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Mintys balsu

Vasario 16-oji - politika ir meilė
Greit - Nepriklausomybės šven

tė! Savo archyve saugau 1991 m. 
vasario mėnesio laikraščio ’’Anič- 
kov most” (Aničkovo tiltas - yra 
toks Sankt Peterburge) numerį, ku
riame aprašyta, kaip anų baisingų 
metų vasarį, vos pasibaigus Sausio 
13-osios aukų gedului, Peterburgo 
(tada dar Leningrado) lietuviai kar
tu su ten gyvenančiais kitų tautų 
žmonėmis, valdžios atstovais ir 
svečiais iš Lietuvos pirmą kartą 
mieste ant Nevos krantų viešai at
šventė Lietuvos valstybės gimimo 
dieną. Žurnalistė Natalija Smitko 
tada rašė, kad daugelis vakaro daly
vių ’’baisiomis sausio dienomis bu
vo Vilniuje, o tie, kurie ten negalė
jo nuvykti, savo nuomonę apie tuos

Žiemos olimpiadoje - ir Lietuvos trispalvė

Lillehammer ^94

”Ir linksma, ir liūdna, kad į Lile
hamerio žiemos žaidynes vyksta tie 
patys sportininkaip kaip ir prieš dve
jus metus. Linksma, jog mes juos jau 
labai gerai pažįstame, liūdna, nes šie 
sportininkai Lietuvoje neturi konku
rentų“, - per iškilmingas olimpiečių 
palydas Vilniuje kalbėjo Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto preziden
tas Artūras Poviliūnas.

Per Lietuvos olimpiečių išleistu
ves į Lilehamerį Norvegijos amba
sadorius Peras G. Stavnumas pasi
džiaugė, kad dvi savaites nedidelė 
jo šalis - tik 4,3 mln. gyventojų- 
bus viso pasaulio dėmesio centre. 
’’Aišku, labai jaudinsiuose dėl 
norvegų startų per žaidynes, bet esu 
Norvegijos ambasadorius Lietu
voje, todėl nebūsiu abejingas ir 
jūsų šalies olimpiečiams“, - pasakė 
P. G. Stavnumas, Oficialioje kalbo
je ambasadorius paminėjo, kad ”ir 
tokios mažos šalys kaip Norvegija 
ir Lietuva gali varžytis su didelėmis 
šalimis ir kartais jas net nugalėti. 
Kaip jūsų krepšininkai Barselo
noje“.

Kiek metų Lietuvos olimpinėse 
žaidynėse nebuvo nei matyti, nei 
girdėti. Dabar jau trečią kartą po 
ilgos pertraukos Lietuvos trispalvė 
plevėsuos ant olimpinių stiebų.

Likimo ironija, tačiau kaip ir 
prieš dvejus metus, į žaidynes sli
dininke Vida Vencienė išvyko sir
guliuodama gripu. Ji ruošiasi star
tuoti keturiose distancijose: 13 die

’’Europos lietuvio“ ryšiai su pasauliu
’’Europos lietuvio“ redakcija, 

persikėlusi į Vilnių, nenutraukė senų 
ryšių su kitų angliškų laikraščių, 
radijo ir televizijos tarnybomis. Šio
mis dienomis BBC radijo rusų sky
riaus vedėjas Samas Josmanas pa
skambino j Vilnių senam pažįstamui 
Vladui Dargiui ir paprašė interviu. 
Vasario 16-osios proga jis ruošia il
gesnį reportažą apie lietuvius Di
džiojoje Britanijoje, kurį BBC radi
jas transliuos rusiškai vasario mėne
sį. Samas Josmanas domėjosi ’’Eu
ropos lietuvio“ istorija ir jo įtaka Di
džiosios Britanijos lietuviams, laik

įvykius galėjo išreikšti vakare. Per 
eiles ėjo lapai parašams rinkti su 
tokiu tekstu: ’’Mes, žemiau pasira
šę, pritariame ir remiame naujos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
1 straipsnį: ’’Lietuvos valstybė yra 
nepriklausoma demokratinė vals
tybė“. Jie (lietuviai - J. L.), išlaikę 
savo kalbą ir savo žemę geriau ne
gu kiti europiečiai, vėl atsidūrė pa
čioje kelio pradžioje, kaip ir tada, 
kai prieš 5 tūkstančius metų apsigy
veno Baltijos pietrytinėje pakran
tėje. Viskas šiandien persipynė: vil
tis ir skaudūs pergyvenimai, malda 
už žuvusius ir dainos iš amžių gilu
mos“.

Tą vakarą tikrai buvo daug dai
nuota. Mūsų dainos, lietuviški rate- 

ną - 15 km čiuožėjo stiliumi, 15 d. 
- 5 km klasikiniu, 17 d. - 10 km 
klasikiniu (pagal Gundersono sis
temą), 23 d. - 30 km klasikiniu 
būdu. Pasak Vidos, galbūt tik pas
tarojoje rungtyje jai geriau pasi
seks, o šiaip - ’’mūsų sporto šakose 
stebuklų nebūna. Vieta pirmajame 
dešimtuke būtų didelė sėkmė“.

Slidininkas Ričardas Panavas 
teigia pasiruošęs šioms žaidynėms 
geriau negu Albervilio. 14 dieną jis 
šliuoš 30 km laisvu stiliumi, 17 d. - 
10 km klasikiniu, 19 d. - 15 km 
laisvu ir 26 d. - 50 km klasikiniu 
būdu. Aukščiausios vietos jis tikisi 
10 km lenktynėse klasikiniu stiliu
mi. ’’Būčiau patenkintas, patekęs į 
geriausiųjų slidininkų 30-tuką“, 
sako R. Panavas.

Biatlonininkas Gintaras Jasins 
kas 20 km lenktynėse sieks pakilti 
”į dvidešimtuką. Nors sąlygos 
ruoštis buvo nekokios, esu pasi
ruošęs geriau negu Alberviliui“. G. 
Jasinkas 20 dieną dalyvaus 20 km, 
23 d. sprinto (10 km) lenktynėse.

Nelabai linksma per išleistuves 
buvo Kazimiera Strolienė. Po pas
kutinių varžybų kažkas sugadino 
jos šautuvą. 18 dieną biatloninikė 
dalyvaus 15 km, 23 d. sprinto (7,5 
km) varžybose.

Biatlono ir slidinėjimo trasose 
dabar varžosi po 80-110 ar net dau
giau sportininkų, tad lietuvių planų 
menkais nepavadinsi, rašo ’’Lietu
vos aidas“.

Lietuvos čiuožėjų pora Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas, 
pasak jų trenerės J. Maslenikovos, 
po kiekvienų Europos pirmenybių 
po truputį stumiasi į priekį. ”Ne šį, 
tai kitą sezoną užimsime dar 
aukštesnę vietą“. P. Vanagas sakė: 
’’Padarysim viską, ką galim“. M. 
Drobiazko ir P. Vanagas rungtyni
aus vasario 18 dieną - privalomoji 
programa, 20 d. - originalus šokis ir 
21 d. - laisvoji programa. Šokėjai 

raščio, dabar leidžiamo Vilniuje, 
ateities planais.

Retkarčiais ”EL“ redakcijai skam
bina žurnalo ’’Executive Intelligence 
Review” (EIR) specialių projektų re
daktorius Markas Burdmanas bei kiti.

* * *
”EL“ redakcija taip pat talkina 

įvairioms profesionalų grupėms, at
vykstančioms iš Vakarų šalių į Vilnių 
vienokiais ar kitokiais reikalais. Gau
tas padėkos laiškas, kurį atsiuntė Pilie
čių ambasadorių tarptautinės progra
mos ’’Žmonės žmonėms“ tarptautinių 
planų direktorius Douglas L. Bethel. 

liai ’’vienodai patiko ir Čekoslova
kijos konsului, ir viešniai - gruzi
nei, ir armėnų kilmės rašytojui, ir 
leningradiečiui vaikinukui su lie
tuviška pavarde... Dabar tempera
mentinguosius šokius ’’žemaitukas“ 
ir ’’našliukas“ (juos šoko ’’Raski- 
los“ klubo ansambliečiai - J. L.) 
žino ir Leningrado gruzinai iš ”Ive- 
rijos“ draugijos, ir ”pany“ iš ”Polo- 
nijos“, ir Peterburgo vokiečiai, lat
viai...“ - pastebėjo N. Šmitko.

Taip buvo priš trejus metus. Ta
da mūsų draugija skaičiavo trečiuo
sius (po atsikūrimo) savo veiklos 
metus, tai buvo intensyvios visuo
meninės veiklos metai. Tuo audrin-
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orientuojasi į dvyliktą vietą.
Lietuvos tautinis olimpinis ko

mitetas nutarė, kad per XVII žie
mos olimpinių žaidynių iškilmingą 
atidarymą ’’Olympic park“ arenoje 
Lietuvos valstybinę vėliavą mūsų 
šalies delegacijos priekyje neš 
Povilas Vanagas. 1992 m. Alber- 
vilyje, kai Lietuvos sportininkai de
biutavo žiemos žaidynėse, šios 
garbingos pareigos buvo patikėtos 
biatlonininkui Gintarui Jasinskui.

Olimpiados Lilehameryje atidary
mas - vasario 12 dieną. Džiugu, kad 
joje plevėsuoja ir Lietuvos trispalvė.

Dar kelios žinutės olimpine 
tema ir sporto naujienos - 7 psl.

1 okia "Lelijoje“ siūta paradine 
apranga per Lilehamerio žiemos 
olimpinių žaidynių iškilmingą ati
darymą Lietuvos delegacijos kolo
noje žygiuos ir mūsų šalies ledo 
šokių pora P. Vanagas ir M. Dro
biazko (trečia nuo viršaus) bei 
trenerės J. Maslenikova ir L. 
Vanagienė.

Ši organizacija yra Vašingtone. Jos 
įkūrėjas - buvęs JAV prezidentas 
Dwight D. Eisenhower, Garbės pirmi
ninkas - eksprezidentas George Bush. 
Programos ’’Žmonės žmonėms“ tiks
lai - stiprinti pasaulio tautų bendradar
biavimą, propaguoti taikos pasaulyje 
ir tarptautinio dialogo idėjas. Laiške 
”EL“ rašoma: ’’Piliečių ambasadorių 
tarptautinės programos ’’Žmonės 
žmonėms“ vardu reiškiu padėką už 
jūsų asmeninę pagalbą nekilnojamo 
turto specialistų delegacijai, vadovau
jamai profesoriaus Mark Lee Levine, 
Ph. D., J.D., L.L.M., P.A.P.“.

LIETUVOS
MADONA
M.
auti IOTEKA

'AAŽV sikaltėlių pasaulis 
““Sudrebintas, bet dar 

nenugalėtas
Pastaruoju metu Lietuvoje suaktyvinta kova prieš 
nusikalstamą pasaulį. Jai vadovauti ėmėsi prie 

Respublikos Prezidento sukurta grupė, kuriai vadovauja 
Seimo pirmininko pavaduotojas, Nepriklausomybės akto 
signataras Egidijus Bičkauskas. Jį ”EL“ bendradarbis 
Petras Keidošius paprašė atsakyti į keletą klausimų.
- 7 nužudymai, 2 kūno sužaloji

mai, 2 lytiniai nusikaltimai, 5 plėši
mo, 16 chuliganizmo, 9 sukčiavimo 
atvejai, 160 asmeninio ir 41 valstybi
nio turto vagystės, rasta 16 lavonų... 
Nužudytas taksistas ir 76 metų mo
teris. Padegta ūkininko daržinė su 
šienu, Klaipėdoje užpultas Latvijos 
autobusas...

Tai tik trijų paskutinių sausio 
mėnesio dienų kriminalinių įvykių 
suvestinė. O tokių baisių ir dar šiur
pesnių skaičių kasdien paskelbia 
laikraščiai, prieš miegą jais gąsdina 
teleekranas, apie tai kalba visų spal
vų politikai. Lietuvos jau pradėjo bi
joti užsienio verslininkai, biznio žmo
nės, turistai, neskuba iš svetur mūsų 
tautiečiai. Sužinojome tokius negir
dėtus žodžius kaip ’’reketas“, ’’mafi
ja“, ’’marichuana“, ’’hašišas“, ’’ko
rupcija“, ’’brigados“ ir ’’šeimos“ 
(banditinių sambūrių prasme). Ne
priklausomoje Lietuvoje jau 8 gal
važudžiai ir plėšikai nuteisti myriop.

Gerbiamas E. Bičkauskai, saky
kite, iš kur visa tai?

- Taip, tai šiurpūs, tikrai gąsdinan
tys skaičiai. Už kiekvieno jų žmonių 
liktys, gyvybės, nerimas, baimė, nevil
tis. Be abejo, 50 nelaisvės metų pada
rė savo juodą darbą, iškreipė vertybių 
skalę, žlugdė žmonių moralę. Vis dėl 
to, tokių skaičių seniai nežinojome. 
Priminsiu (ilgai dirbau tardytojo dar
bą), kad, pavyzdžiui, iki 1988 metų 
kasmet būdavo nužudoma vidutiniš
kai iki 120 žmonių, už ką teisėtvarkos 
organai būdavo negailestingai ’’prau
siami“. O pernai šis skaičius padidėjo 
kone keturgubai: 416 nužudymų, 344 
tyčiniai sunkūs kūno sužalojimai. Pri
dursiu, nusikaltimai tapo žiauresni, ra
finuotesni, jeigu taip galima pasakyti - 
“kvalifikuotesni“, o patys nusikaltėliai 
pajaunėjo ir suįžūlėjo (neseniai my
riop nuteistam 6 žmonių žudikui A. 
Varneliui tik 23). I nusikaltėlių pasaulį 
urmu įsijungia nepilnamečiai. Palikę 
namus, liovęsi mokytis. Skurdi buitis, 
paveldėta girtuoklystė, augantis nedar
bas, noras kuo greičiau (ir nesvarbu 
kaip) praturtėti, ant visų kampų ir 
kone kiaurą parą demonstruojami 
siaubo ir smurto filmai, o dažniausiai, 
liaudiškai šnekant, "dykas buvimas“ - 
tai tik nedidelė dalis tų ekonominių, 
buitinių, moralinių priežasčių, gim
dančių baisią kriminogeninę mūsų 
kasdienybę. Problemų - ištisas komp
leksas.; Atvirai kalbant (tai mano sub
jektyvi priemonė), nusikaltimų kreivė 
pradėjo ypač kilti kartu su atgimimo 
banga. Gal kas su manim ir nesutiks, 
bet, deja... Be abejo, tie, kurie ėjo su ta 
banga, kurie ją žadino, anaiptol neno
rėjo, kad taip atsitiktų. Bet stebėtis tuo 
netektų. Pradžią davė pati M. Gorba
čiovo pertvarka, kai buvo atleisti kai 
kurie varžtai, keitėsi vertybių sampra
ta. Buvo pamėginta reformuoti ekono
miką, palengvinta nuoma, prasidėjo 
privatizacija. Bet tuo pat metu nebuvo 
pagalvota, prognozuota, kaip priimant 
naujus įstatymus, pertvarkant įsisenė
jusius nuostatus keisis kriminogeninė 
situacija. Tai, deja, būdinga ir Lietu
voje. Kai mes slapčia rinkomės per
tvarkos pokalbiams, kai mes įsiver
žėm į aikščių ir parkų erdvę ir iš

tribūnų prakalbome apie laisvą, nepri
klausomą valstybę, gana ženkli mūsų 
visuomenės dalis, ypač jaunimas, tarp 
kurių buvo ir dabartinių Gariūnų ber
niukų, ir ilgapirščių vertelgų tykojo 
prie lyg iš gausybės rago pabirusių 
aukcionų durų. Pavieniui ir grupėmis 
iš anksto susitarę dėl kainos, jie pus
velčiui supirkinėjo namus ir dirbtuves, 
kirpyklas ir pirtis, parduotuves ir išti
sus miestų kvartalus. Žodžiu, viską, 
kas tuo metu buvo pardavinėjama. Čia 
turbūt reikia ieškoti ir reketo ištakų, ir 
mafijos užuomazgų. Nors kai kurie 
atsakingi to meto valdininkai ramiau
siai teigė, kad nei Lietuvoje yra mafi
ja, nei organizuotas nusikalstamumas. 
Ir kai vieni, šventų laisvės idealų ve
dami, nuoširdžiai įsitikinę, kad visi 
laisvės ištroškę lietuviai yra geručiai ir 
švelnučiai, svajojo ir kovojo už idealią 
demokratinę ir teisinę valstybę, steng
damiesi tokią sukurti, kiti, grobdami ir 
pusdykiai supirkinėdami, dirbo savo 
juodą darbą. Jiems į pagalbą atėjo ne
apgalvota privatizacija, kuri iš pradžių 
(o gal ir dabar?!) vyko stichiškai, pa- 
žėrusi puikiausią progą piktnaudžiauti 
vagims, gobšams, nešvarių rankų ver
teivoms. Ir laisvoji rinka, visų pirma, 
viliojo įtartinos reputacijos ’’vikruo
lius“. Kita vertus, prisiminkime, kaip 
uoliai ir negailestingai tuo metu buvo 
daužomi ir griaunami teisėtvarkos or
ganai. Pliekė juos be atodairos iš deši
nės ir iš kairės. Pirmieji vadino juos 
okupantų įrankiais, valdžios botagais, 
o antrieji - persivertėliais ir pataikū
nais. Stiprių nervų reikėjo visa tai at
laikyti. Bijodami būti apšaukti ’’tautos 
priešais“, daugelis teisėtvarkos organų 
darbuotojų arba blaškėsi iš vienos pu
sės į kitą, arba numojo ranka ir ėmė 
ieškoti ramesnio darbo. Prokuratūrą, 
policiją, teismus paliko seni patyrę, 
užgrūdinti kadrai. Todėl dabar tokia 
situacija, kad 70 procentų kriminali
nės policijos darbuotojų, pašauktų be
tarpiškai kovoti su nusikaltėliais, yra 
jauni žmonės, jų darbo stažas ne dau
giau kaip 3 metai. Ar ne dėlto tiek 
daug nusikaltimų dabar lieka neišaiš
kintų (priminsiu, kad, pavyzdžiui, 
1987 metais neišaiškintų nužudymų 
buvo tik septyni)? Gal jaunimas poli
cijoje ir gerai, toliau nuo korupcijos, 
tačiau be patirties. O tuo metu nusikal-
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Baltijos asamblėjos ir Šiaurės tarybos 
parlamentarų seminaras

Politikos apžvalgininko pastabos

Draugiškų santykių kibirkštis
Galimas dalykas, kitą mėnesį bus 

pasirašyta Baltijos asamblėjos ir Beni- 
liukso (Belgija, Olandija, Liuksem
burgas) asamblėjos bendradarbiavimo 
sutartis. Bendradarbiavimas vyktų, 
tikriausiai, tokiu lygiu ir tokiomis for
momis, kaip ir tarp Baltijos asamblė
jos bei Šiaurės tarybos. Apie tai spau
dos konferencijoje pranešė Seimo pir
mininko pavaduotojas E. Bičkauskas, 
vadovavęs Lietuvos delegacijai Ry
goje vykusiame Baltijos asamblėjos ir 
Šiaurės tarybos seminare.

Įvykiai Lietuvoje
O Vasario 10 d. Prezidentas A. 
Brazauskas perskaitė Seime pagal 
konstituciją numatytą metinį prane
šimą apie šalies vidaus ir užsienio 
politiką. Ekonomikai skirtame sky
riuje valstybės vadovas pažymi, kad 
’’ekonominis nuosmukis Lietuvoje nė
ra kuo nors unikalus“. 1992 m. inflia
cija sudarė 1163, 1993 m. - 189 pro
centus. Prezidento teigimu, Lietuvos 
užsienio prekyba praėjusiais metais 
suaktyvėjo - eksportuojama daugiau 
kaip 40 procentų šalyje pagamintos 
produkcijos, iš kurių ketvirtadalis par
duodamas Vakarų šalyse. Pranešime 
džiaugiamasi 1993 m. birželio 25 die
ną įvesta nacionaline valiuta. Skanda
lingiausia pinigų įvedimo uždelsimo 
priežastimi nurodyta bloga JAV Bank 
Note Corporation atspausdintų pinigų 
kokybė.

Prezidentas pareiškė, kad Lietuvos 
užsienio politikos perimamumas ir 
tęstinumas praėjusiais metais buvo iš
saugotas. Per metus pasirašyta dau
giau kaip 40 sutarčių su kitomis šali
mis dėl ekonominio bendradarbiavi
mo, investicijų skatinimo ir apsaugos, 
prekybos.
□ Vasario 10 d. prasidėjo Lietuvos 
Žemdirbių streikas. Pasak Ūkininkų 
sąjungos pirmininko J. Čiulevičiaus, 
labiausiai pieno pramonės boikotą tu
rėtų pajusti Vilniaus įmonės - visas šio 
rajono ūkininkų primelžtas pienas bus 
parduodamas aplenkiant perdirbėjus ir 
prekybininkus. Streike dalyvauja ne 
tik nemažai ūkininkų, bet ir dalis že
mės ūkio bendrovių narių.
O Vyriausybės posėdyje svarstytas 
Būtingės naftos terminalo statybos 
klausimas. Vertinimo komisija pagal 
7 kompanijų pateiktus projektus, įver
tinusi jų techninius ir finansinius pri
valumus, projektų konkurso antrojo 
etapo laimėtoja pripažino JAV firmą

SEPTYNIOS DIENOS
Biznis aukščiau visko...

Apie verslininkų sąjungos prezidento 
A Stašaičio įspūdžius iš Tarptautinio 
pramonininkų ir verslininkų kongreso 
suvažiavimo Uzbekijoje rašoma ’’Lie
tuvos aido“ 02 04 Linos Pečeliūnie
nės straipsnyje ’’Komunistinė dikta
tūra Lietuvoj. Sovietų sąjungos atkū
rimas Stašaičio nebaugina“.

’’Šiam kongresui vadovauja A. 
Volskis. Tikslas - sukurti laisvą eko
nominę erdvę buvusio socialistinio 
lagerio teritorijoje. Volskis nesivaržo 
- pats skelbia, kad toka organizacija - 
žingsnis į buvusios Sovietų sąjungos 
atgaivinimą. Stašaičio tai nebaugina. 
Pasakęs, kad NVS - geležinis narvas, 
iš kurio verslui neįmanoma išsiveržti, 
sakė, kad Lietuvos verslininkai galė
tų padėti aniems ištrūkti. Ar neatsi
tiks priešingai - mes nebūsim į tą nar
vą įtraukti? ’’Neįmanoma!“ - sušuko 
verslininkų sąjungos prezidentas, ir 
jo laki mintis šoko dar toliau: ’’Eko
nominis pavergimas neįmanomas“. 
Politikų susirūpinimą jis supranta. 
Kodėl organizacijos centras Mask
voj? Juk Rusijoj suirutė, sunku su ja 
megzti verslo ryšius. Bet Maskva, 
anot Stašaičio, vis tiek finansinis 
centras. Ypač Stašaitis džiaugėsi Uz
bekijos prezidento J. Karimovo ”uka- 
zu“ dėl radikalios reformos šalyje. 
Tuo įsaku naikinama bet kokia prie

Seminare aptarta nemažai abiem 
pusėms rūpimų klausimų. Bendrame 
Šiaurės tarybos ir Baltijos asamblėjos 
prezidiumų bei Baltijos asamblėjos 
užsienio reikalų ir saugumo komiteto 
posėdyje, pavyzdžiui, diskutuota dėl 
Kaliningrado srities demilitarizavimo. 
Šiaurės šalių požiūris į šią problemą, 
pasakė E. Bičkauskas, artimas Baltijos 
valstybių pozicijai: didelis kariuome
nės skaičius Kaliningrado srityje kelia 
grėsmę saugumui visame Baltijos jū
ros regione, pranešė ELTA.

Flour Daniel Williams Brothers. An
trojoje vietoje pagal balų skaičių liko 
italų Snamprogetti, trečiojoje - argen
tiniečių Techint. Vienintelis komisijos 
narys, nepasirašęs sprendimų protoko
lo, - akademikas A. Kudzys. Jis gynė 
vienos prancūzų firmos variantą. Nu
spręsta dar sykį palyginti trijų pirmų
jų kompanijų siūlymus. Bus organi
zuotos derybos, kuriose bus aptartos 
techninės ir finansinės projektų dalys. 
O galutinį sprendimą komisija turi pa
teikti iki kovo 31 dienos.
□ Vasario 8 d. prie Seimo rūmų Vil
niuje įvyko Lietuvos sąjūdžio tarybos 
organizuotas protesto piketas. Susirin
kusieji pareiškė, kad nepritaria Seimo 
daugumos ketinimui priimti įstatymą 
’’Dėl ypatingosios padėties“, nes juo 
pasinaudojant galėtų būti apribota de
mokratinių partijų ir visuomeninių or
ganizacijų veikla, įvestas Lietuvoje 
diktatūrinis valdymas. Piketo dalyviai 
taip pat pasmerkė LDDP ketinimus 
paskirti Genocido centro vadovu V. 
Skuodį, sakė, jog negalima leisti, kad 
būtų panaikinta valstybinė regioninių 
problemų komisija, nes ji yra vieninte
lė institucija, kuri rūpinasi visų tauty
bių žmonėmis Lietuvoje ir lietuviais, 
gyvenančiais užsienyje.

Tą pačią dieną Seime Vilniaus 
universiteto docentas V. Skuodis pri
statytas kaip kandidatas į Genocido 
tyrimo centro vadovo postą. Nutarta 
šią kandidatūrą dar apsvarstyti Seimo 
komitetuose ir tik tada balsuoti.
O Statybos ir urbanistikos ministru 
prezidento dekretu paskirtas Julius 
Laiconas. Jis gimęs 1944 m. Biržų ra
jone, baigęs Kauno politechnikos ins
tituto statybos fakultetą, pastaruoju 
metu buvo statybos ir urbanistikos mi
nistro pavaduotoju. Kitu prezidento 
dekretu patenkintas buvusio ministro 
Algirdo Vapšio prašymas atleisti iš 
pareigų.

varta turtui, naikinama ekonominė po
licija, vyks sparti privatizacija. Išve
žamoms prekėms sumažino muitus, 
įvežamoms panaikino. Gal ir muitines 
panaikins. Tiesa, Karimovo įsakas uz
bekų liaudžiai net nerodytas. Matyt ir 
privatizacija ne liaudžiai, o valdžiai. 
Tačiau Stašaitis ir spaudos konferenci
joje dalyvavęs A. Degutis ir Lietuvai 
siūlo tokį modelį. Kodėl gi ne, jei dar 
pridurtume, kad Uzbekija - bevelk ir 
ne valstybė“ - rašoma straipsnyje.

Bedarbių daugiau
"Pirmieji didėjančio nedarbo požymiai“ 
- skelbiama "Tiesoje“ 02 08. Sausio 
mėnesį į Lietuvos darbo biržą kreipėsi 
beveik 12 tūkstančių darbo netekusių 
žmonių. Tai maždaug pusantro tūks
tančio daugiau nei gruodyje.

Lietuvos darbo biržos generalinio 
direktoriaus V. Lekaičio manymu, tai 
rodo, kad netrukus nedarbas šalyje ga
li padidėti. Jis prognozuoja, kad ypač 
smarkiai bedarbių skaičius gali išaugti 
kovo-balandžio mėnesiais. Vasario 
pirmąją biržoje įregistruoti 29 847 
bedarbiai. Iš viso neturinčių darbo 
žmonių buvo 67 348 arba beveik 2 
tūkst daugiau nei sausio 1 dieną. Ofi
cialusis nedarbas liko maždaug toks 
pat, kaip ir pernai - 1,4 proc. Straips
nyje rašoma, kad padidėjo bedarbių 
darbininkų. ’’Pernai darbininkų ir tar

Vasario 8-ąją įvykusio Ukrainos 
prezidento Leonido Kravčiuko vizito 
Lietuvoje gal ir nevadinsime istoriniu, 
bet reikšmingu - tikrai. Lietuva, tarsi 
nepastebėdama šios 53-milijoninės 
valstybės, mezgė ryšius su Kazachsta 
nu, Kinija, aktyviai kišosi į Kaukazo 
tautų rietenas, vedė ir dar veda sunkias 
derybas su Rusija. Turtinga gamtos iš
tekliais, naudinga mums tranzitiniais 
keliais, o kartu ir šiek tiek bauginanti 
savo karine branduoline galia, Ukraina, 
matyt, kažkiek susidorojusi su savo 
problemomis, pasisuko veidu į Baltiją.

Kai Ukrainos prezidentas ir Lietu
vos Seimo pirmininkas lygiosiomis 
sužaidė tris minutes tetrukusią šach
matų partiją, apžvalgininkai pastebėjo, 
kad tai yra tarsi bičiuliškų, lygiaver
čių, abipusiai naudingų valstybinių 
santykių simbolis. Dviejų prezidentų 
pasirašyta Draugystės ir bendradar
biavimo sutartis taip pat yra daugiau 
simbolinis mūsų valstybių santykių 
pamatas. Ją sukonkretina kiti susitari
mai, pasirašyti antradienį: investicijų 
skatinimo ir apsaugos sutartis, preky
biniai, mokslo ir kiti susitarimai. Bene 
svarbiausia, galinti palengvinti mūsų 
šalių ekonominius ryšius - sutartis dėl 
atsiskaitymų tarp Ukrainos nacionali
nio banko ir Lietuvos banko, ją pasira
šė tų bankų vadovai - V. Juščenko ir 
K. Ratkevičius. Kaip pasakė L. Krav- 
čiukas, ’’mūsų tautas sieja ne tik bend
ra istorija, kai gyvenome vienoje vals
tybėje, bet ir dabartinių pozicijų bend
rumas“.

Iš tiesų, tų bendrų politinio gyveni
mo bruožų galima pastebėti, bent kiek 
akyliau paanalizavus Ukrainos padėtį. 
Antai ’’Izvestijų“ laikraštis komentuo
ja, kad šios šalies valdžios struktūrose 
taip pat įsitvirtinę buvusieji partokratai 
- kolūkių pirmininkai, įmonių vado
vai, kuriuos laikraštis vadina ’’amžinai 
antraisiais“. Išsipūtęs biurokratinis 
aparatas reikalauja daug išlaidų, o kar
tu diktuoja savo valią vidaus ir užsie
nio politikoje. L. Kravčiukas - atsar
gus ir sumanus politikas - ne visada

Baltijos šalys pradės laisvai prekiauti su ES
Europos Sąjungos laisvos preky

bos sutartys su visomis trimis Baltijos 
valstybėmis įsigalios vienu metu - 
1995 metų sausio 1 dieną.

Toks Briuselyje priimtas ES Minist
rų tarybos sprendimas suteikia Lietuvai 
ir Latvijai tam tikrų lengvatų įgy
vendinant šias sutartis, mano ekspertai.

nautojų buvo maždaug po lygiai, o 
šiemet atitinkamai yra 65 ir 35 proc. 
Nežymiai padaugėjo ir bedarbių mo
terų - palyginti su vyrais dabar jų yra 
beveik 60 proc.“ Beje, straipsnyje pa
žymima, kad šalia bendro bedarbystės 
augimo didėja ir įdarbinimo lygis.

Dingę ginklai...
"Vilniaus pedagoginio universiteto 
vadovybė iki šios dienos negali susi
grąžinti daugiau kaip 10 mažojo kalib
ro šautuvų, kuriuos ji 1991-ųjų sausio 
dienomis laikinai patikėjo Lietuvos 
krašto apsaugos kariams, saugan
tiems Aukščiausiąją Tarybą. Ginklai, 
kaip šiandien aiškėja, iš krašto apsau
gos dingę“ - rašoma "Respublikoje“ 02 
04 Virginijaus Gaivenio straipsnyje 
"Universitetas nori atgauti šautuvus“.

’Tuomet, kai Lietuvoje buvo žu
domi nekalti žmonės, atsisakyti padėti 
Aukščiausiosios Tarybos gynėjams 
universiteto vadovybė nenorėjo. Gynė 
Lietuvą visi dori žmonės. Buvo sura
šytas specialus ginklų perdavimo ak
tas... Šautuvai nugabenti tiesiai į 
Aukščiausiąją Tarybą.“ O dabar? Da
bar iš Krašto apsaugos ministerijos 
atėjęs atsakymas: ’’Arsenalo apskai
toje paieškomų ginklų nėra“. Beje, iš 
16 paskolintų sportinių šautuvų 5 yra 
grąžinti (vienas rastas per kratas 
Minske...), o dėl kitų universiteto va
dovai kreipėsi į teisėtvarkos pareigū
nus, kurie ir bando atsakyti į šį klausi
mą. Kaip rašoma - atrodo nesėkmin

Ukrainos prezidentas L. Kravčiukas (kairėje) ir Lietuvos preziden
tas A. Brazauskas po tarpvalstybinės sutarties pasirašymo Vilniuje.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
įstengia palaužti monolitinės nomen
klatūros pasipriešinimą. Nepamirški
me, kad ir pats prezidentas patyrimo 
sėmėsi Ukrainos komunistų partijos 
vadovaujančiuose organuose.

Politiniai ginčai, intrigos suskaldė 
RUCH'ą - Ukrainos nacionalinį judė
jimą, įžiebė aršių nesutarimų parla
mente. Žmonės ėmė bodėtis prieš 
dvejus metus paskelbta nepriklauso
mybe, kurios esmę kompromituoja 
biurokratinis aparatas.

Atmosferą kaitinai ir artėjantys 
parlamento rinkimai, numatyti kovo 
27 dieną. Apžvalgininkai teigia, kad 
dauguma rinkėjų tiesiog neis balsuoti, 
nes jie nusivylė neveiklia partokratine 
dauguma, o opozicija nėra gerai orga
nizuota.

Žmonės Ukrainoje ypač nepaten
kinti blogėjančia ekonomika. Karbo-

Lietuva ir Latvija galės laisvai pre
kiauti su ES vadinamuoju ’’asimetri
jos“ principu. Europos rinkos bus at
vertos Lietuvos ir Latvijos eksportui, 
tuo tarpu importas keletą metų bus ri
bojamas. Estija, pasirinkusi ’’simetri
jos“ principą, ketina iškart prekiauti su 
ES be jokių apribojimų.

gai: ’’Nes per tuos kelerius metus 
ginklai pakeitė ne vieną šeimininką 
krašto apsaugos sistemoje. Kol galų 
gale iš viso dingo“...

Rasta daug narkotikų 
"Lietuvos rytas“ 02 08 informuoja apie 
didžiausią Lietuvoje konfiskuotą narko
tikų kiekį.

Gintaro Svaliuko straipsnyje ra
šoma: ’’Viename iš sostinės butų buvo 
sulaikyti trys asmenys, pas kuriuos su
rastas ir paimtas kilogramas opijaus. 
Tai didžiausias vienu metu Lietuvoje 
konfiskuotas šių narkotinių medžiagų 
kiekis, jo vertė apie 10 tūkstančių 
JAV dolerių. Per visus praėjusius me
tus mūsų šalyje buvo paimta 663 gra
mai nelegaliai laikyto opijaus. Juodo
joje rinkoje vienas gramas šių narkoti
kų kainuoja 10 JAV dolerių. Pasak 
medikų, opijus yra bene pats mėgsta
miausias ir gan plačiai Lietuvoje var
tojamas narkotikas“. Straipsnyje pažy
mima, kad narkotinių medžiagų aptik
ta ir kitose Lietuvos vietose.

Vyskupas susirūpinęs
"Naujasis Dienovidis“ Nr. 5 spausdina 
interviu su Telšių vyskupu Antanu Vai
čiumi. "Nejaučiu džiaugsmo“...

’’Dabar su skausmu išgyvenu pir
muosius Lietuvos laisvės metus. Susi
darė įspūdis, kad dabar žmonės labiau 
atsipalaidavo nuo moralės ir sąžinės. 
Laisvė suprantama neteisingai, o iš 
gyvenimo norima kuo daugiau pinigų, 

vancas nusmuko iki 20 tūkstančių už 
1 JAV dolerį, o per metus jų į apyvar
tą išleista 16 kartų daugiau. Tokia 
emisija pakėlė kainas, infliacija išaugo 
90-čia kartų.

Viešėdamas Vilniuje, L. Kravčiu
kas optimistiškai teigė, kad šviesa 
tunelio gale matosi. Lietuvos vadovai 
pritaria šiam optimizmui. Jie teigiamai 
vertina idėją sukurti ’’Juodosios ir 
Baltijos jūrų aljansą“, suartėti šalims 
per Europos sąjungą ir NATO, pa
remti viena kitą Jungtinėse Tautose ir 
nelengvose derybose su Rusija.

Tiesa, nemažai susitarimų su Uk
raina nukelta į būsimas valstybių va
dovų derybas. Tačiau būtent Vilniuje 
šį antradienį įžiebta draugiškų, racio
nalių santykių kibirkštis.

Česlovas Iškauskas

Lietuvos URM Ekonomikos 
departamento prekybos skyriaus 
vedėjo R. Švedo komentare BNS 
agentūrai sakoma, kad toks ES 
Ministrų Tarybos sprendimas padės 
Lietuvai apsaugoti kai kurias pra
monės šakas, kurios kol kas nesugeba 
konkuruoti su Europos gamintojais.

pomėgių ir malonumų. Besaikis gir
tavimas ir dorovinis pakrikimas 
privedė prie to, kad gyventojų skai
čius ėmė mažėti“. Vyskupas siūlo 
pažvelgti į praeitį, kai į viską buvo 
žiūrima atsakingiau ir buvo labiau 
bijoma Dievo: ”Tą įrodo konkretūs 
pavyzdžiai - šeimų tvirtumas anks
tesnėje Lietuvoje, kai buvo tuokia
masi iš pareigos ir gyvenama Dievo 
baimėje. O dabar, nors tuokiamasi iš 
meilės, šeimos griūna, nes nėra Die
vo baimės, nėra kaltės jausmo ir noro 
aukotis, o rūpi tik malonumai... Jei 
dabar nekalbėsime jaunimui apie 
meilę Tėvynei ir jos papročiams, kai 
taip žavimasi vakarietiškais kos
mopolitiniais papročiais, sulauksime 
pražūties“. Vyskupas pabrėžė, kad 
’’Bažnyčia plito, žydėjo ir klestėjo 
labiausiai tada, kai buvo principinga 
Ir priešingai, Bažnyčia silpo ir turėjo 
užleisti savo pozicijas, kai nuolai
džiavo“. Į klausimą apie Popiežiaus 
vizito aidus Lietuvoje vyskupas be 
kita ko atsakė: "Mane asmeniškai 
Popiežius hipnotizuoja. Aš jį laikau 
paties Dievo duotu šių laikų pasau
liui, juo žaviuosi. Kai pamatau jį - 
man didžiausia šventė. Panašų įspūdį 
patyrė ir netikintieji, arba pusiau at
šalę nuo tikėjimo, kurie važiavo tik 
pamatyti Šv. Tėvą. Peršalęs, vėjų ir 
šalčio iškankintas (! - aut.), bet nepa
vargstantis, nepailstantis Popiežius 
bendravo su vaikučiais, su jaunimu ir 
parodė, kad labai myli Lietuvą“.

V. Dimas
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Paminėta Lietuvos demokratų partijos 
penkerių metų sukaktis Vasario 16-oji - politika ir meilė

Sostinės Mokytojų namuose vasa
rio 6 d. paminėta Lietuvos demokratų 
partijos (LDP) penkerių metų sukak
tis. Iškilmės prasidėjo šventomis Mi- 
šiomis Vilniaus Arkikatedroje, prane
šė ELTA.

Partijos pirmininkas Saulius Peče
liūnas papasakojo apie nuveiktus dar
bus. Seimo narys, LDP pirmininko 
pavaduotojas Juozas Tartilas aptarė 
dabartines problemas, daugiau dėme
sio skirdamas dešiniųjų partijų vieny
bei. LDP signataras Petras Pečeliūnas 
apibūdino partijos perspektyvas, pre
zidiumo narys Valdas Petrauskas ap
tarė darbo su jaunimu trūkumus ir pri

LDDP konsultavosi su Prancūzijos 
ir Anglijos parlamentarais

Prancūzijos Montfęųniesto mero, 
nacionalinės asamblėjos nario Ž. P. 
Braro ir Didžiosios Britanijos Parla
mento Britų draugystės su Baltijos ša
limis grupės kvietimu tose šalyse lan
kėsi LDDP frakcijos seniūnas J. Karo
sas, jos nariai A. Gricius, G. Kirkilas 
ir A. Kunčinas. Apie šią kelionę J. 
Karosas ir G. Kirkilas papasakojo 
spaudos konferencijoje Vilniuje.

Prancūzijoje LDDP atstovai susi
tiko su Nacionalinės asamblėjos ir 
Senato vadovais, įvairių frakcijų nari
ais, Užsienio reikalų ministerijos 
Europos skyriaus vadovais, Prancūzi- 
jos-Lietuvos parlamentinės grupės na
riais, Socialistų partijos vadovo pava
duotoju. Anglijoje bendravo su Di
džiosios Britanijos Žemutinių rūmų 
Užsienio reikalų komiteto atstovais, 
leiboristų partijos pavaduotoja M. 
Beker.

J. Karosas pasakė, kad lankymosi 
minėtose valstybėse tikslas - išsiaiš
kinti Prancūzijos ir Anglijos parla
mentarų nuomonę apie situaciją Lie
tuvoje, kokias jie mato problemas.

Prancūzijos ir Didžiosios Britani
jos parlamentarai vertina Lietuvą kaip 
demokratinę Vidurio Europos valsty
bę. Tiek anglai, tiek prancūzai patvir
tino, jog LDDP pergalė rinkimuose 
jiems buvo šokas, tačiau dabar jie ma
to, kad Lietuva nemano grįžti į komu
nizmą ir eina normaliu rinkos ekono
mikos bei demokratijos keliu. Ne vie
nas iš užsienio parlamentarų minėjo 
lenkų problemą Lietuvoje, nors pabrė
žė, kad mes spręsdami kitataučių 
problemas esame aplenkę Latviją ir 
Estiją. Užsienio politikai išsakė savo 
nuomonę dėl Kaliningrado srities ir 
Rusijos tranzito per Lietuvą. J. Karo
sas tvirtino, kad Vakarų parlamenta
rams, tiek dešiniesiems, tiek kairie
siems, nepriimtini kai kurių mūsų po
litikų keliami radikalūs reikalavimai, 
kurie gali pagimdyti naują konfliktą, 
keliantį grėsmę Europos saugumui. 
LDDP frakcijos seniūno nuomone, 
Kaliningrado srities ir tranzito klausi
mą reikia internacionalizuoti, spren
džiant jį galima pasikviesti Vakarų 
Šalių ekspertus, o vėliau ir stebėtojus.

Užsienio politikai, anot J. Karoso, 
gana neblogai informuoti apie Lietu
vą, išskyrus kelis atvejus, kai buvo pa
klausta: ar išvesta kariuomenė ir ar V. 
Landsbergis dar yra politikoje? LDDP 
frakcijos seniūnas apgailestavo, kad 
Lietuvos parlamentarai, lankydamiesi 
Prancūzijoje, negalėjo pasigirti turima 
informacija apie abiejų šalių santy

”EL“ skaitytojų laiškai
Šilalėje atsistatydino 11 deputatų

Bene vienintelis atvejis Lietuvoje, 
kad vienuolika rajono tarybos depu
tatų (iš visoju yra 30) atsisakytų toliau 
dirbti rajono taryboje ir atsisakytų 
savo mandatų. Tai įvyko Šilalėje. Va
sario 6 d. vienuolika deputatų padėjo 
savo mandatus ir susitikime su savo 
rinkėjais paaiškino, kodėl jie atsisako 
savo mandatų. Šilalės Dariaus ir Girė
no vidurinės mokyklos direktorius J. 
Linkevičius, rajono tarybos deputatas, 
padėjęs mandatą pasakė, kad rajono 
taryboje neįmanoma dirbti normaliai, 
nes kairieji trukdo sesijos darbus, truk
do priiminėti rajono žmonėms reikia

valumus.
Šventėje paminėti ir tylos minute 

pagerbti aktyviausieji partijos nariai, 
kurių jau nebėra tarp gyvųjų: Povilas 
Pečeliūnas, Gintaras Zagulis, Juozas 
Vaidotas ir kiti. Ant Povilo Pečeliūno, 
apie kurį buvo skaitomi prisiminimai 
iš įvairios ano meto pogrindinės spau
dos, kapo padėta gėlių.

Demokratų partijos narius sveikino 
Nepriklausomybės ir Respublikonų 
partijų. Politinių kalinių ir tremtinių, 
Tautininkų, Valstiečių sąjungų, drau 
gijos "Talka Tėviškei“ vadovai, mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas, Seimo 
narys Pranciškus Tupikas ir kt.

kius, nes Lietuvos ambasada Prancū
zijoje nepateikė jokių žinių. J. Karosas 
pagyrė laikinąjį reikalų patikėtinį Di
džiojoje Britanijoje A. Nesavą, kuris 
pateikė aktualią informaciją.

Šių kelionių metu nemažiau svarbu 
buvo, anot G. Kirkilo, ir užmegzti re
guliarius ryšius su Prancūzija bei 
Anglija ne tik parlamentiniame, bet ir 
partiniame lygyje. Pirmieji žingsniai 
jau padaryti - susitarta dėl Prancūzijos 
socialistų partijos ir frakcijos delegaci
jos atvykimo į Vilnių, o per Velykas į 
sostinę turėtų atvykti Didžiosios Brita
nijos leiboristų partijos ir frakcijos ats
tovai. G. Kirkilas sakė, kad tartasi su 
tų partijų atstovais dėl LDDP stojimo į 
Socintemą (organizaciją, vienijančią 
įvairių šalių socialdemokratinės pa
kraipos partijas), ir jos pažadėjo 
paremti šį LDDP žingsnį. Mūsų ir 
Socintemo vadovybės manymu, tai, 
kad Lietuvai atstovaus kelios socialde
mokratinės jėgos, bus naudinga pačiai 
Lietuvai, tvirtino G. Kirkilas.

Prancūzijoje Lietuvos parlamen
tarai aptarė regioninių ryšių plėtojimą 
tarp abiejų valstybių. Prancūzai pasiū
lė Montre ir Vilniaus miestų bendra
darbiavimo idėją, o Montre meras pa
žadėjo tarpininkauti realiame projekte. 
Pasirodo, Montre turi specializuotą 
krėslų gamybos fabriką, kuris savo 
produkciją teikia įvairių šalių įstai
goms, parlamentams, o Vilniaus "Au
dėjas“ gamina puikius gobelenus. 
LDDP nariai aplankė firmą "Liono 
vandenys“, kuri ieško savo vietos Lie
tuvoje jau dvejus metus ir dar neprara
do vilčių susitarti su Vilniaus savival
dybe. Anot G. Kirkilo, nesimato ap
čiuopiamų priežasčių, dėl kurių reiktų 
nepasirašyti sutarties su šia žymia 
vandens įrenginių firma, "tiekiančia 
vandenį visam Londonui". "Neišma
nau techninės šio klausimo pusės, - 
pasakė J. Karosas, - bet tai, kad pran
cūzai tvirtina, jog jiems privatizavus 
Vilniaus vandentiekį darbuotojai ne
bus atleisti iš darbo ir vandens kaina 
nepakils nė centu, vertinu teigiamai ir 
bandysiu tarpininkauti“. G. Kirkilas 
pasiūlė Lietuvos miestų ir rajonų 
savivaldybių darbuotojams pasimo
kyti iš prancūzų, kurie puikiai sutvar
kę savivaldą savo šalyje.

Be to, J. Karosas pareiškė, kad 
"gandai apie LDDP vadovybės ban
dymus užtušuoti ginklų prekybos bylą 
neatitinka tikrovės. Mes norime, kad 
visi prekybos ginklais bylos faktai 
būtų teisiškai išaiškinti".

Erika Umbrasaitė

mus nutarimus. Taip vykę keletą pas
kutinių sesijų, kur po ilgų kalbų tekda
vo išsiskirstyti nieko nenutarus. Pana
šiai kalbėjo ir kiti deputatai J. Radavi- 
čius, A. Bartkus. Šilalės rajone rinki
mus į vietines tarybas laimėjo Sąjū
džio remti deputatai. Pastaruoju metu 
buvo ne kartą siunčiami tikrintojai iš 
Vilniaus, bet nieko smerktino nerado. 
Todėl LDDP stengėsi rajono tarybą 
išardyti iš vidaus. Dabar rajono valdy
mas priklausys nuo Lietuvos Seimo 
nutarimo, nes atsistatydinus 11 depu
tatų neliko taryboje kvorumo.

Kęstutis Balčiūnas
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gu Lietuvos kovos už nepriklau
somybę laikotarpiu kultūra, etno
grafija ir panaši lietuviška veikla 
buvo mūsų darbo periferijoje. O ar 
galėjo būti kitaip? Mes, kaip ir kiti 
Rusijos lietuviai, dėl įvairių prieža
sčių atsidūrę toli nuo Tėvynės, ry
šius su Lietuva ir lietuviška kultūra 
kiekvienas mezgėme individualiai, 
pagal asmeninius poveikius ir gali
mybes. O poreikį tautiečiams susi
burti pažadino Sąjūdis. Leningrade 
besimokantis jaunimas iš Lietuvos 
panoro būti Sąjūdžio salele Rusijo
je. Rinkomės, norėdami apsvarstyti 
Sąjūdžio programą bei išrinkti de
legatus į jo pirmąjį suvažiavimą. 
Suvažiavime dalyvavome net 5 ats
tovai iš Leningrado - tiesa, ne kaip 
delegatai, ir tada tai atrodė ne taip 
svarbu. Dabar, iš prabėgusių metų 
ir įvykių perspektyvos matau, jog 
tai buvo lemtingas suvažiavimo or
ganizatorių "neapsižiūrėjimas“: 
taip mes buvome atskirti nuo "tik
rųjų“ lietuvių. Tas požiūris išliko 
iki šiol, ir tai viena iš priežasčių, 
kodėl Rusijos lietuviai šiandien 
vengia vadinamosios "politikos“, o 
teisingiau įvardinant - vengia viešo 
savo visuomeninės ir pilietinės po
zicijos reiškimo. Juk visuomenės 
veikėjas, kaip ir politikas, skiriasi 
nuo dailininko, poeto, muziko, 
skulptoriaus ar filosofo pirmiausia 
tuo, jog pirmajam prasminga yra 
tik ta veiklos forma, kuri nukreipta 
į kitus, tarnauja visuomenei ar bent 
tai jos daliai (paprastai ją galima 
pavadinti bendraminčiais). O ant
riesiems jų darbas, veikla yra svar
bi kaip saviraiškos forma...

Mes, 1988-1992 metų Leningra
do Lietuvių kultūros draugijos na
riai, pirmiausia stengėmės dirbti 
"vardan tos Lietuvos“. Ir nors, atsi
žvelgdami į 1988 m. Rusijos - SSRS 
politinę situaciją, pasivadinome ne 
Sąjūdžio rėmimo grupe, o kultūros 
draugija, visuomeninei veiklai sky
rėme daugiau laiko ir pastangų 
negu gimtosios kalbos mokymuisi 
ar tradicijų puoselėjimui. Dar 1988 
m. rudenį su mūsų draugija užmez
gė glaudžius santykius būsimieji 
Leningrado liaudies fronto lyderiai: 
J. Nesterovas, A. Bogomolovas, A. 
Seriakovas, N. Komevas (pirmieji 
du vėliau tapo Rusijos Federacijos 
AT deputatais). Jiems padedant, 
mes įsijungėme į Leningrado vi
suomeninį ir politinį gyvenimą, 
pradėję šį bendradarbiavimą orga
nizuodami kelis susitikimus tarp 
Leningrado visuomenės ir Lietuvos 
Sąjūdžio bei Latvijos ir Estijos 
liaudies frontų lyderių. Ta "a Lenin
gradas susipažino su K. Uoka, V. 
Čepaičiu, V. Dozorcevu, M. Tar- 
maku ir K. Gerndorfu. Pats įspū
dingiausias susitikimas įvyko dabar 
jau sudegusiuose Rašytojų namuo
se. Klausytojų susirinko tiek daug, 
jog netilpo salėje, tad buvo radio
fikuotos kitos patalpos, koridoriai, 
ten žmonės sėdėjo ir ant palangių, 
ir ant laiptų, ant grindų. Nuo tada 
ištikimais nepriklausomos Lietuvos 
draugais tapo įžymus dramaturgas 
A. Volodinas, Peterburgo rašytojų 
sąjungos pirmininkas M. Čiulakis 
bei kiti rašytojai, mokslininkai...

Susikūrus Leningrado liaudies 
frontui, keletas lietuvių tapome jo 
nariais ir buvome gyvuoju ryšiu 
tarp to miesto demokratinių judėji
mų ir Sąjūdžio. Leningrade platino
me Lietuvoje leidžiamus Sąjūdžio 
laikraščius rusų kalba ("Soglasije“ 
ir "Atgimimas“ • "Vozroždenije“), 
dalyvavome ir padėjome organi
zuoti konferencijas, mitingus, de
monstracijas - visur su savo lietu
viška trispalve, kurią mums pado
vanojo nepamirštamo Č. Kudabos 
vadovaujamas Lietuvos kultūros 
fondas. Mynėme kelius kartu su 
Maskvos lietuviais - į Sąjūdžio 
būstinę Vilniuje, siūlydamiesi dar
bui su Lietuvos kitataučiais - ru

sais, lenkais, baltarusiais. Deja, vel
tui... Beje, kaip parodė mano asme
nine iniciatyva įvykę susitikimai su 
Lietuvos "rusakalbiais“ - tai buvo 
antroji Sąjūdžio klaida mūsų inicia
tyvų atžvilgiu... Rašau apie tai ne 
tam, kad ką nors norėčiau apkaltin
ti, o tam, kad Lietuvos politiniai, 
visuomeniniai veikėjai suprastų: 
kai kuriuos reiškinius ir procesus iš 
toliau, žvelgiant iš šalies galima pa
matyti aiškiau ir įvertinti teisingiau 
negu "iš vidaus“ - iš Lietuvos. To
dėl reikėtų labiau pasitikėti nesava
naudiškomis tautiečių iš užsienių 
iniciatyvomis, idėjomis.

Kaip tuometinė Leningrado Lietu
vių kultūros draugijos pirmininkė 
(kartu su likimo kolega Dvarionu iš 
Maskvos), dalyvavau iškilmingai 
Vilniuje priimant Kovo 11-osios Ak
tą. Tada atrodė - sunkiausias kelio 
etapas įveiktas, Lietuvos likimas - 
ištikimų ir išmintingų deputatų bei jų 
išrinktos Vyriausybės rankose. O 
mes, neprofesionalai, "saviveik
lininkai“, galime grįžti į namo, į savo 
įstaigas, institutus, universitetus, prie 
savo profesinių užsiėmimų ar kultū
rinių poreikių tenkinimo...

Deja! Prasidėjo blokada! Lenin
grado šviesuomenė, susibūrusi prie 
mūsų draugijos, įkūrė Komitetą Lie
tuvai remti. Buvo renkamos pini
ginės lėšos, ieškoma prekybinių - 
gamybinių partnerių Lietuvai, kurie 
padėtų apeiti blokadinius barjerus. 
Komitetas veikė ir nutraukus bloka
dą. Po Sausio 13 d. jis tuoj įsijungė į 
Lietuvos parlamento gynimo akciją 
(siuntė savanorius į Vilnių), rinko 
medikamentus, ruošė piketus, mitin
gus. Miesto deputatų taryboje po 
Sausio įvykių irgi susikūrė deputatų 
Baltijos rėmimo grupė, daug padėjusi 
platinant šiaurės-vakarų Rusijos 
regione objektyvią informaciją apie 
padėtį Baltijos šalyse, agresyvius 
tarybinės armijos veiksmus. Tos 
frakcijos branduoliu tapo deputatai, 
kartu su manimi (ne be detektyvinio 
pobūdžio nuotykių) atvykę į Vilnių 
sausio 12 dieną. Leningradiečiai su
spėjo duoti interviu paskutinėse ne
okupuotos Lietuvos televizijos lai
dose. Ir nors jau tada atrodė, kad 
visas Vilnius susirinko prie AT rūmų 
ir prie radijo ir televizijos pastatų, 
telebokšto, dar daug žmonių matė tas 
laidas. Nes kur tik tą naktį ir kitą 
dieną pasirodydami mūsų grupelė, 
žmonės mus iškart atpažindavo: "Tai 
mūsų leningradiečiai!...“ Vilniečiams 
nekliuvo tai, kad, išskyrus mane, visi 
kiti kalbėjo tik rusiškai. Tą naktį 
žmones skyrė ne tautybė, o ideologi
ja. Lietuvos žmonės suprato, jog lais
vos Lietuvos priešai - ne rusai kaip 
tauta, o komunistai ir jų pakalikai.

Tie, kurie apgynė Nepriklauso
mybę Sausio 13-ąją, nebeturi bai
mės jausmo prieš grasinimus, agre
siją, tankus. Bet ir jie neapsaugoti 
nuo išdavystės, pavydo, bailumo... 
O Rusijos žmonėms kelio nenu- 
šviečia net laisvės žiburys, nes šar
latanai - ideologai vietoj laisvės 
siekio įdiegė jiems imperijos, "der- 
žavos“ idealus. Ir kiekvienas, kas 
nepritaria "deržavos“ idėjai, - ar 
būtų rusas, ar žydas, ar lietuvis, ar 
lenkas - lieka svetimas, priešiškas, 
net vertas sunaikinimo.

Tokioje sudėtingoje psicholo
ginėje atmosferoje tenka gyventi ir 
dirbti tautinėms mažumoms Rusi
joje. Nebėra mus supratusio liau
dies fronto. Yra dešimtys partijų,- 
partijėlių, judėjimų, jos visos gana 
toli nuo europietiško demokratijos 
ir laisvės supratimo, viena nuo ki
tos skiriasi tik spalvomis ir atspal
viais: balti (reformų šalininkai), ža
li (ekologai), rudi (nacionalšovinis- 
tai), raudoni... Per nepilnus trejus 
vadinamųjų "demokratų“ valdžios 
metus Rusijos žmonės pamatė, jog 
apgaudinėti, meluoti, kyšius imti ir 
nepaisyti įstatymo jie moka nė kiek 
ne blogiau kaip komunistai - ir bal
savo už V. Žirinovskį, kurį pažįsta 
tik iš kalbų... O Žirinovskio 

siūloma perspektyva išspręsti visas 
rusų problemas (nuo "vodkos“ ir 
pigios užkandos iki pasaulinės 
imperijos) kitų tautų sąskaita 
visiškai atitinka šimtametės Rusijos 
ir rusų istorines tradicijas...

Vengdami būti įtrauktais į tokią 
antihumanišką, antidemokratišką 
politiką, Peterburgo lietuviai šian
dien visą savo dėmesį kreipia į tau
tinių kultūrinių bei religinių tradi
cijų palaikymą ir puoselėjimą. Ir 
nors kai kurie dar bandome įtikinė
ti, jog, praradę savo visuomeninį- 
pilietinį veidą ir vaidmenį miesto 
gyvenime, tapę savotišku etniniu 
rezervatu, mes pasidarysime vieno
dai nebeįdomūs nei Rusijai, nei 
Lietuvai - draugijos interesų ir 
veiklos rato siaurėjimo sustabdyti 
nebeįmanoma. Tiesa, aktyvas (beje, 
ne vien tik moterys, kaip kartais 
mus mėginama vaizduoti) stengiasi 
kultūrinius renginius (lietuvių kul
tūros dienas, M. K. Čiurlionio, S. 
Daukanto jubiliejų minėjimus ir 
kt.) pravesti ne siaurame draugijos 
ratelyje, bet juos įpinti į viso miesto 
kultūrinį gyvenimą - tam, kad pe- 
terburgiečiai atsimintų, jog mieste 
gyvena ne vien rusai, ir tam, kad lie
tuvių vardas nebūtų siejamas vien 
su Pabaltijo nacionalizmu, kaip mė
gina padėtį vaizduoti "Jedinstvos“ 
nariai, Rusijos užsienio reikalų mi
nisterija ir net kai kurie bičiuliai. O 
vardan to mūsų renginiuose tenka 
kalbėti ne vien lietuviškai, bet ir 
valstybine - rusų - kalba. Labai gai
la, kad šito nesupranta kai kurie lie
tuviai Lietuvoje ir Vakaruose (ma
tyt, autorė turi galvoje ir vieną laiš
ką ”EL“, kuriame išsakyta kritinių 
pastabų dėl pernykščio S. Daukanto 
minėjimo Sankt Peterburge - ELR). 
Negi neaišku, jog tauta, užsidariusi 
savo etninio - etnografinio tautišku
mo kiaute, pasidarys izoliuota nuo 
pasaulio, nesuprasta ir nepalaiko
ma, kaip ir žmogus, kuris, gyven
damas tik sau, tampa vienišu egois
tu. Mes, Peterburgo lietuviai, laiko
me save lietuvių tautos dalimi ir 
stengiamės atstovauti savo tautai 
Peterburgo ir Rusijos kultūroje, o 
ne vien obuolių, saldainių ir megz
tukų turguje!..

Mes jau ir taip daug ko nebepa
darome, nebeįstengiame - be gaivi
nančios versmės iš Lietuvos ir kitų 
šalių lietuvių. Sunyko tradicija pa
minėti Sausio 13 d. Šituo iškart su
skubo pasinaudoti nepriklausomos 
Lietuvos priešai. Šiemet sausio 12 
d. laikraštyje "Sankt-Peterburgskije 
vedomosti“ pasirodė veidmainingas 
ir melagingas straipsnis, kuriame 
sielojamasi ne dėl to, kad nesulau
kia teisėto atpildo tragedijos kiršin
tojai, iniciatoriai, o dėl to, kad Vil
niaus tardymo izoliatoriuje esą blo
gai elgiamasi su "Jedinstvos“ lyde
riu V. Ivanovu ir jo bendrais, prisi
dėjusiais prie tragedijos kurstymo 
ir išprovokavimo.

Artėja šventė - Lietuvos valsty
bės atkūrimo diena. O mes įklimpę 
į neišsprendžiamas sekmadieninės 
mokyklos problemas mokytojai iš
vykus į Lietuvą. Kito tokio pasi
šventėlio, kaip mūsų Irutė, paskuti
niuosius metus dirbusi su dviem 
grupėm be jokio atlyginimo, be 
nuolatinių mokyklai pritaikytų pa
talpų, neberandame...

Vėlai vėlai naktį, kai Peterburgo 
laikrodžiai muša pirmą valandą nak
ties, prigludę prie radijo imtuvų gau
dome Vilniaus radijo užsieniui balsą 
(ačiū visiems, kurių dėka laida nebu
vo nutraukta!). Jei nebūna trukdymų, 
klausome ir atsiklausyti negalime: 
"Lietuva, tėvynė mūsų...“

Ir kiekvieną kartą, išgirdę šitą ste
buklingai į tėvų žemę grįžusį himną, 
mes, lietuviai, tyliai tyliai (naktis 
juk!) savo širdyse švenčiame Vasario 
16-ąją. Ir meilė Lietuvai dega mūsų, 
kaip ir jūsų, širdyse...

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas
Rusija

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1994 m. vasario 12 - 18 d. N r. 7 (2293)

Lankėsi Bundestago deputatė
Vasario 2 ir 3 dienomis Vilniuje 

lankėsi Vokietijos Bundestago depu
tatė, Vokietijos-Baltijos šalių par
lamentinės grupės narė G. Dempvolf. 
Ji susitiko su Seimo kancleriu N. 
Germanu ir Seimo ryšių su Vokietija 
parlamentinės grupės pirmininku A. 
Raču, pranešė ELTA.

Bundestago deputatė rūpinasi vo
kiečių kilmės piliečiais, gyvenančiais 
ne Vokietijoje. Ji informavo apie susi
tikimus su išvarytais iš Karaliaučiaus 
srities vokiečių kilmės Lietuvos pi

Vokietijos ambasada perdavė knygų 
Lietuvos organizacijoms

Vokietijos Federacinės Respubli
kos ambasadoje buvo perduota knygų 
ir žurnalų įvairioms Lietuvos organi
zacijoms, pranešė ELTA.

Metodinės medžiagos, vadovėlių, 
mokslo literatūros knygų gavo Lietu
vos Respublikos Seimas, Vilniaus 
universiteto observatorija ir filosofijos 
fakultetas, Pedagoginio universiteto, 
Aplinkos apsaugos departamentas, 
Kauno technologijos universitetas. 
Bendra šių leidinių kaina - 20 000

Muitinių bendradarbiavimo sutartis su 
Suomija

Lietuvos Respublikos ambasada 
Suomijos Respublikoje pranešė, kad 
šių metų vasario pradžioje Helsinkyje 
pasirašyta muitinių bendradarbiavimo 
sutartis tarp Lietuvos ir Suomijos. Ją 
LR Vyriausybės vardu pasirašė LR 
Muitinės departamento direktorius Vi
talijus Geržonas. Sutartis numato 
dviejų valstybių muitinių bendradar
biavimą tarptautiniuose susitarimuose 
nustatytose srityse: pasikeitimas įvai
riapuse informacija, bendradarbiavi

Rokiškio valstybinės žemės ūkio mašinų gamyklos naujajame pastate 
įsikūrė Lietuvos-Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Robur“. Ji orga
nizuoja (šioje gamykloje) ekonomiško krovininio automobilio "Robur“ 
gamybą. Kol kas šie automobiliai surenkami Vokietijoje.

Naujuosius krovininius automobilius apžiūri serviso stoties vedėjas 
Egidijus Pauliukas ir darbuotojas Viktoras Burinas.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

. .

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.

Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 
ar Manchesterio j Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale 
Lancs. 

OL16 1PA 
Tel 0706 868765

liečiais, apie jų problemas. Tartasi dėl 
humanitarinės paramos asmenims, nu- 
kentėjusiems nacistinės okupacijos 
metu. Pirmiausiai dėmesys bus skiria
mas išlikusiems žydų geto kaliniams, 
koncentracijos stovyklų kaliniams bei 
žmonėms, išvežtiems reicho darbams 
karo metu.

Aptarti tarpparlamentinių ryšių 
plėtojimo klausimai. Lietuvos Seimo 
kancleris padėkojo už Bundestago 
paramą Lietuvos parlamentui, už 
Seimo bibliotekos praturtinimą.

Vokietijos markių.
Pernai įvairios Vokietijos instituci

jos per šios šalies ambasadą Vilniuje 
išdalino Lietuvos organizacijoms (uni
versitetams, mokykloms, ministeri
joms, Seimui) 500 000 Vokietijos 
markių vertės mokomosios literatūros.

Šį kartą naujai išleistas knygas pa
dovanojo Vokietijos mokslininkų 
draugija, remianti mokslinius tyrimus 
užsienyje. Privati Springerio leidykla 
literatūros skyrė Seimui.

mas užkertant kelią galimiems muiti
nės procedūrų pažeidimams, kartu 
dirbti profesinio paruošimo ir kitose 
srityse. Tai pirmasis tokio pobūdžio 
susitarimas su Šiaurės Europos valsty
bėmis.

V. Geržonas savo kalboje pastebė
jo, jog sutarties pasirašymas atspindi 
dinamiškai augančio prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo tarp 
dviejų valstybių realijas.

ELI

Nusikaltėlių pasaulis sudrebintas, 
bet dar nenugalėtas

Atkelta iš 1 psl.

tėliai, ginkluoti ne tik nunčakais ir vis
rakčiais, būrėsi, organizavosi į ’’briga
das" ir ’’šeimas“, ieškojo ir stiprino ry
šius su kitų šalių niekadėjais. Taip 
mes ir atsidūrėme ten, kur esame.

Ši situacija privertė valdžią imtis 
ryžtingų, labiau sutelktų priemonių 
kovoti prieš tuos bauginančius reiški
nius. Taip atsirado koordinacinė gru
pė, kuriai vadovauti Respublikos Pre
zidentas pavedė man.

- Gal galima apie tą grupę pla
čiau?

- Į tą grupę įeina Prezidento patarė
jas valstybės saugumo klausimais, ge
neralinis prokuroras ir vidaus reikalų 
ministras. Kokių nors išskirtinių įga
liojimų mūsų grupė neturi: kiekvienas 
jos narys veikia įgaliojimų ribose, ku
riuos jam teikia užimama pareigybė.

Užkirsti kelią nusikaltimams - tai 
jau platesnė, visos visuomenės proble
ma. Vien represinėmis priemonėmis 
jos neišspręsime, didesnio efekto ne
pasieksime. Tai iš esmės auklėjimo 
problemos: reikia auklėti, gydyti su
svetimėjusią ir supriešintą mūsų vi
suomenę. Grupės užduotis kuklesnė - 
rimtai organizuoti kovą prieš nusikals
tamumą, telkti ir koordinuoti proku
ratūros, policijos ir teismų veiklą, kaip 
galima sparčiau stabilizuoti krimino
geninę padėtį. Manau, kad darbas pra
dėtas ir sėkmingai tęsiamas. Suduoti 
skaudūs smūgiai organizuotoms nusi
kaltėlių grupuotėms, išklibintos ar iš
draskytos ’’šeimos“, išardyti jų ryšiai. 
Kai kurie nusikaltėliai net į kitus kraš
tus išsidangino. Apie tai rašo spauda, 
skelbia kitos masinės informacijos 
priemonės. Kova iš tikrųjų sudėtinga 
ir sunki. Be to, organizuotas nusikals
tamumas betarpiškai susijęs su korup
cija, kuri, neslėpsiu, jį maitina. O ko- 
rumpuotų valdininkų dabar nors veži
mu vežk! Faktų per akis! Korupcija ir 
mafija, ko gero, seserys-dvynės. Jos 
jau veržiasi į valdžios struktūras. Jei 
mes nesustabdysime stichinės privati
zacijos, jei skubiai nepasidomėsime, iš 
kokių aruodų pinigus sėmė naujieji 
nabobai (dažnai atėjūnai ir perėjūnai), 
supirkę ištisus miestų kvartalus, nese
niai buvusį valstybės turtą, mūsų pas
tangos ką pataisyti bus bergždžios. Ir, 
deja, pavėluotos. Vienos ar kitos nusi
kalstamos grupuotės pasigvieš savo 
įtakon atskiras ekonomikos šakas ir 
sritis, užgrobs ištisus regionus. Kas 
valdo ekonomiką, tam pavaldi ir poli
tika, o kas valdo politiką - tas ir viso 
mūsų dvasinio gyvenimo šeimininkas. 
Mes galime atsidurti prie labai pavo
jingos ribos.

Bet, ačiū Dievui, mes jau pastebė
jome šią problemą, čiupome ją, kaip 
sakoma, už ragų, laikome ją pagrindi
niu savo veiklos uždaviniu. Todėl, 
nors viską piešiau tamsiomis spalvo
mis, padėties dramatizuoti nereikėtų. 
Šiokio tokio stabilumo mes jau pasie
kėme. Mūsų kaimynai latviai ir estai 
(tai, žinoma, džiaugsmas per ašaras!) 
nuo to kenčia dar daugiau. Bet ten dar 
tik žiedeliai - latviai ir estai tik prade
da privatizaciją. O kur dideli pinigai, 
ten ir nešvarios rankos.

- Darbo sėkmė, be abejo, priklau
so ir nuo darnios teisėtvarkos organą 
sąveikos. Sakykite, ar ji pagerėjo?

- Pavyko konsoliduoti prokuratūrą 
ir policiją. Kategoriškai teigiu, jie su
rado bendrą kalbą. Ir aukščiausiu, ir 
rajonų lygiu. Nors, neslėpsiu, dar yra 
rajonų, kur ši sąveika menka: policija 
sau, prokuratūra - sau. Dėl asmeninių

Lietuvoje lankėsi Škotijos Straf- 
klaido (Strathclyde) regiono policinin
kų delegacija, vadovaujama vyriausio
jo konsteblio pavaduotojo Piterio Mit- 
čelo (Peter Mitchell).

Škotijos policininkai Lietuvoje bu
vo jau trečią kartą. Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijos Policijos departa
mento generalinis komisaras Petras 
Liubartas papasakojo, kad Škotijos ir 

ir kitokių priežasčių. Ten ir ryškesnių 
rezultatų sunku užčiupti, tie rajonai vis 
dar ’’garsėja“ savo pavieniais ir orga
nizuotais nusikaltėliais. Sunkiau seka
si teismams. Po 1990 metų, Lietuvai 
atstačius nepriklausomybę, kada buvo 
pradėtas valdžių atskyrimo procesas, 
teismai, man regis, ne iš karto suprato, 
kad jie, nors ir tapo atskira valdžia, vis 
dėlto yra visuomenės dalis ir negali iš
kristi iš bendro kovos su nusikaltėliais 
fronto. Bet, atrodo, ir jie jau pastaruoju 
metu suprato savo klaidas, ieško glau
desnių sąlyčių su prokuratūra ir po
licija netrukus juos, be abejonės, ras.

- Jums pasiūlius, Seimas po ilgą 
ir audringą ginčą priėmė prevenci
nio nusikaltėlią sulaikymo įstatymą. 
Blaiviai galvojant ir vertinant susik
losčiusią situaciją, jis atrodo tiesiog 
būtinas. Tačiau ir vietiniai, ir užsie
nio demokratai užpylė tą įstatymą 
šalta priekaištą kruša, kaltindami 
Seimą žmogaus teisią pažeidimu, 
antikonstituciniu, antidemokratiniu 
Žingsniu. Ką jūs jiems atsakote?

- Aš juos paprastai klausiu: ”O ką 
jūs atsakėte į tas B. Jelcino pasiųstų 
tankų ir savaeigių patrankų salves, ku
riomis buvo sutriuškintas laisvai 
išrinktas parlamentas, nužudyta de
šimtys žmonių?“ Ir jūs, ir jūsų Vakarų 
demokratai patenkinti trynėte delnais 
ir pritariamai, net giriamai linkčiojoje 
galvomis. Tai atrodė all right\ Girdi, 
to reikalauja demokratija. Iš tikrųjų 
tuo metu susidariusi situacija Rusijoje 
to reikalavo. Tie veiksmai buvo reika
lingi vardan tos pačios demokratijos 
Rusijoje. Ar ne taip atsitiko ir su mi
nėtu mūsų įstatymu? Tas tiesa, kad 
Lietuvos Konstitucija teigia, jog vals
tybė šventai saugoja žmonių teises. 
Bet ten taip pat pasakyta, kad valsty
bei privalu ginti ir nekaltus, skriau
džiamus žmones. O ar ne tokie yra 
kenčiantys nuo nusikaltėlių? Sulaikant 
be teismo vieną ar kitą įtariamąjį, gal 
tam tikra prasme pažeidžiamos jo tei
sės. Bet argi jų nepažeidė ir įtariama
sis? Tas, kuris žudė, vogė, reketavo? 
To neleisti irgi reikalauja demokratija!

Ne tik aš, siūlydamas šį įstatymą 
Seimui, bet ir mano draugai, net bend
raminčiai abejojo, ar mes teisingai 
elgiamės. Bet iškilo dilema: ar nusi
kaltėliai įveiks doruosius, ar dorieji 
paklupdys nusikaltėlius? Situacija bu
vo aštri, buvo reikalingas chirurgo 
peilis. Aistromis vadovautis nebuvo 
galima. Ir mes ryžomės. Ir. ačiū Die
vui, abi Seimo pusės (ne 100%, ži
noma) mane palaikė. Pusmetį įstaty
mu naudojęsi, mes jį pataisėme ir 
pratęsėme jo veikumą. Ir, atrodo, šio 
to teigiamo pasiekėme. Tie pavojai, 
kuriais mus gąsdino dešinioji pusė 
(esą, dauguma tą įstatymą nukreips 
prieš savo politinius priešininkus, ly
giai kaip, beje, ir daugelis kitų baubų, 
kuriais mus mėgstama gąsdinti), pasi
rodė muilo burbulo neverti. Tiesa, ke
letą (vienetai!) suimtųjų teko paleisti 
(dirbdamas klaidų neišvengsi), bet di
džioji dauguma (o jų dabar kone 500) 
toliau tardoma ir laukia teismo. Ir pir
masis, ir pataisytasis įstatymas turi 
daug nuorodų, ribojančių savivalę. 
Procentiniu atžvilgiu padarytos klai
dos nedidesnės negu taikant įprastus 
įstatymus. Pabrėžiu, mes nedidelė 
valstybė ir nėra labai sudėtinga kon
troliuoti kiekvieną konkretų atvejį.

- Daugelis mūsą skaitytoją stebisi 
(ir net piktinasi), kad esant tokiai 
kriminogeninei būklei, kada nesaugu 
nei gatvėje, nei namuose, ir dieną, ir 
naktį, Seimas priėmė įstatymą, lei

Škotijos policininkų viešnagė
Lietuvos policininkai bendradarbiauja 
įvairiose srityse. Svečiai konsultuoja 
tobulinant Lietuvos policijos organi
zacinę struktūrą, padeda rengti dar
buotojus (5 Lietuvos policijos parei
gūnų grupės buvo Škotijoje), teigia 
metodinę pagalbą (siuntiniai su litera 
tūra, metodinėmis rekomendacijo 
mis), yra užmegzti ir tiesioginiai kon
taktai.

džiantį visiems ir laisvai įsigyti ginklą.
- Nors nesu visiškai tikras, kad šiuo 

atveju Seimas priėmė teisingą spren
dimą, bet norėčiau paprieštarauti 
ginklo įsigijimas leidžiamas ne vi
siems ir visai ne laisvai. Priimdamas 
įstatymą, Seimas pripažino, kad dalis 
mūsų visuomenės narių yra pakanka
mai subrendę ir gali ne tik patys apsi
ginti, bet ir kitus užstoti. O pats ginklų 
įsigijimas griežtai reglamentuotas, 
asmuo, pretenduojantis į ginklą, bus 
atidžiai tikrinamas, išklausys tam tikrą 
instruktažą. Bet kas, nuėjęs į parduo
tuvę, ginklo laisvai nenusipirks. Be to, 
kiekvienas ginklas, jį nusipirkus, bus 
kruopščiai ”atšaudomas“, t. y, polici
joje bus užfiksuoti kontroliniai jo 
šūvių pavyzdžiai. Todėl, visada bus 
galima nustatyti, kokiu ginklu padary
ta piktadarybė. Beje, čia mes vadova
vomės mūsų kaimynų patirtimi: lat
viai ir estai tokį įstatymą priėmė anks
čiau, ir mes galėjome šio to pasimoky
ti, išvengti kai kurių klaidų. Viena 
aišku - kriminogeninė situacija dėl to 
nei Latvijoje, nei Estijoje nepablogėjo. 
Esu tvirtai įsitikinęs, kad draudimais 
nieko gero nepasieksi, kadangi drau
džiamas vaisius visada saldesnis. Aps
kritai, man rodos, daugeliu atvejų 
mums geriau tiktų žodis ’’reglamen
tuoti“. Būtų galima reglamentuoti, 
pavyzdžiui, smurto filmų demonstra
vimą, degtinės pardavinėjimą paaug
liams. Nemanau, kad teisingai pasiel
gė Seimas neįtvirtinęs įstatymu loši
mo namų ir azartinių žaidimų. Jie 
mums būtų davę daugiau naudos, jei 
būtų nustatyta atitinkama jų legalaus 
veikimo tvarka. Tai rodo ir daugelio 
valstybių - tarp jų ir demokratinių ■ 
patirtis.

- Kokią Jūs prognozuojate kovos 
prieš nusikalstamumą ateitį?

- Būsiu nuobodus ir girdėtas: 
prognozės - keblus dalykas. Ir vis 
dėlto aš - optimistas. Kaip rodo anali
zės, sutelktinės mūsų pastangos ga
lingai supurtė nusikaltėlių pasaulį, 
privertė juos susigūžti ir susimąstyti. 
Tačiau pabrėžiu: iki pergalės, oi, kaip 
toli. Ir tai ne dienų, o ilgų metų dar
bas. Svarbu sutelkti šiam darbui 
žmones. Kvalifikuotus, nepaperka
mus, principingus. Visuomenė turi 
būti gyvybiškai susirūpinusi moraline 
ir dvasine savo sveikata. Ojos laukia 
dideli išbandymai: tai liudija kone 
visuotinė girtuoklystė, narkomanija, 
moralinis palaidumas, įstatymų pai
niava ir nepagarba jiems (čia atskira 
ir ilga kalba), dvasinis nuopolis. Irtai 
tik maža dalis tų problemų, kurias 
mes pajėgūs įveikti, vieningai sutelkę 
visos visuomenės pastangas, visas 
priemones - ekonomines, moralines, 
teisines, pedagogines. Atidariusi sie
nas, Lietuva gali tapti tarytum perei
namasis kiemas, per kurį plūs nusi
kaltėlių tuntai, narkotikų ir ginklų 
siuntos, pornografija. Vadinasi, rei
kalingi skubūs tarptautiniai susitari
mai. Lauktume didesnės paramos ir 
iš Bažnyčios, kuri lietuviams visada 
buvo pagrindinis autoritetas.

- Ačiū už pokalbį. •
Beje, pokalbio pabaigoje "EL“ 

korespondentas pasveikino Egidijų 
Bičkauską su aukštu jo populiaru
mo reitingu: jis apklausose seniai 
tvirtai užima antrąją vietą, o pas
kutinė apklausa iškėlė jį net virš 
Prezidento. E. Bičkauskas padėkojo 
ir pastebėjo: ’’Būsiu nenuoširdus, 
jei pasakysiu, kad tai nemalonu, 
bet, žinote, kiek tai papildomų 
sunkumą ir nemalonumą?/“

Piterio Mitčelo manymu, Lietu
vos policininkams reikia stengtis 
priartėti prie visuomenės, įsigyti 
didesnį pasitikėjimą, žinoti jos narių 
poreikius, keisti savo įvaizdį. Sve
čias pasakė, kad Lietuvos policija 
šiuo metu pereina iš totalitarinės į 
demokratinę sistemą, taigi paste
bimų pasikeitimų reikės dar pa
laukti.
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Liūdna žinia iš Amerikos Mirė Juozas Sabas
Vasario 2 d. po ilgos ir sunkios 

ligos Los Angeles ligoninėje mirė 
pasaulinio garso JAV lietuvių 
mokslininkė ir kultūros veikėja, ar
cheologė, filosofijos daktarė, Lietu
vos Mokslų Akademijos užsienio 
narė Marija Alseikaitė Gimbutienė.

Praėjusią vasarą Kalifornijos 
universiteto profesorė, daugybės 
mokslinių knygų autorė M. Gimbu
tienė dalyvavo "Santaros-Šviesos“ 
konferencijoje, vykusioje Lietuvoje, 
skaitė paskaitas. Kauno Vytauto 
Didžiojo universitetas po 50 metų 
pagerbė savo auklėtinę: jai įteiktos 
universiteto garbės daktaro regali
jos. Deja, tai buvo jos paskutinis 
apsilankymas gimtojoje žemėje...

Ji gimė 1921 m. sausio 21 d. 
Vilniuje, gydytojų Veronikos Janu
laitytės ir Danieliaus Alseikos šei
moje. 1942 m. baigė Vilniaus uni
versitetą, (gydama archeologės 
specialybę. Be pagrindinės spe
cialybės, studijavo ir lietuvių kalbą, 
etnologiją, tautosaką.

1944 m. su vyru inžinieriumi ir 
maža dukrele pasitraukė į Vakarus. 
Tiubingeno, Heidelbergo ir Miun
cheno universitetuose studijavo 
Europos archeologiją, tautotyrą ir 
religijų istoriją. 1946 m. Tiubingeno 
universitetas M. Gimbutienei sutei
kė filosofijos daktaro laipsnį.

"Švenčionijos“ klubas Vilniuje 
surengė tėviškėnų vakaronę, skirtą 
mūsų žymaus rašytojo, etnografo, 
deja, vis dar mažai žinomo Jeronimo 
Cicėno paminėjimui. Tai buvo ryški 
asmenybė Vilnijos krašto kultūroje. 
Jau vien jo išleista knyga "Vilnius 
tarp audrų“ 1953 m. Čikagoje parodė 
J. Cicėną kaip talentingą ir pasiauko
jusį savajam kraštui sūnų. Ta knyga 
pernai pasirodė ir Lietuvoje. Jos išlei
dimui daug triūso įdėjo Izd. Šimelio- 
nis ir velionio ištikima draugė žmona 
Petronėlė Cicėnienė. Ji buvo ne tik 
savo vyro tikroji globėja ir pagalbi
ninkė, bet knygos leidimo iniciatorė, 
knygos leidimo reikalais lankėsi Lie
tuvoje ir svečiavosi mūsų klube.

Jeronimo Cicėno gyvenimas buvo 
nelengvas. Atsidūręs Amerikoje ir 
dirbdamas sunkų fizinį darbą fabrike, 
jis savo laisvalaikį skyrė Vilniaus 
krašto bei miesto, buvusio Želigovs
kio okupacijoje, vaizdavimui. J. Ci
cėnas - mūsų okupuotos tautos met
raštininkas, vaizdingai ir išsamiai ap
rašęs tarpukario kančias, tekusias 
mūsų krašto žmonėms, norėjusiems 
tiek mažai - būti savo gimtinėje tik 
savimi, t. y. lietuviais.

Vakaronę pradėjo V. Pundienė. Ji 
aptarė mūsų dabartinį prieštaringą 
dvasinį gyvenimą. Į vakaronę susi
rinko nemažas būrys šio krašto žmo
nių. Svečiuose taip pat dalyvavo ger-

Vokietijoje

Pasikeitė kapelionai
Vasario 16-osios gimnazija nuo š. 

m. vasario 1 d. turi naują kapelioną - 
kun. Gediminą Tamošiūną. Naujasis 
kapelionas kilęs iš Kaišiadorių, baigęs 
Kruonio vidurinę mokyklą ir Kauno 
kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 
1989 metais. Dirbo Kaišiadoryse vi
karu, o Birštone ir Pivašiūnuose kle
bonu. Dėstė tikybą mokyklose.

Buvęs kapelionas kun. Edmundas 
Putrimas kilęs iš Kanados, lankė Šv. 
Kazimiero kunigų seminariją Ro
moje ir 1987 metais popiežiaus Jono 
Pauliaus II įšventintas kunigu. 1988 
m. popiežiškajame šv. Tomo univer
sitete įsigijo magistro laipsnį bažnyti
nėje teisėje. 1988-1991 metais ir nuo 
1992-ųjų vasaros iki dabar buvo Va
sario 16-osios gimnazijos kapelionu. 
1991-1992 metais dirbo su Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimu ir padėjo 
ruošti VII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą Dabar grįžta į Kanadą, bet 
prieš tai dar aplankys Lietuvą, 
vasario pabaigoje praves rekolekcijas

Algimanto Žižiūno nuotr.

1949 m. Gimbutų šeima persikėlė 
į JAV. Įsikūrusi Bostone, M. Gim
butienė tęsė mokslinį darbą Har
vardo universiteto Peabody muzieju
je, Rytų archeologijos ir etnologijos 
institute. Ten dirbdama 13 metų, pa
skelbė keletą mokslinių veikalų bei 
studijų.

Nuo 1963 m. M. Gimbutienė dir
bo Kalifornijos universitete, kur po 
metų jai buvo suteiktas profesorės 
vardas. Mokslininkė atliko arche

Prisimintas Jeronimas Cicėnas
vėtiškių, zarasiškių bei kitų klubų at
stovų. Vėliau susirinkusius linksmino 
ir gerokai graudino jau primirštomis 
polkomis, valsais ir senovinėmis dai
nomis visame Tverečiaus krašte gar
sus muzikantas paringiškis L. Pliaukš- 
tė. Jam talkino mūsų krašto maestro 
kompozitorius, visų mūsų mėgs
tamas kraštietis V. Bagdonas.

Apie istorinę tautos atmintį žmo
nių dvasiniame gyvenime kalbėjo šių 
eilučių autorius. Jis priminė atskiras 
J. Cicėno gyvenimo akimirkas bei 
nuveiktus jo darbus. Mūsų kraštietis 
parašė ir daugiau vertingų knygų. Tai 
"Daugėliškėnų burtus“, "Dvaruose 
praėstas dienas“ ir daugelį straipsnių. 
Visa jo kūryba pasižymi stiliaus 
grakštumu, tikruoju liaudiškumu, 
minčių dėstymo naujumu bei vaiz
dingumu. Ji kalba apie asmenybės 
kūrybinį talentą, jo pasaulėjautos sa
varankumą. Veikalų stiliaus gyvumą 
reikėtų sieti su etnografinės medžia
gos poveikiu, kurią autorius rinko ir 
buvo giliai ja susidomėjęs.

Vėliau apie J. Cicėną įdomiai kal
bėjo mielas svečias Izd. Šimelionis. 
Jis J. Cicėno palikimo svarbą siejo su 
aktualia lietuvybės puoselėjimo ir 
skleidimo problematika. Izd. Šime
lionis aptarė kliūtis, su kuriomis jis 
susidūrė, leisdamas knygą Lietuvoje. 
Pasirodo, ir laisvoje Lietuvoje lemia 
ne knygos turinio esmė, jos.reikšmė, 

gimnazistams Hiutenfelde.
Kapelionų pasikeitimo proga Vo

kietijos vyskupų delegatas lietuvių 
sielovadai prelatas Antanas Bunga va
sario 3 d. suruošė gimnazijos mokyto
jams ir darbuotojams vakarienę, ku
rioje dalyvavo Lamperfheimo klebo
nas kun. Hammerich ir Vokietijos LB 
valdybos pirmininkas A. Lipšys. Šia 
proga gimnazijos direktorius A. 
Šmitas, prelatas A. Bunga ir kun. 
Hammerich padėkojo buvusiam kape
lionui ir palinkėjo sėkmės bei pažadė
jo pagalbos naujam.

Buvo prisimintas prel. Antano 
Bungos 75 metų amžiaus jubiliejus.

Minėjime kalbės 
parlamento narys Hiller

Pagrindiniame Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjime pa
grindinę kalbą pasakys Vokietijos 
parlamento narys Reinhold Hiller. Jis 
yra socialdemokratų frakcijos narys ir 
Pabaltijiečių draugų grupės Vokietijos 
parlamente vicepirmininkas. Tos gru
pės pirmininkas. Lietuvoj gerai žino
mas parlamento narys von Stetten 

ologinius tyrinėjimus Pietų Euro
poje. Jugoslavijoje, Graikijoje, Bul
garijoje ji ištyrė nemažai akmens ir 
žalvario amžiaus paminklų. Kalifor
nijos laikotarpis pelnė mokslininkei 
tarptautinį pripažinimą. Jos veikalas 
"Baltai“, vienintelis darbas apie bal
tus Vakarų pasaulyje, išleistas italų, 
vokiečių, lietuvių kalbomis, pasiro
dė studija "Slavai“.

Pasaulinio masto autoritetą Rytų 
Europos archeologijoje M. Gimbu
tienė pelnė savo knygomis "Seno
vės Europos dievai ir deivės nuo 
7000 iki 3500 prieš Kristų, "Deivės 
kalba“, "Deivės civilizacija“. Profe
sorė M. Gimbutienė tapo pripažinta 
naujos mokslo srities - archeomito- 
logijos pradininke. Mitologiją mok
slininkė laikė vienu pagrindinių šal
tinių tautos kultūrai pažinti. "Senųjų 
tikėjimų pasaulėjautos atmintis te
bėra kiekvieno lietuvio sielos dalis, 
jei jie nėra nukapoję savo šaknų“. 
Marija Gimbutienė, kad ir atidavus, 
visas savo jėgas pasaulinei arche
ologijai, savo šaknų tikrai nebuvo 
nukapojusi, pastebėjo "Lietuvos 
aide" R. Volkaitė-Kulikauskienė.

Urną su garbingos mokslininkės 
palaikais numatoma atvežti į Tėvy
nę gegužės mėnesį ir palaidoti šalia 
motinos Kaune, Petrašiūnų kapi
nėse.

o biurokratinės leidybinės sistemos 
įveikimas. Prelegentas, gerai žinoda
mas Švenčionijos krašto praeitį, at
kreipė dėmesį į nepelnytą kitų kultū
ros veikėjų (tokių kaip A. Voldema
ras, K. Čibiras, K. Pukėnas, L. Burba 
bei kitų) užmarštį.

Apie J. Cicėno jaunystę bei moks
lą įdomiai kalbėjo jo mokslo draugas 
prof. P. Čibiras, kuris, beje, antrajai 
knygos laidai apie tai parašė išsamų 
straipsnį.

Su J. Cicėnu buvo pažįstamas ki
tas mūsų svečias, gydytojas S. Trep- 
šys, Gervėčių klubo Vilniuje pirmi
ninkas, "Vilnijos“ draugijos valdybos 
narys. Jis prisiminė pavojingas to 
meto lietuviškos veiklos sąlygas, pa
teikė įdomių minčių apie klubinės 
veiklos svarbą gaivinant mūsų tautos 
dvasią.

Vakaronė buvo įdomi, nes vyko 
gyvai: klubo poetai skaitė savo eiles, 
dainininkai linksmino dainomis. Šis 
susiėjimas paskatino daugiau kraštie
čių susidomėti "Vilniaus tarp audrų“ 
knyga bei jos autoriaus likimu. Beje, 
ta knyga labai vertinga istorijos mo
kytojams, nes pasakoja Vilniaus kraš
to žmonių kančių kelius, pateikia 
objektyvios medžiagos apie netolimą 
mūsų praeitį.

Nikodemas Juršėnas 
’’Švenčionijos“ klubo 
Vilniuje pirmininkas

(krikščionis demokratas) skaitė pas
kaitą minėjime pernai.

Minėjimas vyks vasario 19 d., šeš
tadienį, 16 vai. Hiutenfeldo "Buerger- 
haus“ salėje (Lampertheim-Huetten- 
feld, Alfred Delp Str.). Meninę prog
ramą atliks Vasario 16-osios gimnazi
jos mokiniai. Prieš minėjimą 14.30 
vai. gimnazijos salėje bus katalikų, o 
evangelikų bažnyčioje - evangelikų 
pamaldos.

Po minėjimo bus galima linksmai 
pabuvoti. Šokiams gros Paulius Petri- 
kaitis.

A. Š.
Prancūzijoje
Minėjimas Paryžiuje - 

kovo 12-ąją
Iš Paryžiaus į “EL“ redakciją Vil

niuje paskambino dr. Laurynas Skū- 
pas ir patikslino, kad Prancūzijos lie
tuvių bendruomenės organizuojamas 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios mi
nėjimas įvyks š. m. kovo 12-ąją (o ne 
kovo 5-ąją, kaip anksčiau rašėme 
"EL“). Minėjimas prasidės šv. Mišio- 
mis Italų misijos bažnyčioje Paryžiuje.

Vokietijos lietuvius sukrėtė skau
di žinia, kad ką tik sulaukęs 65 am
žiaus Kalėdų antrą dieną 
(1993.12.16) Amerikoje staiga ir ne
tikėtai iš gyvųjų tarpo atsiskyrė bu
vęs ilgametis Vokietijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkas Juozas 
Sabas.

Jis gimė 1928 metų spalio 26 
dieną Strielčių kaime, Prienų vals
čiuje, Suvalkijoje. Būdamas 16 me
tų su didžiąja 1944 metų bėglių ban
ga pateko Vokietijon, o vėliau emi
gravo į JAV. Mokytis pradėjo dar 
Lietuvoje, mokslą tęsti turėjo trem
tinių stovyklose Vokietijoje, o aukš
tuosius mokslus užbaigė jau Ame
rikoje, įsigydamas diplomuoto inži
nieriaus specialybę. Dirbo Ameriko
je, vėliau Vokietijoje kaip civilinis 
tarnautojas prie amerikiečių kariuo
menės, būdamas energijos tiekimo 
departamento direktoriumi.

Į platesnę lietuvišką veiklą Vo
kietijoje Juozas Sabas įsitraukė 
1975 metų balandžio 12 d., įstoda
mas nariu į Vokietijos lietuvių bend
ruomenę. Po to jis greitai įkopė į pa
grindinių lietuviškų organizacijų 
valdymo organus. Taipjau 1977 m. 
birželio mėn. 4 d. nepaprastojoje 
Vokietijos LB Tarybos sesijoje jis 
išrenkamas į VLB valdybą ir ten 
perima pirmininko pareigas. Tą pa
čią dieną skiriamas ir valdybos ats
tovu Vasario 16 gimnazijos kurato- 
rijon, kur išrenkamas į jos valdybą. 
Joje eina atsakingas, bet nedėkingas 
iždininko pareigas. 1980 m. lapkri
čio 22 d. įvykusiuose visuotiniuose 
rinkimuose Juozas Sabas išrenka
mas į aukščiausią Vokietijos lietu
vių bendruomenės organą - VLB 
Tarybą.

Dvejus metus (iki 1979 m. kovo 
3 d.) išbuvęs Bendruomenės pirmi
ninku, iš šių pareigų pasitraukė, ta
čiau aktyviai dirbo kitose pareigose. 
Tarybos buvo renkamas kontrolės 
komisijon, o kai 1982 m. lapkričio 7 
d. VLB Taryba įsteigė Fondą Vasa
rio 16 gimnazijai remti, Juozas 
Sabas išrenkamas šio fondo pirmi
ninku. Jam jis iki savo išvykimo 
Amerikon sėkmingai vadovavo. 
1984 metų kovo 17 d. jis vėl išren
kamas Vokietijos LB valdybos pir
mininku, kuriuo išbuvo iki 1990 
metų be pertraukos.

Bet koks išskaičiavimas jo eitų 
pareigų dar neparodo Juozo Sabo 
veiklos ir nuopelnų Vokietijos lietu
vių bendruomenei viso vaizdo. Jis 
pradėjo vadovauti Bendruomenei ir 
dirbti Vasario 16 gimnazijos kurato- 
rijos valdyboje sunkiu metu, kada 
tuometinių vadovų eilėse jautėsi tam 
tikras pavargimas, išsisėmimas, 
sustingimas ir kiek perdėtas susi- 

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

TREJOS DEVYNERIOS 
('ll įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakglis $u pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane,

Bromley, Kent, BR1 4HB.
Tel. 081 460 2592

blokavimas. Generacijų pasikeiti
mas vyko savotišku konflikto keliu. 
Tai buvo kritiškas laikotarpis tiek 
bendruomenei, tiek gimnazijai, "bu
vo daug sunkumų ir nesusipratimų“. 
Tokiu metu pradėjęs savo darbą 
Juozas Sabas įvedė su savimi visą 
grupę jaunesnių žmonių, kurie per
ėmę bendruomenės organizacinį va
dovavimą, atgaivino kai kuriuos jau 
užmarštin nuėjusius veiklos barus.

Būdamas Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos valdyboje, Juozas Sabas 
lemtingai prisidėjo ir prie tada ten 
vykusių pasikeitimų. Kaip bend
ruomenės pirmininkas, šalia įprastų, 
nuolatinių darbų, surengė Romuvoje 
kelias dideles vasaros šventes, žino
mas sodo švenčių vardu, kurios su
traukdavo šimtus lietuvių iš visos 
Vokietijos. 1978 metais vėl atgaivi
no Europos LB pirmininkų suvažia
vimus, kurie nuo tada, dalyvaujant 
PLB atstovams, vyksta kiekvienais 
metais. Ypač daug širdies, darbo ir 
laiko įdėjo į valdybos Hūttenfelde 
ruošiamus pagrindinius Vasario 16- 
osios minėjimus. Paskutiniaisiais 
metais vykę pasikeitimai Lietuvoje 
reikalavo įtemptesnių ir naujų pir
mininko pastangų.

Būdamas geras organizatorius, 
Juozas Sabas daug talkino ir ki
tiems, pvz., 1979 m. Vokietijos jau
nimo Europoje organizuotam IV Pa
saulio lietuvių jaunimo Kongresui, 
Vasario 16 gimnazijai ir kt. Ir kitas 
didelis renginys, Europos lietuvių 
dienos, 1989 metų birželio 23-25 d. 
įvyko tik dėka Juozo Sabo užsispy
rimo ir ryžties. Didelių jo pastangų 
pareikalavo ir rūpinimasis 1984 
metais apdegusios Romuvos pilies 
atstatymu. Šis kapitalinis darbas bu
vo sėkmingai užbaigtas.

Kaip suvalkietis Juozas Sabas 
buvo linksmo būdo, mėgdavo dai
nuoti, mielai bendraudavo su žmo
nėmis ir buvo jų mėgstamas. Ne 
kartą jis yra buvęs piršliu lietuviško
se vestuvėse. Tiesumas, nuoseklu
mas ir dalykiškumas, o reikalui 
esant ir kietumas, šalia mokėjimo 
organizuoti, buvo ryškus jo bruožas. 
Nemėgo tuščiažodžiavimo, ilgų kal
bų ir nerealių planų, bet supratęs rei
kalą, numatęs įgyvendinimo gali
mybes, kibdavo į darbą. Jis buvo 
vedęs, su žmona Vida išaugino sūnų 
ir dvi dukras. 1990 metais, pasiekęs 
pensijos amžių, sugrįžo atgal į 
Ameriką, bet neilgai galėjo džiaug
tis užsitarnauta atvanga.

Juozas Sabas savo veikla įbrėžė 
gilią ir neišdildomą vagą Vokietijos 
lietuvių gyvenime. Už tai jis išliks 
visuomet gyvas jų atmintyje.

V. Bartusevičius
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Kapitalizmo salelė šalia sugriautos 
gatvės

Alytaus konsultacinio verslo centro steigėjai turbūt prie gražiausio stalo 
mieste. Zenono Šilinsko nuotr.

Klaipėdoje įsteigtas valstybinis tu
rizmo informacijos centras, pranešė 
ELTA. Palaipsniui jis taps naujo pro
filio kelionių organizavimo firma, 
teikiančia žmonėms kompleksišką 
informaciją, kaip kad daroma Vakarų 
šalyse.

- Pasitelkę kompiuterius, mes keti
name sukaupti duomenis apie visų 
Lietuvos miestų, kurortų ir kitų lanky
tinų vietovių aptarnavimo sferos įmo
nių ir firmų teikiamas paslaugas, ją 
susisteminti ir nuolat atnaujinti, - sako 
centro direktorė Audronė Bertulytė. - 
Pirmiausia mes atsižvelgsime į vis di
dėjančio svečių srauto iš užsienio 
valstybių poreikius. Tarkime, atėjęs į 
mūsų firmą svetimšalis pasidomės,

Turizmo centras
kokiu būdu jis galėtų pasiekti Vilnių, 
kur įsikurtų, ką pamatytų ir kiek kai
nuotų vienas ar kitas kelionės bei vieš
nagės mūsų sostinėje variantas. Mes 
jam iš karto pateiksime autobusų, 
traukinių ir lėktuvų išvykimo bei grį
žimo maršrutus ir grafikus, bilietų kai
nas, Vilniaus viešbučių pavadinimus 
ir jų klases, kultūros, meno ir sporto 
įstaigų adresus, renginių tvarkaraščius, 
kitus pageidaujamus duomenis, įteik
sime schemas ir reklaminius prospek
tus. Atsiskaitęs už suteiktą paslaugą, 
žmogus be jokių papildomų rūpesčių 
nuspręs, ar jam verta keliauti, ar ne.

Pasak Audronės Bertulytės, cen
tro veikla bus naudinga visoms su 
juo užmezgusioms kontaktus valsty

binėms ir privačioms aptarnavimo įs
taigoms ir įmonėms, nes jis padės 
surasti naujų klientų. Manoma, kad 
centras disponuos plačiu aktualiau
sios informacijos spektru, gerai žinos 
lietuviškos poilsio industrijos gali
mybes.

Centras ir toliau savarankiškai 
rengs ekskursijas į pageidaujamas ša
lis ir vietoves, aptarnaus atvykstančias 
į Klaipėdą turistų grupes. Jis padės 
Mažosios Lietuvos gyventojų šei
moms ir asmenims pasirinkti optimalų 
kelionės į viliojančią šalį variantą, vie
toje nusipirkti kelialapį ir be jokių 
problemų tiesiai vykti ten, iš kur iš
skrenda lėktuvas, išrieda traukinys, iš
plaukia laivas.

Italų prekybos misija
Lietuvoje daug ko dar labai trūks

ta: švaros, tvarkos, gražių interjerų, 
gabių verslininkų... Labai trūksta ir 
informacijos. Todėl Alytuje būrelis 
verslininkų nutarė įsteigti konsulta
cinį verslo centrą. Jis įsikūręs Da
riaus ir Girėno gatvėje, bet įėjimas iš 
Ugniagesių. Pastarąją sugriovė per 
karą. Tiek metų ir plytėjo žolėmis 
apaugusi dykvietė. Tik pernai prasi
dėjo statybos. Turtingiausi miesto 
žmonės nori čia turėti parduotuves, 
kavines ir savo bendrovių biurus. De
ja, kol kas ir atstatyta Ugniagesių gat
velė, ir klestintys verslai, ir klestintis 
miestas dar tik ateities planuose. O 
juos pradedama įgyvendinti nuo ka
pitalizmo salelės - konsultacinio 
verslo centro. Jo sumanytojams pa
vyko tam reikalui netgi gauti Euro
pos Bendrijos PHARE paramą. Ap
leistas vieno namo antrasis aukštas 
neatpažįstamai pasikeitė. Suremon
tuotas, išblizgintas, o baldai, inter
jeras, kompiuteriai ir kita įranga! Čia 
kasdien dirba direktorius Jonas Či- 
ginskas, JAV taikos korpuso savano
ris Kenneth E. Brown ir dar keturi 
etatiniai darbuotojai. Juos mokė dvie

Apgaulės Šiaulių turguje
Kai kurie Šiaulių turgaus prekiau

tojai mėsa įsigudrino apgaudinėti pir
kėjus dėdami ant svarstyklių... tuščia
vidurius svarsčius. Štai 2 kg svarstis 

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 35% metinių palūkanų 
už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal 
nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indė
lių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
garantuoja 

Lietuvos Įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir par
duodant nekilnojamąjį turtą Lietu
voje ir užsienyje. • Vykdome testa
mentų nurodymus bei tvarkome pali
kimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius. 
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.

jų Europos konsultacinių kampanijų - 
Segal Quince Wicksteed iš Camb
ridge bei Danijos technologijos insti
tuto specialistai. Jonas Čiginskas ir 
Juozas Skudra stažavosi Didžiojoje 
Britanijoje. Klausėsi paskaitų, susi
pažino su konstultacinių centrų veik
la. Ilgiausiai viešėjo Gragene ir Der
byje. Per tą viešnagę jie susitiko tik 
su vienu ten gyvenančiu tautiečiu, bet 
tikisi, kad ateityje tokių pažinčių bus 
daugiau. Verslo centras Alytuje atlie
ka ir Pramonės-prekybos rūmų funk
cijas. Laukia ir kviečia visus, kurie 
domisi verslu Lietuvoje. Jeigu lietu
viai iš kitų šalių norėtų susisiekti - 
telefonas +370-35-54957, faksas 
235-54958.

Jonas Čiginskas ir jo pavaldiniai 
kaupia ir platina informaciją, siūlo ir 
aiškina. Skatina pradėti smulkųjį 
verslą, gerinti firmų veiklą, tirti rin
ką, ieškoti kreditų, įvertinti konku
rentus, pasirinkti partnerius ar dar
buotojus. Rengia paskaitas, kursus, 
dirba su verslininkais individualiai. 
Moko verslo abėcėlės. Jos nemokė
damas, taip ir liksi amžiname skurde.

Laima Stankevičiūtė

buvo lengvesnis 260 g, 2 kg - 150 g... 
Ekonominės policijos kolekcijoje 
tokių tuščiavidurių konfiskuota jau per 
10. Apie tai praneša ’’Respublika“.

Vilniuje ’’Karolinos“ viešbutyje, 
įvyko pirmoji 15 šiaurės Italijos firmų 
pažintis su Lietuvos pramonininkais ir 
verslininkais. Daugiau kaip 100 mūsų 
šalies įmonių susidomėjo galimybe už
megzti ryšius su italais, pranešė ELTA.

Lietuva ’’baigia išeiti iš ekonominės 
krizės ir jau galima drąsiai pradėti su ja 
bendradarbiauti“, pasakė Italijos ne
paprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Frankas Tempesta (Franco Tempesta) 
misijos dienų atidarymo ceremonijoje.

”EL“ skaitytoju nuomonės

Gaidaras vieną savo pasitraukimo 
iš Rusijos vyriausybės priežasčių nu
rodė sprendimą priimti į rublio zoną 
Baltarusiją. Beveik tuo pačiu metu 
gan panaši priežastis sukėlė labai ašt
rius prieštaravimus ir JAV valdžioje 
bei visuomenėje. Turiu omeny Šiaurės 
Amerikos laisvos prekybos sutartį 
NAFTA, apimančią JAV, Kanadą ir 
Meksiką. O kaip toji visuomenė rea
guotų, jei Meksika, Salvadoras Ko
lumbija ir kitos Lotynų Amerikos ša
lys pasiprašytų priimamos į JAV eili
nėmis valstijomis, tokiomis kaip Da
kota ar Kalifornija!? Ar toks JAV iš
augimas į imperiją ’’nuo ašigalio iki 
ašigalio“ atitinkamai padidintų ir jų 
galią bei įtaką pasaulyje? Ar nebūtų 
atvirkščiai?

Svarstydami Rusijos padėtį, turime 
suvokti, jog Imperijos žlugimas joje 
suvokiamas ne tik kaip praradimas, 
bet ir kaip atsipalaidavimas nuo tam 
tikro balasto. Yra ir gilesnių dalykų, 
kuriuos reikia tiesiog “jausti“, jei nori
me suprasti kai kuriuos Rusijos politi
nio gyvenimo posūkius ir mūšų reikš
mę bei vietą juose. Pavyzdžiui, ruso 
sielai labai skaudus yra Kijevo prara
dimas -jukjis vadinamas visų Rusijos 
miestų motina, nuo jo kunigaikščių 
krikšto skaičiuojamas Rusijos valsty
bingumo tūkstantmetis.

Daugelį stebina, kad Žirinovskis 
rinkimuose surinko tiek daug balsų, 
man gi nuostabą kelia, kad jis jų surin
ko tiek mažai. Būtų surinkęs kur kas 
daugiau, jei rinkimai būtų vykę kiek 
vėliau, po to, kai Rygoje dviems rusų 
generolams buvo uždėti antrankiai. 
Tikrai chrestomatinis kvailumo pa
vyzdys yra tai atlikusio vietinės reikš
mės valdininko žodžiai, kad su Rusija 
reikia kalbėti ”iš jėgos pozicijų“. Vien 
per du paskutinius šimtmečius Rusijos 
problemą du kartus buvo bandyta 
spręsti jėga ir gan sėkmingai - vieną 
kartą Vakarų Europos kareiviai pasie
kė Maskvos priemiesčius, o dar anks
čiau netgi užėmė ją, bet po to rusų ka
reiviai įžengė į Paryžių ir Berlyną. 
Dar anksčiau, 1611 m. mūsų su len
kais bendros valstybės - Žečpospolitos 
- kareiviai su vadinamuoju Lžedimit- 
rijum irgi užėmė Maskvą, bet tai su
kėlė judėjimą, kuris 1613 m. atvedė į 
valdžią Romanovų dinastiją... tuo 
duodamas pradžią Imperijai, kurioje 
vėliau nuskendo ir pati Žečpospolita.

1918 m. išlaikyti Lietuvą Rusijai 
pritrūko jėgos, o dabartinį Rusijos pa
sitraukimą nulėmė ne jėgos, bet pras
mės trūkumas. Tai labai esminis skir
tumas, talpinantis savyje ir didelę viltį, 
ir didelį pavojų. Viltį, jog Imperijos

Misijoje - tekstilės, maisto, pramo
nės, mašinų gamybos, spalvotų televi
zorių ir industrinių monitorių, įpakavi
mo juostos ir poligrafijos, sienų apmu
šalų ir sintetinės odos kompanijos. Jos 
pratęsė pažintį, kuri prasidėjo pernai 
per Milane surengtas Lietuvos dienas. 
Pusė misijos dalyvių Lietuvoje nori 
steigti bendras įmones arba ieško ga
mybos partnerių, kita pusė norėtų eks
portuoti į Lietuvą savo gaminius: tele
vizorius, vyną, konditerijos, mėsos ir 

Jei rusai neateis?
beprasmybė virs didžiosios, bet kles
tinčios demokratinės valstybės pras
me, ir pavojų, jog toji beprasmybė virs 
“prispjaudytos dūšios“ (kalbant vienos 
Vysockio dainos žodžiais) prasme. 
Šiuo atveju labai realius kontūrus 
įgautų mįslingi Gorbačiovo žodžiai 
apie grėsmę lietuvių tautos egzistenci
jai, pasakyti jo apsilankymo Lietuvoje 
metu. Tada tie žodžiai sukėlė didelį 
pasipiktinimą, nes buvo suprasti per
nelyg tiesmukiškai. Rusijos interesus, 
be abejo, atitinka pirmasis kelias, ta
čiau iš istorijos matome, jog raciona
lūs motyvai nulemia ne visada. Ši Ru
sijos kryžkelė yra kartu Lietuvos ir vi
sos Rytų Europos kryžkelė, nes savo 
sprendimais remiame vieną ar kitą jos 
pasirinkimą. Norėčiau išgirsti iš mūsų 
politikų atsakymą, kokį kelią jie parė
mė įvesdami visais atžvilgiais akivaiz
džiai neparuoštą vizų režimą NVS ša
lims, beveik tuo pat metu vienaša
liškai paskelbdami bevizinį įvažiavi
mą iš pustuzinio Vakarų Europos ša
lių? Ką duoda pareiškimai (taip pat ir 
Seimo) dėl Kozyrevo kalbos? Mano 
nuomone, Kozyrevas vienas iš protin
giausių Europos politikų, neabejotinai 
pirmojo kelio žmogus. Tai JAV ir go- 
listinės Prancūzijos tipo Rusijos žmo
gus. Tikrai naivios apeliacijos į JAV - 
tik prisiminkime Grenadą, Panamą, 
Libijos bombardavimus. Rusija yra 
didžioji valstybė ir ateityje, susivokusi 
savo naujame vaidmenyje, generola
ms antrankius dėlioti tikrai be pasek
mių neleis.

Užuot šokinėjus ir lenktyniavus, 
kas skambesnį ir "drąsesnį“ pareiški
mą Rusijos adresu paskelbs, tikrai 
naudingiau būtų tiesioginiais kontak
tais dalyvauti formuojant jos naująjį 
vaidmenį. Rimta kliūtimi tam yra Ry

Prochodnoj dvor (rus.) - pereinamasis kiemas. Adolfo Ūlos piešinys

tekstilės gaminius bei įrangą.
Ligi šiol mūsų šalyje įregistruotos 

tik 44 bendros Lietuvos ir Italijos įmo
nės ir 5 užsienio kapitalo įmonės. 
Nelabai didelė ir užsienio prekybos 
apyvarta.

Italijos prekybos misijos dienas 
Vilniuje surengė Lietuvos prekybos ir 
pramonės rūmų asociacija kartu su 
Milano prekybos ir pramonės rūmais. 
Milane rengiamasi įsteigti Lietuvos 
prekybos ir pramonės rūmų atstovybę.

tų Europoje įsigalėjęs keistas prieta
ras: su Rusija galima kalbėti tik pavie
niui - kelioms valstybėms reikštų grį
žimą i Imperiją. Buvusios Britų Impe
rijos sandrauga rengia ir reguliarius 
vadovų susitikimus, ir prestižines 
sporto žaidynes, niekas to nevadina 
imperijos atgaivinimu. Mūsų sąlygo
mis tokia sandrauga gaėtų jungti dvie
jų buvusių imperijų šalis - Rusijos ir 
Austro-Vengrijos. Iniciatyvos turėtų 
imtis arba didelio istorinio autoriteto 
centras Viena, arba didelio autoriteto 
asmuo Havelas. Susėdus ir galėtume 
išsiaiškinti, kokio vaidmens Rusija 
nori, kokio jos vaidmens mes norime 
ir dėl kokio turėtume susitarti, kad 
būtų naudinga visiems. Tai butų ir 
savotiškas daugumos buvusių tarybi
nių respublikų deblokavimas, įtrauki
mas į aktyvų dalyvavimą tarptautinėje 
politikoje. Be kita ko, niekas kažkodėl 
neprisimena, jog Europoje iki šiol ne
pasirašyta Antrąjį pasaulinį karą 
galutinai juridiškai užbaigianti Taikos 
sutartis, tegalinti visiškai likviduoti 
Europos padalinimą į karinės įtakos 
zonas. Turime ne pažeidinėti ar igno
ruoti Jaltos susitarimus, bet pakeisti 
juos geresniais. Pavieniai “šuoliai į 
laisvę“ iš vieno pokarinio laivo į kitą - 
atominėje epochoje tikrai ne tas ke
lias. Valstybės, kaip ir žmonės, egzis
tuoja ne vien savo malonumui.

Šveicarų rašytojas M. Frišas prieš 
40 metų išleistoje knygoje “Štileris“ 
savo tautiečiams pateikė tokį klausi
mą: “Šveicarai vieningai trokšta, kad 
pas juos neateitų rusai, bet koks gi jų 
pačių tikslas, jei rusai neateis?“ Tad 
koks mūsų pačių, lietuvių, tikslas, jei 
rusai neateis?

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė
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K. Lozoraitis įteikė skiriamuosius raštus Maltos 
ordino Didžiajam Magistrui

Lietuvos Respublikos ambasado
rius prie Šventojo Sosto Kazys Lozo
raitis įteikė skiriamuosius raštus Suve
renaus Maltos Riterių ordino Didžia
jam Magistrui Fra Andrew Bertie, 
pranešė ELTA.

Ambasadoriumi prie Maltos ordino 
Kazys Lozoraitis paskirtas 1994 m. sau
sio 5 d. Lietuvos Prezidento dekretu.

Sakydamas kalbą skiriamųjų raštų 
įteikimo ceremonijoje, Kazys Lozo
raitis pabrėžė, kad per visą ilgaamžę 
istoriją Lietuvos atstovas prie Maltos 
ordino paskirtas pirmą kartą. 1993

Didžiojoje Britanijoje steigiamas dar vienas 
Lietuvos konservatorių skyrius

Kaip ”EL“ skaitytojams jau žino
ma, praėjusių metų gegužės 1 d. Vil
niuje buvo įsteigta Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai). Partijos 
pirmininku buvo išrinktas prof. V. 
Landsbergis, valdybos pirmininku - 
G. Vagnorius.

Pernai gruodžio 11-12 d. Vilniuje 
vyko pirmasis Tėvynės Sąjungos (to
liau TS) suvažiavimas, kuriame daly
vavo ir TS atstovas iš Didžiosios Bri
tanijos p. Eimutis Šova, TS Tarptauti
nių ryšių komiteto narys.

Tėvynės Sąjunga, praėjusių metų 
gegužės-gruodžio mėnesiais išaugusi 
nuo 800 iki 12 tūkstančių narių, toliau 
sėkmingai gausina savo gretas. Parti
joje veikia gausios Moterų ir Jaunųjų 
konservatorių lygos, į TS profesinius 
komitetus buriasi gydytojai, mokyto
jai, verslininkai, ūkininkai.

Džiugina tai, jog išeivija taip pat 
neabejinga Tėvynėje vykstantiems 
procesams, stengiasi aktyviai dalyvau
ti politiniame ir ekonominiame Lietu
vos gyvenime. TS skyriai veikia Ka
nadoje, JAV (Floridoje, Kalifornijoje, 
Bostone) ir kitur.

Pernai lapkričio 3 d. TS valdyba 
suteikė įgaliojimus atstovauti TS ir

Sportas

Geriausias Lietuvos lygos 
futbolininkas - I. Stumbrys

Lietuvos futbolo federacija antrus 
metus iš eilės rinko geriausią Lietuvos 
lygos žaidėją. 1992 m. juo tapo Virgi
lijus Baltušnikas, vasarą iš Vilniaus 
”Zalgirio-EBSW“ išvykęs į Vokieti
jos trečiosios lygos FC ’’Magdeburg“ 
klubą. 1993-ųjų geriausią Lietuvos ly
gos futbolininką rinko 69 žmonės - 
treneriai, teisėjai, apie futbolą rašantys 
žurnalistai. Nugalėtoju tapo 21-erių 
metų Panevėžio ’’Ekrano“ vidurio 
puolėjas Irmantas Stumbrys. Šį žaidė
ją įsiminė ir tarptautiniai futbolo aist
ruoliai, kai pernai rugsėjo 8 d. Lietu
vos rinktinė kovojo su Airijos futboli
ninkais. Airijos rinktinės treneris Dže- 
kis Čarltonas po šio susitikimo pasa
kė, kad I. Stumbrio laukia graži ateitis.

Sveikuoliai pasirašė 
sutartį su LTOK

Lietuvos sveikatos sąjunga pasirašė 
4 metų bendradarbiavimo sutartį su 
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. 
Sveikatos sąjungos prezidentas D. Ke
penis nemano, kad LTOK išspręs vi
sas sveiko gyvenimo būdo problemas, 
bet bent jau domėsis sveikuoliais.

Neseniai D. Kepenio iniciatyva 
prasidėjo akcija ’’Vasaris - mano ir ta
vo sveikatos mėnuo“. Vasario 1 d. 
Kaune prasidėjo estafetė ’’Sveikatos 
banga“. Aplankę beveik visus miestus 
ir rajonus 26 d. jos dalyviai finišuos 
Vilniuje, prie Seimo rūmų. Vasario 
18-20 d. ruošiama ’’Ruonių šventė“. 
Palangoje, Baltijos jūroje kurią nors iš 
šių dienų vienu metu maudysis keli 
tūkstančiai ’’ruonių“.

’’Geležinis vyras“ per 
septyniolika valandų 

nuplaukė 50 km
1993 metų pasaulio ultratriatlono 

vicečempionas Vidmantas Urbonas 
praėjusį sezoną 26 kartus įveikė klasi
kinio triatolono (plaukimas - 3 km 
650 m., važiavimas dviračiu - 180 km, 

rugsėjo 2 d. Maltos ordino ambasado
riumi Lietuvoje paskirtas dr. Peter 
Freiherr von Fuerstenberg - taip pat 
pirmasis. Pasikeitimas ambasadoriais, 
K. Lozoraičio žodžiais, atspindi abiejų 
pusių nuoširdų troškimą plėtoti drau
giškus santykius bendram labui. Mūsų 
ambasadorius taip pat priminė, kad 
Maltos ordino veikla Lietuvoje siekia 
XVII amžiaus pradžią. Istoriniuose 
dokumentuose minimi Ordino riteriai 
- kilmingi lietuviai, gynę katalikų tikė
jimą, kilniadvasiškai šelpę pagalbos 
reikalingus žmones. Ir mūsų dieno

įkurti jos skyrių Mančesteryje p. Ar
kadijui Podvoiskiui, p. Vincui Bylai ir 
p. Povilui Virbickui. Kol nustatyta 
tvarka bus įregistruotas TS Man
česterio skyrius, jo pirmininko parei
gas vykdo A. Podvoiskis.

Malonu pranešti, jog šių metų va
sario 2 d. TS valdyba suteikė p. Eimu
čiui Šovai, p. Antanui Petkevičiui ir p. 
Jonui Zokui įgaliojimus įsteigti Di
džiojoje Britanijoje dar vieną TS sky
rių (centrinį). Kol skyrius bus įregist
ruotas, jo pirmininko pareigas vykdyti 
pavesta E. Šovai.

Naudodamasi proga, maloniai 
kviečiu visus pažįstamus ir nepažįsta
mus Britanijos lietuvius tapti Tėvynės 
Sąjungos nariais ir rėmėjais. Tik 
bendromis jėgomis sukursime Lietuvą 
tokią, kokią norime ją matyti.

Laima Andrikienė
Lietuvos Respublikos Seimo narė. 
Tėvynės Sąjungos valdybos narė

ELR: p. L. Andrikienė taip pat 
atsiuntė TS jaunimo kreipimąsi, jame 
pranešama apie originalią akciją dėl 
to, kad nepriimtas valdininkų pajamų 
deklaravimo įstatymas.

Kreipimesi R. Račinskas rašo: 

bėgimas - 42 km) nuotolį ir buvo titu
luotas ’’Geležinio vyro“ titulu. Sausio 
28 d. triatlonininkas dar kartą įrodė, 
jog šis titulas jam priklauso teisėtai. 
Tą dieną 20 valandų 05 minutės Pane
vėžio sporto rūmų didžiajame baseine 
V. Urbonas pradėjo plaukimo marato
ną, kuris tęsėsi 17 vai. 06 min ir 27 
sek. Startavęs vakare, neišlipdamas iš 
vandens V. Urbonas plaukė visą naktį 
ir 50 km. nuotolį 25 metrų baseine (jį 
perplaukti teko net 2000 kartų) įveikė 
kitą dieną 13 vai. 30 min. Kas valan
dą plaukikas galėjo pailsėti, tačiau iš 
pradžių Vidmantas plaukė be sustoji
mų, anot trenerės, net per greitai. Vė
liau per pertraukas neišlipdamas iš 
vandens jis stiprinosi makaronų koše, 
kondensuotu pienu, karštu šokoladu, 
bananais. Pasak paties rekordininko, 
sunkiausia buvo nuplaukti atkarpą 
nuo 43-ojo iki 47-ojo km, kai rankos 
nebeklausė. Per šį plaukimą V. Urbo
nas palengvėjo 5 kilogramais.

Kas paskatino surengti tokį naktinį 
maratoną? V. Urbonas ’’Lietuvos ry
tui“ pasakė, kad sumanymas atsirado 
tada, kai sužinojo, jog dėl lėšų stokos 
nebepavyks nuvykti į svarbias triatlo- 
no varžybas Argentinoje ir Brazilijoje, 
kurioms jis specialiai ruošęsis ir buvo 
numatęs plaukti 26, 56 ir 88 kilomet
rus. Plaukikas paminėjo, kad šis mara
tonas - tik pasiruošimas gegužės mėne
sį Prancūzijoje įvyksiančioms pasau
lio ultratriatlono pirmenybėms, kurio
se teks plaukti 12 km, 540 km važiuo
ti dviračiu, 126 km nubėgti. Sutrukdy
ti dalyvauti šiame čempionate gali tik 
ta pati finansinė priežastis. V. Urbonas 
jau treti metai dalyvauja Pasaulio su- 
pertriatlono čempionatuose, geriausi 
rezultatai ir vicečempiono titulas pa
siekti pernai Vengrijoje. Šiuo metu Vid
mantas yra geriausių pasaulio triatlo
nininkų dešimtuke, tačiau sporto val
dininkams triatlonas - ne olimpinė ša
ka, todėl kažkokio didesnio susidomė
jimo sportininku jie dar neparodė. V. 
Urbonas tikisi, kad jo naktinis mara
tonas bus įrašytas na, jei ne į pasaulio, 
tai bent į Lietuvos rekordų knygą. 

mis, kai, atkūrus nepriklausomybę, 
vėl buvo atverti vartai į pasaulį, Lietu
vą pasiekė pirmosios humanitarinės 
pagalbos siuntos, paženklintos Maltos 
ordino kryžiumi. Ambasadorius K. 
Lozoraitis vyriausybės ir visų lietuvių 
vardu padėkojo Didžiajam Magistrui 
už kilnius ordino darbus, už neįkaino
jamą pagalbą Lietuvai, kurią daugiau
sia teikia Vokietijos maltiečių pagal
bos tarnyba. Buvo perduoti Lietuvos 
Prezidento sveikinimai Ordino Di
džiajam Magistrui ir linkėjimai tęsti 
kilnią, garbingą misiją.

Dėkojame ’’Europos lietuvio“ skaitytojams, užsimo
kėjusiems prenumeratos mokestį už 1994-uosius.

Prašome neužsimokėjusius paskubėti, nes ’’Europos 
lietuvio“ leidybai yra skubiai reikalingi Jūsų pinigai.

Prenumerata siusti:

”EL“ administracija,
2 Lad broke Gardens
London Wil 2PT,
Gt. Britain

’’Viduramžiais kariuomenės vadas, 
užgrobęs svetimą miestą, leisdavo 
kareiviams tris dienas plėšti miesto 
gyventojus. Toks buvo priedas prie 
kareivio algos. Dėkingas miestas kar
tais dar pastatydavo ir paminklą už
kariautojams. Dvidešimto amžiaus 
pabaigoje tautos išrinktas prezidentas, 
sustabdęs pajamų deklaravimo įsta
tymą, leidžia aukštosios valdininkijos 
armijai dar ištisus metus plėšti tautą. 
Prezidentas ir valdančioji Darbo de
mokratinė partija tuo nedviprasmiškai 
paskelbė, kad Lietuva įžengia į auk
sinį plėšimo amžių! Argi Partija, val
danti Lietuvą, per tokį trumpą laiką 
(be karo!) sugebėjusi nusmukdyti ūkį 
ir mūsų pragyvenimą tris kartus (!), 
įvaryti į skurdą, atimti žmonių santau
pas, nenusipelno paminklo?!“

TS jaunieji konservatoriai pakvi
etė visus siųsti piešinius, plakatus, 
paminklo ’’Prezidentui ir jo kariau
nai“ projektus iki š. m. vasario 16 d. 
adresu:

a/d 2843 arba Gedimino pr. 1, 
2000 Vilnius. Sostinėje ir kituose 
Lietuvos miestuose planuojama su
rengti darbų parodas, geriausius dar
bus premijuoti.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

LONDONE

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga rengia 
tradicinį Vasario 16-osios KONCERTĄ šių metų 
vasario 19 d. 18.30 vai. Bishopsgate Instituto salėje, 
230 Bishopsgate, London EC 2.

Programoje svečiai iš Lietuvos: solistas baritonas Valentinas 
Čepkus, pianistė Eglė Janulevičiūtė ir kanklininkė Daiva 
Kimtytė.

Minėjimą sveikins Lietuvos ambasados Londone Charge 
d'Affairs Dr. Antanas Nesavas ir ilgametis lietuvių rėmėjas 
Lord Ennals.

Minėjimą praveda jaunimo grupė LIETUVA. įėjimas 2.50.

Sekmadienį, vasario 20 d., 11.00 vai. iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą Šv. Kazimiero bažnyčioje, The 

Oval, Hackney Rd., London E2.

Giedos solistas Valentinas Čepkus ir Londono lietuvių para
pijos choras.

Maloniai kviečiame visus - iš arti ir toli - koncerte ir pamal
dose gausiai dalyvauti.

DBLS valdyba

Leidinys Lilehamerio 
olimpinėms žaidynėms
Lietuvos tautinis olimpinis komite

tas išleido specialų spalvotomis nuo
traukomis gausiai iliustruotą 24 pus
lapių bukletą XVII Lilehamerio žie
mos olimpinėms žaidynėms.

Leidinyje ’’Lietuvos olimpinė ko
manda XVII olimpinėse žaidynėse“ 
anglų ir lietuvių kalbomis pateikta in
formacijos apie Lietuvą, mūsų šalies 
olimpinį judėjimą, žiemos sporto šakų 
vystymą, jų atstovų startus olimpinėse 
žaidynėse ir pasaulio čempionatuose, 
supažindinama su Lilehameryje akre
dituotais visais Lietuvos olimpinės de
legacijos nariais.

1000 egz. tiražu išleistas bukletas 
skirtas į Lilehamerį atvykusioms kitų 
valstybių rinktinėms, žaidynių šeimi
ninkams, garbės svečiams, Tarptauti
nio olimpinio komiteto (IOC) na
riams.

JTO ragina paskelbti 
Olimpines paliaubas

Kaip pranešė Vatikano radijo lietu
viškųjų laidų redakcija, Jungtinių Tau
tų Organizacija kreipėsi į visas pasau
lio valstybes, ragindamas paskelbti 
vadinamąsias Olimpines paliaubas.

Šiuo raginimu Jungtinės Tautos 
norėtų atkurti senovės Graikijoje gy
vavusią tradiciją, pagal kurią visi 
miestų kariniai konfliktai būdavo nu
traukiami savaitę prieš olimpines žai
dynes ir galėdavo vėl prasidėti tik sa
vaitei praėjus po žaidynių. Šiemet va
sario 12-27 dienomis Lilehameryje, 
Norvegijoje, vyks žiemos olimpinės 
žaidynės, dėl to Jungtinės tautos nuo 
vasario 5 d. iki kovo 6-osios skelbia 
Olimpines-paliaubas ir ragina, kad jų 
paisytų visame pasaulyje šiuo metu 
vykstančių konfliktų dalyviai. Seno
vės Graikijoje paliaubos buvo skelbia
mos, kad žmonės galėtų saugiai nu
vykti į žaidynes ir, joms pasibaigus, 
grįžti. Ši iniciatyva yra daugiau sim
bolinio pobūdžio, bet vis dėlto tikima
si, kad į ją atsilieps bent dalis šiuo 
metu kariaujančiųjų. VAR
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Pavasarinis Didžiosios Britanijos 
lietuvių Sąskrydis Sodyboje
Tradicinis ’’Pavasario lietuvių Sąskrydis“ 

Lietuvių Sodyboje įvyks 
1994 metų gegužės 28-29 dienomis.

Visas D. Britanijos lietuviškas kolonijas 
kviečiame pradėti ruoštis šiam sąskrydžiui.
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GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784
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PADIDINTA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

Padidėjus pašto ir leidybos išlaidoms, nuo 1994 m. sausio 1 d. padidinta 
"Europos lietuvio" prenumeratos kaina:

Metams: Pusei metų:
Didžiojoje Britanijoje - £40 - £20
Vokietijoje - 100 DM -50 DM
JAV - $60 - $30
Lietuvoje - 190 Lt - 95 Lt
Visur kitur -£40 - £20
Iš Vilniaus į užsienį ”Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.

AUKOS SPAUDAI
V. Motuzą - 2 sv.
L. Mathews - 5 sv.
H. Vaicekauskas - 20 sv.
VI. Porutis - 10 sv.
UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

BUSIME DĖKINGI
Pirmus žingsnius pradeda 

žengti mūsų nedidelio miestelio 
sutrikusio intelekto žmonių glo
bos bendrija "Viltis". Nuošir
džiausiai ačiū Britų Lietuvių pa
galbos fondo vaikams Lietuvoje 
sekretorei p. Hildai PiŠčikienei, 
kurios iniciatyva mus pasiekė pir
moji siunta žaislų ir rūbelių liki
mo nuskriaustiems vaikams. Bū
sime dėkingi už bet kokią pagalbą 
kuriant ugdymo centrą ir globo
jant mūsų vaikus invalidus.

Halina Pachanavičienė
"Vilties“ bendrijos 

Ukmergėje pirmininkė
Vytauto 90-25 
4120 Ukmergė 
Lithuania

PAMALDOS
Wolverhamptone - vasario 19 d., 

šeštadienį, 16 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Derbyje - vasario 20 d„ 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - vasario 20 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Coventry - vasario 27 d„ 14 vai., 

Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa - vasario 27 d., 

16 vai., Šv. Petre.
Nottinghame - vasario 27 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - kovo 6 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje - kovo 6 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame - kovo 13 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Corbyje - kovo 13 d., 14 vai., Šv. 

Patrike.
Northamptone - kovo 13 d., 18 

vai., Šv. Lauryne.

LONDONE
SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO LABDAROS 
VAKARAS

Kadangi Didžiosios Britanijos 
lietuviai neturi tradicijos rengti Ka
ziuko mugės, Sporto ir socialinio klu
bo sekretorė Marija Hoye-Kalinaus- 
kaitė, padedama klubo valdybos, or
ganizuoja "Labdaros-Charity“ vakarą.

Jis įvyks kovo 5 dieną, šeštadienį, 
19.30 valandą, Sporto ir socialinio 
klubo patalpose, 345A Victoria Park 
Road, London E9.

Vakaro metu gros disco muzika, 
bus loterija, bufetas.

Pavėlavusieji atšvęsti savo vardi
nes Kazimierai tai galės padaryti lab
daros vakare.

Rengėjai kviečia visus londonie- 
čius paremti šį labdaros vakarą savo 
gausiu apsilankymu.

Pelnas skiriamas Lietuvos vaikų su 
įvairiomis negaliomis prieglaudoms.

BRITU-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė gavo šią auką:
200 svarų - X. Y., Mančesteris.
Aukas siųsti British-Lithuanian 

Relief Fund for Children in Lithua
nia, 21 The Oval, London E2 9DT.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Hackney-Leyton lygos trečiosios 
divizijos varžybose sausio 30 dieną 
susitiko Whitehouse ir Lithuanian vic
toria. Sužaista lygiosiomis 1:1.

MANČESTERYJE
DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d. DBLS Mančesterio 
skyrius ML Soc. klube turėjo meti
nį narių susirinkimą. Valdyba bei 
revizijos komisija padarė praneši
mus, išnagrinėjo skyriaus reikalus, 

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

išrinko valdybą 1994 metams.
Susirinkimą atidarė skyriaus 

pirmininkas A. Podvoiskis. Jis pa
sveikino susirinkusius ir padėkojo 
už apsilankymą į susirinkimą. Ty
los minute pagerbti mirę skyriaus 
nariai.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Vigelskas, sekretoriavo A. Pod- 
voiskienė. Praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė A, Podvoiskienė, 
revizijos komisijos aktą, jos pirmi
ninko pavestas, skaitė J. Šablevi
čius.

Iš valdybos pranešimo matėsi, 
kad skyrius metų laikotarpiu turėjo 
metinį narių susirinkimą, surengė 
Nepriklausomybės šventės minėji
mą, su tautine vėliava dalyvavo Iš
vežtųjų minėjime St. Mary's baž
nyčioje Eccles ir surengė išvyką į 
Tautos šventės minėjimą Boltone. Į 
DBLS suvažiavimą išsiuntė savo 
atstovą. Su organizacijomis sugy
venimas buvo geras. Praėjusiais ir 
šiais metais mirė 4 skyriaus nariai. 
Įstojo 1. Dabar yra 40 narių. Kvie
čiami į skyrių stoti visi tautiečiai.

Susirinkimui pageidaujant ir 
senai valdybai bei revizijos komisi
jai sutinkant jos paliktos ir 1994 
metais. Valdybą sudaro: pirmi
ninkas - A. Podvoiskis, sekretorius 
- S. Lauruvėnas, iždininkas - J. 
Šablevičius. Revizija: V. Paulaus
kas (pirm.), H. Pargauskas vietoj 
atsisakiusio V. Rudžio.

Į DBLS suvažiavimą Londone 
atstovauti Mančesterio skyriui iš
rinktas Pv. Podvoiskis.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-k is

MIRĖ 
JONAS TAMULAITIS

Šių metų sausio devintą dieną 
Chase Farm ligoninėje, Enfielde, 
mirė Jonas Tamulaitis. Mirtis užklu
po Jį netikėtai, nes dar prieš keletą 
dienų Jonas jautėsi puikiai ir disku
tavome Jo ateities planus. Jonas at
rodė pilnas energijos ir sumanymų, 
nors jau buvo netoli garbingo am
žiaus - 92 metų.

Jonas Tamulaitis buvo gimęs 
1902 m. Lekėčių valsčiuje, netoli 
Šakių. Karinę prievolę atliko Lietu
vos kariuomenėje 1922-1924 m., už
sitarnaudamas puskarininkio laipsnį.

Išėjęs į atsargą tarnavo pasienio 
policijoje eidamas punkto vedėjo pa
reigas.

1944 m. kartu su žmona traukėsi 
į Vokietiją, tragiškai pakelyje pasi
metė ir vienas kito nebesurado.

Vokietijoje Jonas gyveno iki karo 
pabaigos. 1947 m. iš Greveno sto
vyklos atvyko į Pietinę Angliją.

Pasirinko Jonas Angliją, many
damas, kad bus arčiau grįžti į savo 
Tėviškę, į namus. Visi lietuviai to ti
kėjosi ir laukė, kada toks laikas ateis.

Anglijoje Jonas gyveno netoli 
Havant, Bedhamton stovykloje, Byf- 
leet hostelyje, Norwood Hill hoste- 
lyje (bendrabutyje).

Dirbo žemės ūkyje.
1951 m. Jonas atsikėlė arčiau 

Londono, susirado įdomesnį darbą 
John Rochford bendrovės šiltadar
žiuose. Nuo 1957 metų Jonas įsikūrė 
Tumfordo kaimelyje, kur jis ir gy
veno iki mirties. Jonas gyveno tolo
kai nuo didesnių lietuviškų centrų, 
bet nuolat domėjosi lietuviška veikla 
ir per Tautos Fondą tą veiklą rėmė. 
Rėmė Jonas ne tik Didžiosios Brita
nijos, bet ir užjūrio spaudą. Nepa
miršo Jonas giminių Lietuvoje, nuo
lat juos remdavo ekonomiškai.

Palaidotas St. Patricks katalikų 
kapinėse, Londone, kur jau seniai 
buvo nusipirkęs sau vietą. Po lai
dotuvių paskutinį kartą atsisveiki
nome su Jonu Londono lietuvių 
svetainėje.

Prisiminsime Joną Tamulaitį 
kaip lengvai sugyvenamą malonų 
asmenį, tikrą nuoširdų lietuvį.

Zigmas Juras

JUOZUI LEVINSKUI 
65 METAI

Skuba mūsų dienos, skamba
mūsų dainos 

Margame pasauly po visas šalis. 
Mylima Tėvyne, širdies neišmainėm - 
Tave mūsų mintys visad lankys.

Šioje žemės kelionėje turime karts 
nuo karto sustoti ir pažvelgti atgal, 
kiek kelio nueita, kas pasiekta, kas dar 
liko. Tokios progos - įvairios sukak
tys. Ypač širdžiai yra mieli, brangūs 
jubiliejai tų žmonių, su kuriais tekę 
daug dirbti bendrai idėjai, bendram 
tikslui. Su gražią sukaktį sutinkančiu 
Juozu Levinsku daugiau kaip trisde
šimt metų kartu dirbome lietuvybės iš
laikymo srityje, gyvendami už Tėvy
nės ribų, DBL S-gos Derby'skyriuje ir 
leisdami skautų žurnalą "Budėkime“.

Žvilgterėkime į garbaus sukaktu
vininko, jau sulaukusio "Vilkiuko“ 
antrojo amžiaus, Juozo Levinsko gy
venimą.

Jis gimė Šiauliuose 1929 metais 
kovo 2 dieną penkių vaikų šeimoje - 
jaunesnysis vaikas. Juozą Levinską su 
dviem broliais, kaip ir daugumą mū
sų, pačiame jaunystės žydėjime karo 
audra nubloškė iš gimtinės į Vokietiją. 
Lietuvoje liko du jo broliai. Vienas, 
tapęs "miško broliu“, žuvo. Antrasis 
sulaukė dabartinių laikų, mirė prieš 
metus. J. Levinskas, gyvendamas DP 
stovyklose, su dviem iš Lietuvos 
pasitraukusiais broliais dalyvavo cho
re, sporte ir vaidinimuose. Po kiek 
laiko, atsisveikinęs su tais broliais 
(vienas liko Vokietijoje, antrasis emi
gravo į Australiją), Juozas Levinskas 
atvyko į Angliją ir, sudaręs darbo 
sutartį, apsistojo Derbyje. Čia jis grei
tai įsijungė į DBLS vietos skyriaus 
veiklą. Jo jauni ir stiprūs pečiai nešė 
daug įvairiausio darbo: Juozas pri
klausė chorui, vaidintojų būreliui, 
šalpos ir bažnytiniam komitetui, buvo 
veiklus DBLS Derby skyriaus įvairio
se valdybose - ilgiausiai išrenkamas 
skyriaus pirmininku. Jis ir įvairiausių 
tautinių bei valstybinių progų paskai
tininkas, DBLS Tarybos pirmininkas, 
ilgametis skautų žurnalo "Budėkime" 
administratorius, skyręs daug laiko, 
širdies ir lėšų "Budėkime“ adminis
travimui bei išleidimui.

Lietuvių skautų sąjungos vyriausio
ji vadovybė, didžiai įvertindama J. Le
vinsko nuopelnus skautybei, apdova
nojo jį Lietuvių skautų sąjungos Rė
mėjo Kaspinu Garbės ordinu "Už nuo
pelnus“, kaip atsidėkojimo simbolis 
jam suteiktas LSS Garbės nario titulas.

Juozas Levinskas su mylima žmo
na Bernadeta dabar gyvena Bordone. 
Ponia Bernadeta kovo 6-tą taip pat 
minės gimtadienį (neteko sužinoti am
žiaus). Už visokeriopą paramą ir dar
bą ji pagerbta LSS 75-čio "Ačiū“ 
ženklu rėmėjams.

Levinsku širdys yra likusios Der
byje. Nepaisydami tolimos kelionės, 
jie rūpinasi skyriaus tolimesne gerove 
ir pasisekimu, ypač šiais metais, kai 
skyrius minės jau 45-tį.

J. Levinsko dar jauni ir stiprūs pe
čiai ilgai pakels skyriaus ir "Budėki
me“ administravimo darbus. Jam stip
riai ir nuoširdžiai talkina mylima žmo
na Bernadeta.

Šia proga tebūna leista man asme
niškai, taip pat valdybos, narių ir skau- 
tybės vardu išreikšti nuoširdžią padė
ką abiems. Sveikiname garbųjį tautietį 
šešiasdešimt penkerių metų sukakties 
proga, linkim Dievo palaimos, stipry
bės, ilgo džiaugsmo, sulaukti daug 
garbingų gimtadienių.

Juozas Maslauskas

Londone, ir ViCniuje 
Ceidžiamame
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PASAULYJE
Bosnijos žudynės 
sugėdino pasaulį

Kai iš kažkur atskridęs karinis 
sviedinys sprogo pilnoje žmonių Sara
jevo turgavietėje ir vietoje užmušė 68 
asmenis bei labai daug sužeidė, pasau
lyje kilo pasipiktinimas, jog daug įvai
rių tarptautinių organizacijų (JTO, 
NATO, Europos Sąjunga) nepajėgia 
padaryti galą tokiems žiaurumams. 
Visur buvo kartojamas reikalavimas 
bombarduoti serbus iš oro. Tam Jung
tinėse Tautose ir NATO oficialiai pri
tarta, nes tų tarptautinių organizacijų ir 
didžiųjų valstybių vadovai nenori vie
šajai nuomonei pasirodyti bailiais. Ka
ro vadai bei ekspertai pataria būti at
sargiais. Bosnijos serbai turi savo pa
trankų kalnuose aplink Sarajevą, lėk
tuvams būtų gana sunku jas surasti, 
tuo labiau kad patrankų pozicija gali 
būti nuolat kaitaliojama. Be to, bijo
masi serbų keršto, ypač tai neramina 
anglus ir prancūzus, kurie ten laiko sa
vo karių. Yra ir dar viena kliūtis - tai, 
kad niekas nežino, iš kur ir kas tą svie
dinį paleido. Serbai tvirtina, kad tai 
padarė patys musulmonai, norėdami 
priversti Vakarus bombarduoti serbus 
ir leisti musulmonams ginkluotis savo 
krašto gynimui.

Visame tame reikale reikia neuž
miršti fakto, kad Rusija ir toliau užtars 
savo draugus serbus, todėl nutarimas 
bombarduoti serbų pozicijas iš oro ga
li būti mažai naudingas.

Kontrabanda branduolinė 
medžiaga iš... Lietuvos
Nors kol kas iš buvusios Sovietų 

Sąjungos į Vakarus nelegaliai atveža
ma branduolinė medžiaga dar nėra 
tinkama atominiams ginklams gamin
ti, bet Vokietijos slaptoji policija įspė
ja, kad ta kontrabanda gali tapti pavo
jingesnė, nes tuo užsiimantys asmenys 
gali greitai prieiti prie sovietų urano 
sandėlių. Šiame reikale ypač aktyviai 
veikia kraštutinių musulmonų grupės. 
Vokietija tvirtina, kad paskutinių dve
jų metų laikotarpiu buvo susekta per 
300 branduolinės medžiagos iš Lie
tuvos įvežimų kontrabandos būdu.

Ne tik Zirinovskis...
Vladimiras Zirinovskis nėra vie

nintelis "komediantas“, siekiąs buvu
sias Sovietų Sąjungos respublikas grą
žinti į Rusijos globą. Pats prezidentas 
Jelcinas apsilankė Tbilisyje ir pasirašė 
sutartį, kuri leidžia Rusijai laikyti ten 
savo kariuomenę. Gruzija neturėjo ki
tos išeities, nes jai būtinai reikalinga 
Rusijos ekonominė pagalba. Baltaru
sijos parlamentas jau nubalsavo suda
ryti monitarinę uniją su Rusija. Jos 
kariuomenė turi save bazes Moldovo
je. Maskva kol kas nerodo perdaug 
noro atitraukti savo kariuomenę iš Es
tijos ir Latvijos, be to. ten yra gana di
delės rusų bendruomenės. Rusija jau 
beveik visur dominuoja ir Azijos res
publikose. Tik su Ukraina jai gali iš
kilti sunkumų. Stalinas savu laiku pa
dovanojo Krymo pusiasalį Ukrainai, 
bet dabar Krymo gyventojai, kurių 
dauguma yra rusai, išsirinko rusą pre
zidentą. Šis, atrodo, sieks Krymą grą
žinti Rusijai, tai gali privesti tas dvi 
šalis prie karinio susidūrimo. Vakarai, 
aišku, parems Ukrainos pusę, kaip jie 
yra pasiruošę paremti Baltijos valsty
bių pusę, nes sovietų įvykdytąją oku
pacija nebuvo pripažinta. Taigi Balti
jos valstybės yra kitokioje padėtyje. 
Tik ar Žirinovskiui tai rūpi...

Izraelis vis dar 
nesikrausto iš okupuotų 

sričių

Matyti, jog abi šalys non. kad žydų 
susitaikymas su palestiniečiais tęstųsi, 
nes jau buvo užtenkamai priežasčių 
palikti derybas. Jos vyko Ženevoje ir 
Egipto sostinėje Kaire, bet kol kas be 
rezultatų, nors abi pusės sakosi esan
čios patenkintos derybų pažanga.

Derybas veda Izraelio užsienio 
reikalų ministras Peres ir palestiniečių 
vadas Yasser Arafat.
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