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Lietuvis, sužavėjęs Veneciją

Dvylikamečiui Vitalijui bokso
pirštines užmovė Panevėžyje jo pir
masis ir dabartinis treneris Julius
Kibąs. Tuomet vaikinukas, kurio
miestas garsėjo teatralais, nesitikėjo,
jog kada nors jo sportinė šlovė atves jį
į žymiųjų Lietuvos boksininkų Algir
do Šociko, Ričardo Tamulio bei olim
pinio čempiono Dano Pozniako gre
tas. Tiesa, tokią svajonę turėjo kiek
vienas, atėjęs į bokso salę, bet ne vi
siems jos išsipildė.
Boksas yra boksas. Ši sporto ša
ka lepšių, ištižėlių ir bailių nemėgs
ta. Vitalijus pasirodė turįs tvirtą cha
rakterį ir kaip reta - aukštaitišką už
sispyrimą. Jis buvo Lietuvos bokso
čempionu visose amžiaus grupėse, o
sulaukęs devyniolikos metų šį titulą
užvaldė antrame pusvidutiniame

svoryje (iki 67 kg) tarp vyrų.
1990 metais Suomijoje Vitalijus
Karpačiauskas Baltijos šalių čem
pionate, kuriame dalyvavo Švedi
jos, Suomijos, Latvijos, Estijos ir
Lietuvos boksininkai, iškovojo
aukso medalį. 1992 metais Olimpi
nėse žaidynėse Barselonoj panevė
žietis apie save priverčia kalbėti vi
są bokso pasaulį. Todėl 1993 me
tais pasaulio čempionate (Tampere.
Suomija) Vitalijaus iškovotas si
dabras ir tais pačiais metais Euro
pos čempionato (Bursa, Turkija)
auksas netapo sensacija.
Praėjusiais metais Vitalijus Kar
pačiauskas visai pelnytai Lietuvoje
išrinktas gerinusiuoju metų sportinin
ku.
Neseniai prieš šv. Velykas jis da
lyvavo stambiame tarptautiniame
bokso turnyre Italijoj ’’Venecijos tau
rei“ laimėti. Lietuvos boksininkas
visus sužavėjo savo meistriškumu bei
fiziniu pasiiuošimu. Tik pusfinalinėje
kovoje rimčiau jam galėjo pasiprie
šinti Švedijos boksininkas Peterso
nas, visus kitus varžovus Vitalijus
įveikė nesunkiai, iškovodamas gra
žiausiame ir romantiškiausiame pa
saulio mieste aukso medalį.
Be bokso Vitalijus Karpačiauskas
ir jo žmona Indra (nuotraukoje dešinė
je) dievina anglų dainininką Tomą
Džonsą (Tom Jones), o mėgiamiau
sias jų laikraštis - ’’Europos lietuvis“.

nai. Pareiškime sakoma: ”1994 metų
balandžio 5 dieną Rusijos Federacijos
Prezidentas Borisas Jelcinas pasirašė
potvarkį, kuriame sutinkama su Rusi
jos gynybos ministerijos pasiūlymu,
kad Nepriklausomų Valstybių Sand
raugos šalių ir Latvijos Respublikos
teritorijose būtų sukurtos karinės Ru
sijos ginkluotųjų pajėgų bazės naujos
ginkluotės ir karinės technikos iš
bandymui. Šių bazių tikslas - užtikrin
ti Rusijos Federacijos ir minėtų vals
tybių saugumą. RF URM pavesta de
rėtis su minėtomis valstybėmis ir pa
siektus susitarimus įforminti atitinka
mais dokumentais.

Kingstono universiteto biznio mo
kyklos vadovas ir neseniai įsteigtos
b litanijos-Lietuvos draugijos pirmi
ninkas profesorius Ričardas Enelsas
(Richard Ennals) prieš išvykdamas su
Žmona į Lietuvą atsakė į Eltos kore
spondento Londone Klemenso Tamo
šiūno klausimus.
- Jūsų tėvas lordas Enelsas jau
seniai padeda Lietuvai. Kaip Jums
atsirado poreikis padėti Lietuvai?
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- Mano tėvelis lordas Enelsas ir aš
1990 metais atsiliepėme į profesoriaus
Vytauto Landsbergio prašymą padėti
Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims at
gauti nepriklausomybę. Chatham
House, Londone, 1992 m. sausio mė
nesį buvo surengta konferencija dėl
Baltijos valstybių nepriklausomybės.
Tuo laiku Baltijos šalys jau buvo
atkarusios savo nepriklausomybę,
todėl šioje konferencijoje buvo disku
tuojama apie ekonominį Baltijos vals
tybių plėtojimąsi atgavus nepriklauso
mybę.
Mano tėvas anksčiau buvo įsitrau
kęs į darbą už pavergtų tautų laisvę ir
laisvą tautų apsisprendimą Tibete,
Pietų Afrikoje ir kitose šalyse. Jis bu
vo vienas iš Jungtinių Tautų stebėtojų
rinkimuose Pietų Afrikoje.
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- Jūs esat vienas iš BritanijosLietuvos draugijos steigėjų ir pirmi
ninkų. Kokie, Jūsų nuomone, sku
būs uždaviniai laukia draugijos?

Eduardas Prasta
Kitos sporto naujienos - septin
tajame puslapyje.

Protestuojama prieš Rusijos
karinius ketinimus
Rusijos prezidentas Borisas Jelci
nas pritarė Gynybos ministerijos siū
lymui, suderintam su Užsienio reikalų
ministerija, įsteigti Nepriklausomų
Valstybių Sandraugos šalių ir Latvijos
teritorijose Rusijos kariuomenės kari
nių bazių. Jos turės užtikrinti Rusijos
ir šių valstybių saugumą, taip pat nau
jos ginkluotės ir karinės technikos
bandymus. Apie tai pranešė Rusijos
žinių agentūra ITAR-TASS.
Lietuvos URM informacijos ir
spaudos skyrius š. m. balandžio 6 die
nos vakare ”EL“ atsiuntė Užsienio rei
kalų ministerijos pareiškimą, kuriame
kritiškai vertinami tokie Rusijos pla

Pažanga pastebima,
bet problemų dar bus

Autoriaus nuotraukos
LR LTRM pareiškia, kad vienaša
liški Rusijos veiksmai siekiant įkurti
Latvijos Respublikoje karines bazes
prieš suverenios valstybės valią prieš
tarauja tarptautinės teisės principams
ir tarptautiniams įsipareigojimams,
kuriuos Rusija prisiėmė kaip JTO ir
ESBK dalyvė.
Lietuva visokeriopai remia Latvi
jos siekį išvesti iš jos teritorijos Rusi
jos kariuomenę ir pasisako už tai, kad
tik Latvijos Respublika gali nuspręsti,
kokios valstybės karinės bazės gali
būti jos teritorijoje“.
B. Jelcino potvarkis stipriai kri
tikuojamas Latvijoje. Jis prieštarauja
abiejų šalių derybų delegacijų para
fuotiems susitarimams ir verčia abejo
ti, kokie yra tikrieji Rusijos delegaci
jos ketinimai rengiant sutartį. Taip pa
žymima Latvijos prezidento G. Ulma-

nio pareiškime, išplatintame balandžio
6-osios vakare. Jame sakoma, kad tai
kelia grėsmę balandžio 20-ąją numa
tytam Latvijos ir Rusijos vadovų susi
tikimui. G. Ulmanis mėgino susisiekti
su Rusijos šiaurės vakarų kariuome
nės vadu generolu L. Mąjorovu ir Ru
sijos prezidento administracija, tačiau
atsakymo negavo. Anot Latvijos pre
zidento, tai rodo, kad siekiama išsi
sukti nuo paaiškinimų. G. Ulmanis
pareiškė, kad Latvija niekuomet neleis
įkurti Rusijos karinių bazių savo teri
torijoje. Apie tai sakoma ir Latvijos
vyriausybės pareiškime, priimtame
nepaprastajame jos posėdyje balan
džio 5-osios vakare. Atmetama bet
kokia galimybė vesti derybas su Rusi
ja dėl jos karinių bazių įkūrimo, gin
kluotės ir karinių bandymų Latvijos
teritorijoje.

Dviejų tautų kultūrinių saitų tyrinėtojas atvyksta į Vilnių
Su lenkų istoriku ponu Mečislo
vu Jackievičiumi (Mieczyslaw Jackiewicz) teko susipažinti besėdint
prie archyvinių bylų Lietuvos cent
riniame valstybės archyve Antakal
nyje beveik prieš dvejus metus,
1992-ųjų vasarą. M. Jackievičius
didelę savo atostogų dalį praleidžia
Lietuvos archyvuose ir bibliotekų
rankraščių skyriuose, rinkdamas
medžiagą savo moksliniams dar
bams, populiariems straipsniams
bei knygoms.
Su Lietuva M. Jackievičių sieja
ne tik moksliniai interesai. Rytų
Lietuva - mokslininko tėviškės ir
gimtinės žemė. Jis gimė 1931 m.
Bakšiškių dvarelyje. Ilgai gyveno ir
mokėsi Vilniuje, gimnaziją baigė
Trakuose, mokytojavo Kiemeliškėse ir Mickūnuose. Vėliau per vadi
namąją Lietuvos lenkų repatriaciją,
kurios metu dėl liberalesnio ekono
minio ir kultūrinio gyvenimo Len
kijoje į kaimyninę šalį išvyko ir ne
mažai lietuvių, apsigyveno Lenki
joje. Gyvena Olštyne, kur dėsto

Aukštojoje pedagoginėje mokyklo
je. Nuo 1988 m. kartu dėsto ir lietu
vių literatūrą kitame mieste - Poz
nanės universitete. Jame šių metų
sausio 20 d. ir įvyko dar vienas
svarbus įvykis mokslininko gyveni
me: M. Jackievičius apgynė habili
tacijos daktaro disertaciją ’’Lenkų
literatūra Lietuvoje XVI-XX a."
Šiame darbe didžiausias dėmesys
skiriamas A. Mickevičiui, kuris,
nepaisant istorijos vėjų ir audrų,
visada priklausys ir Lietuvai ir
Lenkijai, abiejų tautų kultūrai. Ta
didžiojo poeto dvasia artina abi tau
tas. Šią garbingą misiją, kuri ypač
aktuali XX amžiaus pabaigoje,
atlieka ir istorinių kultūros saitų
tyrinėtojas M. Jackievičius.
Lietuvos istorikų vardu sveikinu
su habilituoto daktaro laipsniu, ko
lega Miečislovai! Ir iki greito pasi
matymo Vilniuje!

- Kokie Kingstono universiteto
ryšiai su Idetuva?
- Du mano studentai iš Kingstono
universiteto biznio mokyklos nuo
1993 metų rugsėjo mėnesio jau gyve
na ir dirba Vilniuje ir turi ryšių su
Vilniaus universiteto biznio mokyk
la. Tai Luisas Moni (Louise Money)
ir Nikolsas Fordas (Nicholas Ford),
anksčiau dirbę Prekybos ir pramonės
asociacijoje. Šiuo metu L. Money
padeda įgyvendinti Jungtinių Tautų
plėtojimo programą, o Nicholas Ford
dirba ”Tele-3“.
Gegužės mėnesį Kingstono uni
versiteto vicekancleris Robertas
Smitas (Robert Smith) ir mokslinio
fakulteto dekanas Tonis Merkeris
(Tony Mercer) lankysis Vilniuje. Jie
susitiks su Vilniaus universiteto va
dovais.

-Kaip Jūs vertinate Lietuvos ne
priklausomybę ir dabartinę nestabi
lią Rusijos politinę situaciją?

Stanislovas Buchaveckas
ELR: artimiausiuose “Europos
lietuvio“ numeriuose - pokalbis su
M. Jackievičiumi.

- Mano nuomone, labai svarbu,
kad nauja draugija prisidėtų prie
praktiškų darbų. Inauguracinis susi
rinkimas aiškiai parodė susirinkimo
narių gerus norus - nekreipti dėmesio
į skirtingus ideologinius ir politinius
įsitikinimus abiejuose kraštuose.
Lietuvos reikalų patikėtinis Lon
done Antanas Nesavas suprato, kad
svarbu ir neatidėliotina nusiųsti anglų
kalbos mokytojų į Lietuvą. Reikia iš
mokyti anglų kalbos ir Lietuvos kari
nių pajėgų dalinio karius, kurie pri
klausys Baltijos batalionui ir tarnaus
Jungtinių Tautų taikos palaikymo
misijoje.
Šie projektai pareikalaus nemažai
lėšų, pastangų ir Vyriausybės pritari
mo. Prie šios pagalbos prisidės mūsų
draugija bei Lietuvos-Britanijos
sąjunga.

Algimanto Žižiti>to nuotr.

- Pažanga Lietuvoje nuo nepri
klausomybės atkūrimo yra labai
pastebima, bet, aišku, bus dar daug
įvairių problemų, ypač šiuo sunkiu
laiku. Dar reikia įgyvendinti daug
naujų projektų, kurie pareikalaus
nemažai investicijų. Lietuvai labai
svarbu įsigyti pasaulio šalių pasiti
kėjimą, kad krašte vykstantys de
mokratiniai procesai yra negrįžtami
ir kad Lietuva pasirengusi būti ak
tyvia Europos bendruomenės nare.

2
1994 m. balandžio 9-15 d. Nr. 15 (2301)

EUROPOS LIETUVIS

2

Vyčio Kryžiaus ordinas lietuviui iš Argentinos
Minint Vyriausiojo Lietuvos išlais
vinimo komiteto (VLIK) 50 metų ju
biliejų, už asmeninius nuopelnus gi
nant laisvę ir nepriklausomybę Prezi
dentas Algirdas Brazauskas Vyčio
Kryžiaus IV laipsnio ordinu apdova
nojo Argentinoje gyvenantį žurnalistą
Aleksandrą Artūrą Mičiūdą. Ordinas
įteiktas paskutinę kovo dieną, kai po
nas A. A. Mičiūdas buvo atvykęs į
Vilnių.
Aleksandras Artūras Mičiūdas gi
mė 1931 metais Buenos Airėse, baigė
gimnaziją ir dvejų metų žurnalistikos
kursus Argentinoje.
Jis aktyviai dalyvauja lietuviškoje
veikloje. 1955-1957 metais buvo Ar
gentinos lietuvių centro pirmininkas,
1956 metais - Argentinos lietuvių or
ganizacijų ir spaudos tarybos steigė
jas, jos pirmininkas nuo 1969 iki 1976
metų.
A. A. Mičiūdas 1979 m. įsteigė
Lietuvai išlaisvinti komitetą Argenti-

noje (LIKAR), jo pirmininku buvo iki
1991 m. Nuo 1979-ųjų iki 1992 metų
jis buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi
nimo komiteto (VLIK) atstovas Pietų
Amerikoje.
Šiuo metu Aleksandras Artūras
Mičiūdas taip pat yra Lietuvos valsty
bės konsultantas ekonomikos ryšiams
su Pietų Amerikos šalimis.
1985 metais jis gavo Lenkijos egzilinės vyriausybės, rezidavusios Lon
done, Riterio ordiną.
Per šį savo apsilankymą Vilniuje
kolega A. A. Mičiūdas rado laiko pa
skambinti į "Europos lietuvio“ redak
ciją, pasidomėti mūsų savaitraščio lei
dybos reikalais. Jis sakė, kad ’’Euro
pos lietuvis“ pasiekia Lietuvos infor
macijos biurą Argentinoje, ten gerai
vertinamas. ”EL“ vyriausiasis redak
torius pasveikino Aleksandrą Artūrą
Mičiūdą apdovanojimo Vyčio Kry
žiaus ordinu proga.
ELR

Keliais sakiniais
O Reikės deklaruoti brangų turtą.
Kad būtų įgyvendintas įstatymas
’’Dėl brangų turtą įsigijusių arba
įsigijančių Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų deklaravimo“,
reikia priimti papildomų aktų. Vienas
jų - balandžio 6 d. Vyriausybės nuta
rimas, nustatantis privalomo re
gistruoti brangaus turto sąrašą, pa
jamų deklaravimo tvarką. Įsigytą
brangų turtą (kurio įsigijimo rinkos
kaina neAnažesnė kaip 15 tūkstančių
litų) reikės deklaruoti jau nuo 1990
m. kovo 4 d. Manoma, kad bus keb
lumų įgyvendinant tą nutarimą.
□ Nauji paskyrimai krašto apsaugos
vadovybėje. Prezidento A. Brazausko
dekretais pulkininkas leitenantas Ar
vydas Pocius paskirtas Savanoriškos
krašto apsaugos tarnybos (SKAT)
štabo viršininku, o pulkininkas Sta
sys Knezys - Ginkluotųjų pajėgų ge
neraliniu inspektoriumi. A. Pocius iki
šiol buvo laikinai einantis SKAT
štabo viršininko pareigas, o S. Kne
zys - Generalinio štabo viršininkas.
O Kelno arkivyskupo kardinolo vieš
nagė. Į Lietuvą yra atvykęs Kelno
(Vokietija) arkivyskupas kardinolas
Joachim Meisner. Vilniuje jis ap
lankė Aušros Vartus, susitiko su Vil
niaus arkivyskupu A. J. Bačkiu,
Apaštaliniu nuncijumi Justo Mullor
Garcia, su Kolpingo draugijos na
riais, lankėsi Kryžių kalne ir keliuose
Lietuvos miestuose. Jo eminencija
Lietuvoje viešės iki balandžio 11 d.
O Bažnyčios hierarchy apsilankymas
sostinės aukštesniojoje policijos mo
kykloje. Čia Vilniaus arkivyskupas
A. J. Bačkis, arkivyskupijos generali
nis vikaras J. Tunaitis, policijos kape
lionas E. Paulionis, Vilniaus Arkika
tedros klebonas K. Vasiliauskas, kiti
aukšti Lietuvos Katalikų Bažnyčios
hierarchai susitiko su vidaus reikalų
ministru R. Vaitekūnu ir ministerijos
atstovais.
□ Apdovanojimas Flandrijos mi
nistrui. Balandžio 6 dieną Lietuvos
Prezidentas įteikė Flandrijos (Belgi
jos Karalystė) transporto, užsienio
prekybos ir valstybės reformos mi
nistrui John Sauwens Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino ordino 1ojo laipsnio medalį. J. Sauwens ak
tyviai padėjo siekti nepriklausomos
Lietuvos tarptautinio pripažinimo.
□ Žydai nori susigrąžinti jų organi
zacijoms priklausiusi turtą. Apie tai
kalbėta pasaulinės žydų agentūros
’’Sochnut“ prezidento, žydų turto
restitucijos komisijos pirmininko
Mendelio Kaplano ir dar kelių žymių
pasaulio žydų bendruomenės veikėjų
susitikime Vilniuje su Prezidentu A.
Brazausku. Pasak ’’Respublikos“,
svečiai informavo, jog deda pastan
gas visose postsocialistinėse šalyse
bent inventorizuoti visą žydų bend
ruomenių turtą, kurio didžioji dalis
karo bei pokario metais buvo sunai
kinta, ir vėliau pagal galimybes
stengsis jį susigrąžinti. Delegaciją

priėmė Lietuvos premjeras, teisingu
mo ir finansų ministrai. M. Kaplano
giminės šaknys - Rietave. Iš šio Lie
tuvos miestelio jo proseneliai šio
amžiaus pradžioje išvyko gyventi į
Pietų Afriką.
□ Seimo pirmininko vizitas Taline.
Pakviestas Estijos valstybės susi
rinkimo ten Juršėnas viešėjo tris
dienas. Jis stebėjo Estijos parlamento
posėdį, susitiko su valstybės susirin
kimo pirmininku Ulo Nagiu, prezi
dentu Lennartu Meriu bei premjeru
Martu Laaru.
□ Netekome Roberto Verbos. Šis
žymus Lietvos dokumentinių filmų
kūrėjas mirė balandžio 2 d. po ilgos
ir sunkios ligos. Jo filmai apdovanoti
ne viename kino festivalyje. Jis yra
sukūręs filmų, skirtų įžymiems Lie
tuvos žmonėms (’’Ieva Simonaitytė“,
"Maestro jaunesnysis“ - apie kom
pozitorių G. Kuprevičių, "Seserys“ apie seseris Čiurlionytės, ’’Pasaulį
vaizduojuos kaip didelę simfoniją...
M. K. Čiurlionis“, "Lituanikos spar
nai“).
□ Statistika apie bedarbius. Oficia
liais Lietuvos darbo biržos duome
nimis, padėtis šalies darbo rinkoje
kovo mėnesį liko nepakitusi. Balan
džio 1 d. Lietuvoje įregistruota per
68 tūkst. nedirbančių žmonių arba
261 daugiau negu praėjusio mėnesio
pradžioje. Nedaug palyginti su pra
ėjusiu mėnesiu sumažėjo bedarbių jų įregistruota 28,547 tūkst. (kovo 1
d. - 29,290 tūkst. bedarbių). Nepasi
keitė ir bedarbių sudėtis - bedarbių
darbininkų užregistruota daugiau
(65,4 proc.) negu tarnautojų, bedar
bių moterų (61,7 proc.) - daugiau ne
gu vyrų.
O Naftos terminalą projektuos ame
rikiečiai. Lietuvos Vyriausybė Būtin
gės naftos terminalo projektavimo
darbų konkurso nugalėtoja paskelbė
amerikiečių firmą "Flour Daniel
Williams Brothers“. Balandžio 11 d.
šios kompanijos specialistai ketina
atvykti į Lietuvą rengti sutartį ir ją
pasirašyti. Projektinę dokumentaciją
"Flour Daniel“ numato rengti keturis
mėnesius. Per tą laiką Vyriausybė tu
rės nuspręsti, kokiai užsienio firmai
patikėti statybą. Premjeras A. Šle
ževičius sakė, kad ji turės prasidėti
šių metų viduryje ir truks pusantrų
metų.
□ Rusija nenori grąžinti achyvų. Tai
paaiškėjo per Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pavaduotojo A. Januš
kos ir Rusijos ambasadoriaus Lietu
voje N. Obertyševo susitikimą. Am
basadorius informavo, kad Rusijos
pusė neturi teisinio ir istorinio pa
grindo grąžinti Lietuvos Respublikai
archyvus, dabar esančius Rusijoje, ir
nemato pagrindo sudaryti derybų
komisiją šiam klausimui nagrinėti.
A. Januška atkreipė dėmesį, kad tokį
Rusijos žingsnį vertina kaip politinį
sprendimą ir kad ši pozicija nepri
imtina Lietuvai.

A. A. Mičiudui Vyčio Kryžiaus ordiną prisega Lietuvos Prezidentas.

SIEFmmiIOS ©HIENOS
Velykos - KGB citadelėje
’’Lietuvos aidas“ 04 05 pranešė, kad
Vilniuje buvusiuose sovietinio saugu
mo rūmuose jau ketvirtas mėnuo
vykstanti politinių kalinių ir tremtinių
akcija ’’KGB archyvus - j švarias ran
kas!“ nenutrūko ir per Velykas.
Pasveikinti su Velykų šventėmis,
pareikšti solidarumo su protestuo
jančiais sekmadienį atėjo monsinjo
ras A. Svarinskas, opozicijos vado
vas prof. V. Landsbergis, Seimo na
riai R. Hofertienė, B. Gajauskas, E.
Kunevičienė, J. Listavičius, I. Užda
vinys ir nemažai buvusių politkali
nių, tremtinių bei jų artimų bičiulių.
Prie kuklaus vaišių stalo, paruoš
to vieno iš buvusių budelių kabine
te, svečiai ir balsingi šių rūmų "šei
mininkai“ traukė Lietuvos partiza
nų, tremtinių ir kitas nuotaikingas
lietuvių dainas.
Tokių Velykų šiuose rūmuose
dar niekada nebuvo.

Gali tekti peržiūrėti per
1 00 įstatymų
’Tiesa“ 04 06 paskelbė žurnalistės
Aldonos Svirbutavičiūtės pokalbį su
Viktoru Petkumi, kuris prieš mėnesį
paskirtas Vyriausybės patarėju, jo
darbo sritis - žmogaus teisių reikalai.
Į klausimą "Ar ilgai truks, kol
Lietuva prisijungs prie europinės
Žmogaus teisių konvencijos?“ V.
Petkus atsakė:
”- Bijau, kad tai gali trukti ilgiau
nei mes norime ir galime. Dabar gali
mybes aptaria teisininkai, kurių ma
nymu, gali tekti peržiūrėti daugiau
kaip 100 įstatymų. Vargu, ar galės
būti palikti kai kurie net ir Konstitu
cijos straipsniai.
- Ar tam neteks rengti referendu
mo?
- Gali tekti ir referendumą rengti,
bet nežinia, kokie gali būti jo rezul
tatai. Štai jei skelbtume jį dėl mirties
bausmės panaikinimo, o ji pagal
Konvenciją turi būti panaikinta, ka
žin ar sulauktume pritarimo mūsų vi
suomenėje, kai kasdien girdime apie
nužudymus, plėšimus, pasikėsini
mus, sprogimus.
Konvencijoje pasakyta, kad mir
ties bausmę galima taikyti tik karo
metu.
Panašių problemų yra ir daugiau.
Teisininkai nusiteikę optimistiškai,
ketina daug įstatymų peržiūrėti iki
birželio mėnesio“.

A. Sleževičiaus
vyriausybei - metai
Ta proga spaudoje paskelbta nema
žai įvairių vertinimų. Tarp jų - ir Ro
mualdo Ozo|o nuomonė ’’Lietuvos
ryte“ 04 05.
"Netgi didžiausia opozicija ne
labai prieštarauja, kad infliacija iš
esmės pažabota, kainoms nors ir

didėjant, biudžetiniai atlyginimai ir
pensijos tegul ir vėžlio žingsneliu
tėplioja aukštyn, o vidutinis atlygini
mas per metus nuo 80 litų išaugo iki
240 litų, pradėjo augti gyventojų
perkamoji galia, o eksportas į Rytus
ėmė mažėti, tuo pat metu, tiesa, irgi
nežymiai, didėjant eksportui į Va
karus. Vakarų komentatoriai sako,
kad šalies viduje valdžia sušvelnino
Lietuvos žmonių pereinamojo laiko
tarpio kančias, nustatė patenkinamus
santykius su Maskva, pamažu atsikovoja Vakarų verslininkų pasitikė
jimą, o Prezidentas noriai priimamas
NATO būstinėje Briuselyje. Toks yra
rožinis Vyriausybės metų veiklos
paveikslas.
Į jį galima būtų pasižiūrėti pakan
kamai rimtai, jeigu ne dvi aplinkybės:
pirma, atlyginimų augimą pralenkian
tis kainų kilimas, kai kuriose sferose
kainas užkeliantis aukščiau pasaulinių
lygio, kitaip sakant, skurstančiųjų
skurdo didėjimas ir, antra, jei ne vis
dažnėjantis ir tiesiog įkyrus užsienio
valstybių "nuomonių reiškimas“ naci
jai nevienareikšmiais, kaip antai na
cionalinės pinigų sistemos sutvarky
mo, sutarčių su kaimyninėmis šalimis
pasirašymo ar nepasirašymo ir kitais,
klausimais (...)
Nedarbas ir tolesnis nuskurdimas tai dvi pačios didžiausios dar galutinai
neatsivėrusios opos, kurios pareika
laus iš esmės perpiešti ir rožinį, ir pil
kąjį mūsų visuomenės paveikslus. (...)
Tuo labiau, kad Vakarų taip giria
mas mūsų itin taikus sambūvis su Ry
tais yra daugiau negu iliuzinis...“

Viščiukai Juodšiliuose iš Prancūzijos
Savaitraštyje ’’Vilniaus tribūna“ iš
spausdintas Juozo Malašausko pasa
kojimas apie akcinės bendrovės
’’Juodšilių paukštynas“ bendradarbiavi
mą su prancūzais.
Iš Prancūzijos į Vilniaus rajoną
ISA firmos lėktuvu atskrido 11000
vienadienių viščiukų. Vos išsiritusius
"Vedet“ veislės broilerius vadina pro
tėviais. Mat iš jų kiaušinių inkubato
riuje išperėti viščiukai bus viso paukš
tyno tėvai. Manoma, kad po kelerių
metų prancūzaitės vištos užkariaus
visus šalies paukštynus.
Dar pernai sudarę su Prancūzijos
ISA firmos sutartį ir gavę viščiukų
siuntą, AB "Juodšilių paukštynas“
specialistai įsitikino, kad prancūzų
broileriai yra daug pranašesni už Lie
tuvoje auginamus. Mūsiškiai per parą
priauga 25 gramus, per augimo laiko
tarpį (65 paras) sulesa 2,6-2,7 kilo
gramo pašarų. O atvežtieji per parą
priauga po 50 gramų. Tai kone vištie
nos kepsnys restorane. Išauga jie iki
2,8 kilogramo svorio ir per augimo
laikotarpį (56 dienas) sulesa 2,3 kilo
gramo pašarų. Visi tie gramai labai
svarbu dabar, kai pabrango pašarai,

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
vitaminai. Mūsiškių vištų dėslumas
yra 55, "Vedet“ - 82 proc.

Panevėžyje padegti trys
autobusai
Balandžio 2-osios naktį prieš 4 valan
dą ryto Panevėžyje saugomoje auto
mobilių aikštelėje buvo padegti trys
privačiai turizmo bendrovei ’’Akiratis“
priklausantys 1992 metų laidos ketu
rių žvaigždučių autobusai ’’MercedesBenz 03 03“.
Kaip 04 05 pranešė "Respublika“,
apžiūrėję įvykio vietą kriminalistai
tegalėjo konstatuoti, kad nusikaltėliai
pasinaudojo jau įprastu metodu: plyt
galiais išmušė užpakalinį stiklą ir
įmetė butelį su padegamuoju skysčiu.
Vienas, pats naujausias autobusas,
kurį firma gavo vos prieš trejetą mė
nesių, sudegė visiškai. Automobilio,
užsienio rinkoje kainuojančio pusę
milijono litų, sutaisyti nebeįmanoma.
Šis autobusas buvo įsigytas gavus
kreditus iš vieno užsienio banko. Kiti
du greta stovėję nukentėjo mažiau.
Anot "Respublikos“, kriminalinės
policijos komisaras K. Tubis pasakė,
kad policija įvykio vietoje "kai ką
rado“, tačiau vienos kurios nors ver
sijos - ar tai reketininkų kerštas, ar
firmos konkurentų darbas - tvirtinti
nesiryžo, sakydamas, kad gali būti ”ir
viena, ir kita“.
Panevėžyje per pastaruosius tre
jetą mėnesių saugomose aikštelėse
sudegė ne vienas lengvasis automo
bilis, rašo "Respublika“.

Nuteista teisėja iš
Klaipėdos
Apie tai 04 06 pranešė ’’Lietuvos ryte“
žurnalistas Gediminas Pilaitis.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
baudžiamųjų bylų kolegija, Klaipė
doje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą
dėl kyšio prievartavimo ir paėmimo,
miesto teisėją Zeni Teodorą Tamo
šiūnienę nuteisė ketveriems metams
laisvės atėmimo, konfiskuojant turtą.
Praėjusių metų pabaigoje klaipė
dietis S. Misevičius, teisėtai paveldė
jęs savo močiutės butą, miesto teis
me norėjo gauti sprendimo nuorašą.
Teisėja Z. T. Tamošiūnienė jam pa
sakė, kad miesto savivaldybės juri
dinio skyriaus darbuotojai kasacine
tvarka ruošiasi apskųsti S. Misevičiui
svarbų teismo sprendimą. Interesan
tui paklausus, kaip tokiu atveju jam
reikėtų elgtis, teisėja pasakė už tris
šimtus JAV dolerių galinti pasikal
bėti su pažįstamomis savivaldybės
juristėmis.
Merijoje S. Misevičius sužinojo,
kad niekas nesiruošia rašyti kasacinio
skundo. Apie savo ankstesnį pokalbį
su Z. T. Tamošiūniene jis informavo
miesto prokuratūrą ir, susiderinęs su
teisėsaugos instancijomis, teisėjai vė
liau įteikė tris pažymėtas šimto dole
rių vertės kupiūras. Po kelių minučių
į kabinetą įėję prokuratūros pareigū
nai aptiko šiuos pinigus teisėjos dar
bo stalčiuje.
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Ataidi Pasaulio lietuvių sutartinė
Vos trys mėnesiai beliko iki ne
eilinio istorinio renginio - Pasaulio lie
tuvių dainų šventės. Natūralu, kad šis
paskutinis pasirengimo etapas kupinas
tam tikro nerimo, atsakomybės ir vil
čių. Dabar, kaip sakoma, abejones į
šalį! Tokio masto šventės esmė ir
prasmė itin akivaizdi - ji gali tapti visų
kontinentų lietuvių suartėjimo bei
dvasinės - meninės išraiškos simboliu.
To šventės organizatoriai siekia, ir tai
turėtų suvokti kiekvienas tautietis, kur
jis begyventų ir kaip gyventų.
Ne paslaptis, jog pasigirsta ir abe
jingų balsų - ar įmanoma, ar reikia to
kią šventę rengti Lietuvos materiali
nio ir dvasinio skurdo laikais? Ir vis
dėlto norisi dar ir dar kartą priminti
skeptikams: per amžius lietuvį lydėjo
giesmė, daina, rauda. Pačiais sunkiau
siais laikais, kritiškiausiomis valan
domis.
Iš tiesų kartais pernelyg vienpusiš
kai suprantame dainos esmę - tarsi
pramogą, linksmybę. Daina ne puota,
ji - dvasinė saviraiška. Daugybė lietu
viškų dainų ne džiaugsmo, o sielvarto
gimdytos. Dainų šventė taip pat toli
gražu ne vien pasilinksminimo šventė.
Ją šiandien galėtume apibūdinti kaip
tautos būties šventę su savo ypatingo
mis nuotaikomis. Joje - ir graudulys, ir
optimizmas. Joje - orumas. Šventė atsvara šiandieniniams antikultūros
reiškiniams, protestas, paguoda. Paga
liau - didelė menu atausta politika.
Kaip anksčiau, taip, matyt, ir visa
dos nuo lopšio iki pat aukštojo kalne
lio iš doro lietuvio neatimsi giesmės ir
dainos - jo duonos kasdieninės.
Todėl šita šventąja duona - kad ir
kas tu bebūtum - žemdirbys ar versli
ninkas, mokslininkas ar menininkas, ir
kokias pareigas beužimtum - privalai
pasirūpinti. O nūdien - ypatingai.
Pagalvojus - vis dėlto yra viena
originali lietuvio ypatybė - pačiais
sunkiausiais, net tragiškiausiais laikais
jis lieka menininku. Jo genuose yra
gajų paveldėtų tradicijų. Tokia tauta
negali gyventi ir išlikti be tradicinės
kultūros išraiškos. Kitas klausimas kokia šiandieninės išraiškos forma,
kokia svetimybių įtaka ir kokio laip
snio mūsų atspirtis, nusistatymas.
Čia norisi pabrėžti, jog lietuvių
kultūra (būkim atviri ir įžvalgūs) gy
veno ir tebegyvena be galo neramų
laikmetį. Tokia lemtis: buvom sovietizuojami, dabar - vesternizuojami.
Braunantis kosmopolitizmui, reikia
savosios, etninės kultūros atsvaros.
Kiekvienas lietuvis, o tuo labiau bet
kokio žanro meno puoselėtojas, vado
vas - chorvedys, choreografas, orkest
ro dirigentas, žvelgdamas į Vakarus
arba gyvendamas Vakarų kultūroje,
turėtų būti žymiai ambicingesnis.
Šiandien kaip niekad reikia itin didelio
meninio budrumo, kad besibraunanti
svetima (Rytų ir Vakarų) kultūra ne
nusiaubtų savosios, tradicinės. Šis pa
vojus akivaizdus.
Išties mes tiesiog apsipratome su
grėsmingais mūsų kultūrai standartais
ir trafaretais. Apsipratome, nes per
mažai suvokiame savosios kultūros
esmę, jos giluminius klodus, praran
dame orumą. Suprantama - laikmetis,
geografinė padėtis... O vis dėlto ar ne
užmirštame pagrindinės pareigos - bū
ti lietuviais?
Pasaulio lietuvių dainų šventę turė
tume suvokti ne kaip vienkartinės,
praeinančios ir formalios reikšmės
renginį, o tradiciniu tampantį, tautiškai
išgrynintą, originalios lietuvių kultū
ros ir meno įvykį. Siektina, kad jame

atsispindėtų giluminiai kultūros klo
dai, jų originalumas. Tebus mažiau
paradiškumo, o daugiau nuoširdumo.
Pavadinimas ’’Dainų šventė“ yra
daugiau simbolinis, tradicinis. O iš es
mės tai didelė renginių programa, api
manti visus pagrindinius tradicinio
meno žanrus - dainą, šokį, instrumen
tinę muziką, įvairias liaudies kūrybos
sritis.
Dainų šventėje dalyvauja rinktinės,
pripažintos, patikrintos, geriausios
meno jėgos, ne vien mėgėjai, bet ir
profesionalai, todėl nederėtų tokį įvykį
įvardyti vien kaip meno mėgėjų šven
tę. Dalyvauti tokioje meno manifesta
cijoje reiškia būti aukštai pripažintam
chorui, šokėjų rateliui, orkestrui, folk
loro ansambliui, liaudies menininkui
ir t. t.
Ši Dainų šventė yra kaip niekad
laukiama. Laukiami tautiečiai iš viso
margo svieto. Rengėjai puikiai su
pranta, kad toks subuvimas organi
zuojamas tam tikroje kultūros anti
kultūros maišatyje, tačiau yra nusitei
kę optimistiškai. Jeigu, viena vertus,
Tėvynėje dar nemaža dvasinio skurdo,
tai antra vertus - jaučiama dvasinė pil
natis, tikėjimas, viltis, aukojimasis
didžiajai kultūrai. Todėl šiandien or
ganizuojamą tokio masto šventę turė
tume laikyti tiesiog didvyrišiu žings
niu kelyje į Nepriklausomybės įtvir
tinimą.
Šventės programa komponuojama
į liepos 7-10 dienas Kaune ir Vilniuje.
Laukiama per tūkstantį užsienio lietu
vių dainininkų ir šokėjų. Verda dideli
paruošiamieji darbai, reikalaujantys
nemaža lėšų. Todėl Dainų šventės
organizatoriai bei meno vadovai, su
vokdami sudėtingą šalies ekonominę
būklę bei Vyriausybės dotacijų gali
mybes, dar prieš metus įsteigė Šventės
rėmėjų fondą. Esame dėkingi kai ku
riems bankams, akcinėms bendro

vėms, firmoms ir kitiems rėmėjams,
suvokiantiems tokio renginio esmę ir
prasmę.
Kiekvieno Lietuvos miesto ir rajo
no, taip pat Pasaulio lietuvių bendruo
menės vadovai šiandien kruopščiai
apmąsto savo žmonių ir jų grupių mo
ralinės bei finansinės globos, atvyki
mo, maitinimo ir kitus klausimus.
Reikia priminti, jog užsienio lietu
viai šventėje dalyvaus paritetinėmis
rengėjų (ne vien svečių) teisėmis. Dai
nų šventės rengimo ir Fondo veiklos
klausimai aptarti Pasaulio lietuvių
bendruomenės valdyboje. Šioje veik
loje dalyvauja Valdybos įgalioti gar
bingi lietuvių bendruomenės asmenys.
Fondo steigėjai ir jo vadovai tikisi
Lietuvos gyventojų bei užsienio lietu
vių įstaigų, organizacijų, įmonių, fir
mų, kitų fondų ir pavienių asmenų
materialinės paramos organizuojant
šią reikšmingą pasaulio lietuvių soli
darumo, jų meninės saviraiškos šven
tę, pirmąją tokio pobūdžio šventę Lie
tuvoje.
Fondo būstinė yra Lietuvos liau
dies kultūros centre, Barboros Radvi
laitės 8, Vilniuje. Telefonai pasitei
rauti: 611190, 614467, faksas (83702) 224033. Fondo einamoji sąs
kaita Nr. 1700409, valiutinė sąskaita
Nr. 57080130 komerciniame banke
’’Vilniaus bankas“, kodas 260101777.
Šio banko skyriai yra pagrindiniuose
Lietuvos ir užsienio valstybių mies
tuose. Pervedant JAV dolerius į Fon
do sąskaitą per banką - korespondentą
Šveicarijoje, mokėtojui reikia žinoti
šiuos duomenis:
Account No 971464-14/57080130
With Credit Suisse International
Division BO,
Paradeplatz 8 P.O. Box 590,
CH 8021 Zurich Svitzerland.
Telex: 812412 cs ch in the name of
commercial bank ’’Vilniaus bankas“
in favour of ’’Pasaulio lietuvių dainų
šventės fondas“.
Nuoširdžiai dėkojame Dainų šven
tės fondo rėmėjams, prižadame plačiai
reklamuoti juos atitinkamai pagal
įnašų dydį - šventės leidiniuose, kny
gose, kino ir televizijos filmuose, buk
letuose, straipsniuose, skelbimuose,
visais informacijos būdais. Rėmėjai
įeis į istoriją kaip šios Šventės ren
gėjai.
Algirdas Vyžintas
Dainų šventėsfondo direktorius,
Lietuvos muzikos akademijos
profesorius

Kompiuterių klasė Kuršėnuose
Kuršėnų L. Ivinskio vidurinė mo
kykla yra žinoma Šiaulių rajone kaip
viena iš jauniausiųjų. Bet sakoma, kad
tai pati turtingiausia mokykla rajone.
Jos direktorius R. Bladžinauskis daug
važinėja, ieško, tuo pačiu vis turtėja
mokykla. Nesnaudė ir kompiuterių
kabineto vadovas A. Verseckas. Kai
Atviros Lietuvos fondas paskelbė
konkursą, mokykla nutarė jame daly
vauti. 1992 metais nelaimėjo nieko,
nors ir buvo netoli norimo tikslo. 1993
metų konkurse dalyvavo per šimtą
šalies vidurinių mokyklų, laimingųjų
tebuvo tik septyni, tarp jų - L. Ivinskio
mokykla.
Ji gavo kompiuterinę klasę - vie
nuolika kompiuterių, sujungtų į tinklą.
Šią brangią dovaną kuršėniečiams
atvežė ir sutvarkė Kauno firma ”Sonelmo“. Firma taipogi įsipareigojo vie
nerius metus prižiūrėti kompiuterius.
Konkurse reikėjo nurodyti ir žinias
apie informatikos mokytoją, ar jis
kelia savo kvalifikaciją, kokia darbo
su kompiuteriais patirtis, kaip mokyk
loje naudojami kompiuteriai, kitų da
lykų mokymui, atsakyti į daug kitų
klausimų.
Informatikos mokytojas A. Ver

seckas - matematikos specialistas.
Dar mokydamasis vidurinėje mokyk
loje domėjosi skaičiavimo mašino
mis ir jų galimybėmis, o pedagogi
niame institute ir programavimu. Tik
savo užsispyrimo dėka A. Verseckas
mokėsi pats ir tuo pačiu mokė vai
kus.
L. Ivinskio mokykla iš pradžių ga
vo du kompiuterius. Didelio džiaugs
mo buvo, kai Amerikos lietuviai E.,
J. Sinkiai padovanojo kuršėniečiams
kompiuterius. Tada tikrai prasidėjo
darbas iš peties. Mokykloje sukurta
daug mokomųjų ir kontrolinių pro
gramų matematikai, informatikai.
Šios programos naudojamos pamo
kose. Fizikos kabinete mokiniai nau
doja kompiuterį BK0010 įvairiems
darbams atlikti. Kompiuteriai taip
pat praverčia mokykloje leidžiant
laikraštį ’’Atžalynas“, skautų organi
zacijos
laikraštį ’’Skautukas“.
Vyresniųjų klasių moksleiviai per
papildomo ugdymo pamokas moko
mi dirbti su tekstu ir grafikos siste
momis. Informatikos kabinete nuolat
vyksta darbas: jame visuomet rasi ir
mokinukų, ir mokytojų.
Romas Makauskas

Susitikimas su rusų rašytoju
Kaip ir daugelyje vokiečių mokyk
lų, taip ir Vasario 16-osios gimnazijo
je dėstoma rusų kalba. Ji įsirikiuoja
tarp prancūzų, lotynų ir anglų kalbų.
Lietuvių ir vokiečių kalbos užima
pirmą vietą. Mokiniai iš Lietuvos
stengiasi kuo greičiau pramokti anglų
kalbos; čia jos mokoma labai inten
syviai. O Lietuvoje neblogai išmokta
rusų kalba pasinaudoja laikydami
brandos egzaminus ir tokiu būdu pa
gerina pažymių vidurkį. Šia kalba pa
teikiama mokiniams ne tik rusų litera
tūros klasika, bet ir naujieji rašytojai.
Po Solženycino, Pasternako ir kitų
žymių rašytojų atėjo eilė dar naujes
niems. Vienas iš jų - Leonidas Borodi
nas. Tai visai naujos pakraipos Sibiro
rašytojas, savo kūryboje netikėčiausiu
būdu sujungiantis realybę su fantazija,
nepaprastai meniškai ir su didele mei
le vaizduojantis gimtąjį Baikalą ir jo
apylinkes, o svarbiausia, tai šviesus
rašytojas, reiškiantis krikščionišką pa
saulėžiūrą savo kūryboje.
Talentingai išsakyta krikščioniška
mintis yra nepaprasta vertybė visiems
- ne vien rusų tautai, todėl jo kūriniai
jau išversti į vokiečių, anglų, prancū
zų, italų kalbas, įvertinti įvairiomis
premijomis Vakarų Europoje. Vasario
16-osios gimnazijos vyresniųjų klasių
rusų kalbos mokytoja Ella Frey pa
kvietė Borodiną apsilankyti mokyklo

je. Pernai gruodžio 7 vakare, lydimas
’’Possevo“ redaktoriaus ir žmonos, jis
atvyko į susitikimą. Gimnazijos moki
niai šturmavo rašytoją klausimais.
Kartais tai buvo net truputį panašu į
tardymą, tačiau rašytojas nesupyko, o
vis giliau leidosi į diskusijas. Prisipa
žino, kad jam ypač įdomu būti tarp
lietuvių mokinių, nes pats esąs nesan
tuokinis šiauliečio karininko Šemetos
sūnus, kuris bėgo iš Lietuvos po ne
sėkmingo pasikėsinimo į Lietuves už
sienio reikalų ministrą E. Galvanaus
ką. Gimnazijos mokiniams jis atvežė
dovanų savo poezijos knygutes. Jis
pažymėjo, kad jo gimtinėje, prie Bai
kalo, jo knygos guli lentynose neper
kamos, mažai kas jomis domisi, o štai
čia jas skaito, o svarbiausia - supranta.
Todėl vienoje savo knygoje jis taip
užrašė: ’’Nėra rašytojui didesnės lai
mės, kaip susitikimas su supratimu
paties svarbiausio jo knygoje. Toks
susitikimas man įvyko toli nuo Rusi
jos. Įvyko ir liks atminty visą gyveni
mą“.
Šiame susitikime dar svarbu buvo
tai, jog mokiniai turėjo progos kalbėti
su rusu iš Rusijos - ne sovietu, ne ko
munistu, ne imperialistu. Jie pajuto šio
žmogaus rūpestį dėl savo tautos
žmonių likimo, dėl jų sielos sveikatos.
Vokietijos LB valdybos informacijos.
Nr. 1 (469), 1994 m. kovas.

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.

Profesorius Algirdas Vyžintas diriguoja dainų šventėje.
Algimanto Zižiūno nuotr.

Rusų estrados žvaigždės koncertai Vilniuje
Balandžio 1-2 dienomis Vilniuje
pasirodė rusų estrados žvaigždė Ala
Pugačiova. Dainininkė koncertavo
Lietuvoje prieš dešimt metų, todėl
dabar buvo maloniai nustebinta, kad
po tiek laiko ji vėl čia ir vėl - pilna sa
lė žiūrovų. Koncerte dalyvavo ir Pu
gačiovos dukra Kristina Orbakaitė,
kurią dainininkė pristatė kaip ’’lietu
viškos ir rusiškos draugystės ir meilės
rezultatą“. Ala Pugačiova Lietuvoje
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yra gyvenusi trejus metus, jos dukra šešerius. Kristina dabar pamena tik
kelis lietuviškus žodžius, o anksčiau
kalbėjo lietuviškai ir net nemokėjo ru
siškai. Ala Pugačiova prisiminė taip
pat mokėjusi lietuvių kalbą, nes, jos
nuomone, ’’inteligentiško žmogaus
pareiga mokėti kalbą tos šalies, kurio
je gyveni.“
Balandžio 2 d. buvo numatyta
Alos Pugačiovos išvyka į Trakus. Bet

daininkė sunegalavo ir nusprendė likti
Turniškėse, kur ji gyveno šio apsilan
kymo Vilniuje metu. Kristina Orba
kaitė tą dieną lankėsi Arkikatedroje,
susitiko su monsinjoru K. Vasiliaus
ku, kuris jai papasakojo apie save,
aprodė Arkikatedrą.
Pasak gastrolių organizatorių, Ala
Pugačiova liko sužavėta viešnage Lie
tuvoje, kurią, kaip ji sakė, visuomet
prisimena su nostalgija.

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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’’Atstovauju Lietuvai,
rūpinuosi visais lietuviais...“
Lietuvos Respublikos laikinajam
reikalų patikėtiniui Baltarusijoje
Alfonsui Auguliui balandžio 9 die
ną sukanka 50 metų. Sveikindami
su jubiliejumi, A. Auguliui pateikė
me kelis klausimus.
- Pusė amžiaus šioje žemėje...
Kuris šviesiausias Jūsų gyvenimo
etapas ?
- Vaikystė. Pelegrindos kaimo
pirkia su omamentuotom langinėm,
motina prie “kauralato“ (ratelio),
traukianti nesibaigiančią lino giją,
tėvas nešantis mišku kvepiančias
malkas... Ilgi rudens vakarai, kai
kaimo žmonės porindavo niekur
neužrašytų istorijų tomus. Menu
sakmę (tarmiškai - sėkmę) apie ra
ganą, kuri gyveno žemumoje ir jai
vis būdavo šalta. Ragana kai užrik
davo - pelės subėgdavo ir šildydavo
raganos kojas. Mielos jai buvo to
kios grindys, o gaivindavosi ji šalti
nio vandeniu. Vėliau toje žemumo
je apsigyveno žmonės, jų katės iš
gaudė peles ir pabėgo ragana, o že
mumą pavadino Pelegrinda, upelį Pelegrindėle...
- Įdomus prisiminimas! Kodėl
būtent jį prisimeni kaip vieną iš
svarbių gyvenimo epizodų?
- Pelegrinda... Tai mano amži
nosios dvasios šaltinis, kurio jau
niekas neatims! Sakysite, sentimen
talu, netinka politikui? Bet be to
kaimo, be motinos lopšinių, be tėvo
išminties, be gerųjų kaimynų pa
mokymų būčiau, ko gero, kaip ir
dabar tūkstančiai, likęs be savo vie
tos, be sielos. Aš dėkingas Motinai,
Tėvui, kad jie man dovanojo Lietu
vą, būdami atskirti nuo Lietuvos.
Nuo mažens mes buvome ugdomi
lietuviška dvasia, Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės ir jos karžygių
dvasia, kuri neleido mums, vai
kams, patekusiems į rusiškos mo
kyklos pirmąją klasę, atskristi nuo
lietuvių tautos kamieno. Mes žino
jome: esame lietuviai, visada būsi
me lietuviais...
- Nelengva išlikti lietuvių, at
skirtam nuo Lietuvos?
- Nesakyčiau, kad sunku, nes vi
są laiką mes jautėme Lietuvą, o vė
liau, atvykę mokytis į Vilniaus ra
jono Marijampolio vidurinę mokyk
lą, supratome, kad Lietuva mums ne
svetima, o sava. Tai klasės vadovo
Algimanto Masaičio, bendrabučio
auklėtojos Gražinos Žitkaitės-Boguslauskienės, tuometinio mokyklos
direktorius Viliaus Semaškos nuo
pelnas. Jie suprato mus, mūsų padėtį
ir nejučia pratęsė tautinį ugdymą,
kurio pradžią gavome šeimoje. Šie
mano prisiminimai parodo, kad ir
anuomet, slogios sovietinės okupa
cijos metais, Lietuva nebuvo pa
miršusi savo etninių žemių, ir ge-

Anotacija
Nauja knyga apie Rytų
Lietuvą
1980 m. Čikagoje išleisto, A.
Budreckio redaguoto, mokslinių
straipsnių leidinio "Rytų Lietuva"
savotišku tęsiniu galima pavadinti
Lietuvos valstybinės regioninių prob
lemų komisijos (pirmininkas - R.
Ozolas) leidinį ’’Lietuvos rytai" (suda
rytojai - K. Garšva ir L. Grumadienė).
Si 416 puslapių knyga išleista 1993
metų pabaigoje, ji išspausdinta Vals
tybiniame leidybos centre 5 tūkst. eg
zempliorių tiražu.
Dvidešimt du moksliniai straips
niai "Lietuvos rytuose“ yra suskirs
tyti į tris skyrius. Pirmajame sky
riuje (kalbos, tautinės savimonės
temos) yra Lietuvos visuomenei ir
užsienio lietuviams gerai žinomų Z.
Zinkevičiaus, A. Vanago, P. Gaučo, V. Čekmono, L. Grumadienės.
A. Vidugirio publikacijos, taip pat
gudų mokslininko L. Luckievičiaus
straipsnis ’’Pietryčių Lietuva ir
gudų tautinis atgimimas“. Antraja-

riausieji jos sūnūs, rizikuodami ne
tekti darbo, rėmė mus.
- Dabar esate diplomatas. Kaip
Jums sekasi?
- Pirmieji žingsniai visada sun
kūs. Man gal kiek lengviau, nes
moku lietuvių ir baltarusių kalbas,
neblogai pažįstu abiejų tautų cha
rakterį, o tai labai svarbu. Mano
nuostata: atstovauti Lietuvai, Lietu
vos piliečiams, gyvenantiems Bal
tarusijoje, o taip pat Baltarusijos
lietuviams, ginti jų teises, padėti
jiems. Daug darbo buvo, kol įren
gėme ir neseniai atidarėme Lietu
vos ambasadą Minske. Dėkingas
Lietuvos statybininkams, architek
tams, kurie apleistą namą Varvašeni gatvėje pavertė jaukia Lietu
vos salele. Tautodailininkės Nijolės
Jurėnienės karpiniai papuošė kori
dorius. Stengiausi, kad atėję į am
basadą žmonės pajustų mūsų vals
tybės savitumą, kultūrą ir, žinoma,
lietuvišką dvasią.
- Kodėl Jūsų neskiria ambasa
doriumi?
- Tai jau ne mano kompetencija.
Aš dirbu ne dėl posto. Dirbu taip,
kaip dirbčiau būdamas ambasado
riumi. Juk tai nėra svarbiausia. Kur
kas aktualiau, kad dvi valstybės valstybės kaimynės - nekonfliktuo
tų tarpusavy, o viena kitai padėtų
įtvirtinti nepriklausomybę. Lietu
vos ir Baltarusijos santarvė kai
kurioms jėgoms labai nepatinka.
Jeigu mes nesutariame - jos džiau
giasi. Tai piktas džiaugsmas, todėl
nenorėčiau joms teikti peno.

- Argi galima nutylėti Baltaru
sijoje pasigirsiančias įvairaus po
būdžio teritorines pretenzijas Lie
tuvai?
- Šios pretenzijos kyla ne iš Bal
tarusijos tautos gelmių, netgi ne iš
oficialios valstybės politikos. Tai
minėtų reakcingų jėgų metodas su
pjudyti mus. Tą mes turėtume labai
gerai suprasti ir įvairaus plauko
provokatorių pareiškimus vertinti
santūriai, žinoma, nenutylėdami
esminių dalykų. Turėčiau priekaiš
tų Lietuvos istorikams: jų pareiga
kuo įtikinamiau atskleisti tų preten
zijų nepagrįstumą. Ir ne tik Lietu
vos. bet ir Baltarusijos spaudoje.
- Kodėl Baltarusijos pusė tyli.
Argi ten nėra pažangių mokslinin
kų?
- Viename Baltarusijos žurnalų
’’Belaruskyje dumki“ atspausdintas
Minsko pedagoginio universiteto
profesoriaus Spartak Polskij straips
nis "Azartiniai žaidimai geografijos
žemėlapiais". Autorius parodo įvai
rių pseudomokslininkų požiūrio į
Lietuvos istoriją absurdiškumą ir
tendencingumą. Suprantama, straips
nis labai jau nepatiko ’’patriotams“,
kurie autorių padavė į teismą. Bal
tarusijoje irgi yra šviesių protų, ku
rie suvokia, kur tiesa, o kur melas.
Juos aš ir norėčiau telkti.
- Linkime Jums sveikatos, lai
mės siekiant šio kilnaus tikslo. Ži
noma, ir kuo greičiau tapti amba
sadoriumi!

me skyriuje (istorijos, teisės temos)
rasime net dešimt straipsnių, nagri
nėjančių Rytų Lietuvos naujausiųjų
laikų istorijos problemas (autoriai V. Vadapalas, R. Žepkaitė, G. Gus
taitė, V. Šiaudinis. K. Garšva). Tre
čiajame skyriuje (sociologijos te
ma) išspausdinti P. Kalniaus, A.
Eigirdo. I. Trinkūnienės, V. Kaspa
ravičienės ir E. Krukauskienės
straipsniai.
Knygoje pateikiama ir doku
mentų. Tarp jų yra Vilniaus vaiva
dos L. Bocianskio 1936 m. vasario
1 1 d. “griežtai slaptas memorialas
apie administracinės valdžios prie
mones prieš Lenkijos lietuvių ma
žumą (1920 m. po klastingai sulau
žytos Suvalkų sutarties užgrobtame
Vilniaus krašte - S. B.) ir apie pla
nus šiuo klausimu ateičiai“, taip pat
1990 m. Vilniaus krašto lenkų
autonomijos kūrimo istorijos doku
mentų su Vilniaus rajono tarybos
pirmininko A. Brodavskio parašais
ir kt. Kaip rašoma pratarmėje, vadi
namąjį lietuvių ir lenkų konfliktą
sąlygoja 1920-1939 m. Lenkijos
įvykdyta rytų Lietuvos okupacija ir

šiuolaikinė jos interpretacija.
Leidinys ’’Lietuvos rytai“ ilius
truotus šešiais žemėlapiais (trys iš
jų - spalvoti). Jie ir knygoje iš
spausdintos 43 lentelės istorija be
sidominčiam skaitytojui gerai at
skleis Lietuvos ir lietuvių tautos
tragišką praeitį rytinėse etninėse
žemėse, kuriose mūsų tautiečiai
dėl rusifikacijos, polonizacijos ir
įvairių okupacijų prarado tautinę
savimonę ir kalbą, leis geriau su
prasti Rytų Lietuvos dabarties
problemas.
Stanislovas Buchaveckas

Kalbėjosi Bernardas Šaknys

******

”EL“ redakcija gavo ’’Vilnijos“
draugijos pirmininko K. Garšvos
laišką, kuriame pranešama, jog 55ųjų Vilniaus krašto grįžimo Lietu
vai metinių proga šie metai skelbia
mi Rytų Lietuvos metais. Visuose
Lietuvos miestuose, rajonuose,
apylinkėse įstaigose kviečiama
kurti “Vilnijos“ draugijos skyrius.
Informuokite ’’Vilnijos“ draugi
ją: A. Jakšto 9-315, Vilnius 2600
(tel. 62-70-09).
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Laiškas iš Paryžiaus

Nuostabi diena
Kovo 12-oji. Šeštadienis. Apsi
niaukę, vėjuota. Ačiū Dievui, kad
dar nelyja, kaip čia įprasta žiemą.
Apie 15 valandą daug lietuvių ir
Lietuvos bičiulių prancūzų skuba į
Jean Goujon (Žano Gužono) gatvę,
esančią netoli Eifelio bokšto, į italų
misijos bažnyčią. 15 vai. 30 min.
bažnyčioje prasideda iškilmingos
mišios, skirtos Lietuvai, jos Nepri
klausomybei paminėti ir Lietuvos
globėjui šv. Kazimierui. Šv. Mišias
lietuviškai laiko monsinjoras Jonas
Petrošius. Jam prancūziškai talkina
didelis Lietuvos draugas Paryžiaus
Dievo Motinos katedros klebonas
Fournier (Fumje). Skamba visiems
žinoma giesmė “Pulkim ant kelių“.
Bažnyčia pilnutėlė. Monsinjoras
Jonas Petrošius sako pamokslą. Jis
linki Lietuvai ištvermės, Lietuvos
jaunimui - doros ir pasišventimo dir
bant savo kraštui. “Tegu šv. Kazi
mieras būna visiems pavyzdžiu ir te
laimina jis visus žengiant nelengvu,
bet laimingu nepriklausomybės
keliu!“ - taip baigia savo pamokslą
monsinjoras. Klebonas Foumier irgi
taria daug šiitų žodžių lietuviams.
Jis keletą kartų lankėsi Lietuvoje,
myli ją ir meldžiasi šv. Kazimierui.
Po šv. mišių visi klegėdami per
eina į parapijos salę. Čia daug senų
pažįstamų, buvusių Vilniaus univer
siteto ir kitų aukštųjų mokyklų stu
dentų, šiuo metu besistažuojančių
Prancūzijoje. Jie atvyko į šventę iš
Lijono, Strasbūro, Paryžiaus... Salėje
įvairių asociacijų (“Elzasas - Lietu
va", “Provansas - Lietuva" ir kitų)
atstovai; čia taip pat studentai pran
cūzai, kurie studijuoja lietuvių kalbą
Paryžiaus Rytų kalbų institute, Pran
cūzijos užsienio reikalų ministerijos
delegatai, lietuvių bendruomenės
nariai, Lietuvos ambasados Prancū
zijoje darbuotojai. Sceną puošia
Lietuvos trispalvė. Iškilmės praside
da. Skamba tautiška giesmė, kurią
gieda ne tik lietuviai, bet ir visi
prancūzai - lituanistai. Po Tautiškos
giesmės lietuvių bendruomenės pre
zidentas p. Ričardas Bačkis pradeda
minėjimą. Jis kalba apie Lietuvos
nueitą kelią, apie jos nelengvą eko

nominę būklę, apie prancūzų bičiųlių pagalbą mūsų kraštui, džiaugiasi
lietuvių bendruomenės atjaunėjimu,
Ponas R. Bačkis linki Lietuvos jau
nuoliams, kurie šiuo metu semiasi
žinių Prancūzijoje, grįžus namo ati
duoti visas savo jėgas ir įgytas
žinias tėvynei.
Toliau žodį tarė Lietuvos amba
sadorius p. Osvaldas Balakauskas.
Jis dviem kalbom kreipiasi į susirinkusius, sveikina juos, džiaugiasi,
kad Lietuva turi daug gerų draugų
Prancūzijoje, bet kartu jis išreiškia
tam tikrą nerimą dėl Lietuvos ne
priklausomybės likimo, kadangi
piktos jėgos kelia galvas Rusijoje,
tebėra rusų kariuomenė Latvijoje,
šalia neramus kaimynas - Kalinin
grado sritis. Ambasadorius pamini
daug ir gerų momentų. Prancūzijoje
Tarptautiniame menų miestelyje
Lietuva turės savo studiją. Joje mū
sų menininkai galės padirbėti, eks
ponuoti. Didės stažuotojų skaičius,
plėsis kultūriniai ir ekonominiai
ryšiai. “Ir jeigu Lietuvos Respubli
ka išlaikys savo nepriklausomybę
iki 2000-jų metų, tai ji bus pragyvenusi laisva 33-jus metus“ - pa
brėžia oratorius.
Po ambasadoriaus į visus krei
piasi “Elzaso-Prancūzijos“ asociaci
jos pirmininkas p. Philipe Ede!
(Filypas Edel) ir pasakoja apie aso
ciacijos veiklą, nuveiktus darbus.
Pabaigoje pasisako lietuvių bend
ruomenės vicepirmininkė Karolina
Masiulis bei žinoma pianistė Mūza
Rubackytė.
Po oficialiosios dalies įvyksta
nedidelis koncertas. Pranešėjas
Jean-Christophe Moneys. Skamba
lietuvių dainos, Janinos Degutytės,
Maironio eilėraščių posmai apie
Lietuvą. Drauge su lietuviais dekla
muoja ir dainuoja jaunieji prancūzai,
mano studentai.
Jau ir vakaras. Iškilmės baigiasi
draugišku kokteiliu. Kiek įspūdingų
susitikimų, kiek naujų pažinčių, o
kartu ir gražių bendrų planų! Iki
kitos šventės 1995-siais!
Laurynas Skūpas
Paryžius

Credit Facilities
International Ltd.
• Siūlome iki 25% 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.
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ROCHDALE TRAVEL
CENTRE
Eastern European Division
Pramogai ar bizniui
žemiausiomis kainomis skriskite
j Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono
ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL
66 Drake Street
Rochdale
Lancs.
OL16 1PA
Tel 0706 868765

Per dešimt metų į Tėvynę turėtų
sugrįžti visi norintys
"Tremtinių ir politinių kalinių su
grįžimo į Lietuvą problema egzistuos
ne daugiau kaip dešimt metų“, - nese
niai spaudos konferencijoje teigė So
cialinės apsaugos ministerijos migra
cijos skyriaus viršininkas V. Gražulis,
pranešė ELTA.
Šiandien norinčių sugrįžti į Lietuvą
yra daugiau kaip 850 tremtinių ir poli
tinių kalinių šeimų. Pasak V. Gražu
lio, jų greitu laiku gali padaugėti iki 2
tūkstančių.
1992 m. Vyriausybė priėmė para
mos grįžtantiems į Lietuvą politi
niams kaliniams ir tremtiniams pro
gramą, kurioje numatyta parama aprū
pinant butais, darbu, taip pat garantuo
jama globa ir rūpyba bei sugrįžusiųjų
adaptacija ir integracija.
Kol kas, kaip sakė V. Gražulis,
daugiausia sunkumų yra aprūpinant
butais. Jų statybai iš valstybės biu
džeto šiemet skirta 3,1 mln. litų, už
kuriuos planuojama pastatyti 85 bu
tus, t. y. tik dešimtadalį reikalingų.
Tiesa, grįžtantys tremtiniai ir politi
niai kaliniai gali nevaržomai keistis
butais su išvykstančiais iš Lietuvos.
Taip pat jų butus valstybė gali išpirk

ti sugrįžtantiems su teisėjuos privati
zuoti.
Šiuo metu Vyriausybėje svarsto
mas laikino persikėlimo punkto įkūri
mo Vilniaus Šiaurės miestelyje klausi
mas. Pastatų, kuriuose galėtų laikinai
(kol atgaus pilietybę, susitvarkys kitus
dokumentus) apsigyventi 150-170
šeimų, rekonstrukcijai reikalinga 5
mln. litų, bet jų kol kas nenori skirti
nei Finansų ministerija, nei savival
dybė.
Šiemet pirmą kartą, įgyvendinant
aprūpinimo darbu programą, skirta 500
tūkst. litų darbdaviams papildomoms
darbo vietoms steigti. Be to, pradėjusiems savo verslą tremtiniams ir
politiniams kaliniams bus kompensuo
jama 50 proc. verslo pradėjimo išlaidų.
Dar viena naujovė - sugrįžusiems
apmokami lietuvių kalbos kursai. Tam
skirta 300 tūkst. litų.
Migracijos skyriaus viršininkas
įsitikinęs, kad visiems sugrįžtantiems
turėtų užtekti lėšų (300 tūkst. Lt), šie
met iš Vyriausybės rezervo skirtų per
sikėlimo išlaidoms padengti. Taip pat
100 tūkst. litų skirta vienkartinėms
įsikūrimo pašalpoms.

Pakeistas nutarimas
dėl pilietybės įgyvendinimo tvarkos
Kovo 15 dieną Seimas iš dalies
pakeitė Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos nutarimą "Dėl
Lietuvos Respublikos pilietybės įsta
tymo įgyvendinimo tvarkos“. Seimo
nutarimo projektą rengęs ir pristatęs
Rimantas Markauskas telefonu paaiš
kino ”EL“ korespondentui, kad pra
ėjusiais metais Seimas pakeitė vieną
AT nutarimo "Dėl pilietybės įstatymo
įgyvendinimo tvarkos“ punktą ir
įvedė naujas sąvokas "išvykęs“, "re
patriantas“. Tai reikėjo išaiškinti. Pri
imta pataisa aiškiau apibrėžia ir nuo
latinės gyvenamosios vietos sąvoką.
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Iš Tadžikistano dienoraščio

Prezidentas Nabijavas buvo palankus lietuviams
1991 metų lapkričio 24 dieną
įvykusiuose rinkimuose pirmuoju
Tadžikistano prezidentu buvo išrink
tas Rachmonas Nabijavas. Beveik
metus kraštas gyveno kaip bičių avily
je. Į valdžią kabinosi įvairių partijų
atstovai. Dirbti buvo visai neįmano
ma, fabrikai stovėjo, ekonomika pra
dėjo kristi žemyn nematomais tem
pais. Islamistai-fundamentalistai, ska
tinami kaimyninių užsienio šalių agre
syvių įtakingų grupių, čiupo už gink
lų. Pagaliau vieną gražią dieną jie ry
žosi šturmuoti sostinę. Padėtis su
kiekviena valanda blogėjo. Dušambė
jau beveik buvo opozicionierių ranko
se, jie pradėjo užpuldinėti ir šaudyti
milicijos pareigūnus, grasino ginklais
tiems, kuriuos laikė savo priešais.
Prezidentas sėdėjo savo kabinete
nuleidęs-galvą, apie kažką susirūpinęs
mąstė. O padėjėjai Kendžajavas ir
Tošmatova įtikinėjo jį, kad reikia ne
delsiant pakviesti į pagalbą Rusijos
21-ąją diviziją, dislokuotą Dušanbė
je. Bet Rachmonas Nabijavas tylėjo.
Čia pat kabinete sėdėjo tos divizijos
vadas Žabalomis. Visų žvilgsniai
įsmigo į jį. Jis pakilo, gūžtelėjo pe
čiais: "Jeigu Prezidentas duos tokį įsa
kymą, aš jį įvykdysiu. Savo iniciatyva
kištis į Jūsų reikalus negaliu. Apie tai
reikia klausti Maskvą“. O ji tylėjo,
laukė kas bus toliau. Gorbačiovas iš
viso mėgo įvairius konfliktus. Tik pri
siminkit Vilnių, Rygą, Tbilisį!
Kai buvo sukurta Tadžikistano
nacionalinė gvardija, Nabijavas įsakė
jos pirmuosius dalinius pasiųsti apgin
ti radijo rūmus ir televizijos centrą,
kuriuos šturmavo opozicijos ginkluoti
būriai. Vienai specialiai grupei vado
vavo valdžiai neapykantos kupini islamistai Š. Achmadžonas ir O. Zorobekas. Vėliau vienas žurnalistas laikraš
tyje "Tadžikistanas“ rašė: "Nežinau
pats, kaip man pavyko iššokti iš maši
nos. Iš radijo rūmų pasipylė kulkų lie
tus. Keli žmonės jau buvo užmušti ir
sužeisti. Man į koją papuolė trys kul
kos. Aš gerai mačiau, kaip žuvo vie
nas iš opozicijos lyderių Šadmonas.
Jis nukrito ant asfalto ir spėjo tiktai iš
tarti: "Alach Akbar!“ (Alachas su ma
nim). Paskui prie jo pribėgo vienas iš
nacionalinės gvardijos karių ir išleido
į nejudantį kūną visą "ragelį“ kulkų“...
Ar tai, ką citavau, viskas tiesa, ga
rantuoti negaliu, bet tikrai žinau, kad
tą vakarą abiejose kovojančių pusėse
žuvo daug žmonių. O tokie straipsniai
daug pakenkė.- Ant rusenančio karo
laužo žurnalistas, simpatizuojantis
opozicijai, pylė benziną.
Kitos dienos rytą, gegužės 7-ąją.

Pirmasis Tadžikistano prezi
dentas Rachmonas Nabijavas.
opozicionieriai užėmė sostinę. Prasi
dėjo masinės žmonių žudynės. Sūnus
kaltino tėvą, kad tas nesilaiko šariato
(šventojo rašto), gyvena pagal kafirų
(ne musulmonų) įstatymus, vyras
priekaištavo žmonai, kad ji jam prigimdė bedievių vaikų, brolis kankino
seserį, kam ji išėjo už neislamisto vy
ro. Į tą mirties sūkurį buvo įtraukti ir
svetimtaučiai, ypač europiečiai.
Rusijos kariai nesikišo į riaušes.
Tiesa, jų tankai stovėjo ant tiltų, prie
fabrikų vartų ant kelių, vedančių į
miestą. Bet Dušanbėje padėtis buvo
nekontroliuojama, siautė teroras.
Maskvos radijas ir televizija apie tai
kalbėjo, o Rusijos vyriausybė nieko
nedarė. Matyt, logika tokia: "Tegul
žudosi, paskui bus lengviau diktuoti
savo sąlygas“.
Tie baisumai tęsėsi beveik pusę
metų. Į darbą žmonės ėjo pėsti, bijojo
lipti į troleibusą ar autobusą. Prisirūkę
narkotikų ginkluoti tadžikų vaikėzai
kabinosi prie kiekvieno, rodydami
savo drąsą. Ne vienas žmogus tapo jų
auka. Darbo diena tęsėsi tiktai iki
pietų. Bet ir tai dirbo ne visos įmonės,
dauguma jų stovėjo. Parduotuvės
buvo išgrobtos, išlaužytos, turgavietės
išvaikytos, ne kiekvieną dieną galėjai
gauti duonos nusipirkti. Ją parduoda
vo ginkluoti tadžikai, darydami vieti
niams žmonėms'didelę išimtį. Jiems
duodavo po 10-15 kepaliukų. O jeigu
europietis norėjo gauti kelis kepaliu
kus, turėjo žemintis prieš juos.
O ką gi prezidentas? Jis buvo opo
zicijos izoliuotas ir tiktai formaliai be
buvo laikomas valstybės galva. Be
veik visą mėnesį mes nežinojom, kur
jis yra. I prezidento rūmus opozicijos
sargybiniai mus neleido, grasino, kad
visus kaip šunis sušaudys. Mūsų kabi
netai buvo užimti, sujaukti, išgrobti.

Nuo šiol nuolat gyvenančiu Lietuvoje
laikomas asmuo, kuris nusipirkęs ar
išsinuomojęs gyvenamąją patalpą ir
Lietuvos Respublikos pase ar atitin
kančiame dokumente yra įrašas apie
jo atvykimą gyventi į Lietuvą. R.
Markauskas sakė, kad žmonės, vadinti
neturintys nuolatinės gyvenamosios
vietos, negalėjo banke atidaryti są
skaitos, turėjo kitokių sunkumų. Be
minėtos sąlygos, nuolat gyvenantis pi
lietis yra tas, kas pastaruosius viene
rius metus dirba Lietuvoje ar turi kitą
legalų pragyvenimo šaltinį, moka mo
kesčius ir socialinio draudimo įmokas.

Šitie Rusijos "beteerai“ užims savo vietas Dušanbės gatvėse.

Svarstyta dešimt pareiškimų
Kovo 30 d. įvyko Pilietybės ko
misijos posėdis. Jam pirmininkavo
Prezidentas A. Brazauskas. Buvo
svarstomi dešimties žmonių-užsienio piliečių pareiškimai dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės suteikimo
išimties tvarka.
Prezidentas patenkino keturių as
menų pareiškimus. Suteikiant piliety
bę išimties tvarka, įstatymas reikalau
ja įvertinti prašančiųjų nuopelnus Lie
tuvai. Išimties tvarka pilietybė sutei
kiama tik kitų valstybių piliečiams.
Šiuo atveju jie nepraranda ir kitos
valstybės pilietybės.
Lietuvos Respublikos pilietybė
suteikta L. Krajičkovai - kanceliarijos

vedėjai, dirbančiai Lietuvos ambasa
doje Prahoje, Z. Malinauskui - akty
viai dalyvaujančiam lietuvių išeivijos
veikloje, organizuojančiam Lietuvai
labdarą, Austrijoje gyvenančiam M.
Klabinui - Liuksemburgo holdingo
kompanijos prezidentui, dedančiam
daug pastangų, kad Lietuvai būtų suteikas kreditas, bendradarbiaujančiam
su mūsų krašto įmonėmis, taip pat
organizuojančiam labdaros tiekimą
Lietuvai, ir U. Korgutui.
"Šešiems asmenims pilietybė ne
suteikta dėl to, kad nebuvo įžvelgti
nuopelnai Lietuvai“, - pasakė Eltai
prezidento patarėjas valstybės ir teisės
klausimais R. Andrikis.

Autoriaus nuotraukos

kraštui vadovavo įvairių raugų kaijeristai ir apsišaukėliai. Ne tik Dušambėje siautėjo opozicionieriai. Jie buvo
užgrobę ir Kurgan-Tiūbės miestą, ten
žmonės badavo, pradėjo mirti nuo
įvairių ligų ir žaizdų. Kaip padėti
jiems? Pradėjom ieškoti kelių paveikti
opozicijos lyderius. Iš pradžių niekas
su mumis ir kalbėti nenorėjo, bet pas
kui turbūt įsitikinę, jog jiems vis viena
nepavyks išlaikyti valdžios savo ran
kose, fundamentalistų ir islamistų ly
deriai pradėjo derybas. Jie sutiko iš
leisti prezidentą Nabijavą iš sostinės ir
duoti jam galimybę išskristi į Chodžentą su sąlyga, jeigu jis atsisakys
nuo valdžios. Kad būtų užkirsti keliai
tolimesniems nusikaltimams, žiauru
mams ir žudynėms, 1992 metų rugsė
jo 7-ąją Nabijavas per radiją paskelbė
atsisakąs savo posto. Bet to neužteko
opozicionieriams. Kai mes lydėjome
prezidentą į lėktuvą, aerouoste pasiro
dė didelis būrys ginkluotų žmonių. Jie
greitai mus apsupo ir atstatę automatų
vamzdžius privertė Nabijavą tiesiai
ant lėktuvo trapo pasirašyti dokumen
tą apie savo atsistatydinimą iš prezi
dento pareigų. Mačiau, kaip jis buvo
pritrenktas tokiu įžūlumu, niekaip
negalėjo patikėti, kad čia jo tautiečiai
beprotauja.
Taip Tadžikistanas neteko savo
pirmojo ir kol kas paskutinio prezi
dento. Apie jį galima pasakyti daug
gerų žodžių. Daug 1945 metais į
Tadžikistaną atvežtų Tarybų valdžiai
nepalankių lietuvių pateko į kišlaką
(kaimą), kuriame gyveno Nabijavas.
Dar būdamas paaugliu jis bendravo su
lietuvių vaikais, kartu dirbo su mūsų
tremtiniais medvilnės plantacijose.
Todėl truputį mokėjo lietuviškai, my
lėjo ir gerbė lietuvius, aukštai juos
vertino. R. Nabijavo pastangomis bu
vo pastatytas didelis Leninabado (da
bartinis Chodžentas) medvilnės per
dirbimo kombinatas. Lietuva padėjo
tadžikams paruošti savos tautybės
specialistų - iš "Kauno audinių“,
"Drobės" ir "Vilijos“ įmonių į Tadži
kistaną buvo atsiųsta daugiau kaip
300 jaunų audėjų. Tapęs prezidentu
Nabijavas visuomet palaikė labai
draugiškus ryšius su Lietuva. Ir pa
čiais sunkiausiais laikais jis stengėsi
aprūpinti Lietuvos fabrikus medvilne.
Kaip vadovas Rachmonas Nabija
vas buvo gerbiamas ir kitose šalyse.
Labai sėkmingi buvo Nabijavo vizitai
1992 metų vasarą į Iraną ir į Pakista
ną. Islamabade buvo pasirašyta sutar
tis, kad Pakistanas suteiks Tadžikistanui 500 milijonų dolerių pagalbą. Už
tuos pinigus buvo numatyta užbaigti
statyti Kagūno elektrinę ir Karakumo
magistralę, kuri sujungtų Tadžikistaną
_su Kinija ir Pakistanu, o svarbiausia atvertų tai valstybei kelią į Indijos
vandenyno pakrantę.
Islamamistai-fundamentalistai grei
tai atėmė visas teises ne tik iš "Rastachezo“ (panaši į mūsų "Sąjūdį“) or
ganizacijos, bet ir iš demokratų parti
jos. Dušanbė tapo politinių intrigų
arena. Dieną ir naktį nenustojo susi
šaudymai tarp įvairių grupuočių, par
lamentas keitėsi kiekvieną dieną, sun
ku buvo suprasti, kas už ką kovoja.
Prasidėjo masinis žmonių - ne tik
europiečių, bet ir tadžikų - bėgimas iš
to krašto.

Midas Urbanavičius
Tęsinys. Pradžia Nr. 13.

Nuskendo Lietuvos bendrovės laivas
Agentūra Reuter pranešė, kad ba
landžio 4-osios ryte Šiaurės jūroje,
apie penkiasdešimt jūrmylių nuo
Olandijos pakrančių, nuskendo su
Rusijos vėliava plaukęs 103 metrų
ilgis ir 12,2 metro pločio sausakrūvis
laivas "Elatma“, priklausantis Klaipė
doje įsikūrusiai akcinei bendrovei
"Vortika“.
Vienuolika laivo įgulos narių išgel
bėjo Belgijos karinis sraigtasparnis.
Kodėl taip atsitiko, kol kas nežinoma.
"Respublikai“ firmos "Vortika“ savi
ninkas K. Miniotas pasakė, kad avari

ja atsitiko labai neaiškiomis aplinky
bėmis. Bangos Šiaurės jūroje buvo 8
balų, kai netikėtai ėmė grimzti laivo
nosis. Po to bangos nuplėšė priekinio
triumo dangtį ir "Elatma“ nuskendo
vos per 10 min. Tuo tarpu dėl savo
konstrukcinių įpatybių tokio tipo
laivai turi neskęsti net su visiškai ap
semtu priešakiniu triumu, tad laivo
kapitonas neatmeta diversijos gali
mybės.
"Elatma“ vežtas 1378 tonų amonio
nitrato krovinys. Jeigu chemikalai pra
dės tekėti iš nuskendusio laivo, tai gali

sukelti grėsmę jūros gyvūnijai ir aug
menijai, teigė Olandijos pakrančių ap
saugos atstovas. Todėl laivo žuvimo
vietoje bus reguliariai imam: vandens
mėginiai.
"Lietuvos rytas“ rašė, kad "Vorti
ka“ prieš porą metų tapo privataus
laivyno kūrimo Lietuvoje pradininke.
Iš vienos Rusijos firmos išsinuomavo
7 sausakūvius upių - ežerų klasės lai
vus. Sutartyje su rusais buvo numaty
ta, kad "Vortika“ ateityje galės įsigyti
laivus, kurie laikinai plaukioja su Ru
sijos vėliava.
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Privačiai anglų kalbos mokyklai
stinga vadovėlių
’’Kuo mažesnė tauta, tuo daugiau
kalbų turi mokėti jos žmonės“, - šiuos
žodžius pasakė ’’American English
school“ direktorė Eglė Zubaitė. Jos
įsteigta mokykla viena iš nedaugelio
šiuo metu Lietuvoje privačių mokyk
lų. Tai pelno nesiekianti organizacija,
gavusi Kultūros ir švietimo ministe
rijos leidimą prieš pusantrų metų.
Vilniaus universiteto studentė, stu
dijuojanti anglų kalbą, ėmėsi šio sun
kaus darbo. Teko įveikti baijerus, su
tvarkyti formalumus, kol pagaliau
mokykla pradėjo veikti. Neturėdama
nuolatinės vietos, ji subūrė kvalifikuo
tų anglistų mokytojų kolektyvą. Daug
ieškojo, eksperimentavo, kol pagaliau
rado savą vietą, o Vilniaus miesto
mokiniai po pamokų su noru skubėjo į
užsiėmimus. Dienraščiuose buvo įver
tintas aukštas mokyklas prestižas, pe
dagogų metodinė branda. įdomu tai,
kad mokykla “American English
school“ neatstumia nė vieno mokinio
- visi mokomi kantriai ir nuoširdžiai.
Eglė Zubaitė daug dirba, ieško.
Mokykla plečiasi, ji turi savo filialas
ne tik Vilniaus mieste, bet ir Kaune,
Alytuje, Klaipėdoje, Panevėžyje.
Šioje nevalstybinėje papildomo ug
dymo švietimo įstaigoje mokoma pa
gal Didžiosios Britanijos anglų kalbų
specialistų siūlomas, Lietuvos Res
publikos Kultūros ir švietimo minis
terijos aprobuotas programas.
- Didžiausias mūsų sunkumas įsigyti vadovėlius, - sako Eglė Zu
baitė.
Kadangi mokestis už mokslą yra
mažas, per dvejus veiklos metus bu

vo neįmanoma įsigyti didesnio vado
vėlių - originalų kiekio, kuris reika
lingas šios mokyklos klausytojams.
Ar įmanoma apsirūpinti vadovėliais
ateinančiais mokslo metais?
- Jokiu būdu, stinga lėšų. Mums
labai reikalinga parama...
E. Zubaitė paaiškina, kad mokyk
los ’’American English school“ mo
kymo planai sudaryti pagal Tom'o
Hutchimon'o ’’Project English“ va
dovėlių rinkinį jaunimui, Michael
Swan'o ir Catherine Walter ’’The
Cambridge English Course“ vadovė
lių rinkinį suaugusiems bei Mathew
Farthing'o ’’Insights“ vadovėlį.
Visa metodinė medžiaga naudoja
ma kartu su audiomedžiaga. Apie
videotechniką mokyklos pedagogai
ir klausytojai gali tik pasvajoti.
Kas gali padėti Eglės Zubaitės
mokyklai ’’atsistoti ant kojų“? Ar
neatsirastų pasiturinčio rėmėjo progra
mai įgyvendinti - t. y. nupirkti reika
lingus vadovėlius? Mokykla, gavusi
tokią paramą, tuojau pat užsakytų
Didžiosios Britanijos leidykloms, kad
1994/1995 mokslo metams gautų ko
kybišką metodinę medžiagą.
- Nelabai tikiu, kad atsirastų pa
saulyje nors vienas geradarys, - abe
joja Eglė Zubaitė.
O gal? Gal kas nors padės Lietu
vos privačiai mokyklai?
Eglės Zubaitės adresas:
a/d 731, 2038 Vilnius, Lietuva,
tel. 265087.
Iš tiesų, mažos tautos žmonės turi
mokėti daugelį kalbų.
Bernardas Šaknys

41-oji Europos lietuviškųjų
studijų savaitė
Praėjusiais metais Studijų savaitės Augsburge dalyviai 1994-ųjų
Europos lietuviškųjų studijų savaitės rengėjais išrinko šiuos asmenis:
Vincą Natkevičių, Joną Norkaitį, Darių Kuolį, Saulių Kubilių, Aidą
Ivinskienę ir Ireną Naudžiūnaitę Joerg.
Iš jų moderatoriais išrinkti: Darius Kuolys, Jonas Norkaitis ir Vincas
Natkevičius. Literatūros vakarą organizuoja Saulius Kubilius.
41-osios studijų savaitės paskaitų prelegentai: Darius Kuolys, kun.

Jonas Jūraitis, Viktorija Daujuotytė-Pakerienė, Vincas Natke
vičius, Vytautas Bieliauskas, Vaidotas Daunys, Romualdas Si
korskis, Alvydas Jokūbaitis, Kajetonas Čeginskas.
Keturių žvaigždžių viešbutyje, kur bus apgyvendinti Studijų savaitės
dalyviai, yra visi patogumai. Kambariuose dvigubos lovos, tačiau no
rintys nakvoti po vieną turės primokėti nustatytą taksą: 70 austrų
šilingų. Šiaip visas pragyvenimas dienai vienam asmeniui kainuoja 500
austrų šilingų.

Registruotis pas Ireną Naudžiūnaitę Joerg šiuo adresu:
6473 Wenns, Tirol, Austria.
Registracijos mokestis 150 DM (jaunimui 70 DM). Visa programa
su paskaitų temomis bus paskelbta vėliau.
P. S. Atvykstantiems iš Lietuvos į Austriją reikia turėti vizą.
Rengėjai

Vis dar galima įsigyti tokius
žodynus:
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.
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TREJOS DEVYNERIOS
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane,
Bromley, Kent, BR1 4HB.
Tel. 081 460 2592
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’’Kitu žvilgsniu pažvelgsiu į vaiką“
Dvi savaites Vilniuje Mokytojų
kvalifikacijos institute vyko spe
cialiųjų mokyklų mokytojų semi
naras ’’Vaikų su negalėmis integravi
mas į bendrojo lavinimo mokyklas“.
Pirmąją savaitę susirinko specialiųjų
mokyklų, o antrąją - bendrojo lavini
mo mokyklų pedagogai.
Tie kursai - jau praėjusiais metais
vykusių panašaus pobūdžio kursų
tąsa. Seminaro vadovė Lietuvos pe
dagogams gerai pažįstama Jūratė
Krokytė-Stirbienė. Ši Filadelfijos
lietuvaitė jau nuo pirmųjų Lietuvos
atgimimo metų organizavo konkrečią
pagalbą Lietuvos pedagogams, viena
iš organizacijos A.P.P.L.E. steigimo
iniciatorių, jos direktorė. (A.P.P.L.E
draugija įgyvendina projektą ’’Ame
rikos mokytojai - Lietuvos mokyk
lai“). Turi magistrės laipsnį iš peda
gogikos. Daugelio lietuvių jaunimo
organizacijų vadovė bei suvažiavimų
koordinatorė. Augina tris lietuviškai
šnekančius vaikus.
Šįkart Jūratė Krokytė į seminarą
atvežė specialiosios pedagogikos
žinovus - profesorius dr. Joan Jordan
(Georgia valstijos departamento
skyriaus direktorė) ir dr. Randholph
Dobbs. Daktarė Joan Jordan jau bu
vusi Lietuvoje. Kreipdamasi į kursų
dalyvius, ji pabrėžė, kad pirmasis
susitikimas su Lietuva jai buvo labai
reikšmingas ir svarbus, o šis kraštas
jai paliko gilų įspūdį, pamilo nuošir
džius žmones.
Man teko susitikti su kursų daly
viais paskutinėmis seminaro dienomis.

Jūratė Krokytė-Stirbienė (iš kairės į dešinę), dr. Joan Jordan ir dr.
Randholph Dobbs.
Vytauto Ylevičiaus nuotr.
- Po šių kursų aš jau visai kitaip
želgiu į klasėje esantį vaiką su nega
lia. JAV specialistai pravėrė man
akis, jų metodika bus labai naudinga
kasdieniniame darbe, - sakė Kauno
’’Ąžuolo“ vidurinės mokyklos pradi
nių klasių mokytoja Vilma Jančiukynaitė.
O jos kolegė Regina Vaičekaus
kaitė džiaugėsi:
- Neakivaizdiniu būdu studijuoju
Klaipėdos universitete. Vaiko su ne
galia integravimo į bendrojo lavini
mo mokyklą problema man buvo
mažai žinoma. Šis seminaras paakino

kitu žvilgsniu pažvelgti į nelaimingus
mažylius. Susižavėjau Jūrate Stirbienė. Kokia ji jauna, nuostabi... Gy
vendama toli nuo Lietuvos, puikiai
kalba lietuviškai. Ačiū jos tėvams,
kad Lietuvai išugdė tokią dukrą.
Mokytojų kvalifikacijos instituto
psichologijos katedros vedėjas Algir
das Grigonis trumpai apibūdino šio
seminaro naudą: ’’JAV kolegų pa
skaitos padeda mums reformuoti
mokyklą, kitu žvilgsniu pažvelgti į
vaikus su negalia“.

Bernardas Šaknys

Visiems sudarykime sąlygas gyventi visuomenėje
Tęsiama Katalikų medicininės
misijos, įsikūrusios JAV, parengta
programa, skirta sutrikusio intelektua
linio ir fizinio vystymosi, vaikų ugdy
mui. Lietuvoje pernai jau įvyko du se
minarai, kuriuose dalyvavo 100 tera
peutų iš viso krašto. Seminarus vedė
lietuvių kilmės amerikiečiai - logope
das konsultantas Arūnas Čiuberkis ir
fizioterapeute Silvija Krivickaitė (apie
tai rašėme 1993 m. ”EL“ Nr. 16). Šie
met, balandžio mėnesį, jie vėl atvyko į
Vilnių kartu su smulkiosios motorikos
specialiste Gayle Schoenbaum. Užsie
nio specialistai savo kolegoms lietu
viams perteikia ankstyvojo ugdymo
Bobath metodiką, pagal kurią nuo gi
mimo lavinant negalios ištiktus vaikus
jiems sudaromos kiek įmanoma pa
lankesnės sąlygos integruotis į visuo
menę.
Pavasario seminare mokosi 50
atrinktų Lietuvos specialistų. Šių metų
vasarą įvyks ketvirtasis seminaras. Jo

metu A. Čiuberkis ir S. Krivickaitė at
rinks 25 pačius geriausius terapeutus,
kurie 1995 m. pavasarį aštuonias sa
vaites mokysis Bobath metodikos kur
suose ir juos baigę gaus tarptautinį
sertifikatą. Katalikų medicininės misi
jos parengta programa kainuoja apie
100 tūkst. JAV dolerių. Ją remia
Atviros Lietuvos fondas ir V. Lands
bergio fondas. Amerikos specialistai
bendradarbiauja su Vilniaus ugdymo
centru ’’Viltis“, veikiančiu jau pusant
rų metų ir, A. Čiuberkio nuomone, pa
siekusiu puikių rezultatų. Ugdymo
centre šiuo metu yra apie 50 vidutinio
ir gilaus protinio atsilikimo bei fizinės
negalios ištiktų vaikų nuo trejų iki še
šiolikos metų. ’’Viltyje“ atidaryta ket
virta vaikų grupė, kurioje kartu auklė
jami sveiki ir sutrikusio vystymosi
vaikai. Tai pirmas kitokio vaiko žings
nis į normalių žmonių pasaulį, o svei
kieji vaikai bendraudami su juo mo
kosi gerumo ir atjautos. Vilniuje, Užu

pyje, veikia darbo centras, į kurį pa
tenka negalios ištikti vaikai peržengę
šešiolikos metų slenkstį. Pasak vienos
gydytojos, tokių centrų turėtų būti du
kart daugiau.
Dvi dienas keliaudamas po Lietu
vą Arūnas Čiuberkis buvo giliai su
krėstas hospitalizuotų vaikų likimu.
Tai vaikai, kuriuos pagimdžiusios mo
tinos palieka ligoninėse. Kūdikių na
muose nėra laisvų vietų, todėl mažy
liai priversti gyventi ligoninėse, kur
nėra jokių sąlygų vaiko ugdymui, me
tus ar daugiau. Gydytojas kalbėjo Lie
tuvoje sutikęs daug pasišventusių
žmonių, pamatęs gerų ugdymo centrų
ir mokyklų. Ir vis dėlto A. Čeburkis
siūlo skelbti vajų: nešti tuos hospitali
zuotus vaikus į Seimą, į ministerijas,
tada labai greitai jų problema bus
išspręsta. Prisiminkime, kaip įsikūrė
draugija ’’Viltis“ - po tėvų piketo su
vaikais invalidais prie savivaldybės...
Erika Umbrasaitė

’’Vaiko tėviškės namų“ naujienos
Marijampolės statybininkai neriasi
iš kailio, kad pagalbos fondo ’’Vaiko
tėviškės namai“ (VTN) kuriamas so
cialinis centras savo inauguracinę
šventę čia galėtų švęsti ateinantį vi
durvasarį. Baigiami statyti aštuoni
Šeimyniniai namai. Jei pinigų nepri
trūksime, birželio pabaigoje statybi
ninkai bus pasirengę namų šeiminin
kams ir garbės šemininkams įteikti
raktus. Nameliai yra gražūs, erdvūs ir
patogūs. Kiekviename iš jų galės įsi
kurti iki dešimties našlaičių. Iškilmin
gą namų šventinimą ir raktų įteikimo
šventę numatoma surengti per Žolinę
(rugpjūčio 15 d.). Visus rėmėjus ir
bičiulius kviečiame joje dalyvauti.
Nuo balandžio 11d. iki gegužės 6
d. Marijampolės pedagoginėje mo
kykloje įvyks kandidačių į našlaičių
motinas kursai, kuriems vadovaus
Pedagoginės mokyklos direktoriaus
pavaduotojas Vytautas Viliūnas. Kur
suose galės dalyvauti 20-25 kandida
tės. Išlaikiusios egzaminus ir laimėju
sios konkursą, jaunos moterys gaus
įgaliojimą suformuoti našlaičių šei
mas. Konkurso keliu teks išrinkti
’’Vaiko tėviškės namų“ centro direkto
rių, sudaryti administracinę tarybą ir
paskirti įvairius pagalbinius pareigū
nus, kad čia būtų galima autonomiškai
tvarkytis.

’’Vaiko tėviškės namams“ baldus
parūpinti yra pažadėjusi viena lab
daros organizacija Italijoje. Tik iki šiol
dar nėra išspręsta jų atvežimo proble
ma. Tikimės, kad tai finansuos ta pati
organizacija.
Našlaičių vardu esame labai dėkin
gi visiems geradariams, kurie dosniai
remia Marijampolės projektą, linkė
dami, kad jis būtų greitai įgyvendin
tas. Ypač aktyviai aukas renka Kana
dos lietuvės katalikės moterys, kurių
pirmininkė p. Angelika Suhgailienė iš
Toronto neseniai VTN perdavė 10000
JAV dol. Tuo pačiu metu Hamiltono
lietuvių katalikių moterų pirmininkė
p. Zosė Rickienė iš Hamiltono per
siuntė 15200 Kanados dolerių. Nema
žai ’’Vaiko tėviškės namų“ rėmėjų
JAV savo auką atsiuntė per Lietuvių
katalikų religinę šalpą. Australijos
lietuviai taip pat dosniai remia ’’Vaiko
tėviškės namus“.
VTN centrą Kaune retkarčiais ap
lanko lietuvių Raudonojo Kryžiaus
atstovas E. M. Kiužauskas iš Vokieti
jos, kuris visada apdovanoja našlai
čius pinigais, apranga ir žaislais.
Balandžio 19 d. Vilniuje Viršuliškėse bus iškilmingai šventinami pir
mojo SOS Vaikų kaimo Lietuvoje pa
matai. Kaimą stato viena suomių sta
tybinė įmonė. Daugelis namų bus at

vežti iš Suomijos ir čia surenkami.
Konkurso keliu iš 26 pasisiūliusią
kandidatų buvo išrinktas kaimo direk
torius. Šios pareigos patikėtos Vil
niaus universiteto greitosios pagalbos
ligoninės gydytojui ginekologui dr. D.
R. Druskiui. Kaimo statyba bus galuti
nai baigta gruodžio mėnesį, bet gyve
nimas jame prasidės jau vasaros pa
baigoje, kai bus įrengti pirmieji namai.
Kaimo statybą ir jo išlaikymą finan
suoja tarptautinė našlaičių globos
organizacija SOS Kinderdorf Interna
tional.
Labai nuoširdžiai dėkojame vi
siems VTN aukų rinkėjams Kanadoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Aust
ralijoje ir kitur. Lietuvos našlaičiai
kasdien prašo Dievą, kad gausiai atly
gintų dosniems geradariams.
Primename VTN atstovų adresus:
Kanadoje - A. Sungailienė, 1 Aberfoyle Cr., Suite 1106, Etobicoke, Ont
Canada M8X 2X8; JAV - Lithuanian
Catholic Religious Aid, 351 Highland
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207, USA;
Australijoje - A. Kramilius, 83 Queen
st., Canley Heighhts 2166, Australia.
Kituose kraštuose: Msgr. A. Jonušas,
Via Casalmonferrato 20, 00182
ROMA, Italia.

Kun. Vytautas Kazlauskas
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Arba taisyti, arba parduoti - trečio kelio nėra
Neseniai ”EL“ redakcijoje Vilniuje
lankėsi Londone gyvenantis Vladas
Gedmintas. Į Lietuvą jis buvo atvykęs
kaip ’’Baltech International Associa
tes“ vadovaujantis direktorius. Jis pa
deda įgyvendinti Jungtinių Tautų pa
galbos Rytų ir Centrinei Europai pro
jektą. Apie tai plačiau - viename iš ar
timiausių ”EL“ numerių. Šįkart patei
kiame V. Gedminto išsakytas mintis
dėl Lietuvių namų Londone ir Sody
bos Bordone. Priminsime, kad jis yra
Namų atnaujinimo grupės (arba per
tvarkymo vieneto) pirmininkas.
- Padėtis labai paprasta: Namus
reikia arba taisyti, arba parduoti. Tre
čios išeities nėra.
V. Gedmintas priminė, jog šiemet
įvykusiame DBLS ir Lietuvių namų
akcinės bendrovės akcininkų nepa
prastajame suvažiavime buvo priimta
rezoliucija, kad valdyba turi teisę
paimti paskolą iki 300 000 svarų Na
mų ir Sodybos remontams ir pakeiti
mams. ’’Pabrėžiu: turi teisę, o ne pri
valo, - kalbėjo V. Gedmintas. - Pasko
los ėmimas yra normalus, nūdienos
firmų veikloje įprastas dalykas. Biznis
šiandien nevyksta kaip anksčiau.“
- Rizikos yra kiekviename projek
te, kiekviename darbe. Rizikuoji ir per
gatvę eidamas, o ypač čia Vilniuje va
karais vaikščiodamas - ne vienas pa
žįstamas mane gąsdino, kad gali api
plėšti ir primušti, - pajuokavo V. Ged
mintas. O po to jau rimtai tęsė: - Ne
galima nieko nedaryti. O kaip minė
jau, tėra du keliai. Jeigu nieko nedary
sime, Namai visiškai sugrius. Šiuo
metu yra kritiška padėtis. Vien šiemet
Namų atnaujinimui reikia išleisti arti
200 000 svarų (įvairiems būtiniems
darbams lauke ir viduje).
Anot V. Gedminto, siekiant išsau
goti Britanijoje lietuvybę labai svarbu
įvairiapusis bendradarbiavimas su
Lietuva, užmegzti ir palaikyti su ja ne
tik kultūrinius, bet ir biznio, ekono
minius ryšius. Ne visi Britanijos lietu

viai pakankamai gerai moka lietuviš
kai. Pagyvėję kontaktai su Lietuva pa
dėtų ištaisyti tą spragą. Namuose gali
ma įsteigti biznio centrą, kuris būtų
naudingas ir atvažiuojantiems iš Lie
tuvos žmonėms - čia jie galėtų rasti
informacinės literatūros, pasinaudoti
kompiuteriais ir kita technika, betar
piškiau bendrauti su britų firmomis.
Pertvarkius Namus čia galima įrengti
gerą viešbutį (20 kambarių), kur galė
tų apsistoti biznieriai. V. Gedminto
nuomone, Lietuvių namuose galėtų
įsikurti ir naujoji Britanijos-Lietuvos
draugija, kurios būstinė kol kas amba
sadoje. Pasak V. Gedminto, rekonst
ruoti Lietuvių namai duotų pelno - jų
apyvarta per metus siektų 400 000
svarų, 360 000 būtų išlaidos, 40 000
pelnas (čia turimas galvoje ir skolos
apmokėjimas). Tai turi būti išnagrinė
ta ir patvirtinta.
V. Gedminto nuomone, nepriimti
ni pasiūlymai parduoti Lietuvių na
mus ir nupirkti pigesnį, mažesnį pas
tatą. ’’Jeigu bus mažesnės patalpos,
bus menkesnės galimybės lietuviškai

veiklai, be to, būtų palaidoti visi pla
nai gauti didesnių pajamų. Negali būti
jokios kalbos apie Namų Londone
pardavimą, taip sukaupti pinigų Sody
bos tvarkymui. Mes, lietuviai, turime
turėti savo politinės ir kultūrinės veik
los, biznio centrą, ir jis turi būti sosti
nėje.“ V. Gedmintas taip pat pasisako
prieš Sodybos pardavimą. ” Tai puiki
vieta. Sodyba labai svarbi puoselėjant
lietuvybę - ten vyksta įvairūs Britani
jos lietuvių renginiai, pavyzdžiui,
skautų, kuriuose mielai dalyvauja jau
nimas, čia jis skatinamas nepamiršti
savo lietuviškų šaknų. Sodyba reika
linga mums, mūsų vaikams. Ji gali pa
sitarnauti ir iš Lietuvos atvykstantiems
lietuviams, čia galima tęsti ir tobulinti
Lietuvių namų biznį“, - kalbėjo V.
Gedmintas. Jis sakė, kad tarp jaunes
nės kartos Britanijos lietuvių nežino
nė vieno, kuris norėtų parduoti Sody
bą. V. Gedmintas teigė, kad Anglijoje
tarp lietuvių buvo paskleista anketa su
klausimu apie Sodybos ateitį, 90 pro
centų atsakiusiųjų pasisakė už tai, kad
Sodyba nebūtų parduota.

Lietuvių namuose Londone (iš kairės): Balys Butrimas, Vladas
Gedmintas, Juozas Maslauskas ir Jaras Alkis.

DBLS Headley Park skyriaus susirinkimo rezoliucija
DBL S-gos Headley Park sky
riaus metinis susirinkimas, įvykęs
1994 m. vasario 26 d., priėmė tokią
rezoliuciją DBL S-gos ir LNB meti
niam susirinkimui, įvyksiančiam
1994 m. balandžio 16-17 dienomis:
1. Headley Park skyrius siūlo,
kad pinigai, pasiskolinti užstačius
Sodybą, būtų naudojami neatidėlio
jamam Sodybos remontui, o ne
kuriam nors kitam projektui.
2. Šis susirinkimas siūlo, kad
Headley Park namas ir žemė taptų
atskira ir nepriklausoma uždarąja
kompanija, turinčia atskirą valdy

bą, kas garantuotų jai ateitį. Dabar
tinių akcininkų interesai galėtų būti
patenkinti išleidžiant į apyvartą
vieną akciją naujoje kompanijoje
už kiekvieną LNB turimą akciją.
3. Šis susirinkimas reikalauja di
rektorių valdybos patvirtinimo, kad
akcininkai, sutikę duoti direkto
riams leidimą paimti 300 000 svarų
skolą, nepritarė ar nedavė leidimo
Namų atnaujinimo grupės pasiūly
tai schemai ar kokiam kitam namų
atnaujinimo projektui.
4. Šis susirinkimas su nerimu ir
susirūpinimu svarsto praėjusiame

nepaprastame susirinkime priimtos
rezoliucijos antros dalies būsimas
pasekmes. Minėtoji rezoliucijos
dalis netiesiogiai siūlo Lietuvių
bendruomenės nariams atimti bal
savimo teises. Susirūpinimą kelia ir
plačiai skleidžiami gandai, kad kai
kas iš Direktorių Valdybos mano,
jog DBLS nariai neturi teisės bal
suoti jiems proporcingai skirtomis
LNB akcijomis, kurių DBLS turi
daugiau nei 51 proc.

Joy Millar,
Garbės sekretorius

Atgarsiai

Kritikuojant dabartį nereikia pamiršti praeities
Aš irgi noriu pareikšti savo nuo
monę apie S. Kasparo neseną pasisa
kymą (”EL“ Nr. 12) dėl vieno Z. Juro
laiško (paskelbtas pernai ”EL“ Nr.
51). Kadangi maždaug 18 metų aš bu
vau Lietuvių namų bendrovės (LNB)
direktorius, noriu ir turiu protestuoti
prieš S. Kasparo užgaules buvusiųjų
LNB direktorių (tarp jų ir Z. Juro)
adresu. Manau, reikia gerbiamiesiems
skaitytojams šį bei tą priminti.
S. Kasparas yra buvęs Lietuvių na
mų bendrovės direktorius, man teko
su juo kurį laiką (berods, 3 metus)
kartu dirbti. Per direktorių valdybos
posėdžius jis buvo priešingas daugu
mai valdybos projektų. Jeigu, pavyz
džiui, 6 valdybos nariai (iš 7) nesutik
davo su S. Kasparo nuomone ir jo pa
siūlymais, jis išeidavo iš posėdžių
(žiūr. protokolų knygą). Nesutikai su
jo pasiūlymais - jo nuomone, esi kvai
las. Kada jis nebuvo išrinktas į valdy
bą antrajai kadencijai, pradėjo savo
laiškais per ”EL“ šmeižti Didžiosios
Britanijos lietuvių sąjungą, jos pirmi
ninką ir sąjungos narius. Pagaliau di
rektorių valdyba nutarė uždrausti jo
straipsnius spausdinti ”EL“. Tada S.
Kasparas pradėjo savo šmeižtus apie
DBLS ir LNB skleisti Amerikos ir

Kanados lietuvių spaudoje. Daug kas
nepamiršo, kas buvo rašoma: esą pir
mininkas yra lenkas (jis yra gimęs
okupuotame Vilniaus krašte); vienas
labai gabus ir darbštus direktorius - to
torius (jo protėviai buvę Lietuvos to
toriai); pora direktorių, dar brežnevi
niais laikais lankęsi Lietuvoje (aplan
kyti savo tėvų), buvo apšaukti raudo
naisiais, o Lietuvių Namai, jo nuomo
ne, pasidarė raudonas kampelis... Ne
galėdama toliau nereaguoti į tokius
šmeižtus, DBLS direktorių valdyba
pasiūlė per metinį suvažiavimą S. Kas
parą pašalinti iš sąjungos narių. Su
važiavimas dauguma balsų tam pri
tarė, bet jam pasiūlė: atsiprašyti arba
būti pašalinam. Jis pasirinko antrąjį
kelią. Tai buvo pirmas toks atsitikimas
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos
istorijoje, kad būtų pašalintas jos narys.
Savo laiške ”EL“ S. Kasparas rašo,
kad senais laikais Lietuvių namų
direktoriai save laikė išminčiais ir ge
rai nusimanančiais vadovais; jeigu kas
nors pasipriešindavo jų vadovavimui,
buvo nemėgstami. Galbūt p. Kasparas
pamiršo, kad direktorius išrinkdavo
visuotinis suvažiavimas, patikėdamas
tvarkyti Lietuvių namų bendrovės ir
DBLS reikalus.

S. Kasparas sako, dabar į direk
torių valdybą atėjo jaunų žmonių
(mano žiniomis, tai yra tik P. Marke
vičius). Be to, anot jo, per 50 metų jo
kio kapitalinio remonto Lietuvių na
muose nebuvo. Reikėtų priminti, kad
prieš keletą metų buvęs LNB direk
torių pirmininkas VI. Dargis pasis
tengė, kad namai būtų iš lauko aptvar
kyti - nudažyti, viduje įrengti elektros
ir priešgaisriniai įrenginiai. Kiek at
menu, tie darbai kainavo 50.000 sva
rų. Mes tą darėme savo finansinėmis
pajėgomis, o nelįsdami į milžiniškas
skolas, kokias numato dabartinė val
dyba. Gerai sako Z. Juras, kad dabar
tinė valdyba yra debesų pasaulyje ir
bankrotas stovi prieš akis.
Aš visiškai sutinku, kad Lietuvių
namams yra reikalingas remontas. Bet
nebūkime optimistais. Nereikia pasiti
kėti pertvarkymo vieneto svajonėmis
ir jo narių pasakymais, kad pertvar
kius Lietuvių namus juose apsigyvens
tūkstančiai turistų ir žmonių iš Lietu
vos (turtingųjų), kad jie mokės po
60.00 svarų už parą ir mes būsime lai
mingi. Atsiminkime, kad Didžiojoje
Britanijoje yra krizė.
Balys Butrimas
Londonas
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Sportas

Lietuvaitės pelnė bronzą
Birmingeme
Balandžio 4 d. Anglijoje, Bir
mingeme, baigėsi Europos stalo te
niso čempionatas. Lietuvos stalo
tenisininkės Rūta Garkauskaitė ir
Jolanta Prūsienė moterų dvejeto
varžybose laimėjo bronzos meda
lius ir pasidalijo 3-4 vietomis su
prancūzėmis S. Plaisant ir A. Boileau. Moterų dvejeto čempionių
vardus iškovojo vengrės Kristina
Toth ir Ksila Batorfi, finale nugalė
jusios Rusijos atstoves.
Moterų vieneto varžybose visos
trys mūsų žaidėjos (dar K. Totilaitė) laimėjo pirmojo rato susiti
kimus, pateko tarp 64 stipriausiųjų,
bet antrame rate visų trijų laukė ne
sėkmė. Vyrų vieneto susitikimus
mūsiškis G. Juchna pralaimėjo
čempionato pradžioje.

Plaukikai Paryžiuje
Paryžiuje vykusiame pasaulio
plaukimo taurės etape dalyvavo
trys Lietuvos plaukikai - vilnietė
Laura Petrulytė, panevėžietis Arū
nas Savickas ir kaunietis Nerijus
Beiga. Net trijose distancijose mū
sų krašto atstovai pateko į finalus.
Laura Petrutytė 50 m (25,61 sek.) ir
100 m (56,41 sek.) plaukimo lais
vuoju stiliumi distancijose užėmė
4-as vietas ir pasiekė naujus Lietu
vos rekordus. A. Savickas plauki
me 200 m nugara buvo aštuntas,
devintą vietą užėmė įveikdamas 50
m ir dvyliktą - 100 m. N. Beiga 50
m nuotolį krūtine įveikė per 29,31
sek. ir buvo tryliktas. 100 m nuo
tolyje jis buvo keturioliktas.
Pasaulio taurės plaukimo varžy
bos Paryžiuje baigėsi dviem pasau
lio ir trimis Europos rekordais. Pa
saulio rekordus pasiekė prancūzai F. Espozitas 200 m peteliške nu
plaukęs per 1 min. 53,05 sek., F.
Schotas 50 m nugara - 24,60 sek.
Europos rekordus pagerino A.
Popovas (Rusija), laimėjęs ir 50 m
bei 100 m nuotoliuose laisvuoju sti
liumi, įveikęs 100 m nugara per
52,56 sek., A. Džiabura (Ukraina) 50 m krūtine 27,20 sek., L. Vigarani (Italija) - 200 m nugara mote
rims - 2 min. 7,30 sek.

Raimundas Mažuolis
Pasaulio plaukimo taurės
varžybų rikiuotėje užima
antrąją vietą
FINA (Tarptautinė plaukikų mė
gėjų federacija) paskelbė šių metų
pasaulio taurės varžybų galutinius
rezultatus.
Sportininkai galėjo startuoti vi
suose septyniuose etapuose (pirma
sis buvo surengtas sausio 1-2 d.
Hongkonge, paskutinis - kovo 2627 d. Paryžiuje), bet įskaitomi buvo
keturių sėkmingiausių startų (užim
tų vietų) rodikliai.
Sprinto - 50 m ir 100 m - lais
vuoju stiliumi klasifikacijoje nu
galėjo dukart olimpinis čempionas
Aleksandras Popovas iš Rusijos 110 taškų. Antrąją vietą užėmė
Lietuvos olimpietis Raimundas
Mažuolis - 95, trečiąją - Vladimiras
Pušnenka (Rusija) - 78.

Įskaiton įtrauktų laimėtų geriau
sių vietų atžvilgiu A. Popovo ir R.
Mažuolio rezultatai vienodi, bet ru
sas gavo papildomų taškų už pa
siektus pasaulio rekordus.
Šarūnas Marčiulionis sako,
jog Lietuva dabar gražesnė
nei prieš penkerius metus
Kovo pabaigoje iš JAV per
Frankfurtą kelioms savaitėms į Lie
tuvą parskrido Šarūnas Marčiulio
nis, kuris dėl kojos traumos pri
verstas praleisti šį NBA sezoną. I
’’Lietuvos ryto“ klausimą, ar į Lie
tuvą atkeliavo tėvynės ilgesio pa
akintas, ar Čia turi dar kokių nors
tikslų, Šarūnas atsakė, jog į gimtinę
visada traukia, o planų yra įvairiųir dėl Lietuvos krepšinio lygos rei
kalų, ir dėl viešbučio, ir kitokių.
Kiek vėliau į Vilnių atvyko ir Šarū
no draugė - amerikietė Kristin
Schuler. Ji antrą kartą lankosi Eu
ropoje, pirmą kartą Lietuvoje. Kris
tin baigusi žurnalistiką (beje, Š.
Marčiulionis - taip pat diplomuotas
žurnalistas), gyvena San Antonijo
mieste. Kristin dabar atitolusi nuo
žurnalistikos, padeda tėvui, kuris
anksčiau buvo ’’Golden State Wa
rriors“ komandos treneriu, o dabar
dirba ’’Sacramento Kings“ koman
doje antruoju treneriu. Be to, do
misi modeliavimu.
Europos taurės finale...
arbitras iš Lietuvos
Kaip pranešė ELTA, Europos
moterų krepšinio taurės turnyro
finalinių rungtynių Poznanėje (Len
kija) arbitrai buvo lietuvis Romual
das Brazauskas ir graikas Stelianos
Koukoulekidis. Susitiko CFT Co
mo (Italija) - Domą Godella (Ispa
nija), rezultatas 79-68 (40-26).
R. Brazauskas - pirmasis krepši
nio arbitras iš Lietuvos, kuriam te
ko garbė būti Europos taurės tur
nyrų finalinių rungtynių arbitru.
Nors jam dar tik 33-eji, jis jau septyneri metai kaip tarptautinės kate
gorijos teisėjas.
Grįžęs iš Poznanės, R. Brazaus
kas Eltos korespondentui Saliamo
nui Vaintraubui papasakojo:
- Iš viso teko apie 30 kartų būti
oficialių tarptautinių rungtynių tei
sėju, iš to skaičiaus apie 20 - šį se
zoną. Taigi jis kol kas man labiau
siai ženklus. 1993-1994 metais 14
kartų buvau Europos taurių turnyrų
rungtynių teisėjas. Šias pareigas te
ko atlikti taip pat Barselonos olim
pinėse žaidynėse, per Europos vyrų
čempionatų atrankinius susitiki
mus. Susidarė plati ’’geografija“ nuo Ispanijos iki Turkijos.
Gimiau Biržuose, esu dabartinio
Lietuvos krepšinio rinktinės trene
rio, buvusio biržiečio Vlado Garas
to auklėtinis. Dešimt metų (19831993) buvau Nemėžio (Vilniaus ra
jonas) vidurinės mokyklos fizinio
auklėjimo ir geografijos mokytojas,
nuo 1993 m. - profesionalus sporto
darbuotojas.
Šiuo metu tarptautinėms krepši
nio varžyboms kviečiami dar trys
arbitrai iš Lietuvos: Virginijus Dovidavičius (Kaunas), Kęstutis Pilipauskas (Kaunas), Juozas Storpirš
tis (Jonava).

Britanijos-Lietuvos draugija
Kviečiame Britanijos lietuvius dalyvauti Britanijos-Lietuvos
draugijos veikloje. Draugijos tikslas yra plėtoti politinius, eko
nominius, mokslinius ir kultūrinius ryšius tarp Britanijos ir Lie
tuvos. 1994 m. vasario 16 d. įvykusiame steigiamajame susi
rinkime Britanijos-Lietuvos draugijos pirmininku buvo išrink
tas lordas Ennals.

Laukiame visų, ypač jaunimo.
Besidominčius draugijos veikla prašome kreiptis šiuo adresu:

Imsrė Sabaliūnaitė,
Britanijos-Lietuvos draugijos valdybos sekretorė,
17 Essex Vilias,
London W8 7BP.
Tel. 071-938-2481.
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SKAUTIŠKUOJU
KELIU
LSS Europos Rajono
vadijos posėdis įvyks šv.
Jurgio dieną, balandžio
23-ąją, 13.00 vai., Uk
rainiečių klubo patal
pose., 27 Charnwood
Str., Derby.
Kviečiu visus skautininkus
ir skautininkes, vadovus ir
vadoves posėdyje dalyvauti.

V. s. Jaras Alkis
Rajono vadas

NORI SUSIRAŠINĖTI
Noriu susirašinėti su Didžiosios
Britanijos lietuviais. Man 19 metų,
esu Panevėžio aukštesniosios tech
nikos mokyklos studentė.

Mano adresas:

Sandra Urbonaitė,
Dainavos 18-10,
5300 Panevėžys,
Lietuva.

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA
LONDONE
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono
centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro:
26, 48, 55.

LONDONE
EUROPEAN LIAISON
GROUP
Kiek anksčiau "EL“ buvo rašyta
apie Europos Sąjungos parlamento
rinkimus ir Jungtinės Karalystės
etninių bendruomenių dalyvavimą
juose.
Buvo sudarytas pagalbinis darbo
komitetas tam darbui organizuoti:
Pirmininkė - Rūta Abakuks (latvė);
kopirmininkas Olgierd Stepan (len
kas); nariai: R. Mackay (čekė), P. Asipowich (baltarusė), A. Rynkewicz
(lenkas), A. Zelenko (ukrainietis).
Komiteto darbo ir pasiryžimo
dėka 1994 metų balandžio 19 dienos
vakare Lenkijos ambasadoje įvyks
pirmasis Europos Sąjūdžio susitiki
mas - mitingas, jame European Liai
son grupės nariai susitiks su Rytų ir
Vidurio Europos ambasadų atstovais.
To renginio pavadinimas "Europos
Sąjunga ir jos ateitis“, jam vadovaus
Sir Anthony Meyer (buvęs Britų par
lamento narys), dabar Europos Są
jūdžio politinis direktorius. Kiti va
karo kalbėtojai: Derek Enright M. P.
(buvęs Europos Parlamento narys),
jo kalbos tema: "Europos Parla
mentas - Europos Sąjungos konstitu
cija“; Stephen Woodard - Europos
Sąjūdžio direktorius, jo tema "Bend
ros europinės būsenos ir saugumo
reikalai“; Ermest Wistrich CBE "Europos Sąjunga ir jos išplėtimas“.
Po šių kalbų vyks bendri debatai.
Vakaro pabaigoje dalyviams numato
mas priėmimas.
Keičiasi laikai - dar ne taip seniai
European Liaison Group žmonės de-

DBLS IR LNB
METINIS SUVAŽIAVIMAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių
Namų Bendrovės akcininkų suvažiavimas įvyks 1994 m.
balandžio 16-17 dienomis Lietuvių Namuose, Londone.
Kviečiame DBLS skyrius, LNB akcininkus, organizaci
jas ir visuomenę suvažiavime dalyvauti.
Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 43-asis metinis akcininkų
susirinkimas (balandžio 16 d. 5 vai. popiet) vyks pagal šią darbot
varkę:
L Patvirtinti protokolą akcininkų susirinkimo, įvykusio 1993 m.
balandžio 24-25 dienomis.
2. Išklausyti, svarstyti ir priimti Direktorių valdybos ir revizorių
pranešimus ir metinę apyskaitą už metus, pasibaigusius 1993 m.
spalio 31d.
3. Išrinkti direktorius - atidedama balandžio 17 d.
4. Patvirtinti bendrovės revizorius Weston Kay & Co.
5. Svarstyti kitus eilinio pobėdžio bendrovės reikalus.
Kandidatus į valdybą galima siūlyti raštu, pridedant kandidato
sutikimą būti renkamu, ne vėliau kaip 14 dienų prieš akcininkų
suvažiavimą, arba akcininkų suvažiavimui sutikus, suvažiavimo metu.
Kandidatai turi turėti bent po vieną akciją.
Akcininkai turi teisę dalyvauti ir balsuoti metiniame susirinkime,
gali įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir toks įgaliotasis gali būti ir ne
akcininkas. Įgaliotasis asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nuro
dantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir
jų skaičių.

Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės metinės apyskaitos kopija
bus pasiųsta kiekvienam akcininkui, pranešusiam savo adresą ir
pareiškusiam norą apyskaitas gauti.

DBLS ir LNB direktorių valdyba
monstravo prie Lenkijos ambasados
prieš komunistinę valdžią toje šalyje.
Šiandien European Liaison Group
žmonės bus tos ambasados svečiais.
Gal kam bus neaišku, kam tas vis
kas reikalinga? Atsakymas vienas - vi
sos Rytų ir Vidurio Europos tautos
laukia savo eilės įstoti į Europos Są
jungą. Mums čia Britanijoje gyvenan
tiems ir dalyvaujantiems Europos Par
lamento rinkimuose būtina išrinkti to
kius žmones, kad jie neblokuotų mūsų
krašto priėmimo į Europos Sąjungą.
Minėtame renginyje dalyvavimas
su pakvietimais.
Stasys Kasparas

VELYKŲ ŠVENTĖS
Kaip ir visuomet, šiais metais
daugelis Londone gyvenančių lietuvių
Velykų rytą skubėjo į Šv. Kazimiero
bažnyčią, kur 8 valandą prasidėjo
prisikėlimo apeigos.
Velykų ryto oras buvo labai šaltas
(šalna nubalino lauke stovėjusių auto
mobilių langus), bet diena saulėta.
Važiuoti automašina tikrai buvo ma
lonu - pustušti keliai, atrodė, tarsi
miestas būtų išmiręs.
Į lietuvių bažnyčią prisirinko daug
žmonių, ji.buvo beveik pilnutėlė, se
niai čia jau teko matyti tiek daug tau
tiečių. Tarp jų buvo daug iš Lietuvos
atsilankiusių jaunuolių.
Iškilmingas prisikėlimo apeigas
atliko iš Lietuvos atvykęs kunigas dr.
Leonas Lešinskas, MIC, Marijampo
lės Marijonų rūmų prižiūrėtojas. Jis
pasakė tai dienai skirtą labai prasmin
gą pamokslą. Nors kunigas jau yra
garbaus amžiaus, bet jo balsas labai
. ryškus, garsus, malonus, tad ir senes
nio amžiaus apkurtusia ausimi žmo
gus negalėjoje neišgirsti.
Po mišių lietuviai vieni kitus svei
kino šv. Velykų proga ir pasišneku
čiavę skirstėsi į namus. Tą dieną baž

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS PAGRINDINIS LIETUVIŲ
SĄSKRYDIS
Tautos šventės minėjimas - Lietuvių sąskrydis įvyks
Wolverhamptone, šeštadienį, rugsėjo 17 dieną.
Rengėjas - DBL S-gos Wolverhamptono skyrius

nyčios svetainė buvo uždaryta. Jokių
bendrų visiems susiėjimų ar Mar
gučių pietų šiais metais nebuvo
suruošta nei Lietuvių Namuose, Lon
done, nei Lietuvių Sodyboje, kaip
būdavo anksčiau.
Klemensas Tamošiūnas
Eltos korespondentas Londone

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Pastaruoju metu fondas gavo
šias aukas:
200 svarų - per S. Lauruvėną iš
nustojusio eiti "Anglijos lietuvių
biuletenio“ fondo Mančesteryje, 50
svarų - per DBL S-gos Lietuvių
Sodybos skyriaus pirmininką Algį
Klimą.
Be to, gautas didelis drabužių ir
žaislų kiekis vaikams iš St. Joseph
R. C: School, Waltham Cross ir
Baptist Church, Waltham Cross.
Apie fondo tikslus ir Lietuvos
vaikų vargus mokyklos vadovybę ir
baptistų bažnyčios lankytojus supa
žindino Angela Kmitienė.

******
Fondo vadovybė gavo Lietuvos
sveikatos apsaugos ministro prof.
Jurgio Brėdikio laišką, kuriame in
formuoja apie iš Jungtinės Karalys
tės į Lietuvą atvežtą vieną JAV ka
ro ligoninę. Jis rašo, kad pernai
rugsėjo 28 - spalio 19 dienomis
Lietuvą pasiekė 33 sunkvežimiai.
Visas jais atgabentas turtas buvo iš
dalintas 27 ligoninėms. Išdalinimo
aktai perduoti Lietuvos Seimo so
cialinių reikalų komitetui ir JAV
ambasadai Vilniuje. Ši humanitari
nė pagalba krašto ligoninėms yra
didžiai vertinama jose dirbančių
daktarų ir ligonių.
Stasys Kasparas
LIETUVOS AMBASADA
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

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

PASAULYJE
Popiežius meldė taikos
Popiežius Jonas Paulius II savo
tradiciniame pamoksle "Urbi ei
Orbi“ ("Miestui ir pasauliui“) prašė
taikos pasauliui, pasmerkė naciona
lizmą ir karą.
Popiežius pasakė, jog jis siunčia
laišką valstybių vadovams, kuria
me ragina saugoti šeimą "kaip pačią brangiausią vertybę“. Jonas
Paulius II palinkėjo laimingų šven
tų Velykų 57 pasaulio tautų kalbo
mis (taip pat ir lietuviškai). Švento
jo tėvo pamokslas buvo transliuoja
mas į 60 šalių.

Padės surasti
pasimetusius vaikus
Jungtinių Tautų Organizacijos
pabėgėlių komisariatas paruošė
kompiuterizuotą programą, įgali
nančią padėti surasti savo šeimos
narius ar artimuosius nuo karo bu
vusioje Jugoslavijoje nukentėjusiems ir pasimetūsiems vaikams. 0
jų tikrai nemažai. Dabartiniais duo
menimis - daugiau nei 60 tūkstan
čių, dažnai nežinančių nei savo var
do, nei pavardės, turinčių tik pravar
des. Apie parengtą programą Žene
voje pranešė Pabėgėlių komisariato
atstovė Sylvana Foa.

Apaštalas Paulius - pavyzdys žurnalistams
Turine įvyko apskritojo stalo dis
kusija, kurią surengė Italijos katali
kiškos spaudos unija. Kreipdamasis
į renginio dalyvius, vietos arkivys
kupas kardinolas Giovanni Saldarini
pastebėjo, jog šiais laikais tapo
blogu įpročiu platinti tik neigiamo
pobūdžio žinias. Žurnalistai turėtų
daugiau rūpintis, kad skaitytojai,
klausytojai ar žiūrovai iš socialinės
komunikacijos priemonių skleidžia
mos informacijos pasisemtų taip pat
ir vilties bei pasitikėjimo. Kardino
las Saldarini katalikams žurnalis
tams pavyzdžiu iškėlė apaštalą Pau
lių, pavadindamas jį pirmuoju ir
aistringu Gerosios Naujienos skel
bėju, nukeliavusiu 8 tūkstančius ki
lometrų, kad ją išgirstų ano meto
žmonės. Italijos katalikiškos spau
dos unijos prezidentas Paolo Scandaletti pažymėjo, jog pastaruoju me
tu žymiai sumažėjo pasitikėjimas
žurnalistų skleidžiama informacija.
Priežasčių reikėtų ieškoti keturiose
tendencijose, kurių aukomis dažnai
tampa šiandieniniai žurnalistaipaviršutiniškumas, ekshibicioniz
mas, sensacijų vaikymasis ir ciniz
mas. Bandydama kompensuoti pra
eityje neretai pasitaikiusias konformizno tendencijas, šiandieninė spau
da, norėdama įtikinti savo skaity
tojus, tiesiog bando rėkte išrėkti
propaguojamas tiesas.

S. Spielbergo filmo
sėkmė
Šiemet net septynis Amerikos
kino akademijos prizus - vadina
muosius Oskarus - gavo režisieriaus
Steveno Spielbergo filmas "Schind
ler's list“ (Šindlerio sąrašas). Ši isto
riniais faktais paremta kino juosta
pasakoja apie vokiečių pramoninką
Oskarą Šindlerį, nuo mirties dujų
kamerose išgelbėjusį 1000 Kroku
vos žydų.
Filmas "Schindler's list“ jau susi
laukė didžiulio pasisekimo Jungtinė
se Amerikos Valstijose ir Europos
šalyse.
Komentuodamas S. Spielbergo
filmo apdovanojimą septyniais Os
karais, Italijos kino ir teatro sąjun
gos pirmininkas Andrea Piersanti
pabrėžė, jog šis faktas parodo me
ninį ir idėjinį Hollywood'o brendi
mą. "Pagaliau buvo įsitikinta, kad ir
rimtas apie baisius dalykus pasako
jantis filmas gali turėti pasisekimą
Pagaliau imta vertinti filmus, kurie
kelia rimtas problemas ir nesiūlo
lengvų bei laimingų atsakymų“.

Vatikano radijo lietuviškųjų
laidų redakcijos žinios

