
Tremties keliai...
Buriatija, geležinkelio stotelė Ilka... 

Tai viena iš tūkstančių tremties vietų, 
kur pokaryje atsidūrė stalinizmo aukos 
iš Lietuvos. Čia joms teko patirti sun
kią, katorgišką dalią - miško kirtimas, 
vežimas, iškrovimas, vėl rąstų pakro
vimas į vagonus... Daugybė tremtinių, 
neiškentė bado, šalčio, ligų, mirė.

Šiose vietovėse man teko lankytis 
dar 1973 metais, kalbėjausi su vieti
niais gyventojais apie tremtinius iš 
Lietuvos. Sutikau ir vieną kitą tautietį, 
dėl įvairių priežasčių užsilikusį šioje 
nykioje gyvenvietėje. Grįžęs į Lietuvą 
apie tai negalėjau parašyti spaudoje, 
sovietinė cenzūra griežtai sekė, kad 
apie tremtinius viešai nebūtų kalbama. 
Net turėjau nemalonumų, kad ben
dravau su jais.

Prasmingiau paminėkime 
Lietuvos Kančią

Žemėlapiuose 
nėra Sibiro Lietuvos

Praėjusių metų pabaigoje lietu
vių išeivijos visuomenei prane
šėme apie Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdybos užmojį minint 
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atkūrimo deimantinę su
kaktį išskirtinai prisiminti Lie
tuvos Didžiąją Kančią, patirtą per 
Antrąjį pasaulinį karą bei jo 
palikimą - okupaciją ir jos įamži
nimui paruošti ir išleisti Lietuvos 
Kančios istoriją.

Sukaktį minėdama, vasario 
mėnesį PLB valdyba paskelbė 
Lietuvos Kančios istorijos apimtį, 
sąmatą, darbo talkos užuomazgą 
Lietuvoje ir pranešė apie pradėtą 
darbą - pirmasis tomas jau atiduo
tas spausdinti.

Nors Lietuva okupantų buvo 
kankinama be pertraukos ištisus 
penkiasdešimt metų, ir dėl to sun
ku pasakyti, kuriais laikotarpiais 
lietuviai labiausiai kentėjo, tačiau 
ryškiausi tos kančios liudininkai 
lieka didieji lietuvių vežimai į 
Sibirą, prasidėję 1941 birželio 14- 
15 dienomis ir daug kartų karto
jęs!, kol arti pusės milijono Lie
tuvos gyventojų buvo išvežta į 
amžino įšalo žemę kentėti ir mirti. 
Todėl birželio mėnuo yra tapęs

LIETUVOS 
DIDŽIOSIOS

KANČIOS MĖNESIU
ir kiekvienais metais to mėne

sio keturioliktoji ir penkioliktoji - 
pirmųjų vežimų dienos - gedulin
gai minimos.

Šiais Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo deimantinės su
kakties metais Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba kviečia 
išeivijos visuomenę Kančios die
nas paminėti plačiau, iškilmingiau

Nuotraukoje, kurią padariau lietu
vių kapinėse, matote mane lydėjusią 
vieną iš ten gyvenusių tremtinių Zofi
ją Dobrovolskienę. Ji su dviem dukre
lėmis. naujagimiu ir vyru Stanislovu 
1948 metais buvo išvežti iš vasaros 
žalumynuose skendinčios sodybos 
Aukštadvario kaime, esančio ties da
bartinių Kėdainių ir Panevėžio rajonų 
riba. Sūnelis pakelyje į tremties vietą 
susirgo, ilgai verkė, nusilpo ir mirė. Jis 
liko Omsko mieste... Jam karstelį 
tremtiniai paskubom sukalė iš tvoros 
lentgalių... Z. Dobrovolskienė dabar 
gyvena Maskvoje, susirašinėjame su 
ja. Kitoje nuotraukoje matote išlikusį 
baraką, kuriame gyveno tremtiniai.

Algimantas Žižiūnas

ir ryžtis padėti mums jas įpras
minti šešiolikos ar daugiau tomų 
lietuvių ir bent anglų kalbomis 
išleistoje Lietuvos Kančios istori
joje.

Kaip jau anksčiau jums buvo 
pranešta, birželį - Lietuvos Di
džiosios Kančios mėnesį mi
nėdama, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdyba skelbia lėšų 
telkimo vajų Lietuvos Kančios 
istorijai ir visus išeivijos lietuvius 
kviečia nors ir kuklia auka šį jos 
didelį, sunkų, bet ir labai svarbų 
darbą paremti. Netrukus Jūs 
gausite po asmenišką PLB valdy
bos įgaliotinių laišką, nuodugniau 
paaiškinantį užmojo apimtį, są
matą, kaip ir kur auką siųsti. Į 
daugelį iš Jūsų bus kreipiamasi 
asmeniškai žodžiu ar telefonu. 
Bus ir skelbimai spaudoje, nuro
dantys. kur ir kaip prie to darbo 
prisidėti. Labai prašome - atsi
liepkite. Atsiliepkite teigiamai, 
nepaisydami aukos dydžio. Už 
kiekvieną auką PLB valdyba bus 
jums labai dėkinga, nes ji prisidės 
prie Didžiosios Lietuvos Kančios 
parodymo pasauliui, kartu įspė
dama saugotis patiems didiesiems 
galiūnams ir saugoti mažuosius 
nuo tokių šiurpių ir brutalių oku
pacijų, kokias moderniam dvi
dešimtojo amžiaus pasauliui 
nuožmia jėga buvo užkrovę žiau
rūs diktatoriai Stalinas ir Hitleris.

O jeigu asmeninio laiško ir 
negausite, bet norėsite Lietuvos 
Kančios istorijos leidimą paremti, 
siųskite auką per savo krašto 
lietuvių bendruomenės valdybą.

Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

Žinomi Lietuvos kino meistrai 
Petras Abukevičius ir Vytautas Da- 
maševičius po didelių paieškų pra
ėjusią savaitę Vilniuje rado ir nufil
mavo 93-uosius einančią senutę 
Ievą Šulienę arba, kaip ją vadina 
pažįstami, "babą Ievą".

- Ji gimė Baisogaloje, bet... ne 
toje, kuri yra Lietuvoje, netoli Rad
viliškio, o Sibire, prie Tomsko. - 
pasakoja P. Abukevičius. - Babos 
Ievos tėvai su keliomis dešimtimis 
tautiečių ten persikėlė 1882 metais 
pavilioti carinės valdžios pažadų, 
kad gaus kiek nori žemės, miško ir 
galės prasigyventi... Taip tolima
jame Sibire ir atsirado Baisogalos 
bei Šeduvos kaimai. Juose dabar 
likę tik kažkada buvusių namų 
pamatai, bendros abiejų kaimų 
gyventojų kapinės. Į Lietuvą baba 
Ieva atvažiavo 1952-siais ir pasi
liko. Į tėvų žemę parvežė ir vyro 
palaikus. Jis mirė 1937-siais. ji liko 
vargti viena su šešiais vaikais. Kas 
įdomu? Gimusi Sibire, ten augusi ir 
tiek metų gyvenusi, baba Ieva 
puikiai kalba lietuviškai Baisogalos 
tarme. Truputį ligota, truputį blogai 
mato ir girdi, bet puikiai dainuoja 
senąsias lietuvių dainas, nors ir 
bėdojo, kad dabar peršalusi, skauda 
gerklę. Ta (Jovana - iš tėvo, kuris, 
pasak jos, buvo tikras lietuvis, 
vaikams daug pasakodavo apie 
gimtinę, lietuviškas dainas dainuo
davęs. pasakas sekdavęs net nakti
mis.

Su Ieva Šuliene susitiksime, iš
girsime jos dainas, jos prisimini
mus apie gyvenimą Sibire nauja
jame P. Abukevičiaus ir V. Dama- 
ševičiaus filme, kurio premjera per 
Lietuvos televiziją įvyks birželio 
14-ąją. Jis vadinasi "Sibiro Lie
tuva". Tai paskutinis šių autorių fil
mas iš trilogijos, pasakojančios 

apie Lietuvos ir jos vaikų sudėtin
gus, tragiškus likimus per pastaruo
sius porą šimtą metų.

Pirmasis trilogijos filmas - 
"Gėlė ant tako“. Jis primena Lietu
vos istoriją nuo 1800-ųjų metų iki 
dabarties dienų, pasakoja apie mū
sų tautos kovą už savo valstybės 
išsaugojimą ir atkūrimą. Šioje juos
toje nemažai unikalių, Lietuvos 
masiniam žiūrovui nematytų kadrų 
iš sovietmečio pradžios. Pirmąkart 
matome kino vaizdus iš 1941-ųjų 
birželio mėnesio lietuvių sukilimo 
Kaune, kai prasidėjo karas.

- Filme parodome, kaip 1940- 
siais atėję okupantai pirmiausia 
nukerta valstybės galvą - sunaikina 
Lietuvos Respublikos karininkus, 
po to atima jos protą - mokytojus, 
kunigus, mokslininkus, niokoja jos 
kūną - išveža ūkininkus, - pasakoja 
P. Abukevičius. - Lietuva - kaip ta 
gėlė, auganti prie tako tarp didelių 
kaimynų; jie ją trypia praeidami, 
atrodo, visai nulaužia, sunaikina. 
Bet maža, gležna gėlelė išsaugoja 
gyvastį, randa jėgų prasikalti pro 
storiausią žemės plutą, pralaužia 
net betoną ir vėl gražiai žydi, noki
na gyvybės sėklas...

Būdamas trylikametis Petras 
Abukevičius pirmąkart pamatė rusų 
tankus gimtajame Pumpėnų mieste
lyje, keliolika kilometrų nuo Pasva
lio. Sovietinė okupacija, karas 
skaudžiai kliudė ir jo šeimą, su
darkė artimųjų likimus. Vieną brolį 
suėmė ir išvežė vokiečiai, jis at
sidūrė Australijoje, kitas 10 metų 
praleido tremtyje Vorkutoje.

Pasirinkęs kino operatoriaus ir 
režisieriaus kelią Petras Abuke
vičius per daugiau kaip 30 darbo 
metų sukūrė apie pusšimtį doku-
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Įvykiai Lietuvoje

Jaras Alkis Vilniuje
l Vilnių atvyko Didžiosios Bri

tanijos lietuvių sąjungos direk
torių valdybos pirmininkas J. 
Alkis. .lis susitiko su Seimo užsie
nio reikalų komiteto nariais ir 
išsakė išeivijoje rūpimus klausi
mus: dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės ir pasų gavimo prob
lemų; dėl Lietuvos ambasadoriaus 
situacijos Londone; dėl prekybos 
santykių palaikymo tarp Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos. Plačiau 
apie jo viešnagę - kitame ”EL“ 
numeryje.

Mantijos ir ženklai 
teisėjams

Lietuvos teisingumo ministras J. 
Prapiestis įteikė mantijas ir specia
lius ženklus aštuoniems Konstituci
nio Teismo teisėjams. Konstitucinio 
Teismo pirmininkui J. Žiliui teisėjo 
simboliai įteikti kiek anksčiau - po 
priesaikos.

Teisėjų mantijas ir ženklus gavo 
ir 45 Aukščiausiojo Teismo teisėjai. 
Iš viso jau yra pasiūta 350 tokių 
mantijų: jomis pirmąkart pokario 
metais pasidabins visi Lietuvos 
teisėjai.

Penktosios Sąjūdžio 
metinės

Penktųjų Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės įkūrimo metinių proga susi
tikti Seimo rūmuose Prezidentas A. 
Brazauskas pakvietė visus 35 Sąjū
džio iniciatyvinės grupės narius.

Sąjūdžio Seimas nutarė, kad ket
virtasis Sąjūdžio suvažiavimas 
įvyks spalio 14 d. Seime diskutuota 
dėl Sąjūdžio ateities.

Kariuomenės ir 
visuomenės 

suartėjimo šventė
Kaune įvyko Lietuvos kariuome

nės ir visuomenės suartėjimo šven
tė. Iki 1940 metų ji vykdavo kasmet.

Šventė buvo skirta 1863 metų 
sukilimo 130-osioms metinėms bei 
Krašto apsaugos ministerijos atsikū
rimo trečiosioms metinėms. Buvę 
Lietuvos Respublikos armijos ir 
šiandien tarnaujantys karininkai bei 
kariai. Lietuvos savanoriai, šauliai 
dalyvavo žuvusiųjų už Lietuvos ne
priklausomybę pagerbimo cere
monijoje. Ant nežinomojo kareivio 
kapo padėta vainikų ir gėlių.

Buvo surengtas karinės techni
kos paradas. Mieste visą dieną grojo 
dūdų orkestrai.

Nupirkta buvusi KGB vila
Aukcione už 745 500 JAV dole

rių parduoti Palangos poilsio namai 
"Vilija“, dar žinomi kaip buvusi 
KGB vila. Pradinė 1988-aisiais sta
tyto pastato kaina - 710 tūkst. dole
rių. Tai 17-tas objektas Lietuvoje, 
parduotas už konvertuojamą valiutą.

Trijų aukštų pastatą netoli jūros 
su 52 kambariais, 24 vietų kavine 
bei suomiška pirtimi, kurio bendras 
plotas - 2222 kvadratiniai metrai, 
pirko Palangos gyventojas. Iki tol ji 
priklausė Vaikų sveikatos centrui.

Visos gautos lėšos bus panaudo
tos Palangos tiltui atstatyti.

Lietuviai pralaimėjo 
ispanams

Vilniuje įvyko pasaulio futbolo 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuvos rinktinė žaidė su Ispa
nijos futbolininkais ir pralaimėjo 
0:2. Svečiuose irgi buvo pralaimė-
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Žemėlapiuose nėra Sibiro Lietuvos
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mentinių, mokslo populiarinimo 
filmų, ir dauguma jų - apie gamtą. 
Paminėsiu tik nepamirštamas 13 
serijų apie meškutės Nidos nuoty
kius Lietuvos giriose, tris serijas 
’’Vilkų“ - tuos ir kitus jo filmus 
matė daugelio pasaulio šalių tele- 
žiūrovai. Atsimenu, kokį didelį 
įspūdį mums padarė prieš gerą de
šimtmetį prie Bebrūsų ežero. Mo
lėtų rajone, susitikime su jaunais 
žurnalistais P. Abukevičiaus paro
dyti ’’Vilkai“, jo žodžiai, kad tie 
žvėrys garbingesni nei žmonės, 
auką puolą tik iš alkio, šiaip sau 
užsimanę jos nekankina, nesityčio
ja. Toks alegorinis kalbėjimas ska
tino mąstyti, kritiškiau suvokti su
pančią aplinką. Kaip dabar supran
tu, filmuodamas daugiausia gyvū
nijos ir augalijos pasaulį, P. Abu- 
kevičius ne tik ugdė žmonių meilę 
gamtai, bet ir pats stengėsi išsau
goti vidinę laisvę, išvengti tarnavi
mo propagandinei to meto kon
junktūrai. Su kino ir videokamero
mis jis daug keliavo ne tik po Lie
tuvą, bet ir po Sibirą, Tolimuosius 
Rytus.

- Kai tų kraštų vietiniai gyvento
jai sužinodavo, kad aš iš Lietuvos, 
dažnai neprašyti papasakodavo apie 
mūsų tautiečius tremtinius, parody
davo tas vietas, kur jie gyveno, 
palaidoti. Ten susitikti teko tik vie
ną kitą tremtinį - lietuvaitę Maga
dane, vyresnio amžiaus žmonių 
Kamčiatkoje, Kazachstane. Visa tai 
man buvo savotiškas dvasinis pa
siruošimas filmo kūrimui ta tema. 
Kai prasidėjo Atgimimas, nega
lėjau likti nuošalyje, jaučiau parei
gą pagal savo sugebėjimus prisidėti 
prie tautos kančios, tremtinių li
kimų įamžinimo, su įkvėpimu da
riau tą darbą, - sako P. Abukevi- 
čius.

“Sugrįžimas“ - antrasis trilogijos 
filmas. Tiesa, jis buvo padarytas

SEHWIOS EDUENOS
Ar reikalingi Lietuvai 

kalėjimai?

’’Lietuvos aidas“ spausdina 
Loretos Jastramskienės straipsnių 
seriją apie Alytaus kalėjimą - 
’’Dešimt Dievo įsakymų ir devyni 
pragaro ratai“.

Birželio 1 d. numeryje rašoma: 
“Kolonijos viršininkas K. Balza- 
ris, paklaustas, ko nederėtų rašyti 
apie šią įstaigą, atsakė: “Tik nera
šykite, kad čia sėdi angelai. O vi
sa kita - rašykite“. Kolonijoje iš 
tiesų ne angelai. Straipsnio autorė 
supažindina su kai kuriomis isto
rijomis. "Vaikelis grįžo iš mo-. 
kyklos, namuose buvo vagys: su
spaudė berniukui smilkinius, nu
tempė į vonią ir įmurkdė galvą į 
kibirą su vandeniu... Vaiko žudi
kas gavo 15 metų“. Kolonijos vir
šininko pavaduotojo teigimu - 
"kol kas kolonijoje sėdi tik “ran
kos ir kojos“ - nusikaltimų vyk
dytojai. “Protai“ - vaikščioja lais
vėj. Jeigu čia “protai“ sėdėtų - bū
tų blogai, nežinia, kokių reikėtų 
tvorų“. (“Protai“, matyt, nelyg an
gelai - nepasiekiamose aukštybė
se sėdi.. - aut.). Straipsnyje su vil
timi pažymima, kad kaliniai dabar 
laukia amnestijos - “buvo atvažia
vusi komisija iš Vilniaus ir pasa
kė, kad pats Prezidentas ėmėsi jų 
reikalų“.

Gina savo lyderį

"Respublikos“ 06 01 dienraš
tyje išspausdinta informacija:

“Lietuvos žmogaus teisių gy
nimo sąjungos vadovybė išplatino 
pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
prieš dvejus metus, apkaltintas 
padaręs melagingą nusikaltimą. 

pirmiausia, kai P. Abukevičius ir 
V. Damaševičius dar negalvojo, jog 
ta pačia tema sukurs tris filmus. 
Kaip žinomus keliautojus ir kino 
metraštininkus, juos pakvietė Kau
no tremtinių klubas įamžinti, kaip į 
Lietuvą iš Lenos deltos salų parve
žami tautiečių palaikai. Manė nufil
muoti trumpą siužetą, o išėjo visos 
valandos jaudinantis, skaudus ir 
patiems, ir žiūrovams filmas. "Su
grįžimas“ į ekranus išleistas 1990- 
siais, rodytas per televiziją, buvo 
nuvežtas į Ameriką, Didžiąją Bri
taniją pažiūrėti tautiečiams.

- Kai pradėjome gilintis į temą, 
supratome, kad turime papasakoti ir 
tai, kas buvo prieš SUGRĮŽIMĄ 
BE SUGRĮŽIMO, kaip mes su Vy
tautu Damaševičiumi dar vadiname 
tą savo filmą. Ir sukūrėme "Gėlę 
prie tako“. Gegužės mėnesį šis fil
mas pirmąkart parodytas per Lie
tuvos televiziją. Už kelių dienų 
premjera įvyko ir Maskvoje. “Gėlę 
prie tako“ pamatė tautiečiai, su
sirinkę į Rusijos lietuvių bend
ruomenės steigiamąjį suvažiavimą,
- pasakoja P. Abukevičius. - “Sibi
ro Lietuvoje“ pasakojame apie da
bar Rusijoje gyvenančius tautie
čius, primename tai, kaip jie atsi
dūrė svetimame krašte. Sibire mes 
radome babos Ievos pažįstamą, irgi 
jau senutę, nufilmavome ją. Irgi 
dar kalba lietuviškai, Baisogalos 
tarme.

Kitas "Sibiro Lietuvos“ herojus
- tik prieš metus iš Igarkos su 
žmona sugrįžęs, dabar Ariogaloje 
gyvenantis Pranas Daugnora.

- Filmuojant man visą laiką ne
davė ramybės klausimas, tik nedrį
sau garsiai jo ištarti: kodėl to 
žmogaus rankos baigiasi riešais, o 
dirba, valgo lyg turėtų abi plašta
kas? Pats pasipasakojo: iškart po 
karo pamatė vaikus žaidžiant su 
mina, juos gelbėdamas išplėšė tą 
mirties užtaisą, nešant jis sprogo.... 
Nors ir turėjo sužalotas rankas.

buvo areštuotas ir tiek pat laiko be 
teismo nuosprendžio laikomas ka
lėjime sąjungos vadovas A. Čeka- 
navičius. Sąjunga mano, kad pa
grindinė susidorojimo priežastis - 
kai kurių, ypač Kauno m. valdi
ninkų korupcija, kyšininkavimas“. 
Straipsnyje pažymima, kad Sąjun
gos speciali komisija, tyrusi pateik
tus kaltinimus savo vadovui, nus
tatė, kad jie yra melagingi ir sufab
rikuoti. A. Čekanavičius ne kartą 
buvo fiziškai kankinamas, teisėjo 
buvo atsisakyta iškviesti ir ap
klausti teisme svarbius liudytojus, 
atsisakyta teisiamajam suteikti 
teisme paskutinį žodį. Žmogaus 
teisių gynimo sąjunga įžvelgia 
pavojų Nepriklausomos Lietuvos 
politiniam gyvenimui - pažymima 
laikraštyje.

Kylant mokesčiams - 
ar saugu po savo stogu?

Apie Lietuvoje atsiradusias nau
jas pareigas - teismo anstolius - ra
šoma ” Pi rmadienio" N r. 21 laik
raštyje.

“Regis, pareigos kaip pareigos. 
Bet per jas dažnokai atsiduriama 
nemalonioje situacijoje. Nenuos
tabu. Argi gali draugiškai ir malo
niai pasišnekučiuoti su žmogum, jei 
nori gauti iš jo pinigų sumelę (tegul 
ir priteistą) arba įtikinti, kad jam 
reikia kraustytis iš buto. Vargu. 
Teismo antstolis virsta viso blogio, 
persekiojusio nelaimėlį nuo teismo 
pradžios, įsikūnijimu“. Lietuvoje 
antstoliai dažniausiai išieško polici
jos uždėtąsias baudas, dar dažniau - 
alimentus. Bet pasitaiko ir ypač 
nemalonių bylų - tai iškeldinimas. 
"Jų sprendimų įvykdymui priešina
masi. Dažnai - stipriai. Antstoliui 

Pranas Daugnora buvo ištremtas į 
Sibirą, nes pokaryje padėjo parti
zanams, - pasakoja P. Abukevičius. 
- Prano Daugnoros didžiausias rū
pestis - kad jo vaikai sugrįžtų į Lie
tuvą. Jis prisiekė Dievui, kad pa
darys viską, ką gali, kad kuo dau
giau lietuvių parvyktų namo iš 
tremties. Jis tvirtai įsitikinęs, jog 
visi lietuviai turi grįžti į gimtines - 
gyviesiems tai kraujo šauksmas. Ir 
pareiga pasirūpinti mirusiųjų pa
laikais. Pranas Daugnora jau du 
kartus buvo nuvykęs į Sibirą jų 
parvežti.

“Sibiro Lietuvoje“ sutiksime ir 
Julių Bernatonį, šiuo metu gyve
nanti Tomske. Pasak jo, į Tėvynę 
grįžti sugebės ne visi tautiečiai, 
nors ir labai norėtų. Daug tokių, 
kurie sukūrė mišrias šeimas arba 
beveik nebemoka lietuviškai, ten 
šaknis įleidę vaikai, palaidoti ar
timieji, ten neblogai įsikūrę, turi 
darbą, o kaip bus Tėvynėje - ne
aišku. Visa tai stabdo apsisprendi
mą. Pats J. Bernatonis prisipažįsta, 
kad dar nenutaręs, grįžti ar ne.

- Manau, jog nieko nėra baisaus, 
kad dalis tautiečių nutars negrįžti į 
Lietuvą, - sako P. Abukevičius. - Ir 
Šiaurės bei Pietų Amerikoje, ir 
Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
kituose kraštuose yra lietuvių ko
lonijos. Tik liūdna, kad visiems 
jiems gresia nutautėjimas. Filme 
“Gėlė ant tako“ yra epizodas, kai 
riestanosė gelsvaplaukė lietuvaitė 
skaito eilėraštį “Lietuva“, sukurtą 
rusų kalba... trūksta lietuviškų 
žodžių. Nufilmavome ją Sibire, jos 
proseneliai iš tų, kurie praėjusio 
šimtmečio pabaigoje ten persikėlė. 
Buvau Amerikoje, ne ką turtin
gesnė ir kai kurių tautiečių vaikų 
kalba, maišoma su angliškais žo
džiais. Man regis, labai reikšminga, 
kad kuriama Rusijos lietuvių ben
druomenė, tai mes irgi parodome 
naujajame filme. Jeigu bendruo
menė sutelks pastangas išsaugoti 

kartais net su policija tenka ardyti 
barikadas, laužti duris. Pirmame 
aukšte galima išimti langus. Ar 
negaila antstoliams tų. kurie bylo
je buvo atsakovais? Juk ne visi jie 
asocialūs, nors visko pasitaiko. 
Antstolis irgi žmogus. Bet iš gai
lesčio duonos nevalgysi. Pir
miausia - Jo Didenybė Įstatymas". 
(Pamąstymui - įdomu, kokia dalis 
iškeldintųjų kėlė savo metu tri
spalves, stovėjo Baltijos kely, bal
savo už laisvą Lietuvą? - aut.).

Lenkai juokiasi iš 
lietuviu

"Europos“ Nr. 12 laikraštyje 
spausdinamas straipsnis "Už 
alaus skardinę keliskart per die
ną“, kuriame iškeliami nusi
skundimai Lietuvos pasieniečių 
darbu Lenkijos pasienyje.

“Šiuo metu Lenkijoje popu
liariausia ir paprasčiausia kontra
banda iš Lietuvos ir kitų buvusių 
SSRS respublikų - cigaretės ir spi
ritas... Tačiau lenkų muitininkai 
labai sugriežtino kontrolę ir įvežti 
kontrabandą ne taip jau lengva" - 
rašoma straipsnyje. Kitaip yra 
Lietuvos pusėje. Lenkijoje stebi
masi neefektyviu lietuvių pasie
niečių, kitų pasienio tarnybų dar
bu. Šito, deja, negalima pasakyti 
apie lietuvius. "Žemina save Lie
tuvos pareigūnai, kurie už vokiško 
alaus "skarbonkę“, kainuojančią 
200-300 talonų, neantspauduoja 
pereinančių per sieną lenkų pasų. 
O tai sudaro galimybes per parą 
ne vieną kartą pervažiuoti sieną. 
Patys kyšius duoda, o vėliau iš lie
tuvių juokiasi. Lenkų pasieniečių 
taip pigiai nepapirksi, todėl ir 
siūlyti tokias "dovanėles“ niekas 
nedrįsta". Straipsnyje kviečiama 
pamąstyti apie perspektyvą...

V. Dimas

lietuvybę, kurti lietuviškas mokyk
las, palaikyti ryšius su Lietuva, 
lengviau bus tautiečiams nepamiršti 
tautinių šaknų. O Lietuva turėtų 
daugiau juos palaikyti. Tarkim, re
dakcijos tikrai nenuskurstų, jeigu 
siųstų bent į didesnius tautiečių tel
kinius savo leidinius - jie labai to 
prašo. Lietuviškos spaudos gavimo 
problema labai aktuali.

Kodėl autoriai filmui parinko 
tokį pavadinimą “Sibiro Lietuva“?

- Čikagoje visas rajonas vadina
mas Lietuva, ten gali tik lietuviškai 
kalbėti. Žemėlapiuose išlikusi Ma
žoji Lietuva. Yra ir Sibiro Lietuva, 
- sako P. Abukevičius.

- Tūkstančiai lietuvių ištremta į 
Sibirą, kai kas ir savo noru ten nu
vyko. Ten daug mūsų tautiečių ka
pų, daug jų gyvena ir gyvens Rusi
jos platybėse, nors ir paliko atšiau
riausias vietas, įsikūrė net didžiau
siuose miestuose, pačioje Mask
voje. Vis dėlto jie toli nuo Tėvynės, 
tremtyje, kurią prisiminus mums 
visada pirmiausia asocijuosis Sibi

Socialdemokratų suvažiavimas

Vilniuje įvyko septynioliktas 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) suvažiavimas. Šiuo metu 
partijoje yra 580 narių, kuriems su
važiavime atstovavo 1 18 delegatų.

Ataskaitiniame pranešime LSDP 
tarybos pirmininkas Aloyzas Saka
las nurodė, kad LSDP Lietuvos po
litiniame gyvenime įsitvirtino kaip 
savarankiška kairiojo centro partija, 
o LSDP frakcija Seime po LDDP ir 
sąjūdžio koalicijos yra įtakingiau
sia. Be kitų dokumentų suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją “Dėl Lietu
vos Respublikos Prezidento vykdo
mos politikos“. Joje, be kita ko, 
sakoma, kad "Prezidentas parodė 
daug išminties, apgindamas savival
dos demokratiją bei įtakodamas 
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ras. Savo naująjį filmą su Vytautu 
Damaševičiumi sukūrėme Rusijoje 
dabar gyvenančių lietuvių garbei.0 
Lietuvoje šis filmas gal padės geri
au suprasti tuos tautiečius, gal pas
katins padėti jiems išsaugoti lietu
vybę.

Petras Abukevičius turi dauj 
planų sukurti filmų apie gamtą 
Taip pat svajoja padaryti filmą apie 
gimnazijos laikų draugą Albiną 
Dumbliauską. Jis buvo kunigu, ne 
įtikęs sovietinei valdžiai turėjo 
dirbti greitojoje pagalboje.Vėliau 
išvyko į Kazachstaną, ten irgi dirbo 
greitojoje pagalboje, buvo vietiniu 
žmonių mylimas ir gerbiamas. & 
katalikais vokiečiais, lenkais išrei
kalavo, kad leistų pastatyti bažny 
čią Karagandoje, pats ją statė, pa 
sak P. Abukevičiaus, labai gražią 
joje dirbo. Jis nuvykdavo ir pas Si 
biro lietuvius, kaip kunigas laiky 
davo Mišias, klausydavo išpažintis 
ir kt. Mirė pernai. Gal bus filmas ir 
apie tai.

Mindaugas Milieflu

Seimo LDDP frakciją atšaukti; 
Seimo nutarimą dėl Vilniaus miesto 
savivaldybės paleidimo ir tiesio
ginio valdymo įvedimo“. Rezoliu 
cijoje konstatuojama, kad Prezij 
dento pasirašytas dekretas dėl S. 
Lozoraičio atleidimo iš Lietuvos 
ambasadoriaus JAV pareigų padidi
no įtampą tarp lietuvių Tėvynėje ir 
išeivijoje. Suvažiavimas taip pat iš
reiškė susirūpinimą dėl Prezidento 
pasirašyto Lito komiteto pareiški
mo. kuriame "įtvirtinama socialiai 
pavojinga nuostata keisti talonus) 
litus vienodu santykiu, taip pat pri- 
pažinti teisėtais nelegaliai uždirbtus 
pinigus bei įsipareigojimus jų ne
konfiskuoti“.

Eli
_____________________________
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’’Poezijos pavasarį“ 
visada lydi lietus

Rūmai Vilniuje, K. Sirvydo gatvė
je... Čia daugiau kaip pusę amžiaus 
glaudžiasi Lietuvos rašytojai. Anksty
vas penktadienio rytas. Šurmuliuoja, 
juda, klega ne tik salė, vestibiulis, bet 
ir prieigos. Į skambią lietuvišką šne
ką valdingai skverbiasi anglų, švedų, 
norvegų, vokiečių, lenkų, rusų kalbos 
žodžiai, sakiniai, replikos. "Poezijos 
pavasario - 93" šeimininkai ir svečiai 
dalinasi įspūdžiais iš vakarykščių susi
tikimų su atskirais sostinės kolekty
vais. Vis dar nerimsta aistros, gimu
sios tarptautinės diskusijos "Poezija 
XX amžiui besibaigiant“ metu. Tai 
šventės naujovė: tokia diskusija su
rengta pirmąsyk. Lietuvių kilmės Ka
nados poetas Raimondas Tilipas 
(Pilipavičius) karštai gina savo teiginį, 
kad Lietuva, nors ir laikoma maža tau
ta, bet turi didelę dvasią, čia gyvos tra
dicijos. O didelėje Kanadoje, pasak jo, 
emigrantų krašte, nėra tos tradicijos 
jausmo, ji vis dar mėgina kurti savo 
kultūrą. Poetas turi būti žmogaus dva
sios reiškėjas, nesvarbu, kur jis gyven
tų, kokios tautybės būtų.

Nuošaliau nuo kitų oriai kalbasi es
tų poetas Matsas Tratas su norvegu 
Toru Sorheimu, dvi neišskiriamos 
viešnios iš Danijos Kamilė Kristensen 
ir Lene Heningsen kažką aiškinasi su 
švedu Tobijasu Bergrenu. Penktą kar
tą iš Vokietijos į šventę atvykęs suval
kietis, lietuvių poezijos vertėjas Alfre
das Franckaitis pasakoja savo drau
gams lietuviams, ką naujo lietuviško 
jis pateikęs Vokietijos skaitytojams. 
Lyg žuvis vandeny čia jaučiasi juoda
akė gruzinė Meri Salvašvili, atvežusi į 
Vilnių savo paruoštą šiuolaikinės lie
tuvių poezijos antologiją gruzinų kal
ba. Baltarusių poetas Alesis Rozano
vas lietuviškai dalinasi įspūdžiais iš 
Minsko. Visi šoka sveikintis su tik ką 
atvykusiu Kaziu Bradūnu... Žodžiu, 
K. Sirvydo gatvėje dabar kone visa 
Europos poezija.

Visi poetai laukia autobusų, kurie 
turi juos nuvežti į Kauną, į Lakštinga
lų krantinę - vaizdingą laukymę Pale
mone, kur nuo seno stovi Poezijos 

aukuras. Šiandien jį uždegs lietuvių 
poetas Algirdas Verba, "Poezijos pa
vasario" 29-sis laureatas. O jų sąrašą 
pradeda šios šventės iniciatorius ir 
kūrėjas Justinas Marcinkevičius. 
Ąžuolų vainiku papuoštas 1965 me
lais. Tarp laureatų - E. Mieželaitis ir J. 
Degutytė, A. Miškinis ir B. Brazdžio
nis (pirmas išeivijos poetas, pagerbtas 
1989 m.), J. Vaičiūnaitė ir M. Marti
naitis, Paulius Širvys ir Alb. Žukaus
kas... Penki iš jų jau išėję į Anapus.

Pagaliau autobusų kavalkada paju
da Kauno link. Prie miesto ribos, ant 
Kauno marių ribos poetų laukia 
"Kepurinė", muzika, gėlės, alutis ir 
sūris. Tokia tradicija!

Čia poetų maršrutai skiriasi - skir
tingi maršrutai. Poeto M. Karčiausko 
vadovaujamos grupės, į kurią įtrauk
tas ir šių eilučių autorius, laukia 
Sūduva. Nuo grupės "pabėga“ Lidija 
Šimkutė - jai knieti pamatyti Lakštin
galų krantinę. Važiuojame septyniese: 
į savo gimtuosius Šakius skuba Rai
mondas Filipas su žmona, vengrų kil
mės psichologe Andrea Csank ir gimi
naite Daiva Dulaityte, pastaroji skaitys 
H. Nagio ir Z. Balaišytės verstus poeto 
eilėraščius. Kiti du - poetinio atžalyno 
atstovai - G. Šlepikas ir V. Gedgaudas. 
Abu poetai - ir teatro žmonės.

Šakiuose skiriamės į dvi grupes: 
viena vyksta į Kudirkos Naumiestį, 
kita - į II vidurinę mokyklą. Šiandien 
abiturientams - paskutinio skambučio 
diena, paįvairinsime jų šventę.

Po vidurdienio - poezijos vakaras 
miesto parke. Klausytojų ne itin daug, 
bet tai ištikimi ir nuoširdūs poezijos 
mylėtojai. Prie svečių prisijungia vie
tos poetai.

Tolesnis mūsų maršrutas - Lukšiai. 
Kadaise klestėjusio kolūkio vietoje 
visai nenuskurdusi bendrovė, neblogai 
įsitaisė ūkininkai. Mus lydintys vietos 
valdžios vyrai išduoda paslaptį, kad 
bendrovės kasoje - milijonai. Ir ne tik 
talonų...

Bet į erdvius kultūros namus susi
rinko ne tik tie, kuriems rūpi turtas. Jie 
visi atviri poezijai.

’’Poezijos pavasario-93“ laureatas Algirdas Verba.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Grįžtančius į Šakius mus jau dos
niai pakrapina lietutis. Vadinasi, ir ši 
tradicija gyva, "Poezijos pavasarį“ 
kone kasmet lydi lietus.

Aplankėme Ožkabalius, kur 
sparčiai atkuriama Jono Basanavi
čiaus gimtoji sodyba, kur žaliuoja 
dešimtis hektarų užimantis, visos 
Lietuvos sodintas ąžuolynas.

O Kiršiuose mūsų laukė pats 
Saulius Balandis Bučas, poetės Salo
mėjos Nėries sūnus. Jis noriai pasako
ja apie savo ūkininkiškus reikalus, 
apie 15 galvijų, pasėtus miežius ir 
pasodintas bulves. Tiesa, truputį sielo
jasi, kad lyja šienas, bet lietaus ne
išpasakytai trūko. Jis tvirtai pasiryžęs 
atkurti kitados garsėjusią senelio 
Simano Bučinsko sodybą, paveldėjo 
jo meilę žirgams, ir pagalbininkų būrį 
beturįs. Jau čia. Kiršiuose, gimė šeš
tasis vaikas - sūnus. Tiesa, ne visi jie 
žemės ūkin linkę: vyresnioji duktė 
Salomėja - ištekėjusi, eilėraščius rašo, 
kitas sūnus - Policijos akademijoje 
studijuoja... Žmona aukštaitė, iš Puša
loto. Ji tvirtai, suvalkietiškai valdo 
ūkio vadžias.

Palindę po skėčiais, lakštingaloms 
nuostabiai akomponuojant. skaitome 
po vieną eilėraštį. Paskelbiama S. Nė
ries tėviškėnų įsteigtos premijos lau
reatė. Tai Vilkaviškio gimnazijos 
auklėtinė Petronėlė Orintaitė, dabar 
gyvenanti Los Angelese. bet nenu
traukusi ryšių su gimtine. Ji ištikima 

Salomėjos Nėries moksladraugė ir 
bičiulė.

Prie grupės prisijungusi aktorė 
Rūta Staliliūnaitė skaito jos kūrinius.

Vakarop susirinkome bibliotekoje. 
Tai kitados buvusi J. Basanavičiaus 
vardo gimnazija, kurios klasės gyveni
mui paruošė daugybę šviesių Lietuvos 
žmonių. Tarp jų - ir būrį poetų. Šią 
gimnaziją gimtąja vadina A. Vaičiu
laitis ir K. Bradūnas, J. Švabaitė ir A. 
Baranauskas, P. Karūža ir S. Šemerys. 
Čia be kitų yra mokytojavę J. Krali- 
kauskas ir S. Tamulaitis...

...O sekmadienį visi poezijos 
šventės dalyviai - grįžę iš Skuodo ir 
Anykščių, Radviliškio ir Prienų, 
Elektrėnų ir Alytaus - pažymėję S. 
Daukanto ir V. Mykolaičio-Putino 
dušimtąsias ir šimtąsias gimimo me
tines, - atėjo į senojo Vilniaus univer
siteto K. Sarbievijaus kiemą. Lietus 
susimylėjo, padarė pertrauką, ir čia 
dvi valandas skambėjo poezija. Skaitė 
šeimininkai ir svečiai, šventės laure
atai (jų. kaip paprastai, buvo nemaža) 
ir laurais nepažymėti poetai. Į skam
bią lietuvių šneką jungėsi daugybė 
kitų kalbų. Bet visi suprato, plojo, gė
rėjosi - poezijai nevisada reikia 
vertėjų.

Skaitytojai gaudė poetus ir prašė 
autografų dar spaustuvės dažais 
kvepiančiam tradiciniam almanachui 
"Poezijos pavasaris - 93“.

Petras Keidošius

Anotacijos

Edmundas Arbas-Arbačiaus- 
kas. AIbumas. V., ’’Vaga", 1992.

E. Arbas yra Amerikos ir Pa
saulio lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos "PLIAS/ALIAS“ 
centro valdybos vicepirmininkas, 
Lietuvių fronto bičiulių tarybos 
vicepirmininkas, Baltic Studies ir 
Rezoliucijoms remti komitetų gene
ralinis sekretorius, Amerikos archi
tektų instituto (ALIA) ir Tarptau
tinės politinės platformos asociacijų 
narys. Daug dešimtmečių išeivių 
kūryba mums buvo beveik neži
noma. "Tik dabar, - rašoma albumo 
įžangoje, - prasidėjus tautiniam at
gimimui, ėmėme geriau juos pa
žinti, suvokti jų literatūrą ir dailę 
kaip neatskiriamą visos lietuvių 
kultūros dalį, pajutome tautinės ir 
pasaulio kultūros sąlytį“. Malonus 
netikėtumas buvo architekto Ed
mundo Arbo-Arbačiausko kūrybos 
paroda, surengta didžiausiuose 
Lietuvos miestuose 1990 metais. Jo 
darbų diapazonas labai platus - jis 
projektavo bankų ir universitetų 
pastatų kompleksus, skirtus Ame
rikos visuomenei, pažymėtus inter
nacionalinės architektūros ženklu, ir 
Kalifornijos gyvenamuosius namus, 
lietuvių išeivijai skirtus pastatus, 
monumentus ir paminklus, kur ne
varžo užsakovo poreikiai, kūry
biškai parinkdamas plastinės raiš
kos priemones. Edmundas Arbas ne 
tik talentingas architektas, jis rašo 
straipsnius, skaito paskaitas apie 
architektūrą ir dailę savo tautie
čiams, dirba organizacinį darbą, o 
taip pat ir piešia. Apie jo grafikos 
darbus poetas Bernardas Braz
džionis yra pasakęs: ’’...gėlės ir 
gražuolės - vyraujanti Edmundo 
Arbo grafikos tematika. Gėlės - nuo 
lauko aguonų iki Santa Monikos 
"rojaus paukščių“ ir Visatos kak
tusų, gražuolės - nuo dukterų iki 
žmonos ir kaimynių...“. Prista
tomas albumas supažindina su 
Edmundo Arbo-Arbačiausko dar
bais - jame pastatų fotonuotrau
kos, projektai, spalvotos grafikos 
reprodukcijos.

’’Ubertragung“ - pernešimas iš vieno kranto į kitą
Alfredas Franckaitis - poetas, 

lietuvių literatūros į vokiečių kal
bą vertėjas - sako, kad jo protėviai 
buvo prūsai, kadangi iš Tolmin
kiemio apylinkių daug Franc- 
kaičių yra kilę. Štai aštuonio
liktojo amžiaus pabaigoje Kris
tupą Franckaitį Donelaičio baž

nyčioje krikštijo, gal net pats būrų 
dainius. Gal ir A. Franckaičio pro
senelius? Paskui vedusius vokie
taites, taip ir suvokietėjusius. Poe
tas gimė Karaliaučiuje, tačiau ne
trukus tėvai persikėlė į Lietuvą. Jau 
mokydamasis Kauno šeštojoje gim
nazijoje jis įsimylėjo lietuvių poe-

Alfredas Franckaitis Vilniuje, šių metų 
’’Poezijos pavasario“ šventėje.

Jono Juknevičiaus nuotr.

tus, ypač Mairo
nį, ir pradėjo ver
sti. Dabar jo ver
timų skaičius pri
artėjo prie pus
antro tūkstančio. 
Anksti gimusi 
meilė lietuviškam 
kraštui ir kalbai, 
nostalgija paska
tino prakalbinti 
Antano Bara
nausko "Anykš
čių šilelį", imtis 
Maironio eilių. 
Juozo Grušo 
"Barboros Rad
vilaitės". Putino...

Ilgai po repat
riacijos į reichą 
A. Franckaitis ne
silankė savo jau
nystės žemėje. 
Abejojo, kad bus 
belikę tik skaus
mingi prisimini
mai, nes tiek me
tų taip galėjo vis
ką pakeisti. O 
kaip surinksi karo 
išblaškytus drau
gus. kaip jiems 
paaiškinsi savo 
tautos nuodėmes? 
Tačiau širdies

balsas prieš viską buvo stipresnis. 
Jau po antrosios viešnagės Lietu
voje 1989-aisiais. grįžęs namo į 
Wehrbleck, laiške draugams išliejo 
savo jausmus: "Šių metų Poezijos 
pavasaris tapo mano gyvenime 
viena aukščiausių viršūnių. Šios 
dienos tarsi išsikėlė iš mano kas
dieninio gyvenimo, iškilo aukščiau 
kitų svarbių ir brangių mano gy
venime įvykių. Aš pajutau, kad aš 
Lietuvoje savas, čia mano šaknys“. 
Poetas labai liūdėjo, kai kitais me
tais Lietuvą užklupusi blokada 
sutrukdė jam atvykti į Vilnių.

Susitikau A. Franckaitį šioje 
"Poezijos pavasario“ šventėje. Nors 
ir garbaus amžiaus, nors ir po 
kelionės, jis dalyvavo iki vėlumos 
užsitęsusioje konferencijoje vyriau
sybės rūmuose "Poezija XX am
žiui besibaigiant", triukšmingame 
renginyje Rašytojų sąjungoje "Eilė
raščiai per naktį“, tolimose išvy
kose po Lietuvą. Šį kartą svečias į 
Vilnių atvažiavo kaip reta turtingas. 
Jo turtai - tai leidžiamos ir spaudai 
ruošiamos knygos. Neseniai Vokie
tijoje išėjo spalvingu trispalvės 
viršeliu pasipuošusi Putino eilėraš
čių knyga. Vertėjas stebisi, kad jei 
A. Baranauskas vokiečių tiesiog 
buvo grobstomas. Maironis taip pat 
sudomino, tai Putino kūryba, kuri 
būtent vokiečiams ir gali patikti - 
užsigulėjo. Tačiau darbus reikia 
tęsti. A. Franckaitis pasakojo apie 
Vokietijoje leidžiamą daktaro Ka
zio Paltanavičiaus prisiminimų 
knygą "Gydytojas už spygliuotų 
vielų“. "Vokiečiai tiek mažai žino 
apie lietuvių kraujo kelius. Vorku
tos lageriai už vielų, gydytojo išgy

venimai čia atsidūrus - tai tik vie
nas jų, kuriuo praėjau ir aš. vers
damas knygą."

Tuo pačiu metu, bet jau Vilniu
je. išeis Jurgio Zauerveino eilėraš
čiai. A. Franckaitis surinko jų rank
raščius Lietuvos bibliotekose, pasi
darė kopijas. Knygoje J. Zauervei
no eilėraščiai spausdinami lietuvių 
ir vokiečių kalbomis, o paskutinįjį 
skyrių sudaro tie, kuriuos pats ver
tęs į vokiečių ar prancūzų kalbas. 
"Norėjau parodyti, kaip tarp šešias
dešimt kalbų, kurias mokėjo, kurio
mis rašė eilėraščius, J. Zauerveinas 
mylėjo jam ypatingai įdomią lietu
vių kalbą, šį kraštą ir jo žmones. Jis 
parašė Mažosios Lietuvos himną 
lietuviškai, aš jį išverčiau į vokie
čių kalbą“ - džiaugiasi A. Franc
kaitis ir toliau supažindina su nu
veiktais darbais. Prieš keletą metų 
jis paruošė Lietuvos poečių eilė
raščių knygą.

Dar viena spausdinimui paruošta 
knyga - tai Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščių knyga vokiečių kalba. 
Kada ji išeis- tai priklauso nuo 
leidėjų ir vertėjo piniginių reikalų, 
kadangi knygas iki šiol jis leido už 
savo lėšas. "Nelengva, bet toks 
uždavinys gražus“,p - sako jis.

"Kas jums yra vertimas?“ - pa
klausiau lietuvių literatūros bičiulio 
šio trumpo pokalbio pabaigoje. 
"Pirmiausia aš skaitau poeziją. 
Mane ji sužavi, atsiranda jausmų, 
kurie nepalieka. Vertėjas, kaip mu
zikantas, jei vienu instrumentu gro
ja. kitas ima pats skambėti. Kiek
vienas eilėraštis, kurį aš verčiu, 
mano yra išgyventas visais jaus
mais, džiaugsmu ir skausmu. Apie 

vertimą aš vokiškai nesakau 
"ūbersetzung“. o "ubertragung“ - 
tai pernešimas. Aš tarsi tiltų tarp 
tautų statytojas, paimu savo sielą 
viename krante ir nešu į kitą, 
vokišką krantą ir rodau: žiūrėkit, 
ką jie turi. Poezija man - širdžių 
kalba. Aš dar kartą sukuriu ja 
parašytą eilėraštį, tik savo gimtąja 
kalba. Aš turiu laisvės jį pakeisti 
ne vien žodžiais, bet ir vaizdais, į 
kuriuos įpinu jausmų, asociacijų 
ir meilės“.

Savuosius eilėraščius Alfredas 
Franckaitis rašo vokiškai, tik kar
tais sau pačiam - lietuviškai. Pa
skaitykime vieną jų kartu.

Danutė Šiaudinytė

Alfredas Franckaitis

Kaip man iškalti iš smegenų 
aną lietuvišką galvoseną, kuri 
mane vadžioja, sako: turi 
klausytis, ką ten iš senų, 
palaimintųjų žodžių 
j tavo sielą kalba -

tu nesipurtyk: neatsikratysi 
tos amžinai dar veikiančios

jėgos.
O ta slapukė man vis teigia:
"O tavo kraujas, viso

to neneigia, 
čia juk ne tavo, šitie žodžiai - 
Klausyk: per tave kalba

bočiai!" 
Pasidariau ir aš klusnus.
Sakau: "Gerai. Was muB,

das mu(3!“

Wehrbleck, 1993.1.22.
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Donatas 
Malinauskas 

sugrįžo į 
gimtąją žemę

Gegužės 31 d. lėktuvu iš Altajaus 
į Lietuvą atgabenti Vasario 16-osios 
nepriklausomybės akto signataro 
Donato Malinausko, jo žmonos Zo
fijos ir sesers Filomenos palaikai.

Donatas Malinauskas lietuvišką 
dvasią ir kovingumą paveldėjo iš sa
vo motinos, kildinusios save iš senos 
kunigaikščių Kęstučio ir Gedimino 
giminės. Vaikai šeimoje buvo auklė
jami patriotine dvasia, nes daugelis 
giminės narių buvo aktyvūs 1794, 
1831, 1863 metų sukilimų dalyviai.

D. Malinauskas mokėsi Vilniuje, 
Minske bei Galicijoje. 1890 m. pra
dėjo studijas Čekijos Taboro žemės 
ūkio akademijoje. Po studijų grįžo į 
Lietuvą, ūkininkavo Trakų apskrity
je, dažnai gyvendavo Vilniuje.

D. Malinauskas daug nuveikė lie
tuvybei stiprinti Vilniaus krašte. 
1899 m. kartu su kitais Vilniuje jis 
įkūrė "12 apaštalų“ draugiją lietuvių 
kalbai ginti.

1906 m. su bendraminčiais įstei
gė Lietuvių sąjungą lietuvių kalbos 
teisėms ginti bažnyčiose ir iki 1915 
m. buvo jos pirmininkas.

1905 m. D. Malinauskas drauge 
su J. Basanavičiumi. M. Davainiu- 
Silvestraičiu ir kunigu Ambrazieju
mi pasirašė garsųjį memorandumą 
Rusijos grafui Vitei, kuriame buvo 
reikalaujama Lietuvai autonomijos.

1909 m. jis - vienas iš "Rūtos“ 
draugijos, o 1913 m. - "Ryto“ švieti
mo draugijos steigėjų.

1917 m. rugsėjo 18-22 d. D. Ma
linauskas dalyvavo lietuvių konfe
rencijoje Vilniuje. Išrinktas į Lietu
vos tarybą 1918 m. vasario 16 d. pa
sirašė Lietuvos nepriklausomybės 
Aktą.

1922-23 m. dirbo nepaprastuoju 
pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru 
Čekoslovakijoje. Vėliau užsienio 
reikalų ministerijoje, o nuo 1931 m. 
-jis nepaprastasis ir įgaliotasis mi
nistras Estijoje.

Bendradarbiavo nepriklausomos 
Lietuvos spaudoje.

1941 m. birželio 14 d., būdamas 
72 metų amžiaus, kartu su žmona ir 
dviem seserimis buvo išvežtas į Al
tajaus kraštą.

Visa Malinauskų šeima mirė 
tremtyje, ir 50 metų niekas nežinojo, 
kur jos narių kapai. Tik 1991 m. su
organizuota ekspedicija į Altajaus 
kraštą surado D. Malinausko ir jo 
šeimos palaidojimo vietą.

D. Malinausko ir jo šeimos pa
laikus Vilniaus aerouoste iškilmin
gai sutiko Lietuvos kultūros minist
ras D. Trinkūnas. Trakų rajono val
dybos vadovai bei būrys trakiečių. 
Palaikai nugabenti į Trakų bažnyčią, 
kur bus pašarvoti iki birželio 12 d. 
Tą dieną jie bus perkelti į Onuškio 
bažnyčią, kur birželio 14-qjq. 13 va
landą juos šventoriuje priglaus bend
ras šeimos kapas.

ELR

Gegužės 22 dieną Kaune įvyko 
ketvirtasis Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos suvažiavimas. 
Jis prasidėjo tautos himnu, po to 
Kauno tremtinių choras padainavo 
partizanų, tremtinių ir patriotinių 
dainų.

Suvažiavimą atidarė Lietuvos 
politinių kalimų ir tremtinių sąjungos 
tarybos pirmininkas Antanas Lukša. 
Sąjungos prezidentas Balys Gajaus
kas nušvietė šios organizacijos pada
rytą darbą, pabrėždamas, kad dirbam 
ne sau, o Lietuvai. Reikia atkurti tie
są apie tremtį, lagerius, rezistenciją. 
Tiek daug metų buvo meluojama. 
Bulgarijoje bus leidžiamas visų 
Europos tautų represuotiems skirtas 
žurnalas anglų kalba, jame bendra
darbiaus ir Lietuvos autoriai. Tarp
tautinė represuotų sąjunga veikia jau

Sovietinio genocido pradžia
Birželio keturioliktoji Lietuvoje - 

Gedulo ir Vilties diena. Ši juodais kas 
pinais ir tyliu susikaupimu paženklinta 
diena mus kaskart sugrąžina į 1941 m. 
birželį. Tuomet Lietuvos gyventojai, 
vis labiau gniuždomi sovietinės repre
sijų mašinos ir totalinio sovietizavimo 
įvairiose visuomeninio gyvenimo sri
tyse, patyrė netikėtus masinius trėmi
mus. kurių įvardijimui naudojamas ir 
tarptautinis deportacijų lemtinas. Trė
mimo planus ir sąrašus ruošė, sank
cionavo ir vykdė iš Maskvos atsiųsti 
represinio ir komunistinio aparato 
pareigūnai bei vietiniai kolaborantai. 
Birželio 15 d. iš Kauno į Rytus išva
žiavo pirmieji traukiniai su tremiamais 
žmonėmis, sugrūstais į gyvulinius 
vagonus.

Šiemet nuo to tragiškojo birželio 
mus skiria penkiasdešimt dvejų metų 
laiko uždanga. Istorikai per pastaruo
sius kelerius metus Lietuvoje parašė 
nemažai mokslinių ir populiariu 
straipsnių, pradėjo publikuoti istori
nius dokumentus, tuo papildydami 
mūsų tautiečių darbus užsienyje apie 
tuos tragiškus įvykius. Išleista daug 
'Tremties archyvo“ ir į šią seriją ne
patekusių atsiminimų knygų. O šį pa
vasarį pasirodė ir Represijų Lietuvoje 
tyrimo centro (jis susikūrė iš Sąjūdžio 
komisijos stalinizmo nusikaltimams 
tirti) leidinys "Lietuvos gyventojų ge
nocidas. I tomas. 1939-1941“. Tai di
delio formato, daugiau kaip 850 pus
lapių veikalas (106,6 sp. lankai), ku
riam tradicinės anotacijos neužtenka.

Tad pavartykime šį leidinį, ties ku
riuo savo krašto tragišką lemtį apmąs
tyti turėtų kiekvienas suaugęs Lietu
vos gyventojas, ir prisiminkime negai
lestingos istorijos tarpsnį. Jo ištakos - 
1939 metų rugpjūčio 23 d. nacistinės 
Vokietijos ir bolševikinės Tarybų Są
jungos sutartis, nulėmusi pusei am
žiaus daugelio Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių istoriją ir praradimus, 
vystymosi sąstingį. Vokietijos-TSRS 
suokalbio, Europos naujo pasidalijimo 
ir demokratinių Vakarų valstybių nuo
laidžiavimo agresoriams auka tapo ir 
Lietuvos valstybė, patyrusi tarptauti
nės diplomatijos analogišką “pagal
bą", dėl kurios buvo netekta daugiau 
kaip trečdalio teritorijos, jau 1919- 
1920 m. Lietuvos-Lenkijos konflikto 
metu. To konflikto pasekmėmis Ant
rojo pasaulinio kąra sukėlėjai ir pasi
naudojo. 1939 m. Vokietijai atplėšus 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, Hitle
rio dėmesys buvo nukreiptas į Lenki
ją. Ją po pusmečio sutriuškino vokie
čių Vermachtas, o rytinė dalis su lietu
viškomis žemėmis, kurios po 1920 m. 
Pilsudskio-Zeligovskio antpuolio tapo 
Lenkijos "kresais" ("pakraščiais"), bu
vo "išvaduota“ Stalino raudonosios 
armijos. Ketvirtadalį lietuviškų žemių 
(Rytų Lietuvos arba Vilniaus krašto) 
Stalinas Lietuvai grąžino mainais už. 
1939 m. spalio 10 d. Lietuvos-Tarybų 
Sąjungos sutartį ir teisę įvesti į Lietu
vą sovietinės armijos įgulas. Negrą
žintoje lietuvių etninėje teritorijoje jau 

Dirbam ne sau, o Lietuvai
penkeri metai. "Tėvynės santaros" 
vardu V. Landsbergio sveikinimą per
skaitė Seimo narys A. Stasiškis. Tėvy
nės sąjungos vardu pasveikino kitas 
Seimo narys G. Vagnorius.

Suvažiavime įvairių minčių išsakė 
daug kalbėtojų. Demokratų partijos 
veikėjas Kryževičius ragino komunis
tinio pavojaus akivaizdoje neprarasti 
vilties. Kauno miesto meras R. Rač
kauskas pabrėžė, kad mokytojai, mo
kę mylėti tėvynę, supuvo Sibire. Su 
jais susidorojo komunistai. Anksčiau 
už trūkumus buvo kaltinamas V. 
I^andsbergis. o dabar žmonės tyli, nes 
dauguma balsavo už komunistus. 
Reikia stengtis demaskuoti visus 
LDDP daromus teisės pažeidimus.

Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos istorinio skyriaus dar
buotoja D. Ruodytė informavo, kad

Lenos deltos pradžia, viduryje akmeninė Stolb sala. Netoli 
Trofimovsko, Tit Ary, Bykovo ir kitos salelės, kuriose buvo įkurdinti 
tremtiniai iš Lietuvos. Petro Abukevičiaus nuotr.
1939 m. prasidėjo represijos ir gyven
tojų trėmimai. Trėmimai tapo masi
niais 1940 m. vasario 9, balandžio 9-14 
ir birželio 29 dienomis. Anksti buvo 
nulemtas ir nepriklausomos Lietuvos 
likimas. Jau 1939 m. Lietuva buvo 
vaizduojama TSRS sudėtyje ne tik 
slaptuose kariniuose sovietiniuose že
mėlapiuose. 1939 m. spalio 1 1 d. buvo 
pasirašytos NKVD instrukcijos apie 
"priešsovietinio elemento" likvidavimą 
Estijoje. Latvijoje. Lietuvoje...

"Lietuvos gyventojų genocido“ 
pirmąjam tomui pratarmę parašė Ko
vo 11 -osios Akto signataras, vienas iš 
1939-1991 m. represijų aukų ir pasi
priešinimo dalyvių anketavimo inicia
torių ir vykdytojų M. Laurinkus. Jis 
išvardija svarbiausius leidinio šaltinius 
(Čikagoje išleistą "Išvežtųjų lietuvių 
sąrašą", sudarytą L. Kerulio. Vidaus 
reikalų ministerijos archyvo medžiagą 
ir kt.). bet pabrėžia, jog daugiausia in
formacijos represuotų žmonių vardy
nui gauta "iš pačių politinių kalinių ir 
tremtinių, jų giminių ar pažįstamų 
autentiškų paliudijimų, užfiksuotų 
Lietuvos žmonėms gerai žinomoje 
Sąjūdžio anketoje“. Anketavimas pa
rodė. jog archyvų medžiaga dar nėra 
netiksli.

Istoriniu aspektu Lietuvos gyven
tojų genocidą įvadinėje dalyje apibū
dina istorikas prof. A. Tyla. Jis rašo: 
"Sovietinis komunistinis lietuvių tau
tos genocidas yra unikalus XX am
žiaus programinis procesas, kurį mes 
patyrėme kartu su latvių, estų, ukrai
niečių ir kitomis tautomis. Butų per 
maža jį palikti vien savigailai. Jis dar 
nesulaukė viešo visuomenės teismo ir 
nė vienas genocido vykdytojas nesu
laukė jo darbus įvertinančio nuospren
džio". Buvusios Sąjūdžio komisijos 

tremties muziejuje Kaune sukaupta 
per 4000 eksponatų. Muziejuje dirba 
trys darbuotojos. Tremtinių choro diri
gentas ir vadovas A. Paulavičius pra
nešė. kad tremtinių poezijos ir dainų 
šventė birželio 13 d. įvyks Vilniuje 
Kalnų parke. Tą dieną Vilniaus KGB 
rūmuose bus atidarytos buvusios ka
meros ir ten galės pabuvoti lankytojai, 
jose kalėję prisimins čia praleistas 
siaubo dienas ir naktis. Bus organi
zuotas vaikų piešinių ir rašinių kon
kursai. Šventės dalyviai rinksis Lukiš
kių aikštėje ir tylos eisena ateis į Kal
nų parką. Šventės pabaigoje - ant va
dinamojo Stalo kalno vakaronė. Prie 
buvusių KGB rūmų bus urnos įvai
riems skundams ir prašymams. į ku
riuos birželio 14 dieną atsakys Seimo 
nariai. Birželio 12 d. 10 vai. Meninin
kų rūmų Baltojoje salėje rengiama 

stalinizmo nusikaltimams vadovas 
prof. J. Juzeliūnas įvertina moralines 
reiškinio pasekmes: "Šiandien skai
čiuojame fizinio genocido aukas. Ta
čiau mąstydami apie tremties ir kalėji
mų išvengusius žmones, turime nepa
miršti, jog dvasinis genocidas, žmo
gaus žalojimas iš vidaus palietė visą 
tautą.“

Įvadinio straipsnio "Represijų me
chanizmas 1940-1941 metais“ autoriai 
- A. Anušauskas ir V. Vosyliūtė. Jie 
pateikia daug archyvinių dokumentų 
ir jų ištraukų, aprašo bolševikinės tei
sinės sistemos vystymąsi, pasiruošimą 
represijoms Lietuvoje ir jų vykdymą. 
Valstybės saugumo departamento di
rektorius A. Sniečkus jau 1940 m. lie
pos 7 d. patvirtino "Priešvalstybinių 
partijų: tautininkų, voldemarininkų, 
liaudininkų, krikščionių demokratų, 
jaunalietuvių, trockininkų. socialde
mokratų. eserų, šaulių ir kt. vadovau
jančio sąstato likvidacijos paruošia
mųjų darbų ir operatyvinės likvidaci
jos planą". Netrukus. 1940 m. liepos 
11-16 ir 18-19 d., buvo suimta apie 2 
tūkst. žmonių. Liepos mėn. pradėta 
suiminėti lenkų pabėgėlius, kurių tar
pe daug pogrindžio dalyvių, turtingus 
žydus. Į TSRS gilumą pirmieji trem
tiniai buvo išgabenti, kai Lietuva for
maliai dar buvo nepriklausoma. Lie
pos 17 d. su šeimomis buvo ištremti 
buvęs Lietuvos vyriausybės ministras 
pirmininkas A. Merkys ir užsienio rei
kalų ministras J. Urbšys. Po Lietuvos 
aneksijos represinis aparatas buvo per
tvarkytas pagal TSRS modelį, tarny
bon priimtas 61 TSRS NKVD profe
sionalas. NKVD komisaru tampa A. 
Guzevičius. "Antisovietinio elemen
to" registraciją buvo numatyta baigti 
iki 1941 m. vasario 10 d., bet "liaudies 

mokslinė konferencija tremties klausi
mais. o birželio 14 d. Naujojoje Vil
nioje bus padėti vainikai - ten 1941 m. 
birželio 15 d. buvo formuojami trem
tinių ešalonai, nuo šeimų atskiriami 
vyrai.

Jaunimo bendrijos "Lithuanica“ 
vardu kalbėjęs G. Buckauskas paragi
no. kad jaunoji karta vyktų į tėvų 
tremties vietas ir pamatytų, kokiose 
sąlygose gyveno, dirbo jų tėvai, reika
lavo kad mokytojai dėstytų ne iš
kraipytą. o tikrą tautos istoriją. Dar ne 
visos sąskaitos pateiktos Rusijai. 
Daugiau reikia kalbėti jaunimui apie 
tautos kančią. Po karo Sovietų Sąjun
ga pateikė Vokietijai sąskaitą, ir Vo
kietija mokėjo reparacijas, iš kurių 
Lietuvai nieko neteko. Tai kodėl da
bartinė vyriausybė nereikalauja iš Ru
sijos padengti sovietinio genocido ir 
ekologijos nuostolių?

Seimo deputatė Z. Šličytė pranešė, 
kad Lietuvoje išaiškinama tik 15-20% 

priešus“ pavyko suskaičiuoti tik bir
želio 11 d. - 22 252.

Tuomet. 1941 m. gegužės pabai- 
goje-birželio pradžioje. Lietuvoje pa 
sirodė juodi sunkvežimiai su mėlyn- 
kepuriais enkavedistais, buvo paruošti 
vagonai tremtinių ešelonams. Kalėji
mai buvo perpildyti. Po planuojamo 
masinio trėmimo birželio viduryje bū
tų sudaromi nauji sąrašai ir trėmimai. 
1941 m. šimtų tūkstančių lietuvių ir 
Lietuvos kitų tautybių gyventojų išve
žimus sutrukdė prasidėjęs Vokietijos- 
TSRS karas.

Kiek iš Lietuvos buvo ištremtai 
atšiaurius TSRS rajonus 1941 m. bir
želį? Kol kas istorikai neturi pakanta 
mai duomenų tikslesniam atsakymui. 
Mažiausias skaičius, kuriuo dabar 
neabejojama, - 17 485. Toliau tyrinė
jant. šis skaičius gali padidėti ir priar
tėti prie užsienio lietuvių istoriografi
joje minimų 30-35 tūkst. žmonių.

"Lietuvos gyventojų genocidas" 
mus supažindina su 28 456 žmoniij 
vardynu. Iš jų 650 - gimusieji iki 1956 
m. tremtinių šeimose. Sibire ir kitose 
trėmimo vietose gimė žymiai daugiau 
tremtinių vaikų, bet į anketas įrašyta 
tik dalis jų. Iš likusių 27 806 minimu 
žmonių dalis žuvo nuo besitraukiančių 
raudonarmiečių, enkavedistų ir sovie
tinių aktyvistų arba antisovietinio su
kilimo metu Vokietijos-TSRS karo 
pirmosiomis dienomis. Šių vardynas, 
kaip ir kitų laikotarpių, taip pat nėra 
pilnas. Leidinyje užfiksuotos tik tos 
žmonių pavardės, kurios yra Represijų 
Lietuvoje tyrimo centro kartotekoje ir 
duomenų banke. Naujos informacijos 
gaunama ir dabar, po to, kai 1992 m 
pabaigoje buvo išsiųsta į rajonus nau 
jų anketų. 1939-1941 m. sovietinį ge
nocidą patyrusių pavardės, kurios ne
buvo žinomos pirmojo tomo spausdi
nimo metu, patikslinimai, kita nauja 
medžiaga pateks į kitų tomų papildy
mus. Planuojama išleisti šešis tomus, 
kuriuose atsispindės 1939- 199lm. 
bolševikų ir nacių represijos, teroras, 
genocido aukos. Anot Centro vadovės 
B. Burauskaitės, nedidelis jos kolekty
vas į ateitį žiūri optimistiškai, tikisi, 
jog finansiniai ir koordinaciniai keblu
mai išsispręs. Mat, kol kas Vidaus rei
kalų ministerija tebeplanuoja išleisti ii 
dalies Centro leidinį dubliuojantį lei
dinį ”1941-1952 m. Lietuvos tremti
niai". kuriam bus naudojama daugiau
sia ministerijos archyvo informacija. 
O lėšas ir pastangas tikslinga suvienyti.

Lietuvos gyventojų trėmimų po 
buvusią TSRS geografija, atsispindin
ti žemėlapiuose, neįtikėtinai plati. 
Tremties vietos Altajuje. Komijoje. 
Pečioros-Vorkutos regione, Lenos 
žiotyse, kitos "tremtinių komunizmo“ 
vietovės, kalėjimai ir lageriai Kazach 
stane. Urale. Karelijoje, Volgos basei 
ne ir kitur. Šimtai tūkstančių nužudy
tų. žuvusių, sugadintų gyvenimų irsti- 
luošintų likimų. Juos prisimename 
Gedulo ir Vilties dieną.

Stanislovas Bucltavecka

nusikaltimų. Pagal Prezidento ruo
šiamą amnestiją žadama iš kalėjimu 
paleisti 337 kalinius, nuteistus 5-10 
metų. 103 kalinius, nuteistus iki 15 
metų (jie padarę sunkius nusikalti-j 
mus). Rengiamasi išleisti 1850 nusi
kaltėlių. Ar nebus kaip Sovietų Są
jungoje. kai po Stalino mirties pagal 
amnestiją buvo išleista daugybė kri
minalinių nusikaltėlių, jie tuoj pradėjo 
plėšti, žudyti ir teko juos gaudyti, nei 
naudojant ginklą, šaudant vietoje?

Seimo narė E. Kunevičienė ragi
no birželio 13-ąją dieną uždegti Vii-; 
niuje žvakutes - taip prisiminti geno
cidą Lietuvoje.

Sąjungos prezidentu vėl išrinktas 
Balys Gajauskas. Suvažiavimo dar
be dalyvavo 539 delegatai.

Kęstutis Balčiūne 
Lietuvos politinių kaliniu if 
tremtinių sųjuni’os taryba j 

Šilalės skyriaus pinnininkn'\ 
_______________ ’_____________ >
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Kitas žvilgsnis į Rytus Seimo pusmetis

Jau esame rašę apie Sanryšą, 
vieną iš organizacijų, kuri rūpina
si Rytą kraštą lietuvių bendruome
nėmis (EL Nr. 18). Šiame numeryje 
pateikiame pokalbi kitos organi
zacijos - Kultūros ir švietimo minis
terijos ryšių su tautiečiais tarnybos 
• vadovu Audriu Antanaičiu.

■ Koks pagrindinis jūsų tarny
bos veiklos baras?

- Kultūros ir švietimo ministeri
joje jau trejus metus veikia ryšių su 
tautiečiais tarnyba. Ji rūpinasi litua
nistinėmis mokyklomis, lietuvių 
kultūros centrais ir apskritai lietuvių 
bendruomenėmis už Lietuvos ribų. 
Netiesa, kad mes nežinome, kiek 
įvairiuose kraštuose yra lietuviškų 
mokyklų, tiesiog jų tikslaus skai
čiaus niekas negali pasakyti, nes kai 
kurios veikia po pusę metų, vienos 
išnyksta, atsiranda naujos. Mūsų ži
niomis, yra apie 50 lituanistinių 
mokyklų, būrelių, fakultatyvų. Dau
giausia jų - Latvijoje. Mažojoje 
Lietuvoje, Rusijoje. Visiems tenai 
dirbantiems pedagogams mes mo
kame pašalpas ir atlyginimus. Siųsti 
mokytojus į Latviją, Mažąją Lietu
vą ir į Sibirą yra ganėtinai brangus 
dalykas, bet ir Barnaule, ir Igarkoje 
dirbo mūsų specialistai. Mes paruo
šėme vyriausybės potvarkį, kuris 
numato, jog išvykstantiems dirbti į 
bendruomenes mokytojams, tų ra
jonų, iš kurių jie yra siunčiami, 
švietimo skyriai moka vidutinį atly
ginimą ir Lietuvoje. Mes stengia
mės sukurti materialinį pagrindą 
tokioms mokykloms veikti ir jose 
dirbantiems mokytojams. Visas šias 
įstaigas aprūpiname vadovėliais, 
mokymo medžiaga. Yra paruošta 
lietuvių kalbos mokymo programa 
lituanistinėms mokykloms. Šiuo 
metu baigiamas ruošti joms skirtas 
vadovėlis. Tai nemažai laiko reika
laujantis darbas, todėl tai, kad jis at
siranda po 3 metų, jau yra nemažas 
pasiekimas. Esame sudarę sutartis 
su Rusijos švietimo ministerija ir su 
Kaliningrado srities švietimo komi
tetu. Jose numatyta, jog Rusijos pu
sė įsipareigoja finansuoti ir steigti 
lietuviškas mokyklas ten, kur yra 
poreikis. Prie sutarties yra darbo 
planas, kurį vykdydami gegužės 
mėn. vykome į Maskvą. Ten nuo 
rugsėjo 1 d. švietimo departamentas 
juridiškai įteisina ir pradeda finan
suoti pradinę mokyklą ’’Šaltinėlis“. 
Taip pat susitarta, kad Rusija prade
da finansuoti lituanistines mokyk
las, kursus Tomske, Omske, Novo
sibirske, Igarkoje, Sankt Peterburge 
ir Murmanske - ten, kur yra lietuvių 
bendruomenės. Iki šiol tam reikalui 
lėšas skyrė Lietuva, bet dabar tai 
sunkoka daryti. Rusija įsipareigoja 
sutvarkyti ne tik finansinę, bet ir ju
ridinę pusę, t.y. tos mokyklos nebe
bus nelegalios. Mūsų tarnybos pa
rama joms nenutrūks, tik gal kiek 
sumažės.

Kultūros ir švietimo ministerija 
kiekvieną vasarą ruošia vaikų va
saros stovyklas. I jas suvažiuoja 
vaikai daugiausiai iš Rytų, kiek ma
žiau iš Vakarų kraštų lietuvių bend
ruomenių. Pernai mes ruošėme lie
tuvių kalbos kursus angliškai kal
bantiems tautiečiams, bet tokie kur

Partinis kadrų valymas?

1990 metų rudenį Lietuvos prem
jerės K. Prunskienės raštu miesto prie 
Nevos valdžiai J. Laučiūtė buvo įga
liota veikti kaip Lietuvos Respublikos 
atstovė ir steigti ten Lietuvos vyriau
sybės atstovybę. Kitų metų vasario 
mėnesį, jau premjero G. Vagnoriaus 
laikais, J. Laučiūtė įrašoma į Lietuvos 
vyriausybės nuolatinės atstovybės 
Maskvoje etatų sąrašus ir dirba 
Leningrade (taip tuomet dar vadinosi 
tas miestas). Šiemet balandžio 2 d., 
kai į Sankt Peterburgą atvyko naujasis 
premjeras A. Šleževičius susitikti su 
Rusijos vyriausybės vadovu, ambasa- 
donus R. Kozyrovičius pasakė J. Lau- 

sai taip pat rengiami ir Vilniaus uni
versitete. Mums svarbu, kad ir rusiš
kai kalbantys tautiečiai turėtų gali
mybę tokiuose kursuose mokytis gim
tąją kalbą. Lituanistinių mokyklų mo
kytojai gali tobulintis kiekvieną va
sarą vykstančiuose kvalifikacijos kė
limo kursuose, į kuriuos atvyksta dau
guma Rytų kraštų mokyklų pedagogų.

- Kaip klostosi iki šiol jokio juri
dinio statuso neturinčios litua
nistinės mokyklos Pelesoje reikalai?

- Mokyklos įsteigimas buvo mūsų 
rūpestis, tačiau šis klausimas spren
džiasi gana sunkiai. Mokyklos nuos
tatai yra patvirtinti Varanavo (Balta
rusija) švietimo skyriaus, bet galuti
nai užregistruoti jos negalime, nes 
dėl priešgaisrinės apsaugos trūkumų 
nebaigta statyba (reikia kasti specialų 
rezervuarą, kuris kainuoja 2 mln. ta
lonų). Ieškome įvairių kelių, kaip su
sitarti su vietos valdžia dėl registra
cijos. Jei pasiseks, birželio 8 d. licen
cija turėtų būti gauta. Be to, proble
ma dar ir ta, kad pradėjus visus dar
bus, buvo daug gerų norų, bet maža 
patirties. Manėme, kad pakaks Lietu
vos kultūros ir švietimo ministerijos 
licencijos, kurią ir davėme. Tai labai 
įžeidė baltarusius, ir po to derybos su 
jais buvo nelengvos. Dabar mūsų 
žmonės maždaug kas savaitę ten va
žiuoja, tariasi. Ministerija taip pat yra 
Pelesos religinio-kultūrinio centro 
statybos užsakovas.

- Gal galėtumėte pasakyti, kokia 
parama suteikta lietuvių bendruo
menėms Rytų kraštuose?

- Per visus veiklos metus mes fi
nansavome kiekvieną Rytų kraštų 
lietuvių bendruomenę, pirmaisiais 
metais skirdami nuo 5 iki 15 tūkstan
čių rb (tuo metu nemaža suma), per
nai dar daugiau. Tik šiemet finansa
vimas kiek sutriko, atsirado daugiau 
problemų. Materialiai rėmėme dau
gumą lietuvių renginių, suvažiavimų, 
įvairiuose kraštuose vykstančias kul
tūros dienas, kurias organizavo bend
ruomenės. Ministerija finansavo ir 
organizavo ekspedicijas į Bamaulą, 
Novosibirską, Krasnojarską, taip pat 
parėmė materialiai Sibiro lietuvių III 
suvažiavimą. Mes nemažai padarė
me, kad galėtų įsikurti Sibiro lietuvių 
sąjunga.

Lietuvoje jau vyko Latvijos, Len
kijos, Rusijos, šiemet Ukrainos, Mol
dovos ir Gudijos lietuvių kultūros 
dienos. Atvykstantys į šiuos rengi
nius bendruomenių žmonės pabūna 
Lietuvoje, susipažįsta su jos kultūri
niu gyvenimu, tuo pačiu sprendžia 
savo bendruomenės reikalus įvairiose 
institucijose.

- Ar tautiečiais besirūpinančių 
organizacijų gausybė neapsunkina 
darbo, kurio tikslas, kaip bebūtų, 
yra vienas?

- Mano manymu, nėra gerai tai, 
kad kuriamos atskiros draugijos, kai 
yra Pasaulio lietuvių bendruomenė 
(PLB). Tiesiog sudaroma nenaudinga 
alternatyvi situacija, renginiai prade
da dubliuotis, bendruomenėse kyla 
daug sumaišties. Ar naudingos dvi 
konferencijos, sprendžiančios pasau
lio lietuvių reikalus ir pateikiančios 
vyriausybei kiekviena savo reikalavi
mus, pageidavimus? Tuo pačiu bend
ruomenėse atsiranda pozicija ir 

čiūtei. kad nuo šių metų balandžio 1 d. 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
sąmatoje atstovo Sankt Peterburgo pa
reigoms lėšų nenumatyta.

J. Laučiūtė yra aktyviai prisidėjusi 
kuriant Leningrado liaudies frontą, 
dalyvavusi jo veikloje, turi gerus ry
šius su dabartine valdžia. Praėjusią 
savaitę ji lankėsi Vilniuje.

- Dabar keičiasi Lietuvos užsienio 
politikos, ypač Rusijos atžvilgiu, niuan
sai, - pasakė J. Laučiūtė, - duodama in
terviu "EL“. - Anksčiau buvo labai 
aukšto lygio politinis santykių su Rusi
ja reguliavimas, mažai dėmesio kreipta 
į ekonominius ryšius. Tai. aišku, buvo 

opozicija. Įvairių organizacijų, besi
rūpinančių tautiečiais, gausa tik su
kelia destrukciją. Jau trejus metus 
mes siekiame, kad būtų vieninga 
struktūra - PLB. Ir ši organizacija, 
ir mūsų tarnyba neskiria išeivių pa
gal priklausymo Rytams ar Vaka
rams principą.

Kad galėtume kuo geriau rūpin
tis išeiviais, reikia paruošti bendras 
įvairių ministerijų Lietuvoje ir vy
riausybės bei PLB programas. Šiuo 
metu mums tai nesiseka: A. Augu
lis (Sanryšos pirmininkas - aut. 
post.) ruošia vienas, ministerijos ir 
PLB - kitas. Jei tik būtų gera valia, 
galima daryti viską bendrai. Aš tik
rai vertinu A. Augulio kompetenci
ją Gudijos, Lenkijos lietuvių bend
ruomenių klausimu, jo puikią orga
nizaciją Gervėčių bei Seinų sta
tybose, bet mes. mūsų veikla nesu
silaukia tokio pat tolerantiško įver
tinimo. Taigi jo deklaruojama 
vienybė, deja, nepasireiškia konkre
čiuose darbuose.

Manau, kad netikslinga kurti 
darbo su visa išeivija koncepciją, 
nes pati išeivija nevienalytė. Geriau 
kurti kiekvieno krašto bendruome
nės rėmimo programas: juk vieno
kios paramos reikia Amerikos lietu
viams (nors jie ir turtingi, bet lietu
vybė tenai nyksta), kitokios Pietų 
Amerikos, dar kitokios Rusijos etc. 
Vyriausybės parama turėtų eiti per 
PLB atstovybę Lietuvoje, o ne per 
daugybę visuomeninių organizaci
jų, kurios dažnai tik pykstasi tarpu
savyje, jų programos prieštarauja 
viena kitai.

PLB jau pradėjo ieškoti kelių, 
kaip organizuoti paramą Vakaruose 
ir ją permesti tautiečiams į Rytus. 
Suradome keletą firmų, kurios nori 
būti Amerikos ar Vakarų Europos 
komercinių struktūrų tarpininkėmis 
ir sutinka, kad procentas nuo san
dėrio sumos bus skiriamas Rytų 
kraštų lietuvių bendruomenėms. 
Greitu laiku turėtų būti pasirašyta 
sutartis. Kol kas negaliu tiksliai 
nurodyti, koks tai bus procentas, bet 
žinau, kad tikrai nemažas.

- Kokia katė vis dėlto perbėgo 
tarp A. Augulio ir kitų tarnybų, 
besirūpinančių išeivija ?

- Manau, kad tai yra valdžios 
monopolio klausimas. A. Augulis 
nori, kad Rytų lietuviai būtų atskira 
struktūra. Jis teigia, jog tai nu
skriaustieji, nelaimingieji. Taip, tai 
tiesa, bet nereikia kiekvieną kartą 
tai tvirtinti, nes ims žmonės ir pati
kės. Juolab kad aš pats esu buvęs 
Uzbekijoje, Kazachijoje, Turkmėni
joje ir mačiau įvairių lietuvių, net 
milijonierių. Negalima visus ma
tuoti pagal vieną kurpalį.

Kai PLB steigė savo atstovybę 
Vilniuje, vyko nemažai susitikimų, 
taip pat ir su A. Auguliu. Ir pradžių 
atrodė, kad mūsų nuomonės sutam
pa. Bet vėliau, Sanryšos kūrimosi 
laikais, aš pareiškiau nuomonę, kad 
antra organizacija nereikalinga - 
reikia vienytis, o ne skaidytis. Tai
gi, buvo epizodų, kai dirbome kar
tu, bet, deja, dabar visais klausimais 
mūsų nuomonės skirtingos.

- Ačiū už pokalbį.
Erika Umbrasaitė

perlenkimas, esu apie tai ne kartą sa
kiusi Lietuvos valdžios vyrams. Bet 
dėmesys politiniams santykiams su 
Rusija buvo ir turi likti labai svarbus, tų 
santykių nereikėtų paversti priedėliu 
prie ekonomikos, kaip dabar daroma.

- Oficialusis Peterburgas - ir deputa
tai. ir merija, kai kurios visuomeninės 
organizacijos - reiškia nusistebėjimą, 
kad panaikinus Lietuvos atstovybės ins
tituciją ir steigiant konsulatą aš nuša
linta nuo to reikalo. Jie tai vertina kaip 
naujos Lietuvos valdžios partinio kadrų 
valymo rezultatą ir Lietuvos politikos 
prioritetų kitimą, - sako J. Laučiūtė

Kitame numeryje - interviu su J, 
Laučiūtė apie Peterburgo lietuvių 
veiklą.

ELR

Neseniai sukako pusė metų, kai 
dirba Seimas. Per tą laikotarpį įvyko 
108 jo plenariniai posėdžiai, priimti 
55 įstatymai, 106 nutarimai, 9 rezo
liucijos bei panašaus pobūdžio doku
mentai. Tokią statistiką spaudos kon
ferencijoje pateikė Seimo pirminin
kas C. Juršėnas. Jo nuomone, svar
biausia, kad Seimas dirbo pagal nau
jąją Konstituciją: viskas, koji reika
lauja, padaryta laiku. Bet Č. Juršėnas 
pripažino, kad dėl darbo kokybės ga
lima pasiginčyti.

Seimo pirmininko vertinimu, ne
mažai nuveikta teisėsaugos ir teisė
tvarkos srityje. Sukurtas Konstituci
nis Teismas, paskirti nauji Aukščiau
siojo Teismo teisėjai. Pradėti taisyti ir 
keisti pasenę Baudžiamasis ir Bau
džiamojo proceso kodeksai. Mažiau 
Seimas gilinosi į ekonominius bei so
cialinius reikalus, nes, pasak Č. Jur
šėno, tai vyriausybės prerogatyva.

Bet Seimui ne viskas sekasi. Antai 
Prezidentas grąžino persvarstyti ne
seniai priimtą įstatymą "Dėl fizinių 
asmenų pajamų mokesčio laikinojo 
įstatymo pakeitimo ir papildymo“. 
Grąžinama daugiausia dėl to, kad 
įstatymo numatytas dividentų bei

Veikla
Jau treji metai vis tas pats: eini 

aplink didelę ir gilią kūdrą, ir mė
tai į ją mažus akmenėlius.

Ratiliukai paviršiuje sumirgu
liuoja. Mažieji vabalėliai, sklan
dantys ant vandens, pajunta ban
gavimą. O jei kuriam pataikai, tai 
pasikapstyti tenka.

Karosams tas jokios reikšmės 
neturi. O jei kada akmenėlis šamui

Sunkus važiavimas dviračiu
Reformos Lietuvoje ir Rusijoje 

man primena važiavimą dviračiu. No
rint vykdyti reformas, reikia turėti jų 
programą ir aiškų supratimą, ką. ku
rion pusėn keisti. Jeigu nori važiuoti, 
dviratis turi būti pilno komplekto, o ne 
vien, sakysim, pedalai, pritvirtinti prie 
kėdės. Sėdėti gal ir patogu, bet kiek 
tokius pedalus bemintum, kėdė iš vie
tos nejudės. Prisipažinkime, brangūs 
tautiečiai, jog kai kada Lietuvoje vyk
doma reforma pradeda atrodyti panaši 

' į pedalų mynimą. atsisėdus ant kėdės.
Norint važiuoti dviračiu, reikia iš

mokti suderintai minti pedalus ir vai
ruoti. Nustosi minti - prarasi pusiaus
vyrą. O jei nevairuosi ar vairuosi blo
gai. irgi toli nenuvažiuosi. Arba - nu
suksi ne į tą pusę, pavyzdžiui, atgal. 
Todėl visada atsiranda gudročių, no
rinčių tą sunkų važiavimą patobulinti.

Labiausiai paplitę įrodinėjimai, jog 
pedalai per greitai minami, galva ne
spėja paskui kojas. Siūloma sulėtinti re
formų greitį, bent jau tiek, kad jis pri
mintų jaukų ir patikimą kulniavimą 
pėstute, plačiu socializmo vieškeliu, kur 
visiems užteko vietos: ir tinginiams, ir 
socialistinių lenktynių nugalėtojams. 
Įdomu pastebėti, kad giesmelė apie grei
čio sulėtinimą labai panašia gaida gie
dama ir Lietuvoje, ir Rusijoje. Atrodytų, 
jog diriguoja vienas ir tas pals dirigentas.

Deja, dviratis ir yra tuo ypatingas, 
kad kuo lėčiau mini- pedalus, kuo lė
čiau jis važiuoja, tuo sunkiau sekasi 
išlaikyti pusiausvyrą. Kaip tam mūsų 
lietuviškam lito pakaitalui talonui. 

pajų apmokestinimas pernelyg di
delis (10%). nepalankus investici
joms, neskatina verslo, gali turėti nei
giamo poveikio privatizacijai. Prezi
dentas taip pat pasiūlė peržiūrėti 
pajamų mokesčio ėmimo principus. 
Seimo biudžeto ir finansų komitetas 
dar svarstant to įstatymo projektą 
siūlė neapmokestinti dividentų. 
Komiteto pirmininkas K. Jaskele- 
vičius LDDP frakcijoje pareiškė keti
nąs atsistatydinti, tačiau beveik visi 
frakcijos nariai tam žingsniui nepri
tarė. "Respublika“ citavo K. Jaskele- 
vičiaus žodžius, kad "LDDP frakci
joje jaučiama dalykiškumo krizė, dėl 
kurios labai komplikuojasi frakcijos 
ir Seimo komitetų santykiai". Nesu
tarimų LDDP frakcijoje kilo ir bal
suojant iš naujo dėl buvusių Lietuvos 
profsąjungų turto. Nepatenkintas 
sprendimu, M. Visakavičius (buvęs 
profsąjungų konferencijos lyderis) 
pareiškė išstojus iš LDDP frakcijos.

Alegoriškai į savo darbą Seime 
žvelgia profesorius K. Antanavičius. 
Žemiau spausdiname jo prieš kurį 
laiką gautą laišką.

ELR

ant nugaros užkrenta, jis garsiai 
prunkščia: koks čia naivuolis man 
nugarą kutena.

Mėtai ir mėtai, ir vis viliesi, 
kad kūdros ir jos gyventojų būvis 
pasikeis.

Ar įvyks?
K. Antanavičius

P. S. Čia apie mano kasdienį 
darbą.

Stebint politinius žaidimus Lietu
voje (o jie nelabai skiriasi nuo panašių 
žaidimų Rusijoje ar Ukrainoje), susi
daro įspūdis, jog politikai, pagrindiniai 
vairuotojai, svarbiausiu savo veiklos 
tikslu laiko kuo tvirčiau įsikibti į vai
rą. Laikytis ir nepaleisti iš rankų! Ru
sijoje kova už vairą - pačiame įkaršty
je. Lietuvoje - kiek kitaip. Vairas - 
tvirtose rankose. Bet kai matai, kiek 
daug pastangų, triūso įdedama tam. 
kad kuo daugiau vienos partijos rankų 
ir kuo tvirčiau įsikibtų į tą išsvajotą 
vairą, nenorom apima rūpestis: ar be
bus kam pedalus minti? Ar beužteks 
sveikatos ir minti, ir vairą atitinkamai 
kreipti, kad pirmyn, o ne šuniui ant 
uodegos kraštas važiuotų?

Ne paslaptis, jog didelė dalis Lie
tuvos žmonių norėtų prikabinti prie 
dviračio, vežančio Į modernią Europa, 
motoriuką. Komforto daugiau, kojom 
lengviau. Bet motoriukas be benzino - 
ne palengvinimas, o dar - papildoma 
problema. O už benziną, ponai, mokė
ti reikia. Arba valiuta, kurios užsidirbti 
dar neišmokta, arba - nepriklausomy
be. Kelių buvusių vyriausybių nesuge
bėjimas išspręsti naftos terminalo 
problemą paliko Lietuvą visiškoje 
energetinėje priklausomybėje nuo 
Rusijos. Be elektros, dujų, benzino 
šiais laikais nėra ne tik komforto, bet 
ir elementarių patogumų. Čia labai 
tinka rusų patarlė: "Su kvaila galva 
kojoms vargas".

Jūratė Laučiūtė
Sankt Peterburgas
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Ruošiamasi Popiežiaus vizitui Atviras laiškas Didžiosios Britanijos lietuviams

Gegužės paskutinėmis dienomis 
įvyko vyriausybinės komisijos Šven
tojo Tėvo Jono Pauliaus 11 kelionei į 
Lietuvą organizuoti ir Popiežiaus ap
silankymo Lietuvoje komiteto išplėsti
nis posėdis. Dalyvaujant Vatikano ats
tovui - Popiežiaus kelionių vyriausia
jam organizatoriui tėvui R. Tucc SJ, 
galutinai suderintas garbingojo svečio 
lankymosi Vilniuje. Kaune, Šiauliuo
se ir Šiluvoje maršrutas, sutikimo ce
remonialas.

Popiežius į Vilnių kartu su 30 paly
dovų atvyks rugsėjo 4-ąją. Tuo pačiu 
lėktuvu atskris ir 53 žurnalistai. Pir
mieji į Popiežiaus lėktuvą įeis apašta
liškasis nuncijus Lietuvoje Ch. M. 
Garsija ir Lietuvos URM protokolinio 
skyriaus vadovas. Pagal protokolą į 
popiežiaus lėktuvą gali užeiti ir Lietu
vos kardinolas. Išlipęs iš lėktuvo. Po
piežius pagal tradiciją pagerbdamas 
kraštą, į kurį atvyko, nusilenks ir pa
bučiuos Lietuvos žemę. Jį pasveikins 
Prezidentas, Lietuvoje akredituoti už
sienio diplomatai.

140 lietuvių išeivijos parapijų bei misijų
"Septyniolikoje kraštų mes turime 

per 140 lietuvių išeivijos parapijų bei 
misijų. Pagal bažnytinę teisę, jos yra 
tiesioginėje vietinių vyskupų jurisdik
cijoje ir privalo laikytis tų vyskupų 
nurodymų tais klausimais, kurie liečia 
bendrą sielovadą ir administravimą,“ 
- pasakė J E vyskupas P. Baltakis 
pokalbyje su Australijoje leidžiamo 
savaitraščio "Mūsų Pastogė" redakto
riumi Br. Žaliu.

"Mano pareiga, bendradarbiaujant 
su vietos vyskupais - ordinarais, žiū
rėti. kad nebūtų apleista lietuviškoji 
sielovados dalis, kad lietuvių kilmės 
tikintieji galėtų garbinti Dievą savo 
kalba, išlaikant lietuviškas tradicijas, 
kad lietuvių kilmės jaunuoliai būtų 
ruošiami lietuviškai sielovadai ir 1.1.

Visų kraštų vyskupai mielai bend
radarbiauja ir lankant parapijas, jei ta
me mieste yra vyskupijos būstinė. Ap
tariame lietuviškų parapijų problemas. 
Esu pilnateisis Jungtinių Amerikos 
Valstijų vyskupų Konferencijos na
rys“, - kalbėjo J E vyskupas P. Balta 
kis. Jis pasakojo, kad "šiuo metu 
Jungtinėse Amerikos Valstijose be
veik pusė lietuviškų parapijų nebeturi 
lietuvio kunigo. Padėtis negerės. Taigi 
lietuvių dvasiniu aptarnavimu turės 
rūpintis prie parapijų ar bendruomenių 
įsteigti komitetai, o lietuvis kunigas 
galės aplankyti tik kartą per mėnesį ar 
panašiai, kaip dabar yra aptarnau
jamos kai kurios mažesnės lietuvių

Vilniuje Šventasis Tėvas apsigy
vens šiuo metu baigiamoje restauruoti 
nuncijaus rezidencijoje Kosciuškos 
gatvėje. Kaune Popiežius apsistos 
Kardinolo rūmuose, planuojamas jo 
susitikimas su kardinolu V. Sladkevi
čiumi. Šiauliuose garbingasis svečias 
bus apgyvendintas Jėzuitų centre. 
Kaune, Šiauliuose, Kryžių kalne ir 
Šiluvoje, kur Šventasis Tėvas lankysis 
kaip privatus svečias, oficialių cere
monijų nebus, rezidencijose jo ramy
bė neturėtų būti drumsčiama net žur
nalistų. Tikinčiuosius Jonas Paulius II 
laimins per įvairiose vietose įvyk
siančias šv. Mišias.

Popiežiaus vizitą į Lietuvą įamžins 
ir 4 pašto ženklų serija. Tuose ženk
luose Popiežius pavaizduotas Lietu
vos vietovių, kur jis lankysis, fone. 
Ženklai bus atspausdinti Vokietijoje.

ELR

CAF-ELTOS nuotraukoje: Jonas 
Paulius II per apsilankymų Lenki
joje.

bendruomenės.
Padėtį labai galėtų pagerinti vadi

namieji "nuolatiniai pasauliečiai" dia
konai. Diakonai gali sakyti pamoks
lus. katekizuoti, laiminti jungtuves, 
krikštyti, atlikti laidojimo apeigas ir 
1.1. Turint gerų diakonų ir veiklų ko
mitetą ar tarybą, lietuvių sielovada ga
lėtų būti labai sėkminga, nes atnašauti 
šv. Mišias ir susitaikinimo sakramentą 
- išpažinčių klausymą galėtų atlikti ir 
pensininkas kunigas ar to krašto v lėti
nis. Pavyzdžiu mums gali būti Vengri
jos lietuvių bendruomenė. Vengras 
diakonas Tiboras Teszaras. sužinojęs, 
kad lietuviai neturi savo kunigo, išmo
ko lietuvių kalbą ir gavęs Budapešto 
arkivyskupo pritarimą - paskyrimą, 
kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį 
centrinėje Budapešto bažnyčioje lietu
viams praveda liturgines pamaldas ir 
išdalija šv. Komuniją. Po pamaldų 
bažnyčios salėje aptariami lietuviški 
visuomeniniai reikalai".

"Lietuvoje šiuo metu be savo kuni
go yra per 200 parapijų. Be to, beveik 
pusė kunigų yra perėję Sibiro lagerius, 
jau pensinio amžiaus bei varginami 
įvairiausių ligų. Nors pašaukimų šiuo 
melu yra gana daug. Kauno tarpdiece- 
zinėje seminarijoje mokosi per I70. o 
Telšių seminarijoje - S3, tačiau studi
jos trunka 5-7 metus, ir kasmet miršta 
apie 20-30 kunigų. Taip kad nėra 
daug vilčių sulaukti jaunų kunigų iš 
Lietuvos“. - pasakė JE vyskupas.

Padėkime išsaugoti demokratinę

Socializmo griūtis. Sovietų Są
jungos vykdytos ekonominės bloka
dos, sunki ekonominė reforma su
silpnino Lietuvos ūkį. Tačiau prieš 
metus Lietuvos pramonės gamyba 
jau stabilizavosi, o gyventojų realios 
pajamos ėmė augti sparčiau. Tarp
tautinio valiutos fondo ir Lietuvos 
statistikos departamento duomeni
mis. 1992 m. viduryje Respublikos 
gyventojų realus vidutinis (įvertinant 
kainų augimą) atlyginimas buvo I8 
procentų didesnis nei I99l m. sausio 
l d., t. y. jau buvo atstatytas 1990 m. 
ir 1991 m. pirmojo pusmečio pragy
venimo nuosmukis ir pasiektas 1989 
m. lygis. Žinoma, tai nereiškia, jog 
gyvenimas tapo lengvas ir nebuvo 
daroma klaidų. Tačiau, lyginant su 
kitomis Baltijos valstybėmis ir NVS 
respublikomis, Lietuva sparčiausiai 
vykdė ekonomines ir demokratines 
reformas, čia buvo aukštesnės gy
ventojų realios pajamos.

Pastaruoju metu Lietuvos negriovė 
nei karas, nei žemės drebėjimai, 
nepatyrėme ir ekonominių blokadų. 
Tačiau mūsų pragyvenimas nuo pra
eito rudens krito 3,5 karto, o pramo
nės gamybos lygis - 2,5 karto. Tai ne
regėta taikos metu, bet tai, matyt, įma
noma, valdant Lietuvą LKP-LDDP.

Norėdama paslėpti savo negalė
jimą tinkamai valdyti kraštą, val
dančioji partija griebiasi savo pa
mėgto propagandinio motyvo: esą. 
kalta nepriklausomybės stiprinimo 
ir reformų politika, o dešiniųjų Vy
riausybė "nuvariusi" ūkį ir užprog
ramavusi vėlesnį ekonomikos smu
kimą. Tai netiesa. Iki 1992 m. ru
dens Respublikos biudžetas nebuvo 
deficitinis, Lietuva neturėjo jokios 
vidaus, nei išorės skolos. Vidaus 
skolos atsirado 1992 m. pabaigoje ir 
šiuo metu sudaro 95 mitri, talonų, t.y. 
beveik metinį valstybės biudžetą.

Savo nekompetetingais ir sti
chiškais sprendimais valdančioji 
partija stabdo daugiau nei įpusėtas 
ūkio ir žemės reformas, keičia anks
čiau vykdytą ekonominę-socialinę 
politiką. Juk praeitų metų viduryje 
Latvijoje ir Estijoje realios žmonių 
pajamos buvo 20-30 procentų ma
žesnės nei Lietuvoje, dabar vidutinis 
atlyginimas Lietuvoje jau 3 kartus 
mažesnis nei kaimyninėse Baltijos 
valstybėse. Susidariusi ekonominė ir 
politinė būklė tampa grėsminga.

LKP-LDDP struktūrose klesti 
korupcija, jos iniciatyva priiminė
jamos antikonstitucinės įstatymų 
pataisos, kuriomis lyg ir įteisinamos 
galimybės valdančiosioms grupuo
tėms pusvelčiui pasisavinti likusį ne
privatizuotą žemės ūkio ir pramonės 
įmonių turtą, taip pat neteisėtai per
imti kitų akcininkų kapitalą. Vėl įsi
gali žmonių atleidinėjimai iš darbo 
politiniais motyvais, patiriame ir at
virus gąsdinimus susidoroti su nepa
togiais politiniais oponentais. Vals-: 
tybinė televizija paverčiama vienos - 
valdančiosios partijos paklusniu 
įrankiu, likviduojama nepriklausoma 
televizijos stotis, kurios steigėjais 
buvo ir užsienio lietuvių bendruo
menės bei verslininkai.

Visa tai ne kokios keistos val
dančiosios partijos ideologijos, bet 
LDDP likusių partinių nomenklatū
rinių veikėjų, pratintų sovietmečio 
dešimtmečiais dirbi žmonių spaudi
mo ir apgaules bei kitokiais fizinės 
ir psichologinės prievartos meto
dais. nebegalėjįmo būti savaran
kiškais ir dirbti demokratijos bei 
nepriklausomybės sąlygomis rezul
tatas. Tačiau žmonių, susidurusių 
su realia tikrove, politines nuotai
kos keičiasi. Turime suprasti ir tai. 
jog po 50 metų sovietinio diktato 
sunku tikėtis demokratinėms jė
goms vienu kartu laimėti pergalę. 
Tad LDDP laimėjimas per Seimo 
rinkimus negalėjo būti visai netikė-

Lietuvą
tas. Gal nesitikėjome, jog tai Įvyks 
per praeitus rinkimus...

Negalime kaltinti Lietuvos žmo
nių. kurie atidavė balsus už eksko- 
munistinę partiją. Ir jų dauguma bal
savo ne už LDDP, bet prieš Seimo 
rinkimų išvakarėse atsiradusius neti
kėtus sunkumus (ženkliai sukeltos 
kainos būtiniausioms prekėms, taip 
pat keletą kartų benzinui ir dizeli- 
niam kurui, nutrauktas karšto van
dens tiekimas gyventojams, "prapuo
lė" individualių namų virykloms nau
dojamos dujos, daugumoje pramonės 
įmonių ir valstybinių įstaigų darbuo
tojams trečdaliu sumažinti realūs 
atlyginimai). Varginami gyvenimo 
sunkumų ir apgaudinėjami prosovie
tinės propagandos nemažas būrys 
žmonių balsavo prieš naujųjų, demo
kratinių partijų kandidatus, nors Vy
riausybę ir Aukščiausiąją Tarybą jau 
akivaizdžiai kontroliavo senosios 
(kairiosios) politinės jėgos.

Nepriklausomai valstybei reikia ir 
kitos, nepriklausomos valdžios. Ne
galime savęs apgaudinėti - demokra
tinės jėgos neturėjo daugumos Aukš
čiausiojoje Taryboje, o ypač vietos 
savivaldybėse, nekontroliavo teisėt
varkos organų, centrinio banko, ne
galėjo pakeisti ir kai kurių netinkamų 
ministrų, todėl dar neturėjo pakanka
mai valdžios galių efektyviai valdyti 
kraštą. Daug kur išsaugojusi realią 
valdžią senoji partokratija ir nomen
klatūra aktyviai priešinosi refor
moms. o neretai ir atvirai sunkino gy
venimą ir trikdė teisėtvarką. Tačiau 
po keletą dešimtmečių trukusios oku
pacijos kitaip, tikriausiai, negalėjo 
būti. Žinoma, padarėme didesnių ir 
mažesnių klaidų, bet politiniai proce
sai klostosi panašiai visose buvusiose 
socialistinėse valstybėse.

Ne tiek svarbu, kokia partija ar ju
dėjimas daugiau gaus mandatų se
kančiuose Seimo ar vietiniuose rinki
muose. Svarbiausia, jog laimėtų pa
žangios demokratinės jėgos. Tai ypač 
aktualu, jei Rusijos valdžioje viršų 
imtų reakcingieji sluoksniai. Todėl 
dešiniųjų politinių organizacijų vieni
jimasis ir stiprėjimas yra labai svar
bus Lietuvos politinio gyvenimo 
normalizavimui.

1993 m. gegužės I d. Vilniuje 
įvykusioje steigiamojoje konferenci
joje įkurta Tėvynės Sąjunga (Lietu
vos konservatoriai). Ši partija siekia 
suvienyti demokratinius judėjimus ir 
kitas dešiniąsias politines organizaci
jas. Pagrindiniai steigėjai - Sąjūdis, 
Piliečių chartija (jungia mokslo, kul
tūros, sveikatos apsaugos ir švietimo 
ir kitų sričių inteligentiją). Politinių 
kalinių sąjunga, taip pat moterų ir 
jaunimo organizacijos bei verslininkų 
klubai. Apie pusę partijos steigėjų 
yra asmenys, anksčiau nedalyvavę 
visuomeninėse politinėse organizaci
jose. Tikimasi, jog į Tėvynės Sąjun
gą įsilies Nepriklausomybės partija, 
dalis kitų smulkesnių dešiniųjų politi
nių grupuočių.

Steigiamojoje konferencijoje da
lyvavo apie 800 steigėjų. Prognozuo
jame, jog I993 m. pabaigoje partijoje 
bus 10 tukst. narių ir toliau sparčiai 
augs, todėl ji turėtų tapti gausiausia 
politine organizacija (neskaitant Poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos). 
Partijos nariais tapo daug žymių 
ni‘>kslo ir kultūros darbuotojų, vals
tybės ir visuomenės veikėjų, grupė 
pažangių \ ietos savivaldybių vadovų. 
Tėvynės Sąjunga dabar turi daugumą 
Seimo opozicinių frakcijų koalicijoje 
ir realias galimybes laimėti sekančius 
Seimo ir vietinius rinkimus, kurie 
gali įvykti 1994-1995 metais.

Steigiamosios konferencijos pri
imtoje programoje (metmenyse) pri
tarta privataus sektoriaus. įskaitant 
individualius valstiečių (fermerių) 
ūkius, nevaržomos kapitalo rinkos 
spartesnio plėtojimo principams. Tė

vynės Sąjunga pasisako už pilietinę 
visuomenę ir atvirą Lietuvos ekono
miką bei laisvą prekybą, užsienio 
investicijų skatinimą, taip pat ma
žesnį pajamų perpaskirstymą per 
biudžetus ir kitus valstybinius fon
dus. Partija sieks, jog Lietuvos Res
publika įmanomai greičiau taptų 
Europos Bendrijos asocijuota ir tik
rąja nare. Siekdami įtraukti išeiviją, 
pasisakome už tai. jog užsienyje gy
venančių Lietuvos piliečių vaikams 
ir vaikaičiams būtų suteikta Lietu
vos pilietybė.

Tėvynės Sąjungos pirmininku - 
politiniu lyderiu - išrinktas prof. V. 
Landsbergis. Tėvynės Sąjungos val
dybos. atsakingos už partijos politi
nę organizacinę ir vykdomąją veik
lą. pirmininku - G. Vagnorius. Parti
jos pirmininko pavaduotojais patvir
tinti A. Katkus. A. Stasiškis. M. Lau
rinkus. o valdybos nariais: E. Kune
vičienė. A. Bartkus. K. Skrebys. E. 
Zingeris. N. Oželytė. L. Andrikienė. 
A. Vaišnoras ir V. Žiemelis. Be to. iš
rinktas Priežiūros komitetas: K. Saja, 
S. Šaltenis, V. Aleknaitė, prof. A. 
Smailys. J. Dringelis.

Tėvynės Sąjungos pagrindinis 
uždavinys yra sutelkti Lietuvoje ir 
užsienyje gyvenančius tautiečius ak
tyviai politinei ir valstybinei veiklai, 
atrinkti ir paruošti kandidatus į Res
publikos ir vietos savivaldybių 
renkamus ir valstybinius organus. 
Didžiausia 1990 m. klaida - tai, jog 
svarbiausiose valdžios institucijų 
politinių pareigybių postuose paliko 
dirbti senųjų politinių jėgų atstovai, 
kurie nebuvo suinteresuoti demokra
tinėmis ir politinėmis permainomis, 
o neretai ir atvirai priešinosi ūkio ir 
teisėtvarkos reformoms. Šių klaidų 
mes nebeturime kartoti. Todėl ypač 
daug dėmesio bus skiriama ne tik 
Respublikos partijų, bet ir vietos 
struktūrų formavimui, aktyvių, su
gebančių profesionaliai dirbi žmo
nių pritraukimui.

Sunkioje Nepriklausomybės by
loje neįkainojamą moralinę, politi
nę ir finansinę paramą Lietuvai su
teikė Didžiosios Britanijos lietu
viai. Ypač aktyvią pagalbą jautėme 
1990-1992 metais. Už visa tai Di
džiosios Britanijos lietuvių bend
ruomenės nenuilstantiems veikė
jams. visiems aktyviems Britanijos 
lietuviams mes jaučiame didžiulę 
pagarbą ir tariame nuoširdžius pa
dėkos žodžius. Kartu turime pripa
žinti ir savo klaidas - nesudarėme 
tinkamų sąlygų, kurios įgalintų kuo 
efektyviau panaudoti Jūsų veiklą.

Lietuva įveikė tik pusę sunkaus 
Nepriklausomybės ir demokratijos 
įtvirtinimo kelio. Jūsų aktyvus da
lyvavimas Lietuvos valstybiniame 
gyvenime yra labai re i kalingas Jū
sų parama ypač reikalinga naujo
sioms demokratinėms politinėms 
partijoms ir judėjimams, kurie del 
suprantamų priežasčių negali tikėtis 
pagalbos iš aktyvią politiką Baltijos 
valstybių atžvilgiu vykdančių Rytu 
politinių jėgų ar komunistinio kapita
lo pagrindu iš anksto sukurtų po- 
1 itinių-partinių komercinių struktūrų.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) valdyba maloniai 
kviečia Didžiosios Britanijos lietu
vius aktyviai įsijungti į šios suvie
nytų dešiniųjų jėgų partijos veikla 
tikraisiais nariais ar rėmėjais. Tiki
mės, jog artimiausiu metu Lietuvos 
Respublikos Seime pagaliau bus 
priimtos Pilietybės įstatymo patai
sos. kurios įgalintų suteikti Lietu
vos pilietybę išvykusių į užsienį 
gyventi lietuvių (piliečių) vaikams 
ir vaikaičiams.

Su nuoširdžiais linkėjimais.
Gediminas Vagnorių

Tėvynės StUiinff* 
valdybos pi nnininl®

Vilnius. 7993 05 25

6



1993 m. birželio 10 <1. Nr. 22 (2257) EUROPOS LIETUVIS 7

’’Norėčiau atsisakyti nugalėtojo titulo“
Tokiais žodžiais Vladas Vit

kauskas pradėjo susitikimą su žurna
listais. Jis - pirmasis Lietuvos alpi
nistas, gegužės 10 d. įkopęs į aukš
čiausią pasaulio viršūnę Everestą. 
"Kalnų neįmanoma nugalėti. Jei kas 
eina į juos su tokiom užkariautojiš- 
kom mintim, dažnai skaudžiai gaili
si. nusivilia ar net nukenčia. Mano 
kelionę visą laiką lydėjo tikėjimas, 
kad pavyks užkopti. Manau, kad tai 
padėjo įveikti ir finansinius, ir kitus 
dalykus. Aš tikėjau sėkme, mačiau 
gerą ženklą tame, kad tą patį mėnesį 
gimiau (gegužės 7 d. VI. Vitkauskas 
kalnuose pasitiko savo keturiasde
šimtmetį - E.U.) Man pavyko įkopti 
ne todėl, kad buvau stiprus. Noras ir 
tikėjimas man padėjo tapti tokiu. 
Daugelis žmonių neįvertina ir neiš
naudoja savo galimybių. Everestas - 
tai viena savęs patvirtinimo formų. 
Gali būti įvairūs everestai. Pirmiau
sia reiktąjį turėty savy".

Lietuvos alpinistai šiam žygiui 
ruošėsi jau porą metų. Pernai į Hi
malajus buvo nuvykusi žvalgybinė 
ekspedicija. Vladas Vitkauskas turi 
didžiausią aukštuminį patyrimą Lie
tuvos alpinistų tarpe, yra įkopęs į 
beveik visas 7000 m aukščio viršū
nes buvusios SSSR teritorijoje. 
Draugai, kalbėdami apie jį, sako, jis 
turi ne tik fizinį pasiruošimą (kalnų 
turizme nuo 1973 m., alpinizme nuo 
1984 m.). Jis moka bendrauti su kal
nais, jaučia kalnų dvasią, išmano 
Rytų filosofiją. Bendravimas su kal
nais - jo gyvenimo esmė. Ar gali 
žmogus atsakyti sau, kodėl nori 
kopti į Everestą, jau ne kartą užkari
autą? Pirmasis alpinistas, bandęs 
įkopti į Dievų buveinę (taip tibetieči
ai vadina viršūnę), D.L. Melory 

atsakė: "Todėl, kad Everestas egzis
tuoja!" Vladas ruošėsi į Everestą vykti 
kartu su latviu Aivaru Bojaru. Deja, 
treniruočių metu vasario mėnesį drau
gas žuvo. Neišsipildžiusia viltimi Eve
restas liko žuvusiems Algiui Gudeliui, 
kalnų tigrui Dainiui Makauskui.

Vlado nuomone, nors [kopimas į 
šią viršūnę yra nenauja, bet juk ten ne
pasidarė nei šilčiau, nei vėjai susilp
nėjo, nei palengvėjo kopimas žmogui 
neįprastame aukštyje. Tai tiesiog 
kiekvieno žmogaus, šalies prestižo 
reikalas. Eversto piramidė nuolat 
traukianti ir viliojanti. Kiekvienas 
stengiasi sumokėti tuos didelius pini
gus, kad galėtų išbandyti savo gali
mybes. Tačiau kaina, ne tik finansinė, 
bet ir gyvybės ar sveikatos, yra labai 
aukšta. Per 40 metų (būtent tiek praėjo 
nuo 1953 m. gegužės 29 d., kai šerpas 
N. Tencingas ir Naujosios Zelandijos 
alpinistas E. Hilaris pasiekė viršūnę 
pirmą kartą žmonijos istorijoje) į 
Everestą buvo įkopę 430 žmonių, ne 
visi iš jų nusileido, iš viso negrįžo apie 
150. Lietuva maždaug 35 šalis, kurios 
vėliava suplevėsavo kalno viršūnėje. 
Tą pačią dieną įkopė ir pirmasis suo
mių alpinistas. Šiais jubiliejiniais 
metais 19 ekspedicijų turėjo leidimus, 
kopė 13. Nemažai sėkmių, bet 5 žmo
nės negrįžo. Balandžio 22 d. pirmoji 
Nepalo moteris įkopė į Everestą kartu 
su penkiais šerpais. Nusileido tik trys, 
pritrūkus deguonies ji kartu su dviem 
šerpais liko netoli viršūnės. Nepasi
sekė ir jubiliejinei australų ekspedici
jai, kuriai vadovavo Tencingo anūkas. 
Ekspedicijoje buvo ir pirmojo įkopėjo 
sūnėnas Lapsangas. Jis, deja, ne
nusileido nuo viršūnės: iki palapinės 
trūko 150 metrų, naktį buvo sunku 
orientuotis, koks atstumas. Po šios ne

laimės ekspedicija atsisakė kopimo 
planų. ”

Šiai VI. Vitkausko kelionei įvykti 
reali galimybė buvo būtent dabar, nes 
nuo rudens labai keičiasi kainos. Jei 
šiemet mokesčiai už teisę kopti yra 
10 000 $ devynių žmonių grupei, tai 
greitai jie pakils iki 54 000 S. Katman
du VI. Vitkauskas buvo sudaręs sutartį 
su Nepalo šerpų alpinistų ekspedicija 
ir dalyvo joje kaip fotografas. Tai bu
vo galimybė sumokėti mokesčius.

’Tačiau visą laiką teko vaikščioti 
praktiškai vienam. Bet tai nebuvo vie
no žmogaus kopimas, kaip R. Mesne- 
rio. Tiesiog vieno buvimas. Savo 
daiktus 12-15 kg nešiau pats, bet ga
lėjau naudotis stovyklomis, tarp kurių 
vaikščiodavau vienas. Vienatvėje tu
rėjau galimybę pasikalbėti lietuviškai 
bent su savimi. - pasakoja alpinistas. - 
Atvykau vėliau nei kitos ekspedicijos, 
todėl teko forsuoti, trumpinti poilsį, 
pirmos savaitės buvo gana sunkios. 
Vėliau aukštis priėmė labai gerai. 
Paskutinį etapą nuo 8000 m balno į 
viršūnę ėjau vienas, bet visą laiką kas 
nors pasivydavo, ar aš ką pralenkda
vau. Pradėjau eiti naktį 4 vai. 30 min. 
Tada pajutau, kad neveikia deguonies 
aparatūra. Žinoma, buvo galima kopti 
ir be jos, bet tai gana pavojinga: 
neaišku, kaip toks aukštis veikia 
žmogaus smegenis. Pasakojo, kad vie
nas šerpas, užkopęs į Anapumą (8200 
m) ir užmigęs ten valandai. Po to jis 
tris mėnesius buvo praradęs atmintį. 
Tik po gero pusvalandžio suvokiau, 
kaip priversti veikti aparatūrą. Stiprus 
vėjas, 35 C° šaltis, debesys. Valandą 
užtrukau Pietų viršūnėje. Čia kartu su 
šerpais atradome žuvusios nepalietės 
Pasang Lhamu kūną. Šerpai ruošėsi 
nuleisti jos palaikus žemyn. Prieš 

įveikiant paskutinę, nedidelę, bet ga
nėtinai sunkią atkarpą, prie 20 m 
aukščio sienos, vadinamos Hilario ka
minu. teko net palaukti eilėje, tuo me
tu kopė 9 ekspedicijos. Everesto viršū
nę aš pasiekiau 12 va). 30 min. Per de
besis nesimatė puikaus vaizdo žemyn, 
viršūnėje buvo nuostabu, nors ir šaltis, 
vėjas, saulė. Užtrukau čia valandą. 
Sunku buvo tokiame vėjyje (uraganas, 
siautęs Lietuvoje, būtų visai neblogas 
vėjas) pritvirtinti vėliavą. Tai vos ne
kainavo dalies pirštų. K:trtu nešiausi 
lietuviškus gintarus, kurių dalį pa
aukojau kalnų dievams, viršūnėje liko 
Vilniaus atvirutė. Latvijos vėliavėlė ir 
Aivaro Bojaro nuotrauka. Su savimi 
turėjau pažįstamos tibetietės dovanotą 
budistų skarelę, ji duodama linkint 
sėkmės kopime į kalnus ar išlydint na
mo. Ant kalno pabuvojo ir ženklelis 
skirtas "Lituanicos“ skrydžiui per 
Atlantą. Po aštuonių valandų kopimo 
nusileidimas, kaip ir tikėjausi, tarpais 
atrodė sunkesnis. Tai dar kartą pa
tvirtino taisyklę, kad įkopti yra per 
maža, reikia ir grįžti. Galbūt tai buvo 
ir nuojauta. Ji man nemažai padėjo: 
leidžiantis žemyn keliskart teko įkristi 
į plyšius, buvo ir kitų nuotykių. Visa
da laikausi nuomonės, kad dauguma 
atveju nelaimės kalnuose - tai mūsų 
pačių neatidumas, klaidos, azartas.“

Jubiliejaus proga Himalajuose pa
buvojo speciali anglų jubiliejinė eks
pedicija, kopusi į Everestą. Gegužės 
26 d. Londone ta proga turėjo būti pri
ėmimas pas karalienę, į kurį pakviesti 
ir senieji alpinistai. Užsienyje šie 
žmonės yra gerbiami, jiems suteikia
mi titulai, statomos pilys. Vladą kol 
kas sutinkame kukliai, bet šiltai ir 
nuoširdžiai. Jis neturėjo laiko Nepale 
sutvarkyti visų formalumų, taigi šią

Martyno Ambrazo nnotr. 

savaitę Nepalo turizmo ministerijos 
išduotą sertifikatą turėtų atvežti rusų 
ekspedicijos gydytojas. Lietuvos kū
no kultūros ir sporto departamentas 
įteikė aukščiausią apdovanojimą - 
medalį "Už nuopelnus Lietuvos 
sportui". Visą tą laiką, kol Vladas 
buvo kalnuose, jo draugai rūpinosi 
dar Lietuvoje pradėtu darbu: rinko 
reikalingą skolai grąžinti 10 000 S 
sumą. Sekėsi nelengvai. Atsiliepė ir 
padėjo "Vilniaus bankas“. Akcinis 
inovacinis bankas, firmos "Jaura“, 
"Ambra", "Minolta", "Baltexfilm", 
"Kuro aparatūros gamykla“, neabe
jingas liko ir Šarūnas Marčiulionis 
bei A. Putramentas. Norintys padėti 
pinigus gali siųsti: Lietuvos Valsty
binis Komercinis bankas, kodas 
260101596. V. Vitkausko einamoji 
valiutinė sąskaita 07004494 arba 
Lietuvos Valstybinis Komercinis 
bankas, kodas 260101596, Vilniaus 
keliautojų klubo įmonė "VILKA“, 
atsiskaitomoji sąskaita 468763 (su 
nuoroda "Everestas“).

Erika Umbrasaitė

Siūloma papildyti 
Pilietybės 
įstatymą

Seimo pirmininko potvarkiu 
sudaryta komisija parengė Lietu
vos Respublikos pilietybės įstaty
mo pakeitimus ir papildymus. Su 
jais spaudos konferencijoje supa
žindino Seimo žmogaus ir piliečio 
teisių bei tautybių reikalų komite
to narys, šios komisijos vadovas 
Rimantas Markauskas.

Pakeitimais, kuriuos dar šį mė
nesį turėtų priimti Seimas, būtų 
įteisinta dviguba pilietybė. La
biausiai turėtų būti pakeista Pilie
tybės įstatymo 18 straipsnio 3 da
lis. Pavyzdžiui, numatyta paleng
vinti pilietybės atgavimą buvu
siems Lietuvos Respublikos pilie
čiams ir jų vaikams, gyvenan
tiems ne mūsų valstybėje. Siūlo
ma, kad naujosios Pilietybės įsta
tymo pataisos nebūtų taikomos 
asmenims (Lietuvos vokiečiams, 
žydams ir t. t.), kurie tuo laikotar
piu išvyko nuolat gyventi į savo 
tėvynę (Vokietiją, Izraelį).

Numatoma leisti Prezidentui 
suteikti Lietuvos pilietybę užsie
nio piliečiams už ypatingus nuo
pelnus.

Ponas R. Markauskas spaudos 
konferencijoje paneigė prielaidą, 
kad dvigubos pilietybės idėja Lie
tuvos Seime pradėta svarstyti po
no K. Bobelio iniciatyva.

Kai Seimas patvirtins Piliety
bės įstatymo siūlomus pakeitimus 
ir papildymus, ”EL“ skaitytojams 
praneš apie tai išsamiau.

ELR

Žurnalistika - pavojinga profesija
Tarptautinė reporterių organizaci

ja "Reporteriai, nepripažįstantys 
sienų“ paskelbė, kad nuo 1992 metų 
pradžios 61 žurnalistas žuvo arba 
buvo nužudytas, 120 yra kalinami. 
Buvusios Jugoslavijos konflikte 
praėjusiais metais žuvo 12 žurna

K. Bobelis: ’’Niekada Lietuvos pilietybės 
nebuvau atsisakęs“

Seimo rūmuose įvykusioje spau
dos konferencijoje opozicijos atstovė 
spaudai R. Rastauskienė pranešė, kad 
Lietuvos užsienio reikalų ministras P. 
Gylys atsakė į Seimo piliečių charti
jos paklausimą dėl Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininko K. Bo
belio pilietybės. Atsakyme rašoma, 
jog JAV ambasadorius Lietuvoje D. 
Johnson'as, remdamasis JAV vals
tybės departamento duomenimis, 
patvirtino, kad K. Bobelis šiuo metu 
yra JAV pilietis.

Šmeižto ir neteisybės akcija pava
dino pokalbyje su ELTOS korespon
dentu ponas Kazys Bobelis triukšmą, 
kurį dėl jo pilietybės kelia, kaip jis 
įsitikinęs, "Tėvynės santaros" atsto
vai.

"Didesnę gyvenimo dalį praleidau 
kovodamas dėl Lietuvos reikalų, nie
kada ir niekam, išskyrus Lietuvą, ne
buvau ir dabar nesu įsipareigojęs.

1992 metų rugsėjo 18 dieną raštu 
atsisakiau priesaikos ar priesaikų 
arba pasižadėjimų, bet kada ir bet kur 
duotų svetimai valstybei. Šio atsisa
kymo originalai yra Lietuvos Res
publikos Aukščiausiajame Teisme, 
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje bei 
JAV ambasadoje Lietuvoje.

Kaip reikalauja JAV įstatymai. 
JAV ambasadoje užpildžiau specialų 
dokumentą dėl JAV pilietybės prara
dimo. Jį parašu ir antspaudu patvirti
no JAV konsulas D. Stiubenas. Liu
dininke dalyvavo mano žmona. Kon
sulas pasakė, kad visi formalumai 
atlikti ir dokumentai tuojau pat bus 
pasiųsti į Vašingtoną.

Aš viską padariau, ko reikalauja 

listų. Šį "Reporteriai, nepripažįstantys 
sienų“ organizacijos raportą Vatikano 
radijui duotame interviu pakomentavo 
organizacijos pirmininkas Robert 
Menard.

Šių metų raportas parodė kelis nau
jus dalykus, pasakė Robert Menard. 

Lietuvos Respublikos Konsti
tucija ir įstatymai. O kiek laiko 
reikės JAV pareigūnams paten
kinti mano pareiškimą, tai jau jų 
reikalas. Lietuvos įstatymų aš 
nepažeidžiau.

Lietuvos Respublikos Konstitu
cijos 56 straipsnis, be kita ko, sako: 
"Seimo nariu gali būti renkamas 
Lietuvos Respublikos pilietis, kuris 
nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu 
užsienio valstybei ir rinkimų dieną 
yra ne jaunesnis kaip 25 metų bei 
nuolat gyvena Lietuvoje“. Aš esu 
gimęs ir augęs Lietuvoje, niekada 
Lietuvos pilietybės nebuvau atsisa
kęs“.

Niekaip nesuprantu, pasakė K. 
Bobelis, ar tikrai Lietuvoje šiuo 
metu nėra nieko svarbesnio, kaip 
tik kovoti su kuriamais vėjo 
malūnais ir ar aš esu toks pavojin
gas "Tėvynės santarai", kad ji, 
niekur negalėdama pasireikšti Lie
tuvos labui, ieško priekabių prie 
manęs be jokio teisinio pagrindo, 
jau nekalbant apie moralinį.

Seimo nariu K. Bobelis pernai 
išrinktas Marijampolės apygardo
je. Kaip rašė "Lietuvos rytas“, 
per pusę metų pas savo rinkėjus 
jis apsilankė septynis kartus, 
priėmė daugiau kaip 200 žmonių. 
K. Bobelis yra nutaręs savo Sei
mo nario atlyginimą išdalyti sun
kiau gyvenantiems marijampo
liečiams. Per paskutinius keturis 
savo apsilankymus jis išdalijo 
102 tūkstančius talonų - parėmė 
21 daugiavaikę ar invalidus augi
nančią šeimą.

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

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

MAISTAS - Siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus: 2 I valgomo
sios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali medžiaga suknelei, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. Kaina - £160.

Parduodame OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu. (Su pristatymu - £160.)

Rašomoji juostelė cartridge - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - £8.75.
Sudarome testamentus, išrūpiname pensijas, pervedame 

palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta bei 
atliekame finansines ir bankines operacijas.

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

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785

Visų pirma - padidėjo Europoje 
žuvusių žurnalistų skaičius. Be to. 
negalima pamiršti Turkijos. Pra
ėjusiais metais šioje šalyje buvo 
nužudyta 12 žurnalistų, ir jų žudikų 
Ankaros vyriausybė iki šiolei neiš
aiškino. Daugiau negu 30 žurnalistų 
yra kalinami Kinijoje.

VA R

LSS EUROPOS RAJONAS 
mielai kviečia skautus, skautes ir 

jaunas šeimas

j DEIMANTINIO JUBILIEJAUS 
STOVYKLĄ

liepos 24-31 dienomis Lietuvių Sodyboje 
Picketts Hill, Near Bordon, Hampshire.

Dėl registracijos kreiptis į
s, V. Gasparięne
arba
v. s. .L Maslauska.
Lietuvių Namai,
2 Ladbroke Gardens,
London Wil 2PT (iki liepos 1 d.)
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AUKOS SPAUDAI
B. Drevinskas - 7 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame gerb. p. 

Juozui Domeikai už didelę finan
sinę pagalbą.

Jūsų 200 svarų sterlingų čekis 
padės mums įsigyti gyvenamų 
kambarių įrangą sutrikusio intelek
to vaikų grupėse. Be jūsų paramos 
mes negalėtume ir manyti apie ją 
tokiais sunkiais Lietuvai laikais.

Būkit sveikas ir gyvenkit ilgai 
su Dievo palaima.

Lopšelio-darželio "Berželis “ 
vedėja, 

invalidų vaikų auklėtojos 
ir auklėtiniai 

Šakiai

Lietuvos Ambasada
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems 
Travel Document arba 
Certificate of Identity 
vizos išduodamos: pirma
dieniais ir penktadieniais 
nuo 9 iki 12 vai., trečiadi
eniais nuo 15 iki 18 vai.

PAMALDOS

LONDONE
AUKOS TAUTINĖS 
PARAMOS FONDUI 

(Gavus a.a. dr. S. Kuzminsko 
knygą)

J. Salys - 15 $
Mrs. A. Waylen - 7£
J. Dunauskas - 5£
J. Maslauskas - 5£
K. Vilkonis - 4£.
Kas dar norėtų atsilyginti už šią 

knygą, aukas prašome siųsti šiuo 
adresu:

Tautinės Paramos Fondas
2 Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT England
Pajamos skiriamos Lietuvos po

litinių kalinių ir tremtinių sąjungai 
ir nukentėjusiems 1991 m. sausio 
13 d. Vilniuje, ginant Radijo ir tele
vizijos pastatus.

Dėkojame už aukas.
TPF valdyba

LONDONO
ŠVENTO KAZIMIERO 

PARAPIJOS TRADICINIŲ 
DERBY ARKLIŲ 

LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAI
1993 m. birželio 2 dieną vyku

sių 142-ųjų Derby arklių lenktynių 
laimėtojais tapo:

I vieta. 75 svarai - arklys 
Commandier in Chief. Bilieto Nr. 
02256 - J. M. Bulaitis. Londonas.

II vieta. 30 svarų- arklys Blue 
Judge. Bilieto Nr. 00734 - 44 SQ. 
B-T.

III vieta. 20 svarų - arklys Blue 
Traveller. Bilieto Nr. 02471 - P 
Voveris. New Milton.

IV vieta. 10 svarų - arklys Cairo 
Prince. Bilieto Nr. 04375 - V. 
Bilevičius. Nottingham.

Loterijos rengėjai, parapijos kle
bonas ir Taryba dėkoja visiems lote
rijos rėmėjams, bilietų platintojams 
už pridėtas aukas įvairiose Didžiosios 
Britanijos lietuvių kolonijose.

S. Kasparas 
Parapijos tarybos vardu

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

11.15 vai.. Trėmimų minėjimas. Židi
nyje.

Wolverhamptone - birželio 13 d..
15 vai.. Šv. Petre-Pauliuje.

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

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

Bimiinghame - birželio 20 d.. 16 
vak.Šv. Onoje. 96 Bradford St.

Inžinieriui STEPUI NE
NORTUI staigiai mirus, reiš
kiame gilią užuojatą jo žmonai 
Petrutei, sesutėms, broliams ir 
giminėms ir kartu liūdime.

Justas ir Bronė Černiai

Nottinghame - birželio 27 d.. 
I LI5 vai. Židinyje.

Leicesteryje - birželio 27 d.. 14 
vai.. Švč. Širdyje. Mere RD.

MIRĖ INŽ. STEPONAS NENORTAS
Birželio 2 d. mirė visuomenininkas. DBL S-gos garbės narys, 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovas Didžiojoje Britanijoje, ilgametis 
Sąjungos ir Lietuvių Namų Akcinės B-vės direktorius, inž. Steponas 
Nenortas.

DBL S-gos ir Lietuvių Namų B-vės ilgamečiam 
direktoriui inž. STEPONUI NENORTU! mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Petrutę, šeimą ir 
artimuosius.

DBL S-gos ir LNA B-vės direktorių valdybos

Nuolatiniam ’’Europos lietuvio" bendradarbiui, visuomeninin
kui ir kolegai inž. STEPONUI NENORTUI mirus, nuoširdžią 
užuojautą jo žmonai Petrutei, šeimai ir artimiesiems reiškia 
’’Europos lietuvio“ redakcijos ir administracijos darbuotojai.

Birželio mėn. 13 d. (sekmadienį) 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

Š. m. liepos 12-26 d. numatoma surengti anglų k. kursus klaipė
diškiams. Tam reikalingi dėstytojai i§ Anglijos (nebūtinai pe
dagogai).

Kreipiuosi į tautiečius, vasarą vykstančius į Lietuvą - paaukokite pusdienį, 
apsilankykite kursuose, pabendraukite su žmonėmis, norinčiais kuo daugiau 
sužinoti apie užsienį. Papasakokite kursų klausytojams apie savo darbą, gyve
nimą Anglijoje.

Kelionės išlaidas reikės užsimokėti patiems. Jeigu galite padėti, rašy
kite ar skambinkite:

Aldona Waterman
1 Eastwood Rd.
Sittingbourne
Kent ME10262.
Tel. (0795)421125

Išnuomojami 
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.

Mokestis valiuta.
Rašyti:

’’Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

IIIVAII
LEIDYKLA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai ir 
nebrangiai išleisti autorių kny
gas.

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

JONSNĖS IR PETRJNĖS NOTTINGHAME

Nottinghamo 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

I--------------------------------------------------'J---------------------------1
l IŠVYKA PRIE JUROS l
l I
I Ši 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.
I___________________________________________________ I

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

PASAULYJE
Clintonui nesiseka

Prezidento Clintono prestižas pas. 
kutiniu metu smarkiai krito, tik 36% 
gyventojų jam dabar pritaria. Taip at
sitiko dėl daugelio priežasčių, bet pats 
prezidentas mano, kad blogas yra pri
statymo visuomenei ir spaudai reika
las. todėl atleido iš pareigų už tai also 
kantį direktorių George Stephano
poulos ir į jo vietų paskyrė respubliko
ną David Gergen. žurnalistą ir televi
zijos komentatorių. Pastarasis tas 
pareigas ėjo prie buvusio prezidento 
Reagan, o taip pat padėjo ir kitiems 
respublikonų prezidentams. Nixon, 
Ford ir Bush.

Per trumpą prezidentavimo laiko
tarpį Clintonas padarė kelis jo auto
ritetą žeminančius poelgius. Paskuti
nis atvejis - Clintonas sulaikė prezi
dento lėktuvą Los Andželo aerouoste 
45 minutes. Pasirodo, prezidentui už
ėjo noras apsikirpti, o tai turėjo pada
ryti labiausiai vertinamas Holivudo 
kirpėjas. Du lėktuvų įsibėgėjimo irtu- 
pimo takai aerouoste buvo užblokuoti, 
vėlavo du reisai. Humoristai apskai
čiavo. kad šis prezidento apsikirpimas 
kainavo 5 500 dolerių. Iš to šaipomasi. 
Prieš tai Clintonas atleido iš pareigi) 
visus Baltųjų rūmų keliavimo įstaigos 
štabo narius, jų vietoje paskyrė savo 
giminaičius ar artimuosius. Žmonėms 
nepatiko jo sutikimas leisti homosek
sualistams tarnauti kariuomenėje, jo 
pritarimas abortams. Yra nuomonių, 
kad jo politika yra perdaug kairiųjų 
pažiūrų. Galbūt paskirdamas respubli
koną ryšių su visuomene ir spauda di
rektoriumi Clintonas nori sudaryti 
įspūdį, kad politikoje laikosi centristi
nių pozicijų.

Naujas karo nusikaltėlių 
teismas

JT Saugumo Taryba nutarė įsteigti 
karo nusikaltėlių teismą, panašų į 
Niunbergo teismą, kuriame buvo tei
siami nacių karo nusikaltėliai. Nauja
jame teisme turėtų būti teisiami Bos
nijos karo nusikaltėliai, žinoma, jeigu 
bus kam juos pristatyti į teismą, nes 
vargiai ar pati Serbija išduos savo ka
rius, tarp kurių aiškiai yra ir žiaurių 
nusikaltėlių, žudžiusių žmones.

Bosnijos laidotuvės
Netrukus po Europos ir Amerikos 

susitarimo dėl Bosnijos ir Hercegovi
nos (apie tai rašėme praėjusiame "EL“ 
numeryje) serbų kariuomenė žiauriai 
apšaudė tuo susitarimu nustatytas mu
sulmonams saugias vietoves, pasitei
sindama, kad bombardavo musulmo
nus, bet ne juos saugančius JT karius. 
Klausiama, kas privertė Vakarus pa
daryti tokį susitarimą? Atrodo, kad 
pirmoji priežastis buvo nenoras per 
daug įsivelti į Jugoslavijos pilietinį ka
rą, nes aišku, kad serbai kitaip nesu
tiks pasitraukti iš jų užkariautų vieto
vių. Gal Rusijos įtaka irgi padėjo, nes 
Serbija yra jos sąjungininkė. Tą sutari) 
pasirašė JAV, Didžioji Britanija, Pran
cūzija ir Ispanija. Vokietija, Italija ir 
Olandija net nebuvo pakviestos į dery
bas ir dėl to esančios supykusios. Bi
joma, kad serbai tuo nepasitenkins ir 
sieks išplėsti Didžiąją Serbiją, pasikė
sindami į Makedoniją ir Kosovą.

Pasmerktųjų sąjunga
Pagal slaptus pranešimus iš Va

šingtono. jau yra ar greit bus sudarytas 
susitarimas tarp Irano, Irako ir Ser
bijos dėl naftos pristatymo Serbijai. 
Visoms toms valstybėms taikomos 
JT sankcijos dėl naftos: Irakui - po 
Kuveito invazijos. Iranui - dėl tarpiau 
tinio terorizmo globos, o Serbijai už
drausta įsivežti naftos, kad ji negalėtų 
kariauti prieš Bosniją, {domu tai. kad 
Iranas iki šiol rėmė savo tikėjimo bro
lius musulmonus Bosnijoje, o dabar- 
regis, sutiko eksportuoti savo ir iš Irako 
gaunamą naftą musulmonų priešams- 
serbams, {domu ir tai, kad po ilgo pi
lietinio karo Iranas susitaikė ir su Iraku- 
sutikdamas bent slaptai eksportu^1 j 
Irako naftą, ko šis negali daryti.
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