
“Vytautas“ neužmigo. Netrukus 
buvo suimti partizanų ryšininkai, 
rėmėjai Bolius Raskilas, Zosė Jo- 
kubauskienė, Pranas Pužauskas, Jo
nas Jokūbaitis, Antanas ir Bronius 
Barkauskai, Jonas Mačiulis, Stasys 
Rimša, Zofija Venskutė ir Juozas 
Stegvilas. Visų ryšininkų bylos buvo 
sujungtos į vieną kartu su “Jaunu
čio“ ir “Klajūno“, o taip pat su kau
tynėse paimto partizano Stepono 
Žičkaus (slapyvardžiai “Benius“ ir 
“Vasaris“) byloms.

Prisimindamas anų metų įvykius 
remiuosi ir Vilniaus saugumo archy
vų byla Nr. 19860/3. Ji pradėta 1950 
m. balandžio 11 d. ir baigta 1950 m. 
rugsėjo 7 d.

Iš jos matyti, kad 1950 m. “Že
maičio“ apygarda apėmė visą Vaka
rų Lietuvą nuo Šiaulių. Apygardos 
vadas buvo Vladas Montvidas (“Al
gis“, “Dėdė“), pasirašinėjo “Arūno“ 
ar “Rimanto“ slapyvardėmis. Parti
zanų gretose jis kovojo nuo 1944 m. 
Apygardos štabo viršininku buvo 
kaunietis “Bedalis“, štabo žvalgybos 
viršininko pareigas atliko vienas mo
kytojas, partizanas nuo 1949 m. Čės- 
na (“Mantas"), kilęs iš Kelmės rajo
no. Štabui priklausė ir Juozas Kentra 
(’Tigras“) iš Šilalės valsčiaus Už
laukio kaimo. “Žemaičio“ štabas bu
vo įsikūręs pas Bronių Augustinavi- 
čių Kaltinėnų valsčiaus Dovrigilių 
kaime. 1949 m. gruodyje Jono Gru- 
žinsko (“Aušrelės“) būryje tarp kitų 
kovotojų buvo Lenskaitis (“Perkū
nas“) ir “Aidas“. 1949 metais ’Tig
ras“, “Tarzanas“, “Ąžuolas“, “Ai
das“, “Žaibas“, “Margis“ ir ’Tauras“ 
perėjo iš “Vainoriaus“ pavaldumo 
V. Montvido žinion. Šiais metais 
“Kęstučio“ apygardoje būriams va
dovavo ir Pranas Briedis (“Jūra“) - 
kartu jis buvo štabo viršininku nuo 
1945 m.. Jonas Armonas (“Saidas“), 
“Skautas“, “Kęstutis“. Aktyviai tal
kino ryšininkė Petrė Kumetaitė iš 
Gryblaukio. Butaglidžio grupei va
dovavo Narkautas (“Skaisgiris“). 
“Šalnos“ grupėje štabo viršininku 
buvo Pranas Trijonis (“Jaunutis“), 
gimęs 1927 m., iš Šilalės valsčiaus 
Diržių kaimo. Be to, štabe veikė Sta
sys Rėbžda, “Serbentas“ ir kt.

S. Rėbždos bunkeris buvo miške 
tarp Antakalnio ir Pavarčio kaimų. 
Pas jį gydėsi atsitiktinai sužeistas par
tizanas Juozas Bagdonas (“Akis“).

Nuo Teofilio Skrodenio sodybos 
už 40-50 metrų irgi buvo bunkeris, 
kuriame apie tris mėnesius gyveno 
partizanai “Kęstutis“, “Tauras“, 
’Tarzanas“, “Skemtas“, “Ramūnas“, 
“Ryklys“, o taip pat “Ramūno“ žmo
na ir jo sesuo Genė. Pats T. Skrode
nis (“Zigmas“) dažnai ten lankyda
vosi, atnešdavo maisto, palaikydavo 
ryšį tarp šio bunkerio gyventojų ir 
“Kęstučio“ apygardos. T. Skrodenio 
žmona taip pat parūpindavo parti
zanams maisto. Vėliau T. Skrodenis 
persikėlė į Tauragę. Partizanas 
“Serbentą“ užverbavo Praną Skro
denį, kuris tapo partizanų ryšininku.

Bus daugiau

Kęstutis Balčiūnas
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Nuomonės

Kalbėkime tiesą!
Su susidomėjimu perskaičiau pono 

A. Mauragio straipsnį ”Dr. Vytauto 
Landsbergio apsilankymo proga“, ku
ris buvo išspausdintas penktąjame 
1993 m. ’’Europos lietuvio“ numeryje. 
Nepažįstu šios publikacijos autoriaus, 
tačiau susidariau tokią nuomonę, jog 
šis žmogus ne visai susivokia dabarti
niuose Lietuvos reikaluose. Jis kaltina 
buvusią po Nepriklausomybės atkūri
mo iki Seimo rinkimų valdžią neveik
lumu, nekompetentingumu, nenusi- 
manymu politiniuose bei ekonomi
niuose reikaluose, esą dėl jos netin
kamos politikos sužlugdyta Lietuvos 
ekonomika, paralyžuotas žemės ūkis.

Tačiau vargu ar šio straipsnio auto
rius žino, kad tuo laikotarpiu praktiš
kai daugelis vykdomosios valdžios, 
savivaldybių pareigūnų, kolchozų pir
mininkų buvo Lietuvos demokratinės 
darbo partijos šalininkai ir aktyvūs rė
mėjai, buvę komunistai? Manau, jog 
niekam nekyla abejonių, kad LDDP 
troško vieno - revanšo! Jai žūt būt 
’’reikėjo“ grįžti į valdžią ir susigrąžinti 
prarastas pozicijas. Tai irgi neaišku, 
kad visos dešiniųjų, premjero pono 
Gedimino Vagnoriaus vykdytos refor
mos atsimušė į tvirtą LDDP sieną, į 
jos narių asmeninius interesus.

Pamėginsiu trumpai nušviesti pono 
A. Brazausko ir jo vadovaujamos par
tijos veiklos aspektus, kurie, mano 
nuomone, užtikrino LDDP sėkmę. 
Pirmasis jų laimėjimas - tai, kad Aukš
čiausioji Taryba taip ir nepriėmė deso
vietizacijos įstatymo. Lietuvoje daug 
kas gerai pamena, kaip įnirtingai 
LDDP atstovai aiškino, jog desovieti
zacijos įstatymas sukiršins ir suskal
dys tautą, kaip ši partija nėrėsi iš kai
lio, kad tik šis teisinis aktas nebūtų 
priimamas. Kodėl šiuo atveju jų reak- 

»• cija buvo tokia stipri? Gal todėl, kad 
šis įstatymas būtų ’’nusodinęs“ juos ir 
leidęs tvarkyti Lietuvą jauniems, ener
gingiems, kvalifikuotiems žmonėms? 
Argi šis įstatymas nebūtų reiškęs vi
siško senosios nomenklatūros pasi
traukimo? Taip, tačiau LDDP suge
bėjo laimėti Seimo ir Prezidento rinki
muose, tuo būdu pasilikdama sau teisę 
ir toliau daryti įtaką politiniam ir eko
nominiam gyvenimui. Ir logiškas 
klausimas: ar gali kuo nors pasitarnau
ti valstybei seno mąstymo, senos psi
chologijos, senos pasaulėžiūros žmo___ _ ________________________________ *_______
Laiškai redaktoriui

Minime ir minėsime Sausio 13-osios įvykius
Esu Sausio 13-osios brolijos narė. 

E. Umbrasaitės straipsnio ’’Niekam 
nekilo klausimas, kodėl sausio 13- 
ąją aš buvau prie Lietuvos televizi
jos?“ mintims, paskelboms ’’Europos 
lietuvio“ šių metų antrajame numery
je, nepritariu ir galvoju kitaip. 
Paaiškinsiu, kodėl.

Sausio 13 ir birželio 14 dienų tra
giški mūsų tautai įvykiai yra skirtin
gi, todėl jie nevienodai ir paminimi. 
1941-ųjų birželio mėnesį žmonių trė
mimas iš Lietuvos padarytas sovietų 
saugumui ir jų pagalbininkams slap
tai pasiruošus, tyliai, be galimybės 
atsisveikinti su artimaisiais ir Tė
vyne. Todėl į tos dienos minėjimus 
renkamės tylūs. Malda, gėlės, de
gančios žvakutės prie geležinkelio 
bėgių, susikaupimas primena ir tuos, 
kurie net kapų neturi...

1991-ųjų sausio dienų įvykiuose 
sovietinė imperija atvirai demonstra
vo riaumojančią karinę techniką, 
stebint užsienio žurnalistams. Lie
tuvos žmonės neišsigando kruvinos 
provokacijos, gyva siena ištisomis 
savaitėmis saugojo svarbiausius Ne
priklausomybės objektus. Sovietų 
tankų pabūklus, šūvių salves, pačią 
mirtį gyvoji grandinė sutiko skaus
mingu ’’Lietuva, Lietuva, būk lais
va!“ skandavimu.

Iš miego šūvių pažadinta Lietuva 
tuo metu bėgo, važiavo į pagalbą 
laisvės gynėjams Vilniuje, vyko 

nės? Vargu...
Nekartą ponas V. Lndsbergis ir po

nas G. Vagnorius kreipėsi į buvusį 
parlamentą su prašymais pašalinti ko
munistinius ministrus, dėl teisių tvar
kyti savivaldybes, dėl kolchozų pirmi- 
ninkėlių nušalinimo. Kiek kartų saky
ta, kad žmonės, kurie penkiasdešimt 
metų statė komunizmą, negali kurti 
naujos, į kapitalistinę santvarką žen
giančios valstybės ūkio ir ekonomi
kos. Argi nebuvo prašyta, kad Lietu
vos banko pirmininkas ponas V. Bal
dišius būtų atleistas, nes jis praktiškai 
sužlugdė lito įvedimą? Tačiau iš tikro 
padaryti nepavyko nieko.

Po Nepriklausomybės atkūrimo 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
ir premjeras buvo tik ’’dekoratyvi
niai“, kurie praktiškai negalėjo veikti 
savarankiškai. Jie buvo spaudžiami 
bei varžomi tuometinio parlamento, 
kuriame jau tada kairiosios pakraipos 
žmonių buvo dauguma. Sakykite, ar 
normalu, kai valstybės galva negali 
pasirinkti tinkamos sau komandos 
darbui, ar normalu, kai vadovas negali 
nubausti ar nušalinti žmogaus, nusi
žengusio įstatymui? Ar galima tokioje 
padėtyje produktyviai dirbti?

Galbūt ne vienam skaitytojui, gyve
nančiam ne Lietuvoje, kils klausimas, 
kodėl dauguma mūsų krašto žmonių 
patikėjo LDDP? Tikriausiai žinote, 
kad populiariausi ir didžiausius tiražus 
turinys laikraščiai buvo ir tebėra 
LDDP įtakoje. Šiai partijai, kuri turi 
nuostabią melavimo ir apgaudinėjimo 
patirtį, nesunku buvo apkvailinti pa
prastus darbininkus ir valstiečius, nes 
jie aktyviai nesidomėjo tais reikalais ir 
nežinojo, kas dedasi politikos užkuli
siuose. Dešiniosios viršūnės naiviai ti
kėjosi, kad ir buvę komunistai padės 
atstatyti Lietuvą, parems reformas. 
Kaip matome, viskas atsitiko kitaip.

Minėto straipsnio autorius tvirtina, 
kad nevertėtų komunistų bevadinti 
komunistais. Tai, be abejo, paradoksa
lu, kad nenorime daiktų vadinti jų tik
raisiais vardais. Aš pateiksiu pavyzdį, 
iš kurio, manau, daug kas paaiškės, 
įsivaizduokime, kad aš pasidariau 
plastinę operaciją, pakeičiau savo dra
bužių stilių, pasidariau įmantresnę šu
kuoseną, sufalsifikuoju savo pasą, pa
sikeisdamas veidą ir pavardę, patobu
linu kai kurias savo mintis. Be abejo, 

kraupios lenktynės su okupantų 
kolonomis. Tai ne pramoginis krosas, 
bet tikrovė, kurią ir pagerbiame 
bėgimu minėjimo metu.

Manau, kad Sausio 13-osios minė
jimai ir Brolija yra reikalingi. Iš visos 
Lietuvos buvę dalyviai gausiai susi
renka prie degančių laužų ir prisimena 
šaltas neramias budėjimo savaites, žu
vusiuosius, mus palaikiusius draugus. 
Čia mes jaučiamės vieningi, savi. 
Mums brangus ir savas mūsų Laisvės 
šauklys profesorius p. V. Landsbergis 
- mums gera, kai jis kartu su mumis.

Tik du kartus tepaminėjome Sau
sio 13-ąją. Tačiau kokie skirtingi tie 
paminėjimai savo nuotaika ir politine 
situacija. 1992 m. Nepriklausomybės 
aikštę dar juosė barikados, kartu su 
mumis buvo p. V. Landsbergis. Šie
met situacija buvo kita: barikadų ne
bėra, jas primena nedidelė paminklinė 
siena, kurią prieš mitingą pašventino
me. Į mitingą atvyko naujos valdžios 
vadovai: ponai A. Brazauskas, B. Lu
bys, Č. Juršėnas. Jiems pasirodžius 
mitingo dalyviai ilgai skandavo ’’Ko
munistai, lauk!“. Taip buvo išreikštas 
susirūpinimas dėl Nepriklausomybės, 
naujos okupacijos grėsmės, kuri ver
žiasi į mūsų gyvenimą. Pasirodžiusį 
prof. V. Landsbergį sutiko labai šiltai, 
su gėlėmis ir ilgai skandavo ’’Lands
bergis, Landsbergis!“.

Akivaizdu, kad kai kam nepatiko 
Sausio 13-osios minėjimo dalyvių su

aš tapau kur kas patrauklesnis, tačiau 
ar mano siela, ar mano įsitikinimai pa
sikeičia? Ar dėl savo išorinių pasikei
timų aš atsisakiau savo gyvenimo bū
do, tikslų, ar aš galiu visiškai pakeisti 
nuomonę vienu ar kitu klausimu? Aiš
ku, ne! Tas pats atsitiko ir su Maskvai 
tarnavusia LKP, kuri truputį pasida
žiusi ir pasipuošusi išnyra į politinį jau 
nepriklausomos Lietuvos gyvenimą 
kaip LDDP, praktiškai mažai kuo pa
keitusi savo programą, tikslus ir sie
kius. Todėl noriu paklausti: kodėl ne
turime mes teisės vadinti komunistus 
komunistais, kurie Lietuvos okupaci
jos metais persekiojo ir terorizavo 
žmones, o dabar sėdi aukštuose pos
tuose? Argi neturime teisės ir jų politi
kos vadinti komunistine, jeigu pasta
rųjų mėnesių įvykiai tai patvirtina: pri
vatizacija sustabdyta, bandoma įtvir
tinti vienpartystę Lietuvoje, daromas 
spaudimas masinės informacijos prie
monėms ir t. t. Argi negalime vadinti 
jų nekvalifikuotais, jeigu per tris 
LQDP valdymo mėnesius laikino Lie
tuvos piniginio vieneto talono vertė 
nukrito dvigubai, jeigu dabartinė vy
riausybė nesugeba sustabdyti padirbtų 
pinigų antplūdžio?

Straipsnyje, kuris paskatino mane 
atsiliepti, buvo kritiškai įvertinta pono 
V. Landsbergio kalba Australijoje. Aš 
nežinau, kaip ponas V. Landsbergis 
tąkart ten kalbėjo - gražiai ar negra
žiai, konkrečiai ar nekonkrečiai. Bet 
pasakysiu, kad aš visą laiką žavėjausi 
šio žmogaus pasisakymais. Juose jau
čiama patriotinė dvasia. Aš stengiuosi 
nepraleisti nė vienos dabar jau opozi
cijos lyderio-kalbos Seimo sesijose, 
per radiją ar televiziją, straipsnių, nes 
žinau, jog šis žmogus visą laiką sako 
teisybę. O teisybė būna tik viena. Ir 
dabar skaitau nuostabias publikacijas 
pono V. Landsbergio knygoje ’’Lais
vės byla“.'

Gerbiamas pone A. Mauragi, ma
no adresą Jūs galite sužinoti redakci
joje ir, jeigu norėsite, mes galime pa
diskutuoti įvairiais klausimais susira
šinėdami. Tačiau norėčiau ir to Jums 
linkiu, kad išvadas spaudoje skelbtu
mėte gerai susipažinęs su tikrais fak
tais, realia padėtimi Lietuvoje.

Su pagarba,

Audrius Valatkevičius 
Druskininkai

”EL“'. primename skaitytojams, 
kad straipsnį, su kurio autoriumi 
diskutuoja ponas A. Valatkevičius, 
perspausdinome iš ’’Mūsų pas
togė“, Nr. 4.

sirūpinimas ir nuomonė. Užkliūva ir 
Sausio 13-osios brolija. Imamasi 
priemonių ją sumenkinti, o ateityje 
galbūt ir visai uždrausti. Tai tikrai 
politinė, ne pramoginė organizacija, 
bet taiki ir humaniška, nepripažįstanti 
prievartos. Šiemet susikibę rankomis, 
apjuosę laužus, pasižadėjome čia ki
tais metais vėl susirinkti. Laisvės ko
va tęsiasi!

Labai prašau išspausdinti šį mano 
straipsnį, kad išeivijos lietuviai suži
notų ir kitą nuomonę apie Sausio 
13-osios broliją. Jeigu šios mano 
mintys nebus išspausdintos ’’Europos 
lietuvyje“, tai reikš, kad Lietuvoje 
nebėra demokratijos ir žodžios lais
vės, teks ieškoti būdų, kaip susisiekti 
su užsienio lietuviais.

Marija Garšvienė
Sausio 13-osios brolijos narė, 

Lietuvos savanorė
Kaunas

”EL“: Nenorėjome minėta
me straipsnyje sumenkinti Sau
sio 13-osios broliją, juo labiau - 
įžeisti patriotinius žmonių jaus
mus ar suteikti straipsniui poli
tinį kryptingumą. Sausio įvykių 
dalyvis, naudodamasis demo
kratijos teise, išsakė savo nuo
monę, kuri nebuvo vien neigia
ma, kaip ją suprato gerbiama 
skaitytoja.

Gabių sportininkų Lietuvoje yra. 
Ar galės jie startuoti Europoje?
Organizuotas aklųjų judėjimas 

Lietuvoje prasidėjo 1926 metais. 
1928 metais Kaune buvo įkurta aklų
jų mokykla. Joje ir pradėti pirmieji 
aklųjų fizinio lavinimo žingsniai - 
svarsčių kilnojimas, gimnastikos pra
timai. Tačiau iki Antrojo pasaulinio 
karo tai buvo tik pavienių entuziastų, 
supratusių fizinės kultūros naudą 
mažai judantiems žmonėms, veikla.

1944 metais Lietuvoje susikūrė 
aklųjų draugija, didžiuosiuose mies
tuose pradėtos steigti aklųjų gamy
binės įmonės. Pradėjo plėstis ir spor
tinė aklųjų bei silpnaregių veikla. Jie 
pamėgo tokias sporto šakas kaip 
šachmatai, šaškės, sunkumų kilnoji
mas; lengvoji atletika. Nuo 1966 me
tų Lietuvoje pradėtos organizuoti 
kompleksinės aklųjų spartakiados, 
kurių programose buvo įtrauktos ir 
plaukimo, rolingbolo, dviračių-tan- 
demų, golbolo ir turizmo varžybos.

Priklausant Sovietų sąjungai Lie
tuvos aklųjų ir silpnaregių sportinin
kų pirmoji pažintis su tarptautine are
na įvyko 1974 metais, kai lengvaat
lečiai Jonas Burakovas ir Stasys Kal
velis dalyvavo rytų Europos šalių 
varžybose Bulgarijoje. Svarbiausieji 
laimėjimai buvo iškovoti praėjusia
me dešimtmetyje. 1986 metais pa
saulio čempionate Švedijos mieste 
Geteborge 3 aukso medalius iškovo
jo ir 2 pasaulio rekordus pasiekė 
lengvaatletė silpnaregė Danutė Lin- 
kevičiūtė-Šmidek. 1988 metais ši 
sportininkė Parolimpinėse žaidynėse 
Seule pelnė po vieną sidabro ir bron
zos medalius, 1989 m. Europos čem
pionate Ciuriche - 2 aukso ir 2 si
dabro medalius. Dar anksčiau savo 
sportinių pasiekimų seriją pradėjo 
lengvaatletis neregys Vytautas Gir
nius. 1977 m. Europos čempionate 
Lenkijos mieste Poznanėje jis iško
vojo bronzos medalį šuolių į tolį 
rungtyje. 1985 m. Europos čempio
nate Romoje jis pelnė 2 aukso meda
lius, 1987 m. Maskvoje - 2 aukso ir 1 
sidabro medalį. 1986 m. pasaulio 
čempionate Geteborge - 1 aukso, 2 
sidabro ir 1 bronzos medalius ir 1988 
m. Parolimpinėse žaidynėse Seule - 
2 aukso medalius: penkiakovėje ir 
ieties metime.

1989 metais į tarptautinę areną 
išėjo Lietuvos aklieji dviratininkai, 
kurie startuoja dviračiais-tandemais. 
Dalyvauta Andre Godaro taurės var
žybose Paryžiaus priemiestyje 
Longny-au-Perche ir Europos čem
pionate Ciuriche. Jame Romualdas 
Noreikis (lyderis Algimantas Buivy
das) užėmė 8 vietą plento lenkty
nėse, o persekiojimo lenktynėse tre
ke Alfonsas Svarys (taip pat su Algi
mantu Buivydu) iškovojo 5 vietą.

Pirmosios tarptautinės aklųjų 
sporto varžybos Lietuvoje surengtos 
1983 metais. Tada Vilniuje įvyko 
draugiškos Lietuvos ir rytų Vokieti
jos šachmatų, rolingbolo, lengvosios 
atletikos ir turizmo varžybos. 1989 
m. Vilniuje praėjo tarptautinis golbo
lo turnyras, kuriame dalyvavo sep
tynių Europos šalių komandos.

Didžiosios aklųjų integracijos 
sporte pavyzdys - nereginti šaškinin

Lietuvos delegacija, dalyvavusi Parolimpinėse žaidynėse Barselo
noje. A. Sabaliausko (ELTA) nuotr.

ke Stasė Ingaunytė. Ji 1976 m. tapo 
Sovietų Sąjungos čempione tarp re
ginčiųjų moterų. 1980 ir 1981 metais 
iškovojo sidabro medalius. Daug 
kartų buvo Lietuvos moterų čempio
ne ir prizininke tarp reginčiųjų. Sėk
mingai ji startuoja varžybose ir šiuo 
metu.

Draugiški sporto ryšiai palaikomi 
su Estija ir Latvija. Pirmosios varžy
bos įvyko 1952 metais Estijos sosti
nėje Taline.

1990 metų balandžio mėnesį Lie
tuvos aklųjų sporto federacija kreipė
si į Tarptautinę aklųjų sporto asocia
ciją (IBSA) laišku ir 1991 metais 
rugsėjo mėnesį tapo jos nare, o 1992 
metų balandžio mėnesį - Tarp
tautinės Brailio šachmatų asociacijos 
(IBCA) nare. Jau užmegzti draugiški 
ryšiai su Lenkija, Vengrija, Čekija ir 
Slovakija, Suomija, Bulgarija. Lietu
voje organizuotos tarptautinės plau
kimo, šachmatų, lengvosios atleti
kos, dviračių-tandemų, golbolo 
’’Gintarinio pajūrio“ ir ’’Draugystės“ 
taurėms laimėti varžybos. Buvome 
išvykę į draugiškas varžybas Vengri
joje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Latvi
joje, Estijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir 
Rusijoje.

Praėjusių metų vasarą, plevėsuo
jant Nepriklausomos Lietuvos vėlia
vai, viso pasaulio lietuviai didžiavosi 
Romo Ubarto aukso medaliu, krepši
ninkų iškovotais bronzos medaliais 
Barselonos Olimpinėse žaidynėse. O 
rugsėjo mėnesį tose pačiose sporto 
arenose startavo Parolimpinių žaidy
nių dalyviai. Lietuvos aklieji ir silp
naregiai, taip pat judamojo aparato 
sutrikimus turintys sportininkai iško
vojo 7 medalius: nereginti Sigita 
Kriaučiūnienė - 3 sidabro ir 1 bron
zos, neregys Vytautas Girnius - si
dabro medalį, o silpnaregė Danutė 
Šmidek bei turinti judėjimo sutriki
mus Malda Baumgartė - bronzos 
medalius.

Šiais metais Lietuvos aklieji ir 
silpnaregiai sportininkai turi kvieti
mus dalyvauti 3 Europos čempiona
tuose: dviračių-tandemų Paryžiuje ir 
dziudo Valence - Prancūzijoje birže
lio mėnesį bei lengvosios atletikos 
Šiaurės Airijos mieste Dubline rug
sėjo mėnesį, tačiau išvykoms į juos 
nėra lėšų.

Gerbiami tautiečiai, Lietuvos 
aklieji ir silpnaregiai sportininkai bū
tų nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie 
mus paremtų, kad galėtume dalyvau
ti šiuose Europos čempionatuose. 
Parama padėtų Lietuvos sportinin
kams greičiau integruotis bendrame 
Europos aklųjų ir silpnaregių sporto 
judėjime, pelnyti tarptautinį pripaži
nimą ir pasijusti pilnaverčiais, reikš
mingais visuomenės nariais. Aukas 
Lietuvoje galėtumėte siųsti į mūsų 
sąskaitas, esančias komerciniame 
banke ’’Hermis“ Vilniuje: talonais - 
Nr, 700751, kitų šalių valiuta - Nr. 
67084177/9001, užsienyje - ”Euro- 
pos lietuvio“ administracijai Lon
done.

Rimantas Venckutonis
Lietuvos aklųjų sporto federacijos 
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EUROPOS LIETUVIS

Mirė Česlovas Kudaba

Š.m. vasario 19 d. po sunkios li
gos mirė Vilniaus universiteto pro
fesorius, geografijos mokslų dak
taras, Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo Akto signataras Česlovas 
Kudaba.

Lietuvos spaudoje paskelbtame 
nekrologe, kurį pasirašė Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, Ministras Pir
mininkas Bronislovas Lubys, Vil- 

■' niaus universiteto rektorius prof. 
: Rolandas Pavilionis, Lietuvos Ne- 
'j priklausomybės atkūrimo Akto sig- 
1 natarai, Lietuvos Respublikos Sei

mo nariai ir Lietuvos geografų 
draugija, rašoma, kad Č. Kudaba 
gimė 1934 m. liepos 24 d. Ignalinos 
rajono Vaiciekavo kaime mažaže
mių valstiečių šeimoje. Didelio už
sispyrimo mokytis dėka 1959 m. 
baigė Vilniaus universitetą. Po stu
dijų paliekamas dirbti Universitete, 
kuriame apgynė geografijos mokslų 
kandidato ir daktaro disertacijas. 
Rašė Lietuvos geografijos mokslų, 
istorijos ir kraštotyros klausimais. 
Jo knygos ir daugybė straipsnių - 
tai daina Lietuvos gamtai ir jos 
žmonėms. Taip rašyti galėjo tik 
žmogus, visa savo esybe mylėjęs 
gimtinę ir visą kraštą. Už darbus 
1984 m. jam buvo paskirta Lietu
vos valstybinė premija.

Č. Kudaba 1964-1968 m. buvo 

Padėkos Britų-Lietuvių pagalbos fondui

Dėkojame Britų-lietuvių pagalbos vaikams Lietuvoje fondui už padova
notus du vežimėlius Vilniaus miesto specializuotų kūdikių namų vaikams.

Nuoširdžiai dėkojame Britų-Lietuvių pagalbos fondo vadovybei už 26 
vaikų-invalidų vežimėlius.

Mieli geros valios žmonės, net 26 mūsų viltiečiams Jūs suteikėt galimybę 
išvysti saulę ir dangų ne tik žiūrint pro langą, 26 motinos lengviau išsities, 
pailsės jų nuvargusios rankos.

Taip pat dėkojame p. N. Gasiūnienei už drabužėlius ir batelius.
Linkime Jums stiprios sveikatos ir sėkmės.
Su pagarba viltiečių vardu

Dana Migaliova

Vilniaus universiteto Gamtos fakul
teto dekanas, 1977-1982 m. katedros 
vedėjas, 1987-1990 m. Lietuvos kul
tūros fondo pirmininkas, kitų orga
nizacijų, draugijų ir redakcijų narys.

1990 m. gimtojo Ignalinos kraš
to žmonės C. Kudabą išrinko Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatu kaip vieną iš ak
tyviausių Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio lyderių. Šį didelį ir atsakingą 
įpareigojimą Č. Kudaba vykdė nuo
širdžiai ir sąžiningai, kaip ir visus 
kitus darbus, kuriuos jam teko dirbti 
per savo neilgą gyvenimą. Dažnai 
lankydamas žmones, jis suprato jų 
gyvenimą, mylėjo juos ir stengėsi 
padėti.

Savo giliomis ir įdomiomis min
timis Č. Kudaba nuolat atkreipdavo 
dėmesį į kraštui aktualias ir skau
džias problemas. Č. Kudaba buvo iš 
tų žmonių, kurie ne tik kalbėjo, bet 
ir prisidėjo prie konkrečių proble
mų, ypač ekologinių, sprendimo.

Savo erudicija, kuklumu ir pa
prastumu jis patraukė į savo pusę 
ne tik kolegas, bet ir visus žmones, 
su kuriais jis susitikdavo, kuriems 
dirbo, rašė ir kalbėjo. Respublikos 
mokslininkai, praktikai, kultūros 
darbuotojai ir visa krašto visuome
nė lenkia galvas žmogui, dirbusiam 
tyliai ir kruopščiai, bet daug nu
veikusiam, lenkia galvas žmogui, 
išėjusiam į Amžinybę.

V. Radavičius, vyr. gydytojas

Laiškai redaktoriui

Quo vadis, Bona?
Esu Lietuvos Respublikos pilie

tis (Lietuvos piliečio pažymėjimas 
Nr. 485296, išduotas Bonoje), ta
čiau negavau balsavimo lapelio 
dalyvauti Lietuvos Seimo bei Pre
zidento rinkimuose.

Paklausiau apie tai kitų pažįs
tamų, taip pat turinčių Lietuvos 
pilietybę. Pasirodo, kad ir jie ne
gavę balsavimo lapelių, tuo pačiu 
mums visiems buvo užkirstas ke
lias teisėtai rinkti Lietuvos Seimą ir 
Lietuvos Prezidentą.

Apsileidimas ar kitos prie
žastys?

Kazys Baronas
Vokietija

******

Esu labai dėkinga, kad. patalpi
note savo redaguojamame laik
raštyje ”E.L.“ Nr. 2(2237) mano 
straipsnelį - atsakymą ponui Mau- 
ragiui iš Australijos į jo straipsnį 
’’Lietuva iš toli ir arti“.

Perskaičiusi straipsnį tame pa
čiame laikraštyje ”1993 metų Lie
tuvos Valstybės biudžetas“ norė
čiau pasidalinti kai kuriomis min
timis. Minėtame straipsnyje ra
šoma, jog informuoti šaltiniai 
teigia, kad Vilniaus mafijos bosai 
kas savaitę surenka po 24 milijonus 
talonų. Jei yra patikima informaci
ja, tai kodėl šios bosų pajamos ne
apdedamos valstybiniais mokes
čiais, kas, be abejo, paremtų ne
turtingą Lietuvą.

Toliau pranešama, kad Marijam
polės krikščioniškasis kultūros 
centras gaus 10,8 mln. talonų ir ra
šoma, kad priklausytų gauti ir 
evangelikams, sentikiams, stačiati
kiams, musulmonams.

Šio straipsnio autorius ignoruo
ja tą faktą, kad Lietuvos krikščio
nys per visą savo gyvavimo laiką 
nėra nė vieno grašio gavę nei iš 
evangelikų, nei iŠ sentikių, nei iš 
stačiatikių, nei iš musulmonų. O 
tie net persekiojo ir.dabar perse
kioja savo kraštuose'krikščidnis - 
juos laikydami antros rūšies žmo
nėmis, atimdami iš jų elementa
riausias žmogaus teises, tyčioda
miesi iš jų religinių įsitikinimų, 
gąsdindami net juos nužudyti, jei 
jie neatsisakys krikščionybės.

Ir tokiems žmonėms mūsų 
valstybė privalo materialinę, fi
nansinę pagalbą teikti? Be to, nė 
vienas milijonierius dabartiniu 
metu jau yra nužudytas musul
monų kraštuose už krikščionybės 
skelbimą.

Elena Lunskytė
Mittweida, Vokietija

ŠKOTIJOJE
VASARIO 16-OSIOS 

MINĖJIMAS
DBLS Škotijos skyrius vasario 14 

d. suruošė Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą. 14 valandą žmonės 
susirinko į šv. Šeimos Bažnyčią iš
klausyti šv. Mišių. Jas atnašavo kun. J. 
Andriušius. Šv. Raštą skaitė J. Bliū- 
džius ir P. Gečionis. Kunigas pasakė 
tai dienai skirtą pamokslą. Per pa
maldas visi dalyviai gražiai giedojo 
bažnyčioje pritariant vargonams. Var
gonavo Pr. Dzidolikas.

Po pamaldų visi rinkosi į klubo pa
talpas, kur šeimininkės laukė su ska
niai paruoštais užkandžiais. Po pasi- 
vaišinimo skyriaus pirmininkas J. 
Bliūdžius pasveikino visus susirinku
sius, kalbėjo apie Lietuvai reikšmingą 
dieną - Vasario 16-ąją. Po to kunigas 
J. Andriušis labai gražiai pradėjo pa
skaitą "Lietuva šiandien“. Jis praėju
siais metais lankėsi Lietuvoje, savo 
automobiliu apvažinėjo didelę jos da
lį. Buvo malonu klausyti prelegento, 
taip gražiai ir maloniai jis apibūdino 
Lietuvos padėtį, su kuria pats asme
niškai susipažino.

Buvo padaryta rinkliava Lietuvos 
gelbėjimo fondui. Iš viso surinkta 
62.00 svarai ir pasiųsti į Londoną. 

AJA Stasys Aleknavičius
Vasario 7 dieną nuo širdies priepuolio mirė S. Aleknavičius, 68 metų 

amžiaus, gimęs 1924 m. gruodžio 26 dieną Marijampolėje.
Stasys iš jaunų dienų buvo pamėgęs sportą, boksavosi, žaidė krepšinį.
1944 metais stojo savanoriu į vietinę rinktinę, vadovaujamą gen. P. 

Plechavičiaus.
Vokiečiams rinktinę likvidavus, buvo išvežtas darbams į Vokietiją. 

Karui pasibaigus gyveno Lubeke, atvykęs Anglijon dirbo Gadcaster že
mės ūkio stovykloje. Vedė, apsigyveno Rochdalėje.

Stasys buvo žymus sportininkas, žaidė stalo tenisą, krepšinį Tadcas- 
terio "Vyties“, Halifax© "Vilniaus“, Manchesterio "Kovo“ komandose.

Eismo nelaimėje buvo sunkiai sužalotas - sulaužyta dešinė koja, jos 
nebesulenkė. Ir daugiau negalėjo žaisti pamėgto krepšinio.

Stasys buvo linksmo būdo, labai mėgo dainas, sportą ir alutį.
Liko du sūnūs ir dukra. Sūnus Kęstutis augalotas dvimetris irgi žai-. 

džia krepšinį, reiškiasi kitose sporto šakose.
Stasys priklausė DBLS Rochdalės skyriui, ne vienerius metus buvo 

skyriaus valdyboje, be to, dalyvavo Manchesterio socialinio klubo veik
loje.

Vasario 12 d. jis buvo palaidotas Mostono kapinėse prie "Aušros“ 
paminklo, dalyvaujant Rochdalės ir Manchesterio lietuviams.

Apeigas atliko kanauninkas V. Kamaitis.
Ilsėkis ramybėje, Stasy. Tegul Visagalis būna tau gailestingas.

V.M.

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

Registruotis pas Aliną Grinienę:
A. GriniusDiamanstr. 7, D-8000 Munchen 50, Deutschland 

Tel. 089-1504471
Užs. 781

Įvyko ir loterija, kurioje ne vienas lai
mėjo vertingą dovaną. Dėkojame vi
siems dalyviams už atvykimą į minė
jimą. Taip pat didelis ačiū šeiminin
kėms už pavaišinimą.

SKYRIAUS METŲ 
SUSIRINKIMAS

Visuotiniame skyriaus narių susi
rinkime skyriaus pirmininkas J. Bliū
džius perskaitė pranešimų apie pra
ėjusių metų veiklą, paminėdamas, kas 
buvo nuveikta ir kas galbūt nenu
veikta. Po to buvo perskaitytas praėju
sių metų protokolas, pateikta pora 
klausimų. Išklausyti ir kasininkės bei 
revizijos komisijos pranešimai. Viskas 
buvo įvertinta patenkinamai.

Toliau vyko valdybos rinkimai. 
Kitiems metams jos nariais sutiko pa
silikti tie patys žmonės. Tai pirminin
kas J. Bliūdžius, sekretorė K. Bliū- 
džiuvienė, kasininkė M. Pakrosnienė, 
valdybos nariai: J. Pautienius ir A. 
Pautienius, revizijos komisija: B. 
Storr, Agness Pautienienė.

Buvo nutarta organizuoti didelę 
rūbų rinkliavą vaikučiams Lietuvoje.

Delegatais į suvažiavimą išrinkti J. 
Bliūdžius ir J. Pautienius. Susirin
kimui vadovavo kun. J. Andriušius, 
sekretorė K. Bliūdžiuvienė.

J. Bliūdžius

Valstybinis leidybos centras išleido tragiškiems 1991 
metų sausio jvykiams Lietuvoje skirtą knygą ’’Lietuva. 
1991. 01. 13“ (lietuvių ir anglų kalbomis), kurioje surinkti 
dokumentai, liudininkų pasakojimai apie Lietuvos žmonių kovą 
už Nepriklausomybę ir šioje kovoje kritusias aukas. Knygoje 
publikuojamas didelis pluoštas nuotraukų, žuvusiųjų portretai. 
Ši knyga - tikras, jaudinantis pasakojimas apie skaudžius lietu
vių istorijos posūkius, apie Atgimimui prisikėlusios tautos ryžtą 
ginant savo laisvę.

Knygą leidykla gali nusiųsti paštu kiekvienam adresatui, 
pervedus 10 USD j mūsų sąskaitą:

account No. 971464-14/57080028 With 
Credit Suisse
International Division BO
P. O. Box 590
CH-8021 Zurich
Switzerland

Telex: 812412 cash in the name of Commercial 
bank ’’Vilniaus bankas“ in favour of the State Centre 
of Publishers.

Užs. 788

Kultūros ir švietimo 
ministerijos Ryšių su tau
tiečiais tarnyba širdingai 
kviečia Lietuvių bend
ruomenių vaikus į va
saros stovyklą Lietuvoje.
Stovykloje bus dvi pamainos: 
pirma - nuo liepos 12 iki 31 d., 
antra - nuo rugpjūčio 2 iki 21 d.

Stovykloje numatoma kultū
rinė, pažintinė, mokomoji pro
grama.

Vaikų išlaikymas Lietuvoje - 
nemokamas. Kelionę prašytume 
apsimokėti patiems.

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

A. Antanaitis 
Ryšių su tautiečiais 

tarnybos viršininkas

DOVANA IR PARAMA
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina

mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus 
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomosios alyvos, 4 
sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame 
tam tikslui paskirti dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, 
nes gavėjas galės dovanas pasirinkti pats. Pinigus pervedame 
greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba 
kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir 
bankines operacijas.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 7S5
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AUKOS SPAUDAI
V. Vazgauskas - 6 sv.
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E. Tamasauskas - 2 sv.
Alb. Gaidelis - 9 sv.
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NAUJI 
’’EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI
Šiems metams savaitraštį ’’Euro

pos lietuvis“ užsiprenumeravo 
Mr. J. Kazikonis iš Didžiosios Bri
tanijos.

PAMALDOS
Gloucesteryje - kovo 27 d., 12 

vai., Šv. Petre.
Stroude - kovo 27 d., 15.30 vai. 

Beeches Green.
Čia pamaldas laikys kun. Jonas 

Sakevičius, MIC.

Bradforde - kovo 7 d., 12.30 vai.
Nottinghame - kovo 7 d., 11.15 

vai.
Birminghame - kovo 13 d., 15 

vai., Š. Onoje.
Eccles - kovo 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame - kovo 14 d., 11.15 

vai.
Nottinghame - kovo 21 d., 11.15 

vai.
Derbyje - kovo 21 d., 14 vai. 

Bridge Gate.
Nottinghame - kovo 28 d„ 11.15 

vai.

Prieš Velykas susitelkimus Didžio
joje Britanijoje šiemet praves iš 
Lietuvos atvykstantis Vilkaviškio 
vyskupas JUOZAS ŽEMAITIS, 
MIC.

Londone - kovo 20 d., 19 vai., 
kovo 21 d., 11 vai., lietuvių bažnyčioj.

Bradforde - kovo 27 d., 13 vai.
Manchesteryje - kovo 28 d., 13 

vai. Čia ir Bradforde priėmimai lietu
vių klubuose.

Škotįjoje - kovo 29 ir 30 d.
Northamptone - balandžio 1 d., 

18 vai., Šv. Lauryne, Graven Street.
Coventryje - balandžio 2d., 18 

vai., Šv. Elzbietoje.
Derbyje - balandžio 3 d., 12 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - balandžio 3d., 19 

vai. ir balandžio 4 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Išpažintys prieš pamaldas.
Didžiai dėkingi ganytojui iš 

Lietuvos. Kviečiame visus išganinga 
proga pasinaudoti.

DB Lietuvių Katalikų bendrija

Irene Joerg - 15 DM 
A. Broszat - 15 DM 
M. Lipšys - 15 DM 
S. Menzel - 5 DM 
A. Sneganas - 15 DM

LONDONE
PIRMASIS LIETUVIŲ 

VYSKUPO APSILANKYMAS 
LONDONE

Kovo 20 dieną pirmą kartą iš 
laisvos Lietuvos atvyksta Vilkaviškio 
vyskupijos ganytojas Juozas Žemaitis, 
MIC.

Jis praves londoniečiams priešve- 
lykinį susitelkimą - rekolekcijas, ku
rios įvyks šeštadienį, kovo mėn. 20 
dieną, 19 valandą ir sekmadienį, kovo 
mėn. 21 dieną, 11 valandą. Bus iškil
mingos Mišios, atnašaujamos vysku
po Juozo Žemaičio, MIC.

Be to, primename, kad jis klausys 
išpažinčių. Norinčius atlikti išpažintis 
prašome atvykti gerokai anksčiau 
prieš pamaldas.

Londono lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kviečia visus para
pijiečius gausiai dalyvauti šiame susi
telkime.

Bažnyčios adresas: 21 The Ovai, 
Hackney Road, London E2.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

SĄJUNGOJE
Didžiosios Britanijos Lietuvių Jau

nimo Sąjunga valdybos pirmininke 
išsirinko Eleną Augustienę. Pasta
ruoju metu sąjungos nariai rūpinasi 
būsimo Pasaulio Lietuvių ir Jaunimo 
kongreso reikalais, kuris vyks ir Di
džiojoje Britanijoje.

Pirmininkės adresas: 119 Beech 
Ave, Acton, London W3 7LG.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTO RINKIMAI 

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Lietuvos Respublikos Prezidento 
rinkimais Didžiosios Britanijos lietu
viai labai domėjosi, bet juose mažai 
dalyvavo.

Rinkimus organizavo Lietuvos 
Respublikos ambasada Londone, kuri 
išsiuntinėjo paštu balsuotojams 106 
biuletenius.

Balsavimui pasibaigus, paaiškėjo, 
kad S. Lozoraitis gavo 76 balsus, A. 
Brazauskas - 6. Vienas balsavimo 
biuletenis sugadintas.

Nepaisant mažo skaičiaus balsuo

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

tojų, lietuviai susirinkimuose bei susi
tikimuose svarstė, kuris iš kandidatų 
gali būti geresnis Lietuvos vadovas. 
Žinoma, Lietuvos išeivijai daugiau ar
timesnis buvo S. Lozoraitis. Lietuvoje 
rinkimuose dalyvavusių žmonių dau
guma išsakė kitą nuomonę.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATKŪRIMO
DEIMANTINĖ SUKAKTIS

Londono lietuvių bendruomenė 
šiais metais Lietuvos Nepriklausomy
bės deimantinę sukaktį šventė net tris 
dienas.

Šeštadienį, vasario mėn. 13 dienos 
vakare, buvo akademinis minėjimas, 
kurį surengė DBL S-gos valdyba
Londono Bishopsgate institute.

Minėjimą pradėjo DBLS valdybos 
pirmininkas Jaras Alkis, pakviesdamas 
Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos 
Ambasadorių Didžiojoje Britanijoje ir 
Airijoje Vincą Balicką pasakyti atida
rymo kalbą. Ambasadorius kalbėjo 
angliškai ir lietuviškai. Po to prasidėjo 
meninė programa, kurią vedė Jaras Al
kis.

Pirmiausia pasirodė Londono šešta
dieninės mokyklos mokiniai, kurių da
bar yra 30. Jie deklamavo eilėraščius, 
dainavo dainas. Programą parengė 
mokyklos vedėja Živilė Šlekytė-Stan- 
ton.

Po jų sceną užėmė Didžiosios Bri
tanijos tautinių šokių ansamblis ’’Lietu
va“.

Padainavo ’’Gimtinės“ ansamblio 
vyrų trio - Algis Šveikauskas, Vin
centas O'Brien ir Edmundas Dapkus.

Po to vėl pasirodė ’’Lietuvos“ šo
kėjai. Juos iš scenos publika išlydėjo 
griausmingais plojimais ir šauksmais 
’’Bravo“! ’’Lietuvos“ ansambliui va
dovauja Kristina Matkevičiūtė-Har- 
mes.

Solistė Vida Gasparienė iš Notting- 
harno atliko Vlado Jakubėno ”Oi mer
gytė“, Stasio Šimkaus ’’Vai pūtė, pūtė“, 
ariją iš Juozo Žilevičiaus operetės 
’’Raseinių Magdė“ ’’Gundė mane ber
nužėlis ”, ’’Lietuva“, autorius nežino
mas, muzika Broniaus Ambraziejaus, 
solistei akomponavo jauna muzikė 
Julia Harwill.

Lietuvių Sąjungos valdybos pirmi
ninkas žodžiu pareiškė padėką pro
gramos atlikėjams, o žiūrovai - griaus
mingais plojimais. įteiktos gėlės an
samblių vadovams. Jausmingai nu
skambėjo Tautos himnas.

Visi svečiai, britų ir etninių bend
ruomenių visuomenininkai susirinko 
prie stalų.

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTOVĖJE LONDONE

Sekmadienį, vasario 14 dieną, 11 
vai. vyko iškilmingos pamaldos už 
Lietuvą. Parapijos klebonas dr. Jonas 
Sakevičius, MIC atnašavo Mišias ir pa
sakė pamokslą, kviesdamas prisiminti 
visus žuvusius už Lietuvos laisvę, 
aukojusius savo gyvybę už mus, kad 
gyventume laisvi ir nepriklausomi nuo 
kitų.

S. m. kovo 14 d., 
sekmadieni, 15.00 vai.

Lietuvių Namuose 
Londone šaukiamas 
Centrinio Skyriaus 

metinis narių 
susirinkimas

Bus renkama skyriaus valdyba, 
išrinkti atstovai į DBLS metinį 

suvažiavimą, aptariami kiti 
skyriaus reikalai.

Laiku nesusirinkus kvorumui, 
po 20 minučių pertraukos 

susirinkimas bus pradedamas.

Centrinio skyriaus valdyba

Pamaldose be vietinės lietuvių ben
druomenės narių dalyvavo daug lietu
vių iš Lietuvos, kurie svečiuojasi 
Londone.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AMBASADOS PRIĖMIMAS
Vasario mėn. 16 dieną Lietuvos 

Respublikos Ambasada Londone su
rengė priėmimą Lietuvos Nepriklau
somybės dienai paminėti, kuriame da
lyvavo užsienio diplomatai, Didžio
sios Britanijos visuomenininkai ir pre
kybininkai. Jame dalyvavo lietuvių or
ganizacijų darbuotojai.

Visus atvykstančius į priėmimą pa
sitiko jo Ekscelencija Ambasadorius 
V. Balickas ir S. Balickienė, Ambasa
dos patarėjas dr. Antanas Nesavas.

Gausiam būriui susirinkus, dr. An
tanas Nesavas pasveikino svečius Ne
priklausomybės dienos proga, kvies
damas visus prie vyno ir užkandžių 
maloniam pabendravimui.

Priėmimas vyko Londono danų 
bendruomenės klube, Knightbridge. 
Pirmasis nuo prieškario laikų priėmi
mas buvo puikiai suorganizuotas dr. 
Antanano Nesavo.

VACIUI PISČIKUI - 70

Londono lietuvių bendruomenės 
veiklusis narys Vacys Pisčikas sausio 
mėn. 30 dieną atšventė savo 70-tąjį
gimtadienį gausiame savo šeimos 
vaikų, anūkų ir draugų būryje. Pobū
vis vyko Hailsham prie Brightono.

Būdamas jaunas, Vacys Londone 
garsėjo kaip geras stalo tenisininkas. 
Dalyvavo Londono lietuvių parapijos 
taryboje, kitose organizacijose. Pasta
ruoju metu labai daug talkina Britų- 
Lietuvių Pagalbos Fondui vaikams 
Lietuvoje.

. Linkime darbščiajam Vaciui, 
ilgiausių metų.

Sveikiname VACĮ PISČIKĄ 
iš Londono Jubiliejaus proga.

Sveikatos, laimės, sėkmės 
linki

Ramutė, Rasa ir Linas
Solominai

BRADFORDE
Pagalba 3 metų Martynui Antana

vičiui (iš Lietuvos). Martynui gydo 
trumpesnę koją CHILDREN'S HOS
PITAL SHEFFIELD.

Prie šios pagalbos aukomis prisi
dėjo Vyties klubas ir kai kurie klubo 
nariai.

Vyties klubas - 50 sv.; kan. V. Ka- 
maitis - 30 sv.; po 10 sv. - R. Vaice
kauskaitė, A. Galbuogienė, R. Kara
lius, V. Gurevičius, A. Bučys, P. Zda
navičius, P. Pucevičius, V. Ašmens- 
kas, K. ir S. Vaicekauskai, A. Blins- 
trubas; po 5 sv. - A. Brazdeikis, A. 
Gerdžiūnas, E. Radzevičius, P. Ba- 
binskas, R. Grybas; po 3 sv. - V. Dau- 
norius, G. Anužienė, O. Rekešienė; 
po 2 sv. - A. Dutkevičienė, V. Reke- 
šius, A. Lipnickas.

Š. m. kovo mėn. 20 d. 
13 vai. Ukrainiečių klube, 

Nerridale Str., West.
Wolverhampton, 

DBLS Wolverhamptono 
skyrius šaukia metinį 

susirinkimą

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija ir atstovas į 

DBLS metinį 
suvažiavimą.

Visus skyriaus narius ir 
prijaučiančius 

prašome dalyvauti

Skyriaus valdyba

PASAULYJE
Naujos valstybės nenori 

išeivių?
Sugriuvus komunistinei imperijai, 

išeiviai manė, kad išsivadavusios ša
lys juos sutiks su išskėstomis ranko- 
mis ir gėlėmis. Jie jautėsi to užsitarna
vę už savo įnašą gimtųjų kraštų išsi
laisvinimui per paskutinius 50 metų. 
O kaip buvo iš tikrųjų? Tą pačią die
ną, kai vienas išeivis Panic buvo ’’iš
vytas“ iš vyriausybės Serbijoje, antras 
egzilas Lozoraitis pralaimėjo prezi
dentinius rinkimus Lietuvoje.

Tokį palyginimą padarė kai kurie 
anglų laikraščiai. Jie daug vietos skiria 
Serbijos reikalams, kur prezidentinius 
rinkimus laimėjo komunistų auklėtinis 
Slobodan Miloševič, o taip atsitiko ir 
Lietuvoje. Serbų kilmės Amerikos mi
lijonierius Milan Panic grįžo į savo tė
vynę, tikėdamasis padėti ten įtvirtinti 
vakarietišką demokratiją. Tačiau gy
ventojai daugiau patikėjo savo, kad ir 
komunistų išauklėtu, asmeniu, kuris, 
manoma, sugebės geriau tvarkyti 
kraštą. Panic ir Lozoraitis patyrė tokį 
pat nusivylimą, kokį pajuto jau dauge
lis kitų išeivių, sugrįžusių į savo tėvy
nę po priverstinės tremties.

Griūva Italijos valstybė!
Taip išsiplėtė korupcija Italijoje, 

kad griuvimo pavojus gresia ne tik vy
riausybei, kuri yra jau penkiasdešimta 
po karo, bet pačiai valstybei. Politikai 
kaltinami kyšių ėmimu iš biznierių už 
kontraktų ir kitokių privilegijų teiki
mą. Kalbama apie dideles sumas pini
gų, todėl jau atsistatydino daug ne tik 
paprastų politikų, bet ir ministrų. Žy
miausias iš jų Bettino Craxi, buvęs 
ministras pirmininkas ir socialistų par
tijos sekretorius. Spėjama, kad politi
kai turi ryšių su mafija, todėl labai 
sunku surasti tikruosius kaltininkus. Jų 
paieškas pavyko pradėti, kai Londone 
nusižudė bankininkas Roberto Calvi, 
vadinamas ’’Dievo bankininku“, dėl jo 
turėtų kontaktų su Vatikanu ir priklau
symo masonų ložei P2.

Latvija veja rusų lavonus
Latviai labai supykino vietinius ru

sus, kurie sudaro pusę gyventojų, nu
tarimu iškelti aukštų sovietų pareigū
nų pelenus ar lavonus iš Latvijos kari
nių kapinių. Ten, sakoma, tik latviai 
gali būti palaidoti. Pranešama, kad ka
pinėse esą palaidota 2000 latvių karių, 
kurie žuvo, kovodami už Latvijos 
nepriklausomybę 1915-1920 metais.

Didžioji Vokietija
Daug kontroversijų sukėlė Vokie

tijoje išleistas žemėlapis mokykloms, 
kuris apima ir istorines Vokietijos val
dytas vietas. Yra įdėtas Estijos sostinės 
Talino vaizdas su užrašu, kad miestas 
buvęs įsteigtas vokiečių biznierių ir 
kažkada vadinosi Rėvai. Ypač didelis 
rūpestis lenkams ne tik dėl Dancigo 
paminėjimo, bet ir visų žemių, per
duotų Lenkijai po karo. Vokiečiai ten 
pradėjo statyti paminklus savo didvy
riams, pridėjo vokiškus vardus gat
vėms ir kitiems užrašams. Platinami 
atsišaukimai, kuriuose reikalaujama 
grąžinti Sileziją Vokietijai.

Rusams komanduos 
NATO?

Kaip prisimename, NATO buvo 
sudaryta specialiai atsispirti Varšuvos 
Pakto valstybių galiai. Dabar gi atro
do, kad Rusijos kariai gali atsidurti 
NATO kariuomenės vadovybės žinio
je. Bosnijoje, atrodo, nebus galima ap
sieiti be NATO įsikišimo, o Rusija ir
gi prižadėjo nusiųsti ten savo karius. 
Egipto ir Ukrainos karių grupės jau 
dabar ten veikia paklusdamos NATO 
vadovybei. Nėra jokių ženklų, kad 
Bosnijos klausimas būtų greitai iš
spręstas. Kai kas reikalauja panaikinti 
sankcijas prieš Bosniją ir leisti įsivežti 
ginklų, nes ją laiko nuskriausta valsty
be buvusioje Jugoslavijoje. Bet reika
lai yra tiek susipainioję, kad atšaukus 
sankcijas Bosnijai tuo nepasinaudotų 
ir Serbija, kuri yra laikoma šių įvykių 
kaltininke.
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