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Sunkumų kuriant Lietuvos ateitį nemažėja
Interviu su profesoriumi Vytautu Landsbergiu

Lietuvoje daug džiaugsmo. Suprantama, kad rūpesčio, apie kurį taip 
pat žinome, šiandien irgi yra. Tikriausiai vyrauja džiaugsmo ir vilties nuo
taikos. Norėtųsi, kad džiaugsmas ir viltis pavirstų pasiryžimo ir darbštumo 
nusiteikimu, nes visiems iki šiol reikėjo ir juoba ateityje reikės daug ir kan
triai dirbti, nesitikint visose srityse labai gerų ir labai greitai pasiekiamų 
rezultatų, galbūt susitaikant ir iš anksto žinant, jog teks patirti ir sunkumų, 
ir negandų. Tačiau mes turime didžiausių dalykų, kas įkvėpia žmones - 
turime viltį ir turime ateitį.

Taip kalbėjo Vytautas Landsbergis prieš trejus metus, antrąją dieną 
po Nepriklausomybės atkūrimo, Aukščiausioje Taryboje. Mes jam primi
nėme šiuos žodžius pradėdami interviu ir paklausėme: šią Kovo 11-ąją 
ko Jums - žmogui, pirmąjam pasirašiusiam Nepriklausomybės atstatymo 
aktą - daugiau: džiaugsmo ar rūpesčio?

- Rūpesčių dabar yra daugiau. Ir 
nerimo. Tai susiję pirmiausia su 
grėsminga įvykių raida Rusijoje. 
Mes per tuos trejus metus neįsten
gėme susikurti pakankamai sava
rankiško ekonominio gyvenimo, už
tikrinti Lietuvos saugumo. Ir todėl 
tebesame taip labai priklausomi 
įvairiais atžvilgiais nuo to, kas vyks
ta pirmiausia Rusijoje. Štai kodėl 
trečiosios atkurtos Nepriklausomy
bės metinės kitaip nuspalvina tą 
pagrindinį dalyką, kurį minėjau ir 
anoje citatoje, kad mes turime ateitį. 
Ir dabar aš tai galiu pakartoti. Tačiau 
sunkumų kuriant tą ateitį nemažėja, 
nors dabar jie įgiję kitą pobūdį.

Mes žinojome, kad susidursime 
su dvejopais sunkumais. Tada, atkū
rus Nepriklausomybę, pagrindinė 
Lietuvos problema buvo taip pat ne 
visiškai nuo mūsų priklausantys 
įvykiai. Ar mus fiziškai sunaikins 
ginkluota karinė sovietų jėga, ir mes 
būsime tik atlikę savo piliečio pat
rioto pareigą , išreikšdami tautos va
lią ir teisę atkurti nepriklausomą 
valstybę? Tai būtų patvirtinta, paliu
dyta - ir netgi mus sunaikinus būtų 
lengviau Lietuvai siekti laisvės, nes 
neabejojome, kad Sovietų Sąjunga 
važiuoja į savo žlugimą. Bet žino
jome ir tai, kad jeigu Nepriklausoma 
Lietuva su savo valdžia išliks, bus 
labai sunku ir dėl to, kad sovietai iš 
anksto grasino sudaryti nepakeliamų 
sunkumų. Žinojome, kad mus spaus 
ir prievartaus pirmiausia per ūkį, per 
ekonomiką. Netrukus Gorbačiovas 
pradėjo ekonominę blokadą. Žino
ma, buvo visokių ir politinių bloka
dų, ir grasinimų, ir bandymų suskal
dyti visuomenę, pavyzdžiui, gro
biant jaunus vyrus į sovietų kariuo
menę. Visko tada buvo, daugybė 
žmonių Lietuvoje ir visame pasauly
je prisimena tą mūsų priešinimąsi

Kovo 11 dienų Lietuvos Respub
likos Seimo rūmuose įvyko iškilmin
gas posėdis Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo dienai paminėti.

Tų pačių dienų Seimo rūmuose 
Prezidentas iškilmingai įteikė aukš
čiausius valstybės apdovanojimus - 
1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordi
nus - tragiškai žuvusių Medininkuo
se Tėvynės gynėjų giminėms ir ar
timiesiems.

Vakare po šv. Mišių Arkika
tedroje ir Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Sąjūdžio iniciatyva buvo organizuo
ta vilniečių eisena į Nepriklauso
mybės aikštę. Ji užfiksuota ELTOS 
fotokorespondento G. Svitojaus 
nuotraukoje. Prie Seimo rūmų įvyko 
mitingas, jame kalbėjo Kovo 11- 
osios akto signatarai, po to buvo 
uždegti laužai, buvo dainuojamos 
tautos dainos, prisimenamos kovos 
dėl Nepriklausomybės.
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prieš trejus metus, ekonominį ir psi
chologinį sovietų karą prieš Lietuvą.

Be papildomų, tyčia Sovietų Są
jungos sudaromų mums sunkumų, 
kurie lengvai buvo numatomi, žino
jom ir tai, kad reformos, einant iš 
sovietinės socialistinės ekonomikos 
į vakarietišką laisvos rinkos eko
nomiką bus ir savaime labai sunkus 
dalykas. Iš tikrųjų reikės išmokti 
kitaip, su didesne atsakomybe dirbti. 
Ir vertinti tą darbą pagal kokybę ir 
produktyvumą nesitikint, kad Mask
va ar kuri kita sostinė padės, maitins 
neužsidirbančius sau pragyvenimo. 
Reikės užsidirbti ir žmonėms, ir 
šaliai. Ir to reikės išmokti. Mes 
tikėjome savo šalimi, savo žmonė
mis, kad jie tai sugebės. Bet buvo 
pakankamai aišku, kad bus nelengva 
ir reikės laiko.

Štai kodėl ir tada, prieš trejus 
metus, ir prieš tai, ir po to ne kartą 
esu kalbėjęs su tam tikru perspė
jimu, visai ne taip, kaip oponentų 
rinkiminė propaganda mus kaltinda
vo, neva žadėjome aukso kalnus. 
Tikrai jų niekas nežadėjo, o žadėjom 
sunkų darbą. Ir kitokį požiūrį į 
darbą, kuris vienintelis tegali sukurti 
gerovę.

Kaip ir anksčiau, turiu tą pačią 
viltį ir tikėjimą, kad Lietuva pati 
gali sukurti savo gerovę. Ir sukurs. 
Tikiuosi, kad nepames kelio dėl ta
kelio. Nes tas takelis jau ir ištryptas, 
ir užžėlęs. Takelio atgal iš tikrųjų 
net nėra...

- Reformatorinės jėgos, kurių 
lyderis Jūs buvote ir kurios apie 
Jus telkėsi, per Seimo ir Prezidento 
rinkimus patyrė nesėkmę. Ar pas
kutiniame Sąjūdžio seime priimtą 
sprendimą surengti šio judėjimo 
suvažiavimą ir sukurti pagrindinius 
Atgimimo idealus perimančią Tė
vynės atgimimo sąjungą galima 

vertinti kaip naują posūkį siekiant 
konsoliduoti reformistines, deši
niąsias jėgas, padarius išvadas, kad 
jų nepavyko suvienyti anksčiau?

- Jau netrumpą laiką tęsiasi 
svarstymas apie tai, kad visuomenė
je reikia veikti remiantis griežtes
nėmis politinių partijų struktūromis. 
Sąjūdis yra nepakankamai apibrėžta 
organizacija, duodanti idėjų, galinti 
pakviesti žmones tam tikroms vien
kartinėms arba trumpalaikėms akci
joms pareikšti pilietinę valią, kuria 
paskui remiasi politikai. Bet reikia 
nuolat, normaliai funkcionuojančios 
organizacijos. Sąjūdis nepajėgia 
toks būti. Ir mes norime įkurti po
litinę partiją. Štai tas ir bus dabar 
projektuojama ir daroma.

- Ar svarstomos naujosios 
politinės organizacijos bendradar
biavimo su Parlamento dauguma, 
Prezidentu perspektyvos Lietuvos 
bendram labui, ar tai būtų politinio 
revanšo siekimas?

- Bendradarbiavimas realizuoja
mas pačiame Seime nuolat siūlant 
parlamento daugumai atsižvelgti į 
opozicijos pažiūras, į jos konkrečius 
pasiūlymus ieškoti geresnių spren
dimų negu tie, kuriuos pateikia Sei
mo dauguma, jau iš anksto nutarusi, 
kad tik taip reikia spręsti vieną ar 
kitą klausimą. Aš matau neišnau
dojamas galimybes tos sąveikos, 
kuri turėtų būti demokratiniame par
lamente tarp daugumos ir opozici
jos. Dauguma turėtų sugebėti priimti 
bent dalį opozicijos minčių, idėjų 
potencialo ir panaudoti jį bendram 
reikalui. Galbūt mums dar pasiseks 
pasiekti šiek tiek daugiau tokio 
bendradarbiavimo arba naudingos 
konfrontacijos, nes ir konfrontacija 
turi būti. Jinai išliks ir gali duoti 
naudos ne tik per kitų rinkimų me
chanizmo pajudėjimą. Gali būti, kad 
Seime atstovaujamos politinės jėgos 
turės tokią minčių keitimosi gali
mybę pasitarime pas Prezidentą, ką 
mes prieš kurį laiką pasiūlėme.

Seimo visumos posėdžiuose su 
dauguma yra sunku bendrauti, nes 
joje veikia mmios dėsniai arba soli
darumas iš anksto padarytiems 
sprendimams, kurie viso parlamento 
nebesvarstomi. Svarstymas būna tik 
tam tikras ritualas, v ne geresnio 
varianto ieškojimas.

Naujoji partija, kurią mes tikimės 
įkurti, turėtų papildyti esamų pa

grindinių Lietuvos politinių partijų 
panoramą. Nemanau, kad būtų rei
kalinga dar viena, maža, kur nors 
paraštėje atsiradusi papildoma parti
ja. Jeigu ji perims Atgimimo ideo
logiją ir pasirems Sąjūdžio nuošir
dumu bei intelektualine baze, ji gali 
būti įtakinga. O tokios įtakingos, 
vakarietiškos konservatorių tipo 
politinės partijos vieta Lietuvoje dar 
neužimta. Ji geriau galėtų atlikti per
mainų variklio ir Nepriklausomybės 
sargo vaidmenį negu dabartinis Są
jūdis, kuris stokoja nuolatinės struk
tūrinės veiklos.

- LDDP dauguma parlamente, 
Prezidentas, atėjęs iš tos partijos 
lyderio posto - tai, kiek galime 
spręsti, netikėta daugeliui išeivijos 
lietuvių. Jūsų nuomone, kokios jų 
galimybės dabar padėti Lietuvai 
įsitvirtinti pasaulyje, eiti Nepriklau
somybės, demokratijos, ekonomi
kos pertvarkymo keliu?

- Manau, kad išeivija turėtų labai 
branginti tai, kas pasiekta - būtent 
atkurtą Nepriklausomybę. Išeivija 
turėtų būti labai jautri kiekvienam 
momentui, kuris riboja tą Nepri
klausomybę ir kreipia Lietuvą į ko
kios nors pusiau priklausomos, sa
telitinės valstybės padėtį. Išeivija 
turėtų daug atidžiau ir iš arčiau 
stebėti situaciją Lietuvoje, ir ypač 
Lietuvos politiką santykiuose su 
Rusija. Žinau, kad mūsų tautiečiai 
užsienyje neabejingi Lietuvai, todėl 
taip ir bus.

Ryšys su Lietuva, bendravimas 
su ja neturi būti orientuojamas į val
džią ar tik per esamą valdžią. Man, 
pavyzdžiui, atrodo, kad išeivijos 
lietuviai - biznio žmonės - galėjo ir 
anksčiau, galėtų ir ateityje daug dau
giau investuoti mūsų krašte, paska
tinti finansų cirkuliaciją, naujų dar
bo vietų kūrimą. Net ir tuo atveju, 
jeigu čia nėra pelno požiūriu pati 
naudingiausia ir saugiausia šalis.

Mes žinome, kad išeivija labai 
norėjo Nepriklausomos Lietuvos. 
Tai tegul nori jos pakankamai stip
riai, sutikdama net rizikuoti kokiu 
nors kapitalu, kadangi žmonės Lie
tuvoje rizikavo daugiau.

- Skaitytojams būtų įdomu, kuo 
pasikeitė Jūsų asmeninis, privatus 
gyvenimas palyginti su Jūsų gyven
imo laikotarpiu, kai buvote AT
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Įvykiai Lietuvoje

Šeštasis premjeras - 
Adolfas Sleževičius

Kovo 10 dieną Seimas atviru 
balsavimu priėmė nutarimą - 70 
balsų (prieš 13, susilaikė 23) pri
tarta Prezidento pasiūlymui Lie
tuvos Respublikos Ministru Pir
mininku paskirti Adolfą Šleže
vičių. Per 15 dienų jis įpareigotas 
sudaryti vyriausybę ir pristatyti ją 
Prezidentui. Tai-šeštasis ministrų 
kabineto vadovas po Lietuvos 
Respublikos atkūrimo.

2 puslapyje spausdiname trum
pą naujojo premjero gyvenimo 
aprašymą.

V. Baldišius atleistas

Kovo 10 dieną Prezidenas Sei
mui pasiūlė patenkinti Lietuvos 
banko valdybos pirmininko atsis
tatydinimo pareiškimą. Seimas 
balsų dauguma (už 86, nė vieno 
prieš, 13 susilaikė) tą pareiškimą 
patenkino.

Kainos auga toliau
Pieno ir mėsos kainos Lietu

voje vėl šoktelėjo. Pavyzdžiui, 
Klaipėdoje mėsos kombinato 1 kg 
I kategorijos jautienos skerdienos 
(nerūšiuotos) nuo kovo 8 d. jau 
kainavo 242 talonus (buvo 109 
tai.), III kategorijos kiaulienos - 
265 (203) talonus.

Kovo mėnesį vidutiniškai maisto 
produktai turi pabrangti 30 procen
tų. Brangs daržovės, vaisiai, duona 
ir pyrago gaminiai, paukštiena, mė
sa, pienas. Prognozuojamos kainos: 
jautiena brangs 2 kartus, kiauliena ir 
paukštiena - 20-30 proc., pienas ir jo 
produktai - 10-20 proc.

Kainų ir konkurencijos tarny
bos skyriaus viršininkė Aldona 
Guobienė "Tiesos“ laikraštyje 
aiškino, kad maisto kainų kilimą 
lemia dvi priežastys. Pirma - 
smukusi žemės ūkio produktų ga
myba. Per 1992 metus ji sumažėjo 
apie 40 procentų. Dėl to padidėjo 
jos savikaina.

Antra - naftos, dujų, metalo ir 
kitų žaliavų kainas ėmė diktuoti 
Rytų kaimynai. Pavyzdžiui, nafta 
ir dujos pabrango 464 kartus! Kai 
už žaliavas (o jų įsivežama apie 90 
proc.) tenka mokėti pasaulinėmis 
kainomis, į pasaulinius ima ly
giuotis ir mūsų gaminamos pro
dukcijos kaštai. Štai Lietuvoje 
pagamintų prekių kainos vidutiniš- J 
kai ūgtelėjo 25 kartus.

Protestuodami prieš kainų kė
limą, kasdien vis sunkėjantį senų 
žmonių gyvenimą kovo 10 d. Vil
niaus pensininkai prie Seimo su
rengė piketą.

Susitikimas 
Prezidentūroje

Kovo 9 d. Respublikos prezi
dento A. Brazausko iniciatyva 
įvyko jo susitikimas su Seimo 
opozicijos, susivienijusios į Tė
vynės santarą, lyderiu V. Lands
bergiu.

Beveik dvi valandas trukusia
me pokalbyje buvo gvildenami 
įvairūs klausimai, tarp jų - santy
kių su Lenkija, Rusija ir Vokietija 
problemos, diskutuota dėl žemės 
ūkio, bankų ir švietimo sistemų 
tolesnės reformų strategijos, aptar
ti atskiri pozicijos ir opozicijos 
santykių aspektai.
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Vytautui Landsbergiui-Žemkalniui - 100 metų Sunkumų kuriant Lietuvos 
ateitį nemažėja

Kovo 10-ąją sukako 100 metų 
architektui Vytautui Landsbergiui- 
Žemkalniui. Jis gimė Linkavičiuose 
(buv. Panevėžio aps., dab. Pakruojo 
raj.). Jo senelis kovojo 1831 metų su
kilime, o tėvas - dramaturgas varpi
ninkas Gabrielius - 1894 metais už 
dalyvavimą tautiniame judėjime prieš 
Rusijos carizmą buvo ištremtas iš 
Lietuvos. V. Landsbergis-Žemkalnis 
prasidėjus kovoms už nepriklauso
mybę išėjo savanoriu į Lietuvos ka
riuomenę, grįžo artilerijos kapitonu, 
apdovanotas Vyčio Kryžiumi.

1925 m šis žmogus baigė Romos 
aukštąją architektūros mokyklą ir 
grįžo į Lietuvą. Iš pradžių jam teko 
projektuoti statinius Kybartuose, Kė
dainiuose ir kituose nedideliuose 
miesteliuose. Vėliau jis dirbo Kaune, 
1939 m. atvyko į Vilnių. Čia pirmiau
sia jis baigė dabartinio Dailės muzie
jaus rekonstrukciją, mat Rotušę ke
tinta paversti prezidentūra, ėmė tvar
kyti dabartines Arkikatedros ir Dau
kanto aikštes. Buvo ketinama toliau 
rekonstruoti atgautą sostinę. V.

SEPTYNIOS ĮDIENOS
Neleistinos 

Rusijos kariškiu 
Kelionės

LDDP palaikantis laikraštis 
"Tiesa" kovo 9 d. susi rūpinęs, 
kad NVS kariškiai važinėja per 
Lietuvos sieną be jokių leidimų.

"Lietuvos pasieniečiai vis 
dažniau sulaiko NVS kariškius, 
kurie įvairiais būdais bando įva
žiuoti į Lietuvą“. - rašoma laik
raštyje. Iš kariškių paprastai ati
mami kariniai bilietai arba jie 
sulaikomi. Krašto apsaugos mi
nistras A. Butkevičius kreipėsi į 
Užsienio reikalų ministeriją, pra
šydamas, kad Rusijai būtų pra
nešta apie neleistinus NVS kariš
kių veiksmus.

Ir pęnkiu minučių 
gailą.

Kiek laiko skirti televizijoje 
opozicijos pasisakymams ? Laik
raštis "Europa" N r. 5 piktinasi, 
kad Seimo Tėvynės santaros na
riai panoro "vėl visą valandą per 
savaitę tuščiai kvaršinti galvas 
Žiūrovams".

Toliau rašoma: “opozicionie
rius būtų galima suprasti, jei jie 
paprašytų, tarkim, penkių minu
čių per tris mėnesius. Tiek laiko 
visiškai užtektų porai pareiškimų 
perskaityti". Laikraštis primena, 
kad LTV yra išlaikoma valstybės, 
ir opozicijos pretenzijos šiuo at
veju - tuščias pinigų švaistymas.

Landsbergis-Žemkalnis prašė gabius 
lenkų architektus pasilikti Lietuvoje, 
kartu su jais parengti Vilniaus rekon
stravimo projektą, tačiau tų planų 
įgyvendinti nepavyko atėjus rusams, 
prasidėjus karui.

1930-1940 m. pagal V. Landsber
gio-Žemkalnio projektus Lietuvoje 
pastatyta 5 vidurinės mokyklos, 10 li
goninių, 4 visuomeniniai ir 4 pramo
nės pastatai, 20 gyvenamųjų namų, 10 
įvairių paminklų.

Prisiminkime "Pieno centro“ rū
mus Kaune, kurie 1937 metais Pary
žiuje tarptautinėje parodoje buvo ap
dovanoti diplomu. 1936 metais Len
kijoje pastatyto paminklo narsie
siems Lietuvos lakūnams, perskri- 
dusiems Atlantą, S. Dariui ir S. Gi
rėnui autorius - irgi V. Landsbergis- 
Žemkalnis.

Šio žmogaus-gyvenimas - tai-gyva 
Lietuvos istorija su visais jos džiaugs
mais ir skausmais. Jis gyveno ir Lie
tuvos Respublikos kūrimo metu, pa
tyrė ir sovietų invaziją, ir nacių okupa
ciją, tremties dalią (paskui vokiečių

Nelengva studentu 
dalia

Savaitraštis "Amžius“ N r. 10 
supažindina skaitytojus su nelengva 
studentų dalia sunkiomis dabar
tinėmis ekonominėmis sąlygomis. Iš 
stipendijos studentas kasdien gali 
nusipirkti tik du puodelius kavos. O 
kaip gyventi?

Straipsnyje "Ar saldus žodis - 
stipendija?“ aprašomos įvairios stu
dentų uždarbiavimo formos. Viena 
mergina kepa bandeles ir pristato 
jas kavinei, kita daro iš sausų gėlių 
mažus paveikslėlius, atvirutes. Stu
dentai budi ligoninėse, dėsto pamo
kas mokyklose, namuose. Kai ku
riems tai labai reikalinga repeticija 
ateičiai, be to. už užsidirbtus pini
gus studentai neretai patys mokosi 
užsienio kalbų. Bandymai kaip nors 
suorganizuoti darbo centrą ar stu
dentų darbo biržą nepavyko. Indi
viduali iniciatyva, pasirodo, efekty
vesnė. Beje, studentams šiuo metu 
atsiranda galimybė išvažiuoti pa
dirbėti vasarai į užsienį. Tik kol kas 
labai ribotas tokių laimingųjų skai
čius, problemos ir su amžina bėda 
Lietuvai - užsienio kalbų mokė
jimu.

Dievo ir tikėjimo
Žmonių širdyse 

nesunaikinsi

Krikščionių demokratų laik
raštyje "Apžvalga“ N r. 9 prana
šaujama lietuviškojo Liurdo (tiks
liau - liurdų) šlovė pasaulyje. 

išvežtą sūnų Gabrielių karui baigiantis 
pasitraukė į Vakarus, iki 1959 metų 
gyveno Vokietijoje ir Australijoje, po 
to grįžo į Lietuvą). Bet sulaukė ir 
Atgimimo džiaugsmo.

1988 metų spalio 22-ąją V- Lands
bergis-Žemkalnis Vilniuje Sporto rū
muose atidarė Sąjūdžio steigiamąjį 
suvažiavimą, tada jo dalyvių buvo su
tiktas audringais plojimais.

Iš tų Sąjūdžio pirmojo suvažiavi
mo dienų ir ši V. Gulevičiaus (ELTA) 
nuotrauka, kurioje matome garbingąjį 
jubiliatą su sūnumi Vytautu.

Vytauto Landsbergio-Žemkalnio 
100-asis jubiliejus iškilmingai pami
nėtas kovo 9 d. Vilniaus rotušėje. 
Sūnūs Vytautas ir Gabrielius atly
dėjo jį į sceną. Jubiliato kūrybinį 
kelią apžvelgė architektūros mok
slininkė Jolanta Kaučienė. Garbų 
šimtametį sveikino ministrai, Lietu
vos miestų ir įvairių organizacijų 
vadovai. Perskait/ta daugybė pa
dėkos ir sveikinimo telegramų, tarp 
jų Respublikos Prezidento.

ELR

"Šiluva“ - lietuvių tikėjimo 
simbolis. Apie ją žino beveik visi 
pasaulio kraštai. Visas pasaulis 
jau žino ir tai, kad 1993 m. Lie
tuvoje, taip pat ir Šiluvoje lanky
sis šv. Tėvas Jonas Paulius II. Jau 
dabar galima numatyti, kokiu ste
buklingu didmiesčiu taps Šiluva“. 
Bęt jei Prancūzija didžiuojasi 
vienu Liurdu, tai Lietuvoje jų 
greitai žada padaugėti. Laikraščio 
straipsnyje "Kai siautėjo ateizmo 
uraganas“ rašoma apie vieną kai
mo moterėlę Šakių rajone, kuriai 
rodėsi Kristus, Marija. Savo na
muose ji įsirengė altorėlį, nelyg 
mikroliurdelį. Bet kadangi tai vy
ko sovietmečiu, tai ją paguldė į 
psichiatrinę ligoninę. Vėliau pa
leido. Tačiau dar po kiek laiko jos 
sodybą nugriovė, nes per tą vietą 
nutarė tiesti lėktuvų, skirtų žemės 
ūkio darbams, pakilimo taką. Mo
terėlė gavo butą miestelyje.

Rodos, nieko čia nepaprasta, 
šimtai tokių istorijų Lietuvoje, bet 
ši dabar atgimė iš naujo. Vieta, 
mat, buvo stebuklinga. Laikraštyje 
teigiama, kad socializmo kūrėjams 
svarbu buvo ne žemės ūkis, dėl ko 
buvo vykdomos tos ar kitos staty
bos, o ideologinė kova. Svarbu 
buvo išgriauti besikuriančią kop
lytėlę... "Tai baisus nusikaltimas 
prieš Žmogų ir Dievą. Tačiau Die
vo ir tikėjimo dorų žmonių širdyse 
nesunaikinsi. Dabar Kristaus ir 
Marijos apsireiškimo vietoje vi
dury asfalto juostos tikinčiųjų lė
šomis pastatyta medinė koplytėlė, 
kur nuoširdžiai garbinamas Kris
tus ir Švč. Marija“ (Na, o lėktuvai 
pagerbdami šią stebuklingą vietą 
turės dardėti aplinkiniais laukų 
keliais... - aut.).

V. Dimas 

pirmininku: koks užimtumas, 
ryšiai su visuomene, žurnalistais, 
kelionės ir kt.

- Laisvo laiko neatsirado. Žino
ma, savo veiklą reikia kitaip pro
jektuoti. Ir jos turinys pasikeitė, 
nes ankstesnėse savo pareigose aš 
daug dirbau Lietuvos užsienio poli
tikos srityje, o dabar galiu čia tik 
dalyvauti kaip Seimo užsienio 
reikalų komiteto narys ir Lietuvos 
delegacijos narys Europos Tarybos 
parlamentinėje asamblėjoje, žino
ma, ir šiaip reikšdamas savo nuo
monę bei iniciatyvas, kadangi galiu 
naudotis savo vardu, kol jis nepa
mirštas. Manau, tai yra reikalinga - 
sakyti savo nuomonę, poziciją dėl 
visokių naujų poslinkių, pavyz
džiui, Rusijos politikoje, dėl keb
lumų ir spaudimų, kurie daromi 
Lietuvai, ir panašiai. Aišku, mano 
tarptautiniai kontaktai, užsienio 
kelionės įgavo kitą pobūdį - tai 
nebe susitikimai su valstybių gal
vomis ir valstybinių santykių derini
mas, bet veikiau informavimas, 
viešosios nuomonės formavimas.

Daug laiko tenka skirti Sąjūdžio 
reorganizavimui, kai kuriems anks
čiau nepadarytiems literatūriniams 
darbams. Šiaip taip pabaigiau savo 
knygą - gal atsiminimų ar pasa
kojimų apie Lietuvos kelią į Nepri
klausomybę, kuriame man teko 
dalyvauti. Tas darbas labai užsi
tęsė. Jeigu turėčiau nors truputį 
daugiau laiko, tokių darbų yra eilė, 
bet iki jų neprieinu. Daug sulaukiu 
užsakymų, pageidavimų, kvietimų 
dalyvauti konferencijose, skaityti 
paskaitas užsienyje. Į kai kuriuos 
renginius, matyt, reikės nuvažiuoti.

Darbas pačiame Seime irgi nėra 
vien sėdėjimas visumos posėdžių 
salėje. Tai ir opozicijos pasitari

Vokietijos pramoninkai - Kaune
Kaune dvi dienas vyko Vokie

tijos ir Lietuvos pramoninkų susi
tikimai. Daugiau kaip 40 tos užsie
nio valstybės firmų, tarp kurių bu
vo ir "Mercedes Benz“, "Deutsche 
Waggonbau“, "Bundesdruckerei“, 
daugelio prekybinių ir konsultaci
nių įmonių atstovai, dalyvavo dis
kusijose, lankėsi pas būsimus part
nerius. Jų tikslas išsiaiškinti tar
pusavio bendradarbiavimo galimy
bes, aptarti abiem pusėms naudin
gus interesus.

Renginį organizavo Vokietijos 
ūkio modernizavimo tarnyba RKW 
ir Kauno pramonės, prekybos bei 
amatų rūmai. Iš Kauno vokiečių

Adolfas Šleževičius
Gimė 1948 m. vasario 2 d. Šiaulių 

rajono Miršiškės kaime. 1971 m. bai
gęs Kauno politechnikos instituto me
chanikos fakultetą, trumpą laiką dirbo 
Kauno maisto pramonės technikumo 
dėstytoju. 1971-1977 m. buvo Kauno 
pieno kombinato vyresniuoju inžinie- 
riumi-konstruktoriumi, vyriausiuoju 
mechaniku, vyriausiuoju inžinieriumi.

1977-1981 m. buvo mėsos ir pieno 
pramonės ministro pavaduotojas, 
1981-1983 m. Liaudies ūkio akademi
jos prie SSSR Ministrų Tarybos klau
sytojas (neakivaizdiniu būdu mokėsi 
sąjunginiame ekonomikos-finansų 
institute). 1983-1989 m. LKP CK ag
ropramoninio komplekso vedėjo pa
vaduotojas, 1989-1990 m. - "Pieno 
centro“ pirmininkas. K. Prunskienės 
vyriausybėje jis tapo žemės ūkio mi
nistro pirmuoju pavaduotoju, juo buvo 
iki 1991 m.

Nuo 1991 m. iki šiol buvo Lietuvos- 
Norvegijos bendros įmonės "C.-Olsen- 
Baltic“ prezidentas.

1982 m. apgynė ekonomikos moks
lų kandidato disertaciją, docentas. Pa
rašė dvi mokslines monografijas ir 50 
straipsnių agrarinės ekonomikos temati
ka. 1992 m. stažavosi JAV Ajovos uni
versitete. Nuo 1992 m. - Lietuvos 

mai, ir Užsienio reikalų komiteto 
veikla, ir spaudos konferencijos, 
susitikimai su užsienio politikais 
arba žmonėmis, kurie nori su ma
nimi pasitarti, perduoti kokią non 
informaciją ar supažindinti su 
problema.

Ta prasme privatus gyvenimas 
nepasikeitė. Jo nėra.

- Ar lieka laiko muzikai?
- Nelieka... Kartais nueinu į 

koncertą, kai atvyksta tokios pa
žįstamos įžymybės kaip J. Me
nuhinas, ar kai koncertuoja mano 
žmona (Gražina Ručytė - Lietuvoje 
žinoma pianistė - EL). Labai retai 
galiu pats sau paskambinti - nebent 
kelias minutes poilsiui. O muziki
nių leidybinių užsakymų turiu jau 
kelinti metai. Tik nėra galimybių 
juos atlikti.

- Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Mindaugas Milieška

P.S. Šį interviu ketinome pa
skelbti praėjusiame numeryje, ko
vo 11 d. Nors prieš kelionę į Stras
būrą p. V. Landsbergis buvo labai 
užimtas, rado laiko atsakyti į "EL“ 
klausimus. Jis nespėjo Vilniuje 
vizuoti atsakymų, todėl interviu 
tekstą pasiėmė į kelionę. Peržiū
rėtą lėktuve tekstą V. Landsbergis 
Frankfurte prie Maino įteikė vie
nam tądien į Vilnių skridusiam as
meniui, kad šis perduotų "EL". 
Deja, mes to teksto negavome, to
dėl kovo 11-ąją interviu su V. 
Landsbergiu išspausdinti negalė
jome. Teko laukti pašnekovo, kol 
jis grįš namo.

Taigi toks mažas "detektyvas“ 
su šiuo interviu. Gal kada nors mus 
pasieks pirmasis egzempliorius su 
V. Landsbergio autografu.

ELR

pramoninkų delegacija dviem die
noms išvyko į Rygą, paskui tiek pai 
laiko viešės Taline.

Šie susitikimai - pirmasis tarp
tautinės bendradarbiavimo progra
mos etapas. Kovo 15-19 dienomis 
numatyta apibendrinti rezultatus ir, 
jais remiantis, Vokietijos vyriausy
bei pateikti siūlymus dėl paramos 
Lietuvai investicijų kvalifikacijos 
kėlimo ir kitose srityse. Rengi 
n tuose Kaune dalyvavo Vokietijos 
ambasados darbuotojai, PHARE 
programos Lietuvoje generalinis 
koordinatorius Derekas F. Blinkas,

ELI

pienininkų asociacijos prezidentas.
Priklausė LDDP tarybai. Kai vieša 

buvo suž’ ota, jog Prezidentas jį siū
lys į premjerus, A. Šleževičius pa
skelbė, kad sustabdo savo naryst! 
LDDP.

Žmona Birutė irgi baigusi Kaune 
politechnikos instituto mechanikos 
fakultetą, dabar namų šeimininU 
Turi dvi dukteris - 21 metų Kristinui 
8 metų Aistę.

Eli
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Antrasis biudžetas
Kaip jau trumpai pranešėme, va

sario 23 d. Seimas po ilgų diskusijų 
patvirtino Lietuvos Respublikos biu
džetą 1993 metams (finansiniai me
tai prasideda sausio 1 d.). Jo pajamų 
dalis - 116333 mln. talonų, išlaidų - 
121569 mln. Pagrindinės pajamų da
lies pozicijos yra šios (mln. tai.):

fizinių asmenų pajamų mokestis
- 16 867;
juridinių asmenų pelno mokestis
- 27 934;
pridėtosios vertės mokestis
- 45 330;
akcizai - 21 676;
pajamos iš valstybės nuosavybės
- 10 276.
Išlaidų dalyje viso yra 122 pozici

jos, iš kurių pagrindinės yra šios:
Respublikos Prezidento institucija 
-60;
Seimas - 530;
Vyriausybė (premjero aparatas - red.) 
-34 L
Žymiai daugiau lėšų tenka 

atskiroms žynyboms. Prioritetas skir
tas agrariniam ūkio sektoriui - 42 000 
mln. talonų (įskaitant 20 000 mln. 
talonų vyriausybės kreditą) ir teisė
tvarkos institucijų stiprinimui.

Kalbant apie teisėtvarkos institu
cijas, sunku jų išlaidose atskirti ad
ministracijos išlaikymo išlaidas nuo 
tiesioginių funkcijų (tai parodys jų 
praktinis realizavimas). Vis dėlto ak
centas gana svarbus, nes visuomenė 
reikalauja konkrečiai ir realiai kovoti 
su išaugusiu postsovietiniais laikais 
nusikalstamumu. Valstybinėms insti
tucijoms ar stambesnėms privačioms 
firmoms tai gal ir nesudaro didesnės 
grėsmės, tačiau labai rūpi privatiems 
asmenims.

Vidaus reikalų ministerijos išlai

dos numatytos 7355 mln. talonų.
Krašto apsaugai paskirta 6047 mln. 

talonų, kultūrai ir švietimui - 7390 mln.
Pradžioje minėtas pavėlavimas 

tvirtinant biudžetą susijęs su gana 
prieštaringomis nuostatomis, kurių 
prisilaiko skirtingos Seimo frakcijos. 
Biudžeto komiteto pirmininko K. Jas- 
kelevičiaus (LDDP atstovas) nuomo
ne, šių metų biudžetas skaitmenine iš
raiška didesnis už pernykštį, tačiau dėl 
infliacijos jis iš esmės perpus mažesnis.

K. Jaskelevičius mano, kad biudže
tas nėra savarankiškas reiškinys. Jis 
atspindi bendrą ūkinę situaciją. Biu
džetas galėtų atlikti infliacinį postūmį 
tuo atveju, jeigu deficitas, kuris 
įkalkuliuotas į išlaidas, peržengtų 
protingas ribas. Šiuo atveju to neatsi
tiko - deficitas numatytas tose ribose, 
kurios buvo siūlomos Tarptautinio va
liutos fondo ir praktikuojamos dauge
lyje pasaulio valstybių. Buvo daug- 
ginčų dėl pajamų ir išlaidų struktūros, 
bet kompromiso keliu pasiektas tam 
tikras balansas.

Būtent infliacija - ją pažaboti so
cialinių ir kitų reikmenų sąskaita arba 
nežabojant į ją atsižvelgti - tapo kerti
niu diskusijų Seime objektu. Daugu- 
rrią turinčios LDDP frakcijos nuomo
ne, staiga nutraukus dotacijas iš biu
džeto gali įvykti socialinis sprogimas 
ir todėl infliacija yra realybė, kurią rei
kia turėti galvoje formuojant biudžetą 
ir ypač jo pajamų dalį - augs užmo
kestis, pelnas (pinigine išraiška), augs 
ir biudžeto pajamos. Todėl K. Jaskele- 
vičiaus nuomone, dabartinis biudžeto 
deficitas (per 5 mlrd. tai.) nėra toks 
baisus. Be to, K. Jaskelevičiaus duo
menimis, dabar vien Vilniuje iš 9 000 
privačių bendrovių mokesčius moka 
tik pusė. Todėl Finansų ministerijai 

Kaziukas Vilniuje

sustiprinus savo veiklą (jai biudžeto 
išlaidos padidintos ir sudaro 1097 
mln. tai.), pajamos taip pat turėtų iš
augti.

Kitos nuomonės laikosi opozici
ja, kuri vadina biudžetą infliaciniu 
dėl dviejų priežasčių. Pirma - jo defi
citas, antra - dalinami pinigai, ’’kurių 
nėra“. Paskutinis teiginys įgauna vis 
didesnę prasmę, kadangi gamybos 
lygis mažėja. Kada šis mažėjimas 
sustos, niekas nežino. V. Landsbergis 
šį biudžetą pavadino ’’pavojingu mū
sų viltims stabilizuoti ekonomiką“.

Kadangi biudžetas priimtas, jis 
pradėjo veikti. Kiek būtų įvairių 
nuomonių - vyriausybinės progra
mos (geresnės ar blogesnės) bus 
vykdomos, o tai jau valstybės veiks
numo požymis. Kitas dalykas yra 
tas, kad Prezidentas teigia, jog sava 
valiuta - litas - bus įvestas per kelis 
artimiausius mėnesius. Tai, savo 
ruožtu, taip pat turėtų stabilizuoti 
ekonomiką ir sumažinti infliaciją. 
Estijos pavyzdys gana prieštaringas 
(parduotuvės atrodo kaip Švedijoje, 
o atlyginimai 60 dolerių per mėnesį), 
bet jis skatina kuo daugiau dirbti ir 
uždirbti.

Žinoma, ’’tomorrow never 
knows“. Šiuo požiūriu visi Baltijos 
kraštai yra unikaliai nepalankioje si
tuacijoje - pasaulyje daug pavyzdžių, 
kaip iš normalaus vystymosi kelio 
pereiti į diktatūrą ir komandinę eko
nomiką, bet atgalinio patyrimo dar 
nėra. Kituose Rytų Europos kraš
tuose būta privataus sektoriaus. To
dėl dabartinė Lietuvos raida tiesiog 
neįmanoma be klaidų. Jeigu mes lai
ku jas suprasime ir visi kartu gerano
riškai jas taisysime, o ne ieškosime 
priešų tarpusavyje, yra viltis, kad ke
lią iki normalaus krašto nueisime 
greičiau.

Algirdas Kasperūnas

Kiek Lietuvos ūkyje yra 
pagrindinio kapitalo?

Šitaip formuluodami klausimą 
įneš ketiname įvertinti krašto ūkio pa
grindinio kapitalo dydį ir jo struktūrą, 
remdamiesi Lietuvos Statistikos de
partamento Metraštyje pateikiamais 
duomenimis, atsiribodami nuo, ma
nau, skaitytojui žinomų mūsų ekono
minių sunkumų bei kitų dalykų, kurie 
gali vienaip ar kitaip koreguoti verti
nimus ne tik pasirinktoje srityje.

Metraštis yra turiningas, įdomus 
leidinys, nors gal jame ir noretųsi ma
tyti kiek "šviežesnės“ statistikos ar 
kitokios terminologijos. Štai paskuti
niųjų metų (1992 m.) Metraštyje Lie
tuvos ūkio šakų pagrindiniai fondai 
(šitai mes suprasime pagrindinio kapi
talo sampratos atitikmeniu) 1990 me
tų pabaigos (arba 1991 m. pradžios) 
sugretinamomis kainomis apibūdina
mi šiuo skaičiumi - 41528 mln. tl. 
(Metraštyje - mln. rb. Tolesniame ver
tinime rašysime mln. tl.). Tai per 50 
proc. viso krašto nacionalinio turto. 
Šiuos metus palyginus su 1986 m. 
pradžia, jų dydis padidėjo 28,8 proc. 
arba 9291 mln. tl. Minimu laikotarpiu 
visų ūkio šakų pagrindinio kapitalo 
apimtis vidutiniškai kasmet padidėda

Pagrindinis gamybinis 
kapitalas = 100% 
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vo per 6,5 procento arba 2323 mln. tl.
Visų ūkio šakų pagrindinio kapitalo 

dalį sudaro pagrindinis gamybinis kapi
talas. 1991 m. pradžioje ši dalis buvo 66 
proc., t. y 32 punktais daugiau negu pa
grindinio negamybinio kapitalo, kuris 
šiame laikotarpyje vertinamas 13937 
mln. t. Įdomu ir tai, kad 1991 m. pra
džią palyginus su 1986 m. pradžia, pa
grindinio gamybinio kapitalo apimčiai 
padidėjus 29,4 proc. arba 6274 mln. tl., 
o pagrindinio negamybinio kapitalo - 
27,6 proc. arba 3017 mln. tl., praktiškai 
nepakito jų struktūrinė vieta viso ūkio 
pagrindiniame kapitale. Imant visą lai
kotarpį, susiklostė tokia padėtis. Pa
grindinis gamybinis kapitalas viduti
niškai- kasmet padidėdavo 6,7 proc. ar
ba 1569 mln. tl., o pagrindinis negamy
binis kapitalas atitinkamai - 0,04 proc. 
ir 754 mln. tl. Reikšmingesnį pagrindi
nio gamybinio kapitalo vaidmenį viso 
ūkio pagrindinio kapitalo kitime rodo 
ir bendro padidėjimo dalis. Štai 1991 
m. pradžioje 67,5 proc. visų ūkio šakų 
pagrindinio kapitalo padidėjimo sudarė 
pagrindinio gamybinio kapitalo augi
mas. Susiklostė turiniu artima situacija 
ir vertinant pagal ūkio šakas.

Pagrindinis negamybinis 
kapitalas = 100%
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negamybinių šakų

Visą savaitę Vilnius gyveno Ka
ziuko mugės šurmuliu. Prasidėjusi 
Kalvarijų turgavietėje, mugė atėjo ir į 
Vilniaus senamiestį. Čia įvyko ir Lie
tuvos Kultūros fondo organizuotas 
didžkukulių (arba daug kas sako: ce
pelinų) konkursas.

Komisijai teko paragauti trijų rūšių 
didžkukulius: su mėsa, su varške, su 
grybais. Valgytojai vertino ir tešlos, ir 
įdaro skonį, padažų kokybę. Nutarta, 
kad skaniausi “Žeimos“ akcinės bend
rovės virėjų didžkukuliai.

’’Žeimos“ virėjai, kaip ir buvo ža
dėta, vasarą važiuos į Paryžių, į Baltų 
dienas, ten vaišins didžkukuliais pran
cūzus.

Į Lietuvos rekordų knygą įrašytas 
restorano “Senasis lokys“ pagamintas 
didžkukulis su mėsa. Jis svėrė 5 kg 230 
g. Kukulio ilgis - 42 cm, skersmuo - 45 
cm, ilgis aplink visą - metras. Šio re
kordininko, kuriam buvo sunaudota net 
9 kilogramai bulvių ir 800 gramų jau
tienos bei kiaulienos, komisija nesu
valgė - tik perpjovė ir paskanavo.

Mariaus Baranausko nuotrau
kose: Kaziuko mugės akimirkos 
Vilniaus senamiestyje.

Agentūra ’’Factum" jį įtraukė į 
naujai rengiamą Lietuvos rekordų 
knygą.

ELR
Iš diagramos duomenų matyti, kad 

1991 m. pradžioje svaresnę pagrin
dinio gamybinio kapitalo dalį sudarė 
pramonei tenkantis kapitalas. Pa
lyginti su 1986 m. pradžia ši dalis pa
didėjo 3 punktais (nuo 8287 mln. tl. 
iki 11664 mln. tl.). Žemės ūkio ir 
transporto dalys sumažėjo atitinkamai 
2 ir 1 punktu. Kita vertus, šių ūkio 
šakų kapitalo apimtis padidėjo: žemės 
ūkio nuo 7692 mln. tl. iki 9272 mln. 
tl., o transporto nuo 2899 mln. tl. iki 
3490 mln.tl.

Kiek kita situacija pagrindinio ne
gamybinio kapitalo šakinėje struktū
roje. Čia svaresnė vieta tenka butų 
ūkiui. 1991 m. pradžią palyginus su 
1986 m. pradžia šios ūkio šakos kapi
talas padidėjo 28,3 procento arba nuo 
6438 mln. tl. iki 8260 mln. tl. Per visą 
laikotarpį butų ūkio pagrindinis nega
mybinis kapitalas vidutiniškai kasmet 
padidėdavo 6,4 proc. arba 456 mln. 
tl.. komunalinio ūkio ir buitinio gy
ventojų aptarnavimo atitinkamai 6,7 
proc. ir 102 mln. tl., o sveikatos ap
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Pramonė 1 1664 10726 +938
Žemės ūkis 9272 9956 -684
Transportas 3490 3752 -262
Statyba 1191 H 39 +52
Ryšiai, prekyba, kitos 
materialinės gamybos šakos 1974 2018 -44

Skaitytojas, be abejo, atkreips 
dėmesį į daug ką sakančius ketvir
tos skilties duomenis. Trečios skil
ties duomenys apskaičiuoti remian
tis bendru ūkio šakoms didėjimo 
tempu, atitinkančiu pagrindinio 
gamybinio kapitalo didėjimo tempą 
(1.294). Kita vertus, nurodyti skai

saugos, švietimo, mokslo ir kitų nega
mybinių šakų - 5,8 procento ir 197 
mln. tl. Tačiau šakinė pagrindinio ne
gamybinio kapitalo struktūra iš esmės 
nepakito.

1991 m. pradžią palyginus su 
1986 m. pradžia, pagrindinio gamybi
nio kapitalo padidėjimo tempai apima 
intervalą nuo 20,4 proc. transporte iki 
40,8 proc. pramonėje. Iš viso padidė
jimo 54 proc. tenka pramonės kapita
lo padidėjimui, 25 - žemės ūkio, 9 - 
transporto, 5 - statybos ir 7 - ryšių, 
prekybos, kitų materialinių gamybos 
šakų. Vidutiniai metiniai padidėjimo 
tempai tokie: pramonės - 8,9 proc. 
(arba 844 mln. tl.), žemės ūkio - 4,8 
(395 mln. tl.), transporto - 4,7 (arba 
148 mln. tl.), statybos - 7,9 (78 mln. 
tl.) ir ryšių, prekybos, kitų materiali
nių gamybos šakų - 6,1 (104 mln. tl.).

Kokia būtų susiformavusi pagrin
dinio gamybinio kapitalo šakinė su
dėtis, jei būtų išlikusi 1986 m. pra
džios struktūra, galima matyti iš šios 
lentelės duomenų: 

čiai tėra Lietuvos ūkio pagrindinio 
kapitalo apibendrinantis vaizdas. 
Vaizdas be pagrindinio kapitalo 
produktyvumo, kuriam turi įtakos 
nusidėvėjimo lygio, kiti gretutiniai 
ir tolimesni dalykai.

R. Valkauskas 
docentas
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Skandinavistikos katedra 
Vilniaus Universitete

Nuotraukoje: (iš kairės) Erika Sausverdė, Karin Nordquist, Annmari 
Skak-Nielsen ir Trond Thue Vilniaus universiteto kiemelyje.

A. Jonušo nuotr.
Karin Nordquist įsikūrė Pilies 

gatvėje, tad Universitetas jai - ranka 
pasiekti. I Vilnių ji atvažiavo prieš 
porų metų iš Švedijos (Ostersund) 
mokyti lietuvius švedų kalbos. "Man 
čia gera, jaučiuosi lyg namuose“ - sa
vo pasirinkimu patenkinta K. Nord

Tarptautinis concordia universitetas Taline 
laukia studentų

Nukritus geležinei uždangai, 
50 metų skyrusiai mus nuo pa
saulio, Lietuva ir Vakarai ieško 
bendrų sąlyčio taškų: verslo žmo
nės tiria investicijų ir bendradar
biavimo galimybes, politiniai eks
pertai analizuoja ir bando prog
nozuoti postkomunistinio krašto 
situaciją. Lietuvos menininkai 
prezentuoja taip mažai Vakarams 
težinomą mūsų kultūrą, studentai 
svajoja apie Amerikos ir Europos 
universitetus, biznio mokyklas. į 
kurias orientuojasi ir šiuolaikiniai 
biznieriai. Pirmenybė dažnai ati
duodama JAV, nes tai šalis, turinti 
gilias biznio tradicijas, ne vienas 
jau yra sėmęsis žinių jos mokslo 
šventovėse. Žinoma, jei už viene
rius mokslo metus studentas galė
davo sumokėti iki 20 000 US do
lerių. Dabar įgyti amerikietišką iš
silavinimą bus galima ir Taline, 
kur šį rudenį atidaromas Tarp
tautinis concordia (lotynų kalba 
"santarvė") universitetas. Ateityje 
daugelis pasaulio miestų gali tu
rėti šias mokymo įstaigas, bet kol 
kas vienintelis yra Talinas. Ame
rikoje concordia universitetai vie
nija 10 mokymo įstaigų. Pirmąją 
Amerikoje įkūrė liuteronai XIX a. 
pabaigoje. JAV yra 3000 koledžų 
ir universitetų, 1200 iš jų yra pri 
vatus, tarp kurių ir concordia uni
versitetai. Privačios aukštosios 
suteikia žymiai gilesnes žinias ir 
platesni išsilavinimą nei valstybi
nes. bet mokslas jose yra labai 
brangus. Žinomiausias privatus 
universitetas - Harvardas. Vieneri 
metai čia kamuoja 20 000 US do 
lerių, o concordia universitete 
mokslo metai 12 000. Šios su
mos nejaukiai atrodo ir amerikie

quist. Nors ji galėjo važiuoti dirbti į 
didžiuosius Amerikos miestus ar, pa
vyzdžiui, į Pekinu. "Anksčiau aš bu
vau įvairiose šalyse, o dabar esu Lie
tuvoje. Man čia patinka darbštūs stu
dentai, įdomu dirbti su iš skirtingų 
šalių atvykusiais dėstytojais."

čio akimis žiūrint, o mums yra tie
siog fantastiškos. Bet norintiems 
studijuoti Taline nereikia išsigąsti - 
vieneri mokslo metai Pabaltijo ir 
Rytų Europos šalių atstovams kai
nuos 1500 US dolerių. Tereikia su
sirasti finansavimo šaltinį ir gauti 
garantinį raštą, kad esi pajėgus 
sumokėti už visus mokslo metus. 
Po to, jei pasiseks įstoti, už kiek
vieną semestrą reikės sumokėti po 
500 US dolerių. Gali būti, kad į 
Taliną atvyks studijuoti ir va
kariečiai: nors jiems nebus taikoma 
nuolaida mokesčiui už mokslą (jie 
turės sumokėti 12 000 US dolerių), 
bet pragyvenimas Estijos sostinėje 
pigesnis nei Vakaruose.

Tarptautiniame Talino univer
sitete kol kas tėra viena specialybė 
- tarptautinis biznis. Ji pasirinkta 
kaip viena populiariausių. Vėliau, 
galima manyti, specialybių spektras 
plėsis. Talino concordia universite
tas koordinuos savo veiklą su Mil- 
vokio miesto Viskonsino concordia 
universitetu, šie universitetai turės 
bendrą prezidentą iš Viskonsino, 
amerikietiškasis universitetas teiks 
finansinę.pagalbą. Nors mokymo 
programa bus identiška amerikie
tiškąja!, Talino universitetas išlai
kys savarankiškumą ir nepriklauso
mybę. Estai Martas ir Marry Ann 
Susi, trečius metus gyvenantys 
JAV ir rašantys mokslini darbą, 
užims rektoriaus ir prorektorės 
postus. Lietuvoje Talino tarptauti
nis concordia universitetas taip pat 
turi savo atstovę - Birutę Oną Pa- 
lovienę-.

Ji pasakojo, kad mokslas univer
sitete truks ketverius metus, baigę 
studentai gaus bakalauro laipsni. 
Mokymosi programa suskirstyta į

Skandinavistikos katedra Vilniaus 
universitete, kur dėstytoja dirba K. 
Nondquist, atidaryta 1991-ųjų rugsėjį. 
Jai vadovauja latvė Erika Sausverdė, 
kuri supažindino ir su kitais savo ko
legomis - norvegais Trond Thue ir 
Guttorm Frre, Annmari Skak-Nielsen 
ir Ebbe Flatan iš Danijos, su vie
nintele lietuve Jurga Urbonavičiene.

Kalbėjomės neilgos pertraukos 
tarp paskaitų metu. Kai paprašiau 
papasakoti apie katedros šiandieną, 
E. Sausverdė pirmiausia pasi
džiaugė:

- Sulaukėme nuostabiai ir tiek 
daug dirbančių, o taip pat siekiančių 
Lietuvos visuomenėje pritapti specia
listų. Jie atvažiavo čia po konkurso, 
kuri organizavo 1991 metais Estijoje, 
Latvijoje, o taip pat ir Lietuvoje ati
daryti danų, norvegų ir švedų lekto
riai. Atvažiavo, palikę savo darbus, 
šeimas, namus. Čia gyvena kur kas 
prastesnėmis sąlygomis ir gauna pa
lyginti menką atlyginimą. Tuo tarpu 
tokios organizacijos, kaip Švedų 
institutas, Norvegijos užsienio rei
kalų ir Švietimo ministerijos. Danijos 
švietimo ministerija, atsiuntusios 
šiuos puikius dėstytojus, taip pat pa
sirūpino, kad turėtume iš ko kalbų 
mokyti ir mokytis.

E. Sausverdė prisiminė, kaip ji 
prieš šešerius metus atvažiavo dirbti į 
Baltų filologijos katedrą ir Univer
sitete rado tik vieną švedų-rusų kalbų 
vadovėlį. Dabar Skandinavistikos ka
tedra kaupia savo biblioteką, kur jau 
yra nemažai vadovėlių, žodynų, gro
žinės bei mokslinės literatūros. Tiki
masi, kad ir ateityje susilauks pana
šios paramos, kuri padeda studen
tams mokytis dirbti kompiuteriu, 
naudotis videoaparatūra, kopijavimo 
technika. To daug kas dar neturi. Ta
čiau skandinavistams labai norėtųsi 
ne vien tik gauti, bet ir patiems kažką 
duoti, nors tai sunkiau. Telieka 
džiaugtis bendraujant su universite
tais: Švedijoje - su Stokholmo ir Up
salos bei Lundos, Norvegijoje - su 
Oslo ir Trandheimo. Universitetinio 

tris - rudens, pavasario, vasaros - 
semestrus nuo rugsėjo iki liepos. 
Pirmais mokslo metais studentai 
mokysis keturias dienas per savai
tę, likusį laiką skirdami kalbos 
tobulinimui ir savarankiškam dar
bui - juk mokomasi bus anglų 
kalba. į Talino universitetą at
vyks Viskonsino dėstytojai, Bal
tijos regiono ekonomiką ir poli
tiką dėstys šių šalių specialistai.

Kokius reikalavimus reikia 
Įvykdyti, norint paragauti ameri
kietiško mokslo vaisių? Kandi
datų atestato vidurkis t. ri būti ne 
mažiau kaip keturi. Angį • kalbos 
žinios bus tyrinamos naudojant 
ne populiarųjį TOEFL, bet Miči
gano testą: per 75 minutes reikės 
atsakyti į 100 klausimų, leidžiama 
padaryti ne daugiau kaip 42 klai
das. Trečia, ką turės padaryti sto
jantysis. tai užpildyti stojimo pa
reiškimą ir sumokėti 25 US do
lerius prieš laikant testą. Ši suma 
sėkmės atveju bus įskaitoma į 
mokslo metų kainą. Nepavykus ji 
liks universiteto kasoje. Ir ketvir
tas reikalavimas - dvi mokytojų 
rekomendacijos anglų kalba.

Stoti į Talino concordia uni
versitetą galima jau dabar. Besi
mokantys paskutinėje klasėje gali 
pateikti pažymą apie I ir II tri
mestro vidurkį, o abitūros egza
minus galės laikyti jau įstoję (aiš
ku. jei pasiseks).

Į Tarptautinio concordia uni
versiteto atstovybę Lietuvoje jau 
kreipėsi vienas kandidatas, pernai 
baigęs Vilniaus S. Nėries mokyk
lą. Jis jau įvykdė pateiktus reika
lavimus ir laukia rezultatų patvir
tinimo iš Talino.

Erika Umbrasaitė 

lygio pažintys mezgasi ir su Danija.
"Geriausius studentus vienam ki

tam semestrui galime išsiųsti į Skan
dinaviją“ -jau iš pakilaus E. Sausver- 
dės tono galima suprasti, kokios svar
bios šios kelionės ir studentams, ir 
dėstytojams. Nors jaučia gerą pavy
dą, nes pati išvažiuoti tegalėjo po as
pirantūros ir kelių darbo metų. O štai 
dabartiniai studentai pernai Trond- 
heime lankė vasaros kursus, sėkmin
gai išlaikė egzaminą, tai yra, prilygo 
norvegų studentams. Tai, E. Sausver- 
dės manymu, liudija, kokius gerus 
mokytojus jie turi Lietuvoje. Šiuo 
metu keturi studentai mokosi Stok
holme, o jų išvykai lėšų surinko K. 
Nordquist. Ji pernai kalėdinių atosto
gų metu važinėjo po Švediją, rodyda
ma skaidres ir pasakodama apie Lie
tuvą. Švedams Lietuva dar toks toli
mas kraštas, kaip daugeliui lietuvių - 
Švedija. Nors jų susidomėjimas 
Skandinavijos šalimis ir jų kalbomis 
pastaruoju metu vis didėja. E. Saus
verdė pastebėjo:

- Prieš porą metų čia buvo visiš
kai skirtinga situacija, negu kad Lat
vijoje, o ypač Estijoje. Skandinavams 
šios dvi šalys kur kas artimesnės ne 
vien tik geografine prasme. Jeigu 
švedai, užsukę į kurią nors Estijos 
įstaigą, dažnai susikalba švediškai, 
tai Lietuvoje šią kalbą moka vienas 
kitas vertėjas. Tuo tarpu šiais metais 
Lietuvos ir Norvegijos, Danijos,

Lietuvoje siekti mokslų pigiau
Jau kelinti metai Vilniuje technikos 

universitete studijuoja žmonių iš Arti
mųjų Rytų. Už mokymą studentai iš 
svetur moka konvertuojama valiuta. 
Daugiau negu atsieina studentui iš Lie
tuvos, bet gerokai mažiau negu studijos 
kainuotų kad ir Libane. Žinant dabar
tinę Lietuvos ekonominę padėtį, kai 
mokslo reikalams iš biudžeto skiriama 
apgailėtina suma, Technikos uni
versitetas surenka tiek lėšų, kad užten
ka susimokėti už šildymą ir dar lieka 
vienam kitam skaičiavimo centrui įsi
gyti. Pavasarį buvo sumanyta atsiskirti 
nuo universiteto, o jau rugsėjo mėnesį 
pradėjo darbą Tarptautinio mokymo 
centras, kuris turi padėti Lietuvai įsilieti 
į Vakarų ekonomiką, pramonę, trans
portą. Programa dėstoma anglų kalba. 
Nemažai literatūros, vadovėlių gauta iš 
Amerikos, dalis pirkta savo lėšomis.

Leidinių pristatymas

Besidominantys mūsų tautiečių 
gyvenimu JAV. jų kultūrine, politine 
veikla turi galimybę įsigyti Čikagoje 
leidžiamų periodinių žurnalų. Kai 
kuriuos čia pristatome.

Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės 
ir tautinės kultūros žurnalas - 
"Laiškai lietuviams**. Išeina kas mė
nesį. išskyrus liepą ir rugpjūtį, yra 18 
psl. apimties. Paskutiniame metų nu
meryje skelbiamas visų per metus iš
spausdintų straipsnių sąrašas. Metinė 

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono i 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 1 PA, 

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

526668
Užs. 782

Švedijos bendradarbiavimas apiną 
vis naujas sritis, taip kartu didėja į 
poreikis mokėti ne vien rusiškai 
angliškai ar vokiškai.

Tačiau mes, Skandinavistikos h 
tedros dėstytojai, siekiame, kad stu- 
dentai ne tik išmoktų kalbų, bet į 
kad kartu gautų akademinį išsilavini, 
mą, kad baigę. Universitetą, galėti 
dirbti įvairiose srityse. Jie studijuoji 
skandinavų filologijos speckursą, k 
toriją, net senąją islandų kalbą, lanke 
lietuvių ir filologijos dalykų paskaį. 
tas.

Trijuose kursuose mokosi ketu 
riasdešimt penki studentai, vyriau 
šieji - švedų, antrakursiai - norvegų 
pirmakursiai - danų kalbas. Taigi kit? 
žiemą pirmieji bakalaurai, o dar pc 
pusantrų- pirmieji magistrai. Be to 
vieną iš skandinavų kalbų studijuoji 
matematikai, fizikai, ekonomistai į 
kitų specialybių studentai.

- Mes stengiamės padėti kiekvie 
nam ir todėl ieškom gal iki šiol Vi) 
niaus universitetui neįprastų skandi 
naviško stiliaus studijų, siekiame į 
siūlome tokį platų išsilavinimą, ri 
dangi norime, kad busimieji special 
istai sugebėtų kuo daugiau nuveiki 
artindami Lietuvą ir Skandinaviją 
kad jie galėtų kurti Lietuvoje skan 
dinaviškas saleles, - kalba E. Saus- 
vende.

Danutė Šiaudinį

Jau sukaupta nebloga biblioteka.
Būsimiesiems inžinieriams dėsto 

savi dėstytojai, tobulinęs! užsieniuose. 
Padeda ir tautiečiai, atvykstantys pa
dirbėti Lietuvos labui semestrą ar vi
sus mokslo metus. Šiaip ar taip, kūri
mosi laikas įveiktas sėkmingai. Pava
sarį pirmą kursą baigs 26 lietuvaičiai 
ir 8 atvykėliai. O jau nuo rugsėjo pir
mos architektų, statybininkų ir elek
tronikų specialybių turėtų mokytis 50 
žmonių. Stojančiųjų žinios tikrinamos 
pagal vidurinės mokyklos programą, 
atskirai - užsienio kalbos mokėjimas.

Tarptautinio mokymo centras yra 
įsikūręs Vilniuje. Saulėtekio 11. te!. 
36-49-63. Taigi užsienyje gyvenan
tiems lietuvaičiams atsiveria nebloga 
galimybė išsimokslinti ir tėvų žemėje. 
Pigiau, bet nė kiek ne blogiau.

Salomėja Čieiškim

prenumerata - 15 dol., atskiras numf 
ris - 1,5 dol. Adresas: "Laiškai lietu 
viams“, 2345 VV. 56th Street 
Chicago, Illinois 60636.

Ateitininkų federacijos let 
džiamas katalikiškos lietuviška 
orientacijos žurnalas "Ateitis“. Ta 
maždaug 22 psl. apimties leidinys 
išeinantis kartą per mėnesį. Metine 
prenumerata (JAV ir Kanadoje) - ii 
dol. Vieno leidinio kaina - 2 dol 
Adresas: Juozas Polikaitis, 721 
South Sacramento Ave., Chicago* 
IL (4)629,1 ISA. Tel: (312) 434-2241
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Butina įamžinti diplomato 
B. K. Balučio atminimą

Kreipimasis į tautiečius užsienyje

Prisiminimai

Šilalės partizanų kovos prieš 
raudonuosius okupantus

i

1992 m. gruodžio 30 d. suėjo 25 
metai nuo veiklaus visuomeninko ir 
gabaus diplomato Broniaus Kazio 
Balučio mirties. Jo visas gyvenimas 
buvo pašvęstas lietuvių tautai, dar
bas - Lietuvos valstybei.

Tik gaila, kad Lietuvos visuome
nė, o ypač jaunimas, mažai žino apie 
Lietuvos Respublikos 1918-1940 
metų politikų, diplomatų nuopelnus 
kuriant ir stiprinant savo krašto 
valstybingumą. Žino mažai dėl pa
čios paprasčiausios priežasties - 
Lietuvoje komunistinio režimo lai
kotarpiu buvo griežtai draudžiama 
rašyti apie Nepriklausomybės laikų 
veikėjus ir propaguoti juos.

Tiesa, tuo sunkiu tautai metu šias 
spragas mėgino užpildyti tautiečiai, 
gyvenantys užsienyje. Nors jų nuo
pelnai didžiuliai, visko jie padaryti 
negalėjo. Be to, dar iki šiol ne visos 
užsienyje išleistos politinių ir visuo
meninių veikėjų biografijos pasiekia 
mus Tėvynėje. Atkūrus 1990 m. ko
vo 11 d. Lietuvos valstybingumą, to
kios knygos reikalingos ne tik tauti
niam auklėjimui. Dabartinė Lietuvos 
valdininkija, neturinti didesnės vals
tybės valdymo patirties, gali ir priva
lo jos pasisemti iš praeities. Ikikari
nėje Lietuvoje jau buvo susiformavu
sios tradicijos įvairiose valstybės 
veiklos srityse, tarp jų ir diplomatijo
je. Lietuvos diplomatai per 20 metų 
sukaupė nemažą bendravimo su už
sienio valstybių politikais patyrimą. 
Žinojo darbo atskirose šalyse speci
fiką, tų šalių pozicijas ir gyvybinius 
interesus. Visa tai daugiau ar mažiau 
yra aktualu ir šiandien.

B. K. Balučio kaip Amerikos lie
tuvių visuomenininko ir Lietuvos

Kovo 16-17 d. sukanka pen
kiasdešimt metų nuo nacių repre
sijų prieš lietuvių inteligentiją, 
skaudžiai atsiliepusių Lietuvos 
kultūrai. Tai buvo vokiečių oku
pacinės valdžios kerštas už Lie
tuvos gyventojų mobilizacijos į 
SS legioną boikotą ir sužlug
dymą. už antinacinę rezistenciją, 
kurioje įvairiomis formomis daly
vavo beveik visa lietuvių tauta. 
Buvo suimti 46 lietuvių profeso
riai, kunigai, mokytojai, žurnalis
tai, inžinieriai, lietuvių savivaldos 
pareigūnai, studentai ir kt. Kitas 
nacių smūgis tuomet teko Lietu
vos aukštosioms mokykloms, 
įvairioms švietimo ir mokslo 
įstaigoms. Buvo uždaryti Vil
niaus ir Kauno universitetai, nu
trauktas algų mokėjimas Lietuvos 
Mokslų Akademijos darbuoto
jams.

Gestapo suimtieji greitai at
sidūrė Štuthofo koncentracijos 
stovykloje. Čia 1943 m. pavasarį 
žuvo, nuo ligų ir išsekimo mirė V. 
Tumėnas. S. Puodžius, Z. Ma- 
saitis, A. Tumėnas, K. Bauba, A. 
Januševičius, I. Budrys, P. Kerpė,

"Vado- leidykla Kaune su "Va
gos“ leidykla Vilniuje sudarėme 
sutartį bendrai išleisti Adomo Gal
diko kūrybos albumą. Paulius Ga
launė. vienas žymiausių Lietuvos 
menotyrininkų, Adomą Galdiką 
vertino kaip antrą figūrą po M. K. 
Čiurlionio dailės padangėje Lie
tuvoje. Žymus mūsų dailininkas 
Jungtinėse Valstijose rašo, jog pa
sauliui parodžius šį dailininką ”ne 
tik Galdikas, bet ir Lietuva bus ge
riau suprasta, kad Nepriklausomy
bės ši tauta, savo kūrybinėmis ga- 

diplomato karjera puikiai iliustruoja 
sunkų mūsų tautos ir Tėvynės kelią į 
laisvę, į tarptautinį pripažinimą, sie
kimą įsitvirtinti pasaulio šalių šeimo
je. Kad B. K. Balutis buvo iškilus 
diplomatas, liudija ir toks gyvenimiš
kas epizodas. Kartą paskutinis prieš
karinės nepriklausomos Lietuvos už
sienio reikalų ministras Juozas Urb
šys buvo paklaustas apie B. K. Balutį 
kaip asmenybę. Ministras susimąstė 
ir lyg apgailestaudamas atsakė, jog 
gyvenimas lėmė taip, kad jų abiejų 
keliai dažnai apsilenkdavo ir labai 
artimari bendrauti neteko. Ir čia pat 
gerbiamasis J. Urbšys pakėlė ranką 
žmogaus ūgio lygyje sakydamas: 
"Balutis buvo toks, o aš prieš jį 
buvau (nuleido ranką iki kelių) toks“. 
Taip simboliškai buvo įvertinta B. K. 
Balučio didelė diplomatinė patirtis, 
jo kaip valstybės veikėjo kompe
tencija. Lietuvos valstybės archyve 
išlikusi dokumentinė medžiaga pa
tvirtina, kad B. K. Balučio nuomonės 
įvairiausiais klausimais teiraudavosi 
Užsienio reikalų ministerija, ji dažnai 
padarydavo taip, kaip jis patardavo.

Galima drąsiai teigti, kad B. K. 
Balučio biografija - tai mažytė mūsų 
tautos XX amžiuje istorija. Istorija su 
savo prieštaravimais, žymiais laimė
jimais ir praradimais. Si iškili asme
nybė yra nusipelniusi tautiečių dėme
sio ir įamžinimo, tai visų mūsų reika
las. Rengiama monografija apie šį di
dį mūsų tautos sūnų - tik vienas iš šio 
diplomato išlaikymo tautos atmintyje 
būdų. Tai gana sudėtingas darbas, 
nes Lietuvoje yra išlikę nedaug do
kumentų apie B. K. Balutį, išskyrus 
jo diplomatinę veiklą 1919-1940 me
tais. Rengiamos monografijos auto-

50 metų po nacių represijų
B. Grigas, vėliau - kunigas A. Lip- 
niūnas, Lietuvos švietimo gene
ralinis tarėjas P. Meškauskas-Ger
mantas, atlikęs Konrado Valenrodo 
vaidmenį ginant Lietuvos kultūrą 
nuo nacių užmačių.

Nepaisydama šių ir vėlesnių 
represijų, lietuvių tauta nepalūžo, 
toliau priešinosi okupantų mėgini
mams panaudoti jos sūnus hitleri
nei karo mašinai ir tuo prisidėjo 
prie Europos tautų antinacinės 
rezistencijos ir kovos. O Štuthofą, 
kuriame kalėjo apie 4 tūkstančiai 
įvairių tautybių Lietuvos gyven
tojų, galima laikyti lietuvių antina
cinės rezistencijos dalyvių kančių 
simboliu.

Renginiai, skirti 1943 m. nacių 
represijų metinėms ir rezistencijos 
dalyvių bei Štuthofo aukų pager
bimui, prasidėjo Vilniuje š. m. 
kovo 16 d. 16 vai. 30 min. šv. Mi- 
šiomis Šv. Jono bažnyčioje. Kovo 
17 d. pusės amžiaus senumo įvy
kiai buvo prisiminti Kaune. Vy
tauto prospekto ir Kęstučio g. kam
pe, ant pastato, kuriame 1941-1944 
m. buvo gestapo įstaiga, sienos ati
dengta paminklinė lenta. Tame pa

Ruošiame A. Galdiko albumą
liomis ir savybėmis, tos laisvės bu
vo verta“. Mažai turime tokių iški
lių asmenybių, kuriomis galėtume 
pasidžiaugti patys ir su pasididžia
vimu parodyti kitiems.

Šio dailininko kūrybos leidimui 
norime pasitelkti mūsų tėvynę my
linčius lietuvius, dabar gyvenančius 
užsienyje. Albumų norėtume iš
leisti reprezentacinį, todėl jį spaus
dinti ketiname Austrijos ar Italijos 
spaustuvėse, kad galėtume platinti 
visame pasaulyje. Suprantama, tai 
pareikalaus daug lėšų, ir mes be 

riui mažai žinomas B. K. Balučio 
veikla ir gyvenimas 1905-1919 me
tais Amerikoje ir ypač gyvenimas 
Anglijoje 1940-1967 metais. Tai ir 
yra pagrindinės spragos siekiant nu
šviesti jo gyvenimą ir darbus. Todėl 
kreipiuosi į tautiečius, kurie pažinojo 
diplomatą ar žino, kas su juo bendra
vo, ieškau galinčių pasidalinti savo 
atsiminimais ar turinčių išlikusių do
kumentų, laiškų, nuotraukų, kurių 
kopijos padėtų plačiau ir giliau paro
dyti B. K. Balučio asmenybę ir 
nuopelnus Lietuvai.

Pono Petro Varkalos (Balučio 
bendradarbio Anglijoje) duomeni
mis, B. K. Balutis rašė savo dieno
raštį, kurį sudarė net 24 sąsiuviniai. 
Po diplomato mirties dienoraštį ir 
kitus asmeninius dokumentus pavel
dėjo Amerikos lietuvio J. Bačiūno 
žmonos giminaitis Mr. Reymond 
Bartz. Šie dokumentai ne tik svarbūs 
rašant apie B. K. Balutį, bet ir reikš
minga mūsų tautos istorijai medžia
ga. Gal tautiečiams yra žinomas tos 
medžiagos likimas ir pono R. 
Bartz'o adresas? Teko sužinoti, kad 
ir diplomato dukra Ada gyvena 
Jungtinėse Valstijose (Kaliforni
joje), bet tikslaus adreso neturiu. 
Kreipiuosi į tautiečius prašydamas 
parašyti adresu: dr. Juozas Skirtus, 
Liudo Giros 78-59, 2035 Vilnius, 
Lietuva-Lithuania. Ir už mažiausią 
informaciją būsiu visiems dėkingas.-

Tuo pačiu noriu nuoširdžiai pa
dėkoti jau atsiliepusiems tautiečiams 
iš Anglijos: "Šaltinio" redaktoriui 
gerbiamam kunigui S. Matuliui, ger
biamam p. S. Kasparui ir gerbia
mam p. P. Varkalai.

dr. Juozas Skirius

čiame pastate (Vytauto 79), 
Darbo ir kultūros rūmuose, 
pradėjo veikti ekspozicija, įvyko 
minėjimas, buvo įteikti atminimo 
medaliai.

Kovo 18 d. prisiminti istoriją 
galės vilniečiai. Lietuvos Mokslų 
Akademijos centrinėje biblioteko
je (Žygimantų 2/8) atidaroma pa
roda "Nacių represijos prieš lietu
vių inteligentus“.

Lietuvos istorijos institute 
(Kosciuškos 30) prasidės konfer
encija. Joje pranešimus skaitys 
mokslininkai, taip pat antisovi- 
etinės ir antinacinės rezistencijos 
dalyvis, buvo Štuthofo stovyklos 
kalinys Jonas Pajaujis, atsimini
mais dalinsis kiti 1940-1944 m. 
Lietuvai save aukoję žmonės ir jų 
artimieji.

Istorija - gyvenimo mokytoja. 
Tad norisi tikėtis, kad istorinė at
mintis skatins istorikus tyrinė
jimams. straipsniams, knygoms, o 
Lietuvos žmones, bent dalį jų, - 
kantrybei ir ištvermei sunkiu 
dabarties laikotarpiu.

Stanislovas Buchaveckas

sponsorių neapsieisime. Esant Lie
tuvoje dabartinei ekonominei padė
čiai, savame krašte paramos rasime 
nedaug. Todėl norime per "Europos 
lietuvį“ kreiptis į tautiečius - gal 
kas sutiks būti mūsų pagalbinin
kais. Prašome mums parašyti.

Mūsų adresas: 
Donelaičio 6, 3000 Kaunas, 

Lietuva - Lithuania, 
tel.: 22 84 51.

A. Baranauskas 
"Vados“ direktorius

Štai partizanai iš Vaitinėnų kaimo 
Kazimieras (1927-1951 m.) ir Stasys 
Rudminai (1930-1951 m.) buvo 9 ha 
žemės savininko sūnūs, Alfonsas At- 
kočius (1922-1951 m.) - mažažemis. 
Jonas Poška ir Atutis iš Obelyno kai
mo taip pat, Petras Poška iš Vaitinė
nų - vidutinio ūkininko sūnūs, Anta
nas Jonušas - bežemis, dirbęs staty
bininku. Bežemis buvo ir Juozas 
Meilė bei kt. Petras Girčius, Zenius 
Tarvydas, broliai Mečius ir Petras 
Jankauskai turėjo jų po 5-7 ha že
mės. Tarp partizanų rėmėjų, ryšinin
kų irgi daug buvo mažažemių vaikų. 
Minėtos Zofijos Venskutės tėvai tu
rėjo du ha žemės, Barbora Misevi- 
čienė-Gulinskienė buvo statybininko 
žmona (slapyvardis "Ramunė)“. Al
fonsas Južinskas ("Žaibas“, "Mar
sas“) buvo mažažemis, žemdirbiai 
buvo Vincas Tvarijonas iš Grimzdų 
kaimo, Bronius Katutis iš Skerdynų, 
Petras Daukšys iš Nasvytalių km. ir 
kt. Miške buvo daug mokinių, studen
tų. Apie Žvingius, Žygaičius par
tizanavo Kauno universiteto studentas 
Antanas Kondrotas, gimnazistai 
Silvestas Šerpytis iš Leviškių, Šilalės 
gimnazistas Rupšlaukis (’Trimitas“) 
ir kt. "Šturmas“ tarnavo pas Gvaldų 
kaimo gyventoją Balčių ir tapo parti
zanu. Tokių pavyzdžių buvo daug.

Lietuvos partizanų gretose kovojo 
ir moterys. Štai Koste Stankutė-Ži- 
lienė iš Laukuvos kovėsi "Ruteinio“ 
būryje ir žuvo Girėnų kaime besiver
žiant iš apsupties. Emilija Vaitkutė- 
Stonienė iš Stirbiškių kaimo iš pra
džių buvo partizanų ryšininkė, o vė
liau partizanavo. Suimta kalėjo Ken- 
gyvo lageriuose. Gyvena Klaipėdoje. 
Onutė Jagminaitė-Stonienė, gimusi 
1926 m., iš Spraudaičių, kovojo Pa
jūrio apylinkėse kartu su vyru Vin
centu Stoniu, gimusiu 1913 m. Palo- 
bysčio kaimo. Abu žuvo 1951 m. 
Butkų kaime prie Dvandenio ežero. 
Stonio slapyvardis buvo "Žalgiris“. 
Jadvyga Pūdžemyte, pagal patėvį ži
noma kaip Rupšyte ("Drebulė“), gi
musi 1928 m., laiškininkė iš Kvėdar
nos valsčiaus Alksnynio kaimo, žuvo. 
Ji 1953 m. tapo išdavystės auka. Ka
zys Rimkus, jo žmona Elzbieta ir 
duktė Vlada iš Alkupio buvo aktyvūs 
partizanų rėmėjai, maitino juos, kol 
patys nebeturėjo ko valgyti. Čekistai 
sudaužė, bet jiems nepavyko įrodyti, 
kad Rimkai yra partizanų rėmėjai. Ire
na Petkutė, gimusi 1932 m., iš Lauku
vos, žuvo 1953 m. Liucė Paulikaitė iš 
Radvyčio buvo ryšininkė. Pajutusi če
kistų pavojų, išėjo į mišką. Bet ją suė
mė. Tardė Kvėdarnoje vadinamajame 
raudoname name (saugumo centras), 
kol užmušė. Ieva Atminaitė-lndzilevi- 
čienė, gimusi 1921 m., Kvėdarnos 
valsčiaus Gvaldų kaime, gyveno Da
riaus kaime prie Judrėnų. Partizanavo 
kartu su vyru Antanu Indzilevičiumi, 
kilusiu iš Dariaus kaimo ir išėjusiu į 
mišką 1946 m. Ji žuvo 1947 m. Da
riaus kaime. Palaidota Kvėdarnoje 
gyventojų rūsiuose prie Mogylų (žy
dų kapų). Stasė Irtmonaitė ("Aušre
lė“) iš Jucaičių kaimo partizanavo 
kartu su broliais Aleksandru ir Mečis
lovu Irtmonais (pirmasis vadovavo 
būriui). Kiaukų kaime per susirėmimą 
su saugumiečiais sužeidė jos brolį 
Aleksandrą. Ji galėjo pasitraukti, bet 
grįžo prie brolio ir didvyriškai gynėsi, 
nukaudama du kareivius, sužeisdama 
karininką, nušaudama ir jų šunį. Buvo 
sužeista. Pritrūkus šovinių, paskutinį 
paleido sau į smilkinį 1947 m. Marytė 
Budginaitė ("Pelytė“) iš Dariaus 
kaimo išėjo į mišką 1945 m. Buvo 
suimta. Nuteista, mirė Sibire. Tai dar 
ne visos moterys, kovojusios partiza
nų gretose Šilalės rajone. Nuolat išaiš
kėja naujų pavardžių, ypač po straips
nių pasirodymo spaudoje.

Daug Lietuvos medikų, rizikuo
dami laisve ar net gyvybe, padėjo
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partizanams. Štai Tauragės ligoninės 
medicinos seselė Danutė sovietų sar
gybiniui prie palatos, saugojusiam 
sužeistą partizaną Jagminą, davė ci
garečių su migdomaisiais vaistais. 
Kai sargybinis užmigo, partizanas 
pabėgo. Šilutės vaistinės darbuotoja 
Irena Sarpaliūtė iki 1950 m. teikė 
medicininę pagalbą partizanams, o
1950 m. išėjo į mišką. Ją suėmė
1951 m. birželio pradžioje. Buvo la
geriuose. Grįžo į Lietuvą. Šilalės 
medicinos sesuo Bronė Cibulskytė 
su arkliais buvo nuvežta gydyti su
žeisto partizano Bagdono Juozo 
("Akies“). Neišsigando, nors netoli 
siautėjo sovietiniai saugumiečiai. 
Tokių pavyzdžių yra daugiau.

Šilalės rajono partizanų gretose 
kovojo vokietis, kurį vadino "Kopū- 
čiu“ (turbūt nuo žodžio "Kaput“). Jis 
žuvo Šilalės apylinkės Bokštų ar.Dro
būkščių kaime. Gulėjo pamestas 
Kvėdarnoje su kulkų nuneštu pakau
šiu. "Sakalo“ būryje, kaip pasakoja 
ryšininkas A. Jašinskas iš Šeručių 
kaimo, kovojo vokietis "Aukštaičio“ 
slapyvardžiu. Vokiečiai slapyvardė- 
mis "Jonas“ ir "Petras“ partizanavo 
apie Švėkšną, vėliau Simas Kromelis 
("Perkūnas“ - "Žygimantas“) juos at
vedė pas A. Jašinską, jie kovojo "Ru
teinio“ būryje. Partizanas "Vėtra“ bu
vo rusas. Gydėsi pas A. Jašinską. Par
tizanų būriuose buvo ir daugiau nelie
tuvių kilmės partizanų.

Kokia partizaninė kova be susirė
mimų su okupantais bei jų pakalikais. 
Tokių susirėmimų Šilalės rajone būta 
nemažai. Štai byloje Nr. 19860/3 
minima, kad "Šerno“ būriui susi
kovus su saugumiečiais žuvo aštuoni 
stribai.

1946 m. "Šalnos“ rajono šeši par
tizanai užėmė Upyno pieninę. Rytą 
jie pasitraukė iš Upyno.

Zenonas Paulikas pasakė teisme, 
kad "Šalnos“ rajono partizanų tikslas 
buvo "kova prieš sovietinę valdžią ir 
laukti, kol nebus sovietų“. Todėl 
"Šalnos“ rajono partizanai nesėdėjo 
rankas sudėję. "Vilko“ būrys susi
šaudė su saugumiečiais prie Gvaldų 
kaimo. "Vilką“ sužeidė. Vienas par
tizanas žuvo. Pagal Kazio Oželio 
(buvęs ryšininkas) iš Pajūralio pasa
kojimą, šiame susirėmime "Žaibas“ 
iš kulkosvaidžio nušovė sovietų lei
tenantą ir čekistų šunį, juos prisilei- 
dęs arti. "Žaibas“ - tai Stasys Titavi- 
čius iš Šilutės rajono, Dilbulių kai
mo, ūkininko sūnus. Žuvo apie 1953 
m. Šilutės rajone, Šalpėnų kaime.

1947 m. spalio 26 d. Kiaukų kai
me pas ūkininką Jurgutį partizanai 
maudėsi pirtyje. Juos pradėjo supti 
pasirodę saugumiečiai. Šiose kauty
nėse pasižymėjo anksčiau minėtoji 
Stasė Irtmonaitė ("Aušrelė“). Susirė
mimo metu be "Aušrelės“ žuvo 
Aleksandras Irtmonas ("Genys“), gi
męs 1918 m., Stasys Šaltis f’Laibu- 
tis“), Šilalės gimnazistas Rupšlaukis 
(’Trimitas"), buvo sužeistas Vladas 
Šniaukšta, gimęs 1915 (?) m. iš Jo
kūbaičių kaimo. Sužeistasis pasitrau
kė į mišką. Po poros mėnesių per 
Kūčias jį rado eglyne negyvą.

Netoli nuo Kvėdarnos Šaukiiškės 
miške prie Girėnų kaimo partizanai 
turėjo bunkerį. Saugumiečiai apsupo 
bunkerį trimis linijomis. Kas aštuoni 
metrai vienas prie kito buvo kareiviai. 
Kova prasidėjo apie pietus ir tęsėsi iki 
vakaro. Pirmieji saugumiečių linijas 
laužė Aloyzas Sabockis ("Dragū
nas"), Algirdas Liautukas ("Vasaris“) 
ir "Genutis“. Po jų ėjo "Algirdas“. 
Kovoje žuvo partizanai "Vasaris“, 
Koste Žilienė ("Juodakė“), Kromelis 
("Šalis“), Juozas Matutis ("Laimu
tis“), Alfonsas Pūdžemys ("Ari
mantas“), "Aidas“. Kiti partizanai 
prasiveržė pro saugumiečius, tarp jų 
ir Emilija Vaitkutė.

Kęstutis Balčiūnas
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Atsiliepimai

Apie ’’draugą“ V. Grinaveckį
Minėjimas ambasadoje Bonoje

Rašau Jums, perskaičiusi V. 
Grinaveckio straipsnį "Kodėl turė
jau komunisto bilietą“, kuris pasi
rodė Jūsų laikraštyje 1993 m. sau
sio 28 d. (Nr. 3). Čia minimas ma
no vyras, kalbininkas Jonas Kaz
lauskas, paslaptingomis aplinky
bėmis žuvęs jau beveik prieš dvi
dešimt trejus metus. Negaliu nuty
lėti kai kurių melagingai pasakoja
mų faktų, juolab kad ir pats V. 
Grinaveckis tikina, jog girdėjau 
svarbų jų pokalbį. Aš ne tik girdė
jau tą pokalbį, bet ir žinau šio, deja, 
labai nemalonaus fakto istoriją.

J. Kazlauskas niekuomet nesi- 
bičiuliavo su straipsnio autoriumi, 
nors ir gyvenome tame pačiame na
me. Susitikdavo tik retkarčiais, atsi
tiktinai. Todėl teigti, kad buvo "ge
riausias Draugas“ ir kad "draugystė 
truko gana ilgai“, mažų mažiausiai 
nesąžininga. Juolab, kad mano vyras 
iki pat mirties su juo nesisveikino ir 
neatleido už straipsnio autoriaus 
tuomet jam padarytą nuoskaudą.

Tais metais į rajono partijos ko
mitetą atkeliavo neva studentų 
skundas, kuriame J. Kazlauskas bu
vo kaltinamas paskaitose kritikavęs 
valdžią, menkinęs tarybinį mokslą. 
Skundą perdavė Universiteto parti
jos komitetui, o šis - fakulteto. Su
daryta komisija J. Kazlausko pas
kaitoms, studentų konspektams tik
rinti. Laimei, vienas komisijos žmo
gus "studentų“ skundą parodė mano 
vyrui. Šis nustebo, išvydęs pažįsta
mą rašyseną. Parėjęs namo, susira
do V. Grinaveckio dovanotus straips
nius su autografais, ir abejonių neli
ko; skundas rašytas paties V. Grina
veckio ranka. Tai buvo pranešta tuo
metiniam fakulteto partijos komiteto 
sekretoriui, kuris labai pasipiktino ir 
žadėjo netylėti. Bet istorija tuo ir 
baigėsi. Apie skundą daugiau nekal
bėta. Tik kai kurie bendradarbiai pa
tarė: "Stok į partiją, kad už akių ne
skustu ir nesvarstytų“. Ir tikrai - 
1963 m. J. Kazlauskas tapo partijos 
nariu. Galima net sakyti - V. Grina
veckio skundo paskatintas...

Todėl labai jau keistai man atro
do straipsnio autoriaus - tuometinio 
partijos nario - teiginys, neva “Joną 
Kazlauską reikia gelbėti. Padaryti 
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Registruojantis užmokėti £50.00 deposit o.
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Anglijos draudimo kompanijos COMERCIAL UNION

Progresive Tours Ltd. yra 
AUTA 50669, ATOL 447 ir IATA narė
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taip, kad jis neįstotų į komunistų 
partiją". Gelbėti skundžiant, kad 
Universiteto docentas paskaitose 
šmeižia tarybinį mokslą? Gelbėti 
nuo ko? Nuo gero, mėgiamo darbo? 
Deja, iki šiol lieka neaiškūs V. Gri
naveckio poelgio motyvai. Belieka 
tik spėlioti. O juk nuo čia ir prasidė
jo mėginimai žūtbūt sutrukdyti J. 
Kazlauskui normaliai dirbti- ir gy
venti. Ar tai buvo natūrali menkystų 
kova prieš talentą, ar vykdomi kie
no nors nurodymai?

Po šios istorijos mano vyras su 
V. Grinaveckiu nustojo sveikintis. 
O skundo autorius ėmė sveikintis 
meiliai. Negalėdamas toliau kęsti 
tokios veidmainystės, kartą buvu
sioje Lenino aikštėje sutikęs straips
nio autorių, Jonas pasakė: "Ačiū už 
paslaugą“. Ir nuėjo.

Tada V. Grinaveckis paprašė J. 
Pikčilingio tarpininkauti. Jis ir susi
tarė su Jonu dėl V. Grinaveckio vizi
to. Iš anksto žinojome, kada ateis šis 
žmogus. Pats Jonas neprašytą svečią 
įleido į darbo kambarį. (Nesuprantu, 
kodėl V. Grinaveckis rašo, esą J. 
Kazlauskas gulėjęs lovoje...).

Jonas kalbėjosi labai trumpai, 
įėjusiam net nepasiūlė sėstis. V. 
Grinaveckis sakėsi norįs atsiprašyti. 
Galįs padaryti viską, ko iš jo parei
kalaus - viešai atsiprašyti žodžiu ar 
spaudoje. Jonas pasakė: "Nieko ne
reikia“. V. Grinaveckis pridūrė, kad 
jis ne vienas skundęs, kad jį inspi
ravę. Tačiau J. Kazlauskas, deja, ne
panoro sužinoti net to. Pasakė, kad 
nesvarbu. Taip ir išsiskyrė.

Širdyje liko nuoskauda ir man. 
Gal tada reikėjo paklausi, kas inspi
ravo tą skundą. Deja, žmogaus 
nebėra jau seniai. O taip ir nežino
me, nei kas, nei kodėl... Bet žino
jimu iš kapų neprikelsi.

Kai V. Grinaveckis gynė daktaro 
disertaciją, J. Kazlauskas, kritiškai 
vertinęs jo mokslinius darbus, 
norėjo viešai apie tai pasakyti. Bet 
nutylėjo. Nors paskui gailėjosi.

Todėl ir aš ryžausi parašyti apie 
šią seną, daug kam gal ir visiškai 
neįdomią istoriją. Kad ir man 
netektų gailėtis. Juk skaudu, kai 
piktavaliai ima skelbtis geradariais.

Aldona Kazlauskienė

Lietuvos Respublikos amba
sadorius Vokietijoje prof. dr. Vai
dotas Antanaitis ir ponia Rymantė 
Antanaitienė vasario 16-ąją su
ruošė kviestiems svečiams pri
ėmimą ambasados būstinėje, esan
čioje Bonos centre - Argelander 
Str. 108a

Ambasados nuomojamas namas 
yra toliau nuo gatvės, naujai sure
montuotas, turintis pakankamai pa
talpų ne tik dirbti, bet ir gyventi 
daugumai darbuotojų.

Vokietijos LB valdybos nariai 
su žmonomis atvyko kiek anksčiau. 
Oficialus priėmimas vyko nuo 12 
iki 14 valandos. Buvo atvykę Lat
vijos, Estijos, Portugalijos ir kitų 
valstybių ambasadoriai, Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijos pro

Lietuvos garbės konsulatas 
atidarytas Frankfurte

Šio Europos finansų metropolio 
centre jis jau veikė ištisus metus.

Lietuvos garbės konsulas Vo
kietijos milijonierius Kari Rothen- 
berger kvietimuose į iškilmes 
pažymėjo, kad jos ruošiamos lie
tuvių tautos šventės ir oficialaus 
garbės konsulato atidarymo pro
ga-

Puikiuose Frankfurto preky
bos, pramonės ir mokslo namuo
se, dvelkiančiuose senove ir bu
vusia didikų prabanga, garbės 
konsulas su žmona pasveikino 
128 svečius, daugiausia Frank
furte reziduojančius generalinius 
bei garbės konsulus, miesto bur
mistrą bei daug vadovaujančių jo 
įstaigos pareigūnų, stambių pre
kybos. pramonės bei bankų direk
torių. Tarp svečių buvo ir apie 20 
lietuvių, daugiausia Lietuvos am
basados Bonoje darbuotojų su 
žmonomis: Ambasadorius prof, 
dr. Vaidotas Antanaitis, jo de
šinioji ranka dr. Jonas Rudalevi- 
čius. konsulas G. Šiaudvytis ir 
kiti. Buvo ir tuo metu Vokietijoje 
viešėję LDDP frakcijos Seime 
pirmininkas Justinas Karosas, 
užsienio reikalų komisijos ir san
tykiams su Vokietija palaikyti 
narys Antanas Račas. Vasario 16- 
osios gimnazijos direktorius And
rius Šmitas su žmona ir kiti. Salės 
kampe puikavosi Lietuvos tri
spalvė. Patalpos puošusios gėlių 
puokštės buvo parinktos trijų 
spalvų: geltonų, žalių ir raudonų. 
Visi buvo vaišinami sumuštiniais, 
šampanu ir kiekvieno pasirenka
mais kitais gėrimais. Priėmimas, 
kaip tokiais atvejais priimta, tru
ko dvi valandas.

Frankfurto konsulų dekanas, 
Švedijos generalinis konsulas 
Bertil Lund pasv, ikino naująjį 
garbės konsulą, pasidžiaugdamas, 
jog Frankfurtas padidėjo dar vienu 
konsulatu.

Frankfurto burmistras dr. Hans- 
Jūrgen Mbog. apžvelgęs seną ir 
turiningą miesto praeitį, palinkėjo 
naujajam konsului plėtoti santy
kius tarp Vokietijos ir Lietuvos. 
Svarbiausias jo uždavinys esąs 
būti tiltu tarp Rytų bei Vakarų ir 
organizuoti humanitarinę pagalbą 
Lietu vai.

Oficialiai atidarydamas garbės 
konsulatų. Lietuvos Ambasadorius 
Vokietijoje prof. dr. Vaidotas An

Vokietijos Bundestago kvietimu 
šioje šalyje lankėsi Lietuvos Res
publikos Seimo delegacija, kuriai 
vadovavo Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas. Delegaciją sudarė LDDP, 
Sąjūdžio, Krikščionių demokratų ir 
Centro judėjimo atstovai. Svečius 
iš Lietuvos globojo Bundestago 
parlamentinės grupės ryšiams su 
Lietuva vadovas Wolfgang Freiherr 

tokolų šefas dr. Sehmann, apie 10 
JAV ambasados pareigūnų, gudų 
atstovai, iš viso apie 150 asmenų. 
Iš Lietuvos dalyvavo Seimo LDDP 
frakcijos pirmininkas Justinas 
Karosas ir Užsienio reikalų komisi
jos narys Antanas Račas. Oficialių 
kalbų nebuvo.

Susidomėjimą sukėlė Izraelio 
ambasadoriaus pasirodymas su 
asmenine palyda. Atvažiavo jis ne
peršaunamu automobiliu, vokiečių 
policijos stipriai saugomas. Saugu
mo sumetimais jis retai kur daly
vauja. Jo su apsauga pasirodymas 
Lietuvos ambasadoje buvo toks 
diskretiškas, jog daugelis svečių net 
nepastebėjo.

Svečiai buvo vaišinami darbščių 
lietuvių moterų paruoštais įvairių 

tanaitis priminė, jog Vokietija 
1918 m. pirmoji ir 1991 m. vėl 
pirmoji iš didžiųjų valstybių pri
pažino Lietuvos nepriklausomybę. 
Už tai dėkojo Vokietijos valdžiai 
ir vokiečių tautai. Jis padėkojo ir 
Karlui Rothenbergeriui už suti
kimą būti Lietuvos garbės konsulu 
ir prisiminti papildomą naštą. Ži
nodamas naujojo konsulo energiją 
ir simpatijas Lietuvai pr. dr. V. 
Antanaitis sakė neabejojąs, jog iki 
šiol buvę daugiau oficialūs san
tykiai taps nuoširdžiu ir abiems 
šalims naudingu bendradarbia
vimu. Ambasadorius susirinku
siems perdavė Prezidento A. Bra
zausko sveikinimus. Seimo narys 
Antanas Račas prisiminė, kaip 
1991 m. kovo mėnesį atvyko į 
Hūttenfeldą vadovauti Lietuvių 
informacijos biurui, ir pirmasis 
tada prisistatė Rothenbergeris, 
pasiūlydamas savo paslaugas. Jų 
vėliau prireikė ir Lietuvos am
basadai Bonoje, ypač organizuo
jant Lietuvai ūkinę paramą. Lie
tuvos konsulas G. Šiaudvytis 
pasveikino kolegą.

Iškilmių šeimininkas Kari Ro- 
thenberger, dėkodamas svečiams 
už apsilankymą, pastebėjo, kad 
jam didelė garbė būti pirmuoju 
Lietuvos garbės konsulu Euro
poje. Lietuvos-Vokietijos ūkiniai 
ryšiai stiprėja: 1992-1993 m. dau
giau steigiama bendrų Vokietijos- 
Lietuvos ūkinių bendrovių. Jis 
stengsiąsis savo konsulinės kom
petencijos ribose, į kurias įeina 
Hesseno, Rheinland-Pfalzo ir 
Šaarlando kraštai, skatinti lietu
vių-vokiečių bendradarbiavimą, 
kad Lietuvai ir jos žmonėms 
pasisektų sklandžiai pritapti Euro
pos ūkyje.

Po priėmimo iškilmių šeimi
ninkas bei šeimininkė į ištaigingą 
baron de la Moutte restoraną 
pakvietė vakarieniauti 30 rinkti
nių svečių, kurių apie pusę 
sudarė lietuviai. Per vakarienę 
Lietuvos seimo narys Antanas 
Račas padėkojo garbės konsului 
už pagalbą jam asmeniškai ir 
Lietuvai. Savo ir LDDP frakcijos 
pirmininko Justino Karoso vardu 
įteikė dovanų - senojo Vilniaus 
albumą ir pirmosios pokario 
Lietuvos dainų šventės plokštelių 
rinkinį.
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Seimo delegacija Vokietijoje
von Stetten.

Lietuvos Seimo pasiuntiniai 
Frankfurte prie Maino aplankė Lie
tuvos Respublikos garbės konsu
latą. su garbės konsulu K. Rothen- 
bergeriu aptarė konsulato darbo, 
Lietuvos ir Vokietijos ryšių pers
pektyvas.

Badeno-Viurtembergo žemėje 
Wolfgang Freiherr von Stetten mi 

rūšių sumuštinukais ir gėrimais. Pa
tarnavo iš Hūttenfeldo atvykusios, 
tautiniais drabužiais pasipuošusios 
Vasario 16-osios gimnazijos mo
kinės.

13 valandą visi susirinko amba
sados kieme. Čia Vokietijos lietu
vių katalikų sielovados direktorius 
prelatas Antanas Bunga pašventino 
Lietuvos vėliavą. Jis lietuviškai, o 
Vokietijos lietuvių evangelikų liu
teronų tarybos pirmininkė kunige 
Tamara Šmitienė vokiškai sukal
bėjo maldas.

Vėliavą pakėlė Ambasadorius 
prof. dr. Vaidotas Antanaitis, susi
rinkusiems giedant Lietuvos Res
publikos himną. Ambasados namą 
pašventino prel. A. Bunga.

ELR

Konkursai
Vasario 16-osios 

gimnazijoje
Lietuvos nepriklausomybės atkūri

mo metinės Vasario 16-osios gimna
zijai Huttenfelde visados šventė. Tai 
ne tik valstybinė šventė, bet ir vardo 
diena.

Vasario 16-osios išvakarėse lietu
vių kalbos ir literatūros dėstytoja 
Bronė Lipšienė suruošė raiškaus 
skaitymo varžybas. Jos vyko berniu
kų bendrabučio salėje. Susirinko visi 
mokiniai, apsilankė ir keletas moky
tojų. Vertintojais buvo pakviesti mo
kytoja Angelė Vilčinskienė, LB rei
kalų vedėjas Justinas Lukošius, moks
leivė Dainora Kupčinskaitė ir studen
tas Darius Udrys. Kiekvienas konkur
so dalyvis turėjo padeklamuoti minti
nai išmoktą Česlovos Jakštytės 
eilėraštį "Gimtoji kalba“ ir savo 
pasirinktą dalykėlį.

Pradėdama vakarą, mokytoja Bro
nė Lipšienė nurodė, kad didžiausias 
kiekvienos tautos turtas yra jos kalba. 
Ji turi būti švari. Mūsų kalba, ilgai 
niekinta ir persekiota, vadinta mužikų 
kalba, draustas jos raštas, mums turi 
būti itin brangi. Užtat turime ją šva
rinti ir dailinti, šalinti barbarizmus, 
sukurti gražius naujadarus naujovėms 
pavadinti. Kalbai puoselėti lietuvių 
mokyklos rengia raiškaus skaitymo 
konkursus.

Mokytoja Bronė Lipšienė paskel
bė varžybų tvarką ir dalyvius. Daly
vavo 7 žemesniųjų klasių ir 5 aukštes
niųjų klasių mokiniai. Per jų pasiro
dymų pertraukas pianinu skambino 
Vytautas Lemkė.

Po skaitymo ir trumpos pertrau
kėlės B. Lipšienė paskelbė vertintojų 
kolegijos nutarimą: dvi pirmosios 
premijos paskirtos jaunesniųjų gru
pėje skaitovei Dovilei Trinkūnaitei iš 
Klaipėdos ir vyresniųjų grupėje Zitai 
Kalesinskaitei iš Punsko. Dvi antrą
sias premijas laimėjo tik jaunesniųjų 
grupės skaitovai Justinas Žemaitis iš 
Vilniaus ir Marius Songaila iš Hano
verio.

Visiems laimėtojams čia pat buvo 
įteiktos dovanos, klausytojai juos pa
sveikino garsiais plojimais.

Žymiai svarbesnis konkursas nu
matytas kovo mėnesį. Jam reikėjo pa
rašyti rašinį tema "Laisvė įpareigoja" 
ir pasirašytą slapyvardžiu iki kovo 5 
d. įteikti mokytojai Bronei Lipšienei. 
Pirmajam laimėtojui pažadėta rašytojo 
Algirdo Gustaičio iš Kalifornijos 
(JAV) paskirta 100 US dolerių premija, 
antrajam - i 00 DM ir trečiam - 50 DM.

ELR

ciatyva Seimo nariai susitiko su 
šios VFR žemės politikais, miestų 
burmistrais. Wolfgang Freiherr von 
Stetten pilyje susitikti su Lietuvos 
politikais buvo atvykę jauni lietu
vių ūkininkai, deputato Antano Ra
čo rūpesčiu atvažiavę iš Kelmės 
rajono praktikuotis Vokietijos 
ūkiuose.

ELR
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Nuomonės

Ar mes demokratiškai tvarkomės
Rusijos klasta

Neseniai ’’Europos lietuvyje“ 
teko skaityti buvusio Aukščiausio
sios Tarybos deputato (dabar Seimo 
nario - EL) p. Vytauto Plečkaičio įs
pūdžius apie praėjusių metų parla
mentinę veiklą Lietuvoje. Be visa ki
ta jis sako: ’’Matyt, turės praeiti 20- 
40 metų, kol susiformuos laisvos 
Lietuvos laisvų piliečių visuomenė, 
galvojanti ir dirbanti ne tik sau ir ne 
tik šiandienai, bet ir savo valstybei, 
savo būsimoms kartoms...“

Mes, Didžiosios Britanijos lietu
viai, šiame demokratijos tradicijų 
krašte išgyvenome gal 40-50 ir dau
giau metų. Bet per mūsų DBLS sky
rių atstovų ar Lietuvių Namų B-vės 

, akcininkų metinius suvažiavimus 
praleidžiame daug laiko tuštiems 
barniams ar ginčams - panašu į bu
vusios Aukščiausiosios Tarybos 
posėdžius!

Gal man kaip pirmajam DBLS 
nariui ir Lietuvių Namų Bendrovės 
iniciatoriui, išgyvenusiam šiame 
krašte daugiau nei 50 metų, jau suak
menėjusiam demokratui, tiktų pa- 

i svarstyti su tautiečiais, DBLS nariais 
i bei akcininkais, ar teisingai ir tiksliai 

mūsų išrinktieji organai tvarko vi
suomeninį lietuvišką gyvenimą ir 

i per ilgus metus sukrautą turtą, kad 
i finansiškai galėtume padėti atsiku

riančiai nepriklausomai Tėvynei? 
i Tas mūsų turtas yra nemažas, šian

dien gal būtų veltas apie pora milijo
nų svarų.

Gaila, kad ir šiais metais tie orga
nai iki šiol nepateikė praėjusių metų 
balanso apyskaitos. Finansiniai metai 
baigėsi jau praėjusių metų spalio mė
nesį (net ir didžiulės kompanijos pa- 

s teikia balansus gal 6 savaitės po fi
li nansinių metų pabaigos).

Todėl tiksliau komentuoti bendro- 
i vės finansinės padėties neįmanoma, 
s Eina gandai, kad bendrovės fi- 
i nansinė būklė yra sunki ir esą direk- 
li toriai jau net ieško paskolos... Atro- 
y do, jog tie gandai gal ir turi pagrindo, 
n nes p. Kasparas (vienas iš bendrovės 
i- direktorių) neseniai rašė (EL Nr. 1), 
i, kad Lietuvių namų pertvarkymui ir 
K remontui reikia didelių pinigų. Jis 
y abejoja, ar mums čia Londone yra 
o reikalingi tokie dideli namai ir sako:

1 Patikslinimas
(
s- Redakcija gavo Lietuvos
> Respublikos Ambasadoriaus
10 Vokietijos Federacinėje Res

publikoje pr. dr. Vaidoto An-
* tunaičio prašymą paskelbti 

"Europos lietuvio" savait-
u rūstyje tokį tekstą:
iš

ta 1993 m. vasario 1 1 d. laikraštyje 
"Respublika" žurnalistas F. Jansonas 

ijt aprašė savo pokalbį su LDDP frakci- 
iš jos Seime pirmininku p. Justinu Kąra

nt su. "Vakarų fronte nieko...“ - taip pa
vadintas pokalbio aprašymas. Šiame 

m> aprašyme greta teisingų pastabų įvel
ia tos kelios klaidos. Todėl jaučiu parei

gą paaiškinti tokius dalykus:
m Rašoma: "Prieš gerus metus Vo- 
» kietijos kancleris H. Kolis atsiuntė 
ja' laišką tuometiniam AT pirmininkui
> J V. Landsbergiui ir pasiūlė Lietuvai pa
lei skolinti 500 milijonų markių vamzdy- 
aje nui nuo Klaipėdos iki Mažeikių tiesti... 
į» l laišką iki šiol niekas neatsakė.“
iji Ambasadai toks pažadas nežino- 
M mas. Paklausiau p. J. Karoso. Jis pa

Pritarta rekomendacijai priimti Lietuvą į ET
Lietus os ambasada Prancūzijoje 

$1 pranešė, kad kovo 5 dieną Paryžiu- 
sli| je įvyko Europos tarybos parlamen
to! tinės asamblėjos komiteto ryšiams 
vos su Europos šalimis - ne narėmis po- 
.[ir sėdis. Komitetas pritarė Didžiosios 
Ra Britanijos parlamentaro leiboristo 
njj T. Bankso pranešimui k jo išva- 
joj doms. kad parlamentine asamblėja 

rekomenduoja ET ministrų komite

”Ar būtų tikslinga dabartinius namus 
parduoti ir nusipirkti mažesnius, la
biau pritaikytus lietuviškai veiklai“. 
Kalbėdamas tuo pačiu klausimu Tary
bos suvažiavime spalio mėnesį, jis 
siūlė ’’pirkti namus toliau už Londono, 
pavyzdžiui, Birminghame“.

Apie tai neseniai taip pat rašė p. 
Tamošiūnas, dar praėjusiais metais 
buvęs bendrovės direktoriumi (EL 
Nr. 49-50). Jis pateikė įvairių argu
mentų apie dabartinę Lietuvių namų 
liūdną padėtį, minėjo, kad tinkamam 
pertvarkymui reikėtų pie 150 000 sva
rų. (Aš abejoju, ar tos sumos pakaktų.) 
Jo nuomone, tada tie namai būtų pel
ningi. Tam pertvarkymui reikalingą 
kapitalą p. Tamošiūnas mano gauti 
pardavus Sodybą, kuri, jo manymu, 
yra nustojusi tarnauti lietuvybės išlai
kymo ir pensininkų reikalams.

Ir p. Kasparo, ir p. Tamošiūno pa
sisakymai (susirūpinimai) nėra mums 
naujiena. Jau daug metų mes visokio
mis progomis tuos reikalus bandėme 
gvildenti. Dar 1974 m., t. y. prieš 19 
metų (tada p. Jaras Alkis dar nebuvo 
pirmininku), DBLS centro valdyba 
pakvietė mane kaip komerciškai paty
rusį ekonomistą padaryti bendrovės 
turto bei veiklos analizę, pateikti išva
dą, ar bendrovės ištekliai racionaliai 
naudojami lietuviškiems reikalams. 
Mano ataskaita buvo paskelbta 1974 
m. vasario 26 d. “Europos lietuvio“ 
laikraštyje. Deja, mano pasiūlymai 
nebuvo priimti. Man atrodo, kad nuo 
to laiko bendrovės padėtis pablogėjo. 
Liko tos pačios problemos.

Labai džiugu išgirsti, kad yra suda
ryta įvairių sričių specialistų komisija, 
kuri anksčiau ar vėliau pateiks savo 
tyrinėjimų rezultatus ir pasiūlymus dėl 
ateities. Manau, kad toji komisija turė
tų išgvildenti tokius mums rūpimus 
klausimus:

1) ar turimas bendrovės turtas (Na
mai ir Sodyba) yra rącionaliai išnau
dojami ir administruojami;

2) ar finansinės ataskaitos bei knyg- 
vedyba yra tinkamai (pagal akcinėms 
bendrovės nustatytą tvarką) tvarkoma 
ir kodėl tiek daug laiko praeina, kol 
paskelbiamas bendrovės balansas;

3) ar, komisijos nuomone. Lietuvių 
namai tarnauja lietuviškos kultūros bei 

aiškino, kad apie laišką informavo 
Vokietijos Bundestago narys, didelis 
Lietuvos bičiulis prof. dr. Wolfgang 
von Stetten. Tada paklausiau p. von 
Stetten. Šis atsakė, kad pokalbis su p. 
J. Karosu buvo, tačiau jame konkretūs 
skaičiai neminėti. I mano klausimą, 
kodėl "Respublikoje" minima 500 
mln. DM suma, p. von Stetten paaiš
kino, kad, jo nuomone, tai rinkiminis 
triukas. Siekdamas sužinoti tiesą, raštu 
užklausiau kanclerio H. Kolio tarny
bą. Vakar ambasada gavo atsakymą, 
pasirašytą Bundeskanclerio tarnybos 
vadovo p. dr. Uwe Kaestner. Rašoma, 
kad kancleris H. Kolis jokių lėšų Klai- 
pėdos-Mažeikių vamzdynui tiesti ne
pažadėjo. Tačiau savo laiške p. V. 
Landsbergiui (1992 m. balandžio 
mėn.) jis nurodė, kad Vokietijos Vy
riausybė suinteresuota tokio projekto 
įgyvendinimu. Kartu kancleris H. Ko
lis pabrėžė, kad Vokietijos Vyriausy
bė. deja, neturinti lėšų tokiam suma
nymui padėti. Todėl Vokietija padės 
gauti reikiamas lėšas Europos Bendri
joje. Pasaulio banke arba kituose ban
kuose. Šį savo pažadą Vokietijos Vy
riausybė tęsi, padėdama Lietuvos Res

tui. kuris, kaip žinoma, susirinks 
Strasbūre šių metų gegužės 14 die
ną, pakviesti Lietuvą tapti organi
zacijos nare.

Posėdyje aptartas ir Estijos na
rystes klausimas, taip pat Rusijos 
kariuomenės išvedimas iš Baltijos 
šalių. Komiteto pirmininkas D. At- 
kinsonas pažymėjo, kad Baltijos 
šalių priėmimas į Europos tarybą 

lietuvybės palaikymui, ar tuos namus 
reikėtų perkelti kur nors kitur, gal į 
provinciją;

4) ar teisingai p. Tamošiūnas ma
no, kad Sodyba nustojo tarnauti lietu
viškiems reikalams? Taip pat būtų 
įdomu išgirsti nuomonę, ar verta lai
kyti Sodyboje investuotą tokį didelį 
kapitalą, kad ten vieną kartą per me
tus mūsų skautai galėtų stovyklauti. 
Ar nebūtų naudingiau, kad jaunimas 
stovyklautų Lietuvoje, savo tėvų ir 
protėvių Tėvynėje? Reikėtų žinoti ir 
tai, ar yra pakankamai pensininkų, 
kad apsimokėtų juos Sodyboje lai
kyti?

Manau, kad gavus gerai paruoštą 
ir argumentuotą komisijos darbų pra
nešimą, bendrovės akcininkai bei 
DBLS atstovai galėtų priimti atitin
kamą sprendimą.

Kalbant apie Didžiojoje Britani
joje gyvenančių lietuvių veiklą, nori
si pasveikinti britų-lietuvių pagalbos 
fondo vaikams Lietuvoje administra
ciją už jos paskelbtą metinę ataskai
tą. Iš jos aišku, kaip, kur ir kam mū
sų suaukoti pinigai buvo panaudoti.

Gal šia proga reikėtų paklausti 
“Pagalbos Lietuvai Fondo“ adminis
tratoriaus, kur, kam ir kokiems reika
lams buvo panaudoti mūsų per pas
kutinius trejus metus paaukoti pini
gai? P. Jaras Alkis, turbūt kaip to 
fondo pirmininkas, per Tarybos su
važiavimą spalio mėnesį pranešė, 
kad tas fondas gavo ir išleido 34 (XX) 
svarų sterlingų. Išleido “ryšiams, pri
imant atvykstančius diplomatus ir 
akademikus“. Jis taip pat informavo, 
kad “Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija fondui grąžino 6 000 svarų“. 
O savo laiku Lietuvių namuose buvo 
įsikūręs Lietuvos informacijos biu
ras. Ar tie pinigai buvo atlyginimas 
už to biuro išlaikymą, ar diplomatų ir 
akademikų vaišinimą? Kur ta suma 
buvo užpajamuota? Ar PLF sąskai
toje, ar Lietuvių Namų sąskaitoje? 
Manyčiau, kad Didžiosios Britanijos 
lietuviai tos sumos iš finansiniu po
žiūriu vargstančios Lietuvos neturėjo 
priimti. Palyginti su tuo, ką kitos lie
tuvių kolonijos yra paaukoję Tėvynei 
Lietuvai, ta suma yra labai menka.

Petras Varkala

publikai gauti kreditus tarptautinėse 
organizacijose.

Pokalbio aprašyme “Vakarų fronte 
nieko...“ visi pateikti skaičiai yra ne
teisingi. Klaidingai nurodyti ambasa
dos darbuotojų atlyginimai ir Vokieti
joje pragyventi reikalinga lėšų suma. 
Ambasadoriaus atlyginimas padidin
tas, kitų darbuotojų - sumažintas, sie
kiant parodyti tariamai esančią didelę 
diferenciacija. Rašoma, kad ambasa
dos darbuotojų atlyginimai tik 1000 
DM mėnesiui ir jie patys privalo ap
mokėti savo butus. Klausimas, kaip 
darbuotojai gali patys apsimokėti bu
tus. kainuojančius menesiui 1500- 
1800 DM, gaudami tokius atlygini
mus?

Atsakingi valstybės darbuotojai 
privalo spaudai teikti patikrintus skai
čius ir neklaidinti visuomenės. Š. m. 
vasario mėn. 22 d. parašiau pareiški
mą J.E. Lietuvos Respublikos Prezi
dentui p. A. Brazauskui, prašydamas 
atleisti iš ambasadoriaus pareigų Vo
kietijos Federacinėje Respublikoje ry
šium su išėjimu į pensiją.

Ilona, 1993 m. kovo 3 d.

reiškia jų apsaugą nuo karinės grės
mės.

Aptarti Baltijos valstybių ir Uk
rainos protestai dėl Rusijos keti
nimų gauti Jungtinių Tautų manda
tą kariškai veikti kaimynų teritori
joje. taip pat dėl Rusijos įstatymo, 
numatančio ginkluotus konfliktus 
Baltijos šalyse.

ELR

Kovo 4-ąją iš ’’Laisvosios 
Europos“ radijo Vokietijoje išgir
dau, kad Rusija reikalausianti 
“Jungtinių Tautų įgaliojimų“ siųsti 
savo ginkluotus dalinius į pagalbą 
tautoms, kurios tokio Rusijos talki
ninkavimo pageidautų.

Tai gali būti Rusijos klasta. 
Nedelsiant Jungtinės Tautos turi 
būti perspėtos apie šitokius Rusijos 
klastingus pasirengimus. Dabar
tinėje Rusijoje stalinizmas bei ko
munizmas dar nėra dingę, kairio
sios gaujos įvairiausiais būdais 
stengiasi atstatyti sugriuvusią im
periją, atsiimti anksčiau turėtus 
didelius postus.

Tokių teisių suteikimas Rusijai 
leistų jai agurkauti po svetimus 
daržus. Tai būtų didelis pavojus 
visam pasauliui, ypač mažoms ir 
silpnoms tautoms, kurios turi sienas 
su ta valstybe. Negali būti vienos 
Rusijos toks talkininkavimas padėti 
kuriai nors politinei pusei kitoje 
valstybėje. Jeigu tai ir leistina, tai

Informacija apie Lietuvos nuolatinės 
Misijos prie Jungtinių Tautų veiklą

Kovo 1 d. Ambasadorius A. Si
mutis painformavo Lietuvos atsto
vybes užsienyje apie Jungtinių 
Tautų sekretoriato viešą konkursą 
JT narių-valstybių piliečiams į pos
tus tarptautinėje civilinėje tarnybo
je. Jis kvietė atstovybes platinti 
informaciją apie galimybę Lietuvos 
piliečiams užimti vienas ar kitas 
pareigas JT sekretoriate gerai iš
laikius egzaminus. JT sekretoriate 
dirba per 15 000 asmenų iš 150 val
stybių. Egzaminai bus laikomi 
birželio 15-16 dienomis Vilniuje ir 
Niujorke. Dėl išsamesnės informa
cijos kreiptis į URM tarptautinių or
ganizacijų skyrių arba į Lietuvos 
Nuolatinę Misiją prie Jungtinių 
Tautų.

Kovo 2 d. Ambasadorius A. Si
mutis ir Misijos patarėjai G. Darnu- 
šytė, A. Gureckas bei D. Sužiedėlis 
Misijoje priėmė Tautybių departa
mento vedėją Haliną Kobeckaitę. 
Diskusijų tema: tautinių mažumų 
padėties Lietuvoje ir kitų žmogaus 
teisių klausimų kėlimas Jungtinėse 
Tautose.

Kovo 3 d. Lietuvos ir Paragva
jaus nuolatiniai atstovai prie Jungti
nių Tautų ambasadoriai A. Simutis ir 
B. Hugo Saguier-Caballero Jungti
nių Tautų rūmuose Niujorke atkūrė 
diplomatinius santykius. Pokalbyje 
po sutarties pasirašymo ceremonijos 
buvo prisiminta, kad Paragvajus 

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

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

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

F)ŪBAI - 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

tik Jungtinių Tautų sprendimu ir 
bendromis Jungtinių Tautų pajė
gomis, atidžiai stebint Rusijos po
litinę veiklą, kur malšinami nera
mumai.

Mes gerai prisimename Rusijos 
talkininkavimą Lietuvoje nuo 1940 
metų. Ne vienai valstybei ji taip 
“padėjo“. Paskutinis buvo ar tik ne 
Afganistanas. Ir šiandien Rusijos 
raudonosios armijos šarvuotosios 
divizijos pasiruošusios karinėms 
operacijoms, tebemanevruoja po 
svetimus kraštus, kurie jau atgavę 
savo nepriklausomybę ir su aša
romis akyse maldauja tas armijas 
kuo greičiau išsinešdinti, leisti lais
vai atsikvėpti.

Turėtų būti daromi žygiai, ypač 
tų nedidelių šalių, kurios yra Ru
sijos kaimynės, kad Jungtinės Tau
tos jai neduotų tokių įgaliojimų, 
kad ji vėl jų nesusikrautų į savo 
maišą.

- Juozas Domeika
Nottingham, Anglija

1923 metais pripažino atkurtos Lie
tuvos valstybės nepriklausomybę, o 
1931 m. Lietuva ir Paragvajus už
mezgė diplomatinius santykius, ku
rie buvo palaikomi iki Lietuvos oku
pacijos 1940 metais. 

******
Kovo 4 d. Ambasadorius A. Si

mutis Vyriausybės vardu padėkojo 
JT Generaliniam sekretoriui už 
Vasario 16-osios proga pasiųstą 
telegramą Lietuvos Prezidentui A. 
Brazauskui. Ambasadorius A. 
Simutis taip pat padėkojo Fidži 
salų, Meksikos, Myanmaro, Pa
kistano, Paragvajaus ir Surinamo 
ambasadoriams prie Jungtinių 
Tautų už šiltus Vasario 16-osios 
sveikinimus.

Kovo 5 d. Misijos patarėja G. 
Damušytė dalyvavo Baltijos Misijų 
susitikime su JT Taikos palaikymo 
operacijų departamento vyresniuo
ju patarėju Christian Harleman 
aptarti pasirengimą ir procedūrą 
Baltijos valstybėms dalyvauti 
Jungtinių Tautų taikos palaikymo 
operacijose.

******
Kovo 7 d. Misijos patarėja G. 

Damušytė kalbėjo apie pagalbą Lie
tuvai Clevelando lietuvių visuome
nei, Ohajo valstijoje. Programą su
rengė Clevelando miesto Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai remti ko
mitetas.

Lietuvos Misija prie JT
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AUKOS SPAUDAI
X. Petrauskas - 15 DM
VI. Lukošiūnas - 15 DM
I. Valiulis - 6 sv.
G. Kaminskienė - 6 sv.
VI. Klevecka - 5 sv.
J. Kvietkauskas - 2 sv.
J. Bedulskis - 2 sv.
J. Podvoiskis - 2 sv.
Už aukas nuokirdžiai dėkojame.

PADĖKA
Visiems, kurie išreiškė užuo

jautą mūsų šeimai staigiai ne
tekus brangaus tėvelio, nuošir
džiai dėkojame liūdesio valandą. 
Jūsų užuojauta palengvino skaus
mą.

Aukotojams ALF'ui tėvelio at
minimui taip pat širdingas ačiū.

Rimantas, Ramūnas, 
Andrilė Valteriai 

ir Gajutė su Vincent O'Brien

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.

Nottinghamc - kovo 21 d., 11.15 
vai.

Derbyje - kovo 21 d.. 14 vai. 
Bridge Gate.

Nottinghamc - kovo 28 d.. 11.15 
vai.

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

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

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

vai. Čia ir Bradforde priėmimai lietu
vių klubuose.

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

18 val.,Šv. Lauryne. Graven Street.
Coventryje balandžio 2d.. 18 

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

Bridge Gate.
Nottinghaine - balandžio 3 d.. 19 

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

Išpažintys prieš pamaldas.

Didžiai dėkingi ganytojui iš 
Lietuvos. Kviečiame visus išganinga 
proga pasinaudoti.

DB Lietuvių Katalikų bendrija

LONDONE
BRITŲ-LIETUVHJ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė gavo šias aukas: 

5 sv. - T. Cnezon, Greenford, 
Middx.; 57 sv. davė loterija, vykusi 
Užgavėnių vakarą, kada "Lašininis 
kariavo su kanapiniu".

4c *****
ELTHAM COLLEGE, South 

London, International Society moky
tojai, mokiniai, tėvai suaukojo Lie
tuvos vaikams rūbų už 500 svarų. 
Šioje kolegijoje vasario 14-21 die
nomis vyko Pabaltijo tautų savaitė.

CIIASE'93
Wembley konferencijų Centre 

kovo 3-4 d. vyko "Charities and 
associations" seminarai ir paroda 
kaip sėkmingiau organizuoti labdaros 
veiklą. Juose dalyvavo Britų-Lietu- 
vių Pagalbos Fondo vaikams Lietu
voje valdybos narys S. Kasparas.

Kviečiame D. Britanijos lietu
vius neužmiršti nelaimingų Lie
tuvos vaikų! Aukas siųsti: British- 
Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania, 21 The 
Oval, London E2 9DT.

Londone, ir T’iCniuje 
Ceidžiarttame

'^SUROTOS

v -.. --
| Metinis Didžiosios Britanijos | 
(Lietuvių Sąjungos suvažiavi-| 
| mas įvyks 1993 metų balandžio | 
| 24-26 dienomis Lietuvių Na- ] 
| muose, 1 -2 Ladbroke Gardens, | 
| London W11. J
I I
I D. Britanijos Lietuvių |
I Sąjungos Centro valdyba i
I_____ - - ____________ __  _J

PRAŠO ATSILIEPTI
Kauniečio DONATO PŪDY- 

MAIČIO sūnų KOSTĄ prašo 
parašyti Kauno VD Universiteto 
kolega VI. Šarka.

Rašyti: VI. Šarka, Šeškinės 63- 
10, Vilnius, Lietuva.

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

_ _______  ■ __________________ —............ ................... ■ ■    ...

DERBYJE
MINĖJIMAS

Vasario 28 d. Derby buvo iškil
mingai paminėta garbinga Lietuvos 
Nepriklausomybės 75-mečio deiman
tinė sukaktis. Vasario 16 dieną ant 
Derby miesto valdybos pastato plevė
savo tautos simbolis-trispalvė, į minė
jimą ukrainiečių klubo patalpose susi
rinko lietuviai-derbyškiai ir iš tolimes
nių apylinkių bei svečiai. Dalyvavo 
DBLS-gos CV atstovė Vida Gasperie- 
nė ir Tarybos narys Henrikas Gaspe- 
ras, buvo svečių ir iš Lietuvos.

Skyriaus pirmininkas Juozas Le
vinskas, pradėjęs minėjimą lietuvių ir 
anglų kalba, kalbėjo apie Vasario 16- 
osios reikšmę tautos istorijoje.

Po to kalbėjęs Juozas Maslauskas 
priminė, kad ši garbinga ir didinga 
šventė buvo nepamiršta ir vertinama 
pačioje Lietuvoje okupacijos metu. Ją 
šventė kaliniai ir Sibiro tremtiniai, kiti 
patriotiškai nusiteikę tautiečiai. Buvo 
stengiamasi perduoti Tėvynės meilės 
jausmą, kovingumo dvasią įskiepyti ir 
idealizmo įkvėpti jaunajai kartai. 1989 
metų rugpjūčio 23-psios "Baltijos ke
lias“ pasakė okupantui ir visam pasau
liui: "Mes ESAME". 1990 metų kovo 
11-oji, remdamasi 1918 m. vasario 16- 
osios Aktu, paskelbė, kad atkuriama 
Lietuvos Valstybė. 199Įmetu sausio 
13-oji patvirtino: "MES BŪSIME!“

Po minėjimo ir pertraukos įvyko 
skyriaus narių metinis susirinkimas. Į 
jo prezidiumą buvo pakviesti: pirmi
ninkauti - V. Gasperienė, sekretoriauti 
- H. Gasperas. Susirinkusius pasveiki
nusi nuo savęs, V. Gasperienė perda
vė ir DBLS-gos CV linkėjimus. Tylos 
minute buvo pagerbti skyriaus mirę 
nariai, žuvę už Lietuvos laisvę kariai, 
savanoriai ir partizanai.

V. Gasperienė pastebėjo, kad 
DBLS-gos Derby skyriaus veikla yra 
reikšminga. Ji pakvietė visus tautiečius 
vieningai ir sutartinai toliau veikti.

J. Levinskas apibūdino skyriaus 
veiklą. Organizuoti Vasario 16-osios 
bei birželio trėmimų minėjimai, šei
myninis susirinkimas-pasitarimas su 
Lietuvos Respublikos Tarybos atstove 
ir Centro Valdybos namais. Derby 
skyrius dalyvavo DBLS-gos ir Tary
bos metų suvažiavimuose. Yra 51 na
rys. Skyriaus valdybos nariai buvo 
Derby anglų laikraščio redakcijoje ir 
sutiko laikraščio korespondentus, ben
dravo su valstybės pareigūnais, jiems 
prašant, apibūdino dabartinę Lietuvos 
padėtį ir jos siekius.

Revizijos komisijos pirmininkas C. 
Sirvidas pranešė, kad kasos reikalai 
patenkinami. Skyriaus kasą papildo 
narių mokestis ir loterijos. Pajamų ir 
išlaidų bylos tvarkomos gerai.

Keli buvę skyriaus valdybos nariai 
jautė pareigą pasitraukti. Tačiau susi
rinkimas pageidavo, kad liktų senoji 
valdyba bei revizijos komisija. Taip ir 
nutarta. 1993 metais pirmininko parei
gas atliks J. Levinskas, J. Maslauskas 
lieka vicepirmininku. A. Tirevičius- 
sekretoriumi. P. Sarapinas- iždininku. 
Revizijos komisijoje: Č. Sirvidas, R. 
Popikienė, J. Petrėnas. Atstovu į 
DBLS-gos suvažiavimą išrinktas J. 
Maslauskas.

Pranešta, kad iš Lietuvos atvyksta 
vyskupas Juozas Žemaitis, MIC. Ba-

DBLS-gos 
Stoke-on-Trent 

skyriaus narių 
susirinkimas

įvyks kovo 27 <1., 15 vai.

Br. ir Br. Puodžiūnų name, 
3 1 MARINA DRIVE, 

MAY BANK. 
NEWCASTLE.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti.

Skyriaus valdyba 

landžio 3-ąją jis lankysis Derby, pra
ves rekolekcijas ir atnašaus šv. Mišias.

A. M. Tirevičiams pareikšta visų 
padėka už jų pasišventimą, darbą ir 
rūpestį per pobūvius, pateikiant kavu
tę ir užkandžius.

Prie kavutės pasikalbėta įvairiausio
mis temomis, apie visuomeninę veiklą.

Skyriaus valdybos pasitarime nu
tarta organizuoti birželio trėmimų ir 
Sausio 13-osios minėjimus ukrainie
čių klube birželio mėnesį.

ELR

MAIDENHEADE
DBLS Maidenhead skyriaus metų 

susirinkimas įvyko sekmadienį, vasa
rio 28 dieną. Pirmininkas E. Šova api
būdino skyriaus padėtį ir einamuosius 
reikalus, pakvietė tylos minute pa
gerbti mirusį skyriaus narį J. Eigminą.

V. Gedmintas, Lietuvių Namų Lon
done Planavimo vieneto narys, pranešė 
apie Lietuvių Namų būklę ir domėjosi 
skyriaus narių nuomone dėl tų namų 
ateities. Iki šiol Lietuvių Namų akcinė 
bendrovė viešai nepaskelbė apie savo 
planus arba Planavimo vieneto nutari
mų, tad atsakymų pateikti nebuvo 
įmanoma Lauksime informacijos.

Su rūpesčiu kalbėta apie mūsų 
laikraštį "Europos lietuvis“. Narių 
nuomone, šis leidinys jau mažai pasi
tarnauja mūsų reikalams. Pasigenda
ma žinių apie Pasaulio lietuvių bend
ruomenės veiklą, aspiracijas. Pagei
daujama, kad dabartinis redaktorius 
atsitrauktų vieną savaitės dieną nuo 
redagavimo ir taptų žurnalistu, kad su
rinktų žinias iš Vakarų pasaulio bend
ruomenių, kaip ”EL“ ankstyvesni re
daktoriai darydavo.

Kalbėta ir apie netikėtus, sunkiai 
suprantamus įvykius Lietuvoje. Pada
ryta išvada, kad tai yra demokratinio 
proceso rezultatai, ir mes turėsime 
prie jų derintis.

Visų susirinkusių pageidavimu 
skyriaus valdyba perrinkta ta pati: pir
mininkas E. Šova, sekretorius J. Stul- 
gaitis, kasininkas S. Woronycz, revi
zoriai P. Girnys ir J. Kvietkauskas. 
Atstovais į DBLS visuotinį suvažiavi
mą išrinkti E. Šova ir P. Tričys.

Pabaigoje prie skanių užkandžių 
kalbėta įvairiomis temomis. Nuošir
džiai dėkojame J. Stulgaičiui. suteiku
siam savo patalpas susirinkimui.

E.Š.

AUKA SKAUTŲ 
STOVYKLAI

Pensininkė VI. Šližienė, gyvenanti 
Derbyje, visuomet dosniai remia 
skautų stovyklas. Ji pirmoji atsiuntė 
20 sv. auką.

Gerbiamajai VI. Šližienei nuošir-
džiai, skautiškai dėkojame.

Išeivijos ir Lietuvos skautų sąjun
ga šiais metais mini 75-ąją, deiman
tinę sukaktį. Amerikoje ir Lietuvoje 
įvyks jubiliejinės skautų stovyklos. 
1993 m. liepos 31 - rugpjūčio 11 d. 
stovyklą planuojama surengti Ameri
koje, stovyklavietėje Rakas. Custer. 
Lietuvoje stovykla organizuojama 
liepos 3-11 d. Kunigiškiuose prie 
Palangos. Kada stovykla vyks Euro
poje, pranešime vėliau.

V. s. Juozas Maslauskas 
LSB Europos Rajono Atstovas

.........y.................. .............................
S. m, kovo mėn. 20 d.

13 vai. Ukrainiečiu 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
Ar bus susitarimas dėl 

Jugoslavijos?
Manoma, kad serbai, chorvatai ir 

musulmonai pagaliau priims 10 kan
tonų formulę Bosnijai, kurią pasiūlė 
JT taikintojai lordas Owen ir Cyrus 
Vance. Ten jau buvo sudaryta daug 
susitarimų, bet jie tuojau sulaužomi, 
todėl Owen ir Vance reikalauja, kad 
JT organizacija pasiųstų į Jugoslaviją 
daugiau kariuomenės. Jos uždavinys 
būtų priversti pasirašiusias šalis laiky- 
tis susitarimo. Manoma, jog reikės 
maždaug 50 000-60 000 karių, kad 
būtų sudaryta pajėgi kariuomenė tvar
kai palaikyti. Aišku, kad ir toliau bus 
siekiama praplėsti kantonų ribas kitų 
tautybių sąskaita, ypač bijoma serbų 
agresyvumo. Jungtinių Tautų organi
zacija nepajėgi suorganizuoti tokią ka
riuomenę, todėl ji kreipėsi į NATO. 
Bet ir čia iškilo kliūčių, nes nei 
Prancūzija, nei Rusija nepriklauso 
NATO, o jos nori dalyvauti tvarkos 
palaikymo operacijose Jugoslavijoje. 
Iš Rusijos pusės nemanoma sulaukti 
kliūčių, bet santykiai tarp Prancūzijos 
ir Anglijos yra taip pablogėję, kad 
prancūzai jokiu būdu nesutinka tar
nauti komanduojami anglų (bet jie 
sutiktų paklūsti amerikiečiams).

Klausiama, kodėl buvusios Jugos
lavijos tautybės, taikiai gyvenusios 
prie Tito diktatūros, dabar taip susipy
ko? Tikriausiai nereikėtų stebėtis, kad 
prispaustos tautybės dabar atsigavo ir 
nori nepriklausomybės. Tai matome 
ne tik Jugoslavijoje ir buvusioje So
vietų Sąjungoje. Laimė, kad Čekoslo
vakija pasidalino taikiai, bet nėra ga
rantijos, kad visur taip praeis. Belgijo
je valonai bruzda prieš prancūziškai 
kalbančius belgus. Bet kol kas neteko 
girdėti, kad žemaičiai mėgintų atsi
skirti nuo Lietuvos.

Rasizmas Pietų Afrikoje 
baigiasi

Pietų Afrikoje 26 partijų delegatai 
pagaliau sutarė pradėti derybas dėl de
mokratinės konstitucijos ir rinkimų, 
kurie gali įvykti po metų, kai juodieji 
aiškiai gaus daugumą ir galės sudaryti 
vyriausybę. Kol kas bus mėginama 
sudaryti laikinąją visų partijų vyriau
sybę, kuri valdytų kraštą iki rinkimų.

Kas laimės Afganistane?
Tenka nusistebėti ir apgailestauti, 

kad Afganistane toliau žūva žmonės ir 
padaroma žalos, kaip ir sovietų invazi
jos metu, prieš kuriuos tada kariavo 
įvairūs Mujahideen partizanai. Sovie
tams pasitraukus, partizanai pradėjo 
grumtis tarp savęs ir tam dar nematyti 
galo. Nepaisoma paskutinio susitari
mo, kurį privertė sudaryti Pakistanu 
ir Saudo Arabija. Pagal tą susitarimą 
vienos grupės partizanų vadas Hek
matyar (jis yra labai nusistatęs prieš 
Vakarus) paskirtas ministru pirminin
ku. Bet jis nelabai mėgsta prezidentą 
Rabbani. Ir dar du kiti partizanų vadai 
Dostam ir aukštai vertinamas gynybos 
ministras Massoud jau nuo seniai yra 
naujo ministro pirmininko priešai. 
Hekmatyar gi privalės sudaryti naują 
vyriausybę gana greitai. Bet ar jam 
pasiseks, ir ar bus toje šalyje taika?

Aludėse kuriasi nauja 
partija Vokietijoje

Vokiečiai su baime stebi Respub
likonų partijos laimėjimus savi
valdybės rinkimuose. Ši partija, kaip 
ir naciai prieš karą, pradėjo kurtis 
Bavarijos aludėse. Respublikonų par
tija yra antirasistinė ir prieš imigraci 
ją. Rinkimuose partija kai kur jau ga
vo 8% balsų ir tikisi greitai turėti 
atstovų parlamente. Partijos pasi
sekimui padėjo didelis imigrantų 
antplūdis ir didžiųjų partijų - Social 
demokratų ir Krikščionių Demokratų 
- silpnas pasirodymas. Vokietijos 
susijungimas su Rytų Vokietija irgi 
pablogino padėtį, todėl kancleris 
Kohl neteko dalies savo populiaru 
mo.

ELR
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