
B. Nainys atšventė Vasario 16-ąją kartu su 
Sibiro lietuviais

Vasario mėnesį Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas 
B. -Nainys aplankė Sibiro, Gudijos ir Rusijos lietuvius. Susitikę 
su juo Vilniuje, paprašėme pasidalinti kelionės įspūdžiais su 
"Europos lietuviu“.

- Kas Jus paskatino šioms 
kelionėms?

- Mano kelionės pagrindinis tiks
las buvo aplankyti Sibiro lietuvius. 
Ta kelionė buvo aptarta dar vasarą 
tuoj po Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimo. Tik reikėjo rasti laiko 
ir galimybių. Aš pasirinkau kelionę 
į Sibirą kaip tik pačiu sunkiausiu 
metų laiku - žiemą, kad galėčiau pa
justi, ką turėjo išgyventi lietuviai 
būdami ten tremtyje. Taip pat man 
rūpėjo lietuviškumas. Šiais metais 
Lietuva minėjo deimantinę Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį. 
Aš norėjau atšvęsti pačią iškilmin
giausią lietuviui šventę su tais la
biausiai nuskriaustais tautiečiais. 
Todėl planavau kelionę į Sibirą 
Vasario 16-osios proga. Norėjau su
sipažinti su ten gyvenančiais lietu
viais iš arčiau, pažiūrėti, ar tas įvaiz
dis, kokį mes turėjome susikūrę Va
karuose, yra tikras, išklausyti jų var

Sąjūdis ruošiasi 
suvažiavimui

Vilniuje įvykusioje Sąjūdžio sei
mo sesijoje nuspręsta po poros mėne
sių surengti judėjimo suvažiavimą ir 
sukurti pagrindinius atgimimo idea
lus perimančią Tėvynės atgimimo 
sąjungą. Iniciatyvinėje grupėje, kuri 
užsiims tuo darbu, - Egidijus Jarašiū
nas, Vytautas Kubilius, Vytautas 
Landsbergis, Mečys Laurinkus, An
tanas Stasiškis ir Saulius Šaltenis.

Sąjūdžio seimo sesijoje pirminin
ku išrinktas Algirdas Katkus. ’’Lietu
vos aidas“ citavo jo žodžius, kad ge
riausia būtų dvikopė Sąjūdžio struk
tūra - partija, kurioje dirbtų profesio
nalai, galį užimti valstybinius postus, 
ir įprasta laisvesnė Sąjūdžio struktū
ra. Neatidėliotinas uždavinys - inven
torizuoti Sąjūdžio aktyvus ir rasti sta
bilius pajamų šaltinius politinei veik
lai finansuoti.

Seimas pagerbė J. Tumelį, dvi 
kadencijas vadovavusį seimo tary
bai. Jam įteiktas atminimo ženklas. 
J. Tumelis kalbėjo apie Sąjūdžio 
klaidas ir uždavinius, sakė, kad bū
tina aiški ir patraukli programa, ne
galima nukrypti nei į kairę, nei į ra
dikalizmą.

Seimas priėmė tris rezoliucijas.
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gus, rūpesčius, sužinoti tikslus ir sie
kius. Ta pačia proga skrisdamas į Si
birą aplankiau Mąskvą. Susitikau su 
Maskvos lietuvių draugija, per kurią 
dabar bus kuriama Rusijos lietuvių 
bendruomenė. Buvau Pelesoje susi
pažinti su Gudijos lietuviais ir pada
ryti užuomazgą Gudijos lietuvių ben
druomenei. Karaliaučiaus srityje, ku
rią taip pat aplankiau, reikia suburti 
lietuvius į vieną junginį, kad jie būtų 
pajėgesni kovoje su vietine valdžia 
dėl savo teisių. Paskutinis kelionės 
taškas - Punskas, Seinai Lenkijoje. 
Pamačiau, kaip gyvena ten lietuviai, 
kurie jau yra susiorganizavę į Lenki
jos lietuvių bendruomenę.

- Anksčiau lietuviais iš Rytų 
rūpinosi ’’Sanryšos“ organizacija. 
Ar PLB valdyba bendradarbiauja su 
šia organizacija, tirdama Rytų lietu
vių padėtį?

- Su “Sanryša“ PLB valdyba ne
turi nieko bendro. Ir nėra planų sueiti

Vasario 27 d. Lietuvos Sąjūdžio 
seimas Vilniuje priėmė pareiškimą 
’’Dėl politinės padėties“, kurį pasirašė 
seimo sesijos pirmininkai L. And
rikienė ir A. Katkus. Jame sakoma:

“Po Seimo ir Prezidento rinkimų 
Lietuvoje visų lygių valdžia laikinai 
pateko į vienos postkomunistinės par
tijos - buvusios SSKP-LKP, dabar 
pasivadinusios LDDP, - rankas.

Seime vyraujanti LDDP dauguma 
nuo pat pirmų darbo dienų ėmė laužy
ti Konstitucijos normas ir demokrati
jos principus. Ji siekia net Konstitucinį 
Teismą paversti LDD partijai paval
džia įstaiga.

LDDP rinkimų pažadai nevykdo
mi. Ekonominė būklė sunkėja ir nėra 
jokių požymių, kad būtų dedama pas
tangų ją pagerinti.

Didelį nerimą kelia Lietuvos nau
josios valdžios neatsparumas Rusijos 
imperiniams kėslams.

Dabartinės valdžios politinė ir eko
nominė strategija gali izoliuoti Lietuvą 
nuo Vakarų ir nukreipti atgal į Rytus.

LDDP stengiasi ekonomiką ir že
mės ūkį valdyti pažeisdama teisingu
mo ir moralės principus, tenkindama 
savo partinius interesus. Per penkias
dešimt metų sukurta partinė nomen

į kažkokius glaudesnius ryšius, nes 
mūsų organizacijos veikia skirtingose 
plotmėse. Be to, mes mažai pažįsta
me ’’Sanryšą“. Pasaulio lietuvių ben
druomenė apjungia kiekvieno krašto 
lietuvių bendruomenes, lygiai taip 
pat Amerikos, Kanados, Urugvajaus 
lietuvius, kaip ir Estijos, Latvijos, 
Vengrijos ir t.t. Ir visos tos bendruo
menės tiesiogiai bendradarbiauja su 
mumis be jokių tarpininkų. Jos yra 
pripažintos kaip PLB šeimos narės, 
renka atstovus į PLB seimą, kurie 
sprendžia tų kraštų lietuvių veiklos 
klausimus, derina tą veiklą, sudaro 
planus ateinantiems ketveriems me
tams, išrenka PLB valdybą. Išrinkti 
atstovai ketverius metus yra seimo 
nariai, kurie gali dalyvauti PLB veik
loje tiek korespondentinių posėdžių 
būdu, tiek ir tiesiogiai. Be to, kiekvie
no krašto bendruomenės gali jungtis į 
kitokias sąjungas, kad ir į ’’Sanryšą“. 
Bet tai neturi ryšio su PLB.

- Koks Jums susidarė įspūdis, 
aplankius kelias lietuvių bendruo
menes?

- Kiekvieno krašto lietuviai turi 
skirtingą gyvenimo pobūdį. Labiau
siai iš visų skiriasi Sibiro lietuviai. 
Jie buvo labiausiai prispausti, jie bu
vo tremtiniai, traktuojami kaip fašis
tai ar panašiai. Todėl čia lietuvybės 
pasireiškimas žymiai silpnesnis nei 
kituose kraštuose, kur tautiečių bend
ruomenės yra gana vieningos.

- Ar pasitvirtino tas Sibiro lietu
vių įvaizdis, kokį turėjote susikūrę 
Vakaruose?

- Būdamas Vakarų pasaulyje aš 
juos įsivaizdavau kitokius. Maniau, 
kad jų lietuvybė bus žymiai stipresnė, 
nei ji dabar iš tikrųjų yra. Aš negalė
jau suprasti, kad kai mes veikėm lais
vai, Sibiro lietuviai buvo prispausti ir 
suvaržyti. Jiems reikia labai daug pa
galbos, daug stipresnio ir tarpusavio 
ryšio, ir glaudesnių santykių su PLB 
valdyba bei Lietuva, nei kitų kraštų 
lietuviams. Jų buitis yra žymiai skur
desnė, ir šitoj srity mes turėtume 

’’Turėdami vėliavą ir himną, 
mes galime prarasti valstybę...“

klatūra, nesąžiningai sukaupusi kapi
talą, bando perimti į savo rankas Lie
tuvos turtą.

Neteisėtas partinės nomenklatūros 
turtėjimas ir iš savo darbo gyvenančių 
žmonių skurdinimas skatina visuome
nės didesnės dalies nusivylimą Nepri
klausomybės idėja.

Tokia įvykių raida Lietuvoje verčia 
mus aiškiai suvokti stiprios, vieningos 
ir konstruktyvios opozicijos svarbą.

Paskelbę Nepriklausomybę, turė
dami vėliavą ir himną, mes galime 
prarasti valstybę. Čia turi būti didžiau
sias mūsų rūpestis ir pasipriešinimo 
ryžtas.

Lietuvos Sąjūdžio seimas mano, 
kad atėjo laikas kurti Lietuvos piliečių 
interesus, Lietuvos Nepriklausomybę 
ir demokratiją ginančią sąjungą.“

Taip pat priimta rezoliucija dėl 
LDDP ketinimų sustabdyti žemės 
grąžinimą savininkams (’’LDDP sie
kių esmė: užkonservuoti atsilikusį ko
lektyvinį ūkininkavimo būdą... Grįži
mas ūkininkauti (...) praktiškai bus ne
įmanomas arba priklausomas nuo se
nųjų valdininkų malonės...“).

Rezoliucijoje ’’Dėl susidariusios 
ekonominės būklės ir neatidėliotinų 
priemonių krizei įveikti“ teigiama, 

jiems padėti pirmiausia. Sibirui rei
kalinga konkreti pagalba. Turi būti 
paskirtas Lietuvos atstovas - kon
sulas Sibire, turi būti įsteigta kokia 
nors įstaiga, kuri rūpintųsi preky
biniais Sibiro-Lietuvos santykiais, 
pilietybės atstatymo ir įsigijimo 
klausimu, turto grąžinimu. Tai la
biau rūpi Sibiro negu kitų kraštų lie
tuviams todėl, kad jie visiškai ne
turėjo laisvės.

Dar pastebėjau, kad, pavyzdžiui, 
Amerikoje lietuviai, nemokantys 
gimtosios kalbos, mažai ir besidomi 
lietuviška veikla, nesijaučia esą mū
sų tautos dalis. Tautiečiai iš Sibiro, 
net tie, kurie nemoka lietuvių kalbos, 
nori būti lietuviais, išmokti kalbą. Jie 
ateina pas mus, ir nors reikia kalbėti 
per vertėją, jie vis dėlto ateina kaip 
lietuviai. Mūsų tautos dvasia yra 
stipri, bet norint atgaivinti tikrąjį 
lietuvišką gyvenimą, reikės dar 
daug darbo, daugiau patirties, nes 
Sibiro palikimas yra įspaudęs savo 
žymę ten gyvenančiųjų sąmonėje.

- Ar yra koks nors realios 
pagalbos planas?

- Aš esu kalbėjęs su Lietuvos 
Prezidentu, jam įteikėme atitinka
mus raštus. Prezidentas pažadėjo, 
kad Sibire bus įsteigtas konsulatas ir 
konsulu bus vietinis žmogus. Esu 
pasiūlęs kandidatą - daktarą Vilių 
Bematonį, kuris sutiktų būti Lietu
vos vyriausybės atstovu. Be to, pa
tys Sibiro miestai nori artimesnių 
santykių su Lietuva, užmegzti pre
kybos ryšius, keistis delegacijomis. 
O lietuviai tenai nori įsteigti kokią 
nors komercinę verslo įmonę ir ją 
padaryti pelninga, kad iš jos lėšų 
būtų galima finansuoti visą lietu
višką veiklą. Kol kas dėl tam tikrų 
gyvenimo sąlygų paremti lietuvybę 
savo jėgomis jie negali, ir mes keti
name padėti sibiriečiams ne tik dva
siniu palaikymu, bet ir realia finan
sine parama.

Erika Umbrasaitė

kad ’’per pastaruosius LDDP šeimi
ninkavimo mėnesius Lietuvoje smuko 
gyvenimo lygis, sumažėjo pramonės 
gamyba, sutriko finansų sistema, pa
didėjo bedarbių skaičius (...). Vietos 
valdžioje išlikus senosioms LKP- 
LDDP stuktūroms, nesąžiningi ūkių ir 
kiti vietiniai vadovai išgrobstė turtą, 
sąmoningai vilkino, o po Seimo rinki
mų visai sustabdė žemės reformą. 
LDDP dauguma Seime ir jos kontro
liuojama vyriausybė teikia įstatymus, 
kurie stabdo žemės grąžinimą teisė
tiems savininkams ir gaivina kolūkinę 
santvarką“.

Seimo daugumai ir jos vyriausybei 
siūloma “nedelsiant atsisakyti netinka
mos socialinės ir ekonominės politi
kos ir tęsti ankstesnes reformas. Nebe
taikyti darbo užmokesčio bei pensijų 
įšaldymo ir pajamų tiesioginio admi
nistravimo, liautis didinti skirtumą 
tarp kainų ir gyventojų realių pajamų 
(...) Atsisakyti sumanymų sustabdyti 
žemės ūkio reformą ir žemės nuosa
vybę pakeisti socialistine žemės nuo
ma, o akcines žemės ūkio bendroves 
paversti pseudokolūkinėmis įmonė
mis, kurių vadovai taptų savininkais, o 
nariai - tik darbininkais.“

ELR

Įvykiai Lietuvoje e
Tiumenės nafta - 

’’spąstai pelytei“?

Rusijos Tiumenės srities naftos 
verslovių sostinėje Surgute įvykusia
me Nepriklausomų Valstybių San
draugos ir kitų buvusių Sovietų Są
jungos respublikų atstovų susitikime 
dalyvavo ir Lietuvos delegacija. Ten 
svarstytos Rusijos naftos ir dujų vers
lovių eksploatavimo Tiumenėje ir 
Surgute problemos ir perspektyvos.

NVS vadovai Surgute pasirašė su
sitarimą dėl tarpvyriausybinės naftos 
ir dujų tarybos įsteigimo. Kai kurios 
Rusijos informacijos agentūros pra
nešė, kad Lietuvos delegacijos vado
vas, pramonės ir prekybos ministras 
A. Sinevičius irgi pasirašė tą sutartį.

Tai labai neigiamai įvertino parla
mento opozicija. Jos lyderis V. Lands
bergis spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad Rusija jau yra parengusi kon
federacijos projektą, siūlomą pir
miausia buvusioms sovietinėms res
publikoms, ir tokie susitarimai kaip 
Surgute yra “spąstai pelytei, į kuriuos 
patekti pelytė skatinama klasikiniais 
būdais - lazdos ir pyragėlio“, L y. ar
ba planuojant panaudoti kariuomenę, 
arba per naftos, dujų tiekimą.

Ministras A. Sinevičius pareiškė, 
kad susitikime nepasirašęs jokio 
susitarimo, Lietuvos delegacija jame 
dalyvavusi stebėtojo teisėmis. Pasak 
jo, į minėtąją tarybą bus priimama 
bet kuri rytų ir centrinės Europos 
šalis, kurios galės investuoti lėšas į 
Tiumenės gręžinius ir juos eks
ploatuoti savo reikmėmis, dalį 
naftos ir dujų palikdamos Rusijai. 
Sprendimą, ar Lietuva priims tokią 
apsirūpinimo nafta ir dujomis for
mą, priims vyriausybė.

Atsistatydino 
Lietuvos banko 

pirmininkas
Apie tai pranešama Lietuvos ban

ko valdybos pirmininko V. Baldi
šiaus pareiškime Prezidentui A. Bra
zauskui. Pareiškime atmetami visi 
kaltinimai, kurie ne kartą buvo išsa
kyti premjero G. Vagnoriaus vyriau
sybės, spaudoje, parlamento diskusi
jose V. Baldišiui “dėl įstatymų pažei
dinėjimo. . . piktnaudžiavimo tarny
bine padėtimi“ ir 1.1. Atsistatydinimo 
priežastis - “daugiau kaip metus tru
kusi puolimo ir šmeižto prieš Lietu
vos banką kampanija“, tris kartus 
parlamente svarstyta interpeliacija 
pačiam pirmininkui. Kaip aišku iš 
pareiškimo, apsisprendimui atsistaty
dinti įtakos turėjo ir Respublikos Pre
zidento pasiūlymas Seimui pareikšti 
nepasitikėjimą Lietuvos banko val
dybos pirmininku.

Prokurorų streikas
Kovo 1-ąją įvyko Vilniaus miesto 

prokuratūros darbuotojų streikas.
Prokuratūroje trūksta darbuotojų, 

nes dėl mažų atlyginimų žmonės čia 
neina dirbti. Vienam tardytojui tenka 
nagrinėti apie dešimt bylų, nors už
tektų 3-4 bylų. Prokuratūros darbuo
tojai per mėnesį vidutiniškai uždirba 
7-8 tūkstančius talonų. Jie reikalavo 
nustatyti didesnes pareigybines algas, 
mokėti priedus už darbo stažą ir kt. 
Buvo kelti reikalavimai ir dėl techni
nio aprūpinimo, tačiau jie atidėti dėl 
sunkios ekonominės padėties šalyje.

Kadangi generalinio prokuroro 
iniciatyva streikininkų reikalavimai iš 
dalies buvo patenkinti, prokurorai 
kitądien vėl dirbo.
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Vatikane lankėsi vyskupai Pagerėjo 
telefoniniai pasikalbėjimai su 

Baltijos kraštais
Nuo 1993 metų vasario 14 d. pagerėjo telefoniniai 

pasikalbėjimai su Lietuva, Latvija ir Estija.
Nuo vasario 14 dienos įsigaliojo nauji kodai:

Per keliasdešimt metų Lietuvos vyskupams nebu
vo progos visiems nuvažiuoti į Amžinąjį Miestą. Vis 
kas nors trukdė, kas nors neleido. Pagaliau šiemet to
kia reta galimybė pasitaikė. Kai kurio nors krašto visi 
vyskupai išvyksta pas Šventąjį Tėvą Vatikane atsi
skaityti, duoti jam viso religinio ir apaštalinio gyveni
mo kas penkeri metai etaskaitą, tokia kelionė vadina

ma - ”ad Limina“ vizitu. Jis įvyko vasario pabaigoje.
Kaip pasakė grįžęs iš Vatikano Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios kardinolas Vincentas Sladkevičius, vizitas 
buvo labai prasmingas ir naudingas mūsų krašto atei
čiai.

P. Lileikio nuotraukoje - Lietuvos katalikų baž
nyčios hierarchai prieš kelionę į Vatikaną.

Lietuva
Spaudoje paskelbta apie vyriausy

bės komisijos dėl Popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizito į Lietuvą pasitarimą. 
Garbingasis svečias mus aplankys po 
pusmečio, tačiau iki to dar reikia pa
daryti daugybę darbų. Kaip rašo ’’Lie
tuvos aidas“, Popiežiaus vizito organi
zavimo komisijoje arkivyskupas Aud
rys Bačkis pažymėjo, kad Šventąjį 
Tėvą derėtų pasitikti kukliai, kaip jis 
to ir pageidauja. Tačiau jį priimti tu
rėtume gražiai, dvasingai nusiteikę.

Vyriausybės komisijoje - Lietuvos 
katalikų Bažnyčios, vyriausybės, mi

SEFWNHOS ©HIENOS
’’Sugrįžtančiu laikų pėdos“

"Atgimimas" Nr. 8persispausdi
na "Pravdos“ korespondento V. Bi- 
kuličiaus kai kuriuos straipsnius. 
Viename jų dėl tautinių mažumų 
Lietuvoje rašoma, kad "tarp naujų 
Baltijos valstybių Lietuva palyginti 
su Latvija ir Estija, kurias tarptauti
nė bendrija kartkartėmis pakritikuo
ja už šiurkščius žmogaus teisių pa
žeidimus, yra rečiau linksniuojama".

Straipsnio autorius su tuo nelabai 
norėtų sutikti ir primena, kad dar 
nuo Sąjūdžio laikų ypač Lietuvos 
rytų kraštas, tegul ir netiesiogiai, bet 
buvo spaudžiamas. Pretekstu pasi
tarnavo tai, kad tų kraštų savivaldy
bes rėmė ’’pučistai“. (Patys žmonės 
su savo nuotaikomis, aišku, nieko 
dėti... - aut.) Straipsnyje cituojami ir 
dramaturgo S. Šaltenio žodžiai, ma
tyt, nuoširdžiai tikint jų nepagrįs
tumu: "Mums, lietuviams, tautinė 
mažuma turi būti derlinga oazė, sala 
arba mažas šiltnamis nykstančioms 
kultūroms, bet ne didelės tautos pu
siasalis, lyg kardo smaigalys nutai
kytas į pačią mūsų širdį“. Straipsnis 
baigiamas žodžiais: "Visa viltis - re
žimo pakeitimas Lietuvoje“. Reiš
kiama viltinga gaidelė, kad A. Bra
zausko pozicija bus palankesnė tau
tinėms mažumoms. Kitame savo 
straipsnyje V. Bikuličius rašo apie 
politinius kalinius Lietuvoje, kad tai 
žmonės, "kovojantys už teisę turėti 
savus politinius įsitikinimus“. "Atgi
mimas“ visą šią rubriką pavadino 
"Sugrįžtančių laikų pėdos“ ir pažy
mėjo, kad "tie rašiniai yra dirva, iš 
kurios turės augti Lietuvos Prezi
dento sodinamos politikos medis".

ruošiasi sutikti Popiežių

Miestas City Code
Alytus 35
Anykščiai 51
Birštonas 10
Biržai 20
Druskininkai 33
Elektrėnai 37
Gargždai 40
Ignalina 29
Jonava 19
Joniškis 96
Jurbarkas 48
Kaišiadorys 56
Kaunas 7
Kėdainiai 57
Klaipėda 61
Kretinga 58
Kupiškis 31
Lazdijai 68
Marijampolė 43
Mažeikiai 93
Molėtai 30
Nida 59
Pakruojis 91
Palanga 36

Miestas City Code
Panevėžys 54
Pasvalys 71
Plungė 18
Prienai 49
Raseiniai 28
Radviliškis 92
Rokiškis 78
Šakiai 47
Šilalė 69
Šilutė 41
Širvintos 32
Švenčionys 17
Šiauliai 14
Skuodas 16
Sniečkus 66
Tauragė 46
Telšiai 94
Utena 39
Varėna 60
Vilkaviškis 42
Vilnius 2
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nisterijų ir žinybų, Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių miestų bei rajonų vadovai. 
’Tiesa“ pranešė, kad komisijos posė
dyje taip pat dalyvavo Prezidentas A. 
Brazauskas.

Planuojama, kad Popiežius lanky
sis Vilniuje, Kaune, Šiluvoje. Tikslus 
vizito maršrutas bus paskelbtas, likus 
mėnesiui iki jo pradžios.

Popiežiaus atvykimas - didelė 
šventė Lietuvai. Tačiau dėl jos nema
ža rūpesčių, nes priimanti šalis atsa
kinga už svečių saugumą, medicinos 
aptarnavimą, priėmimą, informacijos

Apynasrį - turizmui?
"Savaitės žodis" N r. 8 spausdina 

P. Imbraso straipsnį "Laukinis turiz
mas", kuriame nagrinėjamos turizmo 
problemos Lietuvoje.

"Nenorime, kad mūsų šalį sietų su 
žmonių erzinimo ir savotiško kankini
mo kraštu. Kai kas netgi tvirtina, kad 
tapome pasaulio šiurpintojai“, - rašo
ma straipsnyje. Valstybinė turizmo 
tarnyba siūlo išeitį - atestaciją. ’’Tei
giama. kad tai ko gero vienintelis bū
das įvesti tvarką - sugriežtinti, regla
mentuoti, užmesti apynasrį“. Atestuo
toms įmonėms būtų taikomas priorite
tas turizmo valstybinio reguliavimo 
sferoje, joms bus prieinamesnė infor
macija, pirmenybė siūlant užsienio 
partnerius. Tačiau straipsnio autorius 
nuogąstauja, kad "tokia atestavimo 
tvarka gali monopolizuoti turizmo 
plėtojimą Lietuvoje, netgi užkirsti ke
lią naujoms firmoms atsirasti ir stiprėti. 
Gal ši mano baimė ir nereali, bet žinau 
viena: valdžios įsikišimas į ekonomiką 
niekada neatnešė maksimalios naudos 
žmogui, taigi ir visuomenei“. Straips
nyje pabrėžiama kad tokia savo veikla 
jau esame atbaidę ne vieną potencialų 
užsienio investitorių, o be jų pagalbos 
vargu ar pavys statyti naujus poilsio ir 
pramogų kompleksus.

Pusryčiams - varnelė

"Lietuvoje gyventojų mirtingumas 
didėja, gimstamumas mažėja, gyveni
mo trukmė trumpėja. Per pastaruosius 
trejus metus išaugo savižudybių ir 
žmogžudysčių skaičius. Beje, savižu
džių daugiau nei žuvusių autoavari
jose". Taip rašoma "Pirmadienio" 

suteikimą pasauliui. Be to, iš Vatika
no reikia atgabenti 3 metrų aukščio 
specialųjį Popiežiaus automobilį, turė
ti sraigtasparnių dvasininkams, žurna
listams, apsaugos pareigūnams iš vie
no miesto į kitą nuskraidinti.

Kaip pasitikti Šventąjį Tėvą, mus 
konsultuoja lenkai. Televizija pranešė, 
kad aukšti policijos pareigūnai ten buvo 
išvykę pasimokyti, kaip organizuoti ap
saugą. Posėdyje buvo parodytos filmų 
ištraukos iš Popiežiaus vizitų Lenkijoje.

ELR

Nr. 8 laikraščio, skyrelio "Taip mes 
gyvename" straipsnyje "Varnelė 
pusryčiams“.

Pažymima, kad tai yra tikrai liūd
na statistika. Straipsnis baigiamas 
eilinio gatvėje praeivio gana optimis
tiškais žodžiais: ’’Lietuvis iš bado 
niekada nemirs. Esu pensininkas, bet 
šiaip taip verčiuosi: turiu sodą, be to, 
esu medžiotojas... Jei prispirs bėda, 
kaip Donelaičio būras kokią varnelę 
pusryčiams nustekensiu...“

Organizuotas 
nusikalstamumas ir valstybė

Teisėtvarkos ir teisėsaugos sa
vaitraštis "Sargyba" (buvęs "Liau
dies sargyboje") N r. 4 spausdina 
Lietuvos prezidento patarėjo nacio
nalinio saugumo ir teisėtvarkos klau
simais Alvydo Sadecko interviu.

Jame pripažįstama, kad ’’organi
zuotas nusikalstamumas graso vals
tybės ir žmonių saugumui, ekonomi
nėms ir politinėms reformoms". Ta
čiau pasakyta ir tai, kad "organizuoto 
nusikalstamumo likviduoti neįsten
gia kur kas stipresnės valstybės, tu
rinčios daug materialinių resursų - 
Italija, Amerika ir kt.“ Lietuvoje da
bar tegalima kalbėti tik apie šio pro
ceso lokalizavimą, įtakos mažinimą. 
A. Sadeckas apgailestauja, "kad bu
vo nuskurdintas VRM sistemos "ge
netinis fondas“. Juk buvo atsisakyta 
nemažai ir profesine, ir fiziologine 
prasme brandos pasiekusių darbuo
tojų. Interviu buvo paliesti ir kiti 
klausimai, pavyzdžiui, apie teisėsau
gos ir teisėtvarkos darbuotojų atly
ginimus. "Jie dabar ne tokie, kokių 
reiktų“, o tai sudaro potencialią gali
mybę nusikaltėliams imtis papirki
nėjimų.

V. Dimas

Lietuvai - 010 370
Latvijai - 010 371
Estijai -010 372

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

Ūžs. 783

Auksinis K. Prunskienės 
jubiliejus

Ponia K. Prunskienė su jos sudarytos vyriausybės atstovais.

Paskutinę vasario dieną Vilniuje 
menininkų rūmuose įvyko Kazi- 
mieros Prunskienės - po Nepriklau
somybės atkūrimo pirmosios prem
jerės - 50-mečio minėjimas. Į jį 
atėjo nemažas būrys 1990-ųjų kovo 
mėnesį jos sudarytos vyriausybės 
buvusių narių - L. Ašmontas, A. 
Butkevičius, R. Jasinavičjus, R. 
Kozyrovičius, M. Misiukonis, J. 
Oleka, R. Ozolas, V. Navickas, R. 
Sikorskis, A. Sinevičius. Buvęs jos 
pavaduotojas toje vyriausybėje, da
bar Prezidentas A. Brazauskas iš
kilmėse nedalyvavo, bet atsiuntė 
sveikinimo telegramą ir didžiulę 
puokštę gėlių.

K. Prunskienę pasveikino rašy
tojai, filosofai, žinomi kultūros vei
kėjai, žurnalistai, Seimo nariai, Ko
vo 11-osios Akto signatarai, laiki
nasis LDDP pirmininkas G. Kirki
las, tautietis iš Amerikos J. Kazic
kas, jos pažįstami iš Vokietijos, už
sienio diplomatai.

Iškilmių dalyviams buvo parodyti 
videojuostos vaizdai, kaip K. Pruns
kienė dalyvavo Maskvoje Kremliuje 
vykusiuose SSSR liaudies deputatų 
suvažiavimuose. Sąjūdžio pirmuo
siuose renginiuose, iš garsiosios 
kelionės, kai ji susitiko su JAV ir kitų 
didžiųjų pasaulio valstybių vadovais.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
Šis susiėjimas, ko gero, nustebi

no ir ekspremjerės artimus žmones, 
ir tuos, kurie pastaraisiais metais ją 
nekartą viešai kritikavo, kaltino vi
sokiais būtais ir nebūtais dalykais. 
Nors po to buvo galima tikėtis inty
maus minėjimo, dalyvaujant tik ge
riems bičiuliams ir giminėms, ma
nyti, kad ne visi pakviestieji ateis, 
bet susirinko daugelio kultūros įs
taigų, pramonės įmonių, bankų įta
kingi darbuotojai ir vadovai, moks
lo veikėjai. Kaip sako ten dalyvavę 
žmonės, priėmime buvo jauki, drau
giška aplinka, kurios dažnai pasi
gendama panašiuose renginiuose. 
Pastebėsime, kad be vyresnio am
žiaus žmonių netrūko ir jaunų vei
dų, taigi peršasi išvada, kad jubilia
tės asmenybė jiems patraukli. Vai
šių stalas vakare buvo labai turtin
gas.

K. Prunskienės jubiliejaus išva
karėse pasirodė jos nauja knyga 
"Nepriklausomybės kaina“. Iliust
ruotame leidinyje tęsiamas ankstes
nėse jos knygose pradėtas pasakoji
mas apie Sąjūdį, darbą Vyriausy
bėje, Lietuvos politikos užkulisius.

Kaip pranešė "Lietuvos rytas“, 
K. Prunskienės jubiliejaus proga 
surengtas priėmimas ir Lietuvos 
atstovybėje Maskvoje.
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Lietuvos kinas apie poetą
Kazį Bradūną

Čikagoje gyvenantis poetas Ka
zys Bradūnas Vilniuje sakosi jau
čiąsis kaip namuose. Čia kiekvienas 
skersgatviukas pažįstamas iki pas
kutinio akmens. Čia studijuota Uni
versitete, čia grožėtasi senamiesčio 
bokštais ir bokšteliais, čia prabėgo 
nuostabiausios jaunystės dienos su 
Kazimiera, kuriai buvo lemta praeiti 
kartu visus pabėgėlio kryžiaus ke
lius. Atgautas Vilnius, ką ir sakyti, 
jaunoms sieloms buvo toksai ste
buklas, kurio negalima nė su kuo 
lyginti. Gal dėl to ir šiandien toji pat 
jaunatviška dvasia, rodos, pati kil
noja kojas, kai Bradūnai - vyras ir 
žmona, abu Kazimierai - kaip padū
kę lekia Didžiąja gatve aukštyn, 
kad net dukra Elenutė vos pasiveja, 
o ką jau bekalbėti apie Lietuvos ki
no studijos operatorių ir režisierių 
Joną Norgėlą su visomis filmavimo 
kameromis.

Taigi Kino studijos redaktorės 
Julijos Trinkūnienės galvoje kilo 
mintis sukurti filmų seriją apie Lie
tuvos poetus. Šiandien jau baigiama 
filmuoti juostą apie poetą Sigitą

Pinigų gausime daugiau, 
bet ar būsime sotesni

Labai maloniai glosto ausį žo
džiai: nuo kovo pirmos dienos Lietu
voje 20 ar 30 procentų didinami atly
ginimai valstybinių įstaigų tarnauto
jams, nedirbantiems pensininkams, 
taip pat... Kad ir nebūdamas sava
naudis, bet pirmiausia pagalvoji apie 
save: kiek gi aš laimėsiu, ir mintyse 
suskaičiuoji, kol tas širdį glostančias 
mintis nutraukia nauja žinia, jog nuo 
kovo pirmos dienos dvigubai pa
brangsta... duona ir... Toliau jau ne
besiklausai, nes suvoki, koks bepras
miškas dalykas guostis padidėjusiu 
atlyginimu.

Statistikos departamento duomeni
mis, mūsų uždarbiai visą laiką didėja. 
Sako, jog pernai palyginti su 1991 
metų pabaiga mes gavome 7 kartus 
didesnį atlyginimą. Nuo tokios žinios, 
rodos, galėtum iki pat dangaus pašok

Gedą, kuris visai neseniai daugiau 
nei tyliai atšventė penkiasdešimt. 
Suprantama, su Vilniuje gyvenan
čiu galima susitikti bet kurią dieną. 
Bet kai žmogus Lietuvon atvažiuoja 
kartą ar du per metus ir tik savaitei, 
kai iš vieno renginio į kitą reikia vos 
ne ristute bėgti, filmo kūrėjai privalo 
prisitaikyti prie gyvenimo tempo.

Ir prisitaiko. Filmuota Rašytojų 
sąjungos klube, įteikiant Naciona
linę premiją. Tai filmas - portretas, 
kuriam savitų bruožų suteiks žmona 
Kazimiera ir dukra Elenutė. Jos abi 
pasakos žiūrovams apie Kazį Bra
dūną - poetą, vyrą, tėtį. Beje, ne kas 
kitas, o dukra Elenutė pirmoji tėtį 
pasveikino pelnius Nacionalinę pre
miją. Žinią ji perdavė telefonu į Či
kagą iš... Floridos. Bet pagrindinis 
veikėjas, be abejo, bus pats Kazys 
Bradūnas, švytėte švytintis vidine 
šviesa, kerinčia, nepakartojama kal
bėsena. Filme bus prisiminimų, da
barties ir ateities apmąstymų. Dar šį 
mėnesį Vilniuje, Kino meno centre, 
turėtų būti premjera.

Salomėja Čičiškina

ti, jei perdėto džiaugsmo nenumalšin
tų teiginys, jog kainos per tą patį laiką 
padidėjo daugiau nei 11 kartų. Vadi
nasi, pinigų turime daugiau, bet pirkti 
galime mažiau. 1991 metais mes pra
valgydavome 38 procentus visų savo 
uždirbtų pinigų, o šiemet, nors nepa
sidarėme valgesni, maistui turime iš
leisti per 60 procentų atlyginimo. 
Nors, tiesą sakant, gali ir neišleisti, 
ypač jei dirbi tokioje įstaigoje, kur 
pinigų nemoka savaitę ar ilgiau.

Kol bankai ieško pinigų, Vyriau
sybė skaičiuoja minimalaus gyveni
mo lygį. Vieni tikina, jog vasario 
mėnesį tai buvę 2210 talonų, kiti ne
nusileidžia - turėtų būti bent 8 tūks
tančiai. O ginčijamasi dėl to, kad iki 
šiol niekas tiksliai nežino, kaip 
skaičiuojamas gyvenimo lygis.

S.Č.

Šaulių 
Sąjungos 
įkūrėjui - 
120 metų

Praėjusiais metais 10 tūkstančių 
tiražu Lietuvos šaulių sąjungos cent
ro valdyba išleido įspūdingą ’’Lietu
vos šaulių sąjungos istoriją“, kurią 
sudarė istorikas Algimantas Liekis. 
Spausdino valstybinė ’’Vilties“ spaus
tuvė. Šaulių sąjungos pradžią, 1919- 
1937 metų veiklą aptaria Vytauto 
Didžiojo universiteto docentas Jonas 
Matusas.

Knygoje plačiai apžvelgiami ir to
lesni šaulių sąjungos metai, skaudūs ir 
pragaištingi, kai kas antras iš 60 
tūkstančių sąjungos narių žuvo kovo
se su sovietų okupantais, buvo kalin
tas bolševikų lageriuose, tremtyje. Ta
čiau Šaulių sąjunga atsigavo, vėl su
grįžo į viešą Lietuvos gyvenimą. Apie 
atsikūrimo vargus, kliūtis, apie šaulių 
dvasios puoselėjimą rašo Gediminas 
Jankus, Rimvydas Mintautas ir Vlado 
Putvinskio-Pūtvio vaikaitis Rimantas.

Ši knyga, kaip ir daug kitų įdomių 
dokumentų, nuotraukų, bibliografijos 
dalykų, Šaulių sąjungos nario žyme
niu ir kitokių asmeninių daiktų eks
ponuojama Vilniuje, Mokslų aka
demijos bibliotekoje. Jaunesniosios 
kartos žmonėms tai'tarsi istorijos 
pamoka, bylojanti apie didžiai taurią 
Šaulių sąjungos įkūrėjo ir įkvėpėjo 
Vlado Putvinskio-Pūtvio asmenybę. 
Žmogų, kuris sugebėjo pakilti virš 
savo luomo, kuris lietuvybės pajau
timu, susidomėjimu Lietuvos istorija 
ir kultūra patraukė didžiulį intelektu
alų būrį. Žmogų, kurio 120 metų mi
nime, bet kuris skaudžia lemties valja 
buvo bemaž ištrintas iš mūsų krašto 
istorijos. Iš tiesų, juk Šaulių sąjunga 
buvo tautinė organizacija, ją kūrė ir 
puoselėjo šviesiausi Lietuvos žmonės 
- mokslo veikėjai, kultūrininkai. 
Svarbiausias jos tikslas - ugdyti mei
lę savo Žemei, savo tautai, savo isto
rijai ir kultūrai. Gal dėl to tokia pavo
jinga Šaulių sąjunga pasirodė sovie
tams 1940 metais?

Minint 120-ąsias Vlado Put
vinskio-Pūtvio gimimo metines, 
Vilniaus universitete buvo surengta 
mokslinė konferencija.

Salomėja Čičiškina

’’Draugėn visi, 
kas nori būti sveikas!“

Tokiu devizu Kaune vyko renginiai ’’Sveikatos bangos-93“. Visą 
savaitę medikai, sveiko gyvenimo būdo propaguotojai susitikimuose 
tikrino gyventojų sveikatą, konsultavo, skaitė paskaitas, degustavo vege
tariškus valgius.

’’Sveikatos bangas-93“ Kaune užbaigė Panemunės šile surengtas 
krosas ir išsimaudymas Nemune.

Nuotraukoje: akademikas Jurgis Brėdikis ’’Sveikatos bangos-93“ 
renginiuose.

K. Jūrelės (ELTA) nuotr.

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

Kur geriau - Lietuvoje ar Karaliaučiuje?
Rusijos spauda ir valstybės dideli pareigūnai ne kartą yra 

triukšmavę dėl rusakalbių gyventojų teisių pažeidimų nepri
klausomybę atkūrusiose Baltijos šalyse. Tačiau neteko girdėti, 
kad jie bent kiek užsimintų, pavyzdžiui, apie lietuvių tautinės 
mažumos padėtį Kaliningrado srityje (Rytų Prūsija).

Redakcija gavo tarnybinio pobūdžio suvestinę apie rusų 
Lietuvoje ir lietuvių Karaliaučiaus srityje teises bei galimy
bes, kurią Lietuvos valstybinei derybų su Rusija delegacijai 
pateikė valstybinė regioninių problemų komisija. Spausdina
me tą pažymą, gavę komisijos pirmininko R. Ozolo sutikimą.

Rusų tautinės 
mažumos padėtis 

Lietuvoje

1989 m. gyventojų surašymo 
duomenimis Lietuvoje nuolat gyve
no 3 689 800 gyventojų: iš jų 344 
500 arba 9,4% rusų.

Rusams, kaip ir kitiems Lietu
vos gyventojams, sudarytos sąly
gos auklėti ir mokyti vaikus savo 
gimtąja kalba.

Šių metų pradžioje 79-ių rusų 
auklėjamąja kalba darželių 555- 
iose grupėse buvo auklėjama 9 700 
vaikų. 115-oje mišrių darželių buvo 
461 rusų grupė su 7 400 vaikų.

Iš viso 1016-ka grupių rusų 
auklėjamąja kalba lankė 17 100 
arba 10,4% Lietuvos darželius 
lankančių vaikų.

1992/93 m. m. pradžioje veikia 
87 mokyklos rusų dėstomąja kalba. 
Jas lanko 46 996 moksleiviai. 98 

mišrių mokyklų klasėse mokosi dar 
20 510 moksleivių. Iš viso 185 rusų 
dėstomąja kalba mokyklose (klasė
se) mokosi 67 506 arba 13,6% Lie
tuvos Respublikos bendrojo lavini
mo mokyklose besimokančiųjų 
moksleivių.

19 profesinių mokyklų 3 654 
jaunuoliai gali įsigyti 22 specialy
bes rusų kalba. Daugiausiai - 2 617
- rusų kalba mokomasi Vilniuje, 
537 - Klaipėdos, 331 - Visagino, 95
- Kauno miestuose bei 74 - Šven
čionėliuose.

2 688 arba 9% moksleiviai mo
kosi 18 aukštesniųjų mokyklų rusų 
kalba ir gali įsigyti 22 specialybes 
(iš viso Lietuvos Respublikoje yra 
63 aukštesniosios mokyklos. Jose 
mokosi 29 786 moksleiviai).

Visas mokyklas ir darželius fi
nansuoja Lietuvos Respublika.

1992/93 m. m. 11 aukštųjų mo
kyklų studijuoja 2 978 (arba 5,4%) 
rusai (Lietuvos aukštosiose mokyk

lose mokosi 55 263 studentai).
3-jose Lietuvos Respublikos 

aukštosiose mokyklose, rengiančio
se filologus rusistus, yra įsteigtos 
rusų kalbos ir literatūros katedros.

Valstybė remia vieną bendra- 
valstybinį, du miestų bei šešis rajo
nų laikraščius, leidžiamus rusų kal
ba.

Šia kalba kasdien trasliuojamos 
pusantros valandos radijo laidos, 
dešimties minučių bendravalsty- 
binė Lietuvos televizijos, Lietuvos 
žinių laida. Vieną kartą per savaitę 
rengiamos valandos ir dešimties 
minučių teminės televizijos laidos. 
Be to, vieną kartą per savaitę Rytų 
Lietuvos televizija rengia pusantros 
valandos laidas rusų kalba.

Ištisą parą Lietuva retransliuoja 
"Majako“ radijo stotį. Lietuvos 
televizijos žiūrovai mato Rusijos ir 
didžiąją dalį Ostankino (iš Mas
kvos - ELR) televizijos programų.

Rusų kultūrinio palikimo iš
saugojimu bei puoselėjimu rūpinasi 
ir visuomeninės organizacijos, to
kios kaip Rusų kultūros centrai, 
veikiantys Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Druskininkuose ir kt. Da
bartiniu metu Lietuvoje veikia apie 
20 rusų visuomeninių organizacijų. 
Jos taip pat įsikūrusios ir Klai
pėdoje, Šilutėje, Panevėžyje, Visa
gine.

Nuo 1946 m. Vftrriuje veikia 
valstybės išlaikomas Rusų dramos 
teatras, o nuo 1948 m. - A. Puškirio 
literatūrinis muziejus.

Rusų tautybės piliečiams suda
rytos sąlygos atlikti religines apei
gas sentikių ir stačiatikių Baž
nyčiose.

Sentikių Bažnyčiai priklauso 51 
religinė bendruomenė. Jos įsikū
rusios Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje bei penkiolikoje rajonų: 
Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jona
vos, Kaišiadorių, Kelmės, Molėtų, 
Radviliškio, Švenčionių, Trakų, 
Ukmergės, Utenos, Vilniaus ir Za
rasų. Veikia 46 cerkvės, dvi baigia
mos remontuoti.

Stačiatikių Bažnyčiai priklauso 
41 religinė bendruomenė: Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pane
vėžio, Alytaus, Druskininkų, Pa
langos miestuose ir 27 rajonuose: 
Akmenės, Anykščių, Biržų, Ignali
nos, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, 
Kelmės, Kėdainių, Kupiškio, Laz
dijų, Mažeikių, Molėtų, Pasvalio, 
Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šalči
ninkų, Šiaulių, Šilutės, Švenčionių, 
Tauragės, Trakų, Ukmergės, Ute
nos, Vilniaus, Zarasų. Bendruome
nės turi 41 cerkvę.

Lietuvių tautinės 
mažumos padėtis 

Karaliaučiaus 
krašte

1989 m. gyventojų surašymo 
duomenimis Karaliaučiaus krašte 

gyveno 849 000 gyventojų. 18678 
(arba 2,2%) srities gyventojai yra 
lietuviai.

Lietuviai neturi galimybių auk
lėti ir mokyti vaikus gimtąja kalba. 
Karaliaučiaus krašte:

- nėra vaikų darželių (lietuvių 
auklėjamąja kalba - ELR);

- nėra atskirų lietuviškų mo
kyklų (tik 20-yje rusiškų mokyklų 
įsteigti lietuvių kalbos būreliai 
arba fakultatyvai; juose dirban
tiems 24 mokytojams atlyginimus 
moka Lietuvos Respublikos kultū
ros ir švietimo ministerija);

- nėra grupių profesinėse tech
ninėse, aukštesniosiose mokyklo
se (lietuvių dėstomąja kalba - 
ELR);

- nesirūpinama mokytojams su
daryti buities sąlygų (turimi galvo
je lietuvių kalbos būrelių ar fakul
tatyvų mokytojai - ELR);

- nėra lietuviškų periodinių lei
dinių;

- nėra radijo ir televizijos laidų 
lietuvių kalba;

- nėra sąlygų kurtis lietuvių 
visuomeninėms organizacijoms;

- menkai rūpinamasi lietuvių 
kultūros paminklais;

- neretransliuojamos Lietuvos 
radijo ir televizijos laidos;

- negrąžinamos lietuviškos, t. y. 
katalikiškos bažnyčios;

- nėra savų kunigų.

ELR inf.
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Mada

’’Visada - elegancija!“
- taip sakoma apie dizairrerės Daivos Vitkienės kolekcijas

Skyrei] 
veda 

dailininkė 
Zita 

Gustienė

Prieš dvejus metus, per "Mis Lietuva 90" 
konkursą, Vilniaus žiūrovai pirmą kartą 
išgirdo "Texvil" firmos vardą ir pamatė 
elegantiškus, puošnius dizainerės Daivos 
Vitkienės modelius.

Pagrindinė Daivos idėja buvo pakeisti me
džiagos faktūrą visomis įmanomomis 
priemonėmis, suteikti gan paprastai estiškai

vilnai efektingo ir prabangaus audinio vaizdą. 
Aš manau, kad jai tai puikiai pavyko. Jos 
sukurtomis, rankomis išsiuvinėtomis suk
nelėmis iki šiol galima sutikti naujametiniuose 
renginiuose ar kituose pobūviuose vilkinčias 
damas.

Ir kitos dailininkės Daivos kolekcijos 
pasižymi kūrybiškais, komerciškais sprendi
mais. Tai visada - elegancija!

1991 m. sporto festivalyje Lenkijoje kelios 
Daivos Vitkienės kolekcijos buvo įvertintos 
diplomu. Tų pačių metų vasarą jos darbai 
rodyti Londone.

Ji - Vilniaus "Madų dienų“ festivalio žiuri 
narė, dviejų vaikų mama. Visada optimistiška 
ir geranoriška kitų kolegų atžvilgiu.

Prieš mėnesį grįžo iš ilgos kelionės po 
Ameriką. Ten buvo išvykus su vyru Kęstučiu 
Vitkum ir vaikais - Vita ir Jonu.

Daiva kupina naujų idėjų ir sumanymų. Jos 
išugdytas kurį laiką gyvavęs Vilniaus sena
miestyje ’’Barboros“ salonas, tikiuosi, galbūt 
kitoje vietoje, bet vėl atvers duris, o Daiva dar 
ne kartą mus nustebins naujais darbais!

Įsiminkit ir laukit tų darbų, kuriuos, manau, 
mielai norėsite įsigyti ir nešioti.

Zita

Ką daryti su biednu lietuviu, kai jis apsivagia

Maloniai, o kartu liūdnai buvo nu
stebinti Pulgto Andriušio giminaičiai, 
kai jie, atvažiavę iš Australijos į Lietu
vą, čia rado išleistas dvi jo knygas 
"Tipelis“ ir "Septinton įleidus“. Auto
riaus teisių paveldėtojai, vartydami 
leidinius, tik pečiais kraipė: kad tie 
"Spindulio“ leidėjai nors laišką jiems 
būtų parašę, atsiklausę ar bent išėjusią 
knygą atsiuntę, nekalbant nors apie 
menką atsilyginimą. Bet leidėjai, jei 
ne P. Andriušio giminės, pamatę par
duodamas knygas, tikriausiai būtų 
pasidalinę pelną be autoriaus. Anks
čiau, kai sovietų laikais Lietuvoje 
išeivijos beveik nepublikavo, tuo 
pačiu lyg ir nekildavo autoriaus teisių 
problemų. Nevykusiai kopijuota nuo 
drabužių modelių iki staklių.

Iš imperijos kalėjimo išėjus, deja, 
liko negeras įpratimas nesąžininkai 
savintis, pelnytis iš svetimų idėjų ir 
darbo, neatsiskaitant su autoriais. Dėl 
tokių vagysčių net pajuokaujama: jei
gu visas pasaulis imtų griežtai 
kontroliuoti, kas Lietuvoje neteisėtai 
išspausdinama, kopijuojama, naudo
jama, rodoma, klausomasi, tai atsi
skaitymui tektų parduoti pusę mūsų 
krašto.

Maži, biedni, išalkę, ką iš tokių 
bepeši, tegul paragauja, akies kraš
teliu žvilgteli, kas padaryta. Taip, 
matyt, pagalvoja lietuvių išeivija, 
matydama savo darbus, sugrįžusius į 

gimtinę, be jų kaip autorių žinios, 
nepasiūlius bent simbolinio atlygini
mo. ’’Tai labai kuklūs žmonės“, - 
sako Lietuvos autorių teisių gynimo 
asociacijos agentūros, į kurią ir 
kreipėsi P. Andriušio giminaičiai, 
prašydami apginti jų interesus, direk
torius Edmundas Vaitekūnas.

- Prisimenu, kiek daug triukšmo 
buvo dėl Lietuvoje išėjusių B. Braz
džionio poezijos rinkinių. Teismu ši 
istorija nesibaigė, nes poetui, kaip ir 
daugeliui kitų išeivių, svarbiausi mo
raliniai dalykai. Tokie autoriai, žino
dami sunkią Lietuvos ekonominę si
tuaciją, lyg nedrįsta bylinėtis dėl pini
ginio atlyginimo. Tačiau mūsų agen
tūra to netoleruoja. Kiekvienas kūri
nys gali būti leidžiamas tik autoriui 
arba jo teisių paveldėtojams sutikus ir 
sudarius sutartį su leidėjais. Agentūro
je kaupiami visi Lietuvoje išleidžiami 
spausdintai. taip pat ir užsienyje gyve
nančių autorių. Mūsų darbuotojai do
misi, ar gauti autorių sutikimai juos 
publikuoti. Pagal leidinio metriką 
dažnai stengiamės surasti juos pačius. 
Neretai autoriams pranešimai apie iš
spausdintus jų kūrinius - didelė nau
jiena.

Poreikis kurti naują autorinių 
teisių sistemą Lietuvoje atsirado 
atkūrus šalies nepriklausomybę. 
Tada Parlamentas pasauliui be 
užuolankų pareiškė apie Lietuvos 

pasiruošimą prisijungti prie tarptauti
nių žmogaus teisių gynimo organi
zacijų bei kitų tarptautinių susi
tarimų. Jau 1990-ųjų lapkrityje rašy
tojai, kompozitoriai, dailininkai, ki
nematografininkai, žurnalistai, teatro 
menininkai, fotomenininkai, archi
tektai, dizaineriai, tautodailininkai, 
mokslininkai bei kūrybinės sąjungos 
ir draugijos, susirinkusios į konferen
ciją, nutarė įkurti Lietuvos autorių 
teisių gynimo asociacijos agentūrą, 
kuri rūpintųsi ir apsaugotų autorių 
teises ir interesus, kuomet panaudoja
mi jų kūriniai Lietuvoje ir užsienyje. 
Tuo metu dar veikė ir Sovietų Sąjun
gos autorių teisių agentūros Lietuvos 
skyrius. Pernai jį Vyriausybės spren
dimu uždarius, visus autorių teisių 
gynimo reikalus ėmėsi spręsti Lietu
vos autorių teisių gynimo asociacijos 
agentūra.

Prieš metus ji tapo Tarptautinės 
autorių ir kompozitorių draugijų 
konfederacijos (CISAC) tikrąja nare, 
kuri ne tik atstovauja visų Lietuvos 
autorių interesams Lietuvos Respub
likoje ir užsienyje, bet ir gina Lietuvos 
bei užsienio autorių, jų paveldėtojų 
teises, kai panaudojami jų literatūros ir 
meno kūriniai, mokslo darbai, taip pat 
tarpininkauja pasirašant sutartis su už
sienio šalių juridiniais ir fiziniais as
menimis dėl Lietuvos ir užsienio auto
rių kūrinių panaudojimo. Be to, ji su

renka, priskaičiuoja ir išmoka autorinį 
atlyginimą už Lietuvos ir užsienio 
autorių kūrinių panaudojimą, rengia ir 
pasirašo bendradarbiavimo sutartis su 
kitų šalių analogiškomis organizacijo
mis, numatančiomis abipusį autorių 
teisių gynimą.

Bėda ta, kad Lietuvos autorių teisių 
gynimo asociacijos agentūrai savo 
darbe iki šiol tenka vadovautis 1974 
metų Civiliniu kodeksu, kurio ’’Auto
rinės teisės“ skyrius paruoštas dar pa
gal sovietinius reikalavimus, bei laiki
nais Vyriausybės nutarimais. Siekiant 
ginti autorių teisių interesus, laikytis 
Berno konvencijos reikalavimų ir 
tarptautinių autorių teisių nuostatų, 
reikia atskiro Autorinių teisių įstaty
mo. Kaip sakė E. Vaitekūnas, šio do
kumento projektas jau paruoštas, susi
tarta su Europos bendrijos vienu ko
mitetu, kuris skubiai peržiūrės ir pa
teiks ekspertizės išvadas ir pastabas. 
Tada įstatymo projektas, peržiūrėtas 
ir apsvarstytas autorių, kūrybinių są
jungų, teisininkų, būtų pateiktas tvir
tinti Seimui. Šį įstatymą kuriant, dau
giausia remtasi Prancūzijos, Vokieti
jos ir Skandinavijos šalių autorinių tei
sių įstatymais. Patirtį turinčių užsie
nio, taip pat išeivijos organizacijų pa
rama, kuriant lietuviškąją autorinių 
teisių gynimo sistemą, dabar ypač rei
kalinga.

E. Vaitekūnas pasidžiaugė, kad 
plečiasi bendradarbiavimo ryšiai su 
įvairių šalių autorių teisių organizaci
jomis. Už paramą jis išsakė padėkos 
žodžius Prancūzijos ADAGP, Vokie

tijos BILD KUNST ir GEMA, Da
nijos CODA ir kitoms organizaci
joms. Jos atsiuntė metodinės literatū
ros bei davė praktinių patarimų, pa
kvietė susipažinti, kaip šioje srityje 
dirbama jų šalyse. Prieš mūsų po
kalbį E. Vaitekūnui iš Stokholmo 
skambino STIM autorinių teisių 
organizacijos, kuri tarpininkavo ski
riant milijono kronų prizą Lietuvos 
autorių teisių gynimo asociacijos 
agentūrai, direktorius Bo Lindgvist. 
Jis teiravęsis apie birželio pradžioje 
Vilniuje organizuojamo tarptautinio 
autorių teisių apsaugos seminaro pro
gramą. Jis patvirtino, kad šio ren
ginio išlaidas dengia Intelektualinės 
apsaugos organizacija, sakė, kad į jį 
žada atvykti žymiausi Europos tarp
tautinės teisės specialistai. Lietuviai 
kviečiasi kolegas iš Latvijos, Estijos, 
o taip pat visus kitus, kuriems rūpi 
autorinės teisės reikalai Lietuvoje, ir 
ne tik joje. Nors direktorius tiesiogiai 
pageidavimo neišreiškė, tačiau iš 
viso pokalbio supratau, kad būtų ge
rai, jei įvairiose šalyse gyvenantys 
lietuviai nors truputį pagelbėtų 
agentūros darbuotojams tų trumpų 
stažuočių metu arba padėtų ieškoti 
autorių, kurie sutiktų, jog jų kūriniai 
būtų išleisti Lietuvoje už gal ir kuk- 
loką honorarą. O tie, kurie nusimano 
autorinių teisių reikaluose, nors 
trumpam laikui laukiami Vilniuje, 
Jogailos gatvėje, Lietuvos autorinių 
teisių gynimo asociacijos agentūroje.

Danutė Šiaudinytė

4



1993 m. kovo 11d. N r. 9 (2244) EUROPOS LIETUVIS 5

Pasaulio liuteronų sąjungos koordinacinė 
konferencija Vilniuje

Vasario pabaigoje Vilniuje įvyko 
Pasaulio liuteronų sąjungos koordi
nacinė konferencija. Tokie susibūri
mai būna kiekvienais metais: pernai 
Upsaloje, šiemet - pirmą kartą - Vil
niuje, kitąmet - Estijoje. Konferenci
jų tikslas - koordinuoti pasaulio liute
ronų bažnyčios veiklą, svarstyti pro
jektus, bažnytines situacijas. Lietuva 
pasirinkta neatsitiktinai. Baltijos re
giono bažnyčios daugiausia yra liute
roniškos, išskyrus Lietuvos ir Lenki
jos. Lietuva - katalikiškas kraštas, 
liuteronų bažnyčia čia yra negausi, 
todėl Pasaulio liuteronų sąjunga su
kvietė visus į Vilnių, taip reikšdama 
solidarumą su šios šalies liuteronais. 
Pagrindinis dėmesys konferencijos 
metu skirtas Baltijos kraštų bažnyčių 
būklei, sąlygojamai naujų politinių 
pokyčių, aptarti ir numatyti konkre
čios pagalbos programą.

Pasaulio liuteronų sąjunga - lais
vų bažnyčių sąjunga, susikūrusi 1946 
m. Lundo suvažiavime. Ji vienija 
apie 105 liuteronų bažnyčias pen
kiuose žemynuose, apjungia 55 mili
jonus išpažinėjų. Pasaulio liuteronų 
sąjungos būstinė yra Ženevoje.

I Vilniaus konferenciją atvyko 
Amerikos ir Europos kraštų bažnyčių 
atstovai. Delegacijos vadovas - Pa
saulio liuteronų sąjungos Europoje 
sekretorius dr. Tibor'as Gorog'as.

Svečiai keliavo po Lietuvą, aplan
kė liuteronų parapijas Jurbarke, Kau
ne, Marijampolėje. Savo akimis pa
matę liuteronų parapijų situaciją, jie 
galėjo susidaryti objektyvią nuomo
nę apie realią padėtį. Tai padės ti
riant pateiktus remti projektus.

Liuteronai Lietuvoje - istorinė 
bažnyčia. Pirmieji šios konfesijos 
skelbėjai pasirodė Lietuvoje XVI a., 
netrukus po M. Liuterio Bažnytinių 
tezių paskelbimo. Vėliau jie buvo iš
tremti į Karaliaučių, kur sėkmingai 
dirbo Lietuvai ir Dievui. Katalikiško
je šalyje ši konfesija užėmė santūrią 
poziciją, tačiau susilaukdavo net 
priešiško vertinimo: viską, kas nesu
prantama ir svetima, esame įpratę 
smerkti. Nuo seno liuteronų žemė yra 
Mažoji Lietuva, kurioje buvo 90 proc. 
visų liuteroniškų parapijų, buvusių iki 
karo Lietuvoje. Iš aštuoniasdešimties 
parapijų ir panašaus kunigų skaičiaus 
dabar Lietuvoje liko 43 parapijos, 

Progresive Tours Ltd.
Organizuoja ekskursijas į Lietuvą 1993 m.

Lietuvos oro linija iš Terminai 3
Gegužės 17 - 31 d., 
gegužės 17 - birželio 7 d., 
gegužės 17 - birželio 14 d.
- kaina £220 plius draudimas.
Liepos 26 - rugpjūčio 09 d., 
liepos 26 - rupjūčio 16 d., 
liepos 26 - rugpjūčio 23 d.
- kaina £240plius draudimas.
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 13 d., 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 20 d., 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 27 d.
- kaina £240 plius draudimas.
Registruojantis užmokėti £50.00 depo  šito.

Smulkesnės informacijos kreiptis:
P. V. BULAITIS, 40, CONNAUGHT AVE., 

NORTH CHINGFORD, LONDON E4 7AA. Tel: 081-529 1393

Dėl individualių kelionių į Vilnių ar kitus Baltijos šalių miestus 
prašome kreiptis:

progressive Tours ltd., 12, porchester place, 
MARBLE ARCH, LONDON W2 2BS 
Tel: 071-262 1676. Fax: 071-724 6941

Keliaujantieji apdrausti gerai žinomos 
Anglijos draudimo kompanijos COMERCIAL UNION

Progresive Tours Ltd. yra
ABTA 50669, ATOL 447 ir IATA narė

Užs. 789^

kurias aptarnauja 9 kunigai ir 1 vysku
pas; pokario metais 2/3 bažnyčių nu
niokota ir uždaryta, išpažinėjai, perse
kioti ir tremti stalinizmo metais, nevir
šija 30 000-35 000. Iš viso protestantai 
sudaro 1 proc. Lietuvos gyventojų. 
Nors Klaipėdos krašte nedaug belikę 
natūralių gyventojų (istorijos posūkiai 
privertė juos migruoti), čia yra 23 liu
teronų parapijos. Pernai metais Klai
pėdos universitete įkurtas evange- 
liškosios teologijos centras, ruošiantis 
teologijos specialistus ir mokytojus. 
Ten mokosi 12 studentų, 10 iš jų - 
merginos. Vienas jaunuolis studijuoja 
Rygoje, kitas - Čikagoje.

Didžiausios liuteroniškos parapijos 
įsikūrusios Jurbarke, Šilutėje, Klaipė
doje, Kaune, Vilniuje ir Kretingoje. 
Liuteroniškąja sala išliko Tauragė 
(paribys tarp Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos): parapijoje yra 15 000 išpa
žinėjų, čia jau 53 metus reziduoja 
Lietuvos liuteronų vyskupas Jonas 
Kalvanas. ’’Pasaulio liuteronų sąjun
gos konferencija davė mums šeimos 
sąryšio pajautą, supratome, kad nesa
me vieniši ar atsiskyrę, nesame kažko
kie sektantai ar paklydėliai, bet pri
klausom didžiulei pasaulio liuteronų 
šeimai, - taip J. Kalvanas apibūdino 
įvykio svarbą. - Be to, konferencija 
suteikia ir dvasinę paskatą po tokio il
go užmaršties ir tylėjimo laiko, po 
nuolatinio puolimo. Be abejo, šalia 
dvasinės paramos, sąjunga mums pa
deda ir ūkiškai.“

Konferencijos dalyviams pateikti 
Klaipėdos krašto bažnyčių atnaujini
mo ir Jurbarko naujos bažnyčios staty
mo projektai, svarstytas studentų sti
pendijų klausimas. Sąjunga remia 
įvairių kraštų liuteronus savo auko
mis, bet tik turint parengus gerai mo
tyvuotą projektą. Tvirtėjant kitoms 
konfesijos, nemažas liuteronų laimėji
mas bus Jurbarko bažnyčios statyba, 
kuriai pasaulio liuteronai skiria 20 000 
US dolerių.

Kalbantis su Lietuvos liuteronais, 
susidarė įspūdis, kad šios konfesijos 
išpažinėjai jaučiasi neteisingai supras
ti. Mokymo požiūriu liuteronai yra vi
suotinės krikščionių bažnyčios dalis. 
Katalikai turi kitą nuomonę šiuo 
klausimu: paskutiniuose Romos po
piežiaus nutarimuose liuteronai vadi
nami laikinai atsiskyrusiais broliais. 

Visuomenei gi žodis ’’liuteronas“ 
greičiausiai asocijuojasi su sektantu, 
o ’’protestantas“ su tuo, kuris prieš 
kažką protestuoja. Iš tikrųjų lotynų 
kalboje "protestor“ reiškia liudytoją; 
liuteronų požiūriu jie liudija tikrąjį 
mokymą - Evangeliją. Vertindami 
"Tikėjimo žodžio“ bažnyčią jie yra 
vienose gretose su katalikais: ši 
bažnyčia nuklydusi nuo tikrojo 
kelio, skelbia tikėjimą, neturėdama 
tvirto žinių pagrindo.

Konferencijos metu vyko pirmos 
oficialios pamaldos universiteto šv. 
Jono bažnyčioje, kur susirinko ka
talikai ir liuteronai. Tai buvo vienas 
rimčiausių ekumeninių renginių 
tokiame aukštame lygyje. Klaipėdos 
krašte, organizuojami įvairūs rengi
niai kartu su katalikais, Juodkrantės, 
Nidos, Rūkų bažnyčiose vyksta 
bendros pamaldos.

Pasaulio liuteronų sąjungos rytų 
Europos skyriaus prezidentas Karl- 
heinzas Schmalė "Europos lietuviui“ 
pasakė, kad konferencijos tikslas bu
vo susivienyti su Skandinavijos, Pa
baltijo ir Rusijos liuteronų bažnyčio
mis, rasti būdą, kaip padėti joms at
gimti ir kaip jas pačias įtakoja nauja 
politinė situacija. ”Aš pirmą kartą 
lankausi Lietuvoje ir mane žavi jūsų 
žmonių pasiryžimas išlikti savimi, 
atkurti savo valstybę ir įsilieti į Euro
pą, - pasakė K. Schmalė. - Man bu
vo stebuklas, kad tokia negausi liu
teronų bažnyčia kaip Lietuvoje su
gebėjo išlikti ir dabar gali tarnauti 
Dievui. Manau, kad pasaulio liutero
nų sąjunga suteiks reikiamą paramą 
Lietuvos liuteronams“.

Pasaulio liuteronų sąjungos kon
ferencijos nariai susitiko su Lietuvos 
Prezidentu A. Brazausku. Lietuvos 
evangelikų bažnyčios atstovai įteikė 
vadovui peticiją, kurioje prašoma 
skirti prie Vyriausybės specialų at
stovą kitoms konfesijoms. Taip pat 
pageidaujama, kad liuteronų bažnyčia 
būtų vertinama kaip ir visos šalies 
konfesijos, turėtų lygias teises, kad 
restitucijos įstatymas galiotų taip pat 
kaip ir kitoms religijoms. Prezidentas 
A. Brazauskas pritarė nuomonei, kad 
visos Lietuvos konfesijos turi prisidėti 
prie tautos sąmonės atbudimo, žmo
nių vienybės ir sutaikymo.

Erika Umbrasaitė

Leidinių pristatymas

Besidominantys mūsų tau
tiečių gyvenimu JAV, jų kul
tūrine, politine veikla turi ga
limybę įsigyti Čikagoje lei
džiamų periodinių žurnalų. 
Kai kuriuos čia pristatome.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
leidinys ’’Pasaulio lietuvis“. Tai 
40 psl. mėnesinis žurnalas - bend
ruomenės minčiai ir gyvenimui. 
"Pasaulio lietuvis“ šiuo metu pra
dėtas spausdinti ir leisti Lietuvoje.

Kreiptis adresu: VĮ ’’Spauda“. 
Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius.

’’Tautos gyvybė“ - tai politinis, 
literatūrinis, tautinio sąmoningu
mo žurnalas. 24 psl. leidinys, 
išeinantis 4 kartus per metus. 
Metinė jo prenumerata 12 dol., 
atskiro numerio kaina 3,50 dol. 
Kreiptis adresu:

Birutė Kemežaitė P.O. Box 
29287, Chicago, Illinois 60629, 
USA. Telef. (312) 436-6281

’’Skautų aidas“ - oficialus 
Lietuvių skautų sąjungos organas. 
Žurnalas išeina kas mėnesį, iš
skyrus liepą ir rugpjūtį, yra 24 psl. 
apimties. Prenumerata oro paštu. 
Lietuvai - 40 dol.

Adresas: ’’Skautų aidas“, 4613 
W. 106 Pl. Oak Lawn, IL 60453

Prisiminimai

Šilalės partizanų kovos prieš 
raudonuosius okupantus

Štabo bunkeris buvo 2 km nuo 
Pagramančio valsčiaus Užbotužio 
kaimo 21-me miško kvartale, pas
tatytas 1949 m. balandyje. Jį įrengė 
partizanai "Galiūnas“, "Lakūnas“ ir 
"Mindaugas“. Bunkeryje buvo dvi
aukščiai urvai. Iš pradžių čia gyveno 
"Lakūnas", "Kliavas“, "Mindaugas“, 
o vėliau jis buvo perduotas "Kęstu
čio“ apygarbos štabui.

Upynos valsčiaus Bremenos kai
me pas Petrą Petriką bunkeris buvo 
šiauduose, kur gyveno štabo viršinin
kas "Kukutis“. Tauragės valsčiaus 
Papušynio kaime pas Jokūbą (turėjo 
du sūnus ir tris dukteris) irgi buvo 
partizanų bunkeris. Daug padėdavo 
partizanams to paties valsčiaus Leve- 
niškių kaimo "Vytauto“ būrio ryši
ninkas Jonas Vilčiauskas. 1950 m. 
kovo 30 d. čia pasirodė saugumie
čiai, ir partizanai iš ten turėjo pasi
traukti. 1950 m. balandyje su "Kęs
tučio“ apygardos viršininku "Šalnos" 
dalies žvalgybos skyriaus viršininkas 
Zenonas Paulikas ("Klajūnas“) J. 
Vilčiausko ūkyje susitiko paskutinį 
kartą. Balandžio 9 d. "Klajūnas“ bu
vo suimtas.

Papušynio kaime po šienu buvo 
paslėptas "Vytauto“ automatas PPŠ 
ir "Šalnos“ rajono štabo viršininko 
"Jaunučio“ štuceris, perdirbtas iš 
šautuvo, uniformos, dokumentai, 
binoklis, apie 250 šovinių ir kt.

Z. Paulikas 1947 m. gegužės 
mėn. prie Akmenos upės susitiko su 
partizanu Stasiu Mikniumi ("Stam- 
buoliu“) iš Kaltinėnų valsčiaus Pa- 
karčiamų kaimo ir tapo V. Montvido 
("Algio“) grupės nariu. Netrukus jis 
buvo pervestas į Gavėnios ("Drąsu- 
čio“) būrį, kur ir gavo "Klajūno“ sla
pyvardį. Šitais pat metais jis pateko į 
"Aukuro“ brigados štabą, ten dirbo 
iki 1949 m. kovo mėn. Tuo laiku 
("Žemaičio“) apygardos štabo virši
ninku buvo "Bedalis“, žvalgybos vir
šininku Čėsna ("Šamas“), štabo na
riais - Jonas Kentra ("Lukštas“) ir jo 
brolis. Nuo 1946 m. Jono Kentros 
("Lukšto“, "Ruteinio“) būryje buvo 
Bronius Augustinavičius, Jonas Gru- 
šinskas ("Galiūnas“, "Perkūnas“, 
"Aidas“), Jonas Kentra ("Šarkis“) iš 
Gubių kaimo, Juozas Kentra ("Tig
ras“), Jono Kentros brolis, "Žentas“ 
ir kt.

Tuo metu "Šalnos“ rajono ”Buta- 
glidžio“ vienos grupės vadu buvo 
Fricas Gaubtys ("Vytautas“).

Vėliau buvo organizuota partiza
nų Vakarų sritis, kuriai priklausė 
"Žemaičio“, "Kęstučio“ ir "Prisikė
limo“ (vadas "Henrikas“) apygardos. 
Tarp apygardų vadų V. Montvido, 
B. Augustinavičiaus ir J. Kentros ry
šį palaikė Z. Paulikas ("Klajūnas“).

"Butaglidžio“ brigadai vadovavo 
Gudavičius ("Vaišnoras“). Štabo vir
šininku buvo Kondratas ("Skaisgi
ris“, ’’Arūnas)“. Abu žuvo 1950 m. 
kovo mėn. Štabui priklausė "Šalna“, 
"Viltis“, "Daukantas“, kurie žuvus 
štabo viršininkams buvo tiesiogiai 
pavaldūs "Kęstučio“ apygardos šta
bui.

"Šalnos“ rajono štabą sudarė: vir
šininkas - P. Trijonis ("Jaunutis“), 
nariai F. Gaubtys ("Vytautas“), P. 
Briedis ("Jūra“) ir "Kęstutis“. "Šal
nos“ vadas buvo Juozas Gružitskas 
("Kęstutis“), gimęs 1922 m., iš Lau
kuvos. Jo pavaduotojo pareigas ėjo 
Stanislovas Rūkas ("Skautas“), gi
męs 1927 m., iš Varlaukio.

"Šalnos“ rajono pirmo būrio va
das Karys Kulnis ("Perkūnas“), gi
męs 1927 m., buvo kilęs iš Upynos 
valsčiaus Sūdilių kaimo. Šio būrio 
kovotojais buvo Motiejus Kasputis 
("Aidas“), gimęs 1925 m., iš Upynos 
valsčiaus Kargių kaimo, Juozas Pet
raitis, gimęs 1930 m., iš Pagraman
čio, Kisielius ("Mindaugas“), gimęs 
1910 m., iš Tauragės, Simas Dargai-
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tis (’Tautvydas“), gimęs 1911 m., 
Vladas Survilas, gimęs 1927 m., Sil- 
tauskas fTrumenas“) irkt.

Antro skyriaus vadas buvo Vla
das Vitkus (”Ltu tinas“), gimęs 1919 
m., iš Pagramančio, kovotojai - Ka
rys Birbilas ("Algirdas“), gimęs 
1917 m., iš Šilalės valsčiaus, Kar- 
lauskas ("Girėnas“), gimęs 1917-18 
m., "Garas“, gimęs 1928 m. ’’Klia
vas“ (tikrasis vardas Zigmas) ir 
"Vaižgantas“ - visi iš Pagramančio 
valsčiaus.

Antram būriui vadovavo Vladas 
Strogis ("Žalgiris“), štabo viršinin
kas - "Šiaučiutis“. Šio būrio pirmo 
skyriaus vadu buvo Rokaitis ("Min
daugas“) iš Pagramančio valsčiaus 
Reičių kaimo. Šio skyriaus kovoto
jais buvo A. Šaltis f’Šalčiūnas“), vė
liau tapęs būrio vadu, Mečislovas 
Irtmonas ("Žiogas“), gimęs 1927 
m., iš Šilalės valsčiaus Jucaičių kai
mo, minėti keturi broliai Beržiniai, 
’Tigras“ ir kt. Trečiam skyriui vado
vavo "Šaltis“, pavaduotojas jo buvo 
"Marsas“.

"Šalnos“ rajono būrio pirmam 
skyriui vadovavo Algirdas Liautu- 
kas ("Vasaris“), o antram skyriui - 
Simas Budreckas ("Algirdas“).

Upynos valsčiaus Pavarčio kai
mo Stasio Rimšos sodyboje buvu
siame bunkeryje gyveno partizanai 
"Serbentas“, "Vytautas“, "Jaunutis“. 
Apie mėnesį čia gydėsi sužeistas 
"Klajūnas“, "Akis“ ir kt. Apie šį 
bunkerį žinojo ir Stasio Rimšos sū
nus Stasys, milicijos mokyklos kur
santas. Kitas partizanų bunkeris bu
vo 20 metrų nuo Mockienės, kuri 
maitino partizanus, sodybos.

Kvėdarnos valsčiaus Alkupio 
kaimo gyventojas Petras Šlevins- 
kas siuvo "Ruteinio“ būrio parti
zanams uniformas, o jo žmona 
Elena Šlevinskienė partizanus 
fotografuodavo. "Ruteinio“ būrio 
partizanai jų sodyboje dažnai apsi
lankydavo.

Kvėdarnos, Švėkšnos apylinkėse 
veikė Petro Balčino ("Pušies“) bū
rys, priklausęs "Dariaus“ rajonui. 
Šiame būryje kovojo Stasys Paulavi
čius ("Rambynas“), Alfonsas Paula
vičius ("Jovaras“), Pranas Gailius 
("Rustėnas“), Vaclovas Gailius 
(’Trimitas“), Kostas Gailius ("Kla
jūnas“), Juozas Oželis ("Dagilis“), 
Petras Oželis ("Jaunutis“), Mečislo
vas Bačkauskas ("Kantas“), Bronius 
Bačkauskas ("Bijūnas“), Vaclovas 
Rėbžda ("Ramutis“), Bronislovas 
Rėbžda ("Žilvitis“), Antanas Pakal
niškis ("Žalgiris“), Kazys Pupalis 
("Karvelis“), Stasys Budginas 
("Kliavas“), Steponas Venckus 
("Švitrūnas“), Jeronimas Gumu- 
liauskas ("Mindaugas“), Bronislovas 
Tolušis ("Jazminas“), Antanas Ind- 
relevičius, Kazys Degutis ("Gangs
teris“), Auškalnis. Julius Kaulius, 
Veronika Venskutė, Marytė Budgi- 
naitė ("Pelytė“), Antanas Jonušas 
("Vilkas"), Jonas Žutautas (’’Puntu
kas), vadovavęs būriui po P. Balčino 
žuvimo. Šio būrio ryžtinga ryšininke 
ir padėjėja buvo Barbora Budginaitė 
- Petrauskienė, tebegyvenanti Kvė
darnos apylinkėje. Ji, E. Petrošienė, 
o taip pat daugelis Kvėdarnos 
apylinkės gyventojų daug papasako
jo apie P. Balčino būrį.

Daug partizanų žūdavo nelygioje 
kovoje. I jų vietą ateidavo kiti. So
vietai skelbdavo, kad partizanai tai 
stambių ūkių savininkai ir jų vaikai. 
Partizanų ryšininkas Jonas Jacikas 
sako, kad "partizanus daugiau rėmė 
neturtinei žmonės. Turtingieji juos 
rėmė rečiau.“ Priežastis aiški: turtin
guosius labiausiai sekė sovietų 
saugumas ir jiems tai buvo sunkiau 
padaryti.

Kęstutis Balčiūnas
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Sugrįžimas į namus, 
kuriuose nebūta

Prieš pusmetį į Vilnių iš Filadelfi
jos atvyko Jūratė, Rasa, Gintautas ir 
Gaja. Nors visų gyvenimą jie praleido 
toli nuo Lietuvos, jiems nebuvo jokių 
kalbos kliūčių pradėti dirbti ir mokytis 
lietuviškose mokyklose. Jūratė Kroky- 
tė-Stirbienė vieną semestrą dėstė spe
cialiąją pedagogiką Vilniaus pedago
giniame universitete, dabar skaito pas
kaitas mokytojų kvalifikacijos institu
te. Vienuolikmetė Rasa ir septynmetis 
Gintautas lanko vidurinę mokyklą, o 
penkerių metų Gaja kas rytą žygiuoja 
į vaikų darželį. "Amerikonai“ Lietu
voje stoiškai ištveria visus sunkumus. 
Važinėja kartu su mumis sausakim
šuose miesto autobusuose ir troleibu
suose, parduotuvėse stovi ilgose eilė
se. Spalio mėnesį, kai dėl kuro sty
giaus dar nešildė namų, kad būtų šil
čiau, kaip ir visi, gyveno tik viename 
iš trijų nuomojamo buto kambarių. Šį 
rudenį ir žiemą Vilnius šilto vandens 
yra gavęs tik kelis kartus - Jūratė įsi
gudrino vaikus prausti... skalbimo ma
šinoje. Aišku, niekas jos nejungia į 
elektros tinklą - sovietinio modelio 
skalbimo mašinai nukėlus viršų lieka, 
gana gilus bliūdas, nors didesnė Rasa į 
jį nelabai telpa...

Kas sugundė Jūratę metams palikti 
namus, vyrą Rimą ir atvažiuoti dirbti į 
Lietuvą, kurioje šiandien toks ekono
minis sunkmetis?

- Nuo pat mažens mus, tris seseris, 
tėvai mokė mylėti Lietuvos kultūrą ir 
kalbą, - sako Jūratė. - Namuose visada 
turėjome kalbėti lietuviškai, bet kai 
likdavome vienos, griebdavomės ir 
anglų kalbos. Kai paaugom, pradėjom 
lietuviškai šnekėtis ir tarpusavyje, ir ta 
kalba tokia brangi pasidarė, kad 
tiesiog keista buvo tarpusavyje kitaip 
kalbėti. Manau, kad tai labai svarbi 
mano gyvenimo dalis.

Tėvai, ypač tėtis, buvo įsitraukę į 
lietuvišką veiklą, dirbo lietuviškoje 
mokykloje. Ir aš visuomet norėjau 
būti Lietuvoje ir dirbti Lietuvai. 
Labai svarbus ryšys su tėvų žeme 
buvo susirašinėjimas su savo pus
sesere Vilniuje. Viena kitai laiškus 
rašėm aštuoniolika metų. Tai man 
labai padėjo išlaikyti lietuvių kalbą. 
Giminaitė man atsiųsdavo labai 
gražius ilgus laiškus. Suprasdavau ne 
visus žodžius, tad sėdėdavau tarp 
trijų žodynų: anglų-lietuvių, lietuvių- 
anglų, o paskui dar pasitikrindavau 
lietuvių kalbos žodyne.

Prieš trejus metus kartu su tėvu pir
mą kartą atvažiavau į Lietuvą ir paju
tau lyg būčiau grįžusi į namus. Mūsų 
karta skiriasi nuo tų, kurie užaugo Vo

Kaip lietuvaitei uždirbti dešimt markių?

Prisimenate, ne taip seniai "Euro
pos lietuvis“ rašė, kaip išleisti dešimt 
dolerių. Išleisti tikriausiai yra kur kas 
lengviau nei uždirbti. Bet, pasirodo, 
galima.

Štai jau antri metai Lietuva siun
čia į Vokietiją 18-25 metų mergaites 
pagal tarptautinę programą AU-PA1R 
Europa. Ją remia katalikių moterų 
organizacijos. Pagal šią programą 
mergaitės atvyksta į šeimą dažniau
siai metams. Šeima įsipareigoja laiki
ną dukrą pripažinti savo šeimos na
riu. Kartu prie stalo, kartu šventą die
ną, kartu į miestą ir už miesto. Laiki
na dukra gauna atskirą kambarį, turi 
mėnesinį bilietą važiuoti miesto 
transportu, lanko vokiečių kalbos 
kursus pagal AU-PAIR programą, 
keturias ar šešias valandas per dieną 
prižiūri vaikus, kurių gali būti vienas 
ar keli, sveiki ar ligoniai, eina į par
duotuvę, perka produktų visai šeimai, 
verda pietus. Žodžiu, rankų sudėjusi 
nesėdi, bet už visą šitą darbą lietuvaitė 
gauna dešimt markių per dieną.

Kaip pasakė Tarptautinės švieti

kietijoje ar gimė Amerikoje. Mano 
vaikystės laikais Amerikoje buvo 
labai gyva lietuviškumo dvasia, idėja 
kaip nors sugrįžti į Lietuvą. Buvo mū
sų jaunimo branduolys, ir vienas kito 
klausdavome: "ar tu sugrįžtum į Lie
tuvą, jei tai būtų panašiai kaip Dub- 
čeko Lietuva?“ Aišku, ne visi to no
rėjo. Prasidėjus Atgimimui, kai kurie 
pradėjom galvoti, kuo jai būtų galima 
padėti. Tiesa, kiek varžė šeima ir dar
bas, namai. Kadangi gyvi aome vidu
tiniškai - nesame turtingi, už savo 
pinigus buvo sunkoka čia atvažiuoti ir 
dirbti. Pradėjau galvoti, kaip čia gauti 
kokią stipendiją, kad išvažiuodama 
galėčiau pasiimti savo vaikus ir kartu 
prisidėti prie namų išlaikymo. Atvykti 
trumpam man atrodė neprasminga, 
nes nedaug ką padarysi. Sužinojau 
apie Amerikos valdžios teikiamą Ful- 
braito stipendiją ir, turėdama magistro 
mokslinį laipsnį, ryžausi pretenduoti į 
profesoriams, universitetų dėstytojams 
skirtą siuntimą. Mokytojams priklau
so kitokia stipendija, kuri numato, kad 
šalys pasikeičia specialistais. Bet Lie
tuvos specialiosios pedagogikos - dar
bo su sutrikusio intelekto žmonėmis - 
lygis yra gerokai žemesnis ir būtų sun
ku surasti žmogų, kuris galėtų atva
žiuoti padirbėti mano vietoje. Žinojau, 
jog nėra daug vilčių, kad mano prašy
mas bus išpildytas, tačiau ryžausi ir 
man pasisekė.

Dirbdama Lietuvoje, jaučiu, kad 
galiu padėti savo patirtimi, turimomis 
žiniomis.

Jūratė Krokytė-Stirbienė buvo vie
na iš tų, kurie Jungtinėse Valstijose 
padėjo įkurti asociaciją “Amerikos 
mokytojų pagalba Lietuvos mokyk
lai“ (APPLE). Jos dėka prieš porą me
tų į Lietuvą atvyko pirmasis didelis 
įvairių sričių specialistų “desantas“. 
Universitetų dėstytojai, mokytojai, tu
rintys didelę darbo patirtį, vasaros 
atostogų metu surengė kursus mūsų 
pedagogams. Dabar vasaros laiku vis 
daugiau savanorių iš užjūrio atvyksta 
padirbėti į Lietuvą, siunčiama šiuolai
kinė pedagoginė literatūra, reikalingi 
mokymo reikmenys. Šis žinių, naujų 
idėjų srautas mokytojams padeda 
kompensuoti tai, ko jų neišmokė so
vietinėje aukštojoje mokykloje. Jūra
tės paskaitos apie darbą su vaikais, tu
rinčiais intelekto sutrikimų, sukėlė nau
jų minčių, kaip iš esmės pertvarkyti jų 
auklėjimą ir priežiūrą. Nors iš pirmo 
žvilgsnio šioje srityje reikalai Lietuvo
je nebuvo itin prasti. Likimo nuskriaus
tus žmones padėjo išlaikyti valstybė. 
Jiems buvo įsteigtos specialios mo- 

mo konsultacinės tarnybos direktorė 
Laima Juozaitienė, vokiečiai labai pa
tenkinti mūsų mergaitėmis - labiau nei 
vengrėmis ar lenkėmis. Pernai pagal 
AU-PAIR programą į Vokietijos di
džiuosius miestus išvyko šimtas lietu
vaičių, šiemet vokiečiai notėtų, kad at
vyktų 300. Tiesa, kol kas neatsiliepia 
angliškai kalbantys kraštai. Gal jie ap
sieina be guvernančių iš buvusio so
cialistinio lagerio, gal patys nudirba 
visus juodus darbus? įdomu.

Na, o su kokiomis mintimis grįžta 
mergaitės iš Vokietijos, metus ar pusę 
metų auginusios svetimus vaikus sve
timame krašte?

- iš pradžių sunku net patikėti, kad 
išvažiuoji, - sako Giedrė. - Ne į turisti
nę kelionę, ne dienai ar savaitei, vi
siems metams. Bet traukia noras pa
žinti pasaulį, kuris yra anapus sienos.

Kas mane labiausiai nuvylė? Kad 
turtas ir aprūpinta, puikiai sutvarkyta 
buitis nepadaro žmogaus laimingo. 
Vokiečiai yra labai sausi žmonės. Ma
no šeimininkė, kuri buvo bemaž tokio 
pat amžiaus kaip ir mano mama, tie

APPLE draugijos centro atidarymo Vilniuje, mokytojų kvalifikacijos institute, momentas. Apie centro 
veiklos programą papasakojo iš JAV atvykusi APPLE generalinė direktorė Vaiva Vėbraitė-Gustienė 
(dešinėje). Jūratė Krokytė-Stirbienė - viduryje. Sabaliausko (ELTA.) nuotr.

kyklos, internatai, pansionai, o tos šei
mos, kurios augino nesveikus vaikus, 
gaudavo materialinę pašalpą. Bet...

“Dabar Lietuvoje daromi tokie pa
tys pakeitimai, kaip Amerikoje prieš 
dvidešimt metų, - pasakoja Jūratė 
Krokytė-Stirbienė. - Aplankiau dauge
lį Lietuvos internatų, pensionų ir ma
čiau, kokia ten padėtis. Vaikai gauna 
pavalgyti ir yra prižiūrimi, tačiau to 
nepakanka, nes kai kurių gyvenimas 
apribojamas dviem kambariais - ten 
miega, prausiasi, žaidžia ir valgo. Esu 
dirbusi su įvairiom intelekto negaliom 
paveiktais žmonėmis, pradedant 
smarkiai protiškai atsilikusius ir 
baigiant tais, kurie turi tik elgesio 
sutrikimų. įsitikinau, kad visus juos 
galima kažko išmokyti, pralavinti. 
Pagaliau, būtina šituos vaikus, paaug
lius išvesti į visuomenę, kad ji supras
tų, jog yra ir tokių žmonių. Tai padės 
ir lietuviams tapti geresniais, jie su
pras kitų sunkumus. Lietuviai labai 
gražiai moka bendrauti tarpusavyje, 
mažame ratelyje - yra nepaprastai 
mandagūs, geri žmonės, ir, manau, 
tuo skiriasi nuo amerikiečių. Bet kai 
jiems tenka bendrauti su nepažįsta
mais, labai greitai dingsta švelnumas 
ir jautrumas. Beje, Lietuvoje buvo 
kalbama ir laikraščiuose rašoma, kad 
gimsta labai daug nesveikų vaikų, tau
tai gresia išsigimimas. Paprasčiausiai 
dabar jų daugiau matome. Statistika 
rodo, kad šie gimstamumo procentai 
yra tokie patys, kaip visame pasaulyje. 
Visus tuos nesveikus žmones anks
čiau buvote “paslėpę“. Tarybinėje sis
temoje negalėjo būti netobulumo, taip, 
kaip ir penkmečio plane.“

Jūratės tėvų, giminių likimai - tai 

siog atšokdavo, kai aš mėgindavau 
prie jos prisiglausti ar, gink Dieve, dė
kodama už ką nors apkabinti ir pabu
čiuoti į skruostą. Jaučiausi be galo vie
niša, ilgėjausi savo namų, namiškių, 
ilgėjausi savo aplinkos. Vokietijoje tė
vai ir vaikai vienas kitam nereiškia 
jokių jausmų, gal dėl to jie visi ir gy
vena savo gyvenimu. Užsisklendę, at
sitvėrę nuo viso pasaulio. Jie nesu
pranta, kas tai yra - pasikalbėti iš šir
dies. Keista, ar ne. Man atrodo, kad 
visokeriopai skatinamas vaikų sava
rankiškumas kaip tik ir ugdo susve
timėjimą ne tik tarp saviškių, bet ir 
visuomenėje. Kita vertus, vokiečiai 
tarsi varžosi atsakomybės vienas už 
kitą. Ten labai sumažėję santuokų, 
žmonės gyvena po 10-15 metų susi
dėję ir išsiskiria lyg niekur nieko. Aš 
esu baigusi universitetą, manau galinti 
daryti kai kuriuos apibendrinimus. 
Būdama Vokietijoje susitikdavau su 
kitomis lietuvaitėmis, kurios taip pat 
dirbo ir gyveno vokiečių šeimose. Nė 
viena nepasakė, kad norėtų dar kurį 
laiką čia pasilikti. Tokia padėtis yra 

pavyzdys šiuolaikinei Lietuvos istori
jai. Pusė giminės - už Atlanto, pusė 
Lietuvoje, o senelių kapai - Sibire. Tė
vai pabėgo iš Lietuvos, dar nepažino
dami vienas kito. Mama Juzė iš Že
maitijos, tėtis Bronius iš Suvalkijos 
susipažino Vokietijoje, dipukų sto
vykloje. Jų dukra atvažiavo į visai ki
tokią Lietuvą, negu kad buvo jų prisi
minimuose, svajonėse. O žvelgiant iš 
šalies, koks tas mūsų gyvenimas post
sovietinėje Lietuvoje, kaip prie jo pri
tapo Jūratė ir jos vaikai?

“Pradžioje nelabai mokėjau apsi
eiti. Pavyzdžiui, nežinojau, kiek yra 
kilogramas ir kiek parduotuvėje pra
šyti pasverti sviesto, ką rodo vienas ar 
kitas sūrio, dešros pavadinimas. Bet to 
galima greitai išmokti. O šiaip matosi, 
kad žmonės keičiasi. Tą gali pastebėti 
ir kelis mėnesius čia pagyvenusi.

Kai kuriuos mokytojus pažįstu jau 
dveji metai - tai smarkiai pasikeitę 
žmonės, nors yra ir tokių, kurie į viską 
ranka numoja. Didžiausios Lietuvos 
viltys turėtų būti susietos su karta, kuri 
šiandien dar sėdi mokyklos suole. 
Juos mokant reikia nemažai pastangų. 
Kita vertus, į Lietuvą reikėtų pakviesti 
dirbti kuo daugiau gerų žmonių iš 
Vakarų. Y ra svarbu net paprasčiausias 
tarpusavio bendravimas.

Manau, kad išeivijos žmogui ne
lengva čia. Aš pati jaučiuosi esanti nei 
šen, nei ten - nesijaučiu esanti Ameri
kos lietuvė ir amerikietė, ir, deja, - ne 
vietos lietuvė. Manau, manęs tokia čia 
ir nelaiko. Kartais net įtarinėja, kodėl 
mes čia atvažiavom. Man truputį juo
kinga, kai galvoja, kad atvažiavom 
sau kažko gero padaryti. Nors apskri
tai Lietuvoje, kaip ir visur, - yra gerų 

gerokai slegianti ir žeminanti. Mus čia 
matuoja socialistiniu matu. Gali pa
mėtėti kokį skudurą, kurio aš namuo
se nė dirbdama sode ar pas senelius 
kaime neapsivilkčiau. Tuo tarpu šei
mininkė visais balsais trimituos, kokia 
ji esanti dosni, kokia gera. Iš visos šir
dies dovanoti jie nemoka. Man buvo 
nesuvokiama, kai suaugęs sūnus sėdi 
prie stalo ir rašo sąrašą daiktų, kuriuos 
pensininkai tėvai turėtų dovanoti per 
šv. Kalėdas. Jam tėvai pažadėjo tiek ir 
tiek markių, tai tasai sėdi ir skaičiuoja 
mašinėle... Mums tai sunkiai supranta
ma.

Arba kitas dalykas. Viena mergaitė 
prižiūrėjo šeimininkų dukrą, visišką 
ligonę. Laura iš anksto nebuvo įspėta, 
nebuvo tam pasiruošusi. Juk su dešim
ties metų ligone, kuri nevaikščioja, ne
kalba, pati nepavalgo, pati neatsikelia 
ir neatsigula, nenueina į tualetą, yra 
neįsivaizduojamai sunkiau būti negu 
su dviem ar keturiais mažiukais, bet 
sveikais vaikais. Manote, kad Laura 
už savo darbą gaudavo daugiau nei 
dešimt markių per dieną? Negau
davo nė pfenigo daugiau. Apskritai 
vokiečiai mus samdo, taip pat ir 
kitus užsieniečius, kaip pigią darbo 
jėgą. Nė viena vokietaitė už tokį 
atlyginimą ir tokiomis sąlygomis 

ir blogų žmonių.
O dėl vaikų, tai, išvažiuodama iš 

Amerikos, turėjau vilčių ir jaučiau, 
kad čia jiems smarkiai pasiseks. Jie 
pasitiki savimi, juos domina nauji iš
mėginimai. Aišku, kaip ir visi kiti vai
kai pradžioje jie bijojo, bet taip pat jie 
būtų jautęsi, jeigu būtume išsikraustęį 
kitą Amerikos miestą. Rugsėjo pirmą
ją ašarotus palydėjau į mokyklą, o grį
žo - su šypsenom. Ir mažoji dukra iš 
darželio kasdien grįžta labai laiminga 
- su dainom ir eilėraščiais. Vaikai pa
sidarė labai lietuviški, net jų visas ap
siėjimo būdas. Džiaugiuosi, kad jie ši
čia kūrybingiau mokosi, nes mokyklo
je yra mažiau visokios aparatūros, už 
juos sugalvotų dalykų, ir parneša tik 
gerus pažymius. Nenorėčiau manyti, 
kad mokytojas jiems nuolaidžiauja. 
Tiesa, pradžioje reikėjo įdėti labai daug 
darbo ir dabar tenka, kad kai kurias 
sąvokas angliškai jie greičiau suprastų.

Mokykloje vaikai jaučia bendravi
mo skirtumą su mokytojais. Pas mus 
mokytojai dažnai klausia vaikų nuo
monės, skatindami juos kritiškai mąs
tyti, o čia stengiamasi perduoti kuo 
daugiau žinių, padėti įsiminti, užduo
da mažiau savarankiško darbo.

Mano rūpestis - su kuo vaikai galės 
lietuviškai kalbėtis, kai parvažiuosime 
į Filadelfiją. Yra tik saujelė lietuvių 
vaikų.' O su jauniausia, Gaja, kuri šie
met jau pradės eiti į mokyklą, teks pa
dirbėti papildomai - dabar ji kalba be
veik tik lietuviškai“.

Liepos 15 d. Jūratė, Rasa, Gin
tautas ir Gaja išvyksta į namus 
Amerikoje.

Rita Gnunadaiti

nedirbtų. Mes dirbame. Dirba 
turkės, vietnamietės, dirba pabė
gėlės iš Jugoslavijos, albanės, ku
rios gal nė pradinės mokyklos nėra 
baigusios, kurios bėga nuo skurdo 
ir karo. Nuo ko bėgame mes, lietu
vaitės?

Žinoma, visos šitos liūdnos min
tys susikaupė per dvylika mėnesių, 
kuriuos aš praleidau gražiame mieste 
prie Maino. Ne kiekviena diena buvo 
sunki, ne kasdien prisimindavau ir 
namus, ir mamą. Nors važiavau į 
Vokietiją ne dėl pinigų, bet norėda
ma tobulai išmokti vokiečių kalbą, - 
šiek tiek užsidirbau. Ar norėčiau dar 
kur važiuoti? Dabar tikrai ne, net jei 
aukso kalnus kas žadėtų. Dabar Lie
tuvoje aš esu milijonierė. (Giedrė 
smarkiai juokiasi. Juokiuosi ir aš). 
Nors darbo neturiu ir kol kas neži
nau, ko griebtis.

Kaip apskritai vertinčiau tuos 
praėjusius metus? Teigiamai. Da
bar aš manau pažįstanti Vakarų 
pasaulį. Gerai ten, kur mūsų nėra. 
Bet kiekvienas žmogus turi pa
žinti pasaulį per savo patirtį. Kad 
ir skaudžią, bet savo. To ir linkiu 
visiems.

Salomėja ČičiSkina

6



1993 m. kovo 11d. Nr. 9 (2244) EUROPOS LIETUVIS 7

Prezidento susitikimas su diplomatais Informacija apie Lietuvos nuolatinės 
Misijos prie Jungtinių Tautų veiklą

Lietuvos Respublikos Prezidentas A. Brazauskas pirmąją darbo dieną po inauguracijos - vasario 26-ąją - susi
tiko su Lietuvos Respublikos ambasadoriais ir laikinaisiais reikalų patikėtiniais užsienyje. Susitikime dalyvavo 
Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas K. Bobelis.

V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Gražiai paminėta deimantinė 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktis

Pagrindinį renginį suruošė Vokieti
jos lietuvių bendruomenės valdyba 
Hiittenfelde vasario 13 d., šeštadienį.

Iš pat ryto Romuvos pilies bokšte 
plevėsavo Lietuvos trispalvė, plačiai 
apylinkei skelbdama apie lietuvių 
šventę. Ji pradėta pamaldomis: katali
kų - Romuvos pilies salėje, o evange
likų - Hiittenfeldo evangelikų bažny
tėlėje.

Vokietijos LB valdybos vicepirmi
ninkas Vincas Bartusevičius pa
sveikino garbinguosius svečius. Buvo 
sugiedoti Lietuvos ir Vokietijos him
nai. Pagrindinę kalbą pasakė didelis 
lietuvių bičiulis Vokiečių bundestago 
narys prof. dr. Wolfgang Freiherr von 
Stetten.

1991 m. kovo mėnesį paskaitinin
kas su turistine viza lankėsi Vilniuje, 
matė užbarikaduotą parlamentą ir so
vietinius tankus prie televizijos bokš
to. Jis prisiminė anuometinius savo 
pokalbius Lietuvos parlamente su V. 
Landsbergiu, A. Brazausku, ypač su 
giedrios nuotaikos A. Raču. Šis paska
tino su kolegomis Bundestage pateikti 
rezoliuciją ir su daugiau kaip šimtu 
Bundestago narių iš visų partijų įs
teigti Vokiečių-Baltų draugų ratelį, 
kuris, nekreipdamas dėmesio į užsie
nio reikalų ministerijos tylią laikyse
ną, kiekviena tinkama ir netinkama 
proga reikalavo laisvės ir pripažinimo 
trims Pabaltijo valsybėms. Suminėjo 
šiuo reikalu daugiausia nusipelniusius 
asmenis, išskirdamas bundestago 
pirmininkės Ritos Siissmuth įnašą. Ji 
tvirtai rėmė parlamentarų grupę ir 
1991 m. rugsėjo 8 d. tuoj po galutinio 
laisvės atgavimo kaip pirmą kraštą 
aplankė Lietuvą. Ji prelegento paprašė 
perduoti jos didelius sveikinimus bei 
linkėjimus šio minėjimo dalyviams. 
Pažadėjo ir ateityje remti parlamenti
nės grupės pastangas.

Baronas von Stetten buvo atskridęs 
į Vilnių ir dalyvavo OMON'o galva
žudžių nušautų 7-ių Medininkų muiti
nės saugotojų laidotuvėse.

Baronas von Stetten pasakė, kad 
laisvė ir demokratija bei dėkingumas - 
du skirtingi dalykai. Rinkėjai spren
džia ne pagal praeitį, bet pagal dabartį 
ir ateitį. Tai jaučiama ir Vokietijoje, 
kur turėjome 10 riebių metų, o susi
vienijimas nepareikalavo nei vieno 
žmogaus gyvybės, kur gyventojai 
naudojasi iki šiol neturėta gerove, ku
rios kancleris ir užsienyje labai verti
namas, gerbiamas, bet šiandien val
dančioji partija rinkimų nenorėtų. 
Taip atsitiko V. Landsbergiui ir lais
vės Sąjūdžiui, kurie rinkimuose buvo 
nušluoti. V. Landsbergis ir jo vyriau
sybės nemokėjo laisvės pergalės pa
versti laisvės kovotojų pergale. Atėjo 

sunkūs laikai: sutriko gyventojų aprū
pinimas. Vasara buvo sausa ir karšta, 
o spalio ir lapkričio mėnesiais šlapia ir 
šalta. Tauta atkreipė dėmesį į kitą kar
žygį - A. Brazauską, kuris irgi dalyva
vo kovoje už laisvę. Galbūt sąjūdinin
kams pakenkė ir tai, kad buvo stengia
masi komunistinę bei stalinistinę 
praeitį su jos sėbrais likviduoti ir tam 
tiek daug jėgų atiduota, jog pritrūko 
ūkio atstatymui.

Šiandien kalbėtojui atrodo tiesiog 
pranašiški jo žodžiai, pasakyti Lietu
vos parlamente 1992 m. kovo 11d., 
kuriais jis išreiškė tris prašymus. Pir
mas, kad neatsitiktų kaip Jugoslavi
joje, turėtų būti pripažintos galutinė
mis ir nekeičiamomis dabartinės vals
tybės sienos. Tautinėms mažumoms 
turėtų būti suteiktos teisės ir jų apsau
ga, kurios, kalbėtojo žiniomis, Lie
tuvoje pavyzdingai įgyvendinamos. 
Antras - jei norima ūkio suklestėjimo, 
užsieniečiams turėtų būti suteikta teisė 
įsigyti pilną nuosavybę. Neribota nuo
savybė yra ir sąlyga įstoti į Europos 
bendruomenę. Ir trečias, turbūt keb
liausias, bet kartu ir svarbiausias pra
šymas: jūs prieš dvejus metus atnau
jinote nepriklausomybės pareiškimą ir 
kruvinomis sausio dienomis prie par
lamento ir jo viduje budėjote, kartu su 
Medininkų aukomis prisiekėte nie
kados nesileisti pavergiami. Jūs kartu 
pergyvenote pučą ir kartu džiaugėtės 
laisve. Dabar kartu turėtumėte įveikti 
praeitį, nesirinkdami vokiečių kelio, 
kurie nori smulkmeniškai susitvarkyti 
su 40 metų trukusiomis socialistinė
mis skriaudomis.

Bundestago narys dr. Klaus Kūbler 
priminė, jog kalbėjo prieš dvejus me
tus vykusioje demonstracijoje Bonoje 
ir stipriai pasisakė už visišką Lietuvos 
laisvę, kad kuo greičiau būtų išvesti 
Sovietų Sąjungos daliniai. Nurodė, 
kad Vasario 16-osios gimnazija Hūt- 
tenfelde turi daug nuopelnų pereinant 
Lietuvai į demokratiją ir puoselėjant 
draugiškus ryšius su Vokietija. Ji turi 
būti išlaikyta.

Jis numatąs Lietuvai tarpininkės 
tarp Nepriklausomų Valstybių San
draugos ir Vakarų Europos vaidmenį. 
Vokietija nei į Klaipėdą, nei į Kara
liaučių jokių pretenzijų neturi. Pa
žįstąs V. Landsbergį iš jo susitikimų 
Hūttenfelde kaip nepalaužiamą kovo
toją už Lietuvos nepriklausomybę. 
Vokietijos ir Lietuvos santykiai pri
klausys nuo tautinių mažumų teisių 
gerbimo.

Lampertheimo burmistras Giesbert 
Dieter, sveikindamas savo ir Hesseno 
landtago narių dr. Dieter bei Greif ir 
Bergstrasse's apskrities viršininko 
(landrato) Kasmann vardu, priminė. 

kad lietuviai į Hūttenfeldą atvyko 
prieš 40 metų ir kūrėsi, nepaisydami 
jokių sunkumų. Prieš 8-erius metus 
Romuvos pilį ištikęs gaisras buvo di
delis smūgis. Pilis buvo atstatyta ir ta
po lietuvių kultūros centru bei Lam
pertheimo pasididžiavimu. Pagalba 
Lietuvių gimnazijai buvo ir yra vokie
čių įnašas į lietuvių kultūros išlaiky
mą. Pažymėjo direktoriaus A. Šmito 
nuopelnus ir dėkojo už bendradarbia
vimą. Įteikė 3 knygas dovanų ir palin
kėjo Lietuvai žengti laisvės keliu.

Paskutinis ir labai nuoširdus svei
kintojas buvo Bavarijos landtago na
rys Christian Will, atvežęs pilną auto
busiuką dovanų Lietuvos mokykloms: 
1500 vokiečių kalbos vadovėlių ir dra
bužių. Pažymėjo, kad draugystė su lie
tuviais siekia pokario laikus, kai Seli- 
genstadte buvo įkurta 1200 lietuvių 
pabėgėlių stovykla, bet po poros metų 
likviduota jiems emigravus. Jie čia pa
liko gražų lietuvišką kryžių, kuris po 
daugelio metų buvo pašalintas. Jo 
pėdsakai atvedė į Hūttenfeldą, dabar 
jis atnaujintas stovi prieš Lietuvių 
gimnaziją. Dėkojo Vokietijos LB val
dybos reikalų vedėjui J. Lukošiui už 
pagalbą ir įteikė dovaną.

Koncertavo Vasario 16-osios gim
nazijos mokiniai. Chorą ir orkestrą 
paruošė mokytojas Arvydas Paltinas. 
Mokytojos Marija Šmitienės vado
vaujama tautinių šokių grupė sušoko 
penkis mūsų liaudies šokius.

Didelė staigmena buvo nenumaty
tas ir programoje neįrašytas Klaipėdos 
aštuonių ’’Uosto muzikantų“ koncer
tas.

J.L.

Miunchene renginys įvyko va
sario 21 d. parapijos buto patalpose.

Šv. Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kunigas J. Vaišvilas. Gausiai 
susirinkę parapijiečiai ir sveteliai iš 
Tėvynės bei JAV nuoširdžiai giedo
jo mėgiamas tautines giesmes. Gie
dojo ir solistas Gintaras Vyšniaus
kas.

Minėjimą atidarė ir jam vadova
vo apylinkės pirmininkas inžinierius 
R. Šneideris.

Žurnalisto Edvardo Tuskenio pa
skaita apie tėvynės ir išeivijos skir
tingą politinį žvilgsnį į Lietuvos pa
dėtį sukėlė karštas diskusijas po pa
skaitos ir vėliau atskiruose būreliuose.

Meninę programą atliko aktoriai 
iš Panevėžio dramos teatro Albinas 
ir Elona Keleriai, Laimutis Sėdžius 
ir Artūras Kerbedis. Prie vaišių stalo 
A. Kerbedžiui grojant akordeonu ir 
dainuojant nuotaikingai prabėgo 
šventinis vakaras.

ELR

Vasario 22 d., negalėdamas at
vykti į Prezidento inauguracijos iš
kilmes Vilniuje, Ambasadorius Ani
cetas Simutis raštu pasiuntė savo ir 
Misijos štabo sveikinimus ir linkėji
mus ponui Algirdui Brazauskui 
’’sėkmingai dirbti nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos žmonių gero
vei“.

Misijos patarėja G. Damušytė 
priėmė American Chase kompanijos 
atstovus, kurie Lietuvos vyriausybei 
siūlo parengti specialų ’’reklaminį 
skyrių viename iš labiausiai skaito
mų žurnalų pasaulyje ’’Newsweek“. 
Reklaminio skyriaus tikslas: paska
tinti užsienio investicijas Lietuvoje. 
Pasitarime tartasi dėl sąlygų.

******
Vasario 23 d. Ambasadorius A. 

Simutis priėmė buvusį Lietuvos 
URM ministro pavaduotoją V. Kat
kų, atvykusį į Ameriką United States 
Information Agency kvietimu.

Misijos patarėja G. Damušytė da
lyvavo Trečiajame Vaikų Teisių 
konvencijos signatarų pasitarime 
Jungtinėse Tautose. Pasitarime 123 
valstybių atstovai išrinko penkias 
Vaikų teisių konvencijos komiteto 
nares. Komitetą sudaro 10 ekspertų, 
tarnaujančių ketverius metus. Tarp 
22 kandidatuojančių buvo ir estė, 
URM Žmogaus teisių skyriaus vedė
ja p-lė Merle Haruoja, kurios kandi
datūrą palaikė Lietuva ir Estija. Jai 
teko 14 balsų (penki kiti kandidatai 
gavo mažiau balsų).

Misijos patarėjas D. Sužiedėlis 
dalyvavo ’’naujų ir atkurtų demokra
tijų“ pasitarime, kurį surengė Nika
ragvos Misija. 1990 metais tuome
tinės Filipinų Prezidentės Corazon 
Aquino iniciatyva Maniloje buvo su
sirinkę atstovai iš keliasdešimt šalių 
aptarti demokratinės santvarkos kū
rimo ir įtvirtinimo problemų. 1993 
metais rengiama antroji ’’naujų de
mokratijų“ konferencija Managvoje, 
Nikaragvos sostinėje. Į šios konfe
rencijos ruošos darbus jau įsitraukė 
rytų ir vidurio Europos valstybės, o 
taip pat ir atstovai iš Azijos, Afrikos 
ir Lotynų Amerikos šalių. Konferen
cijos parengiamieji darbai vyks 
Niujorke ir Vašingtone.

J u b i 1 i e j i n ė, 
40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
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įvyks 1993 m. rugpjūčio 1-8 dienomis 
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DOVANA IR PARAMA
ARTIMIESIEMS LSETUVOJE

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. 785

Vasario 24 d. Ambasadorius A. 
Simutis ir. ponia Simutienė bei Lie
tuvos Misijos štabas dalyvavo Esti
jos Misijos nepriklausomybės die
nos priėmime Jungtinėse Tautose.

******
Vasario 24-26 dienomis Misijos 

patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo pir
mojoje Commision on Sustainable 
Development organizacinėje sesijo
je. 1992 m. birželio mėn. Rio de Za- 
neire vykusioje ’’Žemės konferenci
joje“ 182 valstybės priėmė sprendi
mą įkurti naują komisiją, kuri ste
bės, kaip vykdomi Rio de Žaneire 
priimtų šalių įsipareigojimai. Naujo
ji komisija, kuriai priklauso 52 vals
tybės, turi taip pat koordinuoti Že
mės konferencijos tikslų įgyvendini
mą Jungtinėse Tautose ir stebėti 
finansinės paramos programų aplin
kos apsaugos srityje vykdymą.

******
Vasario 25 d. Ambasadorius A. 

Simutis pranešė JT Nusiginklavimo 
reikalų įstaigai, kad p. Rolandas 
Razulevičius, Lietuvos krašto apsau
gos ministro patarėjas, dalyvaus 
seminare Varšuvoje kovo 24-25 d. 
dėl įprastinės ginkluotės JT registro.

******
Vasario 26 d. Misijos patarėjas 

D. Sužiedėlis dalyvavo brifinge, 
skirtame aptarti būsimos neeilinės 
Penkto komiteto sesijos darbotvar
kę. Tarp kitų klausimų komitetas tu
rės svarstyti Baltijos valstybių ir bu
vusių TSRS respublikų mokesčių į 
JT biudžetą problemą.

Misijos patarėja G. Damušytė 
kalbėjo'apie galimą pagalbą Lietu
vai Rotary Foundation bankete Al
bany, Niujorko valstijos sostinėje. 
Banketą surengė Albany apygardos 
Rotary klubas, kuris numato siųsti 
delegaciją į Klaipėdą užmegzti ben
dradarbiavimo ryšius su ten įsistei
gusiu Rotary klubu. 1992 m. Lietu
va tapo 185 šios tarptautinės asocia
cijos valstybe-nare. Rotary klubui, 
įsteigtam 1905 m. Čikagoje, priklau
so 1,1 milijono verslininkų, per klu
bų tinklą finansuojančių humani
tarinį darbą kitose šalyse.

Lietuvos Misija prie JT
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NAUJI 
”£I2R.Q-P.0.S LIETUVIO" 

SKAITYTOJAI
1993 metams "Europos lietuvį“ 

užsiprenumeravo Lolita Panzer iš 
Vokietijos.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

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.

Birminghame - kovo 13d., 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.

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

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

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

Bridge Gate.
Nottinghame - balandžio 3 d., 19 

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

Išpažintys prieš pamaldas.
Didžiai dėkingi ganytojui iš 

Lietuvos. Kviečiame tisus išganinga 
proga pasinaudoti.

DR Lietuvių Katalikų bendrija

J. Sankauskas - 6 sv.
M. Janulis - 7 sv.
G. Banaitis - 2 sv.

LONDONE
LIETUVIŲ NAMŲ 

BENDROVĖS PLANAVIMO 
VIENETAS

Lietuvių Namuose planavimo vie
neto žmonės buvo susirinkę 1993 
metų sausio mėn. 25 dieną. Pasi
skirstė pareigomis: vieneto pirminin
kė - Dalia Vainoriūtė, vieneto progra
mos vykdytojas - Vladas Gedmintas. 
Kultūrinės veiklos reikalus tvarkys S. 
Kasparas, finansų reikalus - John 
Juozapavičius-Millar. Biznio reika
lais užsiims Algis Koliukas, techni
kos reikalais - John McCartny, už to
limesnes ateities operacijas atsako 
Gerald Jakimavičius.

Vienetas išsakė nuomonę, kad 
pirmiausia reikia atlikti tyrimus ir 
apsvarstyti, ką ir kaip daryti su Lie
tuvių Namų bendrovės namais Lon
done, Ladbroke gardens, atsižvel
giant į dabartines aplinkybes, fakto
rius, Lietuvių Sąjungos narių pagei
davimus, finansinę padėtį, bendruo
menės resursus ir specifinius projek
tus.

Vienetas priėjo nuomonės, kad vi
si atliekami darbai turi pasiekti DBL 
S-gos narius ir Bendruomenės akci
ninkus.

Sausio mėn. 22 dienos pasitarime 
nustatytas darbo planas, kas ir kada 
pristatys savo srities raportus. Nutarta 
pakviesti Alan Baxter and Associa- 
tes-consulting civil, Strocto Rial en- 
giners ištirti Lietuvių Namų būklę. 
Be šio tyrimo beveik negalima nieko 
planuoti. Viso plano vykdymas pri
klausys nuo raporto, kokius pasitvar-

DBLS-gos Stoke-on-Trent 
skyriaus narių 
susirinkimas

įvyks kovo 27 d., 15 vai.

Br. ir Br. Puodžiūnu name, 
31 MARINA DRIVE, 

MAY BANK, 
NEWCASTLE.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

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

kymus galima daryti namo viduje, 
nes namas yra istorinis "Hesitage 
histed“.

Planavimo vienetas pageidauja, 
kad D. Britanijos lietuviai, DBL S-gos 
nariai, Lietuvių Namų Bendrovės 
akcininkai prisidėtų prie planavimo 
pasiūlymais, pageidavimais, kokia 
turėtų būti Lietuvių Namų Londone 
ateities veikla.

Juos siųsti šiuo adresu: Dalia 
Vainoriūtė, Lithuanian House, 2 
Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT.

5. Kasparas

ESTIJOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENA LONDONE
Londono estų Bendruomenė va

sario mėn. 24 dieną šventė Estijos 
Nepriklausomybės deimantinę šven
tę.

Nepriklausomybės Dienos pri
ėmimas vyko naujuosiuose Estijos 
Respublikos ambasados rūmuose, 
16 Hyde Park Gate, London SW7.

Svečius ambasados viduje pasiti
ko Estijos ambasadorius su kitais jos 
pareigūnais. Malonų įspūdį padarė 
tai, kad ambasadoriaus ir kitų parei
gūnų žmonos buvo pasipuošusios 
gražiais tautiniais rūbais.

Ambasados pašventinimo-palai- 
minimo apeigas atliko dr. Jaak 
Tavi, sakydamas: "Tegu Dievas 
laimina šiuos namus ir juose dir
bančius Estijai ir pasaulio gerovei“. 
Giesmėms vadovavo Tiina Mat- 
sama-Peterson.

Lietuviams šiame priėmime 
atstovavo J. Alkis ir S. Kasparas.

S. K.

BRADFORDE
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sausio 24 d. įvyko Vyties klubo 

narių metinis susirinkimas
Klubo pirmininkas V. Gurevičius 

savo pranešime padėkojo valdybos ir 
revizijos pareigūnams, ypač šeiminin
kėms, už uolų darbą visus metus. Prisi
minė mirusius narius, visiems atėju
siems į susirinkimą palinkėjo sveika
tos.

A. Bučys painformavo apie finan
sinę klubo veiklą, kuri buvusi patenki
nama.

Išklausyti kultūrinių reikalų vado
vo A. Gerdžiūno ir revizijos komisijos 
pirmininko P. Pucevičiaus pranešimai. 
Po trumpų diskusijų ataskaitos patvir
tintos.

I A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) | 
I prisiminimui 1935 m. jo tėvų, sesers ir artimųjų draugų I 
1 yra įsteigtas stipendijos fondas, kuriuo gali pasinaudoti1 
J visi laisvojo pasaulio lietuviai studentai, siekiantys ma-} 
J gistro arba doktorato laipsnio iš griežtųjų mokslų - vėžio { 
I tyrimo sričių (pvz., farmakologijos, biochemijos ir pan.).
I Dėl informacijos ir prašymų formų gavimo rašyti šiuo adresu: I 
I Kristina Martinkus, Dr. Kazys Martinkus Memorial I 
I Scholarchip Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629 I 
I USA. |
I Prašymų formos turi būti grąžintos iki 1993 m. gegužės 20 d. I

u "■ "
S, m, kovo 14 d., 

sekmadieni, 15.00 vai.
Lietuvių Namuose 

Londone šaukiamas 
Centrinio Skyriaus 

metinis narių 
susirinkimas

Bus renkama skyriaus valdy
ba, išrinkti atstovai į DBLS 

metinį suvažiavimą, aptaria
mi kiti skyriaus reikalai.

Laiku nesusirinkus kvoru
mui, po 20 minučių per
traukos susirinkimas bus 

pradedamas.
Centrinio skyriaus valdyba

Į klubo valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: pirmininkas - V. Gu
revičius, vicepirmininkas - A. Bučys, 
sekretorius - S. Grybas, kasininkas - R. 
Karalius, administratorė - R. Vai
čekauskaitė, kultūros reikalams - A. 
Gendžiūnas, sporto -1. Gerdžiūnienė.

Nutarta surengti pora ekskursijų ir 
kitų renginių. Kitus reikalus pasiūlyta 
spręsti klubo valdybai.

Susirinkimui pirmininkavo I. Ger
džiūnienė, sekretoriavo S. Sasnauskas.

PAMINĖTAS GIMTADIENIS
Vyties klubo pirmininko V. Gure

vičiaus iniciatyva sausio 7 d. Vyties 
klube atšvęstas Sergiejaus Sasnausko 
iš Ročdales 74-tas gimtadienis. Jie abu 
buvę kaimynai Lietuvoje. Be to, S. 
Sasnauskas ne kartą buvo Vyties klu
bo narių metinių susirinkimų prezidiu
mo sekretorius. Dalyvavę kolegos 
Jam sugiedojo Ilgiausių Metų.

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 20 d. surengtas Vasario 
Šešioliktosios minėjimas Vyties 
klube.

Kaip prityręs paskaitininkas H. 
Vaineikis pabrėžė, kad Vasario 16-tą 
paskelbtas Lietuvos Nepriklausomy
bės Aktas yra pats svarbiausias įvykis 
Lietuvos istorijoje greta Nepriklauso
mybės atkūrimo kovo 11-ąją. Senoji 
lietuvių karta išeivijoje, sakė paskaiti
ninkas, yra tos Lietuvos laisvės kovų 
gyva liudininkė. Paskaitą jis baigė žo
džiais:

"Tegul meilė dega mūsų širdyse, 
vardan tos Lietuvos vienybė težydi!"

Povilas Pucevičius pagrojo akor
deonu, padainavo ir padeklamavo. Jis 
taip pat parodė savo sukurtą video
juostą.

Abiems atsidėkota karštais ploji
mais.

Programą tvarkė A. Gerdžiūnas.
Pasivaišinta R. Vaičekauskaitės 

paruoštais užkandžiais ir kavute.
A. Bučys

Metinis Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas įvyks 1993 metų ba
landžio 24-26 dienomis Lie
tuvių Namuose, 1-2 Lad
broke Gardens, London 
WIL

D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Centro valdyba

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

Nerridale Str., West.
Wolverhampton, 

DBLS Wolverhamptono 
skyrius šaukia metinį 

susirinkimą
Bus renkama skyriaus valdy

ba, revizijos komisija ir 
atstovas į DBLS metinį 

suvažiavimą.

Visus skyriaus narius ir 
prijaučiančius 

prašome dalyvauti
Skyriaus valdyba

PASAULYJE
Jelcinas nori paveldėti 

Sovietų Sąjungos palikimą?
Rusijos prezidentas yra visur žino

mas kaip dažnai keičiąs savo nuomo
nę. Bet paskutinis jo pareiškimas su
kėlė didelį nerimą pasaulyje, jeigu Jel
cinas jį padarė savo noru ir niekieno 
neverčiamas. Prezidentas Jelcinas 
pareiškė, kad Jungtinės Tautos ir 
didžiosios valstybės turėtų suteikti 
teisę Rusijai palaikyti taiką visoje 
buvusioje Sovietų Sąjungoje. Iki šiol 
buvo skelbiama, kad tarpvalstybiniai 
santykiai turi būti grindžiami lygiatei
siškumu ir valstybių suverenitetu. Da
bar gi jis siekia savo taikos palaikymo 
teisę išplėsti ne vien buvusių kariau
jančių Azijos valstybių, bet ir Ukrai
nos bei Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Neaišku, ar jis tai pareiškė jau kaip 
dogmą, ar tik norėdamas patirti žmo
nių nusistatymą. Rusijos užsienio rei
kalų ministras Kozyrev irgi neseniai 
kalbėjo užtardamas rusų mažumas 
Baltijos valstybėse. Ir vėl - ar tai buvo 
tvirto nusistatymo pareiškimas, ar no
ras nesipykti su nacionalistais?

Ar Jelcinas galės išsilaikyti prieš 
vis didėjančią opoziciją, kuri šiandien 
jau nesiekia atkurti visos buvusios so
vietiškos sistemos? Manoma, kad re
formos būtų ir toliau tęsiamos ir po 
eventualaus Jelcino pašalinimo. Rusai 
esą nusivylę Vakarais, ypač Amerika, 
kurie permažai remia reformas. Net 
sakoma, jog norima išlaikyti Rusiją 
silpna, kad Amerika galėtų dominuoti 
pasaulyje.

Demjaniukas badauja
Prieš devynis mėnesius pagal nau

jus dokumentus buvo įrodyta, kad uk
rainietis Ivanas Demjaniukas nėra 
"Jonas Žiaurusis“, kurį Izraelio teis
mas pasmerkė mirti už žydų žudynes 
Treblinkos stovykloje. Bet ir po devy
nių mėnesių Izraelio vyriausiasis teis
mas dar nerado laiko persvarstyti jo 
bylą. Dėl to Demjaniukas pradėjo ba
dauti, kad atkreiptų pasaulio dėmesį į 
savo padėtį.

Amerika gelbsti Bosniją
Kovos buvusioje Jugoslavijoje su

pykdė Europą su Amerika. Iš pradžių 
amerikiečiai juokėsi iš Europos, kad ši 
nepajėgia susitvarkyti namie, o euro
piečiai kaltino Ameriką, kad ji nieko 
neprisideda prie konflikto nuramini
mo. Naujasis JAV prezidentas Clinto- 
nas pasišovė padėtį pakeisti ir pradėjo 
siųsti pagalbą musulmonams lėktu
vais iš Vokietijos. Po pirmųjų bandy
mų Bosnijos musulmonai nusivylę 
pareiškė, kad siuntiniai iš lėktuvų nak
ties metu buvo išmesti serbams, kurie 
kaip tik yra laikomi didžiausiais visų 
susidūrimu kaltininkais. Europiečiai 
dėl tokių žygių iš pat pradžių buvo 
nusiteikę skeptiškai, nors oficialiai 
tam ir pritarė. Jie norėtų Jugoslavijoje 
matyti amerikiečius karius greta ang
lų, prancūzų ir kitų. Žinoma, po pir
mųjų bandymų produktų išmetimai iš 
lėktuvų pasidarė tikslesni, pasiekė ir 
badaujančius musulmonus. Prie Jung
tinių Tautų Niujorke vėl buvo atnau
jintos taikos derybos tarp Bosnijos 
serbų, chorvatų ir musulmonų. Dery
boms vadovauja JT paskirti atstovai 
Cyrus Vance ir lordas Owen.

Ar užsidarys 
’’Laisvės“ radijo stotys?

Amerikoje tebesitęsia ginčai tarp 
valstybės biudžetinių įstaigų, kurios 
siekia sumažinti išlaidas, ir užsienio 
reikalų žinovų, kurie tvirtina, kad nors 
"šaltasis karas“ ir pasibaigė, "Laisvės“ 
radijo stotys tebesprendžia svarbius 
uždavinius. Tos stotys, kurias įstei
giant daug prisidėjo Liucius Clay, 
Berlyno gynėjas, ir Allan Dulles, CIA 
direktorius, yra Radio Free Europe 
("Laisvosios Europos radijo“), laidas 
transliuojanti Rytų Europai, ir Radio 
Liberty ("Laisvės radijas“), kurios 
programa skirta buvusiai Sovietų Są
jungai. Stočių gynėjai tvirtina, kad jos 
ir toliau yra reikalingos. Tas radijo 
stotis iki šiol finansavo ČIA.
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