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Birželio 14-oįi - Gedulo ir vilties diena

Karšta vasaros pradžia
"Europos lietuvio“ skaitytojas 

Vakaruose geriau informuotas apie 
įai, kaip buvo pažymėtas sąjungi
ninkų išsilaipinimo Normandijoje 
50-metis. Sprendžiant iš renginių 
per televiziją, tai buvo įspūdingas 
jubiliejus. Trylikos Amerikos ir 
Europos šalių vadovų susitikimo 
abipus Lamanšo neužtemdė net pir
moji avarija tunelyje po šio sąsiau
rio vandenimis.

Tačiau apžvalgininkai iš karto 
atkreipė dėmesį, kad šventėje neda
lyvavo Rusijos ir Vokietijos vado
vai. Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
televizijai pareiškė, kad dėl to jis nė 
kiek nesiskundžia, o iškilmėse dar 
dalyvaus, nes jos tolydžio vyks vie
tovėse, kurias palaipsniui išlaisvin
davo sąjungininkų armija. H. Koh
lis pareiškė, kad jis manęs kitaip 
pažymėti metines.

0 antai BBC radijo stotis, ap
žvelgdama Didžiosios Britanijos 
spaudą, nesusilaikė ir metė repliką: 
prieš 50 metų Vakarai nepabūgo 
stipraus erelio, o šiais laikais ne
įveikia saujelės serbų nacionalistų, 
viešpataujančių Balkanuose ir tero
rizuojančių Bosnijos gyventojus.

Priekaištas visiškai logiškas: 
tarptautinė visuomenė, privertusi 
serbus atsitraukti nuo Sarajevo, vi
siškai bejėgė, kad šie paklustų 
Jungtinių Tautų ir Vakarų sąjungi
ninkų NATO bloke reikalavimams. 
Serbai ir toliau laiko apsiautę Go- 
raždės ir kitus miestus, nuolat ap
šaudo musulmonų ir kroatų ankla- 
vus, nors Ženevoje pasirašytos mė
nesio paliaubos.

Išsikvėpė ir Rusijos iniciatyva, 
sukėlusi tokį susižavėjimą Vaka
ruose, kai specialus prezidento B. 
Jelcino pasiuntinys V. Čiurkinas 
įkalbėjo serbus nusileisti JTO rei
kalavimams ir atsitraukti nuo Sara
jevo. Bet apžvalgininkai spėja, kad 
Maskvos diplomatinės pastangos 
atslūgo todėl, jog Bosnijos serbai 
įkalbinėja Rusijos pareigūnus ne
štumei jų į visišką pozicijų praradi
mą Balkanuose. Štai kodėl, kaip 
pranešė ’’Izvestijos“, Bosnijos ser
bų lyderis poetas R. Karadžičius 
penkias dienas viešėjo Maskvoje, 
neva atvykęs pasiimti M. Šolocho- 
vo literatūros premiją už, kaip buvo

Omahos paplūdimyje prieš pusę amžiaus įvyko kruviniausias mūšis tarp 
JAV pėstininkų ir vokiečių kariuomenės, žuvo 3000 amerikiečių karių. Čia 
įvyko svarbiausi Sąjungininkų išsilaipinimo Normandijoje 50-ųjų metinių 
renginiai.

Nuotraukoje: į iškilmes atvykę (iš kairės į dešinę) Čekijos preziden
tas Vaclav Havel, Lenkijos prezidentas Lech Walęsa, Danijos kar
alienė Beatrix, Norvegijos karalius Harold, Didžiosios Britanijos kar
alienė Elizabeth, JAV prezidentas Bill Clinton ir Prancūzijos prezi
dentas Francois Mitterrand. EPA-ELTA nuotr.

formuluota, "aukštą kūrybos mora
linį lygį“. R. Karadžičius susitiko 
su liberal u-demokratu V. Žirinovs- 
kiu, komunistų lyderiais, opozicija, 
palaikančia Bosnijos serbus...

Vos tik baigėsi parodomieji 
šventiniai skraidymai virš Laman
šo, Baltijos jūroje prasidėjo tikri 
koviniai jūros manevrai. Šiaip jie 
neatkreiptų mūsų dėmesio, bet vie
na aplinkybė verčia suklusti: tarp 
15 šalių - manevrų dalyvių yra 
Lenkija, Lietuva ir Rusija, taip pat 
neutralios šalys - Švedija ir Suomi
ja. Toks margumynas, turint galvo
je šių šalių praeitį ir dabartinį sta
tusą, verčia daryti išvadą, kad Lie
tuva įsitraukia į bendrą karinį žaidi
mą su kaimynu, kurio karinės ma
šinos sraigteliu neseniai buvo ir 
taip iškilmingai šio vaidmens atsi
sakė. Vakarams toks žaidimas pa
rankus: šitaip jie sumažina galimą 
pavojų sau...

Pastarąją savaitę Lietuvos poli
tikai ėmė kalbėti apie padidėjusį 
Rusijos diplomatinį aktyvumą va
dinamojo "artimojo užsienio“ at
žvilgiu. Vyksta derybos su Moldo
va dėl galimo 14-osios Rusijos ar
mijos išvedimo. Tęsiasi sunkūs Ru

Pažinimo link

sijos ir Estijos derybininkų susitiki
mai, ir jie neduoda rezultatų. Antra
dienį prasidėjo Lietuvos ir Rusijos 
eilinis derybų raundas. Deja, šį kartą 
buvo apeitas labai svarbus abiems 
pusėms klausimas - tranzitas iš 
Rusijos į Karaliaučių per Lietuvą. 
Kitas susitikimas įvyks tik rugsėjo 
mėnesį, o per visą karštą vasarą 
bus karšta ir numatomame "korido
riuje“ tarp Rusijos ir Karaliaučiaus.

Nėra jau tokie idealūs ir visų 
trijų Baltijos šalių santykiai. Lietu
vos premjero A. Šleževičiaus dery
bos Jūrmaloje su Latvijos kolega 
dėl keletos kilometrų ginčytinos 
ekonominės pasienio zonos jūroje 
sukėlė.estų priekaištų. Netrukus 
visi trys premjerai ginčus spręs 
Taline.

Iš tiesų, mūsų valdžios vyrai tar
si ir negalvoja apie vasaros atosto
gas, pasibaigus Seimo sesijai. Antai 
pranešta, kad prezidentas A. Bra
zauskas išvyks į Vokietiją, Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas išsiruošė į 
Siriją bei Egiptą...

Kaip sakoma, darbymetį ir ak
muo kruta. Lietuvai poilsis - perne
lyg didelė prabanga...

Česlovas Iškauskas

Taišeto lagerio kalinių 
susitikimas

Gegužės 28 d. Kaune susirinko 
praretėjęs (daugelis išmirė) būrys 
buvusių Taišeto ypatingojo režimo 
lagerio politinių kalinių. Tada jie 
buvo jauni, o dabar žilais plaukais, 
daugelis palinkę nuo gyvenimo 
naštos, bet kupini pasiryžimo dirbti 
Lietuvai, už kurią, jauni būdami 
kovojo, kentėjo patyčias, nužmogi
nimą, šaltį, badą. Taišeto taigoje 
moterys pjovė mišką, tiesė geležin
kelio liniją, statė namus, pjaustė 
žėrutį ir kt. Neretai einančius į dar
bą arba dirbančius arčiau kalinius 
sargybiniai nušaudavo, kad įbau
gintų kitus, kareiviai už tai būdavo 
paskatinami atostogomis, pinigais, 
tarnybiniais laipsniais. Susirinko 
likę gyvi iš 53 Taišeto ypatingojo 
režimo kolonijų prie Laisvės pa
minklo, čia giedojo "Lietuva bran
gi“, Lietuvos himną, padėjo gėlių. 
Nuo paminklo buvę kaliniai su tau
tine vėliava, kurią priekyje nešė 
buvęs 048 kolonos kalinys, dabar 
gyvenantis Tauragėje Pranas Kund
rotas, nuėjo prie Nežinomo karei
vio kapo, ten padėjo gėlių, vainiką. 
Įvyko mitingas. Buvęs politinis 
kalinys iš 048 kolonos Aleksandras 
Mikutavičius, dabar gyvenantis 
Kaune, priminė svarbiausius Lietu
vos istorijos įvykius, kovas už ne
priklausomybę. Lageryje parašytas

Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarna

Tremtinio dalia
* * *
Vėjas nerimsta. Taiga vaitoja.
Trankos perkūnas rūstus.
Mirksta vatinė. Permirko kojos: 
Pliaupia be galo lietus.

Leidžiame, pušį. Šakos įstringa.
Maumedis gal ją numuš? 
Trenkia perkūnas... gal pasigirdo? 
Guli negyvas žmogus.

Siunta kareiviai, keikia, rikiuoja, 
Guldo ant žemės visus.
Žuvusį žmogų matais nukloja - 
Šūvis mat buvęs taiklus. 

eiles skaitė Kęstutis Balčiūnas, 
buvęs net keturiose Taišeto ypatin
gojo režimo lagerio kolonose. Kal
bėjo to lagerio politkalinė Danutė 
Gvildienė ir kt.

Kauno Karmelitų bažnyčioje bu
vę Taišeto politiniai kaliniai išklau
sė mišių, kurias už juos ir už jų žu
vusius bendražygius aukojo bažny
čios klebonas Algimantas Keina, 
pasakęs tai progai skirtą pamokslą. 
Prie Lietuvos Didžiojo kunigaikš
čio Vytauto paminklo padėta gėlių.

Po to buvę Taišeto ypatingojo 
režimo lagerio kaliniai susirinko 
prie bendro stalo, kur dalinosi pa
čių atsivežtais sumuštiniais. Vyrų 
buvo mažai. Daugelis susirinkusių 
buvo moterys, patyrusios visą so
vietinių tardymų ir lagerių pragarą.

Prie stalo kalbėjo maldas, giedo
jo giesmes, dainavo patriotines dai
nas.

Tai pirmas toks Taišeto ypatin
gojo režimo lagerio politinių kali
nių susitikimas, jame dalyvavo apie 
60 žmonių. Tokius susitikimus nu
tarta rengti kasmet.

Kitose Kauno miesto vietose vyko 
dar du politinių kalinių susitikimai: 
tai Norilsko ir Karabaso lagerių.

Į visus tris susitikimus atvyko 
buvusių politinių kalinių iš visos 
Lietuvos.

* * *
Pučia pučia vėjas iš šiaurės, 
Neša ir verčia sniego pusnis. 
Batai suplyšę... Pirštinės kiauros. 
Šaltis suspaudžia. Dreba širdis.

Vartai atkelti - penketai slenka, 
Numeriai "puošia“ jųjų kupras; 
Šunys nerimsta. Keikias kareiviai - 
Varo prislėgtas brolių gretas.

Eina kolona - žmogus paslysta: 
Taigą sudrumsčia šūvių garsai...
Eina kolona... Sargyba pyksta: 
Žmogaus gyvybė - jai tik juokai...

Mintys apie mokslo metų pabaigą Vilniaus vidurinėje mokykloje, 
kuri jau ketveri metai vadinama prasmingu vardu - Lietuvių namai

Vėjas nerimsta. Taiga vaitoja.
Pliaupia be galo lietus.
Žmonės patyliais keikia konvojų - 
Koks jis be galo žiaurus.

Pučia ir pučia vėjas iš šiaurės. 
Neša ir neša sniego pusnis - 
Maldą dar šnabžda lūpos pamėlę:
- Viešpatie, leisk į tėvynę sugrįžt...

Tą šiltą birželio popietę Lietu
vių namų aktų salėje susirinko bene 
pati įspūdingiausia auditorija per 
visus mokslo metus. Prie mamos ar 
tėčio glaudėsi mažesni ir augesni 
sūnūs ir dukros, kuždėjo savas pa
slaptis, per ilgus nesimatymo mė
nesius išgyventus malonius ir ne vi
sai dalykus... O tuo tarpu mokyklos 
direktorius Alfonsas Rudys sveiki
no visus, iš toli ir arti atvykusius, 
kad pasidžiaugtų dar vienerių mok
slo metų pabaiga.

Rugsėjo pirmąją mokyklą pra
dėjo lankyti 133 moksleiviai, šian
dien metinius pažymėjimus gaus 
121. Kur pasidėjo tie dvylika vai
kų? Vieniems gal valios pritrūko, 
kiti, regis, tikėjosi čia lengviau bū
siant, treti tiesiog neištvėrė tėvelių 
ilgesio... Bet tie, kurie liko, mokėsi 
'•mi. Net 41 mokinukas pelnytai 
įavo gerus ir labai gerus pažymius. 
Visų jų pavardės buvo garsiai per

skaitytos, o laimingi tėveliai, bend
ramoksliai nepagailėjo plojimų. 
Tiesa, šeši mokinukai per vasaros 
atostogas turėtų pasimokyti, jei no
rėtų nuo rugsėjo pirmosios lankyti 
aukštesnę klasę. Bet šiaip vos vie
no kito pažymėjime yra žemesnių 
nei septynių balų įvertinimai.

Pasak direktoriaus pavaduotojo 
Aloyzo Bakšio, anksčiau, kai moks
leivio žinios būdavo labai labai ge
ros, su apmaudu apgailestaudavome, 
kad negalime parašyti šešeto. Dabar 
tokios galimybės yra, kad tik moky
tojai ir mokiniai suprastų žengią 
viena linkme, pakopa po pakopos 
kopiantys į mokslo pažinimo vir
šūnes. O juk nuo aukšto kalno vi
sada plačiau ir geriau matyti. Argi 
tai ne paskata kopti ir kopti aukštyn.

- Man buvo dvylika metų, kai 
grįžome iš Sibiro, - prisiminė Vil
niaus universiteto dėstytoja Irena 
Tumavičiūtė. - Kaip aš verkiau, kai 

iš pirmojo lietuvių kalbos diktanto 
mokytoja man negalėjo parašyti nė 
dvejeto, nes padariau net 49 klai
das. Tuo tarpu rusiškai aš skaičiau 
ir rašiau kur kas geriau nei kiti vai
kai. Bet tai manęs neguodė. Todėl 
aš labai norėčiau kad jūs, mielieji 
Lietuvių namų mokinukai, supras
tumėte, kokia tai didelė likimo do
vana mokytis ir pažinti seniausią 
indoeuropiečių kalbą. Didelės pa
garbos ir padėkos verti mokytojai, 
kurie visus metus čia besimokan
tiems vaikams atstoja ir tėtį, ir ma
mą. Kiekvienas jūsų žodis atsilie
pia aidu, - gera ar bloga mūsų Lie
tuva tiems vaikams. Ir ne tik jiems.

- Noriu pabrėžti jūsų mokyklos 
svarbą tautai ir valstybei, - sakė 
Tremtinių grįžimo fondo valdybos 
pirmininkas Vytautas Cinauskas. - 
Jūs grąžinate Lietuvai vaikus - sūnus

Nukelta j 7 psl.
Prie monumento Genocido aukoms Naujojoje Vilnioje.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
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”EL“ Nr. 22 (gegužės 28 d.) rašėme apie buvusio ilgamečio Lietu
vos atstovo, pirmojo po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos Respub
likos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje Vinco Balicko 90-mečio 
minėjimą Londone, Lietuvių namuose.

"EL" talkininkas Britanijos sostinėje Stasys Kasparas redakcijai 
Vilniuje atsiuntė pluoštelį nuotraukų iš šventinio renginio, taip pat jo iš
samų aprašymą. Nekartodami to, apie ką jau pranešėme, spausdiname 
DBLS pirmininko J.Alkio, JE Vinco Balicko kalbas, M. ir K. Barėnų 
sveikinimą.

’’Pasiryžau saugoti Lietuvos laisvės 
žiburį“

Jaro Alkio kalba

Kalbėdami apie mūsų gerbiamą 
Jubiliatą mes kalbame ir apie jo gy
venimo palydovę, patarėją, globėją, 
jo sekretorę - mylimą žmoną Stefani
ją. Šioji Diena yra Jūsų abiejų diena, 
o mums gi yra didelė garbė ir privi
legija drauge šia proga pabendrauti.

Juos abu jungė ne tik šeima ir su 
ja susiję rūpesčiai, bet ir diplomatinio 
darbo reikalai, laisvosios Lietuvos ir 
jos interesų atstovavimo pareigos. 
Šiandien mes su jais džiaugiamės jų 
pasiektais laimėjimais.

Mano pirmasis oficialus susitiki
mas su p. Balicku, kaip Lietuvos ats
tovybės patarėju, įvyko 1954 metais, 
kada teko prašyti pasimatymo su ser
gančiu ministru Balučiu. Jam norėjo
me įteikti LSS Anglijos rajono skau
tišką dovaną ir perduoti sveikinimus 
iš skautų stovyklos. Nors jaunam 
skautui kojos ir drebėjo, bet pajutau 
sutikęs malonią ir stiprią asmenybę. 
Jubiliato pageidavimą ilgai nevargin
ti ministro įvykdžiau be ginčų.

Tik tada nenujaučiau, kad per il
gus metus ministro patarėjas taps di
deliu skautų bičiuliu ir skautiškos 
idėjos rėmėju, ką Lietuvių skautų są
junga pripažino ir įvertino apdovano
dama Jubiliatą Padėkos ordinu su 
Rėmėjo kaspinu 1972 metais. Šian
dien visa skautija sveikina Vincą Ba- 
licką garbingo gimtadienio proga!

Neklysiu sakydamas, kad Jubi
liatas įvertino visas pozityvias ir pat
riotiškas organizacijas mūsų lietu
viškoje bendruomenėje. Bet nemėgo 
kontroversinių ir kraštutinių veiksmų 
ar veikėjų. Jo ilgų metų ryšiai su Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjunga 
buvo draugiški ir pozityvūs. Iki šių 
dienų jis surasdavo laiko visiems mū
sų vadovams ir buvo pasiruošęs iš
klausyti, patarti ir, reikalui esant, pa
barti dėl vieno ar kito įvykio, remda
masis savo diplomatiniu patyrimu, 
kantrybe ir išmintimi, visuomet daly
vaudamas mūsų renginiuose, suva
žiavimuose ir šventėse. Man pačiam, 
kaip DBLS pirmininkui, jo patarimai 
turėjo neįkainuojamos reikšmės. Sa
vo dalyvavimu Jubiliatas suteikdavo 
lyg ir patvirtinimo antspaudą mūsų 
veiklai, kas teikė stiprybės ir ryžto 
siekiant užsibrėžtų tikslų.

DBLS nariai visą tai tinkamai 

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.
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

įvertino ir 1964 metais Jubiliatui bu
vo suteiktas Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos garbės nario titulas.

Nors Vinco Balicko ryšiai su mū
sų visuomenine veikla buvo glaudūs, 
bet yra aišku, kad jo diplomatinis 
darbas ir atsakomybė atstovaujant 
Lietuvą buvo pagrindinis jo gyveni
mo tikslas.

Išlaikyti Lietuvos pasiuntinybę, 
jos ir savo diplomatinį statusą Jubi
liatui buvo šventa pareiga ir jis jokiu 
būdu nesileido į kompromisus ar į 
neapgalvotus žygius, kurie pažeistų 
pasiuntinybės autoritetą ar kenktų jos 
tikslams.

Per daugelį metų mums. Didžio
joje Britanijoje dirbantiems politinį 
darbą, Lietuvos pasiuntinybė tapo 
stipriu užnugariu, kelrodžiu ir neprik
lausomybės simboliu, iš čia sėmėmės 
jėgų ir ryžto ateičiai. Jei neklystu, 
mūsų gerbiamas Jubilietas ėjo diplo
mato pareigas 55 metus. Tikriausiai, 
tai yra tam tikras pasaulinio masto re
kordas, unikalus įvykis žmogaus gy
venime. Tas ilgametis Vinco Balicko 
pasiaukojimas diplomatiniam darbui, 
jo sąžiningumas ir atsakomybė atlie
kant tas garbingas ir anais laikais 
Lietuvai labai svarbias pareigas buvo 
aukštai įvertinta Vilniuje, kada Lietu
vai atgavus laisvę jis buvo paskirtas 
Lietuvos Respublikos ambasadorium 
Londone. Jubiliatui Lietuvos nepri
klausomybė ir naujos pareigos liko 
lyg atpildas už jo budėjimą Lietuvos 
sargyboje, ką jis priėmė ramiai ir 
kukliai. Paskyrimui pritarė ne tik mū
sų visuomenė Britanijoje, bet ir šio 
krašto spauda, politiniai sluoksniai, 
vyriausybė ir net pati jos Didenybė 
Karalienė Elžbieta II.

Pati Lietuvos tauta įvertino Jubi
liato nuopelnas, kada 1993 metų pa
vasarį Vilniuje ketvirtasis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas Vincui Balickui įteikė 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Ge
dimino 3-jo laipsnio ordiną. Man 
asmeniškai buvo garbė tose iškilmėse 
dalyvauti ir pasveikinti Ambasadorių 
Didžiosios Britanijos lietuvių vardu.

Plačiau papasakoti apie sukaktu
vininką reikėtų keletą tokių pobūvių. 
Užtenka to, kad mes jį matome 
sveiką ir laimingą. Esu tikras, kad jo 
darbai ir nuopelnai kalbės už save.

Ilgiausių metų! Ilgiausių...

Vinco Balicko kalba

Didžiai gerbiami profesoriai ir 
mieli prieteliai,

visi Jūs savo apsilankymu į šį va
karėlį ir kitais būdais norėjote pa
daryti man malonumą, kai senis-lai- 
kas barkštelėjo man devynias de
šimtis metų. Žinokite, kad tuo Jūs 
pagerbėte lietuvių tautos ištikimą 
darbininką, nes tokiu visados norė
jau būti. Aš visad stengiausi tarnauti 
Lietuvai tiek ir taip, kiek Visagalis 
davė man proto, išminties, galimy
bių ir jėgų kuo geriausiai savo parei
gą atlikti. Jūsų linkėjimus ir dovanas 
aš priimu su giliu dėkingumu ir tariu 
Jums visiems nuoširdų ir didelį ačiū. 
Nemėginsiu pademonstruoti Jums 
savo gražbylystės, bet vis dėlto no
rėčiau sū Jumis pasidalinti viena ki
ta mintimi.

Pažvelgęs į nueitą savo gyveni
mo kelią, pastebiu tris ryškesnius 
etapus, būtent, (a) mokslinis pasi
ruošimas ir tarnyba Lietuvos Banke, 
(b) diplomatinė tarnyba Užsienio 
reikalų ministerijoje ir (c) pagaliau 
darbas Lietuvos pasiuntinybėje Lon
done.

Šiandien aš apsiribosiu vien tik 
paskutiniu etapu, tai būtent savo 
atliktu darbu Londone.

1 Londoną prekybos patarėju bu
vau paskirtas balandžio mėnesį 
1938 metais. Persikelti turėjau pas
kubomis. nes reikėjo visą krūvą 
skubių reikalų atlikti. Tad šeimą pa
likęs Kaune, atvykau vienas ir tik po 
penkių mėnesių galėjau pasiimti ir 
šeimą. Vos atvykus, nuo pat pirmos 
dienos, teko vykti į Board of Trade 
bekono ir sviesto kvotų pertvarky
mo reikalais. Teko taip pat vykti į 
posėdžius ir atstovauti mūsų di
džiausioms ekonominėms bend
rovėms mišrioje Anglijos - Lietuvos 
laivyno bendrovėje, kur aš buvau 
išrinktas tos bendrovės direktoriumi. 
Atsirado labai daug visokiausių 
reikalų, bet buvo smagu dirbti, nes 
darbas įdomus ir mielas ir jam bu
vau gerai pasiruošęs. Darbas Lie
tuvos'Banke (vadinamajame Brain- 
Trust skyriuje) bei URM ekonomi
niame departamente mane artimai 
supažindino su Lietuvos ekonomi
nėmis problemomis ir todėl galėjau 
labai skubiai įsitraukti į darbą ir 
jaustis, kad esu naudingas Lietuvai 
ir galiu daug nuveikti jos gerovei. 
Gana dažnai Londone apsilankyda-

DBLS pirmininkas Jaras Alkis, padedamas Gajutės O'Brien, per- 
juosė Vincą Balicką tautine juosta su užrašu ’’Sveikiname - 90“, o 
Stefaniją Balickienę apdovanojo gėlėmis.

Stasio Kasparo nuotr.

Ekscelencijai p. Vincui Balickui
Didžiai gerbiamasis p. Balickai, 
laikas taip paskubom bėga, jog 

net nuostabu, kad jau švenčiame' 
Tamstos 90 metų amžiaus sukaktį, 
ta proga prisimindami tuos ilgus 
dešimtmečius, kai idealistiškai kan
triai stovėjote čia, svarbiame pasau
lio centre, nepriklausomos Lietuvos 
sargyboje, nepaisydamas sunkių, 
nedėkingų sąlygų.

Ir tais dešimtmečiais taip pat

V. Baiickas ir S. Balickienė po dovanų įteikimo.
vo direktorius Glemža, su kuriuo 
tardavomės ir planuodavom dides
nius darbus ateičiai. Užsimojome 
plėsti laivininkystę, perkelti mūsų 
draudos operacijų svorį į Londono 
City ir visą krūvą kitų finansinių bei 
prekybinių projektų. Deja, visiems 
tiems mūsų planams nebuvo lemta 
įsikūnyti, nes rusų okupacija visa tai 
sustabdė. Aš esu visiškai įsitikinęs, 
kad, jeigu ne okupacija, tai šiandien, 
po 56 metų nuo mano atvykimo 
Anglijon, Lietuvos gerovė būtų nei 
kiek ne žemesnė už Danijos gerovę.

Nepaisant to, kad Lietuva buvo 
rusų okupuota, mudu su ministeriu 
Balučiu pasilikome savo postuose. 
Mudviejų darbas dabar tapo sunkes
nis ir atsakingesnis. Dabar visos mu
dviejų jėgos buvo sukoncentruotos 
vienam pagrindiniam tikslui: Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymui.

Kai ta tragedija mus ištiko, buvau 
jaunas - vos tik pradėjęs 36-ius savo 
amžiaus metus. Turėjau keletą pui
kių darbo pasiūlymų iš britų firmų 
bei Amerikos universitetų akademi
niam darbui. Tad turiu prisipažinti, 
kad apsisprendimas nebuvo lengvas.

1967 m. ministeriui Balučiui mi
rus, Britų vyriausybė pripažino ma
ne kaip diplomatinės misijos šefą 
(Charge d'Affaires') ir tokiu titulu fi
gūravau britų diplomatiniuose sąra
šuose ligi Lietuva atgimė antrąkart 

mes turėjome Tamstą savo tarpe. 
Kur tik susirinkdavo mūsų didesnis 
būrelis, ten ir Tamsta visad būdavai 
ir skatindavai vieningiems būti ir 
kovoti, kad Lietuva atgautų laisvę. 
Tamstos nešamoji ir palaikomoji 
viltis pasitvirtino, p. Ambasado
riau: Lietuva jau laisva.

Sukakties proga abu su žmona 
sveikiname, linkėdami geros svei
katos, kad tolimesni gyvenimo me

ir mes susilaukėme savo teisėtos vy
riausybės, kuri paskyrė mane 1991 
m. pirmuoju Lietuvos ambasadoriu
mi Didžiojoje Britanijoje. Iš viso 

-diplomatinėje tarnyboje dirbau 62 
metus.

Likimo man buvo skirta apie 30 
metų būti ministerio Balučio arti
miausiu bendradarbiu ir ne tik drau
ge su juo dirbti, bet ir kartu pergy
venti daug šalto ir karšto, daug bėdų 
ir daug vargų, kurios ištiko mus ir 
visą mūsų valstybę.

Tad turėjau progos pažinti minis- 
terį Bronių Balutį iš gana artimos 
perspektyvos. Todėl noriu su jumis 
pasidalinti viena kita mintimi - susi
jusia su jo asmeniu. Pirmiausia, jo 
asmuo buvo patrauklus. Jis buvo gy
vas dzūkas, taurus lietuvis bei tei
singas žmogus. Jis buvo ne bet ku
rios nors srities žmogus, bet tautos 
bei valstybės gerove rimtai besirūpi
nantis asmuo, kitaip tariant, tikras 
Lietuvos valstybės vyras. Būdin
giausias jo asmens bruožas buvo pa
sišventimas savo gimtajam kraštui. 
Jo mintyje ir širdyje buvo tiktai vie
nas tikslas ir vienas rūpestis - tai 
Lietuva ir jos reikalai. Siam tikslui 
jisai ne tiktai dirbo, bet dėl jo vieno 
ir tebegyveno. Ir mus visus jisai sa
vo kalbose nuolat ragino ne tiktai 
mylėti laisvę, bet taip pat už ją ir 
kovoti.

Kokią didelę vertę ministeris Ba
lutis skyrė laisvės sąvokai ir jos gy
venimui, mes matome iš to fakto, 
kad paprašytas sugalvoti tekstą už
rašo, kuris turėjo būti LAISVĖS 
VARPE, jis parašė:

’’Skambink per amžius vaikams.
Lietuvos,

Tas laisvės nevertas kas
negina jos“.

Šiuos jo žodžius aš paprašiau 
skulptorių Mončį iškalti jo kapo pa
minkle.

Matydamas jo dedikaciją ir sek
damas jo pavyzdžiu, nepaisydamas 
visokiausių sunkumų, pasiryžau 
saugoti tą Lietuvos laisvės žiburį - 
Lietuvos pasiuntinybę Londone.' 
Likimas taip lėrriė, kad man tas už
davinys pavyko. Lietuva vėl yra 
laisva ir nepriklausoma valstybė. 
Padėka priklauso tiktai visagaliui 
Dievui, o Jums visiems dar kartą dė
koju už šį gražų vakarėlį.

tai būtų kuo tikresnis poilsis, džiau
giantis laisvę atgavusia Lietuva.

Tos Tamstos garbingos sukak
ties proga sveikiname ir p. Stefa
niją Balickienę, kartu su Tamsta 
dirbusią, rūpesčiais visad besidali
jusia, visur kartu ėjusia, visur kartu 
buvusia. Mūsų pagarba ir linkėji
mai p. Stefanijai!

M. ir K. Barėnai 
1994 m. gegužės 17 d.

2



1994 m. birželio 11 - 17 d. Nr. 24 (2310) EUROPOS LIETUVIS 7

Į Klaipėdą be kauniečių? Pažinimo link
Kaip kiekvienais metais, paskutinį 

gegužės sekmadienį įsigaliojo nauji 
keleivinių traukinių tvarkaraščiai. 
Nuo šių metų gegužės 29 dienos 
pasikeitė ir kai kurie maršrutai. At
sirado greitieji traukiniai iš Vilniaus 
į Kauną, Klaipėdą, Druskininkus. 
Apie tai pasakoja valstybinės įmonės 
"Lietuvos geležinkeliai“ generalinis 
direktorius Algirdas Kliorė.

■ Iš Vilniaus į Klaipėdą kasdien 6 
vai. 50 min. išvyksta greitasis trau
kinys ’’Baltija“. Klaipėdoje jis būna 
po 5 vai. 34 minučių, t. y. 12 vai. 24 
min. Iš Klaipėdos į Vilnių šis trauki
nys išvyksta 17 vai. 10 min. ir būna 
Vilniuje 22 vai. 57 min. Kelyje su
gaištama 5 vai. 47 min. Iš Vilniaus į 
Klaipėdą pirmuoju šio greitojo trau
kinio reisu nuvyko apie 70 keleivių. 
Traukinys sustoja Kaišiadoryse, 
Jonavoje, Radviliškyje, Šiauliuose ir 
Kretingoje. Jį sudaro keturi minkšti 
vagonai: du - antrosios klasės po 72 
vietas, 8 sėdimos vietos kupė; vienas 
vagonas - pirmosios klasės, turi 54 
vietas po 6 žmones viename kupė ir 
pirmosios klasės liuksas, čia kupė 
sėdi po 4 keleivius.

Iš Vilniaus .į Kauną ir atgal iš
vyksta trys greitieji traukiniai, kurie 
103,2 kilometrų kelią įveikia per 1 
vai. 15 minučių. Iš Vilniaus į Kauną 
greitieji traukiniai išvyksta 7 vai. 20 
min., 13 vai. 20 min. ir 18 vai. Iš 
Kauno - 6 vai. 58 min., 14 vai. 20 
min. ir 18 vai. 40 min. Šie greitieji 
traukiniai sustoja tik Kaišiadoryse.

J Druskininkus vyksta firminis 
traukinys ’’Dainava“. Jis 143 km 
atkarpą įveikia per 3 vai. 14 min. Iš 
Vilniaus išvyksta 9 vai. 22 min., 
Druskininkus pasiekia 12 vai. 36 
min. Iš Druskininkų į Vilnių išvyksta 
14 vai., Vilniuje būna 17 vai. 23 mi
nutės. Taigi grįžtant sugaištama 9 mi
nutėmis ilgiau. Šis traukinys sudary
tas iš keturių vagonų po 54 vietas.

Sutrumpėjo kelionės laikas ir 
vykstantiems iš Vilniaus į Šeštokus 
ir atgal. Pirmasis traukinys iš Vil
niaus išvyksta 6 vai. 56 min. ir ga
linėje stotelėje būna 10 vai. 30 min. 
Iš Šeštokų išvyksta 11 vai. 20 min. 
ir į Vilnių atvyksta 14 vai. 55 min. 
Antrasis traukinys iš Vilniaus iš
vyksta 15 vai. 45 min. ir atvyksta į 
Šeštokus 19 vai. 20 min. Iš Šeštokų 
jis išvyksta 20 vai. ir Vilniuje būna 
23 vai. 34 min. Traukinys sudarytas 
iš penkių vagonų po 54 sėdimas vie
tas.

- Traukiniai juda greičiau, kelei
viams suteikiama papildomų pato
gumų, už tai reikės papildomai mo
kėti?

- Gyvename rinkos sąlygomis, tad 
ir mokėti už viską reikia. Pavyzdžiui, 
"Baltijos“ traukinio antrosios klasės 
keleivis nuo Vilniaus iki Klaipėdos 
nuo birželio 1 dienos moka 12,4 lito, 
pirmosios klasės - 15,5 lito, o liukso - 
24,7 lito. Važiuojantys greituoju trau
kiniu Vilnius-Kaunas moka 3,2 lito, o 
paprastu - 2,6 lito. Beje, nuo birželio

Kelionė į Punską
Gegužės pabaigoje Punske lankė

si Kultūros ir švietimo ministerijos 
Gimtosios kalbos komisijos ekspertų 
grupė. Jos nariai susitiko su busimųjų 
lietuvių kalbos vadovėlių autoriais, 
Suvalkų krašto mokytojais: Aptartos 
lietuvių kalbos vadovėlių rengimo, 
leidimo problemos, išsakyta dalyki
nių patarimų. Autoriai buvo raginami 
drąsiau pasinaudoti'praktiniame dar
be įgytomis žiniomis bei kitų šalių 
vadovėlių-autorių patirtimi, kad būtų 
sukurti įdomesni vadovėliai, ugdan
tys loginį mąstymą, skatinantys kū
rybiškumą, teikiantys daug galimy
bių aktyviai bendrauti, užsiimti kuo 
įvairesne kalbine veikla.

Siūlyta pasinaudoti kai kurių mū
sų (Lietuvos) lietuvių kalbos vado
vėlių autorių atrinkta medžiaga, kū
riniais. Tai sutrumpintų vadovėlių 
rengimo laiką.

Susitikimą organizavo Ryšių su 
tautiečiais skyrius bei Ugdymo tu
rinio departamentas.

’’Baltijos“ palydovės su traukinio viršininke Lijana Maskeliūnaite 
(dešinėje) ir ’’Lietuvos geležinkelių“ keleivių aptarnavimo direkcijos 
palydovių rezervo viršininke Apolinarija Tubiniene (antra iš kairės).

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
1 dienos šiek tiek pabrango visos ke
lionės traukiniu. Vietoje 1,6 cento, 
mokėto už kilometrą gegužės mėnesį, 
nuo birželio 1 dienos mokama jau 2,5 
cento. Bet tai žymiai pigiau negu ke
lionė autobusu, kur reikia mokėti po 4 
et už kelionės kilometrą.

- Kokių dar yra pasikeitimų nau
jame vasaros grafike?

- Kadangi iki šiol iš Lietuvos į 
Maskvą važiuoja trys pustuščiai trau
kiniai, nutarta jų kiekį sumažinti du 
kartus. Nebebus traukinio Kaunas- 
Maskva, o traukinys Nr. 87/88 Vil- 
nius-Maskva važiuos iš Vilniaus ne
porinėmis dienomis.

- Tad kauniečiams, norintiems 
patekti į Maskvą, teks pirmiausia 
vykti į Vilnių?

- Nebūtinai. Traukinyje “Lietuva“ 
Nr. 5/6 yra 3 miegamieji ir vienas 
plackartinis vagonas Kaunas-Mas- 
kva. Šis traukinys iš Vilniaus išvyks 
14 vai. 24 min. ir užtrukęs kelyje 18 
vai. 01 min. kitą dieną 9 vai. 25 min. 
bus Maskvoje. Iš Rusijos sostinės jis 
išvyksta 17 vai. 17 min. ir po 17 vai. 
ir 7 minučių būna Vilniuje, t. y. 9 vai. 
24 min. ryte. Bilietas plackartiniame 
vagone kainuoja 74,59 lito, kupė - 
119,61 lito ir liukse - 250,04 lito. Va
žiuojantiems liukso vagone patiekia
mas ir maistas.

- Kauniečiai jaudinasi, kad į Klai
pėdą negalima išvykti tiesiai iš Kau
no.

- Šią problemą mes aptarėme dar 
pernai direktorių valdybos posėdyje. 
Ištyrus keleivių srautą paaiškėjo, kad 
nedaug kauniečių naudojasi geležin
keliu, norėdami nuvykti į Klaipėdą. 
Dabar norintieji važiuoti į uosta
miestį gali Kaišiadoryse arba Jona
voje įlipti į greitąjį traukinį, važiuo
jantį iš Vilniaus. Į Kaišiadoris 7 vai. 
27 min. atvyksta greitasis traukinys iš 
Kauno, o “Baltija“ į Kaišiadoris at
vyksta po 11 minučių ir stovi ten dvi 
minutes. Be to, iš Kauno į Jonavą 
nuo 6 vai. 5 min. kas 15-20 min. va
žiuoja autobusai. Važiuoti iš Kauno

Beje, buvo susitikta ir su Suvalkų 
krašto kuratoriumi J. Zelinskiu, ap
tartos kai kurios lenkų Lietuvoje ir 
lietuvių Lenkijoje problemos.

Drauge važiavę Vilniaus, Utenos 
švietimo skyrių vedėjai, Lietuvos 
mokytojų profesinės sąjungos atsto
vas R. Vorevičius aptarė Lenkijos 
lietuviškųjų ir Lietuvos lietuviškųjų 
mokyklų bendradarbiavimą.

Alfonsas Kairys

Ar galima žmogų 
suderinti su 
Konstitucija?

Birželio 4 d. Vilniuje vyko Lietu
vos žmogaus teisių asociacijos kon
ferencija. Joje buvo aptarti ir patvir
tinti pavadinimo (atsisakyta ribo
jančio žodžio “gynimas“) bei įstatų 
pakeitimai, taip pat priimti trys pa
reiškimai. Viename, adresuotame 
Seimui, prašoma kuo skubiau priimti 
Baudžiamąjį ir Civilinį kodeksus, 
Vyriausybei - vykdyti jau priimtą al
ternatyvinės tarnybos įstatymą. Pre

autobusu reikia apie vieną valandą ir 
iki geležinkelio stoties keliauti apie 
20-30 min. Jonavoje traukinys “Bal
tija“ būna 8.04 vai. Iš Klaipėdos į 
Jonavą šis traukinys atvyksta 21 vai. 
28 min., o iš Jonavos į Kauną 21 vai. 
40 min. išvyksta traukinys Nr. 6738.

Vasara - atostogų metas, todėl 
mes pagalvojome ir apie poilsiautojų 
patogumus. “Baltija“ Kretingoje 
būna 11 vai. 58 min., o autobusai iš 
Kretingos į Palangą išvyksta 12.00 ir 
12.15 vai. Kaip minėjau, į Klaipėdą 
traukinys atvyksta 12.24 vai., o auto
busas iš Smiltynės į Nidą išvyksta 
14.45 vai. Iš Nidos į Smiltynę auto
busas išvažiuoja 15.30 vai., o “Balti
ja“ į Vilnių iškeliauja 17.00 vai. La
bai neskubantiems paliktas ir dyzeli
nis traukinys Vilnius-Klaipėda, kuris 
iš Vilniaus išvyksta 7.02 vai., Kai
šiadoryse jis būna 7.58 vai., Jonavoje
- 8.31 vai., Klaipėdoje - 14.00 vai. Iš 
Klaipėdos šis traukinys išvyksta 
14.40 vai., Jonavoje būna 20.24 vai., 
Kaišiadoryse - 21.00 vai., o Vilniuje
- 22.07 vai. Važiuojantiems poilsiauti 
su didesniu bagažu kauniečiams re
komenduočiau pasinaudoti naktiniu 
traukiniu Nr. 663/664. Jis išvyksta iš 
Vilniaus 22.18 vai., atvyksta į Kauną 
0.10 vai. ir ten stovi 22 minutes. I 
Klaipėdą atvyksta 7.38 vai. Iš Klai
pėdos šis traukinys išvažiuoja 22.20 
vai., į Kauną atvyksta 5.24 vai. ir į 
Vilnių pajuda 5.48 vai. Į Vilnių at
vyksta 7.45 vai.

- Ar kelionė į Klaipėdą per pus- 
šeštos valandos jau greičio riba?

- Ne. Jau pirmajame reise į Klai
pėdą pastebėjau, kad yra dar galimy
bių padidinti vidutinį greitį. Kelių 
tarnyba šį mėnesį privalo suremon
tuoti visus geležinkelio ruožus, kur 
yra apribotas greitis. Manome, kad 
nuo liepos pirmosios dienos “Bal
tijos" traukiniu iš Vilniaus į Klaipėdą 
ir atgal bus galima nuvykti greičiau 
nei per penkias valandas.

Kalbėjosi Aleksandras Januškis 

zidentui - grąžinti Seimui pernelyg 
politizuotą Rinkimų įstatymą.

įstatų svarstymo metu iškilo viena 
problema, kuri turėtų būti gan aktuali 
ir įdomi išeivijai. Tai narystės asocia
cijoje problema, kuri pasirodė esanti 
netgi konstitucinė. įstatuose narystė 
apibrėžiama taip: “Asociacijos nariu 
gali būti kiekvienas žmogus, pagei
daujantis dalyvauti žmogaus teisių 
apsaugos veikloje ir siekiantis šiuose 
įstatuose numatytų tikslų”. Iš anksto 
su įstatų projektu supažindinti Teisin
gumo ministerijos pareigūnai pa
reiškė, jog įstatai negalės būti regist
ruojami, jei žodis “žmogus“ nebus 
juose pakeistas žodžiu “pilietis“... 
“Žmogus“, pasirodo, nesuderinamas 
su Konstitucija...

Žmogaus teisių klausimais Lietu
voje iš tikro yra ką derinti, tad į įsta
tus buvo įtrauktas ir įsipareigojimas 
kiekvienais metais skelbti išsamų 
pranešimą apie žmogaus teisių padėtį 
Lietuvoje.

Jonas Algirdas Ambraziejus

Atkelta iš 1 psl.

ir dukras. Ir labai gaila, kad valdžios 
vyrai nemato ar nenori matyti šito 
didžio ir prasmingo jūsų darbo. Ir jau 
visiškai nesuvokiama sveiku protu, 
kad daromos kliūtys vaikams, čia 
prasimokiusiems ketverius metus, 
gauti Lietuvos piliečio pasą. Juk 
šitaip elgdamiesi, stumiame lauk, iš 
Lietuvos, ne tik šituos vaikus. Pažiū
rėkite, kas dedasi prie Vokietijos am
basados, - vien jauni veidai. Kur jie 
važiuoja, kur jie bėga, kur juos šau
kia nepergeriausia Vakarų dvasia? 
Tikiuosi, kad jūsų mokiniai neišbėgs 
iš Tėvynės. Man labai skaudu, kai 
koks rašytojas, pavarde Žemaitis, ra
šo gryna rusų dvasia ir tik rusų kalba. 
Man skaudu, kai toks žymus poli
tikas kaip Burbulis, išskyrus pavardę, 
daugiau nieko neturi... lietuviško. La
bai gaila, kad mes, negausi tauta, ati
duodame savo pačius geriausius ge
nus kitiems, kad patys save api
plėštame. Todėl jūsų mokyklos svar
ba yra tiesiog neįkainuojama.

Ir ne tik tai. Mokykloje kuriamos 
tradicijos, suburiančios vaikus dainai 
ir šokiui, lipdybai ir tapybai, muzikai, 
apskritai kūrybai. Turi mokykla savo 
lyg ir ūkvedžių, šokių vakarų rengė
jų, tvarkdarių... Sako, jog Antanas 
Sprindžiukas galėtų dieną naktį lip
dyti molinukus, na, o Valdas ir Ro
mas neįsivaizduoja mokyklos vakarų 
be diskotekos, Sergėjus Taločka tik
riausiai labai didžiuojasi, galėdamas 
deklamuoti savo senelio Jono Mata- 
čiūno eiles. Beje, tremtinys iš Alta
jaus parašė "Moksleivių giesmę“, 
kuri ilgainiui skambės iškilmingiau
siomis progomis. Muziką jai sukūrė 
Viktoras Žeimys, tik šį kartą vaikai 
dar nespėjo naujos dainos išmokti. 
Tačiau jaunesniųjų ir vyresniųjų at
likėjų melodijos rodo, kad per šiuos

Kviečiame mokytis ’’Lietuvių namų“ 
mokykloje

Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai“ kviečia mokytis lie
tuvių kilmės vaikus, gyvenančius ne Lietuvoje, j I-X klases priima
mi 7-17 metų moksleiviai, norintys mokytis lietuvių kalba, pateikę 
pareiškimą (tėvų, globėjų), gimimo liudijimą, išeito mokslo ir 
sveikatos pažymėjimus.

Dokumentai priimami nuo birželio 1 iki rugpjūčio 15 dienos. 
Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 d.

Baigusiems 12 klasių, išduodamas brandos atestatas, 9 
klases - devynmečio mokslo pažymėjimas.

Priimami ir nemokantys lietuvių kalbos.
Išsamesnę informaciją teikia mokykla.
Adresas: Vilniaus vidurinė mokykla ’’Lietuvių namai“, 

Dzūkų g. 43, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Telefonai: 695173, 695473.

Direktorius

Sportas

A.. Kasputis - trečias 
daugiadienėse dviračių 

lenktynėse
Klaipėdietis Artūras Kasputis 

užima trečią vietą (atsilieka nuo 
lyderio I min. 11 sek.) “Dauphine 
Libere“ daugiadienėse dviračių 
lenktynėse Prancūzijos keliais. Šeš
tame etape Alevar le Renas-Šambe- 
ris jis buvo ketvirtas.

Nesėkmė Tailande
Pasaulio bokso vicečempionas 

panevėžietis Vitalijus Karpačiauskas 
(svorio kategorija iki 67 kg) Bang- 
koke (Tailandas) vykstančiame pa
saulio taurės turnyre laimėjo dvi 
dvikovas iš eilės. Jis laimėjo antro 
rato susitikimą, aiškiu pranašumu 
įveikęs japoną Norijukį Imaoką, ko
va nutraukta antrame raunde. Trijų 
raundų kovoje V. Karpačiauskas 
įveikė Mareką Pavlušeką iš Lenki
jos. Ketvirtfinalyje teisėjai taškais 
pergalę pripažino lietuvio varžovui - 
varžybų šeimininkui Arkomui Čeng- 
lajui. Abejojama dėl teisėjų objek
tyvumo, nes šiame ture nugalėtojais 
tapo ir kiti penki tailandiečiai. 

metus išmokta tikrai nemažai. O jau 
šokėjams į taktą plojo visa salė. Ir tai 
suprantama - juk jiems teks atstovau
ti savai mokyklai Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje.

Tuo tarpu šventė baigėsi ir mo
kykloje. Vieni apdovanoti mokyklos 
ženkleliais, kiti - maloniais žais
liukais, pirktais už mielosios ponios 
E. Stepaitienės iš Kanados pinigus. 
Gaila, bet tokių rėmėjų tik vienetai. 
Kažkas karčiai pajuokavo, jei kokio 
turtingo bankininko ar verslininko 
vaikas čia mokytųsi, gal tada... O kol 
kas dvyliktokai ir devintokai dar 
laiko egzaminus. Sėkmingai. Tikėki
mės, kad taip bus iki galo.

... Nutilo šventės šurmulys, vienur 
kitur stoviniuoja ar sėdinėja tėveliai 
ir vaikai. Tiek daug norisi pasakyti 
vieni kitiems. O štai ant sofos sėdin
tis berniukas, didelėmis juodomis 
akimis, braukia ašarėles. Kas gi su
spaudė tavo širdelę, berniuk mielas? 
Užkalbinu jį ir mamytę Nataliją 
Loiteris. Sergėjus jau trečiaklasis, 
pradėjo čia mokytis nuo pirmos kla
sės. Prisėda prie mūsų jau ketvirtokė 
Sofija. Tokia pat didžiaakė, skaisčiais 
veideliais. O Julija laiko baigiamuo
sius egzaminus. Žada stoti į Vilniaus 
pedagoginį institutą, nori būti darbų 
mokytoja. Tėtis lietuvis, jo mama 
buvusi tremtinė, ankstėliau grįžo į 
Lietuvą. O Loiteriai gyveno Chaba- 
rovsko krašte. Kai Lietuva vėl tapo 
nepriklausoma, iškilo klausimas: ar 
dabar grįšime, ar liksime gyventi už
sienyje? Grįžo ir nesigaili. Ypač pa
tenkinti dėl vaikų. Ponia Natalija sa
ko nesijaučianti čia svetima, nors dar 
lietuviškai ir nemoka taip, kaip moka 
jos trys vaikai. Bet, prideda, vaikai ir 
gyvenimas išmokys. Čia jau ir Serge
jaus ašarėlės nudžiūvo. Duok Dieve, 
kad tai būtų paskutinės tremtinių 
vaikų ašaros.

Salomėja Čičiškina

Europos čempionato 
bronzą pelnė žemaičiai

Karlsrūės mieste vykusiame Eu
ropos motobolo nacionalinių ko
mandų čempionate Lietuvai atsto
vavusi Kretingos technikos sporto 
klubo motobolo komanda nusileido 
tik Rusijos (pirmoji vieta) bei Vokie
tijos (antroji vieta) rinktinėms ir pir
mą kartą iškovojo bronzos medalius. 
Apie tai pranešęs "Lietuvos rytas“ ra
šė, kad pirmąsias rungtynes (birželio 
1 d.) kretingiškiai sužaidė su praėju
sių metų bronzos laimėtojais Vokieti
jos sportininkais lygiosiomis (2:2). 
Antrąją varžybų dieną Kretingos 
klubas 4:1 nugalėjo praėjusių metų 
čempionato ketvirtą komandą Ukrai
nos rinktinę, o vėliau Baltarusijos ko
mandą 4:3. Pirmojo etapo finiše 
kretingiškiai sužaidė su 1993 m. Eu
ropos vicečempionais ir šių metų 
čempionais Rusijos atstovais (2:4) 
bfei praėjusių metų aukso medalinin
kais prancūzais (1:1). Lietuvos ir 
Prancūzijos komandų antras susitiki
mas dėl trečiosios vietos baigėsi lie
tuvių pergale 6:4. Pernai panašiose 
varžybose Prancūzijoje žemaičiai už
ėmė penktąją vietą, o dabar pakilo 
dviem pakopom aukščiau.
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Vokietijoje

{domus svečias Vasario 
16-osios gimnazijoje

Kultūrinių renginių savaitgalis Romuvoje

Vasario 16-osios gimnaziją ap
lanko daug žmonių - ne tik lietuvių, 
bet ir kitataučių. Jie pasidomi, kas 
čia per mokykla, kodėl ji čia atsira
do, kuo ji skiriasi nuo kitų mokyk
lų, kas ta lietuvių kalba ir t. t. Taigi 
svečių būna labai įvairių. Todėl ir 
per daug nenustebau, kai vieną po
pietę į mano raštinę įžengė japonas. 
Tačiau kai jis pradėjo kalbėti, pa
maniau, kad man jau vaidenasi. Tas 
japonas labai gražiai kalbėjo lie
tuviškai. Jis prisistatė, kad esąs 
Keiichi Nakao iš Tokio, norintis 
susipažinti su mūsų mokykla. Pir
miausia atsiklausiau, ar jis tikrai 
kalba lietuviškai. Tada įsitikinęs, 
kad nesapnuoju, pasidomėjau, kur 
jis tą kalbą išmoko. Atsakė, kad 
prieš dvejus metus buvo trims sa
vaitėms nuvykęs į Lietuvą, kad iš
moktų lietuviškai. Bet, pasirodo, ta 
kalba tokia sunki, kad trijų savaičių 
neužteko. Todėl jis nusipirko lietu
vių kalbos vadovėlį ’’Introduction 
to modem Lithuanian“ ir keletą ka
sečių, metus pasimokė ir pernai vėl 
svečiavosi Lietuvoje, šį kartą du 
mėnesius. Per tą laiką gerai išmoko 
kalbą. Būdamas Lenkijoje aplankė 
Punsko lietuvių licėjų, o dabar, vie
šėdamas Vokietijoje, nutarė aplan
kyti ir Vasario 16-osios gimnaziją.

Klausiau, ar jis kalbotyrininkas, 
istorikas arba žurnalistas. Atsakė, 
kad ne. Jis labai norėtų būti kalbo- 
tyrininku, bet dabar jau per senas 
studijuoti, nes jau per 30 metų am
žiaus. Studijuoti Japonijoje brangu 
ir, be to, reikia iš ko nors pragyven
ti. Jis yra elektros inžinierius. Gim
nazijoje, kaip visi japonai, mokėsi 
tik anglų kalbą. Bestudijuodamas 
išmoko prancūzų ir vėliau metus 
gyveno ir dirbo Montrealyje (Kana
doje). Jam ta kalba taip patiko, kad 
nutarė tapti romanistu ir mokėsi is
panų ir italų kalbų. Jas greitai išmo
ko. Japonijoje per radiją gali svar

Evangelijos radijas 
via Trans World Radio 

Monte Carlo
Dievo žodis nedaro skirtumų!

Visoms tautoms turi būti skelbiama Evangelija - ir per radiją. 
Kiekvienai tautai jos kalboje, taip pat ir lietuviškai. Dėl to mes 
dirbame.

Evangelijos radijo laidas lietuvių kalba galite girdėti 
1994 metų vasaros laiku (kovo 27-rugsėjo 25) 

antradieniais ir trečiadieniais 20.15 vai. Lietuvos laiku 
(17.15 vai UTC/Pasaulio laikas) 

25 m banga maždaug 12075 kHz dažniu 
Pasiklausykite patys ir praneškite kitiems!

Jei turite klausimų, tai rašykite Evangelijos radijo darbuotojams 
Kasparui Dikšaičiui arba kun.-diak. Ričardui Baliuliui šiais adresais: 
Evangelųos radijas, A. D. 1698, 2010 Vilnius; Trans World Radio 
Monte Carlo (Lithuanian Service), Box 349, Monaco arba 
Evangeliums-Rundfunk, Postfach 1444, D-35573 Wetzlar, Vokietija.

PR A KT! Š KIA USIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

I

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

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

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

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

biausių kalbų mokytis. Reguliariai 
transliuojamos pamokos. Taip jis 
išmoko ir vokiečių kalbą. O olan
diškai išmoko iš knygų ir besilan
kydamas tame krašte. Buvo susi
draugavęs su suome, pas kurią ir 
buvo nuvykęs į Suomiją, vėliau į 
Švediją. Suomiškai jam nesisekė 
gerai išmokti, bet švediškai kalba 
laisvai. Japonijoje susidraugavęs su 
lenkaite, susidomėjo slavų kalbo
mis. Po lenkų kalbos išmoko rusų 
kalbą ir pastebėjo, kad visos slavų 
kalbos labai panašios. Bestudijuo
damas Lenkijos istoriją, daug suži
nojo apie Lietuvą, todėl ir mūsų 
kalbą nutarė išmokti. Bet prieš tai 
dar išmoko vengriškai. Vengrų ir 
japonų gramatikos, jo nuomone, la
bai panašios. Kažkada tame tarpe 
išmoko ir graikiškai. Graikijoje yra 
praleidęs ne vieną vasarą.

Klausiau, ar jis šalia savo profe
sijos rašo, vertėjauja ir pan. Atsakė, 
kad ne. Kartais parašo trumpus 
straipsnius apie keliones ir tautų 
kultūras. Apie Lietuvą nieko dar 
neparašęs, tik apie baltarusų kultū
rą Lietuvoje. Žadėjo vėliau daugiau 
rašyti. Priminė, kad daugiausia apie 
Lietuvą rašantis japonas yra profe
sorius Ikuo Murata, išvertęs Done- 
ląičio ’’Metus“ į japonų kalbą ir iš
leidęs 2000 žodžių japonų-iietuvių 
žodyną.

Keiichi Nakao keletai dienų ap
sigyveno Hiutenfelde, paįvairino 
keletą pamokų savo apsilankymu, 
bendravo su mokiniais ir mokyto
jais. Labai daug laiko jis praleido 
gimnazijos bibliotekoje, kur rado 
įdomių laikraščių ir knygų. Šią va
sarą jis žada vykti į Lietuvą, ir, jei
gu spės, į Latviją, kur Rygos uni
versitete nori mokytis latvių kalbos. 
Keiichi Nakao laisvai kalba iš viso' 
12 kalbomis ir dar keletą moka, bet 
silpniau.

Andrius Šmitas

Vokietijos lietuvių bendruome
nės įsigytas nekilnojamas turtas 
Hiutenfelde pavadintas Romuvos 
sodyba. Čia yra Vasario 16-osios 
gimnazija, Vokietijos LB valdybos 
būstinė ir veiklos centras. Savait
galiais vyksta įvairiausi renginiai, o 
kartais net keli iš karto. Taip buvo 
gegužės 7-8 dienomis.

Jau seniai Romuvos pilies salę 
savaitgaliui išsinuomavo Eugenijos 
Lucienės vadovaujamas Moterų 
klubas Motinos dienos minėjimui. 
Šia proga buvo surengta ir trijų me
nininkų paroda pilies posėdžių sa
lėje. Savo kūrinius išstatė Ričardas 
Vainas, Meilė Veršelienė ir Jūratė 
Lemkienė. Parodą atidarė Antanas 
Šiugždinis, pristatydamas minėtus 
menininkus.

Tapytojas ir skulptorius Ričar
das Vainas gimęs 1952 m. Pane
vėžyje, kur ir baigė vidurinį moks
lą. 1978 metais baigė teisės fakul
tetą Vilniaus universitete. Nuo
1979 metų dirba menininku Mari
jampolės teatre. Ligšiol turėjo tris 
parodas (1980, 1984 ir 1986) Lie
tuvoj ir Lenkijoj. Spalio mėnesį 
ruošiama paroda Vokietijoj. Paro
doje eksponuojamos nuspalvintos 
medžio skulptūros ir rodoma tapy
ba aliejumi.

Meilė Veršelienė, gimusi 1951 
m. Vilniuje, vidurinį mokslą baigė 
Vabalninkuose ir po to studijavo 
ekonomiką Vilniaus universitete,
1980 metais persikėlė į Vokietiją ir 
1988 metais pradėjo tapyti. Romu
voje ji jau antrą kartą rodo savo 
paveikslus, nutapytus mišria tech
nika iš akrilio, aliejaus ir akvarelės. 
1992 metais menininkė suruošė sa
vo kūrinių parodas Kaune ir Vil
niuje, šiemet jos paveikslai rodomi 
Marijampolėje.

Trečioji, Jūratė Batūraitė-Lem- 
kienė, gimė 1948 m. dypukų sto
vykloje Viucburge. Vėliau su tėvais 
emigravo į Australiją ir po to persi
kėlė į Kanadą, kur baigė vidurinį 
mokslą, Pedagogikos institutą ir 
Aukštąją meno mokyklą Toronte. 
1978 m. paliko tėvus ir brolio šei
mą. Kanadoje ir su savo šeima apsi
gyveno .Hiutenfelde. Nuo 1968 me
tų surengė 10 savo kūrinių parodų, 
be to, dalyvavo daugelyje bendrų 
parodų. Čia parodė mišrios tech

Romuvos atžalynas dainuoja Motinos dienos minėjime. Iš kairės: 
Aidas Šiugždinys, Violeta Lemkytė, Lina Šmitaitė, Živilė Vitkauskaitė, 
Daina Šmitaitė ir Laura Šiugždinytė. R. Tesnau nuotr.

Nusisekusi
Romuvos lietuvių moterų klubas 

Vokietijoje veikia nuo 1988 metų. 
Šiemet vieną gražų balandžio sek
madienį energinga bei nuoširdi pir
mininkė Eugenija Lucienė suruošė 
dienos iškylą. Klubo narės ir vaikai 
keliavo veltui, o visi kiti turėjo su
simokėti. Į iškylą važiavo pilnas 
autobusas ir dar keletas automo
bilių. Pirmiausiai aplankytas garsu
sis margučių muziejus Sonnen- 
būhle. Jame surinkta labai gražių ir 
įvairių kiaušinių iš daugelio valsty
bių. E. Lucienė su I. Natkevičiumi 
jau anksčiau pasirūpino, kad čia ne
trūktų lietuviškų velykinių kiauši
nių. Lankytojai galėjo stebėti įvai
riausią kiaušinių marginimo tech-

Romuvos lietuvių moterų klubo valdyba su dailininkėm parodos 
atidarymo metu Hiutenfelde. Iš kairės: Ona Šiugždinienė, dailininkės 
Jūratė Lemkienė bei Meilė Veršelienė ir klubo pirmininkė Eugenįji 
Lucienė.

nikos tušo ir akvarelės paveikslų 
bei kolažų.

Parodą aplankė, ne tik lietuviai, 
nes Romuvos pilies salėje Lam- 
pertheimo miestas tą patį vakarą 
surengė Šrysheimo (Schriesheim) 
kamerinio orkestro koncertą, pava
dintą ’’Slavų serenada“. Orkestro 
steigėjos ir dirigentės Ria Gūnther- 
Sūss diriguojami muzikai žiūrovų 
perpildytoje salėje grojo Richter, 
Vanhal, Farkas, Dvoržako ir Jana- 
čeko kūrinius.

Sekmadienio šv. Mišių pamoks
las buvo skirtas Motinos dienai, o 
kadangi iš toliau atvažiavusieji ne
spėjo Mišiose dalyvauti, tai po pie
tų Motinos dienos minėjimas pra
dėtas kun. Gedimino Tamošiūno 
invokacija. Programai vadovavo 
Moterų klubo valdybos narė Ona 
Šiugždinienė. Vyriausiai motinai 
salėje, buvusiai gimnazijos moky
tojai Hertei Motgabienei įteikta 
gėlių puokštė. Paskaitą apie moti
nas skaitė Lietuvos ambasadoriaus 
Bonoje žmona Nijolė Namavičienė, 
gražiai pavaizdavusi motinos rū
pesčius, vargus ir nuopelnus istori
joje, ypač artimoje Lietuvos istori
joje, sunkiaisiais sovietiniais metais 
ir dabar.

Meninę programėlę motinoms 
atliko Vasario 16-osios gimnazijos 
kanklininkai, vadovaujami Rūtos

ekskursija
niką. Juos ypač džiugino lietuviški 
margučiai, {domu buvo patirti, kaip 
margina kiaušinius liaudies meist
rai, naudodami seną ir naują dažy
mo meną.

Po gerų pietų Engstingene aplan
kyta Lichtenšteino pilis į rytus nuo 
Reutlingeno. Reutlingenas įdomus 
tuo, kad jame buvo įsikūręs ir iki 
išsikėlimo į JAV sėkmingai veikė 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Tai buvo darbingiausias 
VLIK'o laikotarpis.

Lichtenšteino pilis stovi ant 233 
m uolos skardžio. Tai hercogų Ura
chų rezidencija. Lietuviams įdomi 
ypač tuo, kad joje gimė hercogas 
Urachas, 1918 m. Lietuvos Tarybos

M. Šmitienės nuotr
Nemunienės, ir Romuvos apylinkė 
lietuviškų šeimų atžalynas, dainuo 
damas, deklamuodamas ir gro
damas muzikos instrumentais.

Po minėjimo Moterų klubas iki 
vėlyvo vakaro susirinkusius vaišino 
dešrelėmis, mėsos kepsniais, įvai
riausiais gėrimais ir kava su pyra
gais. Pora valandų prieš vidurnakti 
ne tik Romuvos sodyba, bet visas 
miestelis skambėjo gražiausiomis 
lietuviškomis dainomis.

Prie visų šių renginių prisidėjo 
dar vienas: Labdaros draugijos me 
tinis susirinkimas. Valandą prieš 
minėjimą susirinko draugijos na
riai, išklausė valdybos narių prane 
Šimus apie teikiamą paramą besi 
mokančiam jaunimui ir išrinko 
naują valdybą: pirmininkas - Armi
nas Lipšys, vicepirmininkė - Ona 
Šiugždinienė, iždininkas - Jonas 
Vitkus, buhalteris - Kazimieras 
Bendoraitis ir sekretorė - Bronė 
Lipšienė. Iš valdybos išėjo ilgame 
tis jos narys ir vienas iš draugijos 
steigėjų - dr. Jonas Norkaitis.

Ai

Vyskupo 
P. Baltakio 

vizitas
Gegužės 29 d. gimnazijoje lan

kėsi išeivijos lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis, kuris prieš tai daly 
vavo ateitininkų suvažiavime Me- 
mingene ir Vokietijos lietuvių kuni- 
gų rekolekcijose. Šia proga J.E 
Paulius Baltakis suteikė 8 gimnazi 
jos mokiniams (1 iš Amerikos, 2 i! 
Vokietijos ir 5 iš Lietuvos) Sutvir
tinimo sakramentą. Mokinius pa
ruošė gimnazijos kapelionas kun 
Gediminas Tamošiūnas. Šv. Mišios 
šia proga vyko pilies salėje, nes 
koplyčioje netilpo visi žmonės.

Vyskupo garbei buvo surengti iš
kilmingi pietūs. Po pietų sutvirtin
tieji su savo sutvirtinimo tėvais ir 
motinomis be draugais susirinko 
pilies konferencijų salėse prie kavos 
ir pyrago. Šia proga buvo išsiųstas i 
gimnazijos sveikinimas popiežiui 
Jonui Pauliui II.

Ai

išrinktas Lietuvos karaliumi. Dabar
tiniai pilies valdytojai lankytojams 
deja, to neprimena.

Visi žavėjosi aplankytomis sta- 
lagtikų-stalagmitų uolomis (Baren- 
hohle). Daugelis tą gamtos stebuk
lą matė pirmą kartą.

Nuotaikingai praleidę sekmadie
nį, į Vasario 16-osios gimnaziją vi
si grįžo tik vėlai vakare pilni gra
žiausių įspūdžių.

Čia reiktų priminti, jog Romu
vos lietuvių moterų klubas su pir
mininke Eugenija Luciene, bend
raudamas su daugeliu vokiečių šei
mų, palaikydamas ryšius su vaisti
nėmis bei ligoninėmis, renka dra
bužius, avalynę, vaistus ir siunčiat 
Lietuvą.

Emma Svita 
Hiittenfeld

i
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Pokario Lietuvos rezistenęiją prisimenant

’’Didžiosios kovos“ partizanų rinktinės vado 
atsišaukimas 

’’{rodykime pasauliui“

Partizanų kaimai

Jonas Misiūnas (Žalias Vel
nias). Partizanas nufotografuotas 
NKVD būstinėje.

Raimondo Urbakavičiaus repr.

Šiemet pažymime penkiasdešim
ties metų sukaktį nuo pokario gink
luotos rezistencijos pradžios. Ta pro
ga Vilniuje, Savanoriškos krašto ap
saugos tarnybos mokymo centre, ati
daryta paroda ’’Kovojanti Lietuva 
1944-1954“. Ekspozicijoje leitenan- 
tės Marijos Jakimavičienės pastango
mis surinkta nuotraukų ir dokumentų 
iš pokario Lietuvos rezistencijos. 
Viename iš stendų yra partizano Jono 
Misiūno (slapyvardis Žalias Velnias) 
fotonuotrauka. Manoma, kad kol kas 
aptikta vienintelė šio partizano nuot
rauka, daryta NKVD būstinėje... 
NKVD jo ilgai ieškojo.

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu į 
Sąjūdžio rėmimo grupes žmonės at
nešdavo įvairių dokumentų, tarp ku
rių aptikau ir Žalio Velnio (J. Misiū
no) pasirašytą atsišaukimą ’’{rodyki
me pasauliui“. Kas žinoma apie J. 
Misiūną ir apie ką dabar verčia susi
mąstyti jo atsišaukimas?

J. Misiūnas 1944-1947 metais bu
vo ’’Didžiosios kovos“ rinktinės va
das. Ji daugiausia veikė Trakų, Kai
šiadorių ir Ukmergės srityse. Išleis
tuose partizanų memuaruose apie J. 
Misiūną mažai rašoma. Išeivijos filo
sofo ir istoriko Kęstučio K. Girniaus 
studijoje "Partizanų kovos Lietuvoje“ 
pažymima, kad ’’Didžiosios kovos“ 
apygarda pirmoji įkurta visoje Lietu
voje. Pagrindinis vaidmuo steigiant 
šią apygardą teko Jonui Misiūnui, 
kuris nepriklausomybės metais buvo 
pasienio policininkas.

Juozas Lukša (slapyvardis Skir
mantas) knygoje ’’Partizanai“ rašo, 
kad prie Trakų, Vilniaus, Kaišiadorių 
ir šiaurės rytų Pakaunėj darbavosi 
"Žaliasis Velnias“, gyventojams vir
tęs legendiniu asmeniu. Jo sumani 
veikla bei drąsa, žmonių lūpų dar pa
grąžinta, sklido po plačias apylinkes, 
tapdama istoriniais mitais. Iš kitų vie
tovių partizanų jį skyrė kažkokia pa
slaptis, mistika. Šias nuotaikas pertei
kė ir rinktinės partizanų slapyvardžiai 
- Žalias Velnias, Piliakalnis, Žilvytis, 
Audra, Perkūnas, Sūkurys, Svyrūnė
lis, Baravykas, Vyšnia, Vėjas ir 1.1...

Žalias Velnias tikėjo, kad Vaka
rai, nugalėję Hitlerį, norės baigti ir su 
Stalinu, kad tada palengvės išsilais
vinimo kelias ir tam turi būti pasi- 
niošta. Tokias mintis jis puoselėjo ir 
savo laikraštyje ’’Žalioji Giria“... Vel
tui tada tikėjo Žalias Velnias Vaka
rais, nes laikas permainoms dar ne
buvo subrandintas.

Sovietiniuose leidiniuose ’’Ar
chyviniai dokumentai apie naciona
listų antiliaudinę veiklą“ tvirtinama,

Atsiųstą paminėti
Skautų aidas. Oficialus Lietuvių 

skautų sąjungos organas, įsteigtas 
1923 m. Šiauliuose. Leidžiamas Či
kagoje. Redaktorius v. s. Antanas 
Saulaitis ir Pelėdų skiltis. 2345 
West 56 Street, Chicago, IL 60636. 

kad 1945-1946 metais Žalio Velnio 
’’gaujos“ LTSR liaudies gynėjų ir 
SSSR kariuomenės jėgomis buvo su
daužytos, o Žalias Velnias ir jo pa
galbininkai suimti; Žalias Velnias nu
sižudęs. Kaip rašo J. Lukša knygoje 
’’Partizanai“, ’’Didžiosios kovos“ 
rinktinė smarkiai nukentėjo dėl kola
boranto Markulio išdavystės... Tiks
linga prisiminti didįjį Prūsų sukilimą 
1260 metais ir metraštininko Dusbur- 
go aprašytas prūsų Girdučio bei kitų 
išdavystes. Manoma, kad Herkų 
Mantą kryžiuočiai suėmė tik pasi
naudoję kažkokio išdaviko klasta...

Grįžtant prie Žalio Velnio atsišau
kimo galima teigti, kad jis buvo rašy
tas iki 1947 metų. Tiesa, atsišaukime 
slapyvardžio antrame žodyje raidė 
”L“ praleista. Jaučiasi, kad spausdin
ta sunkiomis lauko sąlygomis, sku
bant. Truputį paredaguoto (sukeičiant 
vietomis pastraipas) atsišaukimo 
’’{rodykime pasauliui“ tekstas būtų 
toks:

’’Bolševizmas prieina liepto galą, 
o jo batlaižiai už konfiskuojamus 
skudurus ir blėkagalius dūsta kraujo 
garuose! Išdavikai, norėdami nuslo
pinti dįdįjį lietuvių Laisvės siekimą, 
išgalvoja žiauriausias nuslopinimo 
priemones. Jie ant nužudyto lavono 
atsisėdę geria ’’pergalės“ taurę, o pas
kui pririšę nuogą lavoną prie arklio 
velka jį į miestelius. Panašiai elgėsi 
puslaukinių ordų vadas Čingischanąs 
ir krikščionis kankinę Romos impe
ratoriai. Tai buvo prieš šimtus metų. 
Žuvo Čingischanas ir tautos išėjo į 
laisvę, žuvo Romos imperatoriai ir 
krykščionys išėjo iš katakombų! Žlu
go rudasis imperialistas, žlugs ir rau
donasis teroras! Tironija greitai paky
la, tironija greitai ir žūsta! Pasaulyje 
dar yra žmoniškumo ir tiesos...

Trumenas, neseniai kalbėdamas 
koledže, pasakė: ”Aš sakau, jog tau
tos, kurios kovoja dėl laisvės, ir jos to 
yra vertos, laisvėje gyvens. Tam aš 
pratęsiu karinę prievolę iki 1947 m. 
kovo mėn.“

Lietuviai, šiuo sprendžiamu tarp
tautiniu momentu dar glaudžiau su
telkime jėgas. Lietuva buvo ir bus 
laisva! Lietuvi krikščioni, į tave kal
ba 1918 m. savanoriai, Sibiro taigose 
išblaškyti broliai, į tave kalba šian
dien Laisvės nešėjai ir šaukia kovon. 
Kiekvienas miestas ir miestelis, kai
mas ir viensėdis tevirsta bolševikams 
ir jų batlaižiams kapais! Parodykime 
pasauliui, jog esame verti Laisvės!...

Žalias Velnias. G. v. sk.“
Iš’ šio pageltusio ir per stebuklą 

išlikusio lapelio dvelkia tikėjimas 
tiesa, gėriu ir optimizmas, kad Lietu
va bus laisva. Atsišaukimo tekste ak
centuojamas tvirtas įsitikinimas, kad 
bolševizmas žlugs. Kuo motyvuoja
mas toks įsitikinimas? Ogi istorijos 
analize - prisimenama Romos impe
rija ir mongolų ordos. Tarp fašizmo 
(tekste rudasis imperialistas) ir bol-. 
ševizmo (raudonasis teroras) deda
mas lygybės ženklas, todėl jų likimas 
turi būti vienodas (tekste: ’’žlugo ru
dasis imperialistas, žlugs ir raudona
sis teroras“).

Atsišaukimo autorius pastebi, kad 
kai kurie tautiečiai yra susigundę 
bolševikų dalijamu svetimu turtu ir 
susidėję su raudonaisiais teroristais. 
Jie atsišaukime vadinami batlaižiais, 
išdavikais, aprašomas žiaurus jų el
gesys. Čia vėl verta prisiminti met
raštininką Dusburgą, kuris apie 1254 
m. rašė, jog kryžiuočiai kai kuriems 
palūžusioms prūsams siūlė žemės do
vanojimo dokumentus; susigundę 
dovanomis buvo apkrikštyti ir pri

Prenumerata metams - 5 JAV dole
riai, į Lietuvą oro paštu - 40 do
lerių.

Gautas šių metų kovo mėnesio 
numeris. Jame skyrelyje ’’Tau, va
dove“ paskelbtas 1994-1996 metų 
vadovybės narių sąrašas.

LSS taryboje - ir v. s. Jaras 

versti išduoti saviškių pilių paslaptis. 
Kaip matome, apgaule įsigyti bičiulių 
iš vietos gyventojų tarpo, kurie vėliau 
priverčiami atsilyginti šnipinėjimu ir 
išdavystėmis, yra seniai naudojamas 
visų okupantų metodas...

Žalias Velnias tiki, kad pasaulyje 
dar yra žmogiškumo ir tiesos ir tai jis 
sieja pirmiausia su Jungtinėmis Ame
rikos Valstijomis. Autorius trumpai 
apibūdina partizaninio judėjimo da
lyvius vadindamas juos laisvės ne
šėjais, kurių tikslas iškovoti Lietuvai 
laisvę. Kova žūtbūtinė, todėl ragina
ma visus lietuvius sutelkti jėgas ko
voje su bolševikais (atėjūnais-oku- 
pantais) įr jų pagalbininkais (kolabo- 
rantais-batlaižiais). Lietuviai-krikš- 
čionys susitelkti raginami ne tik par
tizanų vardu, bet primenama, kad ne
valia užmiršti 1918 m. savanorių su
dėtų aukų ir Sibiro tremtinių, kad ve
dama kova yra jų žygdarbių tąsa. 
Nuo savęs turėtume pridurti, kad tai 
ir 1794, 1831, 1863 metų sukilimų 
prieš carinės Rusijos priespaudą tąsa. 
Pasipriešinimo būta nuolat ir visuo
tinio, todėl carinės Rusijos okupacinė 
valdžia 1901 metais buvo priversta 
įkurti net specialų Vilniaus guberni
jos kalėjimų statybos komitetą...

Žalias Velnias atsišaukime kovo
tojus ragina veikti ryžtingai ir laikytis 
pagarbiai, neužmiršti, kad esame 
krikščionys, ir įrodyti pasauliui, jog 
Lietuva yra verta laisvės.

Kaune 1993 m. birželio mėnesį 
vyko Pabaltijo politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijų atstovų pasita
rimas. Jame akcentuota, jog nekelia
mos politinių kalinių ir tremtinių 
problemos Baltijos šalių derybose su 
Rusija. Iki šiol negrąžinta daugelis su 
okupacija ir rezistencija susijusių ar
chyvinių dokumentų, nekalbama apie 
Lietuvos žmonėms ir valstybei pada
rytų nuostolių kompensavimą. Politi
niai kaliniai ir tremtiniai atkreipė dė
mesį į tai, kad aukšti Rusijos valdžios 
pareigūnai daug kalba apie tariamus 
žmogaus teisių pažeidimus Baltijos 
valstybėse, tačiau pamiršta apie 
šioms šalims ir jų žmonėms padary
tas skriaudas bei nuostolius ir būtiny
bę juos atlyginti.

Kovotojų dėka Lietuva po 50 me
tų okupacijos įrodė pasauliui, kad yra 
verta laisvės, bet atsišaukime išsaky
tos mintys ir šiandien aktualios, nes 
dar neišgyvendintas bolševizmas, 
tebesiaučia apgaulė, nėra taip trokšta
mo susitelkimo, o į Jungtines Ameri
kos Valstijas tebežiūrima kaip į Iš
ganytoją... Faktas, kad net Sąjūdžio 
vadovybėje dirbo KGB agentų, ver
čia susimąstyti apie daug ką...

Mūsų vaikaičiams bus apmaudu, 
jeigu mes nesugebėsime tokių didelių 
aukų dėka iškovota laisve tinkamai 
naudotis. Būdami laisvi pirmiausia 
turime deramai rūpintis buvusiais 
partizanais ir politiniais kaliniais, jų 
atminties išsaugojimu, tremtinių grą
žinimu į Lietuvą, optimalaus piliety
bės įstatymo priėmimu, tinkamu išli
kusio turto grąžinimu. Taip pat rū
pintis, kad, kaip rašoma atsišaukime, 
tiek rudasis imperialistas, tiek raudo
nasis teroristas, kurie okupavę Lietu
vą sukiršino mūsų tautą, nors dalinai 
kompensuotų Lietuvos žmonėms pa
darytus moralinius ir materialinius 
nuostolius, nes visiškai juos kompen
suoti vargu ar beįmanoma. Mums pa
darytas žaizdas turėsime užsigydyti 
patys efektyviu vaistu - krikščioniš
kąja morale, kurios neatskiriama da
lis yra išpažintis ir atgaila.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Alkis iš Didžiosios Britanijos. Yra 
įvairių žinių apie lietuvių skautų 
gyvenimą Lietuvoje ir išeivijoje, 
skyrelis ’’Pasaulio skautų rate“, 
geru žodžiu paminėta ’’Skautų 
aido“ administracija (dabar admi
nistratorė yra Albina Ramanaus
kienė).

...O Kristau, kai nešei tų sunkų 
kryžių

Ir tavo motina galėjo eiti
iš paskos 

Tai mūsų motinos prie gulinčio 
ant gatvės

Nebegalėjo išlieti net raudos...
(Vytauto Jakavonio eilės)

. Kad partizanai pokaryje buvo di
delė jėga, kad jų buvo daug, patvirti
na tas, jog Lietuvoje buvo ištisi kai
mai, kur daugybė vyrų buvo išėję į 
mišką ar didesnė tokių kaimų gyven
tojų dalis buvo partizanų rėmėjai ir 
pagalbininkai.

Štai Vytauto apygardoje - šalia 
Labanoro girios esančiuose Krivasa- 
lio ir Šiškinių kaimuose beveik kiek
vienas vyras kovojo partizanų gre
tose. Iš Šiškinių jų buvo 22 ir iš Kri- 
vasalio - 20 (tuo metu Šiškiniuose 
šeimų buvo 68, o Krivasalyje per 50). 
Lemtingos partizanams buvo 1945 
metų kovo 11-13 dienos, kuomet 
netoli Kiausieliškio vykusiame mūšy
je krito net 79 vyrai! Tai turbūt di
džiausi kovotojų už laisvę nuostoliai 
Lietuvoje. Prisiminkime tai šiemet 
birželio 14-ąją! {domu, kad dauguma 
šių kaimų gyventojų buvo mažaže
miai, neturtingi. Kur sovietų propa
guoti ’’klasių kovos dėsniai“?

Kalbant apie minėtą mūšį Laba
noro girioje, reikia pabrėžti ir tai, kad 
sovietų kareivių žuvo tada taip pat 
nemažai - ypač pirmos mūšio dienos 
vakare. Tuomet atskubėję pagalbon 
"Tigro“ rinktinės štabo partizanai ati
dengė stiprią ugnį į baudėjus, kurie 
šildėsi prie laužo, netoli apsupto bun
kerio. Tai ir buvo didžiausias šio mū
šio tragizmas, nes pabėgus enkave
distams apsuptieji galėjo pasitraukti. 
Bet šita proga nepasinaudojo, nes 
manė, jog tai priešo pinklės. Greitai 
atvyko pastiprinimas rusų karei
viams, vaduotojai pasitraukė, o apsu
pimo žiedas vėl susijungė. Visa lai
mė, kad tada sovietinė valdžia nesi
veržė aiškintis į nelaimingus Šiškinių 
ir Krivasalio kaimus, nepersekiojo 
žuvusiųjų giminių. Krivasalyje gyve
na buvę partizanai Jonas Aldusevi- 
čius ir Bronius Avižienis.

Iš Vytauto apygardos persikelki
me į Perloją ir jos apylinkes, kur vei
kė taip pat vytautėnai (čia buvo Vy
tauto būrys), kur daina ir patriotizmas 
jau nuo senų laikų buvo įaugęs į 
kiekvieno šio krašto dzūko kraują ir 
širdį. Perlojos apylinkėse partizanais 
tapo daugiau kaip 150 šių vietų gy
ventojų! Vien iš Perlojos miestelio į 
kovą išėjo ir žuvo per 40 žmonių 
(tarp jų ir 2 merginos). Čia buvo ne
mažai sėsliųjų partizanų: jie dirbo,

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio j Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: 

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale 
Lancs.

OL161PA 
Tel 0706 868765

Žaibas (Vaclovas Voveris) - ži
nomas partizanų vadas Dzūkijoje 
veikusios rinktinės.
gyveno legaliai, o reikalui esant kovo
jo paėmę į rankas ginklą. Veikė ne
mažai ir ryšininkų. Kad Vytauto būrys 
buvo rimtas, disciplinuotas kolek
tyvas, patvirtina teigiami žinomų vadų 
Vanago ir Kazimieraičio atsiliepimai 
ir pan. Vytautėnai ne kartą sėkmingai 
naikino skrebus ir sovietų kareivius, 
buvo užėmę Perloją. Žmonės savo 
dainose minėjo Vytautą-Adolfą Baub
lį, Nemuną-Vincą Kalantą (dar buvo 
jo 2 broliai), brolius Lukoševičius. 
Mažai beliko tų dienų kovotojų. Per
lojoje gyvena buvęs sėslusis parti
zanas Juozas Ciūnys, Milda-Antanina 
Lukšytė taip pat sulaukė šių dienų, bet 
Perloją paliko. Kaimuose prie Ūlos, 
kur žmonės ypatingai myli dainą, 
išliko daina apie Nemuno (Vinco 
Kalantos) ir jo draugų žūtį:

...Subatėlės vakarėlį putė vėjas
su žinia 

Žuvo Nemunas mūs vadas 
Ir Šilutis su Žvaigžde...
Nuostabiame gamtos prieglobsty

je - supamas gražuolio Merkio kilpos 
ir tankaus miško - yra Kaščiūnų kai
mas. Čia iš 11 šeimų net 6 buvo par
tizaninės. Iš to kaimo ir Vytautas Ja- 
kavonis, dar paauglys tapęs partizanų 
poetu Sniegučiu.

Stipruolis Jonas Borisas Marcin
konyse per atlaidus nukovė itin nuož
mų skrebą.

Kitas labai tvirtas vyras Rimša 
Benediktas per nepriklausomybės 
kovas buvo lenkų kardais užkapotas, 
tačiau išgijo. Užaugino sūnų Vaclo
vą, kuris tapo drąsiu partizanu.

Tačiau daugiausiai pasižymėjo 
Tigras-Juozas Jakavonis ir jo šeima. 
Pas juos slėptuvėje prie kluono gyve
no žymūs vadai Vanagas ir Kazimie
raitis. Juozas vadams apylinkėje pa
ruošė ir daugiau slėptuvių. Jis ne kar
tą vykdė atsakingas užduotis. Ištvėrė 
tremties (kaip ir žmona Zosė) baisu
mus. Jų šeima ir jau minėtas poetas 
Vytautas Jakavonis-Sniegutis ir da
bar tebegyvena Kaščiūnų kaime.

Vytautas Ikarnas
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Keliais sakiniais
□ Egzaminas Vyriausybei. Birželio 4 
dieną Vyriausybei oficialiai perduo
tas grupės Seimo narių nepasitikėji
mo Vyriausybe pareiškimas. Social
demokratų iniciatyva surinktas rei
kiamas kiekis Seimo narių parašų 
(29), kad Seime būtų pradėta nepa
sitikėjimo Vyriausybe procedūra. Tą 
dokumentą pasirašė įvairių frakcijų 
atstovai, tarp jų trys buvę LDDP 
frakcijos nariai. Pagrindinės opozinės 
grupės Seime - konservatoriai ir krik
demai - oficialiai tos iniciatyvos ne
palaikė. Vyriausybė į nepasitikėjimo 
pareiškimą privalo atsakyti per 14 
kalendorinių dienų. Po to atsakymą 
turės svarstyti Seimas. Kad nepasi
tikėjimas būtų pareikštas (balsuojama 
slaptai), jį turi paremti daugiau nei 
pusė Seimo narių. Kaip pranešė Sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas, priėmus 
Vyriausybės įstatymą ir patvirtinus 
naują ministerijų skaičių, pasikeis 
daugiau nei pusė ministrų. Todėl pa
gal Konstituciją’ Vyriausybė turės 
gauti naujus Seimo įgaliojimus. Tam 
užteks paprastos Seimo narių balsų 
daugumos.
□ Įteiktos daktaro V. Adamkaus pre
mijos. Šių metų jų laureatais tapo 
geografas Vilniaus universiteto pro
fesorius Česlovas Kudaba (po mir
ties) ir Vaclovas Inta, unikalių akme
nų muziejaus Mosėdyje, Skuodo ra
jone, įkūrėjas bei direktorius. Šias 
premijas (po 1000 JAV dolerių) 
įteikė pats V. Adamkus Vilniuje Č. 
Kudabos žmonai Daliai Kudabienei 
ir V. Intos (jis serga) įgaliotiems at
stovams.
□ Atšauktas Lietuvos ambasadorius 
Briuselyje. Prezidentas A. Brazaus
kas pasirašė dekretą, kuriuo nuo bir
želio 20 dienos iš pareigų atleidžia
mas Lietuvos ambasadorius Belgijo

Užsienio tautybėms Argentinoje 
atstovauja lietuvis

Užsienio tautybių Argentinoje 
vykdomojo komiteto pirmininku 
vienbalsiai išrinktas lietuvių bend
ruomenės pirmininkas Julius Mičiū- 
das, pranešė ELTA. Šio komiteto už
duotis yra koordinuoti kitataučių ben
druomenių veiklą vidaus reikalų mi
nisterijos sferoje. Šiame krašte politi
niame ir kultūriniame gyvenime ak
tyviausiai dalyvauja italų, ispanų, uk
rainiečių, lenkų, arabų ir žydų bend
ruomenės.

Iš Argentinos taip pat pranešama, 
kad čia esantis lietuvių centras orga
nizuoja 50 žmonių ekskursiją daly
vauti Pasaulio lietuvių dainų šventė
je. Beveik visi šiame krašte gimę lie
tuviai susidomėję Lietuva, nori pa

Lėlių šventė Kaune
Kauno lėlių teatras praėjusį sa

vaitgalį savo 36-ojo gimtadienio pro
ga surengė miesto vaikams šventę 
’’Šypsos lėlės ir vaikai“. Mažieji žiū
rovai pamatė Utenos, Panevėžio, 
LMA Klaipėdos teatrinio fakulteto, 
Kauno ir Vilniaus lėlių spektaklius. 
Šiltai buvo sutiktas Balstogės lėlių 
teatras iš Lenkijos, kuris parodė jau 
išgarsėjusį Hanos Januševskos "Ma
žąjį tigriuką Petriuką“ (režisavo pa
tys aktoriai, scenografas Andžejus 
Dnoronkovskis, kompozitorius Pave
las Šimanskis).

Vaikus sutinka Lenkijos lėlių teatro aktoriai iš Bialyštoko.

je, Olandijoje ir Liuksemburge P. 
Kūris. 55 metų tarptautinės teisės 
specialistas, profesorius Pranas Kūris 
šių metų Europos Tarybos parlamen
tinės asamblėjos sesijoje devyne- 
riems metams išrinktas Europos 
žmogaus teisių teismo teisėju.

’’Lietuvos rytas“ pranešė, jog kol 
bus gautas agremanas iš Prancūzijos 
dėl Ričardo Bačkio skyrimo Lietuvos 
ambasadoriumi, laikinuoju reikalų 
patikėtiniu Prancūzijoje paskirtas 36 
metų Giedrius Čekuolis, iki šiol dir
bęs Lietuvos ambasados Švedijoje 
patarėju.
O Tėvynės Sąjunga nepasitiki Tarp
tautinio valiutos fondo ekspertu. 
Apie tai pranešė Spaudos konferen
cijoje G. Vagnorius. Pasak jo, TVF 
atstovo P. Comeliuso pasisakymai 
kai kuriais elementariais ekono
mikos klausimais yra skandalingi. 
Seimo Tėvynės Sąjungos frakcija 
susitiko su P. Corneliusu po to, kai 
jis viešai kritikavo konservatorių 
planuojamą ekonominį referendu
mą. G. Vagnorius informavo, kad 
Tėvynės Sąjunga parašė Tarptau
tinio valiutos fondo vadovams, jog 
jie paaiškintų, ar P. Comeliuso pa
sakyti kai kurie teiginiai per susi
tikimą su Tėvynės Sąjungos atsto
vais yra jo ’’asmeninis supratimas“, 
ar TVF nuomonė.
O Įsigaliojo Lietuvos ir Vengrijos 
sutartis. Birželio 8 d. Helsinkyje Lie
tuvos laikinasis reikalų patikėtinis 
Petras Auštrevičius ir Vengrijos ne
paprastasis ir įgaliotasis ambasado
rius Belą Javorsky pasikeitė Lietuvos 
Respublikos ir Vengrijos Respub
likos ’’Draugiškų santykių ir bend
radarbiavimo sutarties“, pasirašytos 
1992 m. rugpjūčio 8 d., ratifikaciniais 
dokumentais. Minėta sutartis įsigalio
jo ratifikacinių dokumentų pasikeiti
mo dieną.

matyti tą šalį, kur gimė jų tėvai ar se
neliai. Kartu ketina važiuoti keli ar- 
gentiniečiai verslininkai, suintere
suoti įsigyti lietuviškų prekių. Lietu
vių bendruomenės pirmininkas Julius 
Mičiūdas yra šios kelionės vadovas, 
beje, dar nematęs tėvų gimtinės.

Argentinos verslininkai labai susi
domėję buvusių SSRS šalių rinka. 
Šalies prezidentas Carlos Menem šių 
metų spalį planuoja aplankyti Rusiją, 
Ukrainą ir Armėniją. Taip siekiama 
suaktyvinti prekių eksportą į naujas 
valstybes. O Argentinai tai būtų pir
mas žingsnis mažinant eksporto ir 
importo deficitą, kuris siekia 3 mili
jardus dolerių per metus.

ELTA

Šeštadienį ant grindinio prie Kau
no lėlių teatro vaikai piešė pamėgtų 
spektaklių personažus ir už tai buvo 
vaišinami suomių firmos ledais bei 
veltui tą dieną galėjo žiūrėti spektak
lius.

Sekmadienį Laisvės alėjoje, aidint 
pučiamųjų orkestro "Ąžuolynas“ 
maršams, vyko spalvingos kaukių bei 
lėlių eitynės ir nuotaikingas sveikin
imų koncertas.

Eduardas Prasta
Autoriaus nuotr.

Būdamas dvidešimt septynerių 
metų, Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto diplomantas pirmą kartą at
vyko į Niujorką ir pradėjo dirbti ge
neralinio konsulo sekretoriumi. 1939 
metais Anicetas Simutis paskiriamas 
konsuliniu atašė, 1951 metais - vice
konsulu, o 1967 metais - generaliniu 
konsulu. Tuo laiku konsulo Aniceto

Nežinoma ’’Lietuvos“ 
viešbučio ateitis

’’Respublika“ 06 02 spausdina Al
donos Armalytės straipsnį ’’Lietuvos“ 
viešbutis: privatizacijos kryžkelė“.

Jau pusantrų metų tęsiasi "Lietu
vos“ viešbučio privatizacija. Vieš
butis yra už valiutą privatizuojamų 
objektų sąraše, o tai reiškia, kad gy
vena apipainiotas įvairių draudimų. 
Pavyzdžiui, negali nurašyti susidė
vėjusios virtuvės įrangos, negali 
parduoti autobusų "Ikarus“, nors 
svečiai iš užsienio atsisako jais va
žiuoti. Tiesa, svečių iš užsienio nėra 
tiek daug, kiek galėtų būti. Vieš
bučio generalinis direktorius R. 
Miknius sako, kad pernai buvo su
daryta 30 sutarčių su įvairiomis tu
rizmo firmomis, šiemet - 50. Bet la
bai daug šių sutarčių anuliuojama. 
Dažniausiai net nenurodant priežas
ties. Bet viena Prancūzijos firma vis 
dėlto paaiškino, kad ji nerizikuoja 
vežti savo klientų dėl netvarkos pa
sienyje. Pasak "Lietuvos“ viešbučio 
generalinio direktoriaus R. Mik
niaus, kitos dvi rimtos turistų suma
žėjimo priežastys yra vizų režimas ir 
pridėtosios vertės mokestis. Gelbsti 
tarptautinės parodos ir kiti renginiai, 
kurių dalyviai apsigyvena "Lietuvo
je“. Dabar laukiama Pasaulio lietu
vių dainų šventės. "Tikrai gyvens 
apie 150 dalyvių JAV lietuvių ir 
"Vyčio“ choras“.

Viešbučio administracijos ir stei
gėjo - Pramonės ir prekybos minis
terijos - nuomone, vienintelė išeitis - 
kuo greičiau privatizuoti už konver
tuojamą valiutą.

Lietuvis - pasaulinio 
garso muzikos mokykloje 
"Septyniolikmetis Vilhelmas Če
pinskis įstojo j Niujorko Juillard 
School, pasaulinio garso muzikos 
mokyklą, kur jis ketverius metus 
mokysis su ateinančio šimtmečio 
muzikos žvaigždėmis“, - rašoma Ar
vydo Jockaus straipsnyje ’’Lietuvių 
smuikininkas tarp geriausiųjų“ "Lietu
vos aide“ 06 03.

Spaudos konferencijoje Vilhel
mas papasakojo, kad į stojamuosius 
egzaminus Niujorke buvo atvykę 
apie 100 pretendentų, daugiausia ja
ponų, kinų, korėjiečių. Egzaminai 
vyko Juillard School rečitalių salėje. 
Visi pretendentai turėjo paruošti pla
čią virtuozišką programą, tačiau bu
simoji Vilhelmo mokytoja smuiko 
katedros vedėja profesorė Dorothy 
de Lay per konsultacijas Vilhelmui 
pasakė, kad jam užteks pagriežti tik 
keletą ištraukų. Iš tikrųjų taip ir atsi
tiko, nes Vilhelmui dar neįpusėjus

Pagerbtas Anicetas Simutis
Simučio darbas ypač reikšmingas, 
prisimenant Lietuvos okupacijos ir 
Antrojo pasaulinio karo padarinius, 
kai į Jungtines Amerikos Valstijas 
plūstelėjo pabėgėlių iš Lietuvos ban
ga. Generaliniam konsului teko itin 
daug dirbti su įvairiomis įstaigomis, 
kad tie žmonės nebūtų grąžinami 
atgal, kad-būtų pripažįstama jų kvali
fikacija, kad pabėgėliai galėtų susi
rasti dingusius artimuosius ir gimi
nes...

Šiandien Anicetui Simučiui, nuo-' 
latiniam ambasadoriui. Jungtinėse 
Tautose, aštuoniasdešimt penkeri 
metai. Ta proga jis apdovanotas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino III laipsnio ordinu, kurį iškil
mingai praėjusį šeštadienį Niujorke 
įteikė ambasadorius Jungtinėse Ame
rikos Valstijose Alfonsas Eidintas, ta 
pačia proga prisiminęs savo kelią į 
diplomatiją.

Pagerbti vieno iš seniausių Lie
tuvos diplomatų į Niujorką buvo at
vykę, kaip pranešė "Amerikos bal
sas“, ambasadorius Rusijoje Romual
das Kozyrovičius, generalinis konsu
las Niujorke Linas Kučinskas, gene
ralinis garbės konsulas Kanadoje

P. Sarosatės koncertinės fantazijos 
"Karmen“ ir J. S. Bacho Čakonos, 
žiuri jį pertraukė, pasakiusi: gana. Po 
trijų dienų prof. D. de Lay telefonu 
Vilhelmui pranešė, kad jis priimtas į 
mokyklą. Be jo, iš beveik 100 pre
tendentų laimė nusišypsojo dar trims 
jaunuoliams.

Juillard School, įkurta Niujorke 
šio amžiaus pradžioje, yra viena žy
miausių muzikos mokyklų pasaulyje. 
Joje mokėsi daugelis XX a. muzikos 
garsenybių. Prof. D. de Lay šiemet 
Vilhelmui atsiųstame laiške rašė, kad 
dabar joje besimokantys jaunuoliai 
bus žymiausi pasaulio atlikėjai kita
me šimtmetyje. Juillard School yra 
brangi mokykla. Gal todėl į ją ir ver
žiasi turtingų tėvų, globėjų remiami 
Azijos jaunuoliai. Mokslas metams 
čia kainuoja 25 tūkst. dolerių. Puikiai 
pasirodęs per stojamuosius egzami
nus, Vilhelmas tikisi gauti mokyklos 
stipendiją. Smulkmenas jis turėtų su
žinoti po mėnesio. Tačiau pinigų vis 
vien neužteks, ir jo globėjai ieškos 
Lietuvos Vyriausybės, verslininkų 
paramos. Dalį mokymosi išlaidų gal
būt padengs Amerikos lietuviai.

’’Penkis mėnesius 
išgyvenęs su svetima 
širdimi žmogus mirė“

- tokiu pavadinimu išspausdintas 
Ingos Liutkevičienės straipsnis "Lietu
vos ryte“ 06 04.

Septintoji šalyje širdies persodini
mo operacija buvo atlikta praėjusių 
metų gruodžio pabaigoje 29 metų 
Vitalijui Kudimovui. Operacijai va
dovavo profesorius V. Sirvydis. Ji 
truko nuo 2 valandos nakties iki 8 va
landos ryto. Po paros ligonis buvo at
jungtas nuo dirbtinio kvėpavimo apa
rato. Praėjus dar pusei paros, operuo
tasis pradėjo kalbėti, truputį valgyti.

Ligoninę V. Kudimovas paliko 
sausio 28-ąją. Grįžo gyventi į žmo
nos motinos pusantro kambario butą 
be patogumų. Gydytojai nerimavo 
dėl prastų paciento gyvenimo sąlygų. 
Netrukus Vilniaus miesto valdyba 
Kudimovo trijų asmenų šeimai pa
skyrė dviejų kambarių butą naujame 
Pilaitės mikrorajone, Tolminkiemio 
gatvėje. Kudimovai ten apsigyveno 
kovo mėnesį.

Paklaustas, ar nesunku gyventi 
nuolat paisant drausmės, nuolat va
žinėti pas daktarus, atsakė, jog po 
operacijos jam labai palengvėję, tarsi 
kas didžiulį akmenį būtų nuridenęs 
nuo kupros. Visos dienos po ope
racijos, prisiminus dvejus metus, 
praleistus lovoje, jam atrodė šviesios. 
"Taip gyventi galima ilgai“, - tikino 
mus Vitalijus.

Harris Lapas, generalinis garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, 
Amerikos lietuvių bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas Vitas 
Maciūnas ir kiti.

- Sunku man tiek daug garbės pri
imti ir pajusti tą didį moralinį paska
tinimą, - dėkodamas už pagerbimą ir 
apdovanojimą, kalbėjo Anicetas Si
mutis. - Bet aš galiu jums pasakyti, 
kad šiandien toji šventė nėra mano 
šventė, tai yra Lietuvos diplomatinės 
tarnybos šventė.

Kalbėdamas apie praktiškai ne
sančios valstybės interesų gynimą, 
ambasadorius Anicetas Simutis tarsi 
apibrėžė pagrindinį šios veiklos sti
mulą, pacitavęs Lietuvos diplomati
jos užsienyje vadovo Stasio Lozorai
čio (vyresniojo) pareiškimą, sovie
tams okupavus Lietuvą 1940 metais: 
"Tol, kol plaka lietuvių širdys, bus 
kovojama už senos garbingos Lietu
vos valstybės atstatymą. Nepriklau
soma Lietuva prisikels“.

.Ambasadoriaus Aniceto Simučio 
kalbą susirinkusieji -pagerbė atsisto
dami ir plojimais. Iškilmės buvo 
baigtos Lietuvos himnu.
Vladimiro Gulevičiaus (ĖLTA) nuotr.

Pasak gydytojo V. Sirvydžio, 
medikai tikėjosi, jog Vitalijus gy
vens ilgiau, nes operacijos rezultatai 
buvo labai geri.

Straipsnye rašoma, kad ilgiausiai 
Lietuvoje po širdies persodinimo 
operacijos žmogus išgyveno devy
niolika mėnesių. Šiuo metu širdies 
persodinimo operacijų laukia sep
tyni mūsų šalies gyventojai.

’’Valdžia absoliuti, 
nusikalstamumas irgi“

- taip vadinami Vidmanto Žiemelio 
straipsnis "Amžiuje“ (Nr. 22).

Autorius rašo: "Dar kartą įdė
miai perskaičiau teisėsaugos institu
cijų pranešimus, padarytus Seime. 
Po šių kalbų susidaro įspūdis, kad 
šių institucijų vadovai, nuo kurių 
veiksmų žymia dalimi priklauso - 
įveiksime ar ne nusikaltėlių pasaulį, 
kažkodėl nenori ar bijo pasakyti tie
są, norėdami įtikti valdančiajai par
tijai.

Negalima apgaudinėti Lietuvos 
žmonių. Kovoje su nusikalstamu 
pasauliu dabartinė valdžia rodo tik 
savo bejėgiškumą. Joks prevencinio 
sulaikymo ar panašus įstatymas ne
sustabdys nusikaltėlių siautėjimo... 
Yra žinių, jog nusikaltėlių pasaulis 
turi žmonių teisėsaugos institucijose 
ir net Vyriausybėje, Seime, Prezi
dentūroje. Vienas aukštas teisėsau
gos institucijos pareigūnas su susi
rūpinimu pasakė: "Blogiausia tai, 
jog geri mūsų norai gudriai sužlug
domi aukščiausiuose rūmuose“.

"VRM vadovas, pateikdamas in
formaciją apie nusikalstatumo būklę 
paminėjo, jog trūksta 3 tūkst. dar
buotojų. Vadinasi, policijos ir kitų 
VRM struktūrų darbo ir apmokėji
mo sąlygos prastos, nėra jokios at
rankos. Kol bus tokia situacija, nie
ko gero nebus. Tėvynės Sąjunga dar 
praeitų metų rudenį yra pateikusi įs
tatymo projektą, kaip šią problemą 
spręsti. Tačiau projektas tebedūlėja 
Seimo vadovybės stalčiuose“.

V. Žiemelis mano, kad viena iš 
priemonių, nagrinėjant sunkias, su 
organizuotu nusikalstamumu susiju
sias baudžiamąsias bylas, galėtų 
būti prisiekusiųjų teismo sukūrimas. 
"Man teko susipažinti su šių teismų 
veikla Kanadoje. Taip pat būtina pa
ruošti teisėjų atrankos mechanizmą, 
tokia procedūra egzistuoja daugely
je pasaulio valstybių. Aišku, galima 
sudaryti puikiausias darbo ir apmo
kėjimo sąlygas teisėsaugos darbuo
tojams, tačiau vs tiek neapsisaugosi
me nuo nesąžiningų. Būtina ir kont
roliuoti. Todėl siūlau įsteigti tarny
bą, kontroliuojančią teisėsaugos ins
titucijas, ir suteikti jai dideles galias. 
Panašias funkcijas JAV turi Federa
linis tyrimų biuras“.

V. Dimas

6



1994 m. birželio 11 - 17 d. Nr. 24 (2310) EUROPOS LIETUVIS 3

Jurbarkas užkariauja pasaulį
Jurbarkas ruošiasi pažymėti savo gyvenimo 735-ąsias metines. Ta 

proga liepos 1-3 dienomis rengiama Pasaulio jurbarkiečių sueiga - didelė 
Šventė, kokios miestas nėra matęs. Apie tai kalbamės su Jurbarko rajono 
kultūros skyriaus vedėja Liudvika Frejiene.

• Apie Jurbarką daugelis žinome 
mažai. Na, yra toks rajono centras 
prie Nemuno, ten 1259 metais kry- 
yuočiai pasistatė Georgenburgo pi
lį, netrukus savąją ant Jurbarko pi
liakalnio susirentė lietuviai. Tai 
miesto pradžia. Na, žinome dar 
skulptorių Vincą Grybą. Ir turbūt 
viskas...

- O apie Zitą Biliūnaitę-Sodeikie- 
nę, skulptorę, nežinote? Tai mūsų 
krašto žmogus. Artėjant rusams, ke
turiasdešimt ketvirtaisiais dešimtmetė 
mergaitė su mama pasitraukė į Vaka
rus. Čikagos meno institute baigė tai
komosios dailės studijas, tapybą bei 
grafiką, daugelio'parodų dalyvė, iš
garsėjusi savo "Berlyno siena“, kurią 
pradėjo tapyti dar 1982 metais. Pir
moji jos dailės kūrinių paroda vyko 
Vilniuje devyniasdešimtaisiais. Tada 
ji pirmą kartą po karo apsilankė Jur
barke, atvežė čia savo darbų parodė
lę. Miesto jubiliejui skirtai parodai 
paveikslai jau Jurbarke, birželio sep
tynioliktą pati autorė atvyksta ruošti 
parodos...

- Išvažiavo dešimties metų. Viena 
mama su keturiais vaikais. Ir visus 
išmokslino, pastatė ant kojų...

- Ne tiktai Biliūnų šeima tokia. 
Girdėjote apie kompozitorių Darių 
Lapinską? Irgi dešimties metų pasi
traukė su tėvais iš Jurbarko, į kurį 
veržėsi raudonasis tvanas. Tik po At
gimimo jis atvažiavo į Vilnių, pastatė 
operą ir išvažiavo. Net nežinojom, 
kad jurbarkietis. O čia likęs namas, 
nupjautas medis kieme. Miesto jubi
liejui jis su sūnumi Aru stato savo 
"Karalių Mindaugą“, kuris bus suvai
dintas ant Bišpilio piliakalnio. Visi 
artistai - jurbarkiečiai saviveiklos en
tuziastai: šokėjai, dainininkai, muzi
kantai. Dalyvaus iki 50 žmonių, o 
masinėse scenose gal net šimtas. Po
nas Lapinskas atsivežė iš Čikagos 
šarvus, šalmus, pagal juos darome sa
vus. Sūnus - geras muzikas, smuiki
ninkas, gražiai kalba lietuviškai. Savo 
tėvo gimtinėje lankosi pirmą kartą.

0 štai mūsų rajono Rustekonių 
kaime gimęs išeivijos poetas Stasys 
Santvaras, jo atminimui Rusteko- 
niuose pastatėme koplytstulpį. Paant- 
vardžio kaime Jurgio Baltrušaičio 
gimtinė. Nieko nebeliko. Statom jo 
prisiminimui kryžių. Iš mūsų krašto 
kilęs režisierius Konstantinas Glins
kis.

Negi visus išvardinsi! Gerai, kad

Credit Facilities International Ltd.
• Siūlome iki 25% metinių palūkanų už indėlius metams ar 
ilgiau. • Susitarus galime mokėti palūkanas pagal nurodymą 
asmeniui, esančiam užsienyje ar Lietuvoje. • Stambių indėlių 
ilgesniam laikui palūkanas mokame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą garantuoja 
Lietuvos Įstatymai 

ir šalies bankų patikimumas.
• Tarpininkaujame perkant ir parduodant nekilnojamąjį turtą 
Lietuvoje ir užsienyje. • Vykdome testamentų nurodymus bei 
tvarkome palikimus.

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

žmonės išlaikė jų atminimą. Turime 
Jurgio Baltrušaičio bendriją Skirsne
munėje. Galvojame apie poeto archy
vus, kurie yra Paryžiuje. Tai tikrai ne 
prancūzų turtas. Bendrijoj - monsinjo
ras Kazimieras Vasiliauskas, diploma
tas Stasys Antanas Bačkis, rašytojai 
Vytautai Girdzijauskas ir Martinkus.

- Juk ir jurbarkiečių klubas 
sostinėje - pats seniausias klubas 
Lietuvoje...

- Ne tiktai, nors be vilniečių mes 
nieko nenuveiktume. O sakau ”ne 
tiktai“, nes ’’Jurbarko sambūris“ dau
gybę metų veikė Čikagoje. Jam va
dovavo Salomėja Endrijonienė ir kiti 
jurbarkiečiai. Jie mums perdavė 500 
dolerių. Tuos pinigus nutarėme skirti 
knygai apie Jurbarką, kurią rašo Ar
noldas Piročkinas.

Beje, Amerikoje išleista A. Gied- 
rio-Giedraičio ’’Mūsų Jurbarkas“. 
Ten daug įdomių faktų, bet knyga ra
šyta toli nuo Tėvynės, vyrauja auto
riaus prisiminimai, įspūdžiai, o juk 
gyvenimas nestovi vietoje, gyveni
mas kaip upė, ir Jurbarkui reikia nau
jos knygos. Manau, išeivija padės ją 
išleisti...

- Bet, kaip sakoma, ne viskas dai- 
non sudėta, ne viskas ir knygon su
tilps, nors ir kokia didelė ji bebūtų...

.- Žinoma. Mūsų krašto žmonės - 
patriotai, saugo viską, kas sieja su 
praeitimi, istorija, žymiais žmonėmis. 
Antšvenčių kaime gyveno ir mirė 
unikali dailininkė Lida Meškaitytė. 
Valstybės lėšomis jos darbai kon
servuoti. Juos ji paliko Lietuvai, o 
Lietuva jų nemato, nes neturim mu
ziejaus. Todėl steigiam krašto istori
jos muziejų, kuris įsikurs Vasilči- 
kovo dvare, to paties Vasilčikovo, 
kuris ,į mokslus išleido Konstantiną 

Glinskį. Su arkivyskupu Chrizosto- 
mu sutarėme, kad rusų tikintieji ne
pretenduos į pravoslavų cerkvelę, ten 
įrengsime mūsų krašto dailės galeriją 
ir kamerinę koncertų salę. Planų 
daug, užmojų - irgi, tiktai reikia dar
bo, lėšų ir entuziazmo...

Meno saviveiklą anksčiau rėmė 
valstybė, dabar kitokia padėtis, bet 
žmonių, kurie ateina padainuoti, pa
šokti, pilna salė. Žmonės nori pasiro
dyti, pakeliauti, pasaulį pamatyti ir 
kitų pasiklausyti...

- Ir daug keliaujat?
- Žinote, nemažai. Turim daug 

draugų Rumunijoj, konkrečiai - la
suose. Iš Bukarešto gavom pakvieti
mą vaikų chorui, folkloriniam an
sambliui. Moldovoj, Krivolianu 
mieste yra net Jurbarko gatvė. Vokie
tijoje, Ksanteno miestely, koncertavo 
ansamblis ’’Veliuonietis“ - Juškų su
rinktų liaudies dainų puoselėtojas. 
Mūsų tremtinių choras netrukus vyks
ta koncertams į Didžiąją Britaniją...

- Bet grįžkim į šventę, kuri laukia 
jurbarkiečių...

- Labai norėčiau, kad joje daly
vautų kuo daugiau mūsų krašto žmo
nių. Nepasididžiuokit, išeiviai, jeigu 
negavot kvietimų. Neužmiršom Jūsų. 
Tik adresų nežinom. Atvykit - visus 
priimsim. O šventė bus tikrai įdomi: 
pirmą dieną vyks vakaras-susitiki- 
mas, susipažinsim su kraštiečių kūry
ba, rajono tautodailininkų darbais, ki
tą dieną atidarysime Jurbarko krašto 
istorijos muziejų, pasivažinėsime po 
rajoną, tolimų kraštų svečiai susipa
žins su savo gimtosiomis vietomis, 
susitiks su kaimynais, kuriuos čia pa
liko, traukdamiesi nuo raudonojo 
maro. Tą pačią dieną aplankysime 
dailininkės Zitos Biliūnaitės-Sodei- 
kienės tapybos bei piešinių parodą, 
vakare ant Bišpilio piliakalnio žiūrė
sime Dariaus Lapinsko ’’Karalių 
Mindaugą“, o sekmadienį po mišių ir 
kapų lankymo vyks Kiemo teatro ati
darymas režisieriaus K. Glinskio 
gimtinėje. Ten žiūrėsime B. Smogos 
komediją ’’Uošvė“, o vėlai vakare 
prie Nemuno vyks Žiobrinė - sena 
jurbarkiečių šventė, kuri sovietmečiu 
buvo pamiršta. Žiobrinėje rinksime 
tradicinę Žiobrių karalienę...

- Taigi laukia linksma, nuotai
kinga šventė jurbarkiečiams, kurie 
gyvena prie Nemuno arba iškeliavo 
pasaulio užkariaut?..

- Norime, kad susirinktų visi visi. 
Juk į tą šventę ėjome ištisus 735 me
tus!

- Sėkmės! Ir kad Nemune būtų 
žiobrių, kaip Jūsų galvoj sumanymų!

Kalbėjosi Adolfas Strakšys

Tarptautiniai Lietuvos moterų ryšiai

Viskas prasidėjo nuo 
kavos puodelio

Prieš keletą metų Kopenhagoje 
vyko tarptautinė konferencija žmo
gaus teisių- klausimais. Konferencijoje 
dalyvavo ir atstovių iš Lietuvos. Kaip 
prisimena Nijolė Steponkutė, Lietuvos 
moterų draugijos pirmininkė, tarp 
gausybės žmonių lietuvaitės turėjo, 
regis, tirpte ištirpti. Tačiau laiškas iš 
Danijos kaip aidas priminė tą konfe
renciją. Rašė Birthe Amholc, vieno iš 
Kopenhagos moterų klubo (Soropi- 
timist Clubs) narė, girdi, mes kartu gė
rėme kavą, pažįstu jus... Nijolė, žino
ma, neprisiminė tokios ponios, nes 
kavą gėrė kelios dešimtys, ir kuri iš jų 
buvo Birthe, sunku pasakyti. Šiaip ar 
taip danės siūlė lietuvėms pagalbą. 
Parašykite, ko reikia labiausiai. Artėjo 
sunki 1990-1991 metų žiema, ir Nijo
lė, pasitarusi su kitomis moterimis, pa
rašė, jog labiausiai šiuo laiku pravers
tų šilti drabužiai. Parašė ir pamiršo, 
kol vieną gražią dieną paskambino iš 
muitinės ir pranešė, kad gauta... pus
antros tonos siunta, reikia atsiimti. 
Atėjo kalnai šiltų apatinių drabužių, 
pagalvių, antklodžių, kitokių reik
menų. Viskas kruopščiai surūšiuota, 
sudėta, švarūs, gražūs drabužėliai.

- Tai buvo pirmas žingsnis, nulė
męs mūsų ryšius, - sako Nijolė Ste
ponkutė. - Beregint sukūrėme gailes
tingumo fondą, viską iki siūlelio per
davėme senelių globos namams, pa
galbos reikalingiems žmonėms. Da
nės šia labdara parėmė mūsų neprik
lausomybės žygį. Ir dabar mus remia.

Spalio mėnesį į Daniją vyksta dvi 
dešimtys moterų pagal Baltijos vals
tybių programą, kitu metu keturios 
pradinių klasių mokytojos pasitobu
linti kviečiamos Pagalbos Lietuvai 
fondo, kuriami planai sudaryti gali
mybę Danijoje pasimokyti mūsų ūki
ninkėms ir pan. Per Danijos moterų 
draugiją lietuvės išėjo į pasaulį. Tai 
danės visą savaitę aiškino lietuvėms, 
kur ir kokios pasaulio moterų organi
zacijos veikia, kaip su jomis užmegz
ti ryšius. Juk iki tol visi ryšiai susiei
davo tik Maskvoje. Tai danės paren
gė išsamią ataskaitą apie Lietuvos 
moterų draugiją ir įteikė ją Europos 
Tarybai. Dabar Lietuvos moterys yra 
kviečiamos į visus tarptautinius ren
ginius, plėtojami ryšiai ir tarp atskirų 
valstybių. Štai Gaby Franger iš 
Wiumbergo, organizacijos ’’Moteris 
viename pasaulyje“ (Frauen in der 
Einen Welt) narė, atvyko į Lietuvą 
lyg į žvalgybą. Atvyko ne viena; o su 
Marie Aicher iš Miuncheno ir Chris
tina Nikolajew. Iš tos kelionės, susiti
kimų ir pažinčių gimė knyga apie 
Baltijos šalių moterų pasaulį. Vokie
čiai bene pirmą kartą galėjo perskai
tyti apie šių dienų Lietuvą, jos kultū
rą, meną, žmones. Įspūdžiai, matyt, 
buvo sukrečiantys, nes šios viešnios 
parengė projektą ir pristatė Vokieti
jos ekonominių ryšių ministerijai, 
prašydamos padėti Lietuvoje įsteigti 
Paramos centrą moterims. Šiuo metu 
sutartis jau pasirašyta. Trejus metus 
Paramos centrą visiškai išlaikys vo
kiečiai. Tai yra neįsivaizduojamas 
dalykas! Vilniuje, Basanavičiaus gat
vėje, rengiamos patalpos. Čia mote
rys ras ne tik prieglobstį ištikus bė

Jurgis Gimbutas: kas į knygas nesudėta?
Lietuvių liaudies architektūros 

tyrinėtojo, statybos inžinieriaus Jur
gio Gimbuto darbus neblogai žino 
pasaulio architektai, etnografai. 1948 
m. Vokietijoje Štutgarto mieste jis 
įgijo inžinerijos daktaro laipsnį už 
disertaciją lituanistine tema apie sto
gų evoliuciją ir konstrukciją Lietuvos 
kaimuose. Šis darbas ”Das Dach dės 
lituanischen Bauemhauses aus dem 
I9.Jh.“ (Lietuvių valstiečių namo sto
gas XIX amžiuje) išleistas vokiečių 
kalba paplito po visą pasaulį, juo rė
mėsi įvairių šalių etnografai, archi
tektai, kiti mokslininkai. J. Gimbutas 
parašė daugybę ir šiuo metu savo ak

dai, bet ir mokysis: kas rankdarbių, 
kas kalbų, kas darbo su kompiute
riais, kas savęs pažinimo... Organiza
cijos ’’Moteris viename pasaulyje“ 
pakviestos lietuvaitės bemaž visą 
mėnesį turėjo galimybę susipažinti su 
panašių centrų veikla Wiumberge, 
kur jų per šimtas. Suprantama, jog ne 
viską be atodairos Lietuvoje galima 
pritaikyti, bet vokiečių patirtis šiuo 
atveju naudinga, nors prievarta, 
smurtas, nelygybė, išnaudojimas, ne
teisybė vienodai slegia ir vokietes, ir 
lietuves. Gal tik buvusių socialistinių 
šalių moterys labiau užguitos, kaip bu
vo kalbama neseniai Bratislavoje vy
kusiame Rytų ir Vidurio Europos mo
terų seminare, surengtame KEGME 
instituto, įsikūrusio Atėnuose. Insti
tuto prezidentė Ketty Lazaris ir Ivan- 
ka Kortti, CEDAW (Konvencijos 
prieš visų formų diskriminaciją) ko
miteto pirmininkė iš Romos, ir kitos 
ypač įsigilinusios į laisvę atgavusių 
kraštų moterų bėdas. Nuo to, kad jos 
čia būtų išvardintos, niekas nepasi
keistų. Bet, pasak Nijolės Steponku- 
tės, privalome visi kartu ir kiekvienas 
atskirai stengtis, kad keistųsi visuo
menės įsitikinimai apie šeimą kaip 
visko pagrindų pagrindą. Gaila, bet 
seminare tik švedės galėjo iš dalies 
pasidžiaugti, jog Švedijoje vyrai-tė- 
vai jau suvokia, kad rūpintis vaiku 
yra ne tiek privalu, kiek malonu ir 
teigiama dvasiniai. Motina-vaikas-tė- 
vas. Šis trikampis ypač turi sustiprėti 
šiemet, Šeimos metais.

Moteris turi atsitiesti, pasijusti 
laisva ir nepriklausoma dvasiniai, ta
da patikės savimi, pasijus gyvenanti 
pasaulyje, ne tarp keturių savo buto 
sienų. O pasaulyje žmonės vienas su 
kitu glaudžiai susiję, nors kartais at
rodo, koks mano reikalas, kas ten de
dasi, sakysim, Japonijoje. Ar būtina 
išgyventi Černobylio katastrofą, kad 
suvoktum, koks pavojingas dalykas 
yra vadinamasis taikus atomas. Hiro
simos ir Nagasakio aukos šitai suvo
kia ypač skaudžiai. Atvykę į Lietuvą, 
japonės moterų klausė, kas bus, kai 
išeis Rusijos armija, kai atsiras daug 
erdvės ir aukštai sėdintys politikai 
ims svajoti, kaip čia įkurti kokią 
atominę bazę, žinoma, taikos' išsau
gojimo labui. Bet kokia gali būti tai
ka atominės bazės pašonėje?

- Japonai paprašė mūsų pasirašyti 
pareiškimą, kuriuo išreiškiamas pro
testas prieš branduolinį ginklą, - sako 
Nijolė Steponkutė. - Reikia tik de
šimties parašų. Bet tikrai sąmoningai 
pasirašiusių žmonių. Ar tai sunku pa
daryti Lietuvoje? Ir taip, ir ne. Vienas 
pasirašo nė nesusimąstydamas, kitas 
paklausia, o kam to reikia, trečias, o 
aš už branduolinį ginklą! Kaipgi be 
ginklo! Reikia ir branduolinio, ir ki
tokių. Tada bus tvarka pasaulyje...

Ir nepasirašo toksai žmogus. Ge
rai, kad jis turi savo nuostatą, bet ne 
jam dėkos Shushi Kajimoto iš Kobės 
už solidarumą, ne jam plasnos popie
rinės gervelės, kurių visas siuntinys 
atskrido iš Japonijos į Lietuvą. Viena 
iš jų nutūpė ir ant mano stalo. Kaip 
paskatinimas ateičiai.

Salomėja Čičiškina

tualumo nepraradusių darbų iš staty
bos, architektūros, paminklosaugos 
srities. Nemažai jų išleista anglų 
kalba.

Vilniaus technikos universiteto 
istorijos muziejus rengia specialią 
ekspoziciją, skirtą Jurgiui Gimbutui. 
Kviesčiau atsiliepti visus, galinčius 
papildyti šio mokslininko gyvenimo 
ir kūrybos kelią. Laukiu laiškų, 
atsiliepimų šiuo adresu: Algimantui 
Nakui, Saulėtekio 11, Vilniaus tech
nikos universitetas.

Dr. Algimantas Nakas 
Vilniaus technikos universiteto 
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Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos nerei
kalingos. Turintiems Travel 
Document arba Certificate of 
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pirmadieniais ir penktadie
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Artimiausia požeminė stotis - 
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Avtobysai iš mięstę. ęęntrę; 
26, 48, 55.

PAMALDOS
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11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - birželio 19 d., 

11.15 vai., židinyje.
Derbyje - birželio 19 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - birželio 26 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Birminghame - birželio 26 d., 15 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradford Street.

LONDONE
GEDULO IR VILTIES 

DIENA ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTOVĖJE

Sekmadienį, birželio 19 dieną, 11 
vai. Londono parapijos Švento Kazi
miero šventovėje Gedulo ir Vilties 
diena bus paminėta specialiomis pa
maldomis.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas:
50 svarų - Miss C. E. M. Harper,

- Twickenham; 30 svarų - B. Der- 
vinskas - Inverness, Scotland; 20 
svarų - Mrs. T. A. McDiarmid - 
Bournemouth; 10 svarų - A. Barelis
- Hornchurch.

Fondo vadovybė lieka nuoširdžiai 
dėkinga šiems aukotojams, nes jie 
yra nuolatiniai fondo rėmėjai.

******
Pakruojo rajono valdybos globos 

ir rūpybos skyrius perduoda padėką 
už paramą, atsiųstą per dr. V. Lau- 
galienę ir p. L Šalkauskaitę Pa
kruojo rajono negalios vaikams: 
"Ačiū labai Fondo vadovybei ir 
kartu didelis ačiū D. Britanijos 
aukotojams.“ Pasirašo E. Pocevi- 
čienė, globos ir rūpybos skyriaus ve
dėja.

Kartu su padėkos laišku E. Poce- 
vičienė atsiuntė Pakruojo rajono ne
laimingų vaikų prašymą padėti 
jiems ir atsiųsti invalidų vežimėlių. 
Štai prašytojai:

Aušra Šimaitytė, gimusi 1980 m., 
Lygumų apylinkė, Degučių kaimas;

Edita Kanaporytė, g. 1986 m., 
Lygumų apylinkė, Kauksnų kaimas;

Valentas Petrušaitis, g. 1989 m., 
Lygumų apylinkė, Pašilių kaimas;

Kristina Steponavičiūtė, g. 1989

Lietuvaitė, gyvenanti 
Anglijoje, Šefildo mieste, 
norėtų atstovauti Lietu
vos vartojimo prekių ga
mybinei įmonei.

Kreiptis:
’’Europos lietuvio“ 
redakcija
A. Strazdelio 1, 
2600 Vilnius.

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

m., Žeimelio apylinkė, Naciūnų kai
mas;

Marius Černiauskas, g. 1987 m., 
Klovainių apylinkė, Petrašiūnų kai
mas;

Laimonas Barisevičius , g. 1980 
m., Klovainių apylinkė, Gačionių 
kaimas;

Laura Vaišnytė, g. 1985 m„ Pa
kruojo apylinkė, Tališionių kaimas;

Orinta Anilionytė, g. 1983 m., 
Žeimelio apylinkė, Bardiškių kaimas;

Inga Bagužavičiūtė, g. 1990 m., 
Pakruojo globos namai;

Renaldas Jasiūkaitis, g. 1987 m., 
Pakruojo globos namai.

Tuo 10 invalidų vaikų prašymu 
fondo vadovybė dalinasi su D. Brita
nijos lietuviais. Pirmiausiai kviečiami 
prisidėti prie šio projekto Pakruojo 
apylinkėse gimę kraštiečiai.

Vieno invalido vaiko vežimėlis 
kainuoja pagal specifikacijas 100- 
250 svarų.

Aukas siųsti: British-Lithuanian 
Relief Fund For Children In Lithua
nia 21 The Oval, London E2 9DT.

AUKOS SKAUTŲ 
STOVYKLAI

Skautininkas A. JakimavjČius, 
gyvenantis Mančesteryje, skautų ir 
skaučių stovyklai skyrė 10 svarų.

LSS Garbės narys Vyt. Gurevičius 
rašo: "Siunčiu 85 svarus skautų ir 
skaučių stovyklai, linkėdamas gražios, 
saulėtos ir sėkmingos stovyklos“.

Bradfordo lietuvių klubo "Vytis“ 
valdyba skyrė 50 sv., Vyt. Gure
vičius - 23 sv., Roma Vaicekauskaitė 
- 5 sv., A. I. Gerdžiūnai - 5 sv., R.. 
Karalius - 2 sv., p. Jonas Zokas, gy
venantis Birminghame, skyrė skautų 
ir skaučių stovyklai 10 svarų. Ponia 
Vi. Šližienė, gyvenanti Derbyje, 
skyrė skautų ir skaučių reikalams 50 
svarų. (Brolijos ir Seserijos veiklai 
po 25 svarus.)

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

PADĖKA
Širdingą skautišką ačiū tariame 

Mančesterio lietuvių soc. klubo pir
mininkui p. A. Podvoiskiui už knygų 
dovaną skautams, vaišes ir globą.

Nuoširdžiai dėkojame klubo val
dybai už 50 svarų skautų stovyklai 
ir malonų priėmimą.

Skautišką ačiū tariame mūsų 
Garbės nariui H. Vaineikiui už pui
kią paskaitą, mieloms mamytėms, 
dalyviams ir svečiams už malonų 
dalyvavimą.

Broliškas ačiū skautininkams A. 
I. Gerdžiūnams už pastangas ir dar
bą, globojimą mamyčių ir svečių 
vaišių metu.

Visoms ir visiems nuoširdus 
Ačiū!

v. s. J. M as lauš kas

DERBY
Gautas pakvietimas iš Lord Lieu

tenant of Derbyshire, Colonel Sir 
Peter ir Lady Hilton į jų rengiamą 
tradicinį Derbyshire Festival pami
nėti J. D. Karalienės oficialią gimi
mo dieną. Festivalis prasidės šešta
dienį, birželio 18 d. 12 vai. dieną, 
ir tęsis iki 7.30 vai. vakaro. Jis ren
giamas ALTON MANOR, IDRID- 
GEHAY, DERBYSHIRE.

Programoje - Normandijos karių

REIKALINGA
gera virėja ar kulinaras, 
sugebantys gaminti val
gius vidutinės klasės res
torane Anglijoje. Anglų 
kalbos žinojimas pagei
dautinas.

Dėl sąlygų kreiptis į 
"Europos lietuvio“ redakci
ją, A. Strazdelio 1, 2600 
Vilnius, tel. 62 24 66. 

veteranų prisiminimas bei pager
bimas ir t. t. Vyks paradas. Vėliau 
sodelyje - įvairūs pasirodymai bei 
geriausi talentai iš Derbyshire, bus 
arbatėlės ir pan.

Šiame festivalyje kviečiame da
lyvauti kuo daugiau lietuvių.

******
Birželio 26 d., sekmadienį, DBLS 

Derby skyrius rengia tragiškų 
birželio įvykių Lietuvoje 

minėjimą.
Jis įvyks ukrainiečių klubo patal

pose, 27 Charnwood Str. Derby, 
2.00 vai. p. p. Paskaitą skaitys p. J. 
Maslauskas.

Vakaro metu bus loterija ir kitų 
dalykėlių. Po minėjimo aptarsime 
skyriaus bei kitus reikalus.

Visus vietos bei apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečia
me į minėjimą gausiai apsilankyti.

DBLS Derby skyriaus valdyba

MANČESTERYJE
RENGINIAI

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 18 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakaro Mančesterio lietuvių soc. 
klubas savo patalpose rengia Išvežtųjų 
minėjimą. Paskaitą skaitys V. Berna
tavičius. Bus meninė dalis.

Kitą dieną, t. y. birželio 19 d., kaip 
buvo skelbta, pamaldų nebus.

Prašome visus tautiečius gausiai 
dalyvauti Išvežtųjų minėjime ML Soc. 
klube.

Rengėjai

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d., šeštadienį, 4 vai p. p. 
ML Soc. klubo valdyba šaukia pus
metinį narių susirinkimą. Jame Vaidy
ba ir Revizijos komisija padarys prane
šimus, bus nagrinėjami klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas vie
ną valandą, o po to įvyks, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

******
Liepos 16 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakaro LKV S-gos "Ramovės“ 
Mančesterio skyrius rengia Man
česterio lietuvių soc. klube Dariaus 
ir Girėno ir Mindaugo karūnavimo 
minėjimus. Paskaitą skaitys A. 
Podvoiskis. Bus meninė dalis.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Rengėjai

NOTTINGHAME
Joninės ir Petrinės

Nottinghamo moterų draugija bir
želio 25 dieną 18.30 vai. Latvių klube, 
1A Standhill Rd., Carlton Hill, Not
tingham, ruošia Jonines ir Petrines.

įėjimas 5 svarai asmeniui. Užsira
šyti iki birželio 22 d. Skambinkite - 
505686.

Kviečiame visus tautiečius apsi
lankyti.

Moterų draugijos valdyba

PARDUODAMI 
BUTAI 

UŽSIENIEČIAMS
Vilniaus miesto centre 4-rių 

kambarių, reikalingas remontas, 
saugus (Ref. 41). Kaina $70000 
arba £47000.

Geras 500 m2 namas Kaune, 
geroje vietoje. Yra visi patogu
mai, garažas, sklypas. Kreiptis: 
Kaunas, tel./fax (8-27) 71 28 01.

Kreiptis: 
"Europos lietuvio“ 

redakcija, 
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius. 
Tel. 61 18 79.

PASAULYJE
Bažnyčia teikia 

prieglobstį pabėgėliams
Vokietijoje kilo gana aštri kontro

versija tarp katalikų Bažnyčios ir 
šalies vyriausybės. Nesutarimo prie
žastis - Bažnyčios teikiamas prie
globstis pabėgėliams. Pagal labai se
ną paprotį žmonės, pasiprašę Bažny
čios prieglobsčio, negali būti verčia
mi tą prieglobstį palikti. Daugiau 
kaip 200 Vokietijos parapijų yra su
teikę prieglobstį pabėgėliams, ku
riems gresia prievartinis iškeldini
mas, nes jų politinio prieglobsčio 
prašymai buvo atmesti.

Vokietijos vidaus reikalų minist
ras Manfred Kanther laikraščiui 
"Welt am Sontag“ pareiškė, kad Baž
nyčia neturi teisės nustatinėti savų 
prieglobsčio taisyklių. "Mes gyve
name ne Victoro Hugo "Paryžiaus 
katedros" laikais. Be to, Vokietijos 
politinio prieglobsčio įstatymai yra 
patys liberaliausi pasaulyje“, pasakė 
vidaus reikalų ministras.

Atsakydamas į šį pasisakymą Vo
kietijos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas Mainzo vyskupas Kahr Leh
mann laikraščiui "Der Spiegei“ pasa
kė, kad teisė globoti asmenį, kurio 
gyvybei gresia pavojus, pateisina ne
klusnumą įstatymui.

Kariškių maldos 
susitikimas

Prancūzijoje, Liurde, įvyko 36- 
asis tarptautinis kariškių maldos susi
tikimas. I jį suvažiavo kariškiai dau
giau kaip iš 30 pasaulio valstybių. 
Rytų Europai atstovavo kariškiai iš 
Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos ir 
Lietuvos. Susitikimo tema: "Vienas 
Dievas, o visi broliai“, o pagrindinis 
tikslas - padėti susidraugauti įvairių 
pasaulio kraštų kariškiams, sieja
miems vien tikėjimo, dar kartą pa
tvirtinti humanitarinių misijų, kuriose 
dalyvauja kariškiai, svarbą tautų 
laisvei ir saugumui užtikrinti.

Ekumeninė premija 
kinofilmui

Kanų 47 tarptautiniame kino festi
valyje jau 20 kartą buvo paskirta 
ekumeninė premija. Ekumeninė kata
likų, stačiatikių ir protestantų komisi
ja savo šiemetinę premija ex equo 
paskyrė dviems filmams: kinų reži
sieriaus Zhang Yimou juostai "Vivre 
- gyventi“ ir ruso Nikitos Michalko
vo filmui "Saulė apgavikė“. Abu fil
mai kalba apie žmogaus ryžtą atsi
spirti likimo beviltiškumui. Pirmojo 
filmo veiksmas vyksta per kinų revo
liuciją; antrojo - tarpukario metais 
bolševikinėje Rusijoje. Pirmojo pa
grindinė veikėja yra šeima, užklupta 
kinų kultūrinės revoliucijos verpetų. 
Antrajame kalbama apie komunizmo 
idėjomis nusivylusius bolševikinės 
spalio revoliucijos dalyvius, kurie 
Stalino valdymo metais stengiasi ap
ginti savo žmogišką orumą.

Daugiausia mirštama 
dėl vėžio

Pasaulinė sveikatos organizacija 
paskelbė duomenis apie mirtingumą 
pasaulyje ir apie labiausiai paplitusias 
mirties priežastis įvairiose šalyse.

Viena iš tokių priežasčių - vėži
niai susirgimai. Nuo šio tipo ligų 
daugiausia vyrų miršta Prancūzijoje, 
daugiausia moterų - Danijoje. Antro
je vietoje širdies ligos, nuo kurių dau
giausia miršta lietuvių vyrų ir mote
rų, po to seka armėnai ir armėnės, 
latviai ir latvės. Rečiausiai nuo šir
dies susirgimų miršta portugalai. Di
džiausias savižudžių procentas tenka 
Vengrijai. Lietuva šioje liūdnoje 
eilėje ketvirta, po Suomijos ir Rusi
jos. Deja, Lietuva užima antrą vietą 
pasaulyje pagal mirtingumą eismo 
nelaimėse. Pirmoje vietoje - Latvija, 
po mūsų seka Portugaliją, Brazilija ir 
Čilė. Saugiausi keliai Norvegijoje, 
Izraelyje ir Švedijoje.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcija ■ '>’
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