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J vykiai Lietuvoje
KARININKŲ 

SUSIRINKIMAS

Vilniuje Krašto apsaugos mo
kykloje įvyko Lietuvos karininkų 
susirinkimas. Jame apsvarstyti 
Aukščiausiojo Karininkų garbės 
teismo įstatai ir Karininkų Ramovės 
statutas, išrinkti teismo nariai ir 
Ramovės seniūnų taryba.

Karininkų susirinkime taip pat 
aptarta nacionalinio saugumo kon
cepcija, valstybinė karinė doktrina, 
Krašto apsaugos ministerijos reika
lai, valstybinės sienos apsauga, so
cialinės karininkų problemos ir kita. 
Išsakyta nemažai skaudžių faktų 
apie Lietuvos kariuomenę. Antai, 
pasak Krašto apsaugos ministro pir
mojo pavaduotojo E. Nazelskio, 
automatai dažnai nešiojami kaip 
lazdos - nėra šovinių jiems užtaisy
ti, pasieniečiai negali nusipirkti 
benzino ir 1.1. Šiais klausimais kari
ninkai pateiks pasiūlymus aukš
čiausios valdžios institucijoms.

SUSITIKIMAS 
SANKT PETERBURGE

Balandžio 2 d. Lietuvos prem
jeras A. Šleževičius Sankt Peterbur
ge susitiko su Rusijos Federacijos 
vyriausybės vadovu V. Černo
myrdinu.

Dviejų valandų derybose aptarti 
dviejų šalių prekybinio ir ekono
minio bendradarbiavimo reikalai.

Lietuvos premjeras A. Šleževi
čius iš esmės teigiamai įvertino vizi
tą į Sankt Peterburgą. Jis pažymėjo, 
kad derybos vyko geranoriškai. La
bai svarbu, kad suartėjo mūsų pozi
cijos dėl Lietuvos atsiskaitymų su 
Rusija už dujų tiekimą.

Galutinai sureguliavus susitari
mus dėl laisvos prekybos, Rusija, 
kaip atrodo, patenkins mūsų pagei
daujamą 1,5 milijono tonų naftos 
kvotą. Susitarta dėl Lietuvos konsu
lato atidarymo Sankt Peterburge.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
- Į LONDONĄ

Lietuvos Prezidento Algirdo 
Brazausko šios savaitės darbų pro
gramoje - vizitas į Didžiąją Brita
niją. Svarbiausia vizito dalis - susi

Laisvės kaina
Lietuvoje dvi dienas viešėjo 

Lenkijos ekonomikos profesorius 
Leszekas Balcerowiczius. Profe
sorius susitiko su respublikos Pre
zidentu A. Brazausku, Ministru 
Pirmininku A. Šleževičiumi, Sei
mo lenkų ir LDDP frakcijomis, 
skaitė paskaitą Vilniaus universi
tete. L. Balcerowiczius yra Lenki
jos ekonominės reformos auto
rius, T. Mazowieckio ir J. K. Bie- 
leckio vyriausybėse dirbo nuo 
1989 m., buvęs Lenkijos vice
premjeras ir finansų ministras. Jo 
radikali reforma buvo vadinama 
Lenkijos ekonominius stebuklu, 
kurio dėka per metus šalis įveiKė 
hiperinfliaciją, atsisakiusi kitų so
cializmo reliktų pasirinko rinkos 
ekonomikos kelią. Dabar L. Bal
cerowiczius profesoriauja Aukš
tojoje prekybos mokykloje.

Prieš išvykdamas profesorius 
susitiko su žurnalistais. Spaudos 
konferencijoje kalbėta apie Lietu
vos galimybes panaudoti Lenkijos 
patirtį pereinant į rinkos ekono

tikimas su Didžiosios Britanijos min
istru pirmininku J. Major'u.

Smulkiau apie tą vizitą - kitame 
”EL“.

’’VILNIJA“ IR ’’LITUANIKA“ 
- ŠALČININKUOSE

Balandžio pradžioje, prieš šv. 
Velykas, Šalčinin kuose viešėjo 
’’Vilnijos“ draugijos ir Lietuvių 
jaunimo bendrijos ’’Lituanika“ at
stovai. Mieste prie Šalčios jie pa
gerbė lietuviškose mokyklose dir
bančius mokytojus entuziastus, ku
rių kasmet po kelis atvyksta į Šal
čininkų rajoną iš kitų Lietuvos 
rajonų ir miestų.

Valstybinės regioninių prob
lemų komisijos referentas A. Kai
rys įteikė devyniems mokytojams 
pinigines premijas. Jas ’’Vilnijos“ 
draugija paskyrė iš 200 JAV dole
rių, kuriuos Rytų Lietuvos švie
timo reikalams paaukojo ir atsiuntė 
Toronte gyvenančios mūsų tautie
tės Eugenija Bulotienė, Cecilija 
Gipsonienė ir Pranciška Televičie- 
nė. “Vilnijos“ draugijos valdybos 
narys S. Trepšys ir “Lituanikos“ 
bendrijos pirmininkas G. Bukaus
kas mokytojus apdovanojo vertin
gomis knygomis, o istorikas S. 
Buchaveckas įteikė pedagogams 
savąją “Šalčios žemės“ knygą, 
kurioje atsispindi Rytų Lietuvos 
istorija ir lietuvybės tragedija tame 
regione per paskutiniuosius šimt
mečius. Iš pagerbtųjų mokytojų 
gimtuosiuose Poškonyse G. Dvilie- 
nė dirba jau trisdešimt metų. Tuo 
tarpu iš Šiaulių atvykusiai Renatai 
Aukščionienei (dirba Turgeliuose) 
ir iš Anykščių atvykusiai Rūtai 
Peseckaitei (dirba Kalesninkuose) - 
tai tik pirmieji mokslo metai Šalči
ninkų rajone. Palyginus su jomis 
antrus metus Jašiūnuose mokyto
jaujantis R. Vorevičius (atvyko iš 
Naujosios Akmenės) - "senbuvis“.

Svečiai iš Vilniaus ir Kauno 
susitiko su Šalčininkų 2-osios vi
durinės mokyklos mokytojais ir 
moksleiviais. Šalčininkiečiai buvo 
paakinti rinkti atsiminimus apie 
XX a. įvykius rajono miestuose ir 
miesteliuose, įvairią medžiagą 
apie kultūros paminklus, įžymius 
žmones.

miką. Profesorius L. Balcerowi
czius nepateikė konkrečių pasiū
lymų. Jis siūlė apmąstyti kitų šalių 
patirtį ir perimti tai, kas mums la
biausiai priimtina, svarbu, įgyven
dinama. Profesoriaus nuomone, 
kiekviena šalis pereinamuoju lai
kotarpiu turi tiksliai žinoti, į kokią 
ekonominę sistemą nori orientuo
tis. Sistemos pasirinkimas priklau
so nuo politinės laisvės ir visuo
menės.Visose buvusiose socializ
mo šalyse padėtis labai problema
tiška, ekonomika serga, todėl bū
tina iš karto diagnozuoti ligą. Tei
singa diagnozė padės pasirinkti 
tinkamą reformų vykdymo kelią.

Kai 1989 metais prof. L. Bal
cerowiczius tapo vicepremjeru. 
Lenkijoje situacija buvo drama
tiška, kilo kainos, hiperinfliacija 
siekė 40 procentų per mėnesį, 
kai tuo tarpu Čekoslovakijoje ji 
tebuvo 10 proc., Vengrijoje - 30.

Nukelta į 2 psl.

Keleivius sutinka stiuardesė 
Andželika Baranauskaitė.

Lietuva šiandien - kaip tas pa
šautas paukštis: nori atsiplėšti nuo 
žemės, bet jo kojos įklimpusios į 
purvą, stiprūs vėjai spaudžia prie 
žemės, laužo sparnus.

Gal todėl “Lietuvos“ aviakom
panijos direkcija, kai iškilo emble
mos problema, pasiūlė dailininkui 
Lietuvos paukštį - gandrą, raudo
nos saulės fone šaunantį į dangų. 
Juk raudona spalva - džiaugsmo, 
pergalės spalva. Ir “Lietuvos“ kom
panijai ateis džiaugsmo dienos, kai 
ji bus visiškai savarankiška, suburs 
savo kolektyvą, taps šeimininke 
savo padangėje.

O kol kas jinai įsikūrusi Kaune, 
Garliavoje. Turi šešis JAK-40 lėk
tuvus, keliolika AN, vadinamųjų 
"Anuškų“, kurie nuoširdžiai dar
buojasi miškų ir žemės ūkyje. Nors 
jau seniai atsiskyrė nuo Rusijos 
“Aerofloto“, tačiau darbo pažymė
jimai dar seni, nes savų nesukūrė- 
me. O štai stiuardesių uniforma jau 
sava: ryškiai raudonos spalvos, išsi
skirianti iš aplinkos. Kūrė ją pačios 
moterys, kad būtų patogi darbo vie
toje, kad pastebėtų net pati nedė- 
mesingiausia akis ir pasakytų: 
“Lietuvos merginos“. Ženklai bus 
ne metaliniai, o iš Lietuvos aukso - 
gintaro.

“Lietuvos“ aviakompanijos ge
neralinis direktorius Kęstutis Aury- 
la pateikia ir daugiau faktų apie 
kolektyvo darbą. Kaip žinia, JAK- 
40 - gruboki, triukšmingi, teršian
tys orą sovietiniai lėktuvai. Bet kol 
kas, kai kuro kainos tokios didelės, 
o keleivių tiek nedaug, jie praktiš
kesni už ištaigingus lėktuvus-milži- 
nus, kuriais gali didžiuotis sostinės 
aerouostas. Kauniškiai savo “Ja
kus“ patobulino: sumažino vietų 
skaičių, padarydami platesnius tar
pus tarp eilių, kad keleiviui būtų 
patogiau. Tuos darbus atliko mins- 
kiečiai už nemažus pinigus - imda
mi po 21 milijonų rublių už kiek
vieno lėktuvo rekonstrukciją...

Vasario 3-ąją toks lėktuvas nu
sileido Budapešte, o dabar tarp šitų 
miestų atidarytas oro kelias - į 
Vengriją iš Kauno galima skristi 
trečiadieniais ir sekmadieniais. 
Netrukus “Lietuvos“ lėktuvai nusi
leis tarptautiniame Prahos aero
uoste. Dabar, kai į Lenkiją važiuoja 
sausakimši traukiniai, kauniškiai 
pradėjo organizuoti oro reisus į Su
valkus. “Lietuva“ įsitikinusi, kad į 
šį Lenkijos miestą lėktuvai vasarą 
skris kasdien ir salone nebus tuščių 
vietų.

O Kinija? Tolimas kraštas. į kurį 
keliauja daug lietuvių, ypač turistų. 
Būtų galima samdyti didelius lėktu
vus ir organizuoti nuolatinius rei
sus.

Oro susisiekimo biznis - sudė
tingas, rasti jame savo vietą - ne

Lietuvos sparnai
lengva. Sostinėje įsikūręs Civilinės 
aviacijos departamentas kažkodėl 
mato tiktai vilniškius. Kauniškiai 
turi pasiūlymų skristi į Stokholmą, 
Helsinkį, bet departamentas neduo
da sutikimo.

Bet kauniečiai nebūtų kaunie
čiai, jei lauktų, sudėję rankas. Ne
leidžia į tarptautinius maršrutus - 
išnuomavo du “Jakus“ Nigerijai, 
vienas nuoširdžiai darbuojasi Jung
tiniuose Arabų Emyratuose. Lėktu
vai, aišku, ne vieni, o su mūsų eki
pažais. Žmonės uždirba pinigų ir 
sau, ir “Lietuvai“.

Esant sunkiai ekonominei padė
čiai žemės ūkyje gali būti maža 
"Anuškų" paklausa Lietuvoje. Da
bar zonduojamos galimybės jas 
panaudoti Afrikoje ir Pietų Azijoje. 
Kaip žinia, tie lėktuvėliai labai geri 
kovoje su miškų ir laukų kenkėjais. 
Jei atsiras trečiojo pasaulio šalis, 
kuriai reikalinga kauniečių parama, 
jie nuomos lėktuvus ilgam laikui - 
kol šie "nusibaigs“...

Europos oro linijose JAK-40 
irgi dirbs, kol nusibaigs. Europa, 
dantis sukandusi, kenčia jų triukš
mą. žino, kaip jie teršia orą. Atei
tyje, sako generalinis direktorius 
Kęstutis Auryla, teks "Jakų" atsisa
kyti ir pirkti kitokius lėktuvus, ku
rių kainos dar “Lietuvai“ neįkan 
damos ir negreit bus įkandamos.

įdomiai apie Lietuvos aviacijos 
rytdieną samprotauja ponas Algis 
Juzukonis, Kanados lietuvis. Lietu
vos politika jis pradėjo domėtis dar 
1988 metais, kai tiktai prasidėjo 
Atgimimas. O kai Lietuva pasiskel
bė nepriklausoma, atvažiavo į Vil
nių, kad čia padėtų mūsų aviato
riams tapti savarankiškais. Tai jis 
organizavo pirmus tarptautinius 
reisus iš Vilniaus aerouosto. Tai jo 
šūkis: “Aviacijai turi vadovauti ne 
lakūnai, o biznieriai". Bet jis nela
bai patiko aptingusiems vilniš
kiams, todėl Algis Juzukonis nuo 
praėjusių metų rudens - Kaune, čia 
sutiko vaikinus, "kurių akys blizga, 
kai užeina kalba apie aviaciją“. Jis 
turi Kanadoje savo firmą, buvo vy
riausybės patarėjas transporto rei
kalams, o dabar patarinėja ir dirba 
Kaune. Jo nuomone, Lietuva galėtų 
tapti aviacijos biznio centru šiame 
regione, tik reikia nepraleisti mo
mento. Latvijos respublikos parei
gūnai jau naudojasi "Lietuvos“ pas
laugomis. Lėktuvus reikia nuolatos 
remontuoti, o Rusijos armija čia tu
rėjo stiprias remonto bazes, kurios 
neturi būti sunaikintos ar paverčia
mos pievagrybių plantacijomis. 
Reikia kelti keleivių aptarnavimo 
kultūrą, kad priviliotume keleivį, 
nes aviakompanijų pasaulyje daug, 
o kainos tos pačios. Pradėkim nuo 

Šiais "Albatrosais" Kauno padangėje mokosi skraidyti Lietuvos karo 
lakūnai.

pradžių. Klokim gerus pamatus. 
Turizmui, sakysim. Turistas, gru
biai paskaičiavus, per dieną išlei
džia iki 100-150 dolerių. O jei tų 
turistų per metus Lietuvoj apsi
lankys 30 tūkstančių ir kiekvienas 
čia prabus po penkias dienas? Ko
kias paslaugas jiems galėtume pa
siūlyti savo mažaisiais lėktuviu
kais. kurie gali nusileisti visuose 
Lietuvos miestuose. Palangoje ir 
Nidoje? Neužleiskime tų pinigų 
Vakarams! O reisai į Maskvą, Kije
vą, Lvovą, Karpatus? Tai oro erd
vės, kurias mums, kauniečiams, 
reikia užkariauti, sako ponas Algis 
Juzukonis. Ir dar viena jo svajonė: 
atidaryti Kaune Aviacijos spaus
tuvę. Europoje tokių yra trys. Vie
na, ketvirtoji, kuri būtinai reikalin
ga, galėtų įsikurti Kaune, kur geri 
spaustuvininkai. Jau kalbama apie 
kontraktą su pasauline aviakom
panija "British Airways", kuri į 
aviacijos vertybių spaustuvės Lie
tuvoje statybą investuotų 14 milijo
nų svarų sterlingų. Be to, Pabaltijo 
aviadepartamentai turėtų glaudžiau 
bendradarbiauti, o gal net sudaryti 
vieną vienetą, kuris vadintųsi, sa
kysim, "Pabaltijo avialinijos“? Bet 
tam jau dabar reikia užkariauti 
rinką. Reikia užmesti žvilgsnį ir į 
Karaliaučių, kur vokiečiai stato ge
rą aerouostą. Ar ten nebus reikalin
ga mūsų pagalba? Juk Kauno aero
uosto sąlygos buvo tokios sudėtin
gos, kad čia nusileisti sugebėdavo 
tik vietiniai lakūnai. Svetimi pada
rydavo avarijas. Prityrusių pilotų 
liko. Mūsų partneriai Vakaruose, 
sako ponas Algis Juzukonis, o 
klientai - Rytuose. Jei šitai sugebė
sime išnaudoti - gyvensime!

O sąlygos Kauno aviatoriams 
yra geros. Iš Lietuvos biudžeto lėšų 
pastatytas naujas aerouostas Kar
mėlavoj. Tai vienas didžiausių civi
linių aerouostų Pabaltijy. Nusilei- 
dimo-pakilimo takas - 2570 metrų. 
Net per didžiausias liūtis jis gali 
priimti lėktuvus. Prailginus jį ke
liais šimtais metrų, o dangą pastori
nus aštuoniais centimetrais, čia ga
lės leistis patys sunkiausi pasaulio 
lėktuvai, pasakoja aerouosto direk
torius ponas Rimas Skridaila. 500 
hektarų plote, kuris skirtas aerouos
tui. bus galima įrengti dar vieną 
pakilimo taką.

Tokia Kauno aviatorių ateitis. 
Vyrai, užkariavę oro erdves, laikosi 
tvirtai, ieško atsparos Vakaruose, 
tarp savo kraštiečių, ir negyvena 
sudėję rankas. Jie. kaip tas jų emb
leminis gandras, kyla į dangų, o ke
lią jiems šviečia pergalės saulė...

Adolfas Strakšys 
Alfredo Girdziušo nuotraukos
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Laisvės 
kaina

Atkelta Iš 1 psl.

Svarbiausiais ekonominės programos 
svertais buvo hiperinfliacijos sustab
dymas, ūkio liberalizavimas, apribo
jimų panaikinimas. Pagrindinis dė
mesys buvo skirtas mažajai privatiza
cijai (parduotuvių, kavinių, restora
nų). Privatizacijos procesas, prasidė
jęs prekybos, paslaugų sferose, vė
liau apėmė ir pramonę. Objekto ati
davimas darbo kolektyvams, kai sa
vininkais tampa keli šimtai ar net 
tūkstančiai žmonių, buvo įvertintas 
kaip dar vienas socializmo variantas. 
Tokio Jugoslavijos (beje, ir Lietuvoje 
privatizacijos praktika panaši) mode
lio atsisakyta. Profesorius L. Balcero
wiczius pabrėžė, kad privatizacija yra 
skiriamasis reformų bruožas. Jei pri
vatizacija būtų sustabdyta ar nevyk
doma šalyje, kuri pasirinko rinkos 
ekonomikos kelią, tai reikštų, kad ji 
nesinaudoja savo politine laisve.

Kaip profesorius vertina Lietuvos 
situaciją? L. Balcerowicziaus nuo
mone, ji tipiška daugeliui postsovieti
nių kraštų. Pagrindinė Lietuvos eko
nomikos liga - struktūrinė ekonomi
ka. Iširus Sovietų Sąjungai, nutrūko 
seniai susiformavę ryšiai, sutriko 
importo ir eksporto funkcijos, nauji 
ryšiai liko neužmegzti. Tai atsiliepia 
gamybos efektyvumui, kurio mažėji
mas yra pagrindinė žemo pragyveni
mo lygio ir krizės šalyje priežastis. 
Nėra jokios vidaus ar finansų politi
kos. kuri galėtų kompensuoti tokį 
ekonominį nuosmūkį. Reikia pagal
voti apie tai, kokia produkcija galėtų 
sudominti naujus prekybos partne
rius, o kokios reikėtų išvis atsisakyti, 
nes nepelningos produkcijos gamy
bos dotavimas tik sukels hiperinflia- 
ciją. To pavyzdys - pernai 1100 pro
centų metinė infliacija Lietuvoje.

Norėdama išvengti socialinių ka
taklizmų, atviros bedarbystės, vyriau
sybė vengia radikalios reformų poli
tikos. Tačiau reikia suprasti, kad lėtas 
reformų tempas tik didina socialinę 
jų kainą: smunka gamybos lygis, tuo
pačiu ir pragyvenimas, netenkama 
prekių eksporto rinkos - socialinė 
įtampa vis tiek neišvengiama. Atvi
ros bedarbystės nebuvimas yra vie
nintelis socializmo privalumas. Bet 
atsiranda paslėptoji bedarbystė, kai 
žmogus turi ne darbą, o etatą. Prog
nozuojamas bedarbių skaičius Lietu
voje - 13-14 procentų. Jis bus dides
nis nei Lenkijoje, bet tokia yra per
ėjimo į efektyvią ekonomiką kaina.

Kadangi Lietuvos ūkis yra drama
tiškoje padėtyje, makroekonominę 
problemą - hiperinfliaciją - galima 
lyginti su gaišiu, kada laukti neracio
nalu. Užgesinti jį galima tik paša
linant priežastį - šiuo atveju, spausdi
namą ir dalinamą kreditais pinigų

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.

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

Eimiadieriiais ir ketvirtadieniais
Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 TPA, 

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

526668

masę. Lygindamas Lietuvą su Estija 
ir Latvija, profesorius pasakė, kad 
kol kas tik jos teisingai diagnozavo 
savo ekonominę padėtį ir ėmėsi ryž
tingų žingsnių. Jos įvedė tvirtą va
liutą ir pažabojo hiperinfliaciją, ko 
nepavyko padaryti Rusijai ir Ukrai
nai. Tai labai skausminga visuome
nei, bet teikia vilčių pozityvioms per
mainoms. Tokia yra laisvės kaina. 
Svarbu, kad vyriausybės vykdoma fi
nansų politika garantuotų žmonėms 
hiperinfliacijos sustabdymą.

Profesorius mano, kad kol kas 
Lietuva dar nepriėmė sprendimo, 
kaip vykdyti ekonominę reformą - 
ar bandant apsaugoti visus, kas yra 
nerealu, ar vykdyti drastiškas per
mainas, kurios sutvarkytų pinigų sis
temą, t.y. garantuotų sveiką ekono
miką. Lenkijos pavyzdys rodo, kad 
sparčios radikalios reformos sąlygojo 
ekonominį kilimą (pvz., eksportas 
per metus išaugo 43 proc.).

Politinių partijų santarvė ir vieny
bė. profesoriaus L. Balcerowicziaus 
nuomone, kitas svarbus faktorius, 
garantuojantis pereinamojo laikotar
pio sėkmę. Ekonomika neturi būti 
politinės kovos objektas. Lenkijoje 
per pirmuosius reformų motus, kai 
buvo kuriamas rinkos ekonomikos 
pagrindas, vyravo politinė santarvė.

Apie užsienio investicijų gali- 
.mybes Lietuvoje profesorius L. Bal
cerowiczius pasakė, kad kol kas estai
ir latviai laikosi žymiai palankesnės 
politikos, kad būtų pritrauktas užsie
nio kapitalas. Užsienio investicijos 
galimos tik stabilioje ekonomikoje. 
Jos nestabilizavus galima tikėtis tik 
spekuliatyvinio kapitalo. Bendradar
biavimas su Lenkija gali vykti, jei at
siradusios nepriklausomos įmonės 
padarys "atradimą“, kad reikia daryti 
biznį. Rinkos ekonomikoje niekas 
negali nuspręsti ar nurodyti iš vir
šaus, sakė L. Balcerowiczius.

Daugelį žurnalistų nustebino, kad 
p. L. Balcerowiczius palankiai įverti
no mūsų valstybinių mokesčių siste
mą: "Pagal mano turimą informaciją 
jūsų mokesčiai mažesni nei Lenkijoje 
ir Europoje". Iš tiesų. Lietuvoje vers-
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lininkai moka valstybei 29,5 proc. 
nuo pelno, Lenkijoje 40 proc. Tačiau 
lietuviai skundžiasi 18 proc. akcizo 
mokesčiu, diferencijuota mokesčių 
sistema, kuri taikoma ne visiems, kai 
kam suteikiamos privilegijos ir leng
vatos. Ekonomikos profesorius ma
no, kad įvairia mokesčių sistema 
lengvai gali pasinaudoti norintys nu
slėpti pelną, o tai yra neigiamas jos 
bruožas, kaip ir taikomos lengvatos. 
Jos taip pat smukdys verslą: pelnas 
bus ne energijos, darbo, o privilegijų 
išdava. Valstybės funkcijos rinkos 
ekonomikoje griežtai apibrėžtos - 
svarbiausia netrukdyti laisvai ekono
mikai. Tereikia sukurti gerus įstaty
mus, vykdyti teisingą finansinę poli
tiką, protingai planuoti biudžetą.

Socializmo žlugimo istorija mo
ko, kad nė viena kita ekonominė sis
tema, išskyrus laisvąją rinką, nepa
siteisino. Tačiau kaip Lietuva žinos, 
kad ji eina teisingu keliu? I šį klau
simą profesorius atsakė, kad staigus 
infliacijos mažėjimas, importo ir 
eksporto augimas, greiti privatizaci
jos tempai, valiutinių rezervų augi
mas ir sutartis su Tarptautiniu valiu
tos fondu bus pagrindiniai kriterijai, 
kurie privers patikėti sėkme.

Erika Umbrasaitė
V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

WTWIIOS BUENOS
"Patriot! n jai“ 
eksperimentai 

ir vargšas vartotojas

Savaitraštis “Litas“ Nr. 14 
spausdina A. Stasiukaičio straipsnį 
"Kam klius, kam neklius... Jame 
rašoma apie kasdien didėjančias 
produktų kainas.

"Pripratom, kad jos nuolat ir 
smarkiai didėja - kaip kitaip, juk 
rinka! Tiesa, mūsų mieloji valdžia 
retsykiais primindavo, kad ji neleis 
skriausti žmonių, griežtai kalbėsis su 
tais gamintojais ir prekybininkais, 
kurie, naudodamiesi savo padėtimi, 
ketina nulupti vartotojams devintą 
kailį“. Deja, toliau straipsnio auto
rius priverstas aprašinėti skaudžius 
faktus apie savavališką maisto pro
duktų kainų kėlimą, kai kur nepa
grįstai aukštų kainų nustatymą už 
šaltą vandenį. Vyriausybė ėmėsi 
priemonių, vienur perskaičiavo, ki
tur valdininkus nubaudė. Neteisėtai 
iš gyventojų paimtos lėšos, kaip pa
žymima straipsnyje, "paklius į biu
džetą. o pirkėjas, matyt, mokės kaip 
ir mokėjęs“... "Tik pikta, kad prie 
valdžios lovio priėję žmonės juk nė
ra kokie nors Maskvos statytiniai ar 
visuotinai pasmerktų bolševikų pa
rankiniai. Anaiptol. Tai patys ge
riausi tautos patriotai... Blogiausia, 
kad už tokius "patriotinius" eksperi
mentus turi mokėti vis tas pats varg
šas vartotojas", - rašoma straipsnyje.

Mirties bausmė lietuviui 
Ukrainoje

"Sušaudyti!“ - taip pavadintame

Ar bus rastas 
Vasario 16-osios aktas?

Šiemet prieš Vasario 16-ąją Krikš
čionių demokratų laikraštyje ’’Ap
žvalga“ pasirodė žinutė, kad rastas 
Vasario 16-osios akto originalas. 
Pasiskelbusiajam kažkoks žmogus 
prieš mirtį pasakęs, jog Aktas yra 
užkastas mažo kaimo kapinaitėse 
kažkur Suvalkijoje. Deja, tas praneši
mas netapo sensacija, apskritai, jis 
Lietuvoje liko beveik nepastebėtas. 
Kodėl? Ta istorija susidomėjusi J. 
Ivanauskaitė balandžio 3 d. ’’Respub
likos“ dienraštyje pateikia žinomo is
toriko A. Eidinto nuomonę. Jis vi
suotinį abejingumą dėl "Apžvalgoje“ 
paskelbtos žinios pateisina tik 
abejonėmis, kad šis radinys gali ir 
nebūti tas vienintelis dingęs Vasario 
16-osios akto originalas. Tai gali nu
statyti tik ekspertizė. Žinoma, kad vie
nu metu Akto originalas saugotas pas 
J. Basanavičių Mokslo draugijoje. Jau 
po karo M. Biržiška "Drauge“ prisi
pažino. kad šio dokumento originalas 
dingęs ir niekaip šio fakto nekomen
tavo. Kalbama, kad tikrąjį Vasario 
16-osios aktą Voldemaras išvežė į 
Švediją, o, kaip sako A. Eidintas, iš 
Voldemaro galima visko tikėtis: gal 
pardavė, gal pradangino... Į A. Ša
pokos "Istoriją“ buvo įdėtas sąlyginai 
vadinamasis 2-asis Akto egzemp
liorius, kurį signatarai pasirašė vėliau. 
Tačiau yra išlikęs laiškas, kuriame A. 
Šapoka, ruošdamas 2-ąjį savo "Isto
rijos“ leidimą, prašo kur nors, gal J. 
Basanavičiaus archyvuose, rasti Akto 
originalą. Vis dėlto A. Eidintas mano,

Simono Daukanto jubiliejui

Žymaus lietuvių istorijos ir 
kultūros puoselėtojo Simono Dau
kanto 200-ųjų gimimo metinių 
proga paskelbtas tarptautinis eks
libriso konkursas. Konkurso rėmė
jai - Lietuvos kultūros fondo Šiau
lių krašto taryba, Šiaulių miesto 
savivaldybė. Darbai priimami iki

V. Gaivenio straipsnyje "Respubli
koje“ 04 06 rašoma apie vilniečio 
nusikaltėlio J. Čeponio likimų.

Už labai sunkius nusikaltimus, 
vagystes ir žmogžudystę šis subjektas 
buvo teisiamas Vilniuje 1986 m. ir 
jam grėsė, kaip rašoma laikraštyje, iki 
15 metų kalėjimo. Tačiau nusikaltėliui 
pavyko pabėgti. Ir štai po kelerių 
metų atėjo žinia iš Odesos (Ukraina), 
kad minėtasis asmuo už net kelis 
ypatingai žiaurius nusikaltimus nuteis
tas sušaudyti... Straipsnyje rašoma: 
"Mūsų valstybėje Lietuvoje, kur, 
paskelbus nepriklausomybę, buvo 
įvykdyta viena mirties bausmė, po 
dviprasmiškos Vakarų valstybių reak
cijos į nuteistųjų žudymą ji, atrodo, 
paprasčiausiai nebetaikoma, o visiems 
pasmerktiesiems sušaudyti pakeista į 
kalėjimą iki gyvos galvos. Vilniečio 
Jono Čeponio likimas nuspręstas ten, 
Ukrainoje. Ir vargu ar Lietuvos teisė
tvarkos institutai, iš kurių rankų prieš 
keletą metų šis vilnietis paspruko, jau 
gali ką nors pakeisti“. (Bet gal dar su
krus tarptautiniai žmogaus teisių gy
nimo komitetai, gailestingieji krikš
čioniški "Caritas", visi dori Europos 
piliečiai. - Aut.)

Ar pažabosime 
nūs i kaltė! ius?

"Skelbiamas karas nusikaltė
liams“ - tokiu pavadinimu spausdi
namas M. Giedraitytės straipsnis 
"Vakarinėse naujienose“ 04 06 
apie Seimo narių susirinkimų po
kalbiui teisėsaugos ir teisėtvarkos 
klausimais.

Dalyvavo pats Respublikos Prezi

kad originalas gali būti kaip tik čia - 
užkastas kaimo kapinaitėse.

A. Eidintas mano, kad dėl tokio 
rango ir svarbos neįkainojamo doku
mento į atradėją galėtų kreiptis pats 
Prezidentas ar specialiai sudaryta 
parlamentinė komisija. Jei radusieji 
nori didelės pinigų sumos, gali su 
valstybe derėtis, nors tai nebūtų pats 
gražiausias variantas. Galų gale jei 
panašus dalykas nutiktų kur nors Va
karuose, o žmogus, laikantis save is
torinio dokumento savininku, nė už 
ką nenorėtų skirtis su relikvija, jo na
muose būtų pastatyta speciali sau
gykla, kurią galėtų lankyti visi norin
tys. Tačiau greičiausiai tokios svar
bos dokumentas, kuris turi priklausy
ti visai Lietuvai, būtų perduotas vals
tybės archyvui.

"Respublika“ teigia, jog dabar 
žinoma, kad Aktas, kurį matė tik du 
žmonės (kraštotyrininkas B. Maša- 
laitis ir kažkokia moteris), yra suvy
niotas į popierių ir įdėtas į stiklainį. 
Vienas dokumento kampas jau pra
dėjęs trūnyti. Pasak A. Eidinto, jei 
Aktas buvo ištrauktas ir apžiūrėtas, 
paskui įdėtas atgal ir vėl užkastas, tai 
į indą pateko oro, garų, mikrobų, ku
rie sukels baisų naikinantį procesą.

Šia relikvija susidomėjo Archyvų 
valdyba ir jos direktorius G. Ilgūnas. 
Mes kalbėjomės su juo telefonu ir 
sutarėme, kad jis papasakos ”EL“ 
apie Vasario 16-osios Akto paieškas, 
jeigu jos bus sėkmingas.

ELR

šių metų rugsėjo 15 dienos Šiau
liuose, Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto skyriuje. Jie bus 
eksponuojami rugsėjo pabaigoje. 
Įsteigtos viena pirmoji, dvi antro
sios ir trys trečiosios premijos.

ELR

dentas, visi atsakingi ministrai, LR 
generalinis prokuroras. "Koreguoti 
įstatymus, reorganizuoti tardymo sis
temą, spręsti policijos kadrų klausi
mą, sudaryti teisinės pagalbos sutar
tis su kitomis valstybėmis - tai tik 
maža dalis pasiūlymų, kurie buvo iš
sakyti pasitarime“, - rašoma straips
nyje. Pažymima, kad pokalbis užtru
ko kone keturias valandas, kad visi 
pasiūlymai bus apibendrinti. Buvo 
priimtas nutarimas dėl kovos su nu
sikalstamumu. O kol kas, kaip pažy
mima laikraštyje, į gatves išeiti dar 
baugu...

Didelė kortų kolekcija

Laikraštis "Savininkas“ N r. 7 
spausdina J. Šalkausko straipsnį 
"Lietuvos kortų karalius“.

Jame rašoma apie vilnietį Albi
ną Borisevičių, surinkusį net 1052 
skirtingų kortų malkas, per 70 
knygų apie kortas, 2500 kortų su 
džiokeriais. Kolekcijos savininkas 
- kortų kolekcionierių dviejų tarp
tautinių klubų narys: Anglijos 
"IPCA“ (International Playing 
Card Association) ir Ispanijos 
"Asescoin“. Klubams priklauso po 
keletą šimtų narių, kasmet orga
nizuojami susirinkimai, kongresai. 
Viena didžiausių Rytų Europoje 
vilniečio A. Borisevičiaus kortų 
kolekcija įrašyta į "Lietuvos re
kordų“ knygą. Straipsnyje pažy
mima, kad 1991 metais Miunche
ne "IPCA“ kongreso dalyviai susi
domėję mokėsi žaisti lietuvišką 
preferansą ir "Aviną“. Deja, straips
nio autorius nurodo, kad trūksta 
informacijos apie tai, ką žaidžia į 
užjūrius išvykę lietuviai.

V. Dimas
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Velykinis rašytojų 
pasibėdojimas

Jeigu jus prisimenate Petrą Rimkuną - 
atsiliepkite

Anksčiau vienas Lietuvos rašy
tojų susirinkimas paprastai buvo 
vadinamas metiniu. Būdavo ir ple
numų, apskritų stalų, konferencijų, 
simpoziumų įvairiais literatūros 
klausimais. Bet prieš Kalėdas ra
šytojai susirinkdavo aptarti metinį 
literatūros derlių, pagirti ar pa
peikti naujausias kolegų knygas, 
pasitarti, pasiginčyti, pafantazuoti, 
paplanuoti ateinančių metų dar
bus. Susirinkdavo iš visos Lietu
vos, pasimatydavo, kas metus bu
vo nesilabinęs, pasisvečiuodavo 
sostinėje, apibėgiodavo parduotu
ves, parodas, knygynus, paploda
vo spektakliams.

Dabar laikai pasikeitė. Krūvon 
susirinkti brangu, o rašytojai po 
visą Lietuvą išsibarstę: kas Kau
ne, kas Klaipėdoje (ten yra Rašy
tojų sąjungos skyriai) įsikūręs, o 
yra ir šiauliškių, biržiečių, skuo
diškių, uteniškių. O bilietai iš ten, 
žinote, kiek dabar kainuoja? Bai
su! Todėl šiais metais, kaip jau 
trumpai rašė ”EL“, ryžosi susirinkti 
vieni vilniečiai.

Salėje galėjai matyti J. Avyžių 
ir J. Vaičiūnaitę, J. Mikelinską ir 
S. Gedą, V. Bubnį ir V. Reimerį, 
V. Zurbą ir A. Baltakį, akademiką 
J. Lankutį ir du Bieliauskus - Al
fonsą ir Antaną... Vadinasi, dau
gelį iš tų, kurie pasak žmonių, 
’’daro literatūros pagadą“.

Ankstesniais metais tokie susi
rinkimai dažniausiai būdavo ski
riami kūrybiniams klausimams 
svarstyti. Anoji valdžia buvo ne
blogai prisijaukinus rašytojus, ir 
materialiniai dalykai juos ne itin 
kankino. Įvairios pašalpos, kūrybi
nės komandiruotės, paskolos pri
durdavo šį tą prie nelabai apčiuo
piamų honorarų. Dabar ir rašytojai 
paleisti į ’’laisvą rinką“. Sukis kaip 
nori, per galvą verskis, alkūnę 
graužk, bet... esi laisvas, dirbk sa
vo protu. O rašytojai, kaip žinia, 
prasti prekijai.

Todėl šį kartą į susirinkimo 
(galima pavadinti ir velykiniu pa- 
sibėdojimu, nes vyko Šv. Velykų 
išvakarėse) dienotvarkę buvo įra
šyti trys klausimai: literatūros fon
do ir socialinės rūpybos tarybos 
pasūlymai; autorių teisių apsaugos 
įstatymo projektas; savaitraščio 
’’Literatūra ir menas“ reikalai.

Anuo metu talentingas ir labiau 
organizuotas rašytojas, jeigu jis 
mėgdavo rašomąjį stalą, galėdavo 
tikėtis, kad bent kas antri ar treti 
metai pamatys savo knygą knygy
nų vitrinose ar lentynose. (Beje, 
apsukresni gebėdavo ir po kelias 
per metus išleisti). Dabar gi su lei
dyba - striuki reikalą: trūksta po
pieriaus, nepajėgios, bet ir plėši
kiškos spaustuvės... Tvirtina žino
vai, kad norėdamas savo lėšomis 
išleisti knygą poetas ar prozaikas 
turi pakloti apie milijoną talonų. Ir 
tai tuo metu, kai leidyklų skaičius 
prašoko 600. Dabar sekasi (kol 
kas!) detektyvų autoriams (užsie
niečiams, žinoma!). Nori kokio 
Čeilzo ar Agatos Kristi - klok 300- 
400 talonų kur nors po laiptais 
prekiaujančiam pauperiui ir neš
kis, ką tinkamas. Nori poezijos - 
stop! “Vaga“ - vienintelė rašytojų 
maitintoja ir leidėja - šiais metais 
yra užplanavusi išleisti tik... 4 (ke
turias!) poezijos knygas. Gerai Al
giui Baltakiui - jo knyga tarp tų 
keturių. O poetų (ir neblogų, kaip 
teigia kritikai) - kone pusė sąjun
gos. Jie, deja, nedomina leidėjų. 
Tiesa, yra keletas privatininkų, bet 
jie leidžia tik savo pažįstamus. . . 
O tai dažniausiai makulatūra.

Nenuostabu, kad per keletą 
pastarųjų metų net produktyvūs, 
talentingai ir dosniai leidžiami 
autoriai tapo vargšais ir nuskurė- 
liais.

Todėl šį kartą buvo kalbama ne 
apie dangiškąjį įkvėpimą, o apie 

visiškai žemiškus dalykus - duoną 
kasdieninę, buto nuomą, gydymą
si, skurdžias pensijas. Rašytojai 
puikiai supranta, kad dabar visa 
Lietuva alksta ir skursta, bet jiems 
nuo to nelengviau. Juolab kad jie 
negamina materialinių vertybių.

Rašytojų sąjungą sudaro sep
tyni padaliniai: 4 redakcijos, klu
bas, leidykla ir kūrybos-poilsio 
namai “Urbo kalnas“ Nidoje. Tik 
du pastarieji uždirba pinigus, duo
da pajamų ir pelnų. Jais disponuo
ja Literatūros fondas - tokia glo
bos ir rūpybos organizacija, kuri 
anksčiau Maskvos remiama statė 
rašytojams kūrybos namus, butus, 
siuntinėjo po sanatorijas, teikė pa
šalpas, rublį kitą prie pensijų pri
mesdavo. Dabar visa tai, kaip sakė 
A. Puškinas, “sakmė seniai pra
ėjusių dienų, legenda tolimos se
novės...“. Dabar Lietuva ir Rašy
tojų sąjunga nepriklausomos, sa
varankiškos. Tiesa, leidykla išlei
džia knygų, šioks toks pelnas yra, 
bet didžiausias išsigelbėjimas - 
“Urbo kalnas“. Rašytojų dabar ten 
nepamatysi - kelialapis bene tris 
dešimtis tūkstančių talonų kainuo
ja, bet “kimba“ užsieniečiai. La
biausiai vokiečiai, kuriuos Nida 
vilioja jaunystės prisiminimais ir... 
pigumu. Pernai “Kalnas“, berods, 
atnešė rašytojams apie pusdešimto 
milijono talonų pelno, papildė va
liutinę sąskaitą.

Pastaraisiais skaičiais ir džiugi
no kolegas sąjungos valdybos pir
mininkas V. Martinkus be Litfon- 
do vadovas S. Sabonis (nepainioti 
su Ispanijos krepšininku - jis tik 
Arvydo dėdė). Jie pažadėjo šį tą 
rašytojams, ypač vyresniesiems, 
kai ką pametėjo laikraščių redak
cijoms. Pusdevinto milijono talo
nų pernai išskyrė ir valdžia. Iš ke
turių RS leidinių (savaitraštis “Li
teratūra ir menas“, žurnalai “Me
tai“, “Nemunas“ ir rusų kalba 
“Vilnius“) tik'kauniškis “Nemu
nas“ verčiasi savarankiškiau, pats 
leidžia knygas, vadinasi, ir gyvena 
labiau pasiturinčiai. Kiti - nuola
tiniai prašytojai. Todėl ir dides
niais honorarais nepasižymi, ir 
bendradarbių algos - ubagiškos.

Ir ieškojo krūvon susirinkę ra
šytojai, kaip geriau galą su galu 
sudurti, kaip didesnę riekę kuriam 
nuo nedidelio kepalo atriekti. Bu
vo paberta nemaža skaičių, bet, 
kad pats į jų pinkles nepatekčiau, 
paminėsiu tik du: bendras sąjun
gos biudžetas - 23 milijonai talo
nų, pusės milijono deficitas, kurį 
rengiamasi likviduoti bene rėmėjų 
pagalba. Tiesa, 100 tūkstančių 
kronų parėmė kolegos norvegai, 
bet baudos, akcizai, palūkanos...

O “Literatūra ir menas“ liko be 
galvos - atsistatydino vyriausiasis 
redaktorius V. Rubavičius. Anais 
laikais šituos pareigūnus skirdavo 
kompartijos CK, neprašydamas 
nei pareiškimų priimti, nei atleisti. 
Dabar gi - demokratija... Nesutarė 
V. Rubavičius su RS valdininkais, 
pasispyriojo neklusniai prieš jų 
valią, V. Martinkus ar P. Dirgėla 
pasamprotavo, kad laikraštis ne
įdomus, beveidis, kad jo skaityto
jų skaičius katastrofiškai suma
žėjo, ir... pareiškimas: prašau ma
ne atleisti...

Susirinkime kalbėję V. Martin
kus, V. Sventickas, V. Misevičius, 
A. Baltakis, R. Sadauskas, V. Ru
bavičius samprotavo, siūlė, prašė, 
žadėjo, barėsi, spyriojosi, nesu
tiko... Visi stengėsi patarti kaip 
geriau tvarkyti rašytojų gyvenimą, 
sudaryti sąlygas dirbti ramiau ir 
produktyviau.

Nelinksmas buvo šis velykinis 
rašytojų pabėdojamas, bet teikian
tis vilčių.

Petras Keidošius

Lietuvoje nedaugelis žino, kas 
buvo Petras Rimkūnas. Veltui jo pa
vardės ieškotume sovietų laikais leis
tose enciklopedijose, literatūros sąva
duose, žurnalistikos metraščiuose. 
Daugiau nei bibliografijos retenybe 
tapęs ir romanas “Kemėno kaimas“, 
pasirodęs 1941 metų birželi ? 29 die
ną, lygiai po savaitės, kai viena oku
pacija pakeitė kitą. Tuo tarpu Petras 
Rimkūnas, Vytauto Didžiojo univer
siteto studentas, reiškėsi ne vien kaip 
rašytojas, bet ir kaip gabus žurna
listas. kurį, be abejo, kaip savo kraš
tietį nuoširdžiai globojo ir skatino pat
sai Bernardas Brazdžionis. Manoma, 
jog būtent Bernardas Brazdžionis pa
akino Petrą Rimkūną imtis žurnalis
tikos, pakvietė bendradarbiauti, o vė
liau ir dirbti laikraštyje “Studentų die
nos“. Kaip šiandien prisimena poetas 
Eugenijus Matuzevičius, taip pai pas
valietis, “Studentų dienos" per pa
lyginti trumpą laiką, Petro Rimkūno 
redaguojamos, tapo bene labiausiai 
skaitomu laikraščiu. Būdamas nepa
prastai darbštus ir smalsus, turėdamas 
įgimtą jumoro jausmą ir savo vertės 
supratimą, Petras Rimkūnas buvo 
mėgstamas savo vienmečių Kaune ir 
gimtosiose apylinkėse. Gal todėl ir vi
sa Petro Rimkūno grožinė kūiyba iš 
esmės skirta kaimo žmogui. To kai
mo, kuris, gaila, liko vien prieškario 
literatūros puslapiuose. O “Kruojo 
dukterys“ liko rankraštyje. Kaip liko 
pluoštelis novelių, monografijų ap
matai apie Antaną Baranauską, Vin
cą Kudirką, Simoną Daukantą, And
rių Vištelį-Višteliauską. Liko vienas 
kitas pradėtas straipsnis apie lietuvių 
literatūros stiliaus ypatybes, kitos 
literatūrinės studijos. Visus šituos 
rankraščius praėjusiais metais iš

Julius Keleras sugrįžo su magistro diplomu ir poezijos knyga
Trejus metus trisdešimtmetis poetas 

Julius Keleras studijavo Ilinojaus uni
versiteto Lituanistikos katedroje ir įsigi
jo magistro laipsnį. Nuoširdžiai išeivių 
globojamas, Julius Keleras, poeto Ka
zio Bradūno paakintas, parengė spaudai 
Amerikoje parašytų eilėraščių rinkinį, 
kurį pavadino “Baltas kalėdaitis“.

Kaip prisipažino pats autorius, rin
kinys išėjo maždaug per penkis mėne
sius. O ir tiražas gana didelis - 800 eg
zempliorių, iš kurių 500 su kietais vir
šeliais. Šiaip išeivijoje knygų išleidžia

Apie 10 kilometrų už Panevėžio, 
miške, jaukioje liaudiškoje sodybo
je įsikūrė šaunių menininkų iš Pa
nevėžio grupelė. Jų pastangų dėka 
Lietuvoje atsirado naujas kerami
kos -juodosios keramikos - fabrikė
lis “Vėluva“ su nedidele kalve šalia.

Čia 15 arų kiemą supančiose 
pirkelėse virte verda darbas. Dirba 
apie 30 žmonių. Kaip pasakojo šios 
įmonės savininkas ir iniciatorius 

Čikagos atvežė Antanas Brazdžiūnas ir 
perdavė Petro Rimkūno dukrai 
Danutei, kuri vartė tėvo pasą, keisto 
jausmo apimta: regis, jei yra žmogaus 
pasas, turėtų būti ir Žmogus. Deja...

Tai atsitiko 1944 metų rugsėjo 8 
dieną. Bu. ' saulėtas sekmadienio ry
tas. Vienoje, keistos lemties išvyti iš 
namų, laikiną prieglobstį rado būrelis 
Lietuvos kūrėjų. Tarp jų buvo ir Petras 
Rimkūnas. vylęsis, jog išvažiuoja 
trumpam, kaip anąsyk Paryžiun va
žiuodamas studijuoti žurnalistikos 
mokslų. Gal todėl ir paliko namuose 
trejų metukų dukrytę su jaunute žmona 
- juk po poros mėnesių sugrįšiąs. Gal 
todėl ir įsimetė lagaminan tik tuos 
rankraščius, kuriuos manė užbaigsiąs 
pertą priverstinę kelionę. Kas dabar at
sakys? Bernardas Brazdžionis šiandien 
prisimena, jog Petras Rimkūnas, pa
skelbus oro pavojų, niekada nebėgda
vęs slėptis į viešbučio rūsį. "Jei bus 
lemta gyventi, - sakydavęs Petras, - iš
liksi gyvas ir viršutiniame namo aukš
te, o jei bus lemta mirti, pagaus tave 
mirtis ir giliausiam rūsy“.

Baisi lemtis, regis, už nugaros sto
vėjo ir klausė šitų žodžių. Tą rytą Pet
ras Rimkūnas su draugais rengėsi į baž
nyčią. Jau lipant laiptais žemyn, pasi
girdo oro pavojaus signalas. Ir būrelis 
lietuvių dėl viso pikto sulindo į namo 
rūsį. Keista, jie slėpėsi nuo galimos 
mirties, o mirtis pasalūnė laukėjų kaip 
tik čia. Visi alei vieno žuvo nuo bom
bos sukelto oro slėgimo. Kambarys, 
kuriame gyveno Petras Rimkūnas, liko 
sveikut sveikutėlis...

Milžiniškose Vienos miesto kapinė
se šalia imperatorių, hercogų, žy
miausių pasaulyje kompozitorių, meni
ninkų, politikų ir karvedžių Bernardas 
Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Juozas 

ma palyginti nedaug. Visos trys pagrin
dinės leidyklos yra Čikagoje. Tai Algi
manto Mackaus knygų leidimo fondas, 
Liberalų organizacijos fondas ir “Atei
tis“. Poezijos rinkinį “Baltas kalėdaitis“ 
išleido “Ateitis“. Žinoma, visų leidyklų 
galimybės palyginti su Lietuvos leidyk
lomis yra tiesiog neribotos. Pasak 
Juliaus Kelero, buvo labai sunku 
pasirinkti popierių, šriftą, viršelį ir pan.

- Kai prieš penkerius metus Lietu
voje išėjo mano pirmoji knygelė, tai 
manęs niekas nė neklausė, koks turėtų

Juodoji keramika Lietuvoje
Valius Baublys, viena, kuo jie jau ga
li pasigirti - tai glazūra iš molio, ku
rią Lietuvoje atkūrė Gytis Talmantas. 
Ji yra ekologiškai švariausia glazūra 
pasaulyje. Puikiai dera tarpusavy ne 
tik puiki glazūra, bet ir senovės prūsų 
keramikos formų motyvai pušynais ir 
eglėm apsuptoje sodyboje.

Manau, kad šis fabrikėlis, gyvuo
jantis vos metai, turės didelę ateitį. 
Tuo labiau, kad darbuotojai neketina 

Kralikauskas paliko savo plunksnos 
brolį, Pasvalio krašto vaiką, 
skaudžios lemties išvytą iš tėvų na
mų.

Minint keturiasdešimtąsias Petro 
Rimkūno žūties metines, poetas Ber
nardas Brazdžionis atsiuntė Petro 
dukrai Danutei pluoštelį iškarpų, ku
rios atspindėjo, kaip ši liūdna sukak
tis buvo paminėta išeivijos spaudoje. 
Tada tai ir sukluso dukra: o kur gi tė
vo kapas? Gerų žmonių padedama, 
surinkusi krūvas popierių, gavusi 
Raudonojo Kryžiaus palaiminimą, 
1990 metais ponia Danutė su šeima 
išsiruošė aplankyti Tėvo. Centrinėse 
Vienos miesto kapinėse nesunkiai su
rado kapą. Žydi rožės, kukli antkapi
nė lenta primena, jog čia amžinybėn 
išėjęs atgulė Petras Rimkūnas. Pen
kiasdešimt metų austrai gražiai pri
žiūri svetimšalio kapą. Ačiū jiems. 
Ačiū ir poniai Margaretai Vaisner už 
visai Bagdonų šeimai parodytą globą 
ir jautrumą.

Danutė Rimkūnaitė-Bagdonienė 
šiandien pati augina du sūnus, kurie 
gerokai vyresni nei ji buvo 1944 me
tais, kai liko našlaite. Ji labai norėtų, 
kad atsilieptų žmonės, kurie galėtų ką 
nors papasakoti apie Petrą Rimkūną - 
karo pabėgėlį. Gal kas dar saugo ko
kioje skrynelėje kokį rankraštį ar laiš
ką, gal kas prisimena, kokiais slapy
vardžiais, be žinomo Rimvydas, pasi
rašinėdavo Petras Rimkūnas, gal kas 
galėtų papasakoti, kokias godas go
dojo iš savo namų nublokštas žmo
gus. Rašykite į Klaipėdą, Alksnynės 
gatvę 15A-18. Danutė Bagdonienė 
bus dėkinga už kiekvieną žinelę apie 
savo tėvą.

Salomėja Čičiškina

būti popierius ar šriftas, nebuvo nė kal
bos dėl iliustracijų, - prisiminė Julius 
Keleras Rašytojų klube Vilniuje, kur 
kolegos džiaugėsi nauja knyga, klausė 
aktoriaus Gintaro Mikalausko dekla
muojamų eilių kaip tik iš naujosios 
knygos. Įdomu, jog profesorius Rim
vydas Šilbajoris labai teigiamai įvertino 
jauno poeto kūrybą, gana dėsningai at
skleidė poezijos poteksčių esmę. Ko, 
kaip mano pats autorius, neįžvelgė lite
ratūros kritikai Lietuvoje.

Salomėja Čičiškina

apsiriboti pradėtomis formomis ir 
idėjomis, kviečiasi įdomiausius 
menininkus keramikus, atskleidžia 
vieną po kitos molio ir glazūros 
paslaptis. Nuotaika ir atmosfera so
dyboje pavydėtinai draugiška.

Gražius lietuviškus suvenyrus ir 
juodos keramikos indus galite įsi
gyti draugaudami su “Vėluva“! 
Kreiptis: Panevėžys, fax 62237.

Zita Gustienė
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Bažnyčia siūlo tiesą
Vatikano radijo laidoje italų kalba buvo perduotas interviu 

su Vilniaus arkivyskupu Audriu Bačkiu. Su juo kalbėjosi Vati
kano radijo informacinės tarnybos direktorius kunigas 
Ignacio Arregui. Spausdiname italų kalba duoto interviu ver
timų.

Kai kuriuose komunistų valdytuo
se kraštuose po trumpai trukusio 
pasitikėjimo nauja politika, socialine 
ir ekonomine tėkme dabar juntamos 
nuovargio ir pesimizmo apraiškos, į 
valdžią renkami senojo režimo žmo
nės. Kaip visa tai paaiškintumėt? - 
paklausė kunigas Ignacio Arregui.

- Jūs teisingai kalbate apie dideles 
viltis, dėtas į naują politinę, socialinę 
ir ekonominę tėkmę, bet negalima už
miršti išeities taško: buvo sugriauta 
ekonomika, sužlugusi pramonė. Be to, 
Lietuva gyveno okupacijos sąlygo
mis: visa, kas gera, buvo išvežama, o 
įvežama - kas bloga. Apskritai, perėji
mas nuo socialistinės santvarkos prie 
laisvosios rinkos šiaipjau yra gana su
dėtingas ir reikalaujantis laiko. Reikia 
keisti visą mąstyseną, visą sistemą, - 
atsakė arkivyskupas Audris Bačkis. - 
Dėl to ir vyriausybė, kuri atstatė nepri
klausomybę, nors ir daug padare - su
kūrė gerus įstatymus, naująją Konsti
tuciją, tačiau ekonomikos srityje nesu
gebėjo taip tvarkytis, kad patenkintų 
visus lūkesčius. Pavyzdžiui, visiškai 
nenusisekė žemės ūkio reforma, nes 
juk negalima tūkstančių hektarų plo
tus staiga paversti mažais ūkiais ir 
naujiesiems ūkininkams neduoti nė 

arklo žemei arti. Taigi pablogėjusi 
ekonominė padėtis sukėlė persimizmą 
ir daugelį paskatino sakyti, jog ’’buvo 
geriau, kai buvo blogiau“. Be to, rei
kia prisiminti ir tai, jog beveik visi 
vietiniai valdžios organai buvo pasili
kę senosios nomenklatūros rankose.

Į klausimą kaip iš persekiojimų ir 
pogrindžio laikotarpio išėjo Bažny
čia, arkivyskupas A. Bačkis atsakė:

- Lietuvos Bažnyčia laikėsi garbin
gai: sukaupė didelį kančios ir kanki
nystės lobį. Visuomenės pagarbos ji 
nusipelnė pirmiausia dėl to, kad sun
kiaisiais laikais Bažnyčios prieglobs
tyje buvo saugomos moralinės, žmo
giškosios ir tautinės vertybės. Tiesa, 
tais laikais gana mažas buvo prak
tikuojančių tikinčiųjų skaičius, tačiau 
dabar jis gana sparčiai didėja. Pavyz
džiui, Vilniuje, paskutiniųjų sociologi
nių apklausų duomenimis, sekmadie
niais bažnyčias lanko apie 30 procentų 
žmonių, tai jau gana daug 600 tūks
tančių gyventojų turinčiame mieste. 
Taigi žmonės gerbia Bažnyčią. Pa
laipsniškai atgyja religinis gyvenimas. 
Žmonės yra ištroškę vertybių, ištroškę 
gyvenimo prasmės ir stengiasi šią ver
tybių stoką užpildyti. Žmonės yra at
viri krikščioniškam tikėjimui, bet ne

turi pakankamų teologinių ir kateche
tinių žinių. Kur kas rimtesnė problema 
yra dėl ilgus metus trukusios mark
sistinės indoktrinacijos prarasta Tiesos 
prasmė. Marksizmo paveikti žmonės 
bet kokias tiesas, tarp jų ir religines, 
priima kaip reliatyvius, sąlyginius da
lykus. Taigi kai kalbama apie religiją 
ir jos turinį, tuoj pat susiduriama su 
žmonių sąmonėje išugdytais ideologi
niais baijerais. Šitai dar nereiškia, kad 
Lietuvos žmonės būtų ateistai. Anaip
tol. Ateizmas Lietuvoje atmestas kaip 
melo karalystės padarinys. Tačiau tarp 
daugelio žmonių, pirmiausia tarp jau
nimo, vyrauja materialistinė ir pozity
vistinė mąstysena.

Šiuo metu ir Lietuvos, ir kitų ko
munistų valdytų kraštų visuomenei 
Bažnyčia siūlo tiesą: Tiesą apie Dievą 
ir žmogų. Šventasis Tėvas daug kartų 
komunizmą pavadino antropologine 
katastrofa. Taigi dabar, postkomuniz- 
mo laikais, pirmiausia reikia iš naujo 
aiškintis, kas yra žmogus, kas yra 
Dievas ir kas yra bendra tarp žmogaus 
ir Dievo. Esminė Bažnyčios užduotis 
yra atkurti gyvenimo prasmę ir tiesą; 
Kita ne mažiau svarbi Bažnyčios 
užduotis - skelbti susitaikymą. Mūsų 
visuomenėje yra žmonių, kurie komu
nistų valdymo metais kentėjo, buvo 
persekiojami, kurie kovojo ir buvo 
žmonių, kurie, tarkim, ’’kolaboravo" ir 
dabar vėl grįžta į valdžią. Čia savaime 
ir kyla vienų su kitais konfliktai. Dėl 
to Bažnyčia turi ne tik pamokslauti, 
bet stengtis visais būdais padėti susi

taikyti, padėti visiems kartu dirbti var
dan žmoniškumo, teisingumo ir tiesos. 
Tai labai svarbu ir dėl to, kad sunku 
tikėtis didesnės pagalbos iš išores.

- Baltijos kraštai, - pasakė arkivys
kupas A. Bačkis, - dar neseniai buvo 
pasaulio dėmesio centre. Dabar gi jie 
vėl užmiršti. Visi žiūrėjo į Baltijos ke
lią, žiūrėjo į žmones, plikomis ranko
mis kovojančius su tankais, kaip ma
žasis Dovydas besigrumiančius su 
Gorbačiovo Galijotu. Dabar, kai 
mums reikia stoti akistaton su kasdie
niais rūpesčiais, su sugriauta ekono
mika, nieks mūsų nemato ir neskuba 
padėti. Tikrai skaudu, kad mažosiomis 
Baltijos valstybėmis niekas nesidomi. 
Jos buvo užmirštos ištisus 50 metų, po 
to staiga visas pasaulis griebėsi jomis 
domėtis ir stebėtis, o dabar vėl tyla.

Paklaustas, kaip Lietuvoje rengia
masi Popiežiaus atvykimui, Vilniaus 
arkivyskupas kalbėjo:

- Šventasis Tėvas sutvirtins mūsų 
tikėjimą, sustiprins tą paveldą, kurį 
mes sukaupėme per kančios dešimt
mečius. Šventasis Tėvas jau seniai 
trokšta aplankyti Lietuvą, šitai jis 
daug kartų įvairiais būdais, su meile ir 
pagarba pareiškė. Popiežiaus mes lau
kiame, kad jam padėkotume už visą jo 
mums rodytą meilę ir rūpestį. Be to, 
Popiežiaus vizitas sustiprins mūsų ryšį 
su visuotine Bažnyčia, nuo kurios bu
vome atskirti 50 metų. Pagaliau galė
sime pąsijusti tikraisiais visuotinės 
Bažnyčios nariais, priimti Vatikano įl
ojo Susirinkimo reformas bei dvasią ir 
šia dvasia puoselėti dialogą su seku
liarizuotu nūdienos pasauliu.

VAR

Pagerbtas 
K. Jauniaus 
atminimas

Kovo 28-ąją po šv. mišių Kvė
darnos bažnyčioje žmonės nusku
bėjo į Lembo kaimą, esantį už še
šių kilometrų. Ten yra kunigo pro
fesoriaus, lietuvių kalbos tyrinėtojo 
Kazimiero Jauniaus tėviškė. Prie 
neseniai atstatytos klėtelės, įrengto 
Kazimiero Jauniaus memorialinio 
muziejaus susirinko Lembo kaimo 
žmonės, svečiai iš Kvėdarnos pa
gerbti jo atminimą 145-ųjų gimimo 
ir 85-ųjų mirimo metinių proga. 
Kvėdarnos vidurinės mokyklos mo
kiniai ant prieklėčio atliko interme
diją Kazimierui Jauniui prisiminti. 
Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos Šilalės skyriaus pirmi
ninkas Kęstutis Baliūnas papasa
kojo apie Kazimiero Jauniaus 
mokslinę ir kultūrinę veiklą, pažy
mėdamas, kad jei kiekvienas žmo
gus bent po kruopelę įneštų į mūsų 
krašto kultūros lobyną, Lietuvos 
vardas skambėtų pasaulyje. PajGra
lio bažnyčios klebonas Adolfas 
Pudžemys papasakojo, kaip vykda
vo Kazimiero Jauniaus sukakčių 
minėjimai Nepriklausomoje Lietu
voje prieš karą, pastebėdamas, kad 
juose būdavo daug jaunimo. Kvė
darnos tremtinių choras pagiedojo 
’’Lietuva brangi“, ’’Dėkoju, Dieve, 
Tau“, ’’Marija, Marija“. Chorui 
vadovauja Regina Šimkūnienė.

Kęstutis Balčiūnas

Gerumo niekada ne perdaug
Lietuvoje yra 10 tūkstančių našlaičių. Daugumos iš 

jų vienas arba abu gimdytojai gyvi, tačiau pamynę 
šventą tėvų pareigą - pametę vaikučius vos gimusius, 
pragėrę jų vaikystę, ramybę, šeimos laimę. Todėl prieš 
penketą metų įsikūrusio Lietuvos vaikų fondo vienas 
svarbiausių darbų ir yra vaikų grąžinimas į natūralią 
aplinką - į šeimą. Tik šeimoje, kur mylintys tėtis ir ma
ma, gali užaugti doras ir geras žmogus, sugebantis su
vokti tikrąsias gyvenimo vertybes. Lietuvoje dar, dėkui 
Dievui, gyvos šeimos tradicijos, žmonėse dar neišblėsęs 
svetimo skausmo pajautimas. 6 tūkstančiai našlaičių jau

- Šiuos vaikus remia valstybė, 
bet šiandien tai labai vargana 
paspirtis. Kuo padedate jūs?

- Kuo tik galime. Gauname para
mos iš užsienio, iš Lietuvos verslinin
kų, įvairių firmų, organizacijų. Atke
liauja labdaros siuntos. Tačiau geriau
sia pagalba, kai našlaitis yra remia
mas nuolat, kas mėnesį gauna pinigų, 
įsipareigojamąjį remti iki pilname
tystės. Tokių pavyzdžių jau yra. Štai 
Vilniaus bankas pažadėjo dešimčiai 
vaikų (kol jiems sukaks 18 metų) kas 
mėnesį mokėti pusę pragyvenimo ly
gio, Lietuvos žemės ūkio bankas šel
pia 10 našlaičių, kas mėnesį skirda
mas kiekvienam po 1250 talonų, 50 
tūkstančių talonų gavome iš Vilniaus 
taupomojo banko. Atneša pinigų pa
vieniai žmonės, gauname organizaci
jų, įmonių dovanų. Padalijame tiems, 
kam labiausiai reikia. Manome, kad 
ateityje vaikų fondo rėmėjų daugės, 
nes bus vis daugiau turtingų žmonių. 
O šiandien didžiausią paramą gau
name iš užsienio.

- Gal paminėtumėte vieną kitą 
gerą žmogų ir tolimame krašte ne
abejingą mūsų našlaičių proble
moms.

- Štai tautietė iš Čikagos, nepano
rėjusi skelbtis pavardės, remia 58 
vaikus, skirdama kiekvienam po 7 
dolerius mėnesiui. Tiek pat 135 vai
kams aukoja mūsų tautiečiai - Lie
tuvos vaikų rėmimo fondas, kurį 
įsteigė Šarūnas Marčiulionis kartu 
su “Golden State Warriors“ koman
da ir “Greateful dead” klubu. Beje, 
sponsorių reikalavimu doleris kei
čiamas į mūsų laikinus pinigus ir tik 
jais skiriama pagalba. Džiaugiamės 
nauja organizacija Vokietijoje - 
Lietuvos vaikų rėmimo draugija. 
1992-siais ji padėjo dešimčiai mūsų 
našlaičių. Pirmininkas Wolfgang 
Garthe paaukojo 1 1 000 markių 

Kalėdų šventei. Šios draugijos gražią 
emblemą sukūrė Vokietijoje gyvenan
ti viena lietuvė grafikė. Sulaukėme 
pagalbos ir iš Lenkijos organizacijos 
“Fundacija rodzina nadziei“, vadovau
jamos kunigo Krzysztof Korzelecki. Ji 
remia municipalinius globos namus 
Šakiuose, Pabradės vaikų psichikos 
invalidų internatą.

Malonu, kad užsienyje vis dau
giau žmonių, sužinoję apie dalies 
Lietuvos vaikų nelengvą padėtį, nori 
jiems padėti. Praėjusių metų lapkri
čio mėnesį filmavimo grupė iš Miun
cheno kūrė filmą apie Baltijos šalių 
vaikų problemas pavadinimu "Žvaigž
dutė virš Rygos“. Gruodžio pradžioje 
vėlai naktį jis buvo parodytas per 
SAT-1 programą. Tuojau pat atsilie
pė viena ponia iš Vokietijos, panorusi 
remti filme parodytą Ratnikų šeimy
ną. priglaudusią našlaičius. Ponas 
Guenter Herm skyrė 1200 DM “Vil
ties“ (Lietuvos šeimų, auginančių ne
sveikus vaikus ir asmenis) bendrijos 
projektui. Minėtas filmas buvo su
kurtas Krikščioniškojo vaikų fondo 
užsakymu.

- Žinau, kad tai daugiausiai Lie
tuvos vaikus remianti tarptautinė 
organizacija. Iš jos gauname vaistų, 
maisto kūdikiams, finansuojamos 
įvairios programos. Papasakokite 
daugiau apie ryšius su Krikš
čioniškuoju vaikų fondu.

- Mūsų bendradarbiavimas pra
sidėjo prieš metus. Šiandien krikš
čioniškasis vaikų fondas remia 500 
mūsų vaikų-našlaičių, fizinių ir psi
chinių invalidų, iš gausių asocialių 
šeimų, ypač gabių mokslui, menui. 
Apie kiekvieną iš vaikų, kuriems 
mūsų nuomone reikalinga parama, 
parengėme specialius bukletus su 
nuotrauka, biografija, šalies aprašy
mu. Šie bukletai išsiuntinėti po įvai
rias šalis ieškant sponsorių. Iš viso

turi antruosius namus, juos priglaudusias šeimas. 14 šei
mų, gyvenančių įvairiuose Lietuvos vietose, priglaudė po 
savo stogu po šešis-aštuonis našlaičius-broliukuš, sesutes, 
kurie iki tol buvo išbarstyti po valdiškas įstaigas, apgaubė 
meilė. Nemažai našlaičių augina senelės, giminės, visai 
svetimi žmonės. Jiems šiandien tikrai nelengva pragyven
ti, nes ir sudurti galą su galu daug kam sunku.

Su Lietuvos vaikų fondo pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju Romanu Burba kalbėjau apie paramą 
našlaičiams, tėvų netekusiems vaikams, juos priglaudu- 
sioms šeimoms, vaikams invalidams.

praėjusiais metais Krikščioniškojo 
vaikų fondo parama Lietuvos vai
kams sudarė 1 milijoną dolerių. Arti 
pusantro šimto vaikučių jau gauna 
juos pasirinkusių rėmėjų laiškus, per 
Krikščioniškąjį vaikų fondą juos pa
siekia ir dovanėles.

Padėkojusi ponui R. Burbai už 
pokalbį, skaičiau tuos šilumos ir ge
rumo kupinus laiškūs, atėjusius iš 
įvairių šalių. Jie pirmiausiai patenka į 
Vaikų fondą, kur išverčiami į lietuvių 
kalbą ir persiunčiami vaikams. Tai 
artimo meilės, pajausto svetimo 
skausmo ir gerumo laiškai nelaimin
giems mūsų vaikams. Mažyliai ir pa
augliai saugo tuos laiškus kaip šven
čiausią relikviją, dar neįgudusią ran
kute vedžioja atsakymų eilutes, ku
riuose jų gyvenimas - praeitis, šian
diena. Jie pasakoja svetimiems žmo
nėms apie savo namus, naująją, juos 
priglaudusią šeimą ir džiaugiasi, kad 
jais rūpinasi taip toli gyvenantys žmo
nės. Šilta ir gera nuo šito bendravimo.

Antai Audrius Petrauskas iš Šakių 
rajono yra devintas vaikas, kuriam 
padeda ponas Larry iš Kalifornijos, 
prašydamas vadinti jį tėvu Larry. 
’’Žinau, kad tave Audriau, pamilsiu, 
kaip ir kitus mano remiamus vaikus. 
Jie tokio pat likimo, kaip ir tu“... Sa
vo laiškuose tėvas Larry pasakoja, 
kad vienas augina svetimą vaiką Sti- 
vą ir remia dar 8 vaikus - Indijoje, 
Kolumbijoje, Gvatemaloje, Oklacho- 
moje. Lenkijoje, Libane. “Dabar tu 
būsi susipažinęs su mano šeima iš 
Krikščioniškojo vaikų fondo, - tęsia 
tėvas Larry. - Šį rudenį nusprendėme 
surinkti 200 žaislų Pietų Dakotos in
dėnų rezervacijos vaikams. Aš dar 
priklausau organizacijai “Vaikų drau
gai“. Ji remia šeimas, turinčias AIDS 
sergančių vaikų. Na, o dabar pa
pasakok apie save, Audriau. Apie 
mokyklą, klasės draugus. Kokie tavo

brolių vardai, amžius?...“ Audrius pa
rašė tėvui Larry, kad jų šeimoje 8, o 
netrukus bus 10 žmonių, nes tėvelis 
su mamyte paims iš vaikų namų dar 
2 sesutes. Pasidžiaugė atsiųstais lip
dukais, nuotraukomis, atvirukais. Ta
čiau svarbiausia vaikui jausti, kad 
kažkur toli gyvena geras žmogus, ku
riam rūpi našlaičio likimas. O tėvas 
Larry naujame laiške papasakojo, 
kaip su Stivo broliu ir jo globėju res
torane šventė Stivo keturioliktąjį 
gimtadienį, parašė, kad ruošiasi vykti 
į Los Angeles į globėjų susirinkimą, 
nes planuoja paimti dar vieną vaiką - 
4-5 metų berniuką. “Prašau Tavęs 
laikyti už mane kumščius... Man taip 
malonu, kad Tau patiko mano dova
nėlės, o dar maloniau, kad jomis pa
sidalijai su broliais ir sesėmis. Koks 
nuostabus tu esi, Audriau“...

Jūratė Šukaitytė liko be tėvų globos 
jiems esant gyviems. “Noriu, kad tu 
žinotum, jog nors mus skiria didelis at
stumas, aš Tave myliu dievo dovanota 
meile ir meldžiuosi už Tave. Norėčiau, 
kad mus sietų ne vien Krikščioniškasis 
vaikų fondas, bet ir mūsų draugystė", - 
rašo Jūratės rėmėja.

Aštuonerių metų Ingos Norkutės 
mamytė mirusi, tėvas jos atsisakė. 
“Esu dukart senelis, t. y. prosenelis. 
Jeigu tu sutiktum, tapčiau ir tavo se
neliu. O jeigu mirčiau, mano sūnus 
rūpintųsi tavimi. Esu katalikas ir lan
kau bažnyčią... Parašyk, kaip galėčiau 
tau padėti“, - klausia Ingutės pen
sininkas, buvęs cemento maišytojas 
Charles Pflum iš Wisconcin valstijos.

Aurimo Kunsko naujasis drau
gas ir rėmėjas - kavalerijos eilinis 
kareivis. Loretai Laniauskaitei rašo 
septyniolikmetė moksleivė iš Balti- 
morės, Ingai Bivainytei - JAV jūrų 
laivyno jūreivis. Tarp sponsorių yra 
universiteto studentų.

Visi rašantys mūsų našlaičiams 
- Krikščioniškojo vaikų fondo rė
mėjai. Fondui jie padeda pinigais. 
Dalis lėšų atitenka ir Lietuvos vai
kams. Tačiau ne mažiau svarbus ir 
gražus dvasinis suaugusiųjų taurių 
žmonių ir vaikučių bendravimas, 
gerumas, kurio kupini laiškai. Mei
lės ir šilumos niekada neperdaug. 
Ypač našlaičiams.

Irena Šalkauskienė

M. Baranausko nuotr.
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Naujas mokslo žurnalas: Linguistica Baltica

Kaip jau pranešėme "EL“ N r. 8, paminėtos nacistų okupacinės 
valdžios represijų prieš Lietuvos inteligentiją 50-osios metinės. 
Okupacijos metais buvusiame gestapo pastate Kaune atidengta memo
rialinė lenta.

Nuotraukoje: likęs gyvas Štuthofo kalinys Leonas Puskunigis.
K. Jūrelės (ELTA) nuotr.

Naujo mokslo žurnalo, skirto 
baltų kalbotyrai, pirmasis tomas 
pasirodė 1993-ųjų sausio mėnesį. 
Tiesa, tai yra 1992 metų leidinys, 
bet ilgokai buvo išlaikytas spaus
tuvėje.

Vyriausiasis šio žurnalo redakto
rius yra Varšuvos universiteto Bal
tistikos katedros vedėjas prof. Woj
ciech Smoczyhski. Jam padeda asis
tentas Axel Holvoet. Nėra jokių 
abejonių, kad prof. Smoczyriski. ke
leto knygų ir daugelio kruopščiai 
suruoštų straipsnių, ypač apie seną
ją prūsų kalbą, autorius, taip pat 
konferencijų organizatorius, yra 
naujųjų laikų spiritus movens tarp
tautinėje baltistikos arenoje.

Pirmas Linguistica Baltica (su
trumpinamas kaip LgB) tomas - tai 
stambus, per 300 puslapių veikalas. 
Pratarmėje rašoma, kad LgB turėtų 
tęsti seną tradiciją, pradėtą 1931 

metais, kai italas mokslininkas Gia
como Devoto įsteigė Studi Baldei. Jų 
paskutinis tomas buvo paskelbtas 
1969 metais. Nuo 1965-ųjų labai sėk
mingai eina Baltistica, redaguojama 
Vilniuje. Bet žurnalo, skirto mok
sliniam darbui baltistikos srityje už 
Lietuvos ribų, pastaraisiais dešimt
mečiais neturėjome. Šią spragą dabar 
užpildo naujas žurnalas, išleistas 
padedant Varšuvos universitetui ir 
Lenkijos švietimo ministerijai.

Tarptautinė mokslininkų grupė 
įteikė savo straipsnius inauguraci
niam tomui. Tarp autorių - amerikie
čiai (E. P. Hamp, W. R. Schmalstieg, 
J. F. Levin), vokiečiai (W. Euler, R. 
Eckert ir kiti), lenkai (abu redaktoriai 
ir kiti), lietuviai ir latviai. Labai 
įdomų darbą pateikė buvęs Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos katedros 
vedėjas prof. Zigmas Zinkevičius 
apie lietuvių kalbos vystymąsi Kara

liaučiaus srityje ("Lithuanian in 
East Prussia", 63-69).

Nors LgB žurnalas savo turiniu 
pakankamai panašus į jau beveik 30 
metų amžiaus vilnietišką Baltistica, 
vienas labai svarbus bruožas kuriuo 
LgB skiriasi, bibliografija baltisti
kos darbų, pasirodžiusių 1990 ir 
1991 metais. Ją surinko Axel Hol- 
voetas. Tokio masto bibliografijos 
iki šiol neturėjome. Laukiame, kad 
būtų pratęsta.

Žurnalą užsisakyti galima šiuo 
adresu:

Linguistica Baltica
Katedra Fik>k>gii Baltyckiej UW 
PL-00-312 Warszawa, 
ui. Dobra 56
Lenkija, Poland
Linkime naujam žurnalui daug 

sėkmės ir dėkojame redaktoriams 
už rūpestį ir triūsą.

Alfred Batntnesberger

Lietuvoje siaučia vario vagių gaujos

SALES ADMINISTRATION MANAGER 
REQUIRED FOR SMALL OFFICE 

OF A UNITED KINGDOM COMPANY

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

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

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

ORSYNETICS (SALES) LTD 
2 VENTURE ROAD 

CHILWORTH RESEARCH CENTRE 
SOUTHAMPTON 
HANTS SO1 7NT 

ENGLAND 
ATT. MS R. POPE

Užs. 787

Progresive Tours Ltd.
Organizuoja ekskursijas į Lietuvą 1993 m.

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

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

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

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

PROGRESSIVE TOURS LTD., 12, PORCHESTER PLACE, 
MARBLE ARCH, LONDON W2 2BS 
Tel: 071-262 1676. Fax: 071-724 6941

Keliaujantieji apdrausti gerai žinomos 
Anglijos draudimo kompanijos COMERCIAL UNION

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

Užs. 789

Kadaise skaičiau fantastinę novelę, 
kurioje pasakojama apie robotus-mu- 
tantus, mintančius metalais. Nepap
rastai spartus šių rajūnų plitimas žmo
nių civilizacijai ėmė'kelti visai realią 
grėsmę... Ar labai toli nuo tikrovės 
buvo novelės autorius?

Atrodo, kad rašytojo fantazijos 
įsikūnijo mūsų krašte. Jau bene pora 
metų Lietuvą (beje, kaip ir kitas post
komunistines šalis) purto spalvotųjų 
bei retųjų metalų karštligė. Legaliais, 
pusiaulegaliais ir visai nelegaliais 
būdais į Lenkiją, Vokietiją, Skandi
navijos šalis, net Jungtines Valstijas 
iškeliauja varis ir bronza, nikelis ir 
alavas, aliuminis ir žalvaris. Ir jokios 
paslapties čia nėra: už, sakysim, vieną 
kilogramą vario galima gauti mažiau
siai vieną dolerį (tai šiek tiek pigiau 
nei šiuo metu kainuoja kilogramas 
sviesto). Nebepasitenkindami vietos 
resursais, lietuvaičiai skverbiasi į Ru
sijos gelmes (mat spalvotųjų metalų 
reeksporto Lietuvos įstatymai nevar
žo). Ten ir kainos dar mažesnės, ir 
kiekiai didesni, ir eksportui skirtus do
kumentus galima gauti.

Kartu su reeksportuojamu metalu 
iš Lietuvos iškeliauja ir vogtasis. Tai 
nėra itin sudėtinga: forminant doku
mentus Rusijoje metalo kiekį galima 
padidinti. Be to, Lietuvos sieną gali
ma kirsti nesaugomoje vietoje, o ir ne
maža muitininkų dalis yra sukalbama, 
kai išgirsta "žaliųjų“ šlamesį. Jau se
niai žinoma, kad prekių ir paslaugų 
paklausa diktuoja pasiūlą. Perverskite 
bet kurį stambesnį Lietuvos laikraštį: 
retai kuriame jo numeryje neaptiksite 
skelbimų apie superkamus spalvotuo
sius bei retuosius metalus. Na, o didie
ji dienraščiai jais knibždėte knibžda. 
Štai paskutiniosios kovo dienos "Lie
tuvos ryte“ jų suskaičiavau net 49. 
Skaitydamas gali Mendelejevo chemi
nių elementų lentelę iš naujo prisi
minti: varis, alavas ir jų lydiniai (bron
za ir žalvaris), nikelis, aliuminis, 
chromas, kobaltas, molibdenas, indis, 
cirkonis... "Nuolat perku... visada bran
giai... didžiausiomis kainomis... dide
liais kiekiais...“ Ir tik vienintelis skelbi- 
mėlis apie pardavimą - 100 kg niobio.

Superkami metalai ir jo laužas, t. y. 
įvairūs dirbiniai (vėliau jie perlydomi į 
luitus). Taigi Lietuvoje spalvotųjų me
talų vagims atsivėrė klondaikas. Jau 
bene pora metų, kai nebūna dienos, 
kad vienam ar kitam mūsų krašto 
kampe nebūtų jų pasidarbuota. Štai 
kovo mėnesį policija užregistravo jų 
daugiau kaip 300. Šaltakraujai robotai- 
mutantai "suryja“ viską: ir elektros bei 
ryšių varinius kabelius, ir elektros va
riklius, turbogeneratorių vario detales, 
ir bronzinius paminklus, ir bažnyčios 
varpus... Nuostoliai - didžiuliai. Juk 
tokiais atvejais ne tik, tarkim, pavo- 
giamos vario ar bronzos detalės, bet ir 
sugadinami patys prietaisai, grūdų 
džiovykla, bokštinis kranas ar elektros 
transformatorinė ilgam išvedama iš ri

kiuotės. Dėsninga, kad dažniausiai nu
kenčia valstybinis sektorius: pramonės 
įmonės, elektros jėgainės, geležinke
lis, ryšių Įmonės. Štai keli pavyzdžiai.

Kovo 3 d. Jonavos rajone geležin
kelio ruože Gaižiūnai-Livintai iškasta 
ir pavogta 170 m ryšių signalinio re
zervinio kabelio. Sėkmė vagis įkvėpė: 
kovo 7 d. jie prie Gaižiūnų gele
žinkelio stoties iškasė dar 205 m kabe
lio. Kovo 5 d. Kaune, Kruonio gatvė
je, niekadėjai išardė transformatorių, 
iš kurio pavogė vario apvijas, o 4,5 
tonas tepalo - išpylė lauk. Valstybei 
padalytas 1,848 mln. talonų nuostolis. 
Kovo 10 d. Zatišių kaime (Jonavos raj.) 
žvyro kaijere nuo žemsiurbės pavogta 
220 m kabelio už 1,180'mln. tl.

Kovo 8-18 d. Vilniuje tarp Vala
kampių tilto ir 1-ojo paplūdimio sto
telių nuimta ir pavogta apie 840 m 
varinio troleibusų linijos laido. Tro
leibusai šiuo maršrutu važinėja tik 
vasaros sezono metu, ir neaišku, ar 
šiemet jis apskritai bus atidarytas... 
Kovo 19 d. Kaune, R. Kalantos gat
vėje, iš "Nemuno“ akcinės bendrovės 
teritorijos vagys išsivežė 8550 kg 
bronzinių kablių. Kovo 23 d. Mažei
kiuose iš valstybinės įmonės "Kapi
talinė statyba“ teritorijos pavogta 
bemaž 3 km telefono kabelio, iš įren
gimų išmontuotos varinės detalės. 
Nuostoliai - daugiau kaip 1,1 mln. tl. 
Kovo 29 d. iš Klaipėdos "Sirijaus“ 
valstybinės įmonės galvaninio cecho 
pavogta 680 kg nikelio.

Žinoma, galima būtų priekaištauti 
valstybinės įmonių ar žemės ūkio 
bendrovių (buvusių kolchozų) vado
vams, kad tie visiškai nesirūpina turto 
apsauga. Tačiau ar pastatysi sargus 
prie troleibusų linijų, prie požeminių 
ryšių kabelių, prie elektros transfor
matorių? Tai, kad varį vagia ne žmo
nės, o mutantai, galima pagrįsti tuo, 
kad jie su nemažesniu godumu puola 
varinius ir bronzinius paminklus ka
pinėse, varpus ir žvakides - bažnyčio
se. Leipalingio (Lazdijų raj.) kapinėse 
buvo išniekintas 1918-1919 metų 
Lietuvos savanorio kapas: paminklas 
nuverstas, skulptūra ir trys žvakidės - 
pavogtos. Visa, tai buvo padaryta iš 
bronzos ir svėrė 30 kg. Vagims bus 
galbūt 30 dolerių. Žibartonių kaimo 
(Panevėžio raj.) kapinėse iš koplyčios 
pro langą pavogtos 8 žvakidės, iš Sau
gų kaimo (Šilutės raj.) bažnyčios var
pinės - varpas, nuo Anykščių bažny
čios stogo - varinės skardos lakštas ir 
du kryžiai. Jeigu anksčiau tai būtų 
pavadinta šventvagyste, tai dabar - tik 
spalvotųjų metalų vagyste... Nusiaub
tos Saltoniškių (Vilniuje), Petrašiūnų, 
Romainių (Kaune) kapinės. Kadaise 
paplitusias smūtkelių pakelėse ar Nu
kryžiuotojo apleistose kapinėse vagys
tes šiandien pakeitė neregėta vario 
karštligė. Sakykit, kaip turėjo jaustis 
vilnietė J. Narienė, Saltoniškių kapi
nėse neradusi paminklo motinai, arba 
kaunietė V. Jasinskienė, Petrašiūnų 

kapinėse nebeišvydusi vario kryžiaus 
ant savo vyro kapo, arba Joneliškių 
kaimo (Rokiškio raj.) gyventojas J. 
Rimša, kai vagys nuo jo sūnaus pa
minklo nuplėšė vos porą kilogramų 
sveriantį bronzinį bareljefą? (Bronzi
niai rašytojų antkapiniai biustai Lietu
vos rašytojų sąjungos rūpesčiu keičia
mi kopijomis iš epoksidinės dervos. 
Bet kuo pakeisti vario laidus?). Dievo 
bausmė nebaisi tiems, kurie neturi ne 
tik sąžinės, bet, ko gero, ir sielos - 
robotams-mutantams...

Deja, Lietuvos policija bejėgė 
sustabdyti spalvotųjų metalų vagysčių 
uraganą: ji susiduria tik su reiškinio 
pasekmėmis, o ne priežastimis. Prie
žastys glūdi giliau - krašto ekonomi
koje, įstatymuose, vyriausybės poli
tikoje. Jeigu kas iš vagių ir įkliūva, tai 
tik atsitiktinai. Kaip, pavyzdžiui, G. 
Ivoninas, kuris kovo 2 d. buvo sulai
kytas Šiauliuose dislokuoto Rusijos 
armijos karinio dalinio teritorijoje, kai 
bandė pavogti 300 m telefono laido. 
Vilniaus policija sulaikė 17-metį Z. 
Jankovskį, įtardama Saltoniškių kapi
nėse pavogus vario stogelius nuo trijų 
koplytstulpių ir tiek pat paminklų. O 
kovo 9-osios vakare Kairių kaime 
(Klaipėdos raj.) priešlėktuvinės gyny
bos poligono vandens siurblinės patal
pose įkliuvo du vagišiai. Labai liūdna, 
tačiau tai Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos Klaipėdos rinktinės 
303 kuopos savanoriai R. Venckus ir 
R. Šiaulys. Abu - dvidešimtmečiai. Ir 
tai anaiptol ne pirmas atvejis, kai mū
sų kariai plėšikauja. Vagių amžius - 
pats įvairiausias, bet, ko gero, domi
nuoja jaunimas. Prieš keletą mėnesių 
vienas paauglys Kaune bandė nupjauti 
uodegą parke stovinčiam miesto sim
boliui - stumbrui, o neseniai, prieš 
savaitę, patys žmonės sučiupo ir poli
cijai perdavė du nepilnamečius, vogu
sius bronzinius ir varinius kryžius gar
siajame Kryžių kalne (Šiaulių raj.)

Ir kol Lietuvos valdžia demonst
ruoja savo bejėgiškumą, nusikaltėlius 
gali nubausti pats Likimas. Kovo 14 
d. Tarvydų kaime (Šilutės raj.) Rusi
jos karinio dalinio teritorijoje J. Mika
lauskas bandė pavogti kabelį iš elekt
ros pastotės, tačiau elektros srovės bu
vo traumuotas. Kitą dieną 35 metų 
vyras ligoninėje mirė. Panaši lemtis 
ištiko du Plungės rajono gyventojus. 
Kovo 15 d. privačioje statybos bloke
lių įmonėje, įsikūrusioje Šateikių kai
me, sugriaudėjo galingas sprogimas. 
Žuvo 20-metis R. Vaičys, o kiti devy
ni vaikinai buvo paguldyti į ligoninę. 
Ten nuo žaizdų netrukus mirė V. 
Antanenka, kuriam tebuvo aštuonioli
ka... Vaikinai ne tik blokelius gamino, 
bet ir... ardydavo artilerijos pabūklų 
sviedinius: juk jų gilzės - varinės. 
Šiandien Lietuvoje iš Rusijos kariškių 
arsenalų nusipirkti ar pavogti ginklų ar 
šaudmenų nėra sudėtinga.

Vitas Augaitis
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Į ateiti - 
su viltimi sulaukti geresnių dienų

DBLS PIRMININKO PRANEŠIMAS
Su apgailestavimu man tenka 

pastebėti, kad ankstesni keli su
važiavimai buvo skaudūs ir turėjo 
neigiamos įtakos mūsų veiklai.

Praėjusius metus valdyba sten
gėsi normalizuoti bendros veiklos 
padėtį, pasiekti, kad visi uždaviniai 
būtų sprendžiami kruopščiai ir vie
ningai. Skiriame didelį dėmesį savo 
institucijoms ir mūsų bendruome
nės ateities perspektyvoms. Tai šia
me 45-me suvažiavime norėtume 
panagrinėti ir padaryti tinkamus 
sprendimus.

Dirba tokia valdyba:
J. Alkis - pirmininkas;
V. Gasperienė - vicepirmininkė, 

kultūrinė ir lituanistinė veikla;
V. O’Brien - sekretorius;
J. Juozapavičius-Millar - iždi

ninkas;
S. Kasparas - finansai ir visuo

meninė veikla;
P. Markevičius - posėdžių sekre

torius ir jaunimo veikla;
A. Ivanauskas - renginiai.
Daug laiko ir pastangų teko skir

ti Lietuvių namų reikalams. Naujų 
gyventojų iš Lietuvos antplūdis su
kėlė daug problemų vedėjui. Paaiš
kėjo daug silpnybių pastato įrengi
mo ir patogumo bei struktūros po
žiūriu. Atlikti dideli remonto dar
bai. Centro valdyba nenumato jokio 
bendrovės turto parduoti.

Šiame suvažiavime turime rasti 
laiko apsvarstyti tokius klausimus: 
Lietuvių namų ateitis; koks turėtų 
būti mūsų kultūrinis gyvenimas; 
kokia lituanistinė ir politinė veikla; 
pagalba Lietuvai ir veikiančių fon
dų ateitis; kokį bendravimą su tauta 
numatome ateityje.

BENDRAVIMAS SU TAUTA

Praėję metai Lietuvoje atnešė 
daug pakeitimų. Savo išmintimi 
tauta padarė ne visiems mums su
prantamą sprendimą, politinė padė
tis mūsų krašte įgijo lyg ir kitokį 
atspalvį. Stebint įvykius Lietuvoje 
reikia tikėtis, kad nauji vadai ves 
tautą į geresnę ateitį senuoju nepri
klausomybės keliu.

Mums, lietuviams Britanijoje, 
yra labai svarbu turėti tinkamą ir 
tiesioginį išeivijos reikalų atstova
vimą Lietuvos Seime.

Išeivių pilietybės klausimas vis 
dar yra opus ir neaiškus. Britanijoje 

yra daug lietuvių išeivių, kurie, bū
dami Lietuvos piliečiais iš prigim
ties, negali aplankyti savo krašto, 
nes gauti Lietuvos pasų beveik ne
įmanoma. O juk tai yra pagrindinė 
žmogaus teisė. Siūlau suvažiavimui 
atkreipti į tai dėmesį.

Norėtume matyti organizuotą ir 
suplanuotą bendravimą su kraštu 
kultūrinėje ir lituanistinėje srityje - 
ne taip, kaip pasitaikydavo iki šiol - 
be jokio įspėjimo ir lėšų atvykdavo 
ansambliai ir menininkai. Jie tik 
apsunkindavo bendruomenę ir jos 
institucijas, jokių geresnių rezultatų.

Lietuvos atstovavimas užsieny
je. ypač Vakaruose, turi didelę 
reikšmę siekiant kraštui pasaulio 
paramos ir patarimų ekonominėje 
srityje. Jaučiame, kad praeityje 
Londonui Lietuvoje buvo skirtas 
per mažas dėmesys ir neišnaudota 
progų artimesniam bendravimui.

MŪSŲ VEIKLA

Sąjungoje yra 18 skyrių su maž
daug 700 narių. Prestono skyrius 
nustojo veikęs. Kultūrinėje srityje 
darbuojasi tautinių šokių grupė 
"Lietuva“, "Gimtinės“ ansamblio 
dainininkai ir kanklininkai. Be to, 
turime vienetus Škotijoje, Gločes- 
teryje, jau seniai yra lietuvių baž
nytinis choras Londone.

Per praėjusius metus turėjome 
apie 10 įvairių renginių lietuviš
kose kolonijose, įskaitant ir sąskry
dį Nottinghame, kur apsilankė apie 
200 dalyvių. Su audimo ir rankdar
bių parodomis dažnai pasirodo p. 
Rūta Popikienė. Lituanistikoje dar
buojasi Maironio mokykla Londo
ne, kuriai vadovauja tam pasišven
tusių tėvų būrys. Pamokos vyksta 
Lietuvių Namuose. Sąjunga teikia 
paramą mokyklai. Škotijos lietuviai 
lituanistines pamokas turi savo klu
be Bellshill. '

Visuomeninėje veikloje, kuriai 
priskiriame ir politinio pobūdžio 
renginius, dirbama kartu su latviais 
ir estais Baltų taryboje, o su kito
mis Rytų Europos tautomis - ELG 
organizacijoje. Nors mūsų tauta, 
kaip ir kitos Centro ir Rytų Euro
pos tautos, turi savo atstovus ir am
basadas ir jų pagalba gali ginti savo 
reikalus, mes manome, kad vis dar 
yra naudinga Vakaruose turėti va
dinamąsias "nevalstybines" organi

zacijas. kurios tam tikrais atvejais 
irgi gali būti naudingos.

Baltų taryba informavo Britų 
vyriausybę dėl rusų kariuomenės 
atitraukimo iš Pabaltijo kraštų, tuo 
reikalu aplankė keletą konferencijų 
Londone, susijusių su CSCE veikla 
Europoje.

Praeitais metais tradicinis birže
lio 14-osios minėjimas Londone 
įvyko Southwarko katedroje.

DBLS valdyba ir skyriai talki
ninkavo Lietuvos ambasadai Lon
done organizuojant referendumus 
dėl rusų armijos išvedimo iš Lietu
vos ir Prezidento institucijos, taip 
pat Lietuvos prezidento rinkimus. I 
tai mūsų visuomenė reagavo rimtai. 
Ačiū visiems už talką.

Parama Lietuvai vyksta senu 
mastu, nors pastebimas lėšų suma
žėjimas, nes visi turime savo pri
vačių įsipareigojimų. Nežiūrint to, 
plačiai veikia Britų-Lietuvių Pagal
bos Fondas vaikams Lietuvoje - jo 
geri rezultatai. Tautinės paramos 
fondas ir toliau remia nukentėjusius 
nuo komunizmo Lietuvoje. Tik 
rūpestį kelia Pagalbos Lietuvai fon
das (ALF), praeityje atlikęs labai 
svarbų uždavinį politinėje kovoje 
atkuriant Lietuvos valstybę. Kadan
gi fondo pagrindinis tikslas - Lietu
vos nepriklausomybė - jau yra pa
siektas, siūlau jo įstatus pakeisti 
taip, kad jis tarnautų daugiau moks
lo ir kultūrinio pobūdžio progra
moms, renginiams finansuoti.

Iki šiol esame tik išimtiniais at
vejais parėmę studentus muzikos ir 
medicinos srityse. Dabar, kai Lie
tuva atkuria valstybingumą, labai 
svarbu stengtis padėti mūsų žmo
nėms praturtinti žinias studijose 
Vakaruose.

Nepamiršome ir sportininkų. 
Olimpiadai buvo surinkta 1322 sv.

Kadangi VLIK-as likviduotas, jo 
"Tautos fondo" veikia Britanijoje 
turėtų būti baigta, mūsų žmonių 
suaukotus pinigus siūlau panaudoti 
pagal jų reikalavimą. Prašau suva
žiavimo pritarimo.

’’EUROPOS LIETUVIS“ 
(EL)

Mūsų laikraštis yra spausdina
mas Lietuvoje. Redaktorius VI. 
Dargis ir jo padėjėjai atlieka didelį 
darbą, siekdami apimti visas lietu

viškas bendruomenes Europoje, 
taip pat rasti dalį skaitytojų Lie
tuvoje. Uždavinys - iki ateinančio 
rudenio padaryti laikraštį ekono
miniu požiūriu savarankišku. Mes 
linkime mūsų darbuotojams Vilniu
je sėkmės, žinodami, kad EL sub
sidijavimas ateityje mums bus 
neįmanomas.

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 

(PLB)

Atsiradus galimybei PLB pra
plėtė savo veiklą į Rytų Europą ir 
buvusias Sovietų Sąjungos respub
likas. PLB įkūrė savo būstinę Vil
niuje, turi atstovą Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministerijoje. Pirminin
kų susirinkime 1992 m. gruodžio 
21 d. Vilniuje PLB sulaukė atstovų 
iš Uzbekijos (Taškento), Rusijos 
(be kitų vietų, buvo ir iš Murmans
ko), Ukrainos, Moldovos, Baltaru
sijos ir kitur. Tuo būdu PLB ple
čiasi ir didėja, ir kai kur (kaip 
Lenkijoje) jau teikia pagalbą vietos 
tautiečių veiklai.

PLB pirmininkas Br. Nainys 
aplankė keletą naujai įstojusių ben
druomenių, Sibire gyvenančius 
lietuvius. 1992 m. PLB Seime 
DBLS atstovavo mūsų valdybos 
narys Povilas Markevičius.

JAUNIMAS IR SKAUTAI

Kalbant apie mūsų jaunimą ir 
skautus bei skautes reikia pastebėti, 
kad daugiausia tai yra tie patys 
žmonės ir vienoje, ir kitoje orga
nizacijoje. Jaunimo sąjungos 
(DBLJS) pirmininkė yra skaučių 
vadovė Elena Augaitytė, kuri daly
vauja ir mūsų Centro valdybos 
posėdžiuose, atstovaudama bendrus 
jaunimo reikalus.

Jauni vadovai aktyviai dalyvauja 

ruošiant 8-ąjį Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą. Kongresas įvyks 
1994 m. vasarą Lietuvoje ir Angli
joje.

Lietuvių skautų sąjungos Euro
pos rajonas šiais metais turės savo 
stovyklą Sodyboje. Stovyklai vado
vaus Vida Gasperienė su pavaduo
toju Juozu Maslausku. Stovykla 
bus nuo šių metų liepos 24 iki 31 d. 
Priminsiu, kad šiemet lietuvių 
skautija švenčia 75 metų deiman
tinį jubiliejų.

ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

Per šiuos metus numatome su
ruošti tris svarbiausius renginius. 
Pirmiausia bus išvežtųjų į Sibirą 
pabaltijiečių minėjimas South
warko katedroje birželio 14-osios 
proga.

Tradicinis sekminių sąskrydis 
įvyks vėl Sodyboje. O tautos šven
tės proga turėsime koncertą rugsėjo 
mėn. 18 d. Boltone, kuriame tiki
mės sulaukti svečių ir iš Lietuvos.

Mūsų sąjungos ateitis iš dalies 
priklausys nuo to, kaip mes sugebė
sime įtraukti į savo veiklą naujai 
atvykstančius tautiečius iš Lietu
vos. Nors tas procesas pamažu ir 
vyksta, bet aiškiai matosi, kad lai
kinai atvykusioms labiausiai rūpi 
tik materialinė gyvenimo pusė. 
Išeivijos reikalai jiems, deja, yra 
svetimi. Todėl ateityje ieškokime 
kelių, kaip artimiau bendrauti.

DBLS centro valdyba dėkoja sa
vo skyriams ir visoms organizaci
joms, prisidėjusiems prie mūsų 
veiklos ir renginių. Mes kviečiame 
suglausti gretas ir eiti į ateitį su vil
timi sulaukti geresnių dienų ne tik 
sau, bet ir savo tautai.

Jaras Alkis
Didžiosios Britanijos lietuviu 

sąjungos pirmininkas

Kas pirmasis lietuvis gydytojas Vakarų Europoje?
Neseniai Vilniaus u9niversiteto 

bibliotekos vicedirektoriui Algirdui 
Čaplikui iš Chicago pranešė:

"Mes labai nudžiugome, sužinoję 
iš dr. Mildos Budrienės, kad Jūs suti-. 
kote jai talkinti, rinkdamas duomenis 
apie Vakarų Europos lietuvius gydy
tojus ir jų pasiekimus profesinėje ir 
visuomeninėje veikloje ir parašyda
mas platų straipsni ta tema jos nau
jausiai medicinos istorijos knygai.

Kaip žinote, veikalas "Pasaulio 
lietuviai gydytojai“ bus šio Centro 
leidžiamas bendradarbiaujant su 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
jos trisdešimtmečiui paminėti. Dr. 
Milda Budrienė yra mūsų Lietuvių 
Medicinos Muziejaus- (Chicagoje) 
steigėja ir direktorė bei kelių medici
nos istorijos knygų autorė.

Malonu, kad tokių aukštų kvalifi
kacijų žmogus kaip Jūs. be to. turin
tis daug kontaktų Vakarų Europos 
šalyse, sutiko mums padėti. Autorė ir 
leidėjai labai nori, kad Vakarų Euro
pos lietuvių gydytojų profesinė veik
la ir visuomeninis įnašas būtų kuo 
pilniau nušviesti būsimoje knygoje".

Faksu perduotą įpareigojantį laiš
ką pasirašo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro pirmininkas, profeso
rius Jonas Račkauskas. Tad. užsuku

si j biblioteką pas A. Čapliką, pir
miausia norėjau plačiau sužinoti, ko
kius darbus tektų nuveikti Lietuvoje, 
kaip galima padėti dr. Mildai Budrys, 
kad būsimoje knygoje kuo plačiau 
atsiskleistų įvairių šalių lietuvių gydy
tojų profesinė ir visuomeninė veikla. 
Jau anksčiau buvau girdėjusi, jog ir 
pati būsimo leidinio autorė, ir leidėjai 
buvo siūlę, kad medžiaga apie Vakarų 
Europos lietuvius gydytojus būtų kau
piama ir redaguojama Vilniuje. Dabar 
ant stalo pastebėjau dvi knygas, dova
notas Mildos Budrys. Tai 1991 metais 
Chicagoje išleistas "Amerikos Lietu
vių Gydytojų Vardynas. 1884-1984“ 
ir pernai išėjęs šio leidinio tęsinys 
"Amerikos Lietuviai Gydytojai. 1884- 
1984“. Pastaroji knyga buvo sumany
ta pažymėti Amerikos lietuvių gydy
tojų sąjungos sukakčiai.

Jau trisdešimt metų, kai imta burti 
po įvairius kraštus išsisklaidžiusius lie
tuvius gydytojus, ir organizacija pasi
vadino Pasaulio lietuvių gydytojų są
junga. Jos istorija ir būtų aprašyta lei
dinyje "Pasaulio lietuviai gydytojai".

Vartydama M. Budrys į Vilnių at
siųstas knygas, aptikau pačios autorės 
biografiją. Ji gimė JAV, Massachu
setts valstijos mieste Lawrence. 1923 
m. su tėvais atvyko į Lietuvą. 1935 m. 

baigė Aušros mergaičių gimnaziją, 
1940 m. - VDU medicinos fakultetą, j 
JAV sugrįžo 1946 m. ir. atlikusi sta
žuotę bei išlaikiusi egzaminus, 1950 
m. įgijo praktikos teises Illinois valsti
joje. 1958 m. pradėjo dirbti Illinois 
universiteto Alergijos klinikoje. Nuo 
1960 m. buvo klinikos instruktorė, o 
1971-1984 m. - klinikos asistentė pro
fesorė. 1974 m. išlaikė alergijos ir kli
nikinės imunologijos specialybės eg
zaminus (AB-AL/I). 1975 m. įgijo 
Floridos ir Indianos valstijų praktikos 
teises. 1982 m. praktiką baigė ir persi
kėlė gyventi į Floridą.

Dr. M. Budrienė nuo 1929 m. pri
klausė skautų organizacijai, buvo ilga
metė VDU studentų skaučių draugo
vės pirmininkė. 1954 m. - Akademikų 
Skautų sąjūdžio pirmininkė (JAV). 
Aktyvi ALGS narė. "Lietuvių Gydy
tojų Biuletenio" redaktorė (1965-1970 
m.). Yra paskelbusi keletą straipsnių 
JAV medicinos žurnaluose. 1973 m. 
buvo Chicago Allergy Society pirmi
ninkė. Bendradarbiauja spaudoje - ra
šo į "Mediciną“. "Draugą“, "Sanda
rą“, "Aidus". Nuo 1985 m. yra Budrio 
Lietuvių fotoarchyvo valdybos pirmi
ninkė, nuo 1988 m. dar ir Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro Chicagoje 
Lietuvių Medicinos muziejaus direk

torė. 1991 m. Chicagoje išleistas jos 
parengtas "Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Vardynas. 1884-1984“ pateikia 
glaustas biografines žinias daugiau 
kaip apie tūkstantį du šimtus gydytojų.

Iš minėto leidinio sužinojau, kad 
pirmasis lietuvis gydytojas Amerikoje 
buvo Dr. Alexander Carolus Curtius- 
Cursius-Kuršius, kurį 1659 metais į 
New Amsterdam (dabartinis New 
York) pakvietė Vakarų Indijos bend
rovė rektorium ir gydytoju. 1661 
metais Dr. C. grįžo į Olandiją ir Lei
deno universitete apgynė disertaciją 
apie inkstų ir šlapimo pūslės akmenį, 
gavo medicinos daktaro laipsnį. Kaip 
rašo M. Budrys, apie jo tolimesnį gy
venimą nėra jokių žinių.

A. Čaplikui sutikus leidinį "Ameri
kos Lietuviai Gydytojai“ pasiskolinau 
kelioms dienoms ir parodžiau vienam 
kitam pažįstamui. tarp jų buvo ir me
dikų. Jie nusistebėjo, kad, pavyzdžiui, 
K. Bobelis ir K. Grinius gydytojavo, 
nes juos žinoję tik kaip politikus. Pas
tebėjau. kad vartantys knygą ilgiausiai 
sustodavo ties skyriumi "Gydytojai, 
atvykę į JAV po II pasaulinio karo“. 
Jame rašoma, kad 1948 m. JAV su
tiko įsileisti dalį karo pabėgėlių, ir tuo 
pasinaudojo 400 lietuvių gydytojų, 
baigusių mokslą ne tik Lietuvoje, bet 

ir kitose Europos šalyse, daugiausia 
Vokietijoje ir Australijoje. Atvykę į 
JAV, lietuvių gydytojai apsidžiaugė 
sužinoję, kad jų diplomai šioje šalyje 
pripažįstami - tereikėjo tik atlikti pri
valomąją stažuotę ir išlaikyti egza
minus praktikos teisėms gauti. Kaip 
pasakoja M. Budrys, ne visiems 
pavyko iš karto susirasti ligonines 
stažuotei, todėl kai kuriems gydyto
jams iš pradžių teko dirbti fabrikuo
se, o moterims išbandyti ir valytojų 
profesiją. Išlaikę egzaminus ir įgiję 
teisę praktikuoti, gydytojai galėjo 
atidaryti kabinetus arba toliau 
mokytis.

Kalbėdama su A. Čapliku apie 
būsimą leidinį "Pasaulio lietuviai 
gydytojai“, supratau, kad jam bus 
nelengva įgyvendinti autorės prašy
mą. Todėl Vilniaus universiteto bib
liotekos vardu jis prašė padėti: gauti 
reikiamų duomenų, adresų ir kitos 
informacijos apie lietuvius gydyto
jus Europoje. Tai būtų dvi istorijos 
apie toli nuo Tėvynės nublokštus 
sielos ir kūno gydytojus.

Adresas: Algirdas Čaplikas, Vil
niaus universiteto biblioteka, Uni
versiteto 3, Vilnius 2734 Lithuania, 
tel.: 611076, fax.: 613473.

Danutė Šiaudinytė
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Nauja knyga - ’’Kituose kraštuose“
Mielas Stasy,
Tavo atsiųstas kelionių įspūdžių 

leidinys ’’Kituose kraštuose“ su įrašu 
’’Kaziui - prisiminti Hamiltono dienas, 
autorius St. Dalius“ vėl nukėlė mane 
mintimis į Kanados plieno širdį - Ha
miltoną, kuriame ilgus metus dirbome 
kartu, rengdami lietuvių minėjimus (ar 
atsimeni prieš pirmąją Kanados lietu
vių dieną visą naktį tvarkytą Kanados 
armijos salę, nes juk dalyvavo per 2,5 
tūkst. žmonių?). Menu antikomunis
tines demonstracijas, kuriose dalyvau
davome, aukų rinkimą Tautos fondui 
ir t. t. Tu dar daugiau padarei, įsteig
damas būrelį Vasario 16-osios gim
nazijai remti, surinkdamas tūkstančius 
dolerių lietuviškai mokslo įstaigai. Šį 
Kanados lietuvių bendruomenės 
Hamiltono apylinkės valdybos darbą 
įamžinome, išleisdami kartu du lei
dinius ’’Pirmoji Kanados lietuvių 
diena“ ir ’’Lietuviai Hamiltone 1948- 
1954 m.“ Tačiau pykstu, Stasy, nes 
25-osios Kanados lietuvių dienos pro
ga išleistame leidinyje rašai: “apylin
kės valdyboje visokių idėjų, projektų 
bei sumanymų daugiausia įnešdavo ir 
sukeldavo gyvų diskusijų K. Baronas. 
Tai buvo asmuo, kurio galvoje virė ir 
kunkuliavo kas nors naujo, nekasdie
niško, dažnai sunkiai įvykdomo. Tai 
buvo idėjų bei sumanymų aruodas, 
alsuojantis entuziazmu ir optimizmu, 
kai kada pamirštant kojomis atsiremti 
į žemę“.

Stasy, kad daug idėjų ir minčių tu

Dovana iš Vokietijos
Pernai Lietuvoje viešėjo Valė 

Endrikaitienė (Valli Endrigkeit), 
kilusi iš Klaipėdos krašto. Ji prieš 
trisdešimt metų išvyko į Vokietiją ir 
dabar gyvena Grafenhauzene (Gra
fenhausen). Apsilankiusi Kaune, 
viešnia užsuko ir į miesto kelių poli
ciją. Ji turi du automobilius, pati 
juos vairuoja, todėl ir domėjosi mū
sų darbu, jo sąlygomis. Matydama, 
kad nesame pertekę technika, ponia 
Valė nutarė mums nors kiek padėti - 
pažadėjo iš savo santaupų nupirkti 
automobilį. Žodį ištęsėjo - neseniai 
vėl atvykusi į Kauną miesto Kelių 
policijai įteikė “Ford Taunus“ 
autombilį.

- Nors iš Lietuvos išvykau se
niai, bet ir šiandien negaliu pamiršti 
gimtinės. Padėdama tautiečiams, 
neieškau asmeninės naudos. Iš šir
dies trokštu, kad jums gerai sektųsi. 
Svajoju grįžti į Lietuvą ir noriu, kad 
joje rasčiau puikią tvarką. Gal prie 
jos prisidės ir ši mano dovana... - 
kalbėjo viešnia.

Kelių policijos pareigūnų aki
vaizdoje buvo įteikti automobilio 
rakteliai, dokumentai ir visiems bu

Lietuvą Europos sukuryię

ROTARY KLUBAS KLAIPĖ
DOJE. Į klubo inauguracijos 
iškilmes atvyko svečių iš Danijos, 
Švedijos, Latvijos, Australijos, Suo
mijos, Vokietijos. “Rotary Interna
tional“ pareigūnas iš Helsinkio įteikė 
uostamiesčio klubo prezidentui A. 
Gazarianui chartiją, kad klaipėdiečiai 
yra pilnateisiai šios tarptautinės orga
nizacijos nariai.

PIRMOJI LENKIJOS PRE
KYBOS ATSTOVYBĖ. Kaip pra
nešė “Lietuvos rytas“, Vilniuje Pilies 
gatvėje įvyko iškilmingas Lodzės 
miesto ūkinės promocijos biuro pre
kybos atstovybės atidarymas.

“Tai pirmoji tokia Lenkijos pre
kybos atstovybė Lietuvoje, ji yra Lo
dzės miesto merijos užsienio investi
cijų, privatizacijos ir ūkio promoci
jos biuro skyrius“, - pasakė šio biuro 
direktorė Teresa Bialecka-Kraw- 
czyk.

Lodzės miesto ūkio promocijos 
biuras Vilniuje turi kompiuterinį in
formacijos banką apie Lodzės įmo
nes, firmas ir įstaigas, norinčias ben
dradarbiauti su Lietuva. Ši informa

rėjau - tai tik jaunystės veržlurho pa
sekmės, nes juk visi buvome jauni, ti
kėdamiesi Kanadoje nugriauti di
džiausius kalnus. Manding, vieniems 
pavyko, kitiems ne...

Berods, buvau vienas pirmųjų iš 
Hamiltono, jau 1959 m. vėl pasiekęs 
senutę Europą. Vėliau keliauvau po 
JAV, Meksiką, Vakarų Europos 
kraštus. Mano kelionių įspūdžiai liko 
tik laiškuose, atvirutėse bičiuliams 
bei trumpuose prisiminimuose lietu
viškoje spaudoje.

Tu, Stasy, pakėlei sparnus į pa
saulį žymiai vėliau, atsiųsdavai man 
iš kiekvieno lankyto krašto ar konti
nento tik atvirutę. Nepykstu, nes ži
nau, kad nemėgsti rašyti laiškų. Bet 
tvirtai tikėjau, kad vieną dieną savo 
kelionių įspūdžius paskleisi ne vien 
tik siaurame ratelyje, tarp bičiulių, 
bet plačiame lietuviškame gyvenime. 
Neapsirikau, nes lietuvių skaitytojų 
lentynas paturtinai šiemet pasiro
džiusiu leidiniu “Kituose kraštuose“.

Tu domiesi augmenija, žmonija, 
gyvūnija. Tave domina ne tik žmoni
jos vertybės, bet jos menkystės - apie 
tai byloja, pavyzdžiui, susimąstymas 
apie politiką, bet ir savo krašto išda
viką Kvislingą. Visai teisingai ma
nai, kad labai dažnai dabartiniai prie
šai seniau yra buvę draugai. Suomija, 
pavyzdžiui, gerbia paminklą Rusijos 
carui Aleksandrui II todėl, jog jis 
kultūros požiūriu išgelbėjo Suomiją, 
kad ji nepasidarytų Švedijos kolonija.

vo palinkėta sėkmės darbe, gyveni
me.

“Ford Taunus“ iš Vokietijos par- 
vairavo mūsų vyresnysis inspekto
rius Algimantas Laukaitis. Grįžęs 
jis kelių policininkams pasakojo:

- Ponios Valės Endrikaitienės 
namus galima vadinti miniatiūrine 
Lietuvos ambasada Vokietijoje - re
tai čia nebūna atvažiavusių Nemu
no krašto žmonių. Nuoširdžioji Va
lė visus svetingai sutinka. Būdama 
didelė gimtinės patriotė, ji Lietuvos 
(abui daug aukojasi: rengia parodas, 
propaguoja lietuviškus gaminius, 
apskritai populiarina Lietuvos var
dą Vokietijoje.

Kauno miesto Kelių policijos 
viso kolektyvo vardu nuoširdžiau
siai dėkojame poniai Valei Endri- 
kaitienei už dovanotą puikų "Ford 
Taunus“ automobilį. Linkime jai 
tvirtos sveikatos, asmeninės 
laimės.

Gediminas Žemaitis 
Kauno miesto

Vyriausiojo policijos komisariato 
kelių policijos komisaras

cija bus teikiama nemokamai.

DOVANA IŠ OLANDIJOS. Lie
tuvoje viešėję Olandijos labdaringo 
Stichting He t R.. C. Maagdenhuis 
fondo prezidentė ponia M. L. Frohn 
de Vinter ir fondo iždininkas ponas O. 
Regu Invalidų draugijai perdavė mik
roautobusą “Mercedes 207D“, pri
taikytą vežioti invalidus. O. Regu ini
ciatyva dar šių metų pradžioje LID 
gavo 50 invalidų vežimėlių.

I Olandiją (Amsterdamą) pakviesti 
du Lietuvos medikai stažuotis invali
dų reabilitacijos srityje.

’’INTERAUTO-93“. Vilniuje pa
rodų centre “Litexpo“ surengta di
džiausia Baltijos šalyse užsienio auto
mobilių tarptautinė paroda. Jos orga
nizatoriai - Vokietijos firma ”MB- 
Messe Concept“ iš Erfurto, Lietuvos 
firma "Visus“ ir akcinė bendrovė 
“Keturi ratai“.

Parodoje dalyvavo apie 40 užsie
nio firmų, kurios demonstravo leng
vuosius automobilius, autobusus, 
sunkvežimius, specialios paskirties, 
autotransportą, įvairias detales, auto- 
kosmetiką. Parodos lankytojai matė 
naujausius BMW, “Honda“, “Volvo“, 

Tad šį kelionių aprašymą galima 
vertinti kaip lietuvių sąmonės orien
tavimą suprasti pasaulio visumą.

Mielas Stasy, perskaitęs leidinį 
"Kituose kraštuose“ radau jame įspū
džių ir iš mano lankytų kraštų. Skiria
mės kiek, nes aš daugiau užeidavau į 
muziejus, būdavau sportiniuose rengi
niuose. Bent kiek susipažinęs su nauju 
miestu, stengiausi pats vienas keliauti 
po kraštą, iš arčiau pažinti tautą, jos 
kultūrą, dažnai “pirštų kalba“ susikal
bėti su gyventojais. Tu daugiausia pa
sitikėjai vadovais, kurie kraštą, žmo
nes parodo tik iš gražios pusės.

Stasy, esi antras Matas Šalčius, 
kurio kelionių aprašymus (berods, 
šešios knygos?) mes, jaunuoliai, go
džiai skaitydavome, matydami kaip 
kino juostoje (juk kinai buvo bran
gūs, o televizijos nebuvo!) įvairius 
pasaulio kraštus. Linkiu to paties ir 
Lietuvos jaunimui, kurio akiratis nėra 
toks platus kaip išeivijos. Tad Tau 
reikia pasistengti savo leidinį išpla
tinti šiapus ir anapus Atlanto, išleisti 
bent dar dvi naujas laidas.

Tavo Kazys Baronas

Stasys Dalius ’’Kituose kraš
tuose“, Lietuviškos knygos klubas. 
Spaudė ’’Draugo“ spaustuvė 1993 
m. Kaina 9 dol. Gaunama ’’Drau
go“ adm. 4545 W. 63 SL Chicago, 
60629, USA. To paties autoriaus: 
’’Palmių pavėsyje“, ’’Svečiose 
šalyse“.

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

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

apsimokėti patiems.
Kilus klausimams, prašome kreiptis:

E. Matulionienė - tel. 613092,
R. Kučienė - JAV
Tel. (312) 778-0358, Fax: 1-312-778-0358.

A. Antanaitis
Ryšių su tautiečiais tarnybos viršininkas

Apiplauktas pasaulis

Klaipėdos buriuotojų jachta ba
landžio 1 dieną prisišvartavo Kanarų 
salų Las Palmo uoste, pranešė ELTA. 
Lietuvos biuravimo sporto istorijoje 
pirmą kartą apiplaukta aplink pasaulį.

“Lietuva“ iš Klaipėdos išlydėta 
prieš metus, balandžio 5-ąją. Tada ji 
pakėlė bures dalyvauti didžiojoje K. 
Kolumbo regatoje, skirtoje Amerikos 
atradimo 500-osioms metinėms. Gerai 
pasirodžiusi išbandymo varžybose, 
kapitono Stepono Kudzevičiaus vado
vaujama jachta “Lietuva“ pasiryžo 
plaukti aplink pasaulį.

Iš Amerikos žemyno “Lietuva“ 
Panamos kanalu išplaukė į Ramųjį 
vandenyną ir spalio pabaigoje pasiekė 
Australiją. Iš ten, stabtelėjusi Mauriki- 
jaus saloje šalia Madagaskaro, Indijos 
vandenynu atskriejo į Keiptauną. To
liau iki Šventosios Elenos salos plauk
ta be didesnių nuotykių. Nemalonu
mai prasidėjo ekvatoriaus zonoje. Pa
prastai 150 ir daugiau jūrmylių per pa
rą nuplaukianti jachta čia tepajudėda
vo vos per 20 jūrmylių. Teko ieškoti 
vandens Žaliojo Rago saloje.

Gimtajame uoste “Lietuvą“ turėtu
me išvysti gegužės pradžioje. Pakeliui 
į namus ji dar užsuks į Londoną.

40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

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

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

NUMATYTOS PASKAITOS
V. BARTUSEVIČIUS, M.A., Wittlich - Socializmo liekanos 

Lietuvos žmonių santykiuose.
Dr. A. BUMBLIAUSKAS, Vilnius - Zenono Ivinskio vieta mūsų 

istoriografijoje.
Dr. K. J. ČEGINSKAS, Uppsala - 40 savaičių ir kas po to?
V. DAUNYS, Vilnius - Gruodas už lango. Jasmanto ir Putino poezi

jos prasmenys.
Dr. K. GIRNIUS, Mūnchenas - Politinė padėtis Lietuvoje.
Kun. prof. J. JŪRAIT1S, Termen/Kaunas - Iš kokios praeities 

semsim stiprybę ir gudrybę - mintį ir išmintį? (Teologija, filosofija ir 
sielovada Lietuvoje).

D. KUOLYS, Vilnius - Inteligentija posttotal i stinėje Lietuvoje.
V. NATKEVIČIUS, M.A., Viernheim - Putino lyrika.
S. PEČIULIS, Vilnius - Ekonominės reformos raida Lietuvoje po 

Nepriklausomybės atkūrimo.
T. SODEIKA, Kaunas - Šiuolaikinė religijos situacija Lietuvoje.
Inž. A. STEPAITIS, Arlington Hts. - Žemės alyvos (naftos) svarba 

kasdieniniame gyvenime.
V. VALIUŠAITIS, Kaunas - Putinas Jono Griniaus žvilgsniu.
TĖVYNĖS VALANDĖLĖJE - prof. Vytauto LANDSBERGIO 

žodis ir M. K. Čiurlionio kūriniai pianinui.
J. E. vysk. A. DEKSNIO aukojamos Šv. Mišios už Tėvynę.
Koncertuos LILIJA ŠUKYTĖ ir vargonininkas prof. V. VASY- 

LIŪNAS.
Savaitę moderuoja dr. K. J. Čeginskas, Uppsala, dr. S. Girnius, 

Mūnchenas, V. Natkevičius, M.A., Viernheim.
Rengėjai - A. Grinienė ir dipl. inž. R. Hermanas iš Mūncheno. 
Kapelionas - kun. prof. J. Jūraitis.

Nakvynė su maistu kainuos 490,-DM. 
Kambariai tik vienviečiai.

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM. 
Registruotis pas Aliną Grinienę:

A. Grinius, Diamanstr. 7, D-8000 Mūnchen 50, 
Deutschland Tel. 089-1504471 

Studijų savaitės konto:
Litauische Studienwoche in Europa 
Bayerische Vereinsbank Mūnchen 
BLZ 700 202 70 
Konto-Nr. 43734164

Rengėjai 
Uis. 781

“Nissan“ ir kitus modelius.
Nors pirkėjus labiausiai domino 

nebrangūs, iki 12-15 tūkst. dolerių 
kainuojantys automobiliai, bet buvo 
ir įspūdingų sandėrių. Lietuvos-Vo- 
kietijos bendra įmonė “Vilniaus 
Autocentras“ pardavė automobilį 
BMW-850 už 130 tūkstančių Vokie
tijos markių.

ELR

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

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

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

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu.

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

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

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785
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AUKOS SPAUDAI
Škotijos Lietuvių Klubas - 25 sv.
J. Blinstrupas - 17 sv.
M. Gelvinauskienė - 7 sv.
Rev. A. Bunga - 7.50 sv.
V.Vanagas - 2 sv.
P. Pucevičius - 2 sv.
A. Galbuogienė - 2 sv.
J. Šulskus - 2 sv.
J. Vikanis - 2 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA
Britų-Lietuvių pagaIbos 

vaikams Lietuvoje fondui
Gerbiami ponios ir ponai, 
didžiai sujaudino Jūsų dėme

sys mūsų vaikams. Gavome jūsų 
sveikinimus ir dovanėles šventų 
Velykų proga. Esame labai dė
kingi.

Priimkite mūsų sveikinimus ir 
nuoširdžiausius linkėjimus šv. 
Velykų proga. Tapadeda Jums 
Dievas Jūsų kilniame darbe.

Lietuvos vaikų, 
s ergą n čių onk oi ogi n ė m is - 
h e mat oi o gi n ė m is ligom i s 

draugijos "Paguoda“ valdyba

DIDI VA I 0
LEIEYELA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai ir 
nebrangiai išleisti autorių kny
gas.

Rašyti:
VLD leidykla, 
Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

PAMALDOS
Derbyje - balandžio 18 d., 14 vai.. 

Bridge Gate.
Eccles - balandžio 25 d.. 12.30 vai.
Manchester - balandžio 25 d., 

12.30 vai.

LONDONE
VILKAVIŠKIO VYSKUPAS 
JUOZAS ŽEMAITIS MIC 

LONDONE

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC 
pirmasis iš Lietuvos vyskupų po 
Antrojo Pasaulinio karo aplankė 
Londono lietuvių parapiją.

Kovo 20 d. Londono Hethrow 
aerouoste jį pasitiko parapijos tary
bos nariai, Justas Cernis, Stasys 
Kasparas.

Tos pačios dienos vakare vysku
pas Juozas Žemaitis MIC pradėjo 
parapijos dvasinio atsinaujinimo 
rekolekcijas, pasakydamas pirmąjį 
savo pamokslą londoniečiams.

Sekmadienį, kovo 21 d., II vai. 
atnašauti šv. Mišias vyskupą prie 
altoriaus atlydėjo uniformuoti Lon
dono lietuvių skautai ir tautinių šo
kių "Lietuva“ šokėjai. Šv. Mišios, 
reikšmingas pamokslas, Londono 
lietuvių parapijos choro giesmės 
sudarė jaukią nuotaiką kiekvienam, 
atėjusiam atsinaujinti savyje ir pa
siryžti būti geresniu kataliku ir 
lietuviu.

Po pamaldų vyskupas, parapijos 
menėje kalbėdamas lietuviams, 
prisiminė Airijos katalikų Akcijos 
veikimo organizacijos prieš dešimt 
metų padovanotą Marijos statulą, 
kurią jis parvežė Lietuvon ir pasta
tė Šiluvos bazilikoje. Atsakydamas 
į klausimus vyskupas sakė, kad ne
reikia išsižadėti lietuvio vardo, kaip 
kai kas jau daro, rinkimus Lietuvo
je laimėjus Lietuvos demokratinei 
darbo partijai...

Pamaldose dalyvavo labai daug 
londoniečių lietuvių, prie jų prisi
jungė gausus būrys šiuo metu iš 
Lietuvos atvykusių lietuvių moks
lo, stažuotės ir darbo reikalais. Bu
vo ir tolimesnių svečių - Kęstutis ir 
Ona Miklai iš New Yorko, A. 
Ramanauskas iš Edinburgho.

Ketvirtadienį, kovo 25 d. Lon
dono lietuvių šventovėje vyskupas 
J. Žemaitis MIC aukojo šv. Mišias 
Onos Bulaitienės 90-ojo gimtadie
nio proga. Po Mišių parapijos me
nėje buvo šeimyninės vaišės.

Vyskupas aplankė D. Britanijos 
Lietuvių Sodybą, susitiko su Sody
bos pensininkais ir gyventojais. 
Taip pat aplankė Lietuvos Respub
likos Ambasadą Londone. Norėjo 
aplankyti ir Lietuvių Namus, Spor
to ir socialinį klubą, bet nebeliko 
laiko - reikėjo vykti pas Mančeste
rio lietuvius.

5. Kasparas

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

MANČESTERYJE
SVEČIUOSE - VYSKUPAS 

JUOZAS ŽEMAITIS
Kovo 28 d. į Mančesterį pirmą kar

tą iš Lietuvos atvyko Vilkaviškio vys
kupas Juozas Žemaitis. MIC. Jis St. 
Chad's bažnyčioje lietuviams pravedė 
rekolekcijas, klausė išpažinčių, laikė 
Mišias ir pasakė tai progai skirtą pa
mokslą. Džiaugėsi, kad galėjo aplan
kyti mus ir padėkojo visiems už aukas, 
ypač šios bažnyčios klebonui Ber
nardui McGarriui .. kanauninkui VI. 
Kamaičiui. Jie gausiomis aukomis rė
mė ir teberemia Vilkaviškio katedros 
atstatymą. Pamaldose dalyvavo dau
giau kaip 100 žmonių.

Po pamaldų MLK Bendrija surengė 
Mančesterio lietuvių klube vyskupo 
priėmimą ir pietus. Dalyvavo 56 žmo
nės, tarp jų buvo iš Lietuvos tarnybi
niais reikalais atvykusios vyriausia 
"LOGOS" redaktorė dr. Dalia Marija 
Stančienė bei BMF phd Basia Nikifo
rova, abi iš Vilniaus.

Vyskupą prie klubo durų su duona, 
druska ir vynu pasitiko klubo pirminin
kas Arkadijus Podvoiskis ir B. Kupstie
nė, apsirengusi tautiniais rūbais, taip 
pat valdybos nariai bei kiti atėję tautie
čiai. Vyskupas susipažino su gausiai 
susirinkusiais žmonėmis, nuoširdžiai su 
jais bendravo.

Pobūvį pradėjo ir jam vadovavo 
MLK Bendrijos sekretorius Arkadijus 
Podvoiskis. Vaišių stalus gražiai paruo
šė ir puikų maistą pagamino B. Kups
tienė su pagalbininkėmis.

Bendrijos sekretorius pasidžiaugė 
garbingo svečio - vyskupo iš Lietuvos - 
atvykimu. Kalbėtojas išreiškė susirūpi
nimą padėtimi Lietuvoje, priminė, kad 
tautai ir Bažnyčiai reikia budėti, pasa
kė. kad mes esame su jumis. Vyskupui 
palinkėjo sėkmės ganytojiškame darbe 
ir įteikė MLK Bendrijos piniginę dova
ną. Vyskupą pasveikino ir DBLS Bol- 
tono skyriaus pirmininkas H. Vainei
kis. Ročdalės skyriaus sekretorius S. 
Sasnauskas irgi įteikė piniginę dovaną. 
Po to kalbėjo kanauninkas V. Kamai- 
tis. Jis supažindino vyskupą su Man
česterio ir jo apylinkių lietuviais, pami
nėjo seną pažintį su vyskupu Marijam
polėje; ten jie kartu lankė gimnaziją.

Tardamas atsakomąjį žodį, vyskupas 
Juozas Žemaitis padėkojo tautiečiams 
už gražų priėmimą bei vaišes, už ma
lonius sveikinimus, gerus linkėjimus ir 
dovanas. Jis apibūdino situaciją Lietu
voje, taip pat ir Bažnyčios padėtį, kuri 
nėra labai džiugi, ypač dvasinėje srityje. 
Bet svečias išreiškė viltį, kad ilgainiui 
reikalai pagerės. Vyskupas 50 metų ne
žinojo, kad V. Kamaitis dar gyvas.

Vyskupas su kanauninku išvyko 
nelaukę pobūvio pabaigos, nes kitą 
dieną turėjo būti Škotijoje. Kiti svečiai 
linksminosi iki vėlaus vakaro.

Mes visi nuoširdžiai dėkojame J. E. 
vyskupui Juozui Baltakiui, MIC, už ap
silankymą ir mūsų dvasinį sustip
rinimą. ’ A. P-kis

PATIKSLINIMAS
"EL“’(Nr. 12) nekrologe apie a.a. Onų 

Dunauskienę padaryta klaida. Karo metais ji 
su vyru P. Butkumi buvo pasitraukusi į 
Austriją, iš ten ir atvyko į Mančesteri.

Atsiprašome skaitytojų.
ELR

MOTHNOS MHNĖJUMAS
Gegužės 1 d., šeštadienį, 5 vai. p. p. ML Soc. klubas ir skautai ren

gia Motinos dienos minėjimų.
Paskaitų skaitys Irena Gergždžiūnienė. Programų atliks skautai. 

Po minėjimo motinos bus pavaišintos užkandžiais ir šiltu gėrimu.
Prašome visus gausiai dalyvauti, ypač motinas.

Rengėjai

Metinis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos
I suvažiavimas jvyks |
I 1993 metų balandžio 24-26 dienomis l
I Lietuvių Namuose, I

1-2 Ladbroke Gardens, London W11.

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro valdyba I

BELGIJOJE
Mažoji Lietuvių bendruomenė 

prarado vyriausiąją narę - Marytę 
Gruzdaitę-Povilionienę. Ji mirė 
kovo 19 d. Venders miesto ligo
ninėje, po mėnesio lėtos ir sun
kios agonijos, 85 metų amžiaus.

Marytė paliko Lietuvą 1944 
metais. 1948 metais iš Vokietijos 
atvyko į Belgiją. Liege mieste jau 
rado įsikūrusią nemažą lietuvių 
grupę. Buvo aktyvi, prisidėjo prie 
švenčių ruošimo. Jos butas dažnai 
buvo pilnas lietuvių, norinčių su
sitikti su savaisiais svetimame 
mieste. Daug metų ji ėjo Lietuvių 
bendruomenės iždininkės parei
gas.

Prieš dvidešimt metų, lietuvių 
skaičiui retėjant Liege mieste, 
Marytė persikėlė į Lambermontą, 
prie Verviers. Ji susirado daug 
draugų tarp vietinių gyventojų. Jie 
palydėjo ją į kapus.

Paskutinių metų įvykiai Lietu
voje smarkiai palietė visus lietu
vius Belgijoje, neaplenkė jie ir 
Marytės. Nepajėgdama nei važi
nėti, nei dalyvauti bet kokiose su
eigose, ji visada prisidėjo finansi
ne parama: kuo daugiau jos rei
kėjo, tuo dosniau Marytė atidari
nėjo savo piniginę. Paskutine jos 
parama - Vasario 16-osios minėji
mo Briuselyje išlaidoms padengti.

Jos širdis sustojo, kai buvo nu
traukti kvėpavimo aparatai. Ta
čiau šviesų atminimą išsaugos vi
si lietuviai, kurie ją pažino.

5. B.

SKAUTIŠKUOJU
KELIU

Lietuvių skautų 
sąjungos 

rašinių konkursas 
1993 metams

Lietuvių skautų sąjunga, mi
nėdama deimantinę. Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį, LSS 
jubiliejinių metų proga skelbia 
1993 metų rašinių konkursą 
LSS nariams. Jis vyks nuo ge
gužės 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Visais klausimais galima 
kreiptis į LSS rašinių konkurso 
komisiją: 40 Burrows Ave., 
Islington, Ont. M9B 4W7, 
Canada.

Išnuomoj ami 
atskiri kambariai 

ir butai užsienio svečiams. 

Mokestis valiuta.
Rašyti:

"Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

PASAULYJE
Pasigailėjimas ar biznis?

Tokį klausimą galima kelti po 
Amerikos ir Rusijos prezidentų susiti
kimo Kanadoje. Mat prezidentas Clin- 
tonas dar prieš susitikimą pareiškė, 
kad Amerikos parama Rusijai yra ne 
iš pasigailėjimo, bet kaip Jungtinių 
Valstijų investicija ateičiai. Manoma, 
kad prezidento Jelcino nušalinimas 
vėl atvestų prie "šaltojo karo", ginkla
vimosi eskalavimo, nes Rusija, kokia 
ji bebūtų, daug turi ir atominių ginklų. 
Taip buvo aiškinama Amerikos visuo
menei ir Amerikos kongresui, kad pri
tartų duoti Rusijai daugiau kaip vieno 
bilijono dolerių vertės pašalpą, nes 
šiuo metu ir Amerikos biudžetas turi 
didelį deficitą. JAV parama nebus ski
riama centrinei administracijai, nes jau 
yra buvę, kad ji tokią pagalbą naudojo 
daugiausia saviems reikalams. Didelė 
pašalpos dalis bus skiriama provinci
jai, palaikyti privačią prekybą. Dalis 
pinigų bus duoti namų statybai, kad 
būtų kur apgyvendinti karius, grįžtan
čius iš Baltijos valstybių ir Vokietijos. 
Vokietija jau yra davusi pinigų namų 
statybai, bet sustabdė paramą dėl Ru
sijos pareigūnų korupcijos.

Nesibaigiantis karas dėl 
Karabakh'o

Daug didesnė musulmonų valstybė 
Azerbaidžanas smarkiai pralaimėjo 
krikščioniškajai Armėnijai, kuri padi
dino savo galimybes susisiekti su ar
mėnų apgyventa Kalnų Karabakh’o 
sritimi Azerbaidžane. Tos dvi vals
tybės jau seniai pykstasi viena su kita. 
Pranešama, kad abiejų pusių kariniuo
se dailiniuose kariavo pasamdytų rusų 
karių.

Azerbaidžano sąjungininkė Turki
ja įspėjo Armėniją, kad karo veiksmų 
aktyvinimas gali įtraukti į konfliktą ir 
kitas valstybes.

Žydai verčiami 
apsimokėti 

už savo atgautą turtą
Vokietijos pasiūlymas reikalauti .iš 

žydų mokesčių už jų atgautus turtus 
sukėlė didelį žydų visuomenės nepasi
tenkinimą. Siekiama, kad visi, kurie 
dabar nori atgauti nacių ar komunistų 
konfiskuotą turtą, sumokėtų mokestį 
pagal to turto vertę: už nacių konfis
kuotą - ketvirtadalį turto vertės, o už 
komunistų konfiskuotą - trečdalį. Bet 
vyriausybė žada, kad surinkti pinigai 
bus atiduoti žydų bendruomenei, ji tuos 
pinigus galės išleisti savo nuožiūra.

Pietų Afrika naikina 
branduolinius ginklus
Pietų Afrikos vyriausybė pagaliau 

prisipažino, kad ji turėjo branduolinių 
ginklų, bet dabar juos pradėjo naikinti. 
Oficialiai tai motyvuojama tuo, kad 
pasibaigė "šaltasis karas“, žlugo So
vietų Sąjunga, kuri iki šiolei galėjo 
veikti prieš Pietų Afriką per savo sate
litus Angoloje ir Mozambike. Tačiau 
kai kas spėja, kad Pietų Afrikos vy
riausybė nenori palikti atominių gink
lų juodųjų vyriausybei, kuri gali būti 
sudaryta po rinkimų.

Etninis valymas 
Bosnijoje tebesitęsia
Kaip tas etniškas valymas vyksta, 

geriausiai parodo Srebrenicos miesto 
kančios. Tas miestas, Bosnijos serbų 
karių apsuptas, badauja. Jungtinės 
Tautos siunčia ten savo pagalbą sunk
vežimiais, kurie grįždami išsiveža li
gonius, invalidus, vaikus. Serbai tai 
leidžia, nes jie siekia apvalyti miestą 
etniškai, kad ten neliktų musulmonų, 
kol jie dar neužėmė miesto. Bosnijos 
vyriausybė ir jos pareigūnai daro vis
ką, kad sustabdytų žmonių bėgimą. 
Musulmonai teigia, kad JT turėtų im
tis žygių apsaugoti Srebrenicą nuo 
serbų arba leisti Bosnijos musulmo
nams įsivežti ginklų savo apsaugai. 
Mat dabar JT įvestos sankcijos liečia 
visus, bet serbai sugeba nepaisyti 
sankcijų.
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