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Įžymaus istoriko 
Zenono Ivinskio sukaktis

Baigiasi mokslo metai mokyklose, prasideda egzaminai abiturientams ir studentams. 
Pradinių klasių moksleiviai jau gali džiaugtis atostogomis.

Nuotraukoje: sostinės pradinės mokyklos N r. 7 mokytoja Vida Intaitė prieš mokslo 
metų pabaigą suorganizavo moksleivių pažintinę ekskursiją į Vilniaus apylinkes.

Algimantas Žižiūnas

Įvykiai Lietuvoje
Atsistatydino ministras
Prezidentas gegužės 24 d. pasi

rašė dekretą, kuriuo priėmė pra
monės ir prekybos ministro A. 
Sinevičiaus atsistatydinimą. ’’Lie
tuvos aido“ teigimu, prieš kelias 
savaites spaudos konferencijoje 
premjeras yra kalbėjęs, kad A. 
Sinevičius bus atleistas šalių susi
tarimu - už pažeidimus ir trūku
mus ministerijos veikloje. Tačiau 
apie tai dabar nešnekama, nors mi
nistrai šiaip sau, be jokios moty
vacijos nepasitraukia.

Susibūrė krikščionių 
demokratų jaunimas

Kaune susirinkę 40 atstovų 
(vienas nuo keturių) įsteigė Lie
tuvos krikščionių demokratų parti
jos jaunimo sekciją ’’Lietuvos jau
nieji krikščionys demokratai“.

Tokios organizacijos Lietuvoje 
nebuvo ir tarpukario laikais. Iš
rinkti sekcijos vadovai, diskutuota 
apie santykį su ateitininkais, aptar
tas statutas ir programinės nuos
tatos.

LJKD pirmininku išrinktas P. 
Vinkleris.

Numatomi Lietuvos 
vadovų vizitai

Greitai turėtų įvykti Prezidento 
A. Brazausko vizitas į dvi didžią
sias Europos valstybes - Pran
cūziją ir Vokietiją. A. Brazauskas 
taip pat ketina dalyvauti šio 
mėnesio viduryje Šveicarijoje 
vyksiančiame neoficialiame Euro
pos valstybių vadovų pasitarime. 
Šiuose susitikimuose, be kitų svar
bių dalykų, gali būti aptariamos ir 
Lietuvos įstojimo į Europos bend
riją perspektyvos.

Premjeras A.Šleževičius birže
lio 6-8 dienomis ruošiasi aplankyti 
Suomiją, numatyti jo susitikimai 
su aukštais Suomijos valdžios pa
reigūnais.

Ministras Pirmininkas birželio 
17 d. numato vykti į Jungtines 
Valstijas ir užtrukti ten iki birželio 
24 d. Vyriausybės vadovas birže
lio 19-21 dienomis dalyvaus De
troite įvyksiančioje Amerikos lie
tuvių organizuojamoje konferenci

joje, skirtoje Lietuvos ryšių su 
išeivija stiprinimui.

Kelionę į Jungtines Amerikos 
Valstijas jau pradeda planuoti ir 
Lietuvos Prezidentas A. Brazaus
kas bei užsienio reikalų ministras 
P. Gylys. Jų vizitas turėtų įvykti šį 
rudenį. Yra ženklų, kad žadama 
lankytis Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje. teigia "Lietuvos rytas“.

Švedijos ministro viešnagė

Vilniuje su neoficialiu vizitu 
lankėsi Švedijos gynybos ministras 
A. Bjorkas. Svečias, atvykęs į 
Krašto apsaugos ministeriją, su 
kareiviais pasisveikino lietuviškai. 
Ministras, anksčiau aplankęs Estiją 
ir Latviją, Lietuvoje buvo tik 6 va
landas, per tą laiką susitiko su kraš
to apsaugos ministru A. Butkevi
čiumi, Prezidentu A. Brazausku ir 
premjeru A. Šleževičiumi.

’’Poezijos pavasaris“
Dvidešimt devintą kartą Lietu

voje liepsnojo “Poezijos pavasario" 
ugnis. Jo renginiai prasidėjo dar 
gegužės 18-19 dienomis Lietuvos 
poetų viešnage Punske ir Seinuose. 
"Poezijos pavasaris" šiemet pasiekė 
tų kūrėjų, kurių sukaktys minimos, 
gimtines: Skuodo rajone - S. Dau
kanto, Prienų - V. Mykolaičio-Pu
tino. Grupė poetų buvo nuvykusi į 
mirusio lagerių ir tremties poeto B. 
Mačionio gimtąją sodybą prie 
Daugų (Alytaus rajone).

"Poezijos pavasario“ pabaigos 
vakare Vilniaus universiteto K. 
Sarbievijaus kieme paskelbti laure- 
tai - poetas Algirdas Verba, aktorė 
Monika Mironaitė, vertėjas Kor
nelijus Platelis, baltarusių poetas ir 
vertėjas Alesis Kazanovas ir kiti.

Kaip pastebėjo Rašytojų sąjun
goje įvykusioje spaudos konferen
cijoje "Poezijos pavasario“ organi
zacinio komiteto pirmininkas V. 
Sventickas, šis renginys kasmet su
laukia vis daugiau svečių iš užsie
nio. Šiemet sutikome ir išeivijos 
poetus Kazį Bradūną, Lidiją Šim
kutę, Sigitą Birgelį, vertėją Alfredą 
Franskaitį.

Plačiau apie "Poezijos pavasa
rio“ uždarymą, laureatus ir svečius 
- kitame numeryje.

Didysis futbolas Vilniuje
Praėjusią savaitę Vilniuje įvyko 

pasaulio futbolo taurės (Čempio
nato) atrankos turnyro rungtynės 
tarp Šiaurės Airijos ir Lietuvos ko
mandų. Svečiai susitikimo pradžioje 
įmušė įvartį ir laimėjo 1:0. Lietuvos 
rinktinė komandų rikiuotėje užima 
5 vietą. Artimiausios rungtynės - 
birželio 2 d. Vilniuje su pogrupio 
lyderiais ispanais.

Lietuvių fondo valdybos 
pirmininkas Vilniuje

Lietuvos Prezidentas A. Bra
zauskas priėmė svečią iš JAV - 
Lietuvių fondo valdybos pirmininką 
Stasį Barą.

Jis papasakojo apie 31 metus vei
kiančio fondo veiklą. Prieš kurį laiką 
fondas yra paskyręs milijoną dolerių 
Lietuvos švietimo ir mokslo reika
lams. Už tuos pinigus nupirkta inst
rumentų simfoniniam orkestrui, pa
skirta stipendijų. Fondas yra pasiren
gęs skirti nemaža lėšų M. K. Čiurlio
nio galerijai sutvarkyti, įžymiojo lie
tuvių dailininko kūrybiniam paliki
mui išsaugoti.

Prezidentas padėkojo S. Barui už 
paramą Lietuvos kultūrai ir švieti
mui. Buvo tariamasi, kaip geriau 
Fondo skiriamas lėšas panaudoti 
Lietuvos labui.

Fondas yra sukaupęs per 6,5 mln. 
dolerių, 3 mln. dolerių išleista Lietu
vos ir užsienio išeivijos kultūros 
reikmėms finansuoti. Sį rudenį bus 
nuspręsta, kokią fondo dalį palikti 
JAV. kokią - skirti Lietuvai.

Ponas Stasys Baras Vilniuje. 
Broniaus Talaikio nuotr.

Vilniaus universiteto rektorato 
salėje įvyko konferencija įžymaus 
Nepriklausomos Lietuvos ir lietu
vių išeivijos istoriko Zenono 
Ivinskio 85-ųjų gimimo metinių 
proga.

Skaityti pranešimai apie Z. 
Ivinskio mokslinius darbus, Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
istorijos tyrinėjimus, jo požiūrį į 
Lietuvos krikštą, veiklą Lietuvių 
katalikų mokslo akademijoje. Be 
žymių Lietuvos istorikų, konferen
cijai pranešimą parengė fizikos ir 
matematikos daktaras kun. J. Boru
ta. Jo pranešimo pavadinimas - "Z. 
Ivinskis šv. Kazimiero biografijos 
klausimu“.

Z. Ivinskis gimė 1908 m. gegu
žės 25 d. Kaušėnų kaime netoli 
Plungės. Studijavo Lietuvos uni
versiteto teologijos-filosofijos fa
kultete, vėliau - Miunchene ir Ber
lyne. Parašė disertaciją apie Lietu
vos valstiečių luomo raidą. 1932 m. 
gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Surinkęs istorinę medžiagą Ber

Negali būti kompromisų, 
kurie pakenktų Lietuvai
Romualdui Kozyrovičiui 50 metų, jis gimęs ir augęs Trakuose, bai

gęs Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Ilgą laiką dirbo Lietuvos 
materialinio-techninio tiekimo sistemoje. Atkūrus Nepriklausomybę 
pirmojoje vyriausybėje buvo materialinių išteklių ministru. Jokiai par
tijai nepriklauso. Maskvoje pirmąkart apsilankė 1963-ųjų rudenį, kai 
vyko į karinę tarnybą Pamaskvėje. Kiek sykių teko būti vėliau, 
suskaičiuoti neįmanoma - šimtus, gal ir tūkstančius.

Šiemet kovo mėnesį Prezidento dekretu Romualdas Kozyrovičius 
paskirtas Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju Ambasa
doriumi Rusijoje. "Europos lietuvio" korespondentas su juo susitiko 
Lietuvos ambasadoje Maskvoje ir paprašė atsakyti į kelis klausimus.

- Kokie pirmieji įspūdžiai Mask
voje pradėjus dirbi Ambasadoriu
mi?

- Darbo pradžia gana intensyvi, 
beveik du mėnesiai prabėgo labai 
greitai. Pirmiausia susipažinau su 
ambasados darbu. Kaip žinote, ilgą 
laiką tai buvo tik atstovybė, Egidi
jus Bičkauskas pastaruoju metu ją 
pradėjo pertvarkyti į aukštesnio ly
gio diplomatinę įstaigą. Tačiau am
basadai visų reikalingų diplomatų 
bei darbuotojų ir dabar nėra, nebuvo 
visų reikalingų skyrių, man tenka šį 
darbą baigti. Taigi kaip visada pra
džioje daugybė įsikūrimo, ūkinių ir 
kitų tokio pobūdžio rūpesčių.

Aišku, iškart prasidėjo ir diplo
matinis darbas. Balandžio 14-ąją aš 
įteikiau kredencialus Rusijos vice
prezidentui Aleksandrui Ruckojui. 
Pradžioje beveik kiekvieną dieną 
teko būti Rusijos užsienio reikalų 
ministerijoje - pagal diplomatinį 
protokolą priimta, kad naujas amba
sadorius apsilanko pagrindiniuose 
jos skyriuose ir susipažįsta su dar
buotojais, su kuriais teks turėti rei
kalų. Lankiausi protokolo, Europos 
ir kituose skyriuose. Kalbėjausi ir su 
Rusijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotoju B. Kolokolovu. Be tų 
pažintinių kontaktų teko dalyvauti 
pokalbyje su Rusijos gynybos mi
nistru Pavelu Gračiovu, kai jis pri
ėmė mūsų krašto apsaugos ministrą 
Audrių Butkevičių, būnu mūsų ir 
Rusijos ekspertų susitikimuose, kur 
svarstomi Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos įvairūs klausi
mai. Iš Vilniaus atvykusiems Lietu
vos atstovams suorganizavome su
sitikimą su Rusijos migracijos tar

lyno ir Dancigo archyvuose, parašė 
veikalą apie lietuvių ir prūsų preky
bos santykius pirmojoje XVI am
žiaus pusėje. Dėstė Vytauto Di
džiojo universitete, buvo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos sekre
torius, o atgaivinus Akademiją 
išeivijoje - jos valdybos narys.

Pasitraukęs į Vakarus, dėstė 
istoriją Vokietijoje, o 1949 m. apsi
gyvenęs Romoje, Vatikano archy
vuose pradėjo rinkti medžiagą 
Lietuvos istorijai. Nuo 1964 metų - 
Bonos universiteto profesorius. 
Buvo Baltų instituto Bonoje ve
dėjas, bendradarbiavo lietuvių iš
eivijos spaudoje, yra pelnęs pre
mijų. Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos darbuose paskelbtos Z. 
Ivinskio studijos "Lietuvos istorija 
naujų šaltinių ir pokario tyrinėjimų 
šviesoje", "Lietuvos ir Apaštalų 
sosto santykiai amžių bėgyje", 
"Pirmasis Lietuvos karalius Min- , 
daugas ir jo palikimas“. Mirė Z. 
Ivinskis 1971 metų gruodžio 24 d. 
Bonoje.

nybos ministre Tatjana Regent, kar
tu aptarėme kai kurias gyventojų 
persikėlimo į Rusiją ir grįžimo į 
Lietuvą aktualias problemas. Buvau 
ir kalbėjau Rusijos lietuvių bend
ruomenės steigiamajame suvažiavi
me, prieš tai įvykusiose iškilmėse 
atidengiant Maskvoje, Vorovskio 
gatvėje paminklinę lentą mūsų 
kraštiečiui, diplomatui ir poetui 
Jurgiui Baltrušaičiui. Tai tik keli 
ryškesni pavyzdžiai iš mūsų veik
los. Praktiškai jokie Lietuvos ir Ru
sijos valstybinių atstovų susitikimai, 
pasiruošimas deryboms, vizitams - 
ar jie vyksta Maskvoje, ar Vilniuje - 
neapsieina be ambasados parengia
mojo organizacinio darbo. Ji bend
rauja su Rusijos užsienio reikalų 
ministerija, iš jos gauna atsakymus, 
kada galimas vienas ar kitas susi
tikimas, tai deriname su mūsų vy
riausybe ar valstybinėmis delegaci
jomis ir panašiai. Toks darbas nėra 
labai matomas ir reklamuojamas, 
tačiau mums atima daug laiko ir 
energijos, todėl net nespėji apsižiū
rėti, kaip pralekia dienos.

- Kaip Jus sutinka Rusijos val
stybinėse įstaigose - ar visada rodo
ma užsienio diplomatui priklau
santi pagarba, ar netenka kartais 
pąjusti, jog žiūrima į mus kaip ir 
anksčiau, kai buvome sąjungine 
respublika?

- Kuo aukštesnio lygio susitiki
mai, tuo labiau demonstruojama, 
kad bendravimas vyksta kaip visiš
kai lygiateisių partnerių, laikantis 
tarptautinėje praktikoje įprasto dip
lomatinio protokolo. Susitinkant su
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Spaudos laisvės siekimo simbolis
Gegužės pabaigoje Vilniuje lankėsi 

Tarptautinės žurnalistų federacijos 
(TZF) generalinis sekretorius Aidanas 
White'as. Už paramą Lietuvai apdova
notas Sausio 13-osios atminimo meda
liu. Paprašėme Lietuvos žurnalistų są
jungos pirmininkei Rimgaudą Eilunavi
čių pakomentuoti p. A. White'o vizitą.

- TŽF generalinis sekretorius 
Aidanas White'as buvo vienas pirmų
jų, organizavusių Lietuvai pagalbą 
1991 m. sausio dienomis. Jo dėka vi
sas pasaulis turėjo operatyvią ir teisin
gą informaciją apie tragiškus įvykius. 
Tų pačių metų pavasarį A. White'as 
apsilankė Vilniuje. Vizito tikslas buvo 
ne tik susipažinti su masinių informa
cijos priemonių padėtimi Lietuvoje. 
Kelios buvusios Sovietų Sąjungos res
publikos pareiškė norą įstoti į Tarp
tautinę žurnalistų federaciją. TŽF ta 
proga paprašė mus, kiek leidžia jėgos, 
pabandyti išsiaiškinti situaciją Balta
rusijoje, Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, 
Gruzijoje, Rusijoje ir pabūti tarpinin
kais, stojant šių respublikų žurnalistų 
sąjungoms asocijuotais nariais į fede
raciją. Mes tą misiją atlikome sėkmin
gai, ir A. White'as vizito į Vilnių metu 
norėjo susitikti su šių respublikų atsto
vais, įteikti jiems reikalingus įstojimui 
dokumentus. Tais pačiais metais 
Monrealyje vykusioje kasmetinėje 
TŽF konferencijoje šios respublikos 
buvo priimtos asocijuotais nariais. Pa
kartotino A. White'o apsilankymo 
tikslas - sukviesti visus naujai įstoju
sius į TŽF ir gauti bei analizuoti infor
maciją apie masinių informacijos 
priemonių padėtį šiame regione.

TŽF iniciatyva Vilniuje surengta 
regioninė konferencija "Masinės in
formacijos priemonės - demokratijai“. 
Pirmame tokio pobūdžio renginyje 
dalyvavo UNESCO, Tarptautinės 
profsąjungų konfederacijos atstovai, 
masinių informacinių priemonių atsto
vai iš Latvijos, Baltarusijos, Gruzijos, 
Ukrainos, Rusijos, Lietuvos. Jos metu 
gimė idėja įsteigti Vilniuje TŽF, 
UNESCO bei Europos žurnalistų ruo

šimo centro Stebėtojų tarnybą, kurios 
tikslas - stebėti masinių informacijos 
priemonių padėtį bei jų santykius su 
valdžios struktūromis jau minėtame 
regione. A. White'as Lietuvą pasirin
ko neatsitiktinai. Jis sako, kad po tra
giškų sausio įvykių Lietuva jam tapo 
spaudos laisvės arba bent tos laisvės 
siekimo simboliu. Seminarai Rytų ir 
Centrinės Europos klausimais dar bus 
rengiami Budapešte ir Sofijoje, o bai
giamasis akordas, apibendrinantis visų 
regioninių konferencijų rezultatus, bus 
Kopenhagoje gruodžio mėnesį.

- Kokius apibendrinimus būtų 
galima daryti pasibaigus minėtai 
konferencijai ?

- Susitikimo metu išklausius visų 
valstybių atstovus buvo padarytos tam 
tikros išvados, numatytos prioritetinės 
kryptys, kuriose TŽF galėtų įtakoti at
skirų šalių vyriausybes, kad masinių 
informacijos priemonių padėtis ten 
pagerėtų. Viena iš pirmųjų, aktuali ne 
tik mums, lietuviams, bet ir kitiems, - 
būtina atskirti masinės informacijos 
priemones nuo valdiškų struktūrų. 
Vienintelis kelias tai padaryti - privati
zacija. Šiuo klausimu mes esame ne
mažai padarę: jau perduota Seimui 
mūsų suformuluota speciali pataisa 
privatizacijos įstatyme. Tikimės, kad, 
ją priėmus, mūsų laikraščiai, informa
cijos agentūros atsiskirtų nuo valdžios 
struktūrų. Susitikime buvo paminėta, 
kad turime problemų su ELTA: anks
čiau ji buvo prie vyriausybės, vėliau 
G. Vagnorius ją padarė vyriausybės 
informacijos agentūra. Norint, kad 
ELTA taptų savarankiška rimta infor
macine agentūra, turinčia partnerių 
tiek Rytuose, tiek Vakaruose, reikia 
įkurti uždarą akcinę bendrovę, kurios 
akcijas išpirktų pagrindiniai Lietuvos 
laikraščiai, radijas ir TV, agentūros 
darbuotojai. Tada ji galėtų atlikti savo 
pagrindinę funkciją - teikti objektyvią 
ir teisingą informaciją, ko tikėtis da
bar, kai ji yra valstybinė, sunku. Per 
privatizaciją atskirti nuo valdžios 
struktūrų galima ir regioninius bei sa

vivaldybių laikraščius. Manau, kad 
dauguma jų galėtų gerai gyventi be jo
kių valdžios dotacijų, ir tokiu būdu 
spauda taptų tikrai nepriklausoma.

Antra problema - nepaprastai aukš
tas spaudos apmokestinimas, t.y. akci
zas. Pasaulyje spaudai jis arba visai 
netaikomas, arba yra minimalus, pvz.. 
5 proc. Kokia bebūtų sunki ekonomi
nė situacija, spauda turi užimti išskirti
nę padėtį visuomenėje. Visuomenės 
informavimas, manau, yra viena iš bū
tiniausių, prioritetinių krypčių. Konfe
rencijoje buvo pasakyta, kad per TŽF, 
UNESCO bus kreipiamasi į jau minė
to regiono šalių vyriausybes, prašant 
mažinti akcizo mokesčius.

Dar viena problema, kurią turime 
mes ir kurios neturi Vakarai - "Lietu
vos spaudos" ir pašto monopolis. Pas
kutinis konfliktas tarp Lietuvos pašto 
ir leidėjų įrodė, kad paštas, naudoda
masis padėtimi, kelia kainas nepa
grįstai. Į konfliktą įsikišo konkurenci
nė tarnyba ir tarė savo žodį, kad reikia 
ieškoti būdų, kaip pripažinti Lietuvos 
paštą monopolistu ir taikyti jam tam 
tikras sankcijas. Yra ir kitas sprendi
mo kelias - įkurti alternatyvią tarnybą 
ir taip sudaryti konkurenciją. Deja, 
šiuo metu Lietuvoje aš nežinau leidi
nio, kuris galėtų tai padaryti. Jei kas ir 
stengiasi kurti tokias tarnybas, tai 
veikla apsiriboja pavienių laikraščio 
egzempliorių pardavimu, laikraščių 
pristatymas į namus kol kas yra ekono
miškai neįkandamas. Nesiseka įtraukti 
į šią veiklą ir verslininkų, nes čia reikia 
didelių kapitalo investicijų, o greito 
pelno tikėtis negalima. Utopija būtų 
manyti, kad valstybė finansiškai pa
remtų alternatyvios tarnybos įkūrimą - 
juk ji nesudarys konkurencijos pati sau, 
t.y. Lietuvos paštui. TŽF pasirengusi 
mums padėti ir šiuo sudėtingu klausimu.

Kalbėta ir apie tai, kad mums rei
kalinga vieninga informacinė erdvė, 
t.y. operatyvi kasdieninė informacija 
vieniems apie kitus. Taigi grįžtu prie 
stebėtojų centro įkūrimo. Jis galėtų 
mums padėti ir šiuo klausimu. Manau,

kad rugsėjo mėnesį toks centras Vil
niuje jau turėtų būti įsteigtas.

- Generalinis sekretorius A. 
White'as susitiko su Respublikos 
prezidentu A. Brazausku. Buvo kal
bėta ir apie ELTA privatizavimą, pa
tikinta, kad jokių trukdymų nebus. 
Vėliau atsirado lyg ir kita vyriausy
bės atstovų nuomonė...

- Manau, kad tai yra nesusiprati
mas. ELTA direktoriui padavus atsi
statydinimo pareiškimą, buvo delsia
ma su naujo žmogaus paskyrimu. Tai 
stabdo privatizacijos klausimo spren
dimą, problema įgauna vis aštresnius 
kampus. Mano turimomis žiniomis, 
kliudymų iš vyriausybės nebus, ji pa
siryžusi privatizuoti ELTA. Šis nesu
sipratimas dar kartą parodo, kaip svar
bi yra ta privatizacijos įstatymo patai
sa, kurią kuo greičiau turėtų priimti 
Seimas. Joje sakoma, kad UA bendro
vę gali kurti vaistinės, veterinarinės 
vaistinės, masinės informacijos prie
monės, informacinės agentūros ir pe

riodinių leidinių redakcijos. Tai reikia 
įtvirtinti įstatymiškai, nes, ką mes 
kūrėme iki šiol, šakėmis ant lubų 
užrašyta.

- Kaip A. White'as įvertino Lietu
vos ir kitų respublikų masinės infor
macijos priemonių padėtį?

- Vertindamas Lietuvą ir Latviją. 
A. White'as pasakė, kad nuo pirmojo 
apsilankymo jaučiama pažanga. Tai. 
kad mūsų iniciatyva yra sugalvotas 
privatizacijos įstatymo pataisymas bei 
kiti būdai ištrūkti iš.valdžios struktūrą 
ir kad tam kol kas nedaromi ypatingi 
trukdymai, įrodo, jog einame spaudos 
laisvėjimo keliu. Kituose regionuose 
ypač Baltarusijoje, padėtis yra kita 
Ten TŽF ir UNESCO turės žymia; 
daugiau darbo.

- Ačiū už pokalbį.
Erika Umbrasai

Vladimiro Gulevičiaus (ELTAi 
nuotraukoje - TŽF generalinis sekre
torius Aidanas White'as ir LŽS pir 
rnininkas Rimgaudas Eilunavičius

SEPTYNUOS BUENOS
Ka daryti mokytojui?
Savaitraštis ’’Pirmadienis" Nr. 

20 apie nepasisekusį, savaitę trukusį 
mokytojų streiką rašo: "kaip ten be
būtų, tačiau dar nesibaigęs streikas 
jau buvo pasmerktas. Jeigu iš pra
džių jį palaikė beveik du šimtai (iš 
800) mokyklų, tai praeitos savaitės 
pabaigoje tokių beliko tik 80. Į krū
mus nėrė pirmiausia tie, kurie išsi
gando, jog už streiko dienas nemo
kės atlyginimo. Inteligentai dar kar
tą pademonstravo jau nuo V. Kudir
kos laikų tokį pažįstamą ir savą kin
kų drebėjimą. O savaitėlę neplanuo
tai pailsėję mokinukai lyg niekur 
nieko ėmė rinktis į mokyklas patyliu
kais šaipydamiesi iš mokytojų, nesu
gebėjusių apginti savo "babkių" 
(nusikaltėlių žargonu - pinigų).

Tarsi pratęsdamas mokytojų var
gų temą laikraštis toliau spausdina in
terviu su milijonieriumi, Lietuvos 
verslininkų sąjungos prezidentu Ar
vydu Stašaičiu, kuriame be kita ko 
kalbama ir apie mokytojus. "Aš ma
nau, - sako ponas A. Stašaitis, - kad 
jie turėtų susimąstyti, kodėl ubagauja. 
Aš irgi buvau toks pat ubagas. Po to 
pagalvojau, kad manęs nepatenkina 
tokios sąlygos ir kad aš pats dėl to 
esu kaltas“... Šis milijonierius pradėjo 
nuo kailinių žvėrelių auginimo, o 
vėliau pardavinėjo kompiuterius ir ki
tas automatizacijos priemones. Taigi 
čia lyg ir patarimas mūsų vargs
tantiems inteligentėliams - pradėkime 
nuo žvėrelių... Arba kaip nors kitaip. 
Galų gale, anot pono A. Stašaičio, - 
"turtingiausias žmogus pasaulyje - tai 
ir yra protingiausias žmogus pasauly
je“. Tik čia kyla klausimas: kas gi 
moko mūsų vaikus - ar kvailiai? O 
gal tik šiaip, gyvenimo nevykėliai? 
Patys mokiniai mokytojuje, atrodo, 
įžiūri ir viena, ir kita...

"Kas pasitikės Lietuvos 
bankais?“

To kausiama savaitraštyje "Savi
ninkas" Nr. 11.

"Respublikos valdžia rengiasi pa
leisti į gyvenimą išsvajotąjį kūdikį - 
Litą. Tikimasi, kad žmonės pradės 
tuos pinigus taupyti ir stabilizuos 
infliaciją. Teoriškai svarstant, taip ir 
turėtų būti. O kaip procesas atrodys 
praktiškai - tikriausiai negalėtų pasa
kyti nė pats Saliamonas. Mat nauda 
valstybei ir indėlininkui būna tik 
tada, kai santaupos laikomos banke. 
Bet ar žmonės naudosis Taupomojo 
banko paslaugomis? Juk pasitikė
jimas juo priartėjo prie nulinės 
ribos“. Straipsnyje pažymima, kad 
ankstesni piliečių indėliai pavirto 
kone beverčiais popieriais. Tai, kas 
buvo kaupiama visą gyvenimą, dabar 
virto niekais. Lyg ir būtų išeitis, jei 
dabartinė vyriausybė keisdama ta
lonus į litus tesėtų buvusios vyriau
sybės pažadus ir indeksuotų senąsias 
piliečių santaupas. O kol kas žmonės 
tesulaukė tik Lito komiteto pareiš
kimo, kad visi talonai bus keičiami į 
litus vienodu santykiu... "Jeigu Lie
tuvos "masinių“ indėlininkų interesai 
nebus apginti, o jų santaupos nebus 
deramai kompensuotos, - rašoma 
straipsnyje, - Respublikos bankų 
autoritetas dar labiau smuks ir vargu 
ar jie besulauks ten nešamų sutau
pytų taip ilgai lauktų litų bei ger
biamų centų“.

"Pulti, o ne vytis“
Taip pavadintas straipsnis 

"Respublikoje" 05 25 apie vis sun
kėjančią kriminogeninę situaciją 
Lietuvoje.

Seimo pirmininko pavaduotojas 
Egidijus Bičkauskas sako: "neturiu 

vilčių, kad šiuo metu nusikalsta
mumą galime sumažinti. Tačiau 
bent stabilizuoti padėtį tiesiog pri
valome, kitos išeities nėra. Ir jei 
dabar tuo neužsiimsime visu rim
tumu, po pusmečio gausėjančių 
nusikaltimų sustabdyti bus nebe
įmanoma“. Pono E. Bičkausko 
nuomone, reikia nedelsiant, orien
tuojantis į teisės reformą, imtis tų 
priemonių, kurias galima priimti 
dabar. Šiuo metu be kitų Baudžia
mojo kodekso pataisų yra gerokai 
išplėsta būtinosios ginties sąvoka. 
"Jei anksčiau žmogų nusikaltėlis 
užpuldavo, tarkim, su lazda, tai, 
neduok Dieve, tokiu atveju jam 
gintis peiliu, nes bus viršytos gy
nybos ribos“. Dabar leidžiama 
gintis bet kokiomis priemonėmis. 
Taip pat žmogus įgijo teisę gintis, 
jei įsiveržiama į jo butą. Deja, po
nas E. Bičkauskas priverstas pasa
kyti ir tai, kad "Seimo nariai ne
mato ar nenori matyti pačios tra
giškumo esmės, to pavojaus, kuris 
yra. Su kiekviena diena mes pra
randame iniciatyvą. Jau dabar esa
me klaikiai beviltiškai besive
jančių vaidmenyje. Todėl tiesiog 
privalome imtis veiklos - patys 
pulti, o ne vytis“. (O kol kas Lie
tuvoje 30% nusikaltimų daugiau, 
nei pernei per tokį pat laikotarpį. 
Baisėja ir patys nusikaltimai. Štai 
šiuo metu beveik visi Lietuvos 
laikraščiai mirga žinute apie tai, 
kaip septyniolikmetis sūnus nužu
dė savo tėvus. Naktį, miegančius, 
peiliu... Po to motiną nuvilko 
(murkdyti pelkėn, tėvą pakasė so
de. Ir vien tik dėl to, kad šie nuo
lat vertė sūnų sunkiai dirbti ūkyje. 
Nusikaltimas išaiškėjo per atsitik
tinumą - kaimynai pastebėjo ky
šančią iš po žemių tėvo koją, o sū
nui per daug kažko negresia - ne
pilnametis.)

V. Dimas

PR A KTIŠKIA USIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais arba svarais 
(amerikiečių, anglų) .

Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitim 
į dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus- 
mažesnis mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division
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Netekome 
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio Drevė prie Uosupio primena Anzelmą Matutį
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Gegužės 21 d. mirė neseniai sa
vo gimimo 100-metį atšventęs Lie
tuvos savanoris kūrėjas, dimisijos 
pulkininkas, Vyčio kryžiaus kava
lierius, Kauno miesto garbės pilietis 
architektas Vytautas Landsbergis- 
Žemkalnis. Kaip rašoma Lietuvos 
spaudoje paskelbtame nekrologe, 
velionis ir darbais, ir protu buvo 
dvasinės ištvermės ir tvirtybės pa
vyzdys.

Gegužės 22-ąją į Vilniaus Šven
tojo Mikalojaus bažnyčią, kur buvo 
pašarvoti velionio palaikai, visą 
dieną ėjo žmonės su gėlių puokštė
mis, pagarba ir užuojauta, nulenkti 
galvą prieš taurų tautos sūnų.

Atsisveikinti su Vytautu Lands- 
bergiu-Žemkalniu atėjo prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas, Seimo 
nariai, politikos, visuomenės, kultū
ros veikėjai, užsienio diplomatai.

Gegužės 23-ąją karo orkestrui

Įsivėlimas į mafiją

I

i 
>
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Po Justino Pilyponio kriminalinių 
romanų ’’Kelionė aplink Lietuvą per 
80 dienų“, ’’Kaukolė žalsvame čemo
dane“, ’’Maceikų kraujas“ ir ’’Vampy
ras“ iš Brijači pilies“, išėjusių 1928- 
1939 metais, savų detektyvų ilgai ne
turėjome. Pastaruoju metu šio žanro 
kūrybos daugėja. Tarp naujų knygų - 
Arnoldo Daškaus ’’Išvirkščioji kasdie
nybės pusė arba Vilniaus mafija“, iš
leista "Vyturio“ leidyklos.

Tai pirmasis šio autoriaus nuotyki
nio žanro kūrinys. Anksčiau publikuo
tose keliose apysakose, jeigu prisimena 
skaitytojai, jis gvildeno Vilniaus miesto 
buities problemas. A. Daškus dirba 
projektavimo institute inžinieriumi.

■ Ar Jūs pats mėgstate detektyvus? 
Ką galėtumėte pasakyti apie lietu
viškąjį detektyvą? - paklausiau Ar
noldo Daškaus.

- Mano jaunystėje jų daug nebuvo. 
Mums broko legendas apie čekistus, 
kurie visose tarybiniais laikais išleisto
se knygose ar filmuose už nosies ve
džiojo Hitlerio žvalgybą, Amerikos 
centrinę žvalgybos valdybą, visada nu
galėdavo. Vienintelis išganymas buvo 
lenkų literatūra, daugeliui atvėrusi pla
tesnę Europos literatūros panoramą, 
taip pat ir detektyvų pasaulį. Dabar 
knygynai užkrauti užsienio detektyvais. 
Tačiau daugiausia tai knygos rusų kal
ba, net žymesnieji autoriai neverčiami į 
lietuvių kalbą. Apskritai, detektyvų lei
dyba kol kas tik biznio reikalas.

Vaikystėje, prisimenu, skaičiau Pi- 
lyponį. Ne tik tada, bet ir dabar žavi jo 
sukurti siužetai, veiksmo surikiavi
mas, nors, mano galva, pačios literatū
ros romanuose mažoka. Deja, nuo Pi
lyponio iki šiol Lietuvoje detektyvi
niame žanre tuštuma.

- Kodėl? Juk detektyvą - ne epą 
sukurti?

• Tai priklauso nuo gyvenimo kai
tos. Tikrai, atrodytų medžiagos siuže
tams pakanka. Štai laikraščiuose ir 
kasdienybėje - tiek sprogimų, žmog
žudysčių, vagysčių, prievartavimų!.. 
Anksčiau lyg ir mažiau buvo, bet apie 
nusikaltimus ilgai buvo kalbama tik 
pusę lūpų, cenzūra neleido skelbti sta
tistikos. Dabar - tik turėk idėjų, rašyk 
kiek nori ir ką nori...

- ’’Išvirkščiosios kasdienybės 
pusės“ laikas ir vieta - Vilnius... 

grojant gedulo maršą, iš Vilniaus į 
Kauną atvežtas karstas su velionio 
palaikais įnešamas į namus Done
laičio gatvėje 38, kuriuose Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis daug metų 
gyveno.

Gedulo mitinge prie kapo duo
bės kalbėjo Kauno miesto tarybos 
pirmininkas Vygintas Grinis, Lai
dotuvių komisijos pirmininkas, Sei
mo pirmininko pavaduotojas Egidi
jus Bičkauskas, krašto apsaugos 
ministro pavaduotojas Jonas Gečas, 
Lietuvos architektų sąjungos valdy
bos narys Vytautas Čekanauskas, 
istorikė Rima Rimantienė-Jablons- 
kytė, Lietuvos kariuomenės vetera
nas, velionio bendražygis dimisijos 
pulkininkas Antanas Malijonis ir 
kiti. V. Landsbergis-Žemkalnis pa
laidotas Petrašiūnų kapinėse.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuot
raukoje: gedulinga eisena Kaune, 
Donelaičio gatvėje.

- Vilnius todėl, kad aš pats čia gi
miau ir, Dievas duos, mirsiu. Be to, 
trisdešimt metų dirbdamas Miestų sta
tybos projektavimo institute, gerai ži
nau jo topografiją. Esu inžinierius iki 
kaulų smegenų.

Manau, kad gerai susigaudau ir 
valdžios struktūrose, nes tiek su valdi
ninkais teko bendrauti. Taip pat žinau, 
kur valdžia - ten mafija. O kur mafija, 
nežinia, kada ir kas su tavimi gali atsi
tikti. Juk mes esame tik manipuliaci
jos objektai, bet nežinome, kas ką da
ro. Tai rodo pati istorija. Jūs tik pažiū
rėkit, kaip senukai perka, skaito kny
gas apie tai, kas darėsi prie Stalino. O 
kas dabar tampo virvutes, kas vyksta 
už mūsų nugarų? Štai lito istorija, kur, 
atrodo, viskas dokumentuota, o kiek 
yra versijų. Bijau, kad šiokią tokią tie
są sužinosime tik po N metų. Tokių 
paslapčių, neaiškių dalykų gana daug.

Visur pasaulyje mafija susijusi su 
valdžia, tik civilizuotose šalyse ji pa
kankamai kontroliuojama. Pas mus 
mafija tik kuriasi. Iš visų dabar esamų 
šimto nusikalstamų grupuočių, ma
nau, senų yra viena kita, o kitos naujai 
susikūrusios ir valdo. Deja, valdžia 
dar nevaldo mafijos.

- Vilniaus mafijos vyrukai taip 
intelektualiai, mandagiai kalbasi, - 
neįtikėtina.

- Turbūt aš nesugebėjau įlįsti į jų 
kailį. Nors apskritai, detektyvas - tai 
pramoginė literatūra, kaip lenkai sako, 
neverta į ją rimtai žiūrėti.

- "Baimė gali būti labai įvairi. Šalta 
kaip peilio geležtė. Karšta kaip pisto
leto vamzdis. Nuodinga kaip viršinin
ko šypsena. Baimė visada paraliyžuo- 
ja“, - rašote knygoje. Iš kur ta baimė?

- Ji sėdi mumyse, nes ją kaip vinį 
kalė kalė, kad net galvutės nematyti. 
Turėjote pastebėti, kaip paklaustas 
žmogus - ar jis landsbergininkas, ar 
Brazausko pusėje - nuščiūva. Kartu su 
nuolatine baime rutuliojasi buitinė. Gy
venimas toks. Štai ir šiandien ryte tro
leibuse bendradarbės pinigus pavogė. 
Pagautas vagis policijoje ją taip pradėjo 
gąsdinti, kad susidorosiąs, jog jai net tų 
pinigų nebereikia, tik toliau nuo jo.

- Ar Jums kas sakė, kad "Išvirkš- 
čiąja kasdienybės puse arba Vilniaus 
mąfija“prekiaujama ir Gariūnuose?

- Negirdėjau. Tačiau tai malonu.
Danutė Šiaudinytė

- Nusigauk kaip nors Nemunu iki 
Merkio žiočių, gauk baidarę ar valtį, 
nusiirk iki Ūlos - mano Drevė stovi 
prie Uosupio, kuris yra Ūlos įtakas, - 
kartų man valiūkiškai aiškino Anzel
mas Matutis. - Ūla liks geras puskilo
metris, - dar pridūrė, o kai gūžtelėjau 
pečiais, - nuolaidžiai paaiškino. - Va
žiuok arba per Eišiškes, arba per Va
rėną. Rajono pakrašty ir ieškok ma
nęs. Aišku? Sutiksi šarką, kiškį, 
klausk, - parodys.

Pasakė, nusišypsojo, mirktelėjo... 
Suprask kaip nori. Ir aš supratau 
beveik pažodžiui. Anzelmas Matutis 
pėsčias, dviračiu, valtele išvaikščiojo, 
išvažinėjo, išnaršė, skersai išilgai iš
maišė visus Dzūkijos miškus ir pušy
nus, eglynus ir alksnynus, upių upe
liukų vingius ir duburius, žinojo 
kiekvieno brūzgyno paslaptis. Žino
jo, kur įdomesnis medis auga, kur re
tesnis paukštis peri, kur kokio žvėre
lio ola ar irštva. Ten jis tikrai turėjo 
daugybę draugų ir pažįstamų. Dau
geliui jų buvo davęs vardus, apgy
vendinęs savo knygose. Todėl nieko 
nuostabaus, jei kokia šarka vagilė ar 
ilgaausis galėjo nurodyti šito nenuils
tamo keliautojo, ištikimo gamtos 
bičiulio, jos žinovo ir dainiaus gyve
namą būstą.

Vis dėl to nei ta, nei kitą kartą ne
aplankiau Drevės, nors ilgą laiką 
saugojau poeto ranka braižytą planą, 
kaip į tą jo Pauosupį atkakti. Neap
lankiau gyvo bičiulio, nors pati dre
vė, jos gyventojas Drevinukas, arti
miausios eglės ir ąžuolai, zylės, kie
lės, lakštingalos, geniai, zuikiai, lapės, 
barsukai - man buvo gerai pažįstami iš 
gausių ir skambių poeto knygų.

Marijampolės Marijonų gimnazi
joje mano pirmoji reformuotoji, o 
Anzelmo Matulevičiaus - penktoji 
nereformuotoji klasės buvo greta, 
pirmojo aukšto rytų-pietų kampe. 
Anzelmas jau 1938 metais, kai ten 
įstojau, buvo žinomas poetas spaus- 
dinęsis ’’Šaltiny“ ir "Šaltinėly“, 
"Žvaigždutėje“, "Ateities spindu
liuos“. Netrukus jis ėmė globoti jau
nųjų literatų būrelį, kuriam tada va
dovavau.

Anzelmas Matulevičius, vėliau 
tapęs Matulaitis, o dar vėliau sutrum
pėjęs iki Matučio - buvo tos kartos 
poetas, kurios daliai teko karas, dvi 
okupacijos, visa pokario metų su
maištis, daugybė pavojų, abejonių ir 
lūžių. Bet jis ištikimai tarnavo jauna
jam skaitytojui, sekė jam poringes 
apie miškus, upes, jų gyventojus, 
eiliavo pasakas, dainavo daineles. Jo 
knygelių - ištisa biblioteka. Ar ne du 
kartus išėjo jo rinktinės, jis buvo pa
žymėtas valstybine ir kitomis premi
jomis.

Daugelis knygų gimė toje legen
dinėje Drevėje, kurią jis pastatė savo 
rankomis, gerų žmonių, žemdirbių, 
moksleivių paremtas. Pasistatė mo
kytojaudamas Santaikoj, Simne, Sei
rijuose ir - ilgiausiai - Alytuje, kur jis 
tvirtai įsikūrė ir gyveno.

Retkarčiais atšokdamas į Vilnių, ir 
sutikęs mane ar kitus bičiulius, guos
davosi, kokie nerangūs, kokie delsikai 
tie leidėjai, kokie priekabūs, neišma
nėliai tie redaktoriai, nežino, kaip jo 
eilėraščiai, jo pasakos, jo legendos ir 
poringės reikalingos skaitytojams, jo 
smalsučiams-pabiručiams, kurių tiek 
daug visoje Lietuvoje. Ir jis neperdė- 
davo - dėdės Anzelmo knygos, o la
biausiai jis pats poetas-girinukas - bu
vo visur laukiami. Esu keletą kartų jį 
lydėjęs: aplik poetą iš karto susispies
davo gausūs ir triukšmingi skaitytojai, 
kurie nuščiūdavo po pirmojo Anzel
mo Matučio žodžio.

Bet Drevėje aš jo neaplankiau, kol 
jis gyvas buvo.

Išsiruošiau tik aną gegužės šeštadie
nį, kada geras poeto bičiulis, ištikimas 
jo kūrybos tyrinėtojas Jonas Linkevi
čius pakvietė mane į ten rengiamą šeš
tąjį "Poezijos pavasarėlį.“ A. Matučiui 
šių metų sausio 7 d. sukako 70 metai.

Ir štai mes - poeto bičiuliai, tarp 
kurių garsioji "Jurgelio“ - kompozito
riaus Jurgio Gaižausko šeimyninė ka
pela - dundame pavasariu žydinčiais 
Dzūkijos keliais Drevės link. Žaliuoja 
pakilę žiemkenčiai, paskutinius žiedus 
barsto sodai, dega kaštonų žvakės, 
melsvas kekes svarina alyvos. Kažkas 
žarsto po kišenes smulkius, kad gegu
tė tuščių neužkukuotų. Ir kad bent 
valandžiukę lietaus...

Šeštąjį kartą prie Drevės rinkosi 
poetai,^artistai, muzikantai, skaitytojai. 
Po trejų metų pertraukos. Ir dabar kaž
kas raukėsi, ar kam reikalinga poezija 
tokiu nepriteklių ir permainų metu?

Laimei, pirmas žvilgsnis į Pauos- 
upio slėnį, kurio puošmena poeto Dre
vė, sugriovė skeptikų abejones: visas 
šlaitas buvo nusėtas didelių ir mažų. 
Marguliavo, šurmuliavo didžiuliais 
būriais. Susipažįstam. Iš Alytaus, iš 
Marcinkonių, iš Varėnos, Rudnios, 
Mergežerio ir Linažerio... Pilnas auto
busas net iš kapsų Igliaukos, iš gimto
sios Matulevičių giminės Zomčinės, iš 
A. Matučio vardo vidurinės mokyklos 
atidundėjęs.

Čia kaip visada ir nepailstančioji 
Birutė Švagždienė - Rudnios mokyk
los lituanistė, šventės organizatorė ir 
jo spiritus movens. Ji ir jos vyras 
rusistas Vincas globoja ir Drevę, nebe 
pirmi metai rūpinasi, kad šiais sun
kiais neramiais laikais išliktų ir viliotų 
šis nepaprastas didelį gamtos dainių 
primenantis statinys. Sveikinamės su 
poeto žmona, sūnum, marčia, kitais 
giminaičiais.

Iš pradžių nuskubam į neįprastą še
šiakampį bokštelį, kuriame visi rei
kalingi gyventi baldai ir rakandai. 
Susėdam ant išskobtų iš medžių šaknų 
ir kamienų kėdžių. Prie talpaus stalo - 
iškelto iš Ūlos dugno kelmo. Čia 
dažnai sėdėdavo gausūs šeimininko 
svečiai - rašytojai, dailininkai, akto
riai, kompozitoriai, grybautojai, 
uogautojai, riešutautojai... Ir daug 
daug vaikų, mylimiausių poeto svečių, 
uolių jo poezijos skaitytojų.

Dabar sėdime su pirmuoju čio
nykščio Poezijos pavasarėlio laurea
tu dzūku Martynu Vainilaičiu, su 
Jonu Linkevičium, su poete Dalia 
Kudžmaite, su kompozitorium Jur
giu Gaižausku... Berods, tik mudu su 
Dalia čia pirmąkart. Nuo sienos iš 
juodų rėmų į mus žvelgia geros, kiek 
valiūkiškos girių dainiaus akys.

Jonas Linkevičius pasakoja apie 
Drėvę. Kaip sunkiai ji buvo statoma, 
kaip tą statybą rėmė ne tik čio
nykščiai žemdirbiai, bet ir tolesnių 
kaimų ir bažnytkaimių pedagogai, 
miškininkai, moksleiviai. Kaip ta 
Drevė degė, kaip ją niokojo patvinu- 
sio Uosupio vandenys, kaip talžė 
darganos, kibo į stogą vėjai. Ir kaip ji 
nuo pat įkurtuvių dienos (1971 m.) 
traukė prie savęs visus gerus žmo
nes. Pakeleivius ir prašalaičius.

Vincas Švagždys prideda, kaip po 
poeto mirties 1985 metais apleistą ir 
gerokai apniokotą Drėvę puolė 
gelbėti Varėnos paminklotvarkiai, 
Dzūkijos nacionalinio parko entu
ziastai, firma "Gintaras“, kurių pa
galba Drevė užsidėjo naują kepurę, 
įsistatė išdaužytas akis, atjaunino 
išvaizdą.

Martynas Vainilaitis skaičiuoja, 
kiek iš čia pas skaitytojus iškeliavo 
berniukų ir merginų, žvėrelių ir 
paukštelių, visų pirma nuostabus gi
rios žmogeliukas Drevinukas, di
džiausios poemos vaikams vyriau
sias veikėjas - girių, upių, medžių ži
novai, lapių, kiškių, žalčių bičiulis, 
vaikučių-pagiročių pašnekovas.

O ant šlaito jau šakai nėra kur nu
kristi. Susėdę ant kaimiškų uslanų ar 
tiesiai ant vėjo išgairinto smėlio, 
mažieji ir didieji jau laukia svečių 
žodžio. Pirmiausia, žinoma, paties 
Anzelmo Matučio pasakyto. įrašyto į 
plokštelę.

Įžanginį žodį taria J. Linkevičius ir 
B. Švagždienė, eiles skaito poetai M. 
Vainilaitis, V. Rubavičius, šio repor
tažo autorius. A. Matučio poeziją 
deklamuoja aktorė J. Valančienė, 
kaimyninių mokyklų jaunieji artistai.

Varėnos "Gintaro“ firmos direk
torius V. Mackevičius įteikia Dre
vinuko premiją trečiajai laureatei. 
Tai jaunoji poetė iš Gargždų Dalia 
Kudžmaitė, kurios žaismingas eiles 
susirinkusieji palydi katutėmis ir 
gėlėmis.

O tarp jų visų viešpatauja Jurgio 
Gaižausko šeimos kapela. Pats šei
mos tėvas, nepaisydamas savo 70- 
ties, smuikuoja, dainuoja, diriguoja. 
Kone vienas atidainuoja savo operą 
"Buratinas“, kuriai libretą rašė A. 
Matutis. Jis ir visų dainuojamų dainų 
tekstų autorius. Beje, Gaižauskų 
šeimyna ar ne visų čia vykusių 
"Pavasarėlių“ dalyvis.

Paskui kone ligi saulėlydžio čia 
žaidžiama, šokama, dainuojama.

Ne, neatprato dar dzūkai nuo 
poezijos, reikalingas jiems skambus 
sparnuotas žodis.

Petras Keidošius
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Negali būti kompromisų, 
kurie pakenktų Lietuvai

Atkelta iš 1 psl.

žemesnio rango valdininkais pasi
taikė keli atvejai, kai galėjau pa
jausti, jog mūsų dar nenori priimti 
kaip tikro užsienio atstovų, todėl 
mėginama kalbėti pakeltu tonu. 
Bet tokio bendravimo niekada ne
toleruoju, aš visada mandagiai, 
gražiai tokį žmogų pasistengiu, 
kaip sakoma, pastatyti į savo 
vietą.

- Kas iš užsienio diplomatų 
.pirmiausia Jums parodė dėmesį
Maskvoje?

- Pirmoji pažintis įvyko ba
landžio pradžioje, Kremliuje, kur 
Rusijos prezidentas Borisas Jel
cinas susitiko su daugiau kaip 200 
Maskvoje akredituotų užsienio 
diplomatų. Nors oficialiai amba
sadoriaus pareigų dar nebuvau 
pradėjęs eiti, Rusijos užsienio rei
kalų ministerija pakvietė mane į tą 
susitikimą. Niekas iš mūsų amba
sados negalėjo vykti kartu su ma
nimi - kvietė tik pirmuosius asme
nis, todėl, prisipažinsiu, buvo su
dėtinga - nė vieno man pažįstamo 
diplomato. Bet atsitiko taip, kad 
iškart susiėjome su Latvijos ir 
Estijos ambasadoriais, jie Rusijos 
sostinėje dirba ilgesnį laiką, tąkart 
supažindino mane su penkiolika 
kitų valstybių ambasadoriais.

Kiek dabar pažįstamų diplo
matų Maskvoje, iškart nepasaky
čiau, nes vos ne kasdien vis naujas 
susitikimas. Lankiausi Italijos, 
Ispanijos, Suomijos, Čekijos, Len
kijos ir kitose ambasadose. Jau 
susipažinau ir su beveik visais 
Nepriklausomų Valstybių Sand
raugos atstovais, akredituotais 
Maskvoje. Tai nėra vien pažinti
niai mandagumo apsilankymai, 
dažnai aptariami vieni ar kiti abi 
puses dominantys klausimai. Pa
vyzdžiui, susitikę su Vietnamo 
ambasadoriumi svarstėme tos ša
lies piliečių darbo Lietuvoje klau
simą (jie yra atvykę prieš keletą 
metų, dirba Klaipėdoje ir kitose 
vietose), tai Lietuvai kelia tam 
tikrų rūpesčių.

Švedijos ambasadoje kartu su 
kolegomis iš Latvijos ir Estijos 
kalbėjome apie švietimo proble
mas Baltijos valstybėse, kuo šve
dai mums gali padėti. Apie tokius 
dalykinius susitikimus informaci
ją perduodame į Lietuvą užsienio 
reikalų ministerijai, tai svarbu 
numatant užsienio ryšių plėtojimo 
perspektyvas, analizuojant bend
ravimo galimybes su konkrečio
mis šalimis.

- Tarybiniais laikais Jums 
Maskvoje ne kartų yra tekę spręs
ti įvairias Lietuvos materialinio 
aprūpinimo, tiekimo problemas.

Ar pasinaudojate senomis pažinti
mis dabar?

Tuo pačiu prašyčiau išsakyti 
savo nuomonę dėl mūsų spaudoje 
pasitaikančio ironizavimo, kad da
bartinė Lietuvos valdžia labiau 
vertina ekonominę nei politinę 
diplomatiją.

- Taip, man irgi teko spaudoje 
rasti tokių vertinimų, nors ne visa
da konkrečiai paaiškinama, kuo 
remiantis daromos tokios išvados, 
apskritai, kas tuo norima pasakyti. 
Sykį buvo parašyta maždaug taip: 
Rusijoje žadama atidaryti tiekimo 
ambasadą. Atkreipiau dėmesį ir į 
pono Vytauto Landsbergio spaudo
je cituotus žodžius, kad iš ambasa
dų daroma tiekimo sistema. Nega
liu tvirtinti, jog tai taikoma tik ma
no adresu, tuo labiau kad dar vienas 
asmuo iš buvusios materialinio tie
kimo sistemos yra tarp kandidatų 
atstovauti Lietuvos interesams vie
noje valstybėje buvusios TSRS te
ritorijoje. Tačiau jeigu skiriama 
man, tai pasakysiu, jog dirbdamas 
tiekimo sistemoje aš, kaip ir mano 
kolegos, niekada nebuvome tiekė
jai, niekada patys jokių vinių ar 
metalų nevežėme, tų ir kitų žaliavų 
pervežimas buvo daugelio žemes
nio rango žinybų, įmonių, organi
zacijų ekspeditorių, tiekėjų rūpes
tis. Mūsų darbas buvo susitarti, 
pasiekti, kad Maskvoje aukščiau
siame lygyje būtų priimti palankūs 
Lietuvai, jos poreikių patenkinimą 
garantuojantys politiniai sprendi
mai. Taigi mes darėme politiką, tai 
kas kita nei praktiški tiekimo rei
kalai.

Tas ankstesnis darbas daug man 
padeda ir dabar, nes jau tada mokė
mės diplomatijos - kalbant su žmo
gumi, jo neįžeisti, įtikinti, pasiekti 
savo. Manau, kad tai menas, be ku
rio diplomatijoje negali žengti nė 
žingsnio.

Apibūdinimas "tiekėjas - diplo
matas“ tolygus pasakymui "muzi
kantas - valstybės vadovas“ ir pa
našiai. Bet ar tai esmė, ar taip gali 
būti schematizuota vienos ar kitos 
asmenybės konkreti veikla kokioje 
nors sferoje? Tuo labiau kad, ar 
daug Lietuvoje specialius diploma
tinius mokslus baigusių ir darbo 
užsienyje patirties turinčių žmonių? 
Tapus nepriklausoma, Lietuva turi 
ugdyti savo diplomatus. Tuos, ku
riems tenka atlikti tokią misiją ki
tose valstybėse, mano supratimu, 
reikia palaikyti, o ne peikti ar pirš
tais badyti dar nepradėjus dirbti.

- Norėčiau, kad grįžtume prie 
ambasados Maskvoje formavimo 
reikalų. Kokia jos strukūra, kiek 
yra darbuotojų, kiek ambasada 
kainuoja Lietuvai?

- Be ambasadoriaus, kuris neturi 

jokių pavaduotojų, yra politinis 
skyrius - jame patarėjas ir trijų ran
gų sekretoriai; informacijos ir ana
lizės skyrius su spaudos atašė; tu
rime kultūros atašė; į karinio atašė 
pareigas konkretus asmuo jau pa
rinktas, bet dar neakredituotas. Di
džiausias pagal darbuotojų skaičius 
bus konsulinis skyrius - numatyta, 
kad čia dirbs 5 žmonės; kol kas ne 
visos vietos užimtos. Bet galvojant 
apie ateitį, kai tarp Lietuvos ir Ru
sijos bus nustatytas vizų režimas, 
aišku, jog konsulinį skyrių reikės 
didinti. Taip pat yra pagalbiniai pa
daliniai: kanceliarija, buhalterija, 
apsauga. Darbuotojus parenkame 
ne pagal politinį lojalumą vienai ar 
kitai politinei grupei, bet atsižvelg
dami į jų kompetenciją, kitas daly
kines savybes. Ambasadoje turėtų 
dirbti maždaug trylika atsakingų 
darbuotojų, šiuo metu tėra septyni.

Finansavimo problema aktuali ir 
mums. Gerai, jei šiemet iš Lietuvos 
biudžeto gausime 18-20 procentų 
to, ko mums būtinai reikia ir kas 
numatyta mūsų sąmatoje. Supras
dami, kad Lietuvos biudžetas dau
giau padėti negali, priversti suktis 
patys. Prie ambasados yra svečių 
namai, kurie mums padeda išgy
venti. Be jų Maskvoje ambasadoje 
tegalėtume išlaikyti 4-5 žmones, jų 
tokioje valstybėje kaip Rusija tikrai 
būtų per maža.

Rusijos užsienio reikalų minis
terija, vyriausybė sutiko, kad Sankt 
Peterburge ir Kaliningrade būtų ati
daryti Lietuvos konsulatai, esame 
apie tai oficialiai informuoti. Svars
tomos galimybės atidaryti kon
sulatą ir Sibire. Pateikiama pasiū
lymų steigti prekybos atstovybes, 
tačiau dar neaišku, kada tai pavyks 
padaryti. Konsulatai turėtų būti 
savarankiški, finansuojami iš už
sienio reikalų ministerijos lėšų ir 
tiesiogiai pavaldūs jos konsuliniam 
departamentui. Mūsų ambasados 
konsulinis skyrius yra gana sava
rankiškas, turi specifinių užduočių, 
nors ir pavaldus ambasadoriui.

- Kai Lietuvos valdžia nuspren
dė atleisti poną Stasį Lozoraitį ir 
jam priekaištavo dėl ambasados 
Vašingtone darbo, ambasadorius 
pasakė, jog negaudavęs iš Vilniaus 
instrukcijų, kokią ir kaip vykdyti 
Lietuvos politiką. Ar Jūs nesusidu- 
riate su tokia problema ?

- Ne, man nekyla toks klausi
mas, aš jokių instrukcijų nelaukiu. 
Užsienio reikalų ministerija ruošia 
apibendrintą ambasadų veiklos 
instrukciją. Mes jau du kartus pa
teikėme savo pastabas dėl jos pro
jekto. Aš puikiai suvokiu, kad at
stovauju ir įgyvendinu Lietuvos 
politiką, o ją formuluoja dabartinė 
vyriausybė. Prezidentas. Man teko

Lietuvos Ambasadorius Rusijoje Romualdas Kozyrovičius kalbasi su 
Maskvos meru Jurijumi Lužkovu prieš atidengiant J. Baltrušaičio atmini
mo lentą Vorovskio gatvėje.

Vytauto Domaševičiaus nuotr.

prieš išvykstant turėti išsamias kon
sultacijas ir su valstybės vadovu, ir 
su užsienio reikalų ministru, Seimo 
užsienio reikalų komiteto nariais, 
labai daug diskutuoti, ką ir kaip 
veikti Maskvoje. Dalyvauju dery
bose su Rusija, įvairiuose susitiki
muose, taigi žinau, ko Lietuva sie
kia ir kaip mums sekasi tuos norus 
įgyvendinti.

- Kokius norėtumėte matyti 
mūsų valstybės santykius su di
džiąja kaimyne?

- Čia nėra ramu, situacija Rusi
joje sudėtinga, nelengva progno
zuoti įvykių raidą, jų pasekmes 
mūsų kraštui. Lietuvoje irgi sudė
tinga politinė bei ekonominė padė
tis, tik muštynių nėra, o Maskvoje 
jos per gegužės pirmąją įvyko, pra
lietas kraujas. Manau, kad jeigu 
Rusijoje bus įveikta valdžios krizė, 
jeigu demokratija ten įgaus ryškes
nį palaikymą, o taip anksčiau ar vė
liau įvyks, tai Lietuva ir Rusija ga
lės derėtis ir palaikyti santykius 
pariteto, tarpusavio supratimo, ge
ros kaimynystės, naudingo bendra
darbiavimo pagrindais.

- Lietuvoje opozicijos atstovai 
ne kartą perspėjo, kad yra planų 
įtraukti Lietuvą į vienokią ar kito
kią Rusijos sąjungą ir jie pradeda
mi įgyvendinti, kad su Rusija ve
damos slaptos, nuo visuomenės 
slepiamos derybos, kad rengiamos 
sutartys, kuriose mūsų pusė daro 
dideles nuolaidas. Tokios baimės 
yra ir dalyje visuomenės...

- Aš nenoriu gaišti laiko ko
mentuodamas tokius teiginius. 
Tai akivaizdus absurdas, negera- 
noriškai naudojamas politinėje 
kovoje. Nesutikau Lietuvoje 
žmogaus - ar būtų aukščiausieji 
valdžios pareigūnai, ar paprasti 
žmonės mano gimtinėje, - kad 
norėtų sugrįžti į buvusią TSRS 
arba siūlytų mūsų atgimstančią 
valstybę įtraukti į naują Rytų 
sąjungą, vasališkai priklausyti 
nuo Rusijos. Netgi Rusijoje gy
venantys lietuviai apie tai nesva
joja, nors jiems ir pasunkėjo ben
dravimas su gimtine, iškilo naujų 
problemų. Dauguma jų džiau
giasi, kad Lietuva susigrąžino 
laisvę ir nepriklausomybę.

Rusai kaip tauta yra nuoširdūs 
žmonės, mes su jais galime rasti 
bendra kalbą atsižvelgdami į dvie
jų pusių interesus. Tik jokiu būdu 
nenoriu pasakyti, kad vardan gerų 
kaimyniškų santykių su Rusija 
Lietuva turi kažką aukoti ar nusi
leisti spręsdama savo gyvybinius 
klausimus, tokius, kaip, pavyz
džiui, Rusijos kariuomenės išve
dimas. Be kompromisų diploma
tijoje nieko nepasieksi, tačiau ne
gali būti jokių kompromisų, kurie 
pakenktų Nepriklausomybei. Mes 
tai gerai suprantame ir atitinkamai 
veikiame Maskvoje.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi 
Mindaugas Milieška

Reikia patikslinti

Jono Petronio apybraiža "Petras 
Vileišis“ ("Vaga“, 1992, Vilnius, p. 
227) - tai pirmoji knyga, skirta įžy
miam Lietuvos veikėjui, ilgus de
šimtmečius buvusiam priverstinoje 
užmirštyje. Autoriui reikia padėkoti 
už didelį darbą ruošiant šią įdomią 
ir svarbią istorinę-biografinę apy
braižą. Tačiau, kaip kiekvienas 
žmogaus darbas, taip ir šis nėra to
bulas. Kai kurias "Apybraižos“ vie
tas derėtų patikslinti.

L Biografinė apybraiža yra skir
ta inžinieriui Petrui Vileišiui, o šito 
kaip tik pasigendame knygos pava
dinime. Mat, tokią pavardę turi ir 
kiti giminingi asmenys, todėl vien 
"Petras“ gali daug ką klaidinti.

2. 12 puslapyje rašoma, kad 
"Kazimieras, vyriausias sūnus..." 
Vyriausias buvo Petras (1851- 
1926). Kazimieras - antrasis (1852- 
1916) ir Anupras (1854-1946), 
Antanas (1856-1919), kunigas Juo

zas (1866-1889). Ona (1867-1915), 
Jonas - teisininkas ir signataras 
(1872-1942), Morta (1878-?) - visi 
vaikai Vinco Vileišio (1811-1879) 
ir Agotos Mačėnaitės-Vileišienės.

3. Tame pačiame puslapyje ra
šoma, kad Kazimieras "... atsisakė 
valstietiško gyvenimo. Ūkis pa
laipsniui ištuštėjęs, perėjo kitiems 
savininkams“. Kazimieras niekuomet 
neatsisakė ūkininkaut ir mirė Me
dinių kaime. Ūkį toliau valdė jo ant
rasis sūnus Jonas (1898-1968). Dar 
reikia pažymėti, kad Medinių kaimo 
vardas nebuvo išnykęs ir tebėra.

4. 207 puslapyje ir kitur apie 
inž. Petro Vileišio laidotuves 1926 
m. ir pervežimą į Vilnių - dalyvavo 
ne tik inžinieriaus jaunesnysis sū
nus Vytautas, bet abu sūnūs - Jonas 
su Vytautu. Jonas Vileišis į Vilnių 
nevažiavo.

5. Paskutiniame 209 puslapio 
sakinyje rašoma: "Baigus pasakoji

mą apie Vileišį, prisiminti jo pali
kuonys“. Būtų geriausiai, jei auto
rius vien pažymėtų, kad ateityje gal 
būtų galima inž. Petro Vileišio pali
kuonių gyvenimą aprašyti.

210 puslapyje įsivėlusios rimtos 
klaidos.

a) Šiame puslapyje parašyta: 
"...Jonas, vyriausias sūnus... išvež
tas reicho darbams į Vokietiją“. Tai 
- netiesa. Jis nebuvo niekur išvež
tas. Jis, mano Tėvelis, Jonas inž. 
Petro sūnus buvo priverstas su šeima 
antrą kartą ateinant bolševikams 
Lietuvon apleisti Vilnių 1944-ųjų 
liepos 1 d. ir pasitraukti iš Lietuvos - 
antroje liepos mėnesio pusėje.

b) Inž. Petro Vileišio (sūnaus 
Vinco) ir Alinos (ne Elenos, kaip 
rašo daugelyje vietų autorius) Moš- 
činskaitės-Vileišienės vaikai: Jonas 
(1886-1946), Vytautas (1887- 
1937). Petriukas (1892-1904); duk
terys - Elena (mirė 1953 metų pa
vasarį), Marija (mirė 1965 ar 1966 
metų sausio 1 dieną), Kazimiera, 
pati jauniausioji duktė, o ne viduri
nė, mirė ne Paryžiuje, bet Ch. de 

Montivers 1971(?). Pagal autorių 
Elena ir Marija tragiškai žuvo Var
šuvos sukilime 1944 metais, kas 
yra netiesa, kadangi dar ilgokai gy
veno ir vėliau buvau jų laidotuvėse.

c) Inž. Petro Vileišio palikuonys 
yra tokie:

Elena Vileišytė-Jaloveckienė 
vaikų neturėjo; Marija Vileišytė 
Baženskienė-Raciborskienė turėjo 
vieną ligotą sūnų Mykolą; Kazi
miera Vileišytė-Stulginskienė vai
kų neturėjo; Vytautas - vaikų netu
rėjo, buvo įsūnijęs žmonos dukrą 
Gigą. Vyriausiasis inž. Petro Vilei
šio sūnus Jonas, teisininkas, ir Olga 
Naslėdovaitė-Vileišienė, gydytoja, 
- turėjo šiuos vaikus: Petrą, Mykolą 
ir Agotą, kurie mirė visai maži; 
augome tryse - aš, Barbora, ir bro
liai: Andrius (1923-1978), Povilas 
(1925 - žuvo 1945).

Paskutiniame šio 210 puslapio 
sakinyje rašoma: "Rasose palaidota 
Birutė Vileišytė-Tursienė - P. Vi
leišio sūnaus Jono duktė, taigi inži
nieriaus vaikaitė“. Birutė Vileišytė- 
Tursienė yra gimusi 1903 metais 

(mirė 1966), o Jonas Vileišis, inži
nieriaus sūnus, tuo metu teturėjo 17 
metų. Birutė Tursienė yra inžinie
riaus Petro Vileišio jauniausiojo 
brolio Jono (sūnaus Vinco) ir Onos 
Kasakauskaitės-Vileišienės (1879- 
1954) duktė, vyriausia iš penketos 
jų vaikų. Taigi jokiu būdu negali 
būti inžinieriaus vaikaitė.

Autorius neatskyrė tos pačios gi
minės dviejų "Jonų“ (o yra jų ir 
daugiau). Šitaip liko nepaminėta 
visa inž. Petro Vileišio vyriausiojo 
sūnaus Jono šeima, inžinieriaus 
Petro Vileišio anūkai-vaikaičiai. 
Anot autoriaus, nėra nei mano šei
mos, nei manęs, o mano tėvas pn- 
klauso kam kitam.

Prašau pasirūpinti, kad minėtoje 
apybraižoje aptiktos dalykinės klai
dos būtų ištaisytos ir nenukentėto 
tiesa, nebūtų klaidinami skaitytojai

Barbora Vileišyū 
Inžinieriaus Petro Vileišio 

sūnaus Jono 'Vileišio 
vyriausioji dubi 

Roma
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Medicina

Mirusieji gelbsti gyvuosius Zanavykų muziejus
Kai Utenoje šūviu i galvą buvo 

nužudyta 27 metų Zita Bylinienė, į 
įvykio vietą po policijos, medicinos 
ekspertų skubiai atvyko ir Vilniaus 
universitetinės nefrologijos klinikos 
specialistai. Artimiesiems sutikus, 
paimti velionės inkstai.

Ši žinia suteikė vilčių bemaž šim
tui Lietuvos žmonių, kuriems dėl ne
pagydomų ligų šie organai pašalinti 
arba neveikia. Po skubių, bet išsamių 
tyrimų ir derinimų medikai nustatė, 
kad vieną inkstą galima persodinti į 
septintąją dešimtį įžengusiam širvin- 
tiškiui Stasiui Juzėnui. Po dvidešim
ties metų kankinusios ligos šie jo or
ganai pernai nustojo veikti.

Kitas inkstas netiko nė vienam 
laukiančiam persodinimo. Todėl ne
delsiant telefonu susisiekta su vienu iš 
keturių Švedijos inkstų persodinimo 
centrų - Malmės ligonine. Netrukus 
deficitinis organas Europos standartus 
atitinkančiam konservante, specialia
me inde lėktuvu išgalbentas į Stokhol
mą, po to keltu į Malmę. Rašant šias 
eilutes gautomis žiniomis, operacija 
Švedijoje pavyko. Persodintas inkstas 
sėkmingai pradėjo šalinti iš ligonio 
organizmo šlapimą.

Abipusius naudingus ryšius su 
Malmės ligonine Vilniaus universiteti
nės nefrologijos klinikos specialistai 
užmezgė gana netikėtai. Prieš kurį lai
ką dėl nepagydomos ligos netekęs 
inkstų vilnietis Jurijus Filipovas per 
spaudą pradėjo ieškoti kelių į užsienio 
inkstų persodinimo centrus. Donoru 
sutiko būti jo motina. Pagalbos šauks
mą išgirdo žinomas švedų nefrologas 
Nil H. Persson. Jis netrukus atvyko į 
Vilnių, apžiūrėjo ligonį, susipažino su 
transplantacijos reikalais Lietuvoje ir 
įsitikino, kad tokia operacija kvalifi
kuotai gali būti atlikta Vilniuje. Ligonį 
vargais negalais pavyko įtikinti. Nil H. 
Persson patvirtino, kad ši transplanta
cija Vilniuje atliekama labai panašiai 
kaip Švedijoje ir kitose išsivysčiusiose 
šalyse, skiriasi tik kai kurios smulk
menos. Operacija pavyko. Pasveikęs 
Jurijus po trijų savaičių išvyko į na
mus.

I Vilnių Švedijos profesorius atvy
ko ne tuščiomis - atvežė retų specifi
nių vaistų: imunosupresantų, antibio
tikų, chirurgijos instrumentų.

Po kurio laiko Malmėje lankėsi 
Vilniaus nefrologijos klinikos vado
vas, Lietuvos inkstų fondo pirminin
kas, profesorius Balys Dainys. Su juo 
vėlų gegužės vakarą, po operacijų, 
konsultacijų, begalės kitų dienos rū
pesčių ir kalbėjomės apie nuveiktus 
darbus ir problemas.

Ilgametis profesoriaus patyrimas 
liudija, kad inkstų ligų Lietuvoje dau
gėja. Turi reikšmės permainingas vė
sus, drėgnas klimatas, kietas vanduo, 
prasta mityba, netinkamas gyvenimo

Profesorius Balys Dainys vizitacijos metu Leono Vasausko nuotr.

būdas. Atsiliepia Černobylio katastro
fos pasekmės. Ne taip seniai Lietuvoje 
inkstų ligas gydė vidaus ligų gydyto
jai. Tačiau gyvenimas ir medicinos ty
rimai parodė, kad inkstų veikla yra la
bai sudėtinga, diagnostika ir gydymas 
specifiniai. Neatsitiktinai prieš 20-25 
metus ligoniai, sergantys inkstų nepa
kankamumu, buvo laikomi beviltiš
kais. Gydytojai tegalėjo palengvinti li
gonių kančias skausmą mažinančiais 
vaistais.

Kraujo valymas dializės aparatais 
ir inkstų persodinimas pakeitė nefrolo- 
giją neatpažįstamai. Dabar Vilniuje, 
Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klai
pėdoje, Šilutėje, Marijampolėje, Aly
tuje veikia dializės aparatai. Jie palai
ko gyvybę bemaž šimtui pacientų su 
prastai veikiančiais inkstais arba visai 
be jų. Tačiau dializė tik pagerina ser
gančiojo būklę, bet pagydyti negali. 
Ilgainiui nusilpsta širdis, nervai. Išgel
bėti tokį ligonį gali tik inksto persodi
nimas. Pirmosios tokios operacijos 
Lietuvoje pradėtos 1970 metais, kai 
visame pasaulyje jų buvo atlikta dar 
nedaug. Šiuo metu su persodintu inks
tu mūsų krašte jau gyvena per 150 
žmonių. Kai kurie operuoti prieš de
šimtį ir daugiau metų. Dauguma do
norų - žuvę avarijose ar kituose nelai
minguose atsitikimuose. Retsykiais 
nelaimėliams vieną savo inkstą pa
aukojo artimieji. Tiesa, pastaruoju me
tu pas profesorių Balį Dainį vis daž
niau apsilanko įvairaus amžiaus Lietu
vos piliečių, kurie prispausti vargo, 
sunkaus gyvenimo siūlo parduoti savo 
inkstą. Už tai prašo nuo 5 iki 20 tūks
tančių USD. Bėda, kad turtuolių tarp 
laukiančiųjų inksto neatsiranda. Antra 
vertus, lietuviškoje medicinoje tokie 
dalykai - paimti iš sveiko žmogaus 
kokį nors organą - neįprasti.

Sunki ekonominė padėtis skau
džiai atsiliepia ir Lietuvos medicinai, 
o ypač - nefrologijai. Minėtoji univer
sitetinė nefrologijos klinika didžia da
limi egzistuoja iš labdaros. Šį bei tą 

paaukojo lenkai, vokiečiai, švedai, 
prancūzai. Ypač daug padeda JAV 
labdaros organizacijos, medicinos įs
taigos, tautiečiai. Praėjusių metų ru
denį profesorius Balys Dainys dalyva
vo Baltimorėje vykusiame Amerikos 
inkstų fondo kasmetiniame suvažiavi
me ir nefrologų asociacijos kongrese. 
Tuo metu veikė dializės aparatūros ir 
kitų reikmenų paroda. Besižavintį 
naujausia kompiuterizuota technika 
profesorių užkalbimo nepažįstamas 
ponas. Pasisakė esąs žemaitis Stepas 
Livinavičius, vadovaujantis dializės 
reikmenų firmai. Dabar jis labai nuo
širdžiai padeda Lietuvos nefrologijai. 
Antras atsitiktinumas suvedė su kitu 
Amerikos lietuviu. Tai gydytojas nef
rologas Michael Yudd, dirbantis East 
Orange (New Jersy) dializės skyriaus 
vadovu. Jis puikus specialistas, nuo
širdus žmogus. Jo pastangomis Lietu
vos inkstų fondas gavo 7 dializės apa
ratus.

Didžiulę labdarą suteikė nenuils
tantis mecenatas iš Baltimores George 
Ward. Jis su Lietuvos Vyčių organiza
cija ir kitais geradariais Amerikos li
goninėse surado ir nupirko per 20 he
modializės aparatų. JAV lietuvių, ka
talikų, vyčių pastangomis papildytos 
išsekusios būtiniausių medikamentų 
atsargos, gauta atsarginių dalių apara
tūrai.

Jeigu Didžiojoje Britanijoje ir kito
se šalyse atsirastų geradarių, norinčių 
padėti Lietuvos žmonėms su nesvei
kais inkstais arba be jų, labdaros su 
dėkingumu laukiama Vilniuje, Anta
kalnio nefrologijos klinikoje. Valiuti
nė sąskaita komerciniame ’’Vyčio“ 
banke Nr. 7040056, kodas 260101596.

Optimistiškai nusteikęs profesorius 
Balys Dainys viliasi sulaukti laikų, kai 
Lietuvos nefrologija bus deramai 
aprūpinta, gydytojams nebereikės, 
žeminant profesinį ir žmogiškąjį 
orumą, būti duoneliautojais.

Robertas Grikevieius

Vienas iš mažiausių Lietuvos 
regionų yra Zanavykija. Jos teri
toriją sudaro buvusi Šakių apskri
tis (1941 m. duomenimis - 1760 
km2 plotas, 77 600 gyventojų. 
Šiuo metu - 1612 km2. Teritorija 
sumažėjo, nes dalis Zanavykijos 
priskirta prie Kauno rajono). Pro 
šiaurinę Zanavykijos dalį 72 km 
savo vandenis plukdo senelis Ne
munas, vakarine siena 22 kilo
metrus vingiuoja gražuolė Šešu
pė, skirdama Zanavykiją nuo Ry
tų Prūsijos (dabar Kaliningrado 
sritis, priklausanti Rusijai). Piet
vakariuose ir pietuose ribos susi
siekia su Vilkaviškio ir Marijam
polės rajonais, pietryčiuose - su 
Kauno rajonu. Tik įvažiavus. Za
navykija atpažįstama iš krašto
vaizdžio - vien lygumos su ma
žais upeliais, kurių nemažai ištie
sinta ir paversta melioracijos grio
viais, ir miškų juostomis.

Daug amžių nubėgo į praeitį 
nusinešdami žmonių likimus ir 
paveikslus. Zanavykijoje iki šio 
laiko, galima sakyti, nebuvo to
kios įstaigos, kur būtų įamžinama 
žmonių atmintis. Tiesa, 1928 
metais Šakių "Žiburio“ gimnazi
joje ateitininkų, pavasarininkų ir 
vietos inteligentų iniciatyva buvo 
įkurtas "Zanavykų“ muziejus, ku
rio ekspozicija ir fondai buvo su
talpinti viename kambarėlyje, bet 
1940 metais, kai buvo išblaškyta 
inteligentija, išnyko ir muziejus.

Prieš ketverius metus Girė
nuose buvo įkurtas muziejus. Kai 
kilo atgimstanti Lietuva, jis plė
tėsi. Nuo 1991 m. liepos mėnesio 
jis įteisintas kaip Zanavykų krašto 
muziejus. Jo išlaikymui kuklias 
lėšas skiria rajono savivaldybė, 
šiek tiek padeda surinktos iš lan
kytojų aukos. Muziejus įkurtas 
gražiame namelyje visai šalia Ša
kių miesto. Ekspozicija yra sep
tyniuose kambariuose ir hole. Ne
mažai (per 15 000 vnt.) surinkta 
senoviškų daiktų, darbo įrankių, 
buities reikmenų, nuotraukų, do
kumentų, spaudos leidinių, knygų 
ir kt. Pirmajame aukšte įrengti 
stendai apie krašto istoriją, litera
tūrinę praeitį, žymius žmones, 
knygnešius, zanavykus-išeivius, 
yra skyrelis religijai ir t. t. Apati
niame aukšte išdėstyti buities ir 
darbo reikmenys: lino apdirbimo, 
malimo ir kūlimo įrankiai, sta
liaus dirbtuvėlė, senoviškai apsta
tytas kambarėlis ir t. t. Antrajame 
aukšte bus medžiaga apie 1940- 
1988 metų laikotarpio istoriją. 
Dar vienas šiuo metu laisvas kam
barėlis numatomas skirti tremties 
ir partizaninio judėjimo ekspozi
cijai.

Visa tai, kas sukaupta muzieju
je, džiugina jo darbuotojus ir lan
kytojus, tačiau visiems aišku, kad 
čia tik didelio darbo pradžia. Ne
gali muziejus supažindinti lanky
tojus su ankstyvesnio laikotarpio 
zanavykų apranga, tautiniais rū
bais ir daugeliu kitų daiktų, nes 
kraštas buvo labai nuniokotas ka
rų, o kas buvo likę jau išvežta 
anksčiau į kitus muziejus. Nors 
pastatas, kuriame įkurtas muzie
jus, gražus, bet visiškai nebūdin
gas Zanavykijos architektūrai. 
Kadangi ši teritorija buvo labai 
sunaikinta karo metu, o dar labiau 
per įvairias reformas, ypač kaime, 
apsilankę muziejuje svečiai negali 
susidaryti vaizdo, kaip gyveno 
anksčiau Zanavykijos žmonės 
(yra tik nedidelis zanavykiškos 
sodybos maketas). Muziejaus 
direkcija kuria ateities planus, 
tikėdamasi, kad pagerės Lietuvos 
ekonomika. Labai norėtųsi pa
statyti molinę linų mynimo pirtį ir 
kalvę su visais buvusiais įrengi
mais ir įrankiais. Šalia muziejaus 
esančiame laisvame žemės skly
pelyje reikėtų atkelti dar išliku
sius senoviškus pastatus ir atkurti 
visą sodybą. Eksponatai natū
ralioje aplinkoje būtų labiau su
prantami lankytojams. Be to, ma
nome, kad muziejuje-sodyboje 
būtų galima rengti klojimo teatrų 
pasirodymus, įkurti įvairius būre
lius, kuriuose mokyti jaunimą py
nimo iš vytelių, verpimo, audimo, 
virvių vijimo, drožinėjimo ir kitų 
darbų, kuriuos dirbo ir savo 
darbščiomis rankomis kūrė ste
buklus mūsų senoliai.

Mums žinoma, kad nemažai 
istorinės atminties yra išlikę pas 
tuos žmones, kurie dėl vienokių 
ar kitokių aplinkybių bei prie
žasčių dabar gyvena užsienyje.

Kreipiuosi į Jus, brangūs Zana
vykai, gyvenantys Anglijoje ir 
kitose pasaulio šalyse, ir prašau 
prisidėti prie Zanavykijos istorijos 
atkūrimo, pagal galimybes pa
pildyti istorinėmis žiniomis, savo 
prisiminimais muziejaus fondus, 
o viešint gimtinėje pagerbti savo 
krašto istorinį palikimą apsilanky
mu muziejuje.

Zanavykų krašto muziejaus 
direkcijos vardu siunčiu visiems 
Zanavykams ir jiems prijaučian
tiems širdingiausius sveikinimus 
ir kuo geriausius linkėjimus.

Tikiuosi ir laukiu Jūsų para
mos.

Bronė Sakalauskienė
Zanavykų krašto muziejaus 

direktorė 
Girėnai, Šakių rajonas

Rytprūsių vaikų likimas

Po karo ieškojusių prieglaudos 
Lietuvoje Rytprūsių vaikus vokie
čiai vadina "Wolfskinder - vilko 
vaikais“, kadangi jie slapta keliau
davo į gintarų kraštą, dažnai nak
vynę rasdami miškuose ar apleis
tuose ūkiuose. Jų gyvenimas ap
rašytas keliuose leidiniuose. Daug 
apie jų vargus rašo Hamburge 
leidžiamas Rytprūsių vokiečių 
savaitraštis ”Das Ostrpreussen- 
blatt“.

Balandžio 24 d. savaitraštis 
išspausdino platų Jono Petereičio 
laišką, kuriame jis pasakoja apie 
savo vargus ne tik Rytprūsiuose, 
bet ir Sibire. Jis rašo, kad tokių 
vaikų, ieškojusių pagalbos Lietu
voje, ten dar užsilikę yra apie 150. 
Jie įsteigė "Edelweiss“ (kalnų 
gėlė) draugiją. Šiandien, nors jis 
gimęs Karaliaučiuje, jo pavardė 
yra Jonas Petereitis, o ne Johann 
Petereit.

Po karo Rytprūsiuose vaikai 

gyveno dideliame skurde, netu
rėdami net duonos kąsnio. Išgirdę, 
kad lietuviai vokiečiams yra labai 
draugiški jie prekiniais vagonais 
nutarė pasiekti tą laimingą kraštą. 
Lietuviai padėjo išbadėjusiems vai
kams, įdėdami į krepšį bulvių, duo
nos, kartais net ir lašinių.

Grįžęs iš Lietuvos į Karaliaučių 
Jonas rado mirusią motiną. Liko jis 
su dvylikamete seserimi. Motiną 
palaidoti padėjo vienas vokietis. 
Tačiau nebuvo karsto, tad duobę jie 
patys iškasė, padėdami motiną į 
šaltą žemę.

1946 m. Jonas Petereitis prarado 
savo seserį, kadangi jie buvo iš
tremti į Sibirą. Pakeliuj jis matė 
mirusius vagone žmones. Jų lavo
nai buvo negailestingai rusų išme
tami iš vagono.

Nepilnametis Jonas negalėjo Si
bire dirbti, tad lageryje negaudavo 
maisto davinio. Jis prisimena, kaip 
ieškojo šiukšlyne prie geležinkelio 

stoties maisto likučių. Vieną dieną 
jį užkalbino geležinkelietis pa
klausdamas, ar nenorėtų jis grįžti į 
Lietuvą. Po ilgos kelionės, paslėp
tas geležinkeliečio. Jonas pasiekė 
Lietuvą. Jis elgetavo miestų gat
vėse, prašė duonos praeivių, krau
tuvėse, valgyklose. Vieną dieną jis 
sutiko labai simpatiškus žmones. 
Jie atvedė Joną į namus, nuprausę 
ir pavalgydinę, paguldė Joną į šva
rią lovą. Miegojo jis dvi dienas ir 
dvi naktis. Po kelių dienų gerada
riai atvežė Joną pas tėvus į kaimą. 
Čia jis dirbo, 1949 m. buvo įtrauk
tas į kolchozo gyvenimą, išmoko 
lietuvių kalbą, eidamas 17-tus 
metus įstojo į žemės ūkio mokyklą, 
kurioje išmoko mechaniko amato. 
Nuo 1957 m. Jonas dirba vairuoto
ju. Vedęs lietuvaitę, turi 31 m. duk
terį ir 16 m. sūnų bei du vaikaičius. 
Savo laiške jis kreipiasi į tėvy
nainius, norėdamas atgauti Vokie
tijos pilietybę. Savo laišką Jonas 
užbaigia tokiais sakiniais: "Mieli 
tautiečiai, kreipiuosi visų "Wolfs- 
kinder“ vardu - prašau, padėkite 
mums. Esame rytprūsiečiai kaip ir 
Jūs, norime gyventi ir mirti kaip 

rytprūsiečiai, kadangi labai sunku 
būti svetimam be pilietybės“. Pa
sirašė Johann Petereit.

Redakcija pristatydama laišką 
pažymi, kad dauguma tokių vaikų 
prarado bet kokį ryšį su savo 
kilme, tautybe ir sulietuvėjo.

Pasitraukus Bajorn Engholm iš 
Šlezvigo-Holšteino krašto minist
ro pirmininko pareigų, jas pradėjo 
eiti Heide Šimonis. Lietuviška 
pavardė. Dar jai einant finansų 
ministrės pareigas parašiau trum
pą laišką paklausdamas, ar kartais 
ji nėra lietuvių kilmės. Gavau 
trumpą atsakymą. Ne, ji nėra lie
tuvių kilmės, gimusi Bonoje, ta
čiau jos vyras yra hugenotas. Tad 
vyro giminės šaknų reikia ieškoti 
Prancūzijoje. (Hugenotai - pran
cūzų reformatai, Kalvino sekėjai. 
XVII a. jie buvo persekiojami. 
Prasidėjo emigracija į Angliją, 
Vokietiją, Olandiją. Hugenotų kil
mės yra garsus futbolininkas Karl- 
Heinz Rummenige, Olandijos 
vysk. Šimonis).

Kazys Baronas
Vokietija

Anotacijos

Petras Klimas. Lietuvos diplo
matinėje tarnyboje, 1919-1940 m. 
V.: Mintis, 1991, 186 p.

Petras Klimas - žinomas lietuvių 
politinis veikėjas, diplomatas, istori
kas. Savo atsiminimuose pasakoja 
apie pirmuosius besikuriančios valsty
bės veikėjų politinius demaršus. Susi
kūrus Lietuvos Respublikai ir jos Už
sienio reikalų ministerijai, P. Klimas 
joje ėjo įvairias atsakingas pareigas, 
dalyvavo daugelyje tarptautinių įvykių 
bei oficialių aktų, kuriuose buvo 
sprendžiami gyvybiškai svarbūs Lie
tuvos reikalai. Ilgą laiką jis buvo pa
siuntiniu Italijoje, Prancūzijoje. P. Kli
mas patyrė Antrojo pasaulinio karo 
siaubus vokiečių kalėjimuose, vėliau 
buvo suimtas sovietų valdžios - ken
tėjo dešimt metų Sibiro lageriuose. 
Tačiau jis niekada neišsižadėjo savo 
idealų ir neprarado vilties, kad lietuvių 
tautos laisvė bus atgauta. Apie tai 
liudija ir jo atsiminimai. Knygoje taip 
pat gausu ir autoriaus įspūdžių iš 
kelionių po įvairias pasaulio valstybes, 
įdomus jo požiūris į tų valstybių istori
ją, papročius
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Atgaivintas ’’Baltijos ekspresas“ Popiežius priėmė Lietuvos užsienio 
reikalų ministrą

Estįjos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos geležinkelių vadovai (antras iš kairės - Lietuvos susisiekimo ministras J. 
Biržiškis) Šeštokuose.

Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lie
tuvos geležinkelių generalinių direk
cijų susitarimu gegužės 22 d. atgai
vintas ’’Baltijos ekspresas", kuris tar
pukario metais jungė Taliną su Ber
lynu. Tuomet jis važiavo pro Tartu, 
Rygą, Šiaulius, Pagėgius, Karaliau
čių, Dancigą. Kelionė truko apie pa
rą. Dabar šis estų-lenkų ekspresas 
nuo Šiaulių suka į Kauną, Šeštokus. 
Čia keleiviai persėda į Lenkijos trau
kinį ir per Baltstogę atvyksta į Varšu
vą. Iš čia po pusvalandžio-valandos 
išvyksta Berlyno, Paryžiaus, Prahos, 
Vienos ekspresai.

Lenkijos geležinkelininkų pa
skaičiavimu. Talino-Varšuvos eks
presas gerokai laimi laiko, jei ly
ginsime laiką važiuojant prikabina
mu vagonu Talinas-Vilnius-Kuzni- 
ca-Varšuva-Berlynas. Važiuodamas 
minėtu vagonu keleivis pagal tvarka
raštį gaišo 39.28 vai. ’’Baltijos eks
presu“ į Berlyną jis nuvyks per 28.25 
vai. Tai pasiekta mūsų sukiužusiuose 
keliuose nieko nekeičiant, o tik su
mažinant stovėjimus. "Baltijos eks
preso" komercinis greitis 65 km/h, o 
prikabinamojo vagono - 46,64 km/h.

Pirmasis traukinys iš Talino turėjo 
pajudėti šeštadienį, dešimt minučių 
šeštos. Lietuvos geležinkeliams re
prezentavęs kadrų ir socialinio vysty
mo direktorius T. Sinkevičius atvyko 
į Taliną iš ryto. Tuo pačiu traukiniu į 
Estijos sostinę atvažiavo gausi Latvi
jos geležinkelininkų delegacija, lydi
ma dar gausesnio Rygos žurnalistų 
būrio. Estijos geležinkelių komerci
jos direktoriaus Marto Kolio kabine
te įvyko spaudos konferencija, kurio
je jis ir keleivių aptarnavimo tarny
bos viršininkė Elma Mustonen atsa
kė į gausius žurnalistų klausimus. 
Ten sužinojome, jog šeimininkai 
labai džiaugiasi, kad suspėjo žengti į 
koją su politikais. Estija, kaip ir 
Lietuva, tik priimta į Europos bendri
ją. "Baltijos ekspreso“ atgaivinimas 
šį Estijos žingsnį gražiai paremia. 
Konferencijos metu ponas M. Kolis 
ypač pabrėžė Lietuvos ir Latvijos ge
ležinkelių vadovų didelį indėlį įgy
vendinant šią estų svajonę. Pasako
damas apie "Baltijos ekspresą", di
rektorius pastebėjo, jog Talino depe 
buvo kapitaliai suremontuoti du aš- 
tuonių vagonų traukiniai. Nemažai 
svarstyta, kaip vagonus nudažyti. Su 
Estijos dizainerių sąjungos pagalba 
ekspresas įgavo originalias spalvas. 
Jeigu geležinkelininkai nesusilauks 
kritikos dėl jų. ateityje šių traukinių 
vagonų nuspalvinimas taps Estijos 
geležinkelių nacionalinėmis spalvo
mis.

Prieš traukiniui išvykstant, Talino 
stoties perone buvo pasakytos sveiki
nimo kalbos. Jas tarė Talino meras 
Jakas Tarnas. Estijos geležinkelių ge
neralinis direktorius Jakovas Leška, 

susisiekimo ir ryšių ministras Antis 
Meisteras. Pastarasis kartu su genera
liniu direktoriumi perkirpo simbolinę 
tautinę juostelę ir pakvietė keleivius į 
ekspresą.

Naujo ekspreso visi vagonai se
nučiai, bet pataisa atlikta kruopščiai, 
visur blizga. Traukinyje yra vienas 
pirmosios klasės vagonas (kupė dvi 
vietos, suolai gulėti minkšti), keturi 
antros klasės miegamieji (kupė - ketu
ri pusminkščiai gultai), trys antros kla
sės bendrieji vagonai (sėdimi lėktuvų 
salonų foteliai), vagonas-restoranas. 
Restorano patiekalus galima užsakyti 
ne tik ten prie staliuko, bet ir vagonų 
palydovams, kurie tuomet atlieka ofi
cianto funkcijas. Už šią paslaugą pa
lydovui patvirtintas šešių procentų 
antkainis, kurį jis turi teisę be jokių 
ataskaitų pasiimti sau.

Talino-Varšuvos ekspreso bilietų 
kainos dar negalutinai sutartos. Jas nu
statant remtasi tarptautiniais Ženevoje 
patvirtintais tarifais. Estijos. Latvijos, 
Lietuvos geležinkeliai sutarė taikyti 
tik 40% šių tarifų. Lenkijos geležinke
lių vadovai, mums jau važiuojant iš 
Varšuvos namų link, išreiškė sutikimą 
prisijungti prie trijų Baltijos geležin
kelių tarifo nuolaidos, todėl žemiau 
pateiktos bilietų kainos Varšuvos-Šeš- 
tokų ruože mažės. Dabar, kaip mus in
formavo Taline, bilieto kainos šios: 
pirmos klasės nuo Talino iki Varšuvos 
739 Estijos kronos (8 kronos - 1USD), 
antroji (miegamoji) - 456. antroji 
(bendroji) - 318. Iš Talino į Rygą ke
leiviai galės važiuot tik antrąja klase. 
Bilietai atitinkamai kainuos 240 ir 109 
Estijos kronas, už kelionę į Kauną 
keleiviai mokės 319 ir 188 kronas, į 
Šeštokus - 390 ir 245 kronas. Tai nėra 
mažai, bet jei palyginsi 5 tūkst. kronų 
kainuojantį Talino-Varšuvos aviacijos 
bilietą ir skrydį su nusileidimu Mask
voje. arba 390 kronų Talino-Varšuvos 
autobuso bilietą bei ilgą kelionę, trau
kinio tarifai nebaisūs. Traukinys bus 
konkurentabilus, dėl komforto ir va
žiavimo greičio - patrauklus. Tai įro
do, kad dar nepradėjus reklamos buvo 
parduota penkiasdešimt bilietų. Šie 
duomenys, kaip nurodė ponas M. Ko
lis, leidžia tikėtis, kad keleivių "Balti
jos ekspresas“ turės!

Nemaža sunkumų keliautojams 
yra dėl nacionalinių pinigų įvairovės. 
Tai teko patirti važiuojant į Taliną 
"Žuvėdros“ traukiniu. Palydovė už 
patalą Vilniaus stotyje paprašė mokėti 
Estijos kronomis, kurių neturėjau. 
"Baltijos eksprese" nuo Talino iki 
Šeštokų atsiskaitymas irgi tik estų 
pinigais, bet traukinio ketvirtame 
vagone yra keitimo punktas, kuris ir 
konvertuojamas, ir nekonvertuojamas 
valiutas iškeičia į kronas, parduoda 
JAV dolerius, Vokietijos markes, 
Lenkijos zlotus.

Muitinių ir pasienio apsaugos estų

Kęstučio Jankausko (ELTA) nuotr.

ir latvių tarnybų vadovai pažadėjo 
"Baltijos ekspresą“ tikrinti neper- 
daug sulaikydami stotyse. Važiuoda
mas iš Vilniaus į Taliną pastebėjau, 
kad Lietuvos muitininkai ir pasienio 
apsauga "Žuvėdros“ traukinį Joniš
kyje sulaikė tik minutei, kol patys iš
lipo. Dokumentus bei bagažą tikrino 
traukiniui riedant. Meitenės (Latvija) 
ir Valgos (Estija) pasienio stotyse 
"Žuvėdra“ stovėjo po valandą. Pre
zentacinio "Baltijos ekspreso“ iš Ta
lino į Varšuvą tvarkaraštyje numaty
ta dvidešimt minučių sustojimas Val
goje, aštuoniolikos minučių sustoji
mai Rygoje bei Joniškyje ir 25 minu
čių persėdimas iš estų traukinio į 
lenkų Šeštokuose. Lenkijos pusėje 
Varšuvos link yra dešimties minučių 
sustojimas Suvalkuose, 14 min. - So- 
kulkoje, 31 min. - Baltstogėje. Šiek 
tiek kitaip atrodo stovėjimai grįžtant. 
Mūsų geležinkelių generalinio direk
toriaus A. Kliorės linkėjimai pasienio 
darbuotojams nebūti traukinių stab- 
dytojais lieka neišgirsti. Tai dar vie
nas rezervas padidinti komercinį 
traukinio greitį, jis pasieniečiams įga- 
vus patirties turėtų būti išnaudotas.

Lenkijos traukinys, atvykstantis į 
Šeštokus, visiškai nepanašus į estų. 
Tai Europos standarto traukinys. Es
tų - tarybinis, nors ir gražiai nudažy
tas, paremontuotas. Todėl čia galimi 
įvairūs nesusipratimai, jeigu trauki
nių viršininkai neturės rezervų.

Pirmąjį kartą perėjimas iš vieno 
traukinio į kitą buvo greitas, jokių 
komplikacijų nesukėlė. Lietuvos sie
nos kontrolės darbuotojai per daug 
mūsų netikrino. Lenkijos pasienie
čiams užkliuvo du estai žurnalistai. 
Vienas turėjo prieškarinį Estijos pi
liečio pasą, išduotą Niujorke, jo pa
reigūnas nepripažino. O viena kolegė 
teturėjo estų kalba išduotą žurnalistų 
sąjungos narės bilietą. Jis buvo netgi 
be nuotraukos. Toks "dokumentas“, 
aišku, neteikė teisės perkirsti Lenki
jos sieną. Tiems Estijos žurnalistams 
teko likti perėjos punkte, vakare Šeš
tokuose jie įlipo į traukinį, važiuo
jantį atgal į Taliną.

"Baltijos ekspreso“ atvykimo pro
ga Varšuvos centrinės stoties perone 
įvyko mažos iškilmės, kuriose kalbė
jo Lenkijos geležinkelių generalinis 
direktorius Aleksandras Janiševskis. 
Lietuvos pasiuntinys Lenkijoje Dai
nius Junevičius. Po penkiolikos mi
nučių jau važiavome atgal. Mačiau, 
kad savo kelią perone užėmė trauki
nys iš Berlyno. Tiems, kas norėjo juo 
važiuoti toliau, laiko persėsti buvo 
pakankamai.

Varšuvos iškilmėse ir traukinyje 
įvykusioje spaudos konferencijoje 
dalyvavo visų keturių valstybių gele
žinkelių vadovai arba jų pavaduoto
jai.

Mečys Elvėža

Lietuvos ambasada prie šv. Sosto 
atsiuntė ”EL“ iš Romos tokį praneši
mą: gegužės 21 d. Popiežius Jonas 
Paulius II privačioje audiencijoje priė
mė Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministrą Povilą Gylį. Nuoširdaus 
pokalbio metu Šventasis Tėvas pasi
džiaugė galėsiąs šių metų rudenį ap
lankyti Lietuvą, domėjosi Lietuvos 
problemomis, dabartiniais rūpesčiais. 
Ministras Povilas Gylys padėkojo Po
piežiui už nuolat rodomą palankumą 
Lietuvai ir lietuvių tautai, kuri jau ruo
šiasi priimti Šventąjį Tėvą. Pokalbio 
metu buvo apžvelgti valstybės ir Baž

Dovana Riedstadto gyventojams
Jakubas Magidas ir jo vadovauja

mas "Folksinger" ansamblis savo pro
gramoje sujungė žydų folklorą su 
šiuolaikiniu žydų gyvenimu. Rezulta
tas - spalvingas, temperamentingas ir 
ironizuojantis spektaklis. Jame yra 
melancholiškų prisiminimų iš gyveni
mo prieš Pirmąjį pasaulinį karą, atsi
spindi nacionalsocialistinės ir stalinis- 
tinės diktatūrų laikotarpis taip pat 
šiuolaikinės žydų svajonės ir proble
mos Izraelyje bei diasporoje. Lietuvos 
žydų kultūros ansamblio "Folksinger" 
koncertas surengtas Riedstadte, apie 
tai ilgesniame straipsnyje rašė 
"Darmstadter Echo“ dienraštis.

Riedstadto burmistras Andreas 
Hoffmann gegužės 15 dieną salėje 
"Wolfskehlen“ pasveikino susirinku
sius, tarp jų Lietuvos ambasadoriaus 
pareigas einantį dr. Joną Rudalevičių,

Sąjūdžio akcija Stasiui Lozoraičiui 
paremti

Praėjusią savaitę Lietuvos Sąjū
džio iniciatyva buvo renkami parašai 
po tokia peticija Prezidentui Algirdui 
Brazauskui: "Mes, čia pasirašę, pro
testuojame prieš politinį susidorojimą 
su buvusiu kandidatu į Lietuvos Res
publikos prezidentus Stasiu Lozorai
čiu ir reikalaujame jį palikti Lietuvos 
Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pareigose“.

Atiduodant spausdinti šį ”EL“ nu
merį akcijos rezultatai dar nežinomi. 
Tačiau kaip mums pranešė Sąjūdžio 
informacijos agentūros direktorius 
Edivinas Praleika, parašų rinkimas vy
ko gana aktyviai visoje Lietuvoje, net 
pritrūko blankų (iš jų buvo išdalinta 
3000, kiekviename numatyta vieta 35 

Adolfo Užos pies'

nyčios santykiai, taip pat kai kurie 
aktualūs užsienio politikos klausimai. 
Popiežius įteikė ministrui atminimo 
dovaną - pontifikato medalį.

Po susitikimo su Šventuoju Tėvu 
užsienio reikalų ministras Povilas 
Gylys aplankė Vatikano valstybės 
sekretorių santykiams su valstybė
mis arkivyskupą Jean-Louis Tauran. 
Pokalbio metu buvo pasikeista nuo
monėmis abiems šalims rūpimais 
klausimais.

Ministrą Povilą Gylį lydėjo Lietu
vos Respublikos ambasadorius prie 
Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis.

Lietuvos garbės konsulą Frankfurte 
Karl Rothenberg su žmonomis. Savo 
kalboje burmistras pasakė, kad šis 
koncertas yra prologas renginiams bir
želio pabaigoje, kai atvyks Tauragės 
"Jūros“ ansamblis ir keletas Lietuvos 
valdininkų paruošti sutartį tarp Taura
gės ir Riedstadt miestų.

Dvi su puse valandos užtrukusia
me koncerte šeši artistai scenoje paro
dė savo sugebėjimus dainuodami, 
šokdami ir vaidindami. Publika atsi
sveikinimui plojo stovėdama. Susirin
kusieji gana daug sužinojo apie žydų 
tradicijas, gyvenimo būdą, nes per
traukose tarp artistų pasirodymų buvo 
transliuojamas dr. Leono Gudelio bal
sas su trumpais informaciniais paaiš
kinimais.

Romas Šileris 
Frankfurtas prie Main

parašams). Pasak E. Praleikos, ši Są 
jūdžio akcija surengta atsižvelgianti! 
daugelio Lietuvos žmonių pasiūlymus, 
išsakytus per piketus, laiškuose, lan 
kantis Sąjūdžio būstinėse. Jos tikslas 
morališkai paremti Stasį Lozoraitį.

Praėjusią savaitę pensininkė Ma 
rija Garšvienė toliau tęsė badavime, 
akciją prie Seimo rūmų. Ši sąjūdiniu 
kė, savanorė, II grupės invalidė taip iš
reiškia savo protestą dėl S. Lozoraičic 
atleidimo iš ambasadoriaus pareigu! 
Vašingtone. Jos akciją parėmė Sausk 
13-osios brolija.

Kaip sakė E. Praleika, S. Lozoraitis 
atsiuntė M. Garšvienei telegram? 
padėkojo jai už tokį kilnų poelgį irptj 
prašė baigti badavimo akciją. M. Gaiš 
vienė ją pradėjo gegužės pradžioje.
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Vokietija

Motinos diena Romuvoje
Turiningą Motinos dienos minė

jimą ir motinų pagerbimą Romuvos 
lietuvių moterų klubas surengė ge
gužės 8 d. Vokietijos lietuvių centre 
Romuvos pilyje. Motinos paveikslu 
ir gėlėmis buvo išpuošta didžioji salė. 
Minėjimą pradėjo Vasario 16 gim
nazijos sekretorė Onutė Šiugždi- 
nienė, pakviesdama kapelioną kun. 
Edį Putrimą sukalbėti maldą. Šiugž- 
dinių ir Šmitų darželinukai padekla
mavo atmintinai išmoktus eilėraščius 
apie motinas.

Rinktinių minčių apie motinas 
pabėrė Elena Liepienė. Anot jos, mo
tinoms teikiama pagarba sena, kaip ir 
žmonija. Lietuvoje motinos kultas 
irgi senas. Pagarbos motinai prad
menų gausu Zemynos-Žemynėlės, 
senovės lietuvių žemės bei vaisingu
mo deivės - įasmenintos moters gim
dytojos ir maitintojos, įvaizdyje. Ji 
buvo pagerbiama, pradedant įvairius 
darbus, per gimtuves bei vardo sutei
kimo progomis. Motina dažnai, ypač 
dainose, lyginama su saule... Ji, kaip 
ir saulė - šilumos tiekėja, kaip ir že
mė - maitintoja. Pagarba motinai, jos 
išaukštinimas įpintas į visus šeimos 
papročius. Kalbėtoja suminėjo tuos 
papročius ir citavo mūsų liaudies 
dainas.

Motinos, kaip ir tėvo, teisės buvo 
Įtvirtintos 1529 metų Lietuvos statu

Muzikos festivalis 
Mūnchene

Globojant Europos Bendruomenės 
pirmininkui Jokūbui (Jocques) Delors, 
š. m. spalio mėn. 1-31 d. d. Mūnchene 
įvyks didelis tarptautinis “Europamusi- 
cale“ - muzikos festivalis. Tikslas - pa
žinti vis stipriau suaugančios Europos 
kultūrinius lobius. Net 33-jų Europos 
valstybių simfoniniai orkestrai atliks 
Bavarijos sostinėje programą, duodami 
klausytojams progą susipažinti su savo 
krašto klasikine ir tautine muzika.

Mūncheno dienraštis “Sueddeut- 
sche Zeitung“ (tiražas 776 tūkst. egz.) 
atspausdino “Europamusicale“ pro
gramą. Lietuvai pasirodyti skiriama 
spalio4 d. Programoje minimas profe
sorius, muzikologas Vytautas Lands
bergis (pažymima, kad jis yra Seimo 
narys ir buvusios Lietuvos Aukščiau

Lietuvą Europos orbitoje

DIDŽIAUSIA PARODA ŠIAIS 
METAIS. Vilniuje, Lietuvos parodų 
centre “Litexpo“, veikė 2-oji tarp
tautinė žemės ūkio, maisto bei įpaka
vimo pramonės paroda “AgroBalt- 
93“. Tai didžiausia ir ekonominiu bei 
politiniu atžvilgiu svarbiausia šių 
metų paroda ne tik Lietuvoje, bet ir 
visose trijose Baltijos valstybėse.

Iškilmingame parodos atidaryme 
dalyvavo Lietuvos Prezidentas ir 
premjeras, Vokietijos mitybos, že
mės ūkio ir miškų ministerijos Bono
je parlamentinis sekretorius Volf
gangas GrObl, Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos žemės ūkio ministrai.

Parodoje ”AgroBalt-93“ dalyvavo 
190 eksponentų iš 17 šalių. Daugiau
sia - 102 įmonės ir firmos - iš Vokie
tijos. Taip pat dalyvo Austrijos, Bel
gijos, Suomijos, Olandijos, Švedijos, 
Šveicarijos, Ispanijos, Italijos, Pran
cūzijos, Rusijos ir, žinoma, Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos firmos ir įmonės. 
Savo stenduose jos eksponavo nau
jausius pieno, mėsos, žuvies, daržovių 
ir vaisių perdirbimo įrengimus, mod
ernią žemės ūkio techniką, šaldymo ir 
transportavimo įrangą, gražiai įpakuo
tus, apetitą žadinančius maisto ga
minius, įvairių rūšių gėrimus.

CITRINOS IŠ ITALIJOS. Itali
jos vyriausybė vėl suteikė pagalbą 
Lietuvai. Apie tai pranešė Italijos 
ambasada.

Šį kartą vagonuose šaldytuvuose 
atkeliauja 20 000 tonų vitaminingų 
citrinų. Jų vertė - 700 tūkstančių JAV 
dolerių. 

te. Motina, sūnaus ar dukros nu
skriausta veiksmu ar įžeista žodžiu, ga
lėjo atimti jiems skirtą dalį. Moters pa
reiga buvo saugoti namų raktus. Tai 
buvo jos, kaip namų šeimininkės, teisė.

Motinos dienos minėjimu Lietuvo
je rūpinosi įvairios organizacijos. 
1929 m. kovo mėnesį Kaune įvyku
siame Lietuvos moterų organizacijų 
pasitarime buvo nutarta Motinos die
ną minėti kiekvienais metais pirmąjį 
gegužės sekmadienį. Motinos diena 
tapo prisilietimo prie šimtmečiais 
kurtų vertybių - dorovės, papročių, 
dainų - diena.

Savo mintis apie motiną Liepienė 
baigė poetiškais žodžiais: ’’Lydėki 
mus visada, mama. Esame mažytės 
tavo dalelės - tarsi planetos, atitruku
sios nuo liepsnojančios saulės.“ Jai 
įteikta gėlių.

Romuvos lietuvių moterų klubo 
pirmininkė Genė Lucienė padėkojo 
prelegentei už prasmingas mintis, taip 
pat ponioms, prikepusioms ir paauko
jusioms skanių pyragų šios šventės 
bufetui. Ji ypač dėkojo vokiečių Nau- 
merių šeimai iš kaimyninio Man
heimo, kuri globoja ir šelpia daug 
lietuvių vaikų našlaičių bei jų šeimų 
Lietuvoje ir daug įvairių gėrybių nu
siunčia įvairioms lietuvių šalpos orga
nizacijoms bei prieglaudos namams.

Dainas daugiausia apie motiną 

sios Tarybos pirmininkas), Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras (va
dovas Gintaras Rinkevičius), sopranas 
Giedrė Kaukaitė. Lietuvos orkestras 
atliks Osvaldo Balakausko simfoniją 
nr. 2, Felikso Bajoro dainų ciklą 
”Auki, auki žalias beržas“ ir Mikalo
jaus Čiurlionio simfoniją ’’Jūra“.

Mūsų kaimyninei Latvijai yra pa
skirtas šeštadienis, spalio mėn. 23 d. 
Dalyvaus kompozitorius Raimond 
Pauls, filharmonijos orkestras, diri
guos Paulius Maegi, koncertuos ir 
smuikininkas V. Zarinis. Estams pasi
rodymas numatytas spalio 30 d. sek
madienio rytą, dalyvaujant valstybės 
prezidentui L. Meri, simfoniniam or
kestrui (dirigentas Arvo Volmers), 
smuikininkui Arvo Leibur. Lenkijai 
skirta spalio 26 d.

Kazys Baronas
Vokietija

Citrinas žmonėms pardavinės vals
tybė, o gautos pajamos bus panaudo
tos Lietuvos reikalams.

Priminsime, kad anksčiau Italija 
yra mums dovanojusi nemaža pašarų.

LENKŲ KNYGŲ PARODA. 
Vilniuje, Lietuvos nacionalinėje M. 
Mažvydo bibliotekoje, atidaryta lenkų 
knygų paroda, kurią organizavo šios 
šalies ambasada Lietuvoje ir M. Maž
vydo biblioteka. Eksponuojama daug 
grožinės, mokslinės ekonominės, reli
ginės, sporto, turizmo, kitokios litera
tūros knygų.

Parodoje dalyvauja daugiau kaip 
60 Lenkijos leidyklų, tarp jų gerai ži
nomos "Ossolineum“, ”Wiedza Pow- 
szechna“, ’’Ksiąžka i Wiedza“ leidyk
los. Lenkijos aklųjų sąjunga ekspo
nuoja audiokasetes.

Visi eksponatai bus padovanoti M. 
Mažvydo bibliotekai bei norą įsigyti 
šias knygas pareiškusioms kitoms bib
liotekoms, turinčioms lenkiškų knygų 

solo, duetu ir trio dainavo, pritariant 
sintezatoriui, Kauno muzikinio teatro 
solistai Lina Kinderytė ir Juozas 
Janušaitis bei to teatro choro artistas 
Artinas Saveikis. Jų gražūs balsai ir 
gera pilies salės akustika maždaug 
70 klausytojų buvo tikras meninis 
desertas. Kai salė plojimais prašė vis 
daugiau dainų, dainininkai sakė, kad 
jie dar gros šokiams ir dainuodami. 
Savo pažadą su kaupu išpildė, grojo 
ir dainavo iki vidurnakčio, kai tuo 
tarpu svečiai užkandžiavo ir gėrinėjo 
pilies verandoje arba salėje, o jaunes
nieji susigundė ir kojas pamiklinti.

Veikė turtingi čia pat skrudinamų 
dešrelių bei kitų mėsos kepsnių ir ka
vos su pyragais bei gėrimų barai.

Sekmadienį šv. mišias motinų in
tencija aukojo kun. E. Putrimas Ro
muvos parke, pavasario saulutei švie
čiant ir paukšteliams garsiai čiulbant. 
Per pamokslą jis sakė, kad prieš porą 
metų lankėsi Palestinoje. Netoli 
Jeruzalės aplankė vietą, kur, sakoma, 
gyveno Marijos sesuo Elzbieta. Dabar 
ten vienuolynas. Jame prie sienos 
prikalta Marijos giesmė Magnificat, 
išversta į beveik visas pasaulio kalbas, 
tarp jų ir į lietuvių kalbą. Tą labai 
paplitusią giesmę jis ir perskaitė. 
Maldininkai sugiedojo Švenčiausios 
Motinos Marijos litaniją.

Taip Hūttenfelde, Vokietijoje, lie
tuviai prisiminė ir pagerbė motinas 
bei močiutes, taip pat ir mūsų Išga
nytojo Motiną Mariją.

' ELR

Lietuvių susiėjimas 
Sankt Peterburge
Pirmąjį mokslo metų pusmetį iš

kilmingai užbaigė Sankt Peterburgo 
lietuvių vaikų sekmadieninė mo
kykla, kuriai vadovauja mokytoja 
Irena Marazauskaitė. Kartu su vai
kais savo aktyvios veiklos sezoną 
užbaigė ir lietuvių kultūros draugi
ja. Dovanų atsiuntė bičiuliai iš 
Lietuvos: Kauno ’’Lituanikos“ bend
rija, Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas bei Vilniaus kultūros ir 
švietimo ministerija ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Aptarti ar
timos ir tolesnės ateities darbo pla
nai. Gegužės 23 dieną Sankt Peter
burge buvo laikomos pirmosios 
Mišios lietuvių kalba.

Jūratė Laučiūtė

skaitytojų.
Numatyta ir daugiau kultūrinių 

renginių, susijusių su lenkų knygų 
paroda. Bus surengti Lietuvos lenkų 
muzikos kolektyvų koncertai, Bialy- 
stoko teatras parodys S. Piaseckio 
spektaklį ’’Raudonosios armijos kari
ninko užrašai“.

ALAUS ŠVENTĖ. Prie Vil
niaus - Ukmergės plento esančia
me Didžiosios Britanijos ir Lie
tuvos firmos viešbutyje ’’Villon“ 
įvyko alaus šventė. Ją surengė ži
noma Vokietijos firma "Holsten“.

Firmos atstovai atvežė dešim
tis įvairiausių alaus rūšių. Savotiš
kame alaus baliuje taip pat buvo 
demonstruojama firmos atributika.

’’Villon“ viešbučio ir ’’Holsten“ 
firmos atstovai pasirašė kontraktą. 
Sutarta, kad firma tieks viešbučiui 
savo produkciją.

Gedimino Svitojaus (ELTA) 
nuotraukoje’, alaus šventės metu.

Spaudos puslapiuose

Pasaulyje mes ne vieniši
’’Gyvenimas tarp posėdžių“ - taip 

vadinasi “Pozicijos“ savaitraštyje (Nr. 
20) paskelbtas interviu su Seimo nare, 
Didžiosios Britanijos draugų parla
mentinės grupės pirmininko pavaduo
toja Laima Andrikiene. Ji prisimena 
apsilankymą Didžiojoje Britanijoje 
balandžio 21-26 dienomis, kur kartu 
su Seimo opozicijos lyderiu V. Lands
bergiu dalyvavo ir kalbėjo tarptautinė
je konferencijoje “Komunistų kontr
ataka: nauji pavojai jaunoms demo
kratijoms Centrinėje ir Rytų Europo
je“. Ji vyko tris dienas, taip pat kalbėjo 
Vengrijos, Lenkijos, Čekijos, Slovaki
jos, Albanijos ir kitų šalių, išsivada
vusių iš komunistinės priespaudos, 
atstovai. Pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas temai: kas laimės kovą dėl 
ekonominės valdžios Rytų ir Cent
rinėje Europoje, kur šiandien tūno bu
vusioji nomenklatūra, ar ji pasidavė, 
ar laukia progos atsirevanšuoti, o gal 
jos veikėjai aktyviai dalyvauja politi
niame ir ekonominiame tų kraštų gy
venime, kai turėdami ekonominę val
džią, bandys tapti politiniais lyderiais?

L. Andrikienė Didžiojoje Britani
joje buvo po Lietuvos Prezidento vizi
to. Ji sako: “Nuvykus pasirodė, kad 
šito vizito lyg ir nebūta. Laikraščiuose 
- nė eilutės apie mūsų prezidento susi
tikimus... tiktai teleekrane per žinių 
laidą sykį šmėstelėjo Algirdo Bra
zausko veidas, ir tiek... Parlamento na
riai, su kuriais kalbėjau, puikiai su
pranta mūsų padėtį ir problemas. 
“Mūsų šalyje, - kalbėjo vienas parla
mentaras, - žmogus, net jeigu jis būtų 
ir Lietuvos prezidentas, užsidėjęs de
mokrato kaukę, nebus gerbiamas kaip 
demokratas. Mes sprendžiame apie 
žmogų pagal jo darbus, o ne pagal 
žodžius.“

“Mano nuomone, - toliau tęsia L. 
Andrikienė, - vizitas nebuvo tinkamai 
parengtas. Tautiečių liudijimu, susiti
kime su Algirdu Brazausku Bendruo
menių rūmuose dalyvavo dešimt par
lamentarų, kai tuo tarpo po savaitės 
susitikti su E. Zingeriu (Seimo narys, 
opozicijos atstovas - ELR) atėjo de

Derby miesto muziejuje 
Pickford House, 41 Friar Gate, Derby 

nuo gegužės 22 iki liepos 11d.

vyks tradicinių, lietuviškų rūbų, 
mezginių paroda.

Maloniai kviečiame aplankyti šią turtingą parodą.

DBLS Kultūros reikalų vedėjai

Birželio mėn. 13 d. (sekmadieni) DBL S-gos 
Derby skyrius rengia Tragiškų Birželio Įvykių

MINĖJIMĄ
Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo patalpose, 
27 Charnwood Street, Derby, 2.00 vai. p. p.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius maloniai 
kviečiame į minėjimą gausiai atsilankyti ir drauge 
pagerbti šį tragišką mūsų Tautos įvykį.

Skyriaus valdyba

Tradiciniame Nottinghamo miesto festivalyje, 
kuris vyks nuo gegužės 20 iki birželio 6 d., 
pasirodys lietuvių meniniai kolektyvai.

Tarptautinis koncertas vyks paskutinę festivalio 
dieną - sekmadienį, birželio 6 d., 7.30 vai. vakare 
gražioje Albert Hall koncertų salėje, North Circus 
Street, Nottingham, kuri yra miesto centre.

Kviečiame atsilankymu paremti šį įdomų koncetą.

G. H. E. N. E. komitetas

šimteriopai daugiau. Keista. Net labai 
keista. Ir prezidento spaudos konfe
rencijoje Lietuvių namuose dalyvavo 
vos keli žurnalistai...“

Atsakydama į klausimą, kokią 
reakciją Britų parlamente sukėlė opo
zicijos faksu nusiųstas pareiškimas, 
kad Lietuvos Prezidentas nėra Konsti
tucijos garantas, L. Andrikienė atsakė: 
"Konservatoriai, su kuriais teko kalbė
tis, tuose veiksmuose neįžiūrėjo jokios 
ekstravagancijos ar piktos valios, 
įžiūrėjo tiktai didelį mūsų susirūpini
mą demokratijos likimu Lietuvoje.“

L. Andrikienė prisiminė, kad prieš 
keletą metų Lietuvoje lankėsi Wales 
(Velso) delegacija. Ji papasakojo sve
čiams apie Jurbarką, kur buvo išrinkta 
deputate, apie tą seną, gražų miestą 
prie Nemuno, įsikūrusį tryliktajame 
amžiuje, nuvežė juos ten. Svečiams 
patiko šitas miestas. Dabar į Wales 
vykau ne tuščiomis rankomis, vežiau 
Jurbarko rajono vadovų sutikimą bend
radarbiauti su Barry miestu, pasakojo 
L. Andrikienė. Jurbarko A. Giedrai- 
čio-Giedrio vidurinė mokykla užmez
gė ryšius su tokia pat mokykla Stan- 
welly. Wales nori padėti Jurbarko 
ūkininkams, kurių yra per 2 300. Žada 
atsiųsti žemės ūkio technikos, pa
kviesti į Wales ūkininkų vaikus, kad 
jie galėtų užsidirbti pinigų ir pradėtų 
geriau gyventi.

Pasak L. Andrikienės, britams pati
ko Jurbarko tremtinių choras. Wales 
jau paskelbtas lėšų rinkimo vajus - jie 
pasišovę Jurbarko chorą pakviesti į 
Nacionalinį Wales festivalį.

Prisiminusi, jog Jurbarke viešėjo 
Tarptautinės tradicijų šeimos ir nuosa
vybės saugos organizacijos delegacija, 
L. Andrikienė sako, kad jurbarkiečiai 
svečių klausė vieno: jeigu dabartinė 
valdžia negrąžins žemės ir turto, ar to
ji tarptautinė organizacija imtųsi ginti 
Lietuvos savininkų interesus? Svečiai 
atsakė - sutiksią, jeigu būtų toks pra
šymas.

“Taigi pasaulyje mes ne vieniši", - 
sako L. Andrikienė.

ELR
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Š. m. birželio mėnesį į 
Lietuvą vyksta Zigmas Juras.

Dėl įvairių reikalų Lietuvoje 
prašome kreiptis iki birželio 5 
dienos telefonu 081 460 2592.

Pagerbiant a.a. Juozo Vilčins
ko brangų prisiminimų ir jo atlik
tus darbus savo tėvynei, pirmųjų 
liūdnų metinių proga Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui ir Lietuvos 
vaikų fondui aukojame po £100.

Elena, Aleksas, Mara

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

Išnuomojami
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.
Mokestis valiuta.
Rašyti:

’’Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

PAMALDOS
Nottinghame - birželio 6 d.. 11.15 

vai. Židinyje.
Mansfielde - birželio 6 d., 15 vai.. 

Šv. Pilype.
Bradfordc - birželio 6 d., 12.30 

vai.
Eccles - birželio 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame - birželio 13 d.,

11.15 vai.. Trėmimų minėjimas. Židi
nyje.

Wolvcrliamptonc - birželio 13 d., 
15 vai., Šv. Pėtre-Pauliuje.

Nottinghame - birželio 20 d..
11.15 vai.. Židinyje.

Derbyje - birželio 20 d.. 14 vai.. 
Bridge Gate.

Birminghame - birželio 20 d., 16 
val.,Šv. Onoje. 96 Bradford St.

Nottinghame - birželio 27 d.,
11.15 vai. Židinyje.

Leiccsteryje - birželio 27 d., 14 
vai., Švč. Širdyje, Merc RD.

ETŲ VIS

LONDONE
LIETUVIU BENDRUOMENĖ 

JAUNĖJA
Inžinierius Petras ir Yvecko Leona- 

vičiai susilaukė naujagimės dukrelės, ji 
gimė šiemet balandžio 16 dieną. Pa
krikštyta gegužės 9 dieną Londone Šv. 
Kazimiero Šventovėje vardais Minami 
ir Ann, krikšto tėvai - inžinierius Petras 
Žurenkas ir Zofija Grupiljonienė.

Inžinierius Petras Leonavičius 
buvo Britų-lietuvių pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje valdybos pirminin
kas. Fondo vadovybė sveikina nauja
gimę Minami-Ann ir linki jai augti 
laimingai.

Petras Leonavičius paskirtas Ame
rikos naftos bendrovės AMOCO vy
riausiuoju ’’Manager of business deve
lopment - Russia“ Maskvoje. Tai jo 
tarnybinis paaukštinimas darbe, jis 
bus atsakingas už naftos rafinavimą ir 
jos pardavimą.

Petras Leonavičius išvyksta užimti 
pareigų Maskvoje birželio viduryje.

SVEČIUOSE VILNIAUS 
’’NERINGOS" VIEŠBUČIO

DIREKTORĖ
Vlada Razumienė šiuo metu sve

čiuojasi ir mokosi Londone.
Sekmadieni, gegužės 23 dieną, ji 

apsilankė Londono Šv. Kazimiero 
Šventovėje, po pamaldų parapijos 
svetainėje susitiko su londoniečiais, 
pasidalino mintimis. Ji kvietė londo- 
niečius atvykus i Vilnių visuomet ap
sistoti "Neringos“ viešbutyje; jeigu su 
Lietuvos pasais - bus nuolaida. Vieš
butis greitai bus privatizuojamas. Ji 
kvietė londoniečius dalyvauti šioje 
privatizacijoje, pasidaryti viešbučio 
dalininkais-akcininkais ir turėti turto 
dalį pačiame Vilniaus centre.

Be to, "Neringos“ viešbučio direk
torė atkreipė dėmesį, kad Lietuvai 
šiuo metu reikalinga parama, ypač ne
galios ištiktiems, seniems žmonėms, 
našlaičiams.

S. Kasparas

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė gavo šias aukas: 

100 svarų- Stasė Pučinskienė, nuoširdi 
visos lietuviškos veiklos rėmėja, gy
venanti Nottinghame, 
10 svarų - Kitty Chadwick. Irondonas.

Fondo vadovybė reiškia nuoširdžią 
padėką aukotojams. Didelės ar mažos 
aukos visuomet yra laukiamos:

British-Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania 
21 'Ihe Oval
London E2 9DT.

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

BRADFORDE
BRITŲ-BALTŲ SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS
Pirmas Britų-Baltų Sąjungos meti

nis susirinkimas įvyko gegužės 15 d. 
latvių klubo salėje.

Oficialiojoje dalyje painformuota 
apie Sąjungos veiklą, kurią norima 
praplėsti verbuojant narius, renkant 
mokslinę literatūrą apie Baltijos 
kraštus.

Valdyba palikta ta pati: pirm. G. 
Tamson, sekr. dr. E. Haiwood, ižd. 
Danbitis.

Sąjungos būstinė - Bradfordo Uni
versitete.

Po oficialiosios dalies paskaitą 
skaitė p. Mark Wate-hom iš Britanijos 
užsienio reikalų ministerijos tema: 
"Ką Britanija daro Baltijos valsty
bėms“.

Susirinkime dalyvavo Estijos am
basadorius, Latvijos ambasados pa
tarėjas, apie 40 lietuvių, latvių ir estų.

Surengtos visų trijų tautybių paro
dėlės. Buvo medžio drožinių, odos 
dirbinių, juostų, lėlių, gintaro papuo
šalų, albumų, spaudos, žemėlapių. Ne
sigiriame, bet lietuvių stalas buvo tur
tingiausias: ant mūsų stalo puikavosi 
Vyties klubo albumas, dar prieškari
nės Nepriklausomos Lietuvos monetų 
rinkinys ir didelis gabalas gintaro 
(Brazdeikių). Mūsų stalą parengė 
Christina Micutienė, jai talkininkavo 
V. Gurevičius, P. Pucevičius, Brazdei
kis ir kt.

JONINĖS IR PETRINĖS NOTTINGHAME
Nottingham© moterų draugija birželio 19 d. 18.30 vai 

Latvių klube
(1A Standhill Rd., Carlton Hill, Nottingham) 

ruošia Jonines ir Petrines.
įėjimas - 5 svarai asmeniui.
Bus šilti ir šalti užkandžiai, turtinga loterija.
Užsirašyti iki birželio 17 d. Skambinti tel. 505686-609375.

Kviečiame apsilankyti tautiečius iš arti ir toli.
Moterų draugijos valdyba

Į IŠVYKA PRIE JŪROS J
I v iI Si tradicinė Klubo išvyka bus liepos 3 d. (šeštadienį). į 
i Išvažiuosime nuo Klubo patalpų 8.30 vai.; nuo I 
| bažnyčios - 9 vai.

Kaina £3, norintys važiuoti užsirašo Klube.

PAGALBA PADEDA IŠGYVENTI 
IR ĮPAREIGOJA DARBUI

Norime nuoširdžiai padėkoti mie
liems bičiuliams H. Piščikienei, F. Sen
kui, P. Leonovič, P. Zurenkui. S. Kas
parui, B. Černiui ir kitiems iš Britų- 
lietuvių vaikų fondo. Jų dėka džiaugtis 
vasara šiandien gali dar 24 Lietuvos 
vaikai: 11 iš Vilniaus, 2 iš Panevėžio, 
9 iš Kauno, 2 iš Šiaulių. Didžiojoje Bri
tanijoje gyvenančių tautiečių nupirkti ir 
atsiųsti invalidų vežimėliai atvėrė nega
lios palaužtiems vaikams duris į pasau
lį, palengvino slaugos naštą jų šei
moms. Vargu ar įmanoma žodžiais nu
sakyti motinų dėkingumą.Taip pat 
dėkojame už drabužėlių siuntą, kuri, 
beje, kaip ir visa kita, rūpestingosios R. 
Solominienės dėka nukeliavo į 7 Lietu
vos rajonus: Kėdainius. Šiaulius, Jona
vą, Panevėžį. Pasvalį, Anykščius, Bir
žus. Tai labai didelė parama.

Norėčiau paminėti ir Bartusevičių 
šeimą iš Vokietijos, Balbučių iš Aust
ralijos, daug lietuvių iš Amerikos, Ka
nados, kurie taip pat padeda Lietuvos 
vaikams.

Mes Lietuvoje dažnai savęs klausia
me: kaip gyventumėme, jeigu mums 
nepadėtumėte Jūs. gyvenantys toli nuo 
Lietuvos?..

Nors Jūs ir toli gyvenate, bet mes 
jaučiame, kad Jūsų širdys čia, Lietuvoje.

Pagalba mums padeda išgyventi, 
bet kartu ir įpareigoja darbui, ištvermei. 
Esame dėkingi ir drįsiu pažadėti, kad 
stengsimės dirbti, kurti ateitį kiekvie
nam vaikui pagal jo išgales, padėsime

Televizoriaus ekrane P. Pucevičius 
rodė koncertų bei meno parodų video
įrašų ištraukas.

Visi gražiai kultūringai bendrauda
mi vaišinosi Sąjungos valdybos parū
pintais skanumynais ir kavute.

SKYRIAUS NARIU 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 16 d. įvyko DBL S-gos 
skyriaus metinis narių susirinkimas. 
Pranešimus skaitė pirm. S. Grybas ir 
kas. V. Gurevičius. Pirmininkas trum
pai aptarė skyriaus veiklą. Minutės 
tyla pagerbtas miręs valdybos sekre
torius A. A. Antanas Traška. S. Gry
bas plačiau painformavo apie DBL 
S-gos ir LN B-vės suvažiavimą 
Londone, kuriame dalyvavo.

Diskusijose išreikštas nusivylimas, 
kaip ir protestas, dėl numatomo para
mos "Europos lietuvio“ leidimui nu
traukimo. Pabrėžta, kad laikraštis turi 
eiti, nes tai yra gyvybinis tautiečių 
reikalas. Taip pat pageidauta, kad 
skyriaus veikla būtų tęsiama.

Išrinkta nauja valdyba. Pirminin
kas A. Gerdžiūnas, sekretorius A. 
Blinstrubas ir kasininkas V. Gurevi
čius.

Prašyta, kad skyriaus reviziją 
atliktų Vyties klubo revizijos komite
tas.

Susirinkimui pirmininkavo S. 
Grybas, sekretoriavo A. Gerdžiūnas.

Pasivaišinta V. Gurevičiaus pa
ruoštais užkandžiais.

A. Bučys

tapti pilnateisiais visuomenės nariais.
Dana Migaliova 

"Vilties“ bendrijos Vilniaus miesto 
tarybos pirmininkė

MALONU BŪTU PASIMATYTI 
KLAIPĖDOJE

Klaipėdos miesto vaikų ligoninė 
aptarnauja ir gydo vaikus ne tik iš 
Klaipėdos, bet ir iš 8 Žemaitijos rajonų 
bei Palangos ir Nidos miestų. Turime 
sunkumų apsirūpindami medikamen
tais, švirkštais, dezinfekcinėmis me
džiagomis, medicinine aparatūra, mai
tinimo mišiniais vaikams, tvarsliava, 
medicinine įranga. Balandžio 24 d. į 
mūsų ligoninę atvyko p. p. Pat ir Ron 
Woolley iš Wales (Velso) su labdaros 
siunta. Jie Didžiojoje Britanijoje suor
ganizavo humanitarinės pagalbos Klai
pėdos vaikų ligoninei kampaniją. Labai 
malonu, kad daug žmonių prisidėjo 
prie šio vajaus. Ir, ypač malonu, kad 
pagelbėjo ir mūsų tautiečiai, gyvenan
tys Anglijoje - tai Binninghamo lietu
viai. Gavome trumpą laiškelį nuo p. V. 
Remeikos, iš kurio apie tai sužinojome.

P. Pat ir Ron Woolley atvežė medi
kamentų, drabužių, maisto, saldumy
nų, žaislų vaikams, panaudotos medi
cininės aparatūros ir 1.1. Mes labai dė
kingi visiems geros širdies žmonėms, 
padėjusiems mūsų ligoninei, mūsų 
mažiems pacientams.

Malonu būtų pasimatyti su šiais 
žmonėmis ir Klaipėdos vaikų ligoninėje.

Antanas Mandetka
Klaipėdos vaikų ligoninės 

vyriausiasis gydytojas

PASAULYJE
Ne tie susitarė

Kai radijas pranešė iš Niujorko, 
kad buvo pasiektas susitarimas dėl 
Bosnijos, ne vienas apsidžiaugė, ma
nydamas, jog tai yra susitarimas taip 
serbų, chorvatų ir musulmonų sustab
dyti kariškus veiksmus ir toliau taikiai 
gyventi. Deja, tai buvo tik susitarimas 
tarp Amerikos ir Europos, ieškant 
bendros linijos Bosnijos reikaluose. 
Mat iki šiol Amerika norėjo bombar
duoti Serbiją iš oro ir apginkluoti mu
sulmonus. Europiečiai tam prieštara
vo, reikalaudami, kad Amerika irgi 
pasiųstų savo kariuomenę į Bosniją 
humanitarinės pagalbos priežiūrai, 
Jungtinės Valstijos nenorėjo to daryti. 
Gal daugiausia Rusijos užsienio reika
lų ministro Kozyrevo tarpininkavimo 
dėka susitarta palikti tokią padėtį Bos
nijoje, kokia dabar yra, tik įsteigti ke
lis saugius punktus musulmonų pabė
gėliams priglausti. Tas reiškia, jog ser
bų ir chorvatų užkariavimai ir etniniai 
valymai įteisinami, nors oficialiai vis 
dar sakoma, kad 10 kantonų planas te
bėra gyvas. Suprantama, kad Bosnijos 
musulmonai išgyvena tragediją, net iš 
musulmoniškųjų kraštų mažai sim
patijų. Europos bendrija dabar gailisi, 
kad savu laiku pripažino Bosnijos ne
priklausomybę. To krašto musulmo
nai prisiekia toliau kovoti.

Tebesiginčijama dėl 
Krymo laivyno

Praėjusių metų vasarą Rusijos ir 
Ukrainos prezidentai Jelcinas ir Krav- 
čiukas susitarė, kad Krymo pusiasaly
je esančiam laivynui iki 1995 metą 
vadovaus bendra rusų ir ukrainiečią 
vadovybė. Tačiau pastaruoju metu iš
kilo naujų konfliktų tarp laivų kapito
nų ir įgulų. Vieni laivai iškėlė Ukrai
nos vėliavas, kiti gi - Rusijos. Ukrai
niečiai agituoja, kad laivai su Rusijos 
vėliavomis paliktų Ukrainą. Rusai sa
ko, kad Sevastopolis buvo, yra ir bus 
Rusijos laivyno bazė ir reikalauja, kad 
visas Krymo pusiasalis būtų grąžintas 
Rusijai.

Kampučija irgi balsuoja
Pilietinio karo nukankintas ir nu

skurdintas kraštas pirmą kartą balsuo
ja už savo atstovus į parlamentą ste
bint Jungtinių Tautų atstovams. Svar 
biausia teroristų organizacija Khmer 
Rouge (vadinamieji "raudonieji khme
rai“), kuri turi 16 000 karių ir yra va
dovaujama garsaus Pol Pot, nužudžiu
si per vieną milijoną žmonių, rinki
mus pasmerkė ir juose nedalyvauja, 
įdomu tai, kad palankiai pasaulyje 
vertinamas princas Sihanouk gina 
"raudonuosius khmerus“. Jis sako, 
kad reikia užmiršti kerštus, kad "rau
donųjų khmerų“ organizacija esanti 
pasikeitusi ir priėmusi budizmą. Ma
noma, jog princas ieško galimybių už
imti aukštą vietą naujoje vyriausybėje 
ir nori patraukti "raudonuosius khme
rus“, kad atsvertų valdančiosios parti
jos įtaką.

Susilpnėjusi opozicija 
Jelcinui

Atrodytų, kad tik įkvėptas balan
džio 25 d. referendumo laimėjimo 
prezidentas Jelcinas išdrįso kviesti 
konstitucinį susirinkimą, kad pakeistą 
dar sovietų laikais priimtą konstituci 
ją. Jis susilaukė mažai pasipriešinimo 
iš parlamento, kuris taip žiauriai kriti
kavo prezidentą. I konstitucinį susinti- 
kimą visos respublikos, net ir mažiau
sios, atsiųs po du atstovus.

Pagarsėjęs Maskvos pučo dalyvių 
teismas, turėjęs teisti 12 žymių Goria 
čiovo laikų vadų už išdavystę, tapo 
beveik palaidotas po to, kai nutarta 
nušalinti visus kaltintojus, atidėti teis
mą neribotam laikui ir pavesti parla
mentui ištirti generalinio prokuroro 
nusižengimus už knygos apie tai išlei
dimą. Visi kaltinamieji yra laisvi, kai 
kurie iš jų yra dalyvavę demonstraa 
jose prieš Jelciną. Tas jų nusikaltimas 
nuversti Gorbačiovą irgi yra abejoti 
nas, nes tvirtinama, jog pats Gorbačio 
vas žinojęs apie pučą.
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