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Lietuvos kariai išvyko j Daniją.
Žingsnis Europos saugumo struktūrų link
Krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus interviu ’’Europos lietuviui“
- Mes jau trumpai pranešėme
apie Jūsų susitikimą Londone su
Didžiosios Britanijos gynybos sekre
toriumi. Gal galite plačiau pranešti,
kas ten kalbėta ir kuo mums padės
Britanija? Ar nebus pasirašyta tokia
gynybinio bendradarbiavimo sutar
tis kaip su Prancūzija?

John Mąjor Vilniuje prie Vyriausybės rūmų su Adolfu Šleževičiumi.
Mindaugo Kulbio (ELTA) nuotr.
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystės ministras
pirmininkas John Major rugpjūčio 2įją į Vilnių atvyko tiksliai numatytu
laiku. Jis atskrido iš Lenkijos, kur
dalyvavo 1944 metų Varšuvos sukili
mo metinių minėjime. Kartu atvyko
užsienio reikalų ministerijos vals
tybės ministras D. Hogg.
Svečius pasitiko Lietuvos minis
tras pirmininkas A. Šleževičius, už
sienio reikalų ministras P. Gylys, Di
džiosios Britanijos nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje
MJ. Peart, Lietuvos ambasadorius
Londone R. Rajeckas. Iš aerouosto
automobili/? kortežas pajudėjo į Vil
niaus centrą, į Prezidentūrą. Pasak
'Lietuvos ryto" žurnalistės, vienas J.
Major komandos narys nustebęs
klausė, kodėl tiek nedaug žmonių
sveikina premjerą pakeliui iš aero
uosto. Kai J. Major atvyko į Vyriau
sybės rūmus, prie jų buvo maloniai
sutiktas būrio vilniečių - priėjo ir pa
bendravo su Lietuvos žmonėmis.
A. Brazausko ir J. Major susitiki
mui Prezidentūroje nepakako proto
kole iš anksto numatyto pusvalan
džio. Dalyvaujant ministrui D. Hogg,
ambasadoriui M.J. Peart, premjero
asmeniniam sekretoriui R. Lyne bei
ministrui P. Gyliui ir Prezidentūros
darbuotojams, buvo aptarti dvišaliai
santykiai bei santykiai su artimiau
siais ir tolimesniais kaimynais.
Pasak Vyriausybės atstovo spau
dai V. Kavaliausko, Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos premjerų derybo
se, įvykusiose Vyriausybės rūmuose,
1. Major domėjosi, kaip sekėsi Lie
tuvoje pažaboti infliaciją, privatizavi
mo eiga, žemės ūkio būkle, kokiose
srityse Lietuva pirmiausia lauktų šios
šalies investicijų. A. Šleževičius mi
nėjo, kad galimas šalių bendradar
biavimas rekonstruojant Klaipėdos
uostą ir Šiaulių krovinių aerouostą,
tiesiant Europos standartus atitin
kančius geležinkelius, modernizuo
jant telekomunikacijas, pertvarkant
SSRS karo kompleksui dirbusias
įmones, kuriant laisvąsias ekonomi
nes zonas. J. Major sakė, kad jo ša
lies patarėjai praverstų žemės ūkio
komercinių bankų veikloje.
Vyriausybės rūmų Baltojoje salėje
įvyko dvišalės Didžiosios Britanijos
ir Estijos, Latvijos ir Didžiosios Bri
tanijos premjerų derybos.

Vėliau įvyko trijų Baltijos valsty
bių ir Jungtinės Karalystės premjerų
bendra spaudos konferencija.
Ponas J. Major įžanginėje kalboje
papasakojo, apie ką jis kalbėjo su sa
vo pašnekovais. Pirmiausia pasi
džiaugė didžiausia Baltijos valstybių
pergale: rugsėjo pirmąją tose šalyse po 54 metų - neliks okupacinės rusų
kariuomenės. Britanijos premjeras
pabrėžė, kad Baltijos šalys dabar yra
pilnateisės Europos šeimos narės,
integruotos į daugelį autoritetingų
pasaulio ir Europos organizacijų ir
struktūrų, naudojasi visapusiška dau
gelio galingųjų pasaulio valstybių,
tarp jų ir Didžiosios Britanijos, para
ma ir pagalba. J.Major teigimu,
Europos organizacijos ir NATO, pas
taruoju metu persitvarko, keičia dar
bo kryptį ir todėl proceso nereikia
skubinti, Baltijos valstybėms kelias į
jas visados atviras. Senojo gerojo Al
biono, kaip įprasta vadinti Angliją,
vyriausybės vadovas pritarė eko
nominėms reformoms, kurias vykdo
visos trys iš socializmo gniaužtų
ištrūkusios Baltijos valstybės.
Žurnalistus be kitų klausimų do
mino, ką aukštieji pareigūnai mano
apie Rusiją ir jos politikų, apie tranzi
to į Kaliningrado sritį galimybes ir
perspektyvas. Atsakydamas J. Major
tvirtino, kad Rusija yra Europos, o
Kaliningradas - Rusijos dalis, ir Di
džioji Britanija yra suinteresuota, kad
visos minimos problemos būtų spren
džiamos derybomis. Palankiai jas
spęsti - ne tik Baltijos ir Didžiosios
Britanijos, bet ir visos Europos būti
nybė. Savo paramą sprendžiant šią
Baltijos regionui labai aktualią prob
lemą patvirtino ir M. Laaras bei V.
Birkavas. Britanijos vyriausybės
vadovo mintys dėl Kaliningrado sri
ties pasirodė keistokos - arba jos bu
vo išsakytos norint neerzinti ’’piktos
meškos“ Rytuose, arba dėl menko tos
problemos, ypač jos atsiradimo, ži
nojimo (negi, pavyzdžiui, Britanijos
premjeras nežino, jog po Antrojo
pasaulinio karo Kaliningrado sritis
didžiųjų valstybių buvusiai Sovietų
Sąjungai buvo perduota tik laikinai
administruoti; tai ar gali SSSR teisių
perėmėja Rusija tą teritoriją laikyti
tikrai sava...). Beje, į Kaliningrado
problemą principingai D. Hogg
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- Būtent tokia sutartis ir bus pasi
rašyta. Mano vizito Londone metu
galutinai susitarta, kad Didžiosios
Britanijos gynybos sekretorius M.
Rifkindas apsilankys Lietuvoje spalio
pradžioje. Prieš mano atvykimą į
Londoną su juo jau buvome pasikeitę
laiškais. Londone jis man įteikė me
morandumo dėl karinio bendradar
biavimo projektą, paruoštą britų
štabe. Dabar mes Vilniuje studijuo
jame šiuos dokumentus ir greitai
duosime atsakymą. Iš anksto galiu
pasakyti, kad kol kas viskas mums
yra priimtina. Gynybos sekretoriaus
atvykimas į Vilnių - pakankamai sva
rus politinis faktas. Vizito metu bus
pasirašytas dokumentas, tai irgi labai
svarbu, - pasakė L. Linkevičius.
- Susitikimo Londone metu apta
rėme, kokie prioritetiniai dalykai
bendraujant su Britanija karinio ben
dradarbiavimo srityje. Visų pirma, tai
jos pasiryžimas profesionaliai mokyti
mūsų, estų ir latvių karius Baltijos
batalione. Šiuo metu jau vyksta at
ranka į šį batalioną, turėtų atvažiuoti
ekspertai iš Danijos ir Britanijos, ku
rie padės atrinkti karininkus ir puska
rininkius. Atrinkti žmonės pradės pir
mąjį anglų kalbos mokymosi etapą,
bendrą paruošimą. Taigi apmokymus
pradėsime nuo vadų, vėliau bus at
renkami kareiviai. Mokymai truks 15
mėnesių iki pat specifinės taikos pa
laikymo apmokymo misijos. Išanks
tiniu susitarimu ši paruošta kuopa tu
rėtų vykti į taikos palaikymo misiją,
galbūt į Kroatiją, vieno iš Šiaurės tai
kos palaikymo batalionų sudėtyje.
Tuos dalykus ir akcentavau kal
bėdamasis su gynybos sekretoriumi.
Mr. M. Rifkindas domėjosi santy
kiais su Rusija, klausė, kokie karinio
tranzito reikalai. Domėtasi Baltijos
valstybių bendradarbiavimu, nes
anglai turbūt informuoti, kad atsir
anda šiokių tokių kliūčių šiame
bendradarbiavime, kurias sąlygoja
pasikeitimai Latvijos ir Estijos vyri
ausybėse.
Po to vyko susitikimas su kitais
vyriausiais Didžiosios Britanijos
gynybos ministerijos pareigūnais.
Mes ilgesnį laiką diskutavom pana
šiomis temomis. Detalizavome gali
mybes, kaip britai padėtų gerai orga
nizuoti mūsų naujai įsikūrusio politi
kos planavimo ir analizės departa
mento veiklą. Tokie padaliniai visose
Vakarų valstybėse labai stiprūs, o
Lietuvoje tokio išvis nebuvo. Mes
gauname daug pasiūlymų, programų,
kurias reikia kvalifikuotai įvertinti ir į
jas atsakyti. Tam reikia specialistų ir
net atskiro departamento, koks įsikū
rė dabar. Britai pasirengę padėti, yra
paskyrę vieną žmogų, kuris dirbtų
Lietuvoje keletą mėnesių. Departa
mento vadovai taip pat vyktų į Lon
doną mokytis.
Susitikimuose dalyvavo Lietuvos
prezidento patarėjas užsienio poli
tikos klausimais ambasadorius J. V.
Paleckis, ambasadorius Didžiojoje
Britanijoje R. Rajeckas, ambasados
patarėjas A. Medalinskas.

- Šią savaitę palydėjome 32 Lie
tuvos karius į Daniją, po to jie vyks į
Kroatiją dalyvauti JTO taikos pa

laikymo operacijose Danijos ba
taliono sudėtyje. Kuo tas faktas
reikšmingas politiniu ir praktiniu
požiūriu krašto kariuomenei, Lietu
vai?
- Ne kartą minėta spaudoje ir aš
asmeniškai esu įsitikinęs, kad buvo
daug svarbių įvykių mūsų gyvenime
- Kovo 11, kariuomenės išvedimas...
O dabar žengiamas pirmas praktinis
žingsnis įsiliejimo į Europos saugu
mo struktūras link. Buvo daug žo
džių, daug mėginimų, programų,
siuntėm į užsienį žmones mokytis.
Faktas, kad užsienio kariuomenė grupė Danijos karių - atvyko į Lietu
vą ir dalyvavo bendrose pratybose.
Aišku, po JT vėliava, bet tai yra
NATO valstybė. Sugebėjom paaiš
kinti ir aplinkinėms valstybėms, kad
tai ne nukreiptas prieš juos žingsnis,
o praktiškas mokymosi procesas,
dalinimasis patirtim. Ir pagaliau kilnus dalykas, nes prieš taikos pa
laikymo misiją, kaip po tokią, ma
nau, niekas neturės argumentų.
Praktine prasme tai yra vertinga, nes
mūsų kariai anksčiau neturėjo ga
limybių tokių ginklų net pamatyti,
ne tik kad pačiupinėti ir šaudyti jais,
neturėjo galimybių net tiek šovinių
iššaudyti, nes KAM resursai riboti.
Neturėjo progų vairuoti tokią šar
vuotą techniką, kokią danai buvo
atsivežę. Pagaliau, kariai galėjo pa
justi apmokymo metodiką, kokios
jokie vadovėliai pateikti negali.
Akivaizdu, kad mokymasis dar nesi
baigė. Atrinkta 17 karininkų, 13 pus
karininkių ir 2 kariai taikos palai
kymo misijai. Jie yra kariai, bet
kartu ir instruktoriai, nes grįžę jie
mokys kitus Lietuvos karius, rem
damiesi savo praktiniu patyrimu.
Politiškai, kaip jau sakiau, daly
vavimas taikos palaikymo misijoje ryškus žingsnis įsiliejant į Europos
saugumo struktūras. Tai svarbus isto
rinis etapas ne tik mūsų krašto apsau
gos vystymosi istorijoje.

- Kokia Lietuvos taikos misijos
kaina? Kas išlaidas padengs?
- Sąmatos nuolat keičiasi, todėl
dabar tiksliai atsakyti į šituos klausi
mus sunku. Bendri lietuvių ir danų
apmokymai Rukloje kainavo 1,5
mln. Danijos kronų. Tai buvo danų
pinigai, ir remontui, tvarkymams
mūsų išleistos lėšos yra palyginti
niekas. Dabar danai 3 savaites išlai
kys mūsų karius Bornholme. Ne-

paslaptis, kad mūsų biudžeto galimy
bės labai ribotos. Tačiau nuo šitų pra
tybų, apmokymų priklausys, kaip
ateity vystysis krašto apsaugos siste
ma. Todėl tai mums prioritetinis
klausimas. Dėl to galima atsisakyti
kažkokių statybų, remontų, kitokių
investicijų. Bet tik ne kareivių sąskai
ta, noriu pabrėžti. Šauktiniai negali
nukentėti. Taikos palaikymo misija
neatsilieps karių gyvenimo sąly
goms.
Minėtam būriui skirta 0,5 mln.
litų. Sąmata Baltijos batalionui dar
tikslinama. JAV kongrese šiuo metu
svarstoma 10 mln. dolerių pagalba
šiam batalionui. Galiu nuraminti
skaitytojus, kad Lietuvos finansinis
dalyvavimas taikos palaikymo misi
joje bus minimalus.

• Ką Jūs atsakytumėte tiems,
kurie nepritaria Lietuvos karių
dalyvavimui taikos palaikymo misi
joje?
- Pasipriešinimas šiam projektui
buvo itin ryškus nuo pat pradžios.
Sunkiai gimė ir įstatymas dėl taikos
misijose dalyvaujančių karių sociali
nių garantijų. Kol nepakilo lėktuvas
su kariais, aš nebuvau iki galo
ramus. Vis atrodė, kad dar kažkas iš
už kampo su kokiu pagaliu atbėgs ir
sutrukdys. Projekto oponentai neno
ri, kad mes integruotumėmės į Euro
pos saugumo struktūras. Tokių jėgų
yra Lietuvoje ir užjos ribų. Jiems
patiktų, jei tas projektas žlugtų arba
apsijuoktų. Buvo bandoma klaidinti
karius, skleidžiant gandus, kad iš jų
atims butus, jie negaus atlyginimo,
juos apgaus. Tam pasitarnavo ir fak
tas, jog kontraktą kariai pamatė tik
dieną prieš išvykdami, nors jo esmę
žinojo dar atrankos metu. Pripažįstu,
kad dokumentas atsirado per vėlai,
bet ne todėl, kad visi snaudė. Tie
siog tokia biurokratinė mašina. Ger
biu oponentą, kuris irgi gerbia kito
nuomonę. Šiuo atveju dažnai tegirdėjome užgauliojimus, įžeidimus,
žeminimus. Oponentas nebuvo labai
garbingas. Visko būna diskusijose,
politikoje, daug nešvarių dalykų, bet
vis ’tiek moralės normos turėtų
egzistuoti.
Malonu, kad mūsų partneriai Va
karuose suprato, koks tai atsakingas,
rimtas įvykis ir jis negali praeiti be
jokių kliūčių. Visose valstybėse,
matyt, taip yra.

Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

Liepos 21 d. Krašto apsaugos ministerijoje buvo akredituotas naujas
Danijos karo atašė pulkininkas Michael Hesselhot Clemmensen, reziduo
jantis Rygoje. Nuotraukoje jis su krašto apsaugos ministru Linu Linkevi
čiumi.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
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Pasaulio pabaigos
John Major nepranašavo

Keliais sakiniais
□ Atvyko Danijos sosto įpėdinis.
Rugpjūčio 4-7 dienomis Lietuvoje su
privačiu vizitu lankosi Danijos sosto
įpėdinis, princas Frederikas. Jis studi
juoja Orhuso universitete, politinių
mokslų ir konstitucinės teisės fakul
tete. Princo apsilankymo tikslas Lie
tuvoje - susipažinti su Baltijos valsty
bių politiniu, ekonominiu, kultūriniu
gyvenimu ir surinkti medžiagą ma
gistro darbui ’’Baltijos valstybių už
sienio politika nuo nepriklausomybės
atgavimo“. Sosto įpėdinis jau lankėsi
Estijoje ir Latvijoje. Princas Frederi
kas Andre Henrik Christian, Danijos
karalienės Margrethe II ir princo
Henriko sūnus, gimė 1968 m. gegu
žės 26 dieną Kopenhagoje, pranešė
LR URM informacijos ir spaudos
skyrius.
□ Pagerbtas generalinis konsulas
Osle. Ambasada Danijoje pranešė,
kad liepos 29 dieną Osle buvo surengas iškilmingas Lietuvos Respubli
kos Garbės generalinio konsulo Nor
vegijos Karalystėje p. Leon Bodd
70-mečio paminėjimas, praneša
ELTA. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos
Respublikos ambasados Danijoje,
kuri taip pat akredituota Norvegijoje
bei Islandijoje, atstovas, laikinasis
reikalų patikėtinis D. Degutis. Tarp
garbingų svečių buvo Norvegijos
ambasadorius Lietuvoje P. G. Stavnumas, žymūs Norvegijos politikai,
verslininkai ir bankininkai.
□ Leitenantą paradas Nepriklauso
mybės aikštėje. Vilniuje jis įvyko po
to, kai 111 kariūnų, baigusių Lietu
vos karo akademiją, gavo leitenantų
antpečius. Tai pirmoji atkurtos Lietu
vos karininkų laida. Šeši absolventai
atrinkti į Taikos palaikymo būrį.
O Žemaičių akademijos pirmoji sesi
ja. Žemaičių akademija įkurta pernai.
Šioje sesijoje ji paskelbė pirmąjį aktą
- suteikti garbės narystę K. Bružui iš

Kada ir kaip galėtu
atsigauti mūsų pramonė?
| tokį klausimą ieško atsakymo buvusi
premjerė Kazimiera Prunskienė di
deliame straipsnyje ’’Dienoje“ 08 03.
Autorės nuomone, atsakymas
paprastas - reikia gerų pramonės
rekonstrukcijos investicijų projektų,
kompetentingų ir aktyvių valdybos
ir marketingo specialistų (išradingų
inžinierių ir technologų, atrodo, tik
rai pakanka), palankių kreditų. ’’At
sižvelgdama į gamybos ir rinkos rei
kalavimų sudėtingumą, matau tris
eksporto ir gamybos galimo ugdy
mo modelius, - rašo K. Prunskienė.
- Pirmasis modelis. Dauguma ma
šinų gamybos ir metalo apdirbimo,
medžio, baldų, tekstilės, siuvimo ir
kitų pramonės šakų įmonių, ieško
damos naujų rinkų ir pirkėjų, netu
rėtų apsiriboti vien tuo asortimentu,
kurį gamino ligi šiol. Jei mūsų lig
šiolinė elektronika ar staklės mažai
ką domina, įmonė greičiausiai nė
neatlaikys, kol pavyks šią gamybą
modernizuoti ir įeiti į rinkas. Be
įplaukų už produkciją netgi ir Vy
riausybės lengvatos, kreditai ilgai
negelbės. Tam tikra išeitis yra ieš
koti realių užsakymų Rytuose ir Va
karuose paprastiems primityvesnio
apdorojimo gaminiams. Pavyzdžiui,
apdirbant metalą ir medį įvairiems
darbo stalams, lentynoms, stovams,
sodo, vasaros prekyviečių, namų
apyvokos reikmenims. (Beveik vi
sos mašinų gamybos įmonės turi la
bai dideles pagalbinių ir šalutinių
gamybų technologijos galimybes,
kurios padėtų užsidirbti duoną).
Tokia rinka realiai egzistuoja Vaka
ruose, kur pirkėjas mieliau perka
minėtos paskirties pigesnius gami
nius. (Reikalavimai šiems gami
niams, be abejo, ne tas pats, kas rei
kalavimai televizoriui ar kompiu
teriui). Bet, norint rungtis su šioje
rinkoje aktyviai dirbančiais lenkais,
vengrais, čekais, reikia aktyvaus
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Medininkuose minėjimo metu.

Žemaičių Kalvarijos - kraštotyrinin
kui, buvusiam Lietuvos karininkui,
kalėjusiam Sibire. Ši konferencija bu
vo skirta Varnių kultūros istorijai. Is
torikai, etnografai, archeologai, litera
tūrologai perskaitė apie 20 pranešimų.
□ Medininką pasienio posto žudynių
trečiosios metinės. Jos paminėtos
liepos 31-ąją. Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio poste minėjimo dalyviai pa
dėjo gėlių, kur prieš trejus metus iš
pasalų buvo nužudyti septyni begink
liai Lietuvos pareigūnai. Antakalnio
kapinėse prie gėlėmis papuoštų drau
gų kapų apsilankė vienintelis likęs
gyvas tragedijos liudininkas muiti
ninkas Tomas Šernas. Po to minėji
mo Seimo spaudos konferencijoje V.
Landsbergis, komentuodamas ’’Lie
tuvos ryte“ paskelbtą T. Šėmo pasa
kojimą, gana kritiškai įvertino proku
ratūros veiksmus tiriant Medininkų
įvykius (iki šiol nusikaltėliai neiš
aiškinti) bei teiginį neva byla atsidūrė
aklavietėje. Jis klausė: ”Ar tardymas
buvo suklaidintas, ar norėjo, kad būtų
suklaidintas“.
O Naujas ’’Dienos“ vadovas. Nuo
rugpjūčio 1-osios šio dienraščio, dar
neseniai turėjusio ’Tiesos“ pavadini-

marketingo, kokybiškai atlikto dar
bo, atitinkamo įpakavimo, pristaty
mo ir realių kainų. (...) Antrasis mo
delis. Tai mūsų įmonių kooperavimas su Vakarų partneriais gaminti
artimą turimai specializacijai pro
dukciją. Mūsiškės įmonės gali imtis
paprastesnių dalių, blokų ar detalių
su Vakarų partnerio produkcijos eti
kete. (...) Svarbu visam laikui netap
ti atlikėjišku Vakarų partnerio prie
dėliu, o kartu su juo kūrybiškai ben
dradarbiauti, panaudoti ne tik naujas
technologijas, produktus, bet ir nau
jus darbo metodus naujose rinkose.
Trečiasis modelis. Iš esmės naujų
gamybų ir gaminių panaudojimas
pagal užsienio partnerių projektus ir
technologijas bei techninį aprūpini
mą arba pačių sukurtos naujovės
(retesnis atvejis). Tai gali būti sieja
ma su pramonės konversija, jos demilitarizavimu. Juk būtent karinės,
aviacijos, kosminės paskirties ga
mybose buvo sutelktos didžiausios
inžinierinių protų ir technologijos
galimybės. Jos dabar vegetuoja.
Be verslo partnerių, mums galėtų
pagelbėti NATO mokslo ir sudėtin
gų technologijų sferos. Beje, tokios
paskirties specialų seminarų Baltijos
regionui Vilniuje mano vadovauja
mam Lietuvos-Europos institutui
1995 metams yra užsakęs NATO
mokslo skyrius“.

Konsulinio departamento
rūpesčiai
’’Lietuvos aide“ 08 03 išspausdintas
Aurelijos Liauškienės pasakojimas
apie pokalbį su Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretoriumi, Konsulinio
departamento direktoriumi Rimantu
Šidlausku.
R. Šidlauskas pranešė, kad šiuo
metu Rusijos Federacijos įkalinimo
įstaigose bausmę atlieka 47, Balta
rusijoje - 71, Vengrijoje pernai su
laikyti 28, Latvijoje - 27, Lenkijoje 50, Vokietijoje irgi tiek pat Lietuvos

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
mą, redakcijai vadovauja Rytis Ta
raila, vienas iš ’’Respublikos“ dien
raščio steigėjų ir savininkų. Buvęs
vyriausiasis redaktorius Domas Šniukas atsistatydino spaudžiamas LDDP
vadų, kurie jam priekaištavo, pasak
paties D. Šniuko, "dėl nepakankamo
laikraščio kairumo ir radikalumo“. A.
Klimaitis, turintis 30 proc. tą laikraštį
leidžiančios bendrovės akcijų, viešai
reiškė nepasitenkinimą, kad LDDP
(irgi turinti trečdalį bendrovės akcijų)
keisdama redaktorių su juo nepasi
tarė. Jis pareikalavo sušaukti akcinin
kų susirinkimą ir aptarti redaktoriaus
skyrimo klausimą.
□ Ekspozicija Švedijoje. Rugpjūčio
7-12 dienomis įvairios Lietuvos įmo
nės ir organizacijos dalyvaus Malmėje (Švedija) rengiamoje parodoje
’’Baltic Jubilen“.
O Mūsų tautodailininkai - į Prancū
ziją. Tos šalies Lu Tonkunet merijos
pakviesti ten rengiasi vykti 4 Plungės
rajono tautodailininkai - R. Kava
liauskienė, J. Kuodis, O. Lučinskienė
ir Z. Leilionienė. Jie surengs 25 šio
Žemaitijos rajono medžio drožėjų,
tapytojų, tekstilininkų ir keramikos
darbų parodą, pranešė ELTA.

piliečių arba asmenų, kilusių iš mūsų
šalies. Dažniausiai sėdi už kontra
bandą, dokumentų klastojimą, muiti
nės taisyklių pažeidimus, keli pilie
čiai kaltinti reketu. O vienas mūsų
tautietis sėdo į svečios šalies kalėji
mą už pavogtą puslitrį degtinės. Bet,
p. Šidlausko žodžiais tariant, šie skai
čiai nėra visai tikslūs, nes valstybė,
kurioje Lietuvos pilietis arba asmuo,
kilęs iš mūsų krašto, prasižengė ir už
tai pateko į įkalinimo įstaigą, Lietu
vos Respublikos Konsulinį departa
mentą apie tai gali informuoti tik ta
da, jeigu prasižengėlis tam nepriešta
rauja. Pavyzdžiui, prieš kurį laiką
Danijoje keli mūsų piliečiai už kont
rabandą alkoholiu pateko į šios šalies
policijos rankas, buvo pasodinti į ka
lėjimą ir kategoriškai reikalavo apie
tai Lietuvai nepranešti. Tas, žinoma,
ir buvo padaryta. Po kurio laiko,
prieš pat rinkimus Lietuvoje, jie su
galvojo. jog reikia ta proga pasinau
doti ir kalėjimo vadovybei pateikė
prašymą dėl bausmės atleidimo. Mo
tyvavo, kad jeigu jie nedalyvaus rin
kimuose, tai Lietuvoje gali dar kartą
būti nubausti. Štai tada tik ir sužinota
apie tuos lietuvaičius.
Lietuva nėra Hagos konvencijos
narė, ir tam, kad Lietuvos dokumen
tai galiotų užsienyje, reikia atlikti kai
kurias procedūras. Pavyzdžiui, Lietu
voje išduotą metriką reikia legalizuot
- tik tada ji galios užsienio valstybėje.
Pernai legalizuota 5930 dokumentų,
vien metrikų išduota 500, įvairių ki
tokių pažymų - 310, per nepilnus me
tus daugiau kaip pusė tūkstančio
žmonių gavo Lietuvos Respublikos
pilietybę.
Konsulinis departamentas taip pat
išduoda asmens grįžimo pažymėjimą
žmogui, pametusiam užsienyje doku
mentą, žinoma, jeigu tas žmogus
kreipėsi į konsulines tarnybas, jeigu
tikrinant sutampa jo duomenys. Tada
jis aprūpinamas dokumentu, leidžian
čiu jam grįžti namo. Pernai buvo pa
gaminti, legalizuoti ir įteikti grįžimo
dokumentai 579 žmonėms. Šis skai
čius nėra tikslus, nes dokumentų pa
mesta tikrai mažiau; asmuo nelega
liai pereina sieną, nusiperka užsieny

dėmesį atkreipė Lietuvos Seimo opo
zicijos vadovas (apie tai - žemiau).
’’Jei kursite pasaulio pabaigos
scenarijų, tai aš negaliu pasakyti,
kas atsitiks,“- pajuokavo Didžiosios
Britanijos premjeras, spaudos kon
ferencijoje paklaustas, ar jo šalis
ateis į pagalbą Baltijos valstybėms,
jeigu įvykiai Rusijoje pakryps ne
palankia kryptimi. Jis aiškino, kad
visų trijų valstybių - Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos - saugumas didėja
plėtojant jų politinius, ekonominius,
prekybos ryšius su Vakarais. Tik
pridūrė, kad būdamas vienos iš šių
valstybių piliečiu, jis, galbūt, gal
votų ir kitaip.
Didžiosios Britanijos ambasados
Vilniuje iniciatyva su prof. V. Lands
bergiu susitiko kartu su premjeru J.
Major atvykęs valstybės ministras D.
Hogg. Po susitikimo V. Landsbergis
’’Lietuvos aidui“, sakė, kad su p.
Hogg kalbėjęs ir apie Rusijos karinį
tranzitą į Karaliaučių. Jis p. Hogg
sakęs, kad jei šis tranzitas būtų kokių
nors tarptautinių struktūrų stebimas ir
kontroliuojamas, tai Lietuvai būtų
geriau, negu turėti nekontroliuojamą
tranzitą. Lietuvos Seimo opozicijos
nuomone, geriau išvis neturėti įsipa
reigojimų Rusijai dėl karinio bend
radarbiavimo, o leisti tik tuos perve
žimus, kurie yra tikrai būtini. Šiame
pokalbyje buvo aptarta ir kita su tran
zitu susijusi problema - Karaliaučiaus
krašto ateitis. Pasak ’’Lietuvos aido“ ,
V. Landsbergis sakė pabrėžęs Hogg,
jog Lietuva ir kai kurios kitos šalys
ne kartą yra pasisakiusios už šios sri
ties demilitarizavimą, todėl Lietuvai
būtų nelogiška stiprinti militarizavi
je mašiną ir tik po to suka galvą, kaip
jam, nelegaliai išvykusiam, legaliai
namo parvykti. Tada ir kreipiasi, kad
kažkur su kažkuo kažkada nakvojo,
kad liko apvogtas, sumuštas...

Atkasama NKVD kapavietė
’’Respublikoje“ 07 30 Ričardas Jar
malavičius papasakojo apie Tuskulė
nų dvaro teritorijoje Vilniuje atlieka
mus kasinėjimus.
Jau beveik mėnuo, kai buvusio
Tuskulėnų dvaro teritorija prie VRM
kultūros ir sporto rūmų Vilniuje ap
tverta aukšta tvora. Čia, kaip jau bu
vo pranešta, aptiktos 1944-1947 me
tų NKVD aukų kapavietės.
Pirmieji palaikai, kaip ’’Respubli
kos“ korespondentui pasakė Genera
linės prokuratūros Specialiųjų tyrimų
skyriaus prokuroras R. Žuromskis,
čia atkasti liepos 11-ąją. Po kelių die
nų buvo iškelta baudžiamoji byla pa
gal įstatymą ’’Dėl atsakomybės už
Lietuvos gyventojų genocidą“. Suda
ryta speciali tardytojų grupė, kuriai
vadovauja R. Žuromskis.
Kelių metrų gylyje jau rasti per 60
žmonių palaikai, užpilti chlorkalkėmis. Sulaužyti kojų, rankų kaulai, per
pakaušį prašautos kaukolės liudija
baisų Lietuvos istorijos puslapį. Ma
noma, kad atrastoje kapavietėje turi
būti apie 1000 žmonių palaikai. Apie
780 iš jų, kaip spėjama, nukankinti,
sušaudyti KGB ir Lukiškių kalėji
muose, apie 220 - kovose nukauti
partizanai. Be to, R. Žuromskis ma
no, kad greta turėtų būti ir dar dau
giau kapaviečių. Visus kasinėjimus
numatoma užbaigti lapkričio mėnesį.
Prokuratūra jau buvo paskelbusi
kreipimąsi į asmenis, galinčius su
teikti kokią nors informaciją apie
Tuskulėnų dvaro paslaptį. Tačiau kol
kas atsiliepė tik penki žmonės, ieš
kantys savo artimųjų.

Lietuvis paleistas
iš Amerikos kalėjimo
už pinigini užstatą
Taip pavadintas Ainio Gurevičiaus
rašinys paskelbtas ’’Lietuvos ryte“ 08
03.

mą. V. Landsbergis sakė iš p. Hogg
pasisakymo supratęs, jos Didžiosios
Britanijos politika šio regiono demilitarizavimo atžvilgiu dar nėra apibrėž
ta. ’’Jie yra apie tai jau girdėję, bet
galbūt niekas oficialiai nesikreipė. 0
principinė pozicija, kad Karaliau
čiaus sritis priklauso Rusijai dėl
įvairių pokario susitarimų, susidūrė
su mano abejone, ar tai tikrai pagrįs
ta. Tada ponas Hoggas panoro iš
girsti mano nuomonę apie tai, ką
reiškia Potsdamo sutartis ir susi
klosčiusi dabartinė situacija, kad nie
kas nepretenduoja į tą kraštą“. V,
Landsbergis sakė paminėjęs Lietuvos
senas etnines ir kultūrines teises, bet
pabrėžęs, kad Lietuva nekelia jokių
valstybinių reikalavimų. V. Lands
bergis pranešė iškėlęs p. Hogg Vaka
ruose dar nesvarstytą ir gana naują
mintį apie Karaliaučiaus galimybę
eiti didesnės nepriklausomybės keliu,
jeigu tokia būtų ten gyvenančių žmo
nių valia. D. Hogg Vilniuje susitiko
su Lietuvos užsienio reikalų ministru
P. Gyliu. ”Iš pokalbio susidariau įs
pūdį, kad D. Hogg gerai susipažinęs
su padėtimi Lietuvoje“, - ’’Lietuvos
rytui“ sakė P. Gylys. Jis informavo,
kad išsamiai aptarti dvišaliai santy
kiai bei aktualios Lietuvos ir Rusijos
santykių problemos. Anot P. Gylio,
nuodugniai aptartas Rusijos karinio
tranzito per Lietuvos teritoriją į Kali
ningrado sritį klausimas. D. Hogg
Lietuvos užsienio reikalų ministras
sakė, kad Kaliningrado srities proble
ma - Antrojo pasaulinio karo rezul
tatas, todėl būtų neteisinga palikti ją
spręsti tik Lietuvai.
D. Hogg iš Vilniaus automobiliu
išvyko į Rygą. Jis aplankys ir Taliną.
EU
’’Lietuvos rytas“ prieš keletą sa
vaičių jau rašė, kad liepos pradžioje
JAV alkoholio, tabako ir šaunamųjų
ginklų federalinio biuro agentai, ap
simetę ginklų prekeiviais, Čikagoje
dviem iš Telšių kilusiems lietu
viams - A. Krasauskui ir H. Malūkui - pardavė 22 pusiau automati
nius pistoletus ir 2 automatus ”Uzi“.
O vėliau tiedu ir eksporto kompani
jos ’Transpak“ krovikas D. Stanke
vičius, turėjęs padėti ginklus išsiųsti
į Lietuvą, buvo sulaikyti gatvėje
priešais ’’Transpak“ būstinę.
Vėliau ginklų pirkimo sandėryje
nedalyvavęs D. Stankevičius buvo
paleistas, kaltinimai jam panaikinti,
o pagrindinis šios istorijos dalyvis
A. Krasauskas iki teismo paleistas
už 300 tūkst. JAV dolerių užstatą.
Kalėjime liko tik H. Malūkas, nes
niekas už jį nesumokėjo užstato.
D. Stankevičius vėl dirba toje
pačioje kompanijoje. Pasak ’Trans
pak“ prezidento R. Pukščio, jis yra
padavęs prašymą gyventi Ameri
koje, moka federalinius ir valstijos
mokesčius.
Šia byla dabar naudojasi ’Trans
pak“ konkurentai, nors firma visiš
kai neturi nieko bendro su ginklais
(kompanijos darbuotojai net nebuvo
apklausti). Lietuviškoje JAV spau
doje pasirodė įvairių skelbimų ta
tema. Pavyzdžiui, ’’Niekada nesiuntusi ginklų ’’Baltia Express“ kvie
čia...“ arba ’’Incidentas, įvykęs su
ginklų persiuntimu į Lietuvą, nieko
bendro su ’’Atlanta I.E. Ine.“ kom
panija neturi“. Amerikos lietuvių
bendruomenėje skleidžiami gandai,
kad ’’Transpak“ užsidaro.
Pasak R. Pukščio, teisėsaugos
institucijose kalbama, kad ’’atvykė
liai iš Rytų Europos (ir lietuviai)
bus sekami daug atidžiau nei iki
šiol“.
Beje, Lietuvos specialiųjų tarny
bų žiniomis, pagrindinėje Telšių
gaujoje, su kurios viršūnėlėmis arti
mai bendrauja A. Krasauskas, pra
sidėjo didelių finansinių sunkumų
metas, rašo ’’Lietuvos ryte“ A. Gu
revičius.
EU
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Čikagos ’’Draugui“ - 85
Vienintelis užsienyje, Jungtinėse
Amerikos Valstijose, leidžiamas
lietuviškas dienraštis ’’Draugas“
paminėjo savo 85 metų sukaktį.
1909 metais liepos mėnesį Wilkes
Bane išėjo pirmasis ’’Draugo“ numeris. 1912 metais redakcija persikėlė į
Čikagą ir nuo 1916 metų ’’Draugas“
lapo dienraščiu. ’’Draugas“, kaip
Eltos korespondentui pasakė spaudos
istorikas Bronius Raguotis, yra ne tik
vienintelis, bet ir pats seniausias iki
šiol einantis išeivijos lietuvių dien
raštis. Iš pradžių jį leido Draugo ben
drovė, kurios branduolį sudarė Čika
gos lietuviai, redagavo kunigai. 1920
metais "Draugo“ leidybą perėmus
tėvams marijonams, vyriausiuoju re
daktoriumi buvo vyskupas P. Būčys.
Dar iki karo ’’Draugas“ jau buvo su
telkęs kelis šimtus bendradarbių,
korespondentų visose valstybėse, kur
tik gyveno lietuvių. Pradėtas leisti ir
šeštadieninis dienraščio kultūrinis
priedas. Pokario metais aktyvių ben
dradarbių būrį papildė nauja autorių
karta - redakcijoje dirbo, laikraščiui
tašė iš okupuotos Lietuvos į Vakarus
pasitraukusi šviesuomenė. Nuo 1952
metų "Draugas“ pradėjo skelbti kas
metinius romano konkursus. Premi
juotus romanus bei kitas lietuvių au
torių knygas ėmė leisti prie ’’Draugo“

įsikūręs Lietuviškos knygos klubas
su leidykla. Tarp pirmųjų ’’Draugo“
konkurso laureatų - rašytojai J.
Gliaudą, A. Landsbergis, A. NakaitėArbačiauskienė. Nuo 1962 metų
skelbiami ir poezijos konkursai. 1963
metais šį konkursą laimėjo K. Bradūnas, po trijų dešimtmečių tapęs Lie
tuvos nacionalinės premijos laureatu.
1957 metais ’’Draugo“ redakcija,
administracija ir spaustuvė persikėlė į
naujas modernias patalpas, kurias
pastatydino marijonų Šv. Kazimiero
provincija, remiama užsienio lietuvių
visuomenės.
Šiuo metu ’’Draugą“ redaguoja
Danutė Bindokienė, perėmusi šias
pareigas prieš keletą metų. Redakci
joje dirba daug moterų ir, kaip kartą
yra pajuokavusi vyriausioji redakto
re, gal ir patį dienraštį jau reikėtų pa
vadinti moteriška gimine - ’’Draugė“.
Kartkarčiais redakcijai iškyla finansi
nių sunkumų - ieškoma būdų juos iš
spręsti. Kiekvieną dieną žinias iš
Lietuvos ’’Draugui“ siunčia ELTA.
Didžiausias šio Čikagos dienraščio
’’priešas“ yra Amerikos paštas, ne tik
labai brangiai imantis už jo pristaty
mą prenumeratoriams, bet ir labai ne
operatyviai, su dideliais pavėlavimais
šį darbą atliekantis, rašoma Eltos
išplatintame pranešime.

Moksleiviai iš Punsko
Vilniaus Žemutinėje pilyje
"Mūsų gimnazijos 13 moksleivių
mielai sutiko dvi savaites padirbėti
Vilniaus Žemutinės pilies kasinėjimo
darbuose. Nuoširdžiai prašome suda
ryti sąlygas jiems šiuose darbuose
dalyvauti“, - tai ištrauka iš Punsko
Kovo 11-osios lietuviškos gimnazi
jos direktorės M. Čemelienės laiško
Vilniaus Žemutinės pilies kasinėjimų
direktoriui V. Urbanavičiui.
Taip jau atsitiko, kad Švietimo
ministerijos Ryšių su tautiečiais sky
rius apie šį laišką sužinojo paskutinis.
Bet išgirdę apie tai pasistengėme,
kad punskiečių noras būtų įgyvendin
tas.
Pirmiausia, pritarus ministrui, nu
spręsta, kad ieškosime galimybių ne
mokamai maitinti ir suteikti mokymą
tai 13 žmonių grupei. Nebuvo lengva
rasti jiems kur gyventi, nes artėjo Pa
saulio lietuvių dainų šventė, Vilnius
turėjo priimti tūkstančius jos dalyvių
iš įvairių pasaulio kampelių. Norė
josi, kad Punsko vaikai galėtų maitin
tis ir gyvent vienoje vietoje. Deja...
Maitinimu pasirūpino Vilniaus 2osios politechnikos mokyklos direk

torė I. Guobienė, nakvynę nesvyruo
damas sutiko suteikti Vilniaus peda
goginės mokyklos direktorius K.
Abaravičius. (Ši mokykla yra Naujo
joje Vilnioje).
Jau pirmoji viešnagės Vilniuje
diena moksleivius iš Punsko nudžiu
gino - susitikta su išeivių poetu K.
Bradūnu. Vėliau kultūrinę programą
papildė Justino Marcinkevičiaus
spektaklio ’’Mindaugas“ premjera
Žemutinėje pilyje. Svečiai matė vie
ną Dainų šventės koncertą.
O nuo ryto 8-ių iki 14 valandos
vyko įtemptas darbas kasinėjant Že
mutinės pilies griuvėsius. Jovita Nevulytė, Valentas Jurkūnas, Jolanta
Sinkevičiūtė, Dalia Pečiulytė, Onutė
Ivoškaitė, Danutė Voznelytė, Graži
na Kuosaitė, Rasa Paransevičiūtė,
Darius Marcinkevičius, Jonas Vyš
niauskas bei mokytojos Teresė Uzdilaitė ir Marytė Vaičiulienė (primenu,
kad pavardes sulietuvino autorius:
šiaip skamba Jovita Nevulis, Danutė
Voznelis ir pan.) džiaugėsi arche
ologiniais radiniais.

Alfonsas Kairys

ROCHDALE TRAVEL
CENTRE
Eastern European Division
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Broliai Mičiudai iš Argentinos: vienas
šeštąkart, kitas - pirmąkart atvyko į tėvų žemę
Į ”EL“ redakciją Vilniuje buvo
užėjęs Buenos Airėse gyvenantis
tautietis, Lietuvos informacijos biu
ro Argentinoje įkūrėjas ir vadovas
Artūras Mičiudas. Gimęs jis jau
Pietų Amerikoje, į tėvų žemę atvyko
šeštą kartą. Šįsyk su juo atskrido ir
vyresnis brolis Julius, vadovaujantis
Argentinos lietuvių bendruomenei.
Juliui Mičiūdui tai buvo pirmoji be
tarpiška pažintis su Lietuva. Jis joje
niekada nebuvo buvęs, nors daugiau
kaip 50 metų dirba vardan jos, ver
čia lietuviškos veiklos vagą Ar
gentinoje. Juliaus Mičiūdo rūpesčio
dėka į Pasaulio lietuvių dainų šventę
iš Argentinos atvyko daugiau kaip
40 tautiečių - pasak Artūro Mičiūdo,
pirmąkart šitokia solidi lietuvių de
legacija tokia proga aplankė Lietu
vą. Joje buvo penki dainininkai ir
šeši šokėjai - prisijungę prie kitų
kolektyvų, jie pasirodė įvairiuose
Dainų šventės renginiuose. Labai
norėjo atvykti iš Buenos Airių visas
Lietuvių centro choras ir ’’Inkaro“
tautinių šokių grupė, bet ne visi
galėjo, nes kelionė labai brangi.
- Kai mes grįžę namo su broliu
turėsime tautiečiams, draugams, pa
žįstamiems argentiniečiams papasa
koti, ką matėme Lietuvoje per Pa
saulio lietuvių dainų šventę, bus ne
įmanoma visko perteikti. Vienas
žmogus manęs klausė: ”O kodėl jūs
negalėsite papasakoti?“ Todėl, kad
sunku išreikšti žodžiais tai, ką matė
akys ir jautė širdis. Nėra žodžių! kalbėjo kiek susijaudinęs Artūras
Mičiūdas. - Mes verkėme su broliu,
pamatę tą didingą šventę. Tūkstan
čiai žmonių dainuoja ir šoka, tūks
tančiai ploja, visi pasipuošę, dainuo
ja gatvėse, aikštėse. Mus jaudino
tautiečių nuoširdumas - nepažįstami
žmonės kvietė prie vaišių staltiesės,
atvėrė savo širdį, linkėjo stiprybės.
Apie tokius dalykus buvome girdėję
iš savo tėvelių, bet patys regėjome
pirmąkart. Išskrendame namo visa
pusiškai sužavėti ir kupini emocijų.
Gal jums atrodys mano atsiliepimas
perdaug geras, bet sakau, ką jaučiu.
I Argentiną išsivežu vaizdajuostę
apie šią Dainų šventę, ją gavau Už
sienio reikalų ministerijoje. Ji padės
namuose pristatyti Pasaulio lietuvių
dainų šventę.
Pasinaudoję proga paprašėme
poną Artūrą Mičiūdą papasakoti
apie Argentinos lietuvių bendruo
menę. Jis yra žurnalistas, todėl,
kaip sakė, jam įprasčiau ir mieliau
klausinėti kitus nei pačiam atsaki
nėti į klausimus. Bet kur dėsis - šį
kart teko. Artūras Mičiūdas papasa
kojo:
- Lietuvių bendruomenės kaip
vientisos organizacinės struktūros
nėra. Jos funkcijas vykdo Argen
tinos lietuvių organizacijų ir spau
dos taryba, įsteigta dar 1956 metais.
Ji atstovauja lietuviams, kai, pa
vyzdžiui, tautinių mažumų atstovų
ar konkrečiai lietuvius kviečia pas
valstybės Prezidentą, į kitų tautinių

mažumų renginius ir pan. Taryba,
kuriai vadovauja mano brolis Julius
Mičiūdas, koordinuoja lietuviškų
organizacijų veiklą, atliekančių savo
darbą (kultūrinį, savišalpos ir pan.)
savarankiškai.
Pagal savo svorį mūsų bendruo
menės pagrindinė organizacija - Ar
gentinos lietuvių centras (jis susi
kūrė 1931 metais, jo pirmininku yra
buvęs Artūro ir Juliaus Mičiūdų
tėvas Aleksandras; jau ilgai centrui
vadovauja Julius Mičiūdas - ELR).
Buenos Airėse turime Jono Basana
vičiaus rūmus, per daug metų pas
tatytus lietuvių bendromis pastan
gomis.
Antroje vietoje paminėsiu SLA
(Susivienijimą Lietuvių Argentino
je). Šią vasarą jis atšventė savo
veiklos 80-metį. Ta proga prof.
Vytautas Landsbergis paprašė mane
perduoti jo sveikinimo laišką SLA mielai apsiėmiau tai atlikti. Po to
reikėtų paminėti lietuvių parapiją
Buenos Airėse su bažnyčia, tėvų
marijonų mėnraštį ’’Laikas“. Primin
siu, kad tas laikraštis įkurtas 1948
metais, išeina reguliariai, - pasku
tinius du žodžius šypsodamasis
Artūras Mičiūdas ištarė tris kartus.
Taip jis draugiškai pasišaipė iš mū
sų, nes šiemet vieną sykį ’’numari
nome“ ’’Laiką“ ir dėl tos klaidos apgailestuojame. - Tą mėnraštį reda
guoja kunigas Augustinas Steigviia,
jam padeda kunigas Antanas (pas
tarasis spaustuvėje atlieka, kaip
sakoma, juodą darbą). Beje, krašte
leidžiamas ir dar vienas laikraštis
lietuvių kalba - ’’Argentinos lietuvių
balsas“.
Po lietuvių parapijos Buenos
Airėse ir tėvų marijonų leidžiamo
mėnraščio ’’Laikas“ Artūras Mičiū
das kaip Argentinos lietuvių ben
druomenės vienetus paminėjo senas
’’Mindaugo“ ir ’’Nemuno“ organi
zacijas, jo paties su broliu Buenos
Airių priemiestyje įkurtą senelių
"Židinį“ (už lietuvių aukas pastatyti
keli nameliai; ten priimami neturin
tys kur gyventi, niekieno negloboja
mi viengungiai seneliai; jų būna 7-8,
jie prižiūri vienas kitą, slaugo; mo
kėti nereikalaujama; jei gali, priside
da sumokėdami už kurą, šviesą iš
savo pensijos). Yra lietuvių bend
ruomenė ir parapija maždaug 350
kilometrų nuo šalies sostinės Rossarijo mieste (įdomus faktas: ten
taip pat yra Lietuvos vardu - Lituania - pavadinta vietinių, argentinie
čių, mokykla; joje, žinoma, moko
masi ispaniškai, bet, pasak A.Mičiūdo, tarp moksleivių greičiausiai yra
ir lietuviukų; Rossarijo lietuvių pa
rapijoje vyriausias - kunigas Juozas
Margis, taip pat marijonas). Artūras
Mičiūdas paminėjo ir Argentinos
lietuvių jaunimo sąjungą, pasi
džiaugė, kad du jos atstovai šią va
sarą buvo atvykę į Lietuvoje vykusį
VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą.
Paklausėme Artūro Mičiūdo,

Pramogai ar bizniui
žemiausiomis kainomis skriskite
į Rytų Europą..
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono
ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.
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Broliai Mičiudai - Arturas (kairėje) ir Julius su Lietuvos prezidentu.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

kiek dabar Argentinoje yra lietuvių.
- Pagal turimus duomenis, di
džioji emigracijos banga prieškaryje
į šią šalį atbloškė 35 tūkstančius
lietuvių. Kiek dabar? (Juokiasi).
Nėra atsakymo. Niekas negalėjo
suskaičiuoti - padidėjo tas skaičius
ar sumažėjo. Jeigu logiškai mąsty
tume, pagal kraujo ryšį turėtų būti
daugiau. Bet reikia turėti omenyje
nutautėjimą. Tai faktas, kurio nega
lima slėpti. Tas pastebima ir Argen
tinoje, ir Urugvajuje, ir Jungtinėse
Valstijose - visur, kur užsienyje
gyvena lietuviai. Kaip žmonių gy
venimo pabaiga vienoda - tik vieni
miršta anksčiau, kiti vėliau, bet visi
išeina Anapilin, taip ir išeivija nori
nenori praranda savo lietuvišką ypa
tumą. Argentinoje visa aplinka
ispaniška, atsispirti nutautėjimui
labai sunku. Esame kaip ledas prieš
saulę... Mano galva, vienintelė
išeitis - nauja emigracija. Kai ponas
Lietuvos Prezidentas manęs paklau
sė, ką reikia daryti norint išsaugoti
užsienyje lietuvių telkinius, jam
pasakiau: atsiųskite 200 šeimų iš
Lietuvos, tegul jos apsigyvena, kur
anksčiau įsikūrę lietuviai, tada galiu
garantuoti lietuvybę dar 30 metų.
Bus ir tautinių šokių, ir lietuviškų
dainų (taip pat ir modernių, šių
dienų), ir savas teatras, ir kt.
A. Mičiūdas sakė, kad šiuo metu
lietuviškoje veikloje Argentinoje
aktyviai dalyvauja per 2 tūkstančius
žmonių. Kadangi jis pats, kaip mi
nėta, gimęs jau Pietų Amerikoje, pa
klausėme, kaip išmoko lietuviškai.
O kalba jis tikrai gražiai ir taisyklin
gai.
- Nelankiau lietuviškos mokyk
los, nes jos nebuvo. Lietuviškai
stipriai pradėjau mokytis, kai turėjau
24 metus. Mat tada tėvas mane
pasiūlė ir buvau išrinktas lietuvių
centro pirmininku - tuo norėta sudo
minti jaunimą lietuviška veikla,
patraukti šituo pavyzdžiu. Posėdžiai,
raštai, kalbos - viskas, aišku, turėjo
būti lietuvių kalba. Ką daryti? Pra
dėjau skaityti lietuviškus laikraščius.
Jums gal sunku įsivaizduoti, kiek aš
taip išmokau. Bet ir šiandien ne
moku lietuvių kalbos gramatikos nežinau, kodėl rašoma taip, o ne
kitaip...
”EL“ jau esame pranešę, kad
Argentinos užsienio tautybių tary
bos vykdomojo komiteto pirminin
ku šiemet išrinktas Julius Mičiūdas.
Paprašėme Artūro Mičiūdo pasaky
ti, kas tai per taryba ir kodėl jos va
dovu išrinko jo brolį.
- Apie 20 procentų Argentinos
gyventojų sudaro užsieniečiai. Labai
daug ispanų, italų, vokiečių, žydų,
arabų, ukrainiečių, lenkų, vengrų...
35 tautinių mažumų atstovai sudaro
minėtą tarybą, kuri veikia prie Vi
daus reikalų ministerijos visuomeni
niais pagrindais. Dvidešimt metų ta
ryboje Julius atstovavo lietuviams,
buvo aktyvus. Kadangi pastaraisiais
metais Lietuva išgarsėjo, tapo ne
priklausoma valstybe, tai šį pavasarį
broliui ir užkrovė pirmininko parei
gas. Išrinko vienbalsiai. Taryba nag
rinėja įvairius nacionalinius klausi
mus. Visų pirma migracijos, pilie
tybės. Kadangi užsieniečiai - rimta
rinkėjų bazė, politikai pastaruoju
metu aktyviai domisi šios organi
zacijos veikla.
Ponas Julius Mičiūdas taip pat
yra Baltijos šalių tarybos Argenti
noje pirmininkas.
Kitame ”EL“ numeryje vėl susi
tiksime su Artūru Mičiūdu, iš jo
lūpų sužinosime apie jo vadovau
jamo Lietuvos informacijos biuro
Argentinoje veiklą, taip pat pateik
sime jo, kaip Lietuvos valstybės
konsultanto ekonomikos ryšiams su
Pietų Amerikos šalimis, minčių.
Pasak A. Mičiūdo. Pietų Amerika didelių ir neišnaudotų galimybių
kontinentas Lietuvai.
ELR
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’’Išsaugosime Lietuvos mokslą“
Šį kupiną vilties sakini užrašiau
iš Vilniaus universiteto rektoriaus
prof. Rolando Pavilionio lupų. Jį pa
sisekė ’’nutverti“ Saulėtekio alėjoje,
kur įsikūręs atrankos į pirmąjį kursą
štabas. Čia - tikras darbymetis, di
džiulė įtampa, nes norima priimti ga
biausius jaunuolius. Todėl ir mūsų
pokalbis buvo trumpas.
- Gerbiamas redaktoriau, visuo
menė iš spaudos, radijo, televizijos
nemažai žino apie pagrindinę šių
metų tendenciją - jaunimas renkasi
profesijas, susijusias su ekonomika,
verslu, teise... Ką tai galėtų reikšti?
- Tokia tendencija, iš tiesų, paste
bima. Tačiau joje neįžvelgiu nieko
blogo. Šių specialybių žmonių nema
žai trūksta ir ateityje reikės. Tačiau
jaunimas renkasi ir kitas specialybes
- dideli konkursai į žurnalistiką,
skandinavistiką, kitų Šiaurės tautų
kalbas, anglų, vokiečių kalbas. O jei
gu grįžtant prie anksčiau pradėtos
minties - daugelis abiturientų nori
studijuoti teisę. Teisėsaugos instituci
joms tokių specialistų labai reikia.
Mes jų galėtume priimti apie pusę
tūkstančio, tačiau neturime tiek dės
tytojų, auditorijų. Gaila, nemažai ga
baus jaunimo liks nepriimta.
- Vilniaus universitetas visais
laikais buvo lituanistų ruošimo cen
tru. Įdomu, ar šiemet susilaukė sto
jančiųjų dėmesio ši specialybė?
- Pageidaujančių studijuoti lietu
vių kalbą visada nestigo. Šis faktas
reikšmingas, tai mūsų tautinio sąmo
ningumo pasireiškimas. Šiemet kon
kursas į šią specialybę didelis, nema
žai jaunuolių jau kelerius metus ban
do laimę.
Į lietuvių kalbos kursus universi
tete šią vasarą stojo labai daug jau
nuolių. Ir ne tik mūsų išeivių vaikai,
bet ir nieko bendro su Lietuva netu
rintys kitų kraštų žmonės. Gaila, ne
turėjome galimybių jų visų priimti.
- Įdomu, kas vilioja kitų tautų
Žmones, kodėl jie nori išmokti lietu
vių kalbą?
- Man teko su jais kalbėtis. Išmo
kę lietuvių kalbą, jie rinktųsi kitas
mūsų universitete populiarias specia
lybes - pavyzdžiui, mediciną, teisę...
- Ar nežadate steigti grupių ang
lų, vokiečių, kitomis kalbomis?
- Kai kurios aukštosios mokyklos,
siekdamos populiarumo, norėdamos
tapti tarptautinėmis ir eina šiuo keliu:
vietoje nacionalinės kalbos pradeda

Vilniaus universitete dažni svečiai iš užsienio. Švedijos karalius Karlas
Gustavas VI ir karalienė Silvija, prof. Vytautas Landsbergis ir VU rekto
rius Rolandas Pavilionis.
dėstyti anglų ar kita kalba. Toks ke
lias lengviausias, tačiau ar naudingas
mūsų jaunai valstybei? Prisiminkime,
kokia sunkia kaina sovietmečiu teko
ginti dėstymą lietuvių kalba. Iš Mask
vos ėjo ne vien rekomendacijos visas
specialybes, išskyrus lietuvių kalbą,
dėstyti rusiškai. Atsilaikėme, tuo
būdu išsaugodami lietuvių naciona
linę inteligentiją. Negi dabar mesimės į kitą kraštutinumą? Mano nuo
mone, tapti tarptautiniu universitetu
galima ir kitu būdu - iškėlus savo na
cionalinę kalbą į tarptautinės kalbos
lygmenį.
- Argi tai įmanoma?
- Šiuo keliu eina Norvegija. Lan
kiausi šioje šalyje, domėjausi patirti
mi, kuri mane, pasakysiu atvirai, su
žavėjo. Čia sudarytos visos galimy
bės kitų šalių jaunimui išmokti nor
vegų kalbą, kuri ir atveria kelius stu
dijoms Norvegijos aukštosiosiose
mokyklose. Norvegų patirtį ir noriu
taikyti mūsų universitete. Tai popu
liarins lietuvių kalbą pasaulyje.
- Betgi lietuvių kalba nėra tarp
tautinio mokslo kalba...
- Bet tai tobula kalba, viena seniau
sių Europoje. Mes turime viską pa
daryti, kad ji skintųsi kelią į tarptau
tinio mokslo erdvę. Išleistas specialus
verslo terminų žodynas, pasirodo kiti
leidiniai, kurie padeda apsivalyti lietu
vių kalbai nuo nepageidautinų įtakų.
- Teko girdėti apie Vilniaus uni
versiteto labai sunkią ekonominę
padėtį, apie dėstytojų menkas algas,
kurių ilgai tenka laukti...

- Lietuvoje visų aukštųjų mokyklų
padėtis labai sunki. Valstybė kol kas
negarantuoja, kad priimti mūsų stu
dentai bus aprūpinami reikalinga
technologija, o dėstytojų darbas ap
mokamas. Profesoriai neturi kur bėg
ti, jie stengiasi kęsti. Daugelis dirba
iš patriotizmo, žinodami, kaip svarbu
išsaugoti mokslo lygį, įtraukti jau
nimą. Neleisime, kad Lietuvoje atsi
tiktų taip, kaip kai kuriose kaimyni
nėse šalyse, kur aukštasis mokslas
degradavo. Mūsų šventa pareiga iš
saugoti sukurtą mokslo potencialą,
tobulinti studijas, kad į mūsų univer
sitetą veržtųsi ne tik Lietuvos, bet ir
viso pasaulio jaunimas. Suprantu, tai
labai sunku. Norėčiau, kad visuome
nė suprastų mūsų siekius, idealus. Ir
padėtų. Mes laukiame gabiausių Lie
tuvos vaikų, priimame juos su didžia
viltimi, kad jie brangins per daugelį
šimtmečių sunkiausiomis sąlygomis
puoselėtas mokslo vertybes.
Mūsų Alma Mater ugdo ateitį, o
kartu tvirtina ir valstybės pamatus.
Stiprus universitetas - vadinasi, stipri
ir valstybė. Labai norėčiau, kad Vy
riausybė vienąkart rimtai aptartų pa
dėtį aukštojoje mokslo baruose, pri
imtų atitinkamus nutarimus, nuosta
tas dėl mūsų ateities. Mes jau pavar
gome reikalaudami, gindamiesi nuo
įvairiausių rūpesčių, trukdančių dirbti
savo darbą.
- Ačiū Jums už pokalbį, linkiu
sėkmės priimti geriausius Lietuvos
jaunuolius į pirmą kursą.
Kalbėjosi Bernardas Šaknys

Rimtas biznierius labiau už pinigus vertina savo garbę
Birželio pabaigoje Vilniaus uni
versiteto Tarptautinio verslo mokykla
įteikė diplomus dvidešimt septy
niems 5-osios laidos tarptautinių eko
nominių santykių specialistams. Dar
penki absolventai juos gaus rudenį,
kai grįš iš stažuotės JAV. Kiekvie
nas, išlaikęs baigiamuosius egzami
nus ir apgynęs diplominį darbą, įgijo
tarptautinių ekonominių santykių
specialisto kvalifikaciją ir aukštojo
mokslo baigimo diplomą, Niujorko
šv. Jono universteto rektorato kursų
baigimo sertifikatą.
Ši Tarptautinio verslo mokykla
savo veiklą pradėjo 1989 m. Moks
las joje trunka vidutiniškai 10 mėne
sių, taigi per penkerius metus mo
kyklą baigė iš viso 143 specialistai,
78 buvo išsiųsti trijų savaičių stažuo
tei į Danijos, Vokietijos, Prancūzijos
firmas. Mokyklos auklėtinių amžiaus
vidurkis 30 metų, yra ir keturiasde
šimtmečių. Verslo mokyklą renkasi
daugiausia fizikai, matematikai, ku
rių pakankamai daug parengė Lietu
vos aukštosios mokyklos.
Lietuvoje Tarptautinio verslo mo
kykla kol kas vienintelė tokio profilio
mokslo įstaiga, padedanti būsimiems
verslininkams gilinti teorines žinias,
kelianti jų praktinį patyrimą Lietu
voje bei užsienyje. Tai ypač naudin
ga, turint omeny, kad Lietuvoje dabar
itin trūksta specialistų, sugebančių
sukurti ir tvarkytis mažo bei viduti
nio verslo įmonėse, kompetentingai
bendradarbiauti su užsienio partne

riais. Mokyklos steigėjams ir dėstyto
jams rūpi ne tik paruošti gerus spe
cialistus. Tai turi būti ne tik profesio
nalūs, bet ir aukštos moralės žmonės.
Nepaslaptis, kad rimtas biznierius
labiau už pinigus vertina savo garbę.
O Lietuvoje kol kas biznio partne
riams dažnai tenka nusivilti vienas
kito garbės žodžiu.
Tiesa, mokslas šioje įstaigoje yra
mokamas. Pirmajai laidai įnašas buvo
2 tūkstančiai rublių, ketvirtajai laidai 30 tūkstančių talonų, dabartiniai ab
solventai turėjo sumokėti po 400 do
lerių. Šeštajai laidai mokslai kainuos
dar daugiau, bet, anot mokyklos stei
gėjo ir vadovo Jono Kunčinos, kaip gi
surinksi gerus dėstytojus. Bet tie,
kuriems šios sumos pasirodys neįkan
damos, neturėtų nuleisti rankų, nes JT
plėtros programa (UNDP) jau kelin
tus metus remia ir ketina toliau remti
šią tarptautinę verslo mokyklą. Mi
nėtoji programa finansuoja Niujorko
privataus šv. Jono universiteto pro
fesorių darbą Vilniaus mokykloje.
Mokyklos programos atspindi
Lietuvos ekonomikos šiandieninius
bei ateities poreikius. Jų yra trys:
tarptautinio menedžmento (vadybos),
įmonių plėtros, biuro vadovės (euro
pinio lygio sekretorių). Verslo mo
kykloje dėstomas rinkos tyrimo, tarp
tautinių valiutinių-kreditinių santy
kių, bankininkystės ir užsienio inves
ticijų, tarptautinio protokolo ir dery
bų tvarkos, verslo etikos ir kiti kursai.
Mokykloje paskaitas skaityti kviečia

mi žinomi atskirų sričių specialistai iš
JAV, Danijos, Didžiosios Britanijos,
Prancūzijos, Vokietijos. Paskaitos
skaitomos lietuviškai, angliškai, vo
kiškai.
Mokykla yra pasirašiusi kontrak
tus su Vokietijos Šlezvigo-Holšteino
žemės Kylio ekonomikos akademija,
Karlo Duisburgo draugija (Kelnas),
bendradarbiauja su Prancūzijos pra
moninio miesto Liono universitetu.
Daugelis buvusių mokyklos auk
lėtinių įkūrė privačias įmones, dirba
Lietuvos valdymo, Vyriausybės struk
tūrose, tarptautinėse organizacijose.
Tarptautinė verslo mokykla palaiko
ryšius su jais. Tam tikslui yra įkurtas
absolventų-verslininkų klubas ”815“,
kurio nariai - tiek auklėtiniai, tiek
dėstytojai - kartą per mėnesį renkasi
į klubo narių vakarones, dalijasi dar
bo patirtimi, keičiasi nuomonėmis
jiems rūpimais aktualiais klausimais.
Į vakarones kviečiami prityrę vers
lininkai, Lietuvoje akredituoti diplo
matai, užsienio bei Lietuvos lektoriai.
Norinčių studijuoti Tarptautinio
verslo mokykloje dėmesiui: stojamų
jų egzaminų nėra, norinčių mokytis
skaičius neribojamas. Psichologinė
.atranka tik todėl, kad būtų išsiaiškin
ta, ar žmogus gabus verslui ir kaip jis
moka užsienio kalbą. Tačiau bandyti
gali kiekvienas. Dokumentai priima
mi nuo rugpjūčio 1 d. adresu: Vil
nius, Saulėtekio alėja 9, antrasis kor
pusas, 806, 816 kabinetai.
ELI
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Laikiau kiekvieną žmogų
brangiu savo gimine
Vilniuje mirė ir Ramygalos ka
puose amžinam poilsiui atgulė Jonas
Graičiūnas. Poetas, vertėjas, senosios
lietuvių inteligentijos mohikanas.
Birželio 10 d. jis pradėjo 92-sius.
Kone per visą audringąjį amžių nusi
driekė šio tauraus žmogaus, talentin
go poeto gyvenimo kelias. Sklidinas
laimėjimų ir netekčių, ženklių pažin
čių ir reikšmingų draugysčių, rūsčiai
pertrauktas ilgametės Sibiro tremties.
Gimęs Tbilisyje, augęs prie Kupos ir
Lėvens, girdėjęs gyvą Maironio ir
Vaižganto balsą, savo mokytojais lai
kęs G. Petkevičaitę-Bitę ir J. LindęDobilą, draugavęs su K. Binkių ir B.
Smogą, A. Miškinio ir J. Aisčio bendrametis, Jonas Graičiūnas - tikras
poezijos riteris - ištisus 70 metų sąži
ningai ir ištikimai tarnavo poezijai, ją
turtindamas ir gindamas. Tai buvo
poetas-romantikas, nuolatos jautęs
gyvenimo ir literatūros pulsą.
Eilėraštyje ’’Autobiografija“ jis
rašė:
Kaip žiemkentys rugys širdies šaknim
įaugau
Į žemę sentėvių, aplaistytą krauju,
Kuri ir gujamą mane kaip sūnų
saugojo
Ir lyrai įteigė skambėt balsu nauju.
Visos aštuonios J. Graičiūno kny
gos, pradedant ’’Karo stoviu (dū
šioj)“, išėjusia 1928 metais, ir bai
giant ”Po žaibo sparnu“, žymėta
1983-siais, sklidinos meilės sentėvių
žemei, tėvų kalbai, rūpesčio dėl ben
draamžių likties, ryškios patetinėmis
intonacijomis. Savo eilėraščius jis
skaitė bet kokiai auditorijai, bet ypač
mėgo jaunimą. Dalinosi savo autori
tetinga patirtimi, džiaugėsi veržliais
jaunųjų kolegų posmais, sielojosi dėl
jaunimo klystkelių ir nesėkmių. Dau
gelio ’’Poezijos pavasario“ švenčių

dalyvių atmintin giliai įstrigo ele
gantiškas ir galantiškas jo mostas
atsisveikinant, jo meistriškai skaitomi
eilėraščiai. Jis tiesiog veržte veržėsi
prie savo skaitytojo, mokėjo su juo
bendrauti.
Gilią vagą J. Graičiūnas išvarė,
versdamas garsius pasaulinės litera
tūros kūrinius į lietuvių kalbą. Vien
gruzinų literatūros klasikos šedevras
Sotos Rustavelio ’’Karžygis tigro
kailiu“ ko vertas! O juk buvo dar ir
A. Puškino ’’Borisas Godunovas“, ir
A. Gribojedovo ’’Vargas dėl proto“.
Visuomet žvalus, elegantiškas ir
galantiškas, donkichotiškai pasiren
gęs daryti gera, padėti ir paguosti toks bendraamžių atmintyje liko Jo
nas Graičiūnas - Žmogus ir Poetas.
Net paskutiniais savo garbaus am
žiaus metais, gausių senatvės negalių
persekiojamas ir kamuojamas, jis
neprarado gero ūpo, linksmos nuotai
kos, aktyviai domėjosi, kas vyksta
Lietuvoje, ką dirba plunksnos drau
gai.
Jis išėjo į Anapilį pareikšdamas:
Neliūdžiu, kad likimas, kaip kalvis
pasagą
Mane lankstęs ant priekalo laisvei
tautų,
Man padėjo (augt į aisčių pradėtą
pasaką
Irją tęsti su savo liaudim kartu.
Ramygalos kapinėse, gausaus
artimųjų, gerbėjų, bendražygių būrio
apverktas, greta gyvenimo draugės
Kamilės kapo išaugo gėlėmis naujas
žemės kauburėlis, paskutinis taškas
Poezijos knygai, kurią sąžiningai ir
talentingai kūrė Jonas Graičiūnas.
Tebus jam lengva jo mylėtoji, jo
dainuotoji Lietuvos žemė!

Anotacija

biausių darbų apie sukilimą (A.
Mažulio straipsnis iš ’’Lietuvių en
ciklopedijos“ 29 tomo ir Lietuvių
aktyvistų steigiamojo susirinkimo
protokolas iš K. Škirpos knygos
’’Sukilimas“) pateikti 1941 m. bir
želio sukilimo dalyvių prisimini
mai, spausdinti 1942 m. ’’Kario“
savaitraštyje, o leidinio didžiąją da
lį sudaro paskutiniaisiais metais už
rašyti atsiminimai. 1941 m. sukilu
sių vyrų bebaimiškumą atskleidžia
buvęs sukilėlis V. Ašmenskas, prie
’’Kardo“ redakcijos veikiančio suki
lėlių klubo tarybos pirmininkas,
kraštotyrininkas V. Rimkus, sukilimo
dalyvis E. Petrauskas ir kiti. Įdomios
J. Ambrazevičiaus, V. LandsbergioŽemkalnio, P. Naručio mintys.
Ateityje ’’Kardo“ redakcija numa
to išleisti ir antrą knygą apie 1941 m.
lietuvių antisovietinį sukilimą, skatintinti atsiminimų rinkimą.
Stanislovas Buchaveckas

Knyga apie 1941 m.
antisovietinį sukilimą
Sukilimas. 1941 m. birželio 2225 d. (sudarė ir parengė A. Marti
nionis). - Vilnius, Kardas, 1994. 10 sp. I.
Tai knyga apie sovietinės isto
riografijos nutylėtą sukilimą pir
mosiomis Vokietijos-TSRS karo
dienomis. Leidinys, išleistas 800
egz. tiražu kaip ’’Kardo“ žurnalo
priedas, sudomins ne tik sukilimo
dalyvius, amžininkus, bet ir istori
kus, visus, kurie neabejingi mažiau
tyrinėtiems Lietuvos naujausiųjų
laikų istorijos įvykiams. O 1941 m.
birželio lietuvių antisovietinis suki
limas yra kaip tik toks.
A. Martinionio sudarytoje kny
goje ’’Sukilimas“ be perspausdintų
lietuvių išeivijos istoriografijos svar-
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Lietuvių etninės žemės Gudijoje
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Siaurės vakariniai Baltarusijos
rajonai, besiribojantys su Lietuvos
Respublika, nuo visos likusios Gudi
jos skiriasi daug kuo. Čia gyvenantys
žmonės išpažįsta katalikų tikybą, o
dauguma baltarusių - stačiatikiai.
Skiriasi labai jau lietuviškai skam
bančiais kaimų pavadinimais, žmo
nių pavardėmis, papročiais, mitolo
gija, naminiais tautiniais audiniais,
rankšluosčiais, rūtų darželiais ir kt.
Kalbai išnykus, jos pėdsakai ryš
kiausiai išliko krašto vietovardžiuose. Jie yra tarsi paminklai su
lietuviškais užrašais, kurie rodo,
kieno čia buvo gyventa, kokia kalba
kalbėta. Lietuviai, kaip ir kiekviena
tauta, savo gyvenvietes, upes, eže
rus, pelkes, laukus ir kita vadina
vardais, turinčiais tam tikrą prasmę
jų kalboje, jiems būdingos savitos
priesagos ir priešdėliai, daugelio
kurių neturi kaimyninės tautos. Pasi
keitus gyventojų kalbai, kaimų vardai dažniausiai nedaug tepakito, tik
galūnės buvo suslavintos: pvz.,
Trakeli, Pogiry, Lazdūny, Žvirbli,
Gulbiny, Miškaragi, Bakšty, Šarkiški, Kiškeliški... Tiesa, pasitaiko ir
labiau suslavintų pavadinimų ar net
jų vertimų, tačiau jie nėra gausūs.
Lietuviškai gyvenančių pavadinimų
kilmei nustatyti ypač svarbi priesaga
-išk- (rusų kalba - -hlukm , lenkų -iszki), kuri būdinga tik lietuviškiems
vietovardžiams1. Vyraujantys lietu
viškos kilmės kaimų pavadinimai, be
abejo, parodo, kiek plačiai praeityje
kalbėta lietuviškai, be to, ne taip
tolimoje - jei lietuviai būtų seniai
suslavėję, būtų kur kas daugiau sla
viškų vietovardžių (gyvenvietės, įsi
kūrusios pasikeitus kalbai, be abejo,
turėtų slaviškus vardus).
Rytinės ir pietinės lietuviškų vie
tovardžių ribos labai vingiuotos,
daug kur jie tarp slaviškų vieto
vardžių sudaro "pusiasalius“ ir "sa
las“ (žr. žemėlapį). Tokia, matyt,
praeityje ilgą laiką buvo lietuviųgudų etnolingvistinė riba. Palyginti
stabilia ji tapo jau nuo XIII a., kai
lietuviai, įkūrę savo valstybę - Lietu
vos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK),
sustabdė rytinių slavų skverbimąsi į
lietuvių žemes. Palei svarbesnes upes
slavai buvo giliai pasiskverbę į lietu
vių žemes, o atokiau nuo jų, upių ta
koskyrose (ypač Nemuno ir Dnepro

baseinų) išliko lietuviškos sodybos.
Vėlesnės gyventojų migracijos ir et
ninės asimiliacijos procesai (lietuvėjo
giliau į lietuvių etninę teritoriją pra
siskverbusių slavų gyvenvietės ir
galbūt šlavėjo kai kurios lietuvių
"salos") šiek tiek pakeitė lietuviųgudų etninę ribą. Minėta lietuviškų
vietovardžių pietrytinė riba iš dalies
sutampa su 1920 m. nustatyta Lietu
vos-Sovietų Rusijos siena. Bet tik iš
dalies - nemaži lietuviškų vietovar
džių "pusiasaliai" ir "salos“ liko už
minėtos sienos, tačiau ir šiapus sienos
buvo įsiterpę plotai, kur vyrauja sla
viški (gudiški) vietovardžiai.
Kalbant apie aprašomo krašto gy
ventojų etninę kilmę, daug pasitar
nauja gyventojų tikyba. Lietuviai
1387 m. buvo krikštyti katalikais, o
gudai daugiausia liko stačiatikiais.
Tiesa, dalis lietuvių, jau iki 1387 me
tų apsikrikštijusių stačiatikiais, jais ir
liko. Be to, vėliau įvyko kai kurių ti
kybos pakitimų dėl LDK stačiatikių
unijos su Romos popiežiumi, refor
macijos ir kontrreformacijos, unijos
panaikinimo carinės Rusijos valdy
mo metais ir kt. Nagrinėjant aprašo
mo krašto gyventojų praeitį, reikia į
tai atsižvelgti.
Baltarusijos mokslininkas M.
Grinblatas, remdamasis tyrimų duo
menimis, priėjo išvados, kad gudiš
kai kalbantys katalikų tikybos gyven
tojai, praeityje nebuvę unitais (jo
vadinami "senieji katalikai“), yra
sugudėjusių lietuvių palikuonys2. Jis
taip pat nurodė jų gyvenamą arealą
(tiesa, į jį neįjungė katalikiškų "salų“
ir "pusiasalių“).
Kalbos pasikeitimas aprašomoje
teritorijoje, kaip teigia istorikai M.
Balinskis ir T. Lipinskis3, prasidėjo
po karų, bado ir epidemijų XVII a.
antroje pusėje ir XVIII a. pradžioje
(ypač po 1709-171 1 m. maro). Jų
metu daug vietos gyventojų lietuvių
išmirė, o į ištuštėjusius kaimus kai
kur buvo atkelta žmonių ir iš slaviš
kosios (daugiausia gudiškosios) LDK
dalies. Atsirado mišriai gyvenamų
vietų. Tokiose vietose prasidėjo išli
kusių lietuvių gudėjimas. LenkijosLietuvos jungtinės valstybės laiko
tarpiu (iki 1795 m.) kalbos pasikeiti
mas buvo lėtas. Jis paspartėjo XIX a.
dėl caro valdžios vykdytos grubios
prievartinės rusifikacijos.

Daugiau žinių apie aprašomo
krašto kalbinę situaciją yra iš XIX a.
pirmosios pusės ir jo vidurio. Jas
pateikė minėti istorikai M. Balinskis
ir T. Lipinskis, Peterburgo Mokslų
Akademijos akademikas P. Kepenas,
jų randama bažnyčių vizitacijos ak
tuose, parapijų sąrašuose, įvairiose
anketose, atskirų asmenų atsimini
muose ir kt. Iš visų šių duomenų ma
tyti, jog tuo metu pietrytinės lietuvių
kalbos ribos palyginus su lietuviškų
vietovardžių duomenimis jau buvo
pasitraukusios į šiaurės vakarus, o jos
vietoje jau vyravo gudų kalba arba
buvo kalbama mišriai. Mažiausiai
slavėjimas buvo palietęs aprašomo
krašto šiaurinę (Breslauja-Pastovys),
kiek labiau pietinę dalį (Gardino ir
Lydos miestų apylinkėse lietuvių kal
ba jau buvo gerokai apnykusi), o la
biausiai - vidurinę dalį. Čia palei Ašmenos-Vilniaus traktą baltarusių kal
ba plačiu kyliu siekė Vilnių ir Tra
kus. Šio kylio rytuose (apie Ašmeną)
ir vakaruose (apie Vilnių, ypač į pie
tus nuo jo) lietuvių kalba jau buvo
bebaigianti nykti, o kitose jo vietose
(apie Salas, Žiupronis, Astravą, Cudeniškes, Klevyčią, Graužiškes, Velbutavą (dabar Baltarusijos ribose),
Lavoriškes, Turgelius, Medininkus,
Trakus (Lietuvos ribose) buvo kalba
ma mišriai arba naujoji (gudų) kalba
buvo tik pradėjusi plisti. Dar vienas
gudų kalbos kylys formavosi deši
nėje Neries (Vilijos) upės pusėje apie
Žodiškes, Svyrius, Žukainis, Kiemeliškes. Šio kylio vakarinėje dalyje
buvo kalbėta mišriai, o rytinėje - lie
tuvių kalba jau daug kur buvo beveik
išstumta gudų kalbos. Tarp šių dau
giau ar mažiau sugudėjusių kylių kai
rėje Neries pusėje buvo išlikęs lietu
viškas "pusiasalis“, apėmęs Bezdo
nių, Buivydžių (dabar Lietuvos Res
publika), Bistryčios, Vamionių, Mikailiškių, Gervėčių apylinkes. Kitas
stambus lietuvių kalbos "pusiasalis“
buvo išlikęs lietuvių etninės teritori
jos pietryčiuose, kuris tęsėsi nuo Die
veniškių į pietryčius per Geranainis,
Subatninkus, Lipniškes, Viją, Laz(d)ūnus, Takoriškes ir siekė Beržuonos
upės žemupį bei Nalikokų girios
vakarinį pakraštį.
Patys niūriausi lietuvių tautai
buvo spaudos draudimo metai XIX a.
antroje pusėje ir XX a. pr. Tuo metu

prasidėjusiam lietuvių tautiniam
sąjūdžiui Rytų Lietuvoje reikštis
trukdė ne tik caro valdžia, bet ir vie
tiniai lenkiškos orientacijos veikėjai,
visų pirma katalikų dvasininkai (Vil
niaus katalikų vyskupijos vadovybė
ir dvasininkijos dauguma buvo nusi
teikusi prolenkiškai) ir sulenkėję
dvarininkai. Buvo labai suaktyvintas
lietuvių lenkinimas, ypač per bažny
čią. Lietuviai valstiečiai, neatlaikę
dvigubos nacionalinės priespaudos,
masiškai pereidavo prie gudų kalbos
dialekto, turinčio daug polonizmų, o
vietos gyventojų vadinamos "papras
tąja“ kalba ("po prostu“). Tai lietuvių
rusinimo ir lenkinimo bendra išdava.
Lietuviai, mokėdami šią kalbą, galė
jo susikalbėti tiek su lenkiškai kal
bančiais kunigais ir dvarininkais, tiek
ir su rusiškai kalbančiais caro valdi
ninkais ir mokytojais. Didesnė dalis
kaimiečių, perėjusių prie "paprasto
sios“ kalbos, savęs netapatino nei su
lenkais, nei su gudais, o vadino save
"tuteišais“ (t. y. čiabuviais). Tik tar
pukario metais, kai Rytų Lietuva bu
vo Lenkijos okupuota, okupacinė
valdžia daugeliui "tuteišų“ įtvirtino
lenkišką tautinę savimonę.
Lietuviškai kalbančių procentas
Vilniaus gubernijoje tuo laikotarpiu
sumažėjo maždaug perpus - nuo 3540% XIX a. viduryje iki 17-20% Pir
mojo pasaulinio karo išvakarėse. In
tensyviausias kalbos pasikeitimas
vyko 30-40 km spinduliu aplink Vil
niaus miestą, tapusį stambiu lenkų
kalbos ir kultūros centru (dabar daugiausia Lietuvos Respublikos te
ritorija). Dabartinėse Gudijos ribose
"paprastoji“ kalba paplito į šiaurę
nuo Gardino (Ašiuža, Periamas, Pariečė), apie Žirmūnus, Vosyliškes,
Viją, Takoriškes, Lentupį, Kamojis,
Drūkšius, Vidžius, Breslaują. Bistry
čią, Vamionis. Lietuvių kalba Pirmo
jo pasaulinio karo išvakarėse dar pla
čiai buvo vartojama visame dabarti
niame Varanavo rajone (ypač Pele
sos, Plikių-Asavos ir Benekainių-Armoniškių apylinkėse), daugelyje
kaimų tarp Adutiškio ir Kamojų. Be
to, dar buvo išlikusios nemažos lietu
vių kalbos salos apie Gervėčius,
Laz(d)ūnus, Apsą ir kt.
1920 metais Lenkijai okupavus
Rytų Lietuvą, prasidėjo neregėtai
žiaurus lietuvių nutautinimas. Tam
reikalui buvo pajungtos valdžios
įstaigos, mokykla, bažnyčia, spauda.
Buvo panaikintos beveik visos po
Pirmojo pasaulinio karo įsteigtos lie
tuviškos mokyklos ir skaityklos.
Nustatant 1920 m. Lietuvos-So
vietų Rusijos sieną, Lietuvos dele
gacija pateikė žinias apie tai, kur
XIX a. pirmoje pusėje ir viduryje
buvo kalbėta lietuviškai ir kur dėl
lietuvių kalbos išnykimo didele dali
mi buvo kalta carinės Rusijos vykdy
ta nutautinimo politika. Sovietų Ru
sija, 1920 metais pripažinusi Lietuvai
carinės Rusijos valdymo metais nu
tautintas vietas, iš dalies atitaisė
Rusijos padarytą skriaudą lietuvių
tautai. 1926.1X.28 SSRS nota Lietu
vos vyriausybei patvirtina, jog ji ne
pakeitė savo nusistatymo dėl 1920 m.
sienos. Deja, Stalinas, 1939 ir 1940
m. perduodamas Lietuvai Vilnių ir
dalį Vilniaus krašto, anksčiau sovie
tinės vyriausybės pasirašytų sutarčių
dėl Lietuvos rytinės sienos nesilaikė žymi krašto dalis, net ir lietuviškai
kalbančios teritorijos, Lietuvai nebu
vo grąžintos.
Čia verta prisiminti SSRS aukš
čiausiosios tarybos 1940 m. rugpjū
čio 3 d. įsaką apie Lietuvos "pri
ėmimą“ į SSRS sudėtį, kurio tekstą
pasiūlė Baltarusijos (Gudijos) SSR
atstovas P. Panomarenka:
1) patenkinti Lietuvos liaudies
seimo prašymą priimti Lietuvos SSR
į Sovietų Sąjungą;
2) priimti Baltarusijos SSR aukš
čiausios tarybos pasiūlymą perleisti
sąjunginei Lietuvos SSR Švenčionių
sritį ir Vidžių, Rodūnios, Adutiškio,
Astravo. Varanavo apylinkes, kur lie
tuviai sudaro gyventojų daugumą.

Deja, antrasis punktas pilnai ne
buvo įgyvendintas. Baltarusijos SSR
ir toliau liko Apso, Adutiškio-Kamojų, Gervėčių, Benekainių-Armoniškių, Plikių-Asavos ir Pelesos "salos“,
kurios yra minėtame įsake nurody
tose apylinkėse ir kur lietuviškai
kalbantys tuo metu sudarė gyventojų
daugumą.
Prie Gudijos priskirtoje etnografi
nės Lietuvos dalyje po Antrojo pa
saulinio karo lietuvių nutautinimas
(daugiausia rusinimas) buvo tęsiamas
toliau valstybiniu mastu ir brutaliai.
Visos lietuviškos mokyklos buvo už
darytos tuoj po karo. Likviduota lie
tuviška spauda. Buvo ribojami kon
taktai su Lietuva. Žinomi faktai, kai
kolchozų pirmininkai bausdavo už
kalbėjimą lietuviškai, atimdavo arus,
jeigu vaikas išvažiuodavo mokytis į
Lietuvą. Visi vietos lietuvių kreipi
maisi į Gudijos ir Lietuvos vadovus, į
Maskvą ir net į tarptautines instituci
jas dėl lietuviškų mokyklų atkūrimo
nieko nepadėjo. Pasiekta tik tiek, kad
nuo 1957 m. keliose Gervėčių ir Pe
lesos apylinkių mokyklose buvo leis
ta mokyti lietuvių kalbos kaip daly
ko. Iš pradžių tokių pamokų buvo 8iose mokyklose. Vėliau jos išliko tik
trijose mokyklose: Gervėčiuose, Gi
riose ir Pelesoje. Tačiau ir jose valan
dų skaičius buvo sumažintas, o Gėliūnų, Dubinių, Pavalakės, Paditvio ir
Rimdžiūnų mokyklos buvo likviduo
tos arba jose buvo panaikinta lietuvių
kalba. Lietuviai toliau gudėjo, ypač
jaunimas. Daug lietuvių išsikėlė į
Lietuvą, daugiausia į Vilnių, kas ga
lėjo siuntė ten savo vaikus mokytis.
Tokia padėtis tęsėsi iki pat Atgimimo
laikų. Lietuviškai kalbančių skaičius
per 50 sovietų valdžios metų suma
žėjo maždaug nuo 50 iki 7-8 tūks
tančių. Taigi mokančių lietuvių kalbą
bus sumažėję net apie 6 kartus. Dėl
mišrių vedybų ir ypač dėl lietuviškų
mokyklų nebuvimo lietuvių kalbos
salos sparčiai nyko. Stambiausia lie
tuviška sala išliko apie Gervėčius.
Ten 13-oje kaimų vyrauja šeimos,
kuriose bendraujama lietuvių kalba, o
dar keliuose kaimuose tokių šeimų
mažai. Ypač stipriai sugudėjo Vara
navo rajonas, pokario metais buvęs
žymia dalimi lietuviškas. Daugelyje
kaimų tik senukai temoka lietuviškai
kalbėti. O jų kasmet vis mažiau be
lieka. Šiame rajone lietuviškiausios
išliko Pelesos apylinkės, tačiau ir čia
lietuvių kalba gerokai apnyko. Apso
apylinkėse lietuviškai kalbančių ne
daug beliko, o apie Laz(d)ūnus ši
kalba jau baigia išnykti.
Matyt, ateities kartoms tik vieto
vardžiai beprimins, kokios tautos
žmonės čia nuo amžių gyveno. Pri
mins ir tai, kokia didelė skriauda bu
vo padaryta lietuvių tautai.
Deja, gausesni kaimynai tokiais
sentimentais nesivadovauja. Apslavėjus Vilniaus kraštui, jau XX a. pra
džioje lenkų mokslininkai pradėjo
kurti įvairias "teorijas“, atseit šis
kraštas nuo amžių buvo lenkiškas.
Tuo jie grindė savo pretenzijas į Vil
niaus kraštą ir pateisino šio krašto
okupaciją. Pastaruoju metu panašias
"teorijas“ kuria kai kurie Gudijos
mokslininkai, pateisindami lietuvių
etninių žemių rytinių pakraščių val
dymą,netgi ruošdami dirvą savo pre
tenzijoms į patį Vilniaus miestą.
Pradėjo kalbėti, kad senoji Lietuva
(Litva) - tai gudų valstybė, kad jie
yra LDK palikimo perėmėjai, o
Vilnius - jų sostinė. Pirmieji apie tai
pradėjo fantazuoti kai kurie istorikai
ir publicistai, šiandien jau šneka
karininkai. O rytoj?

Petras Gaučas

1 Safarewicz J. Rozmieszczenie nazw na
- iszki na pograniczu slowiariskolitewskim. 7/Sprawozdanie Polskiej
Akademii Umiejętnošči. T. 48. Krakow,
1947.
3 rpnHb/iar M.R. Se/iopycM. - Muhck,
1968.
3 Balinski M., Lipinski T. Starožytna
Polska pod względem historycznym,
geograficznym i statystycznym. T. 3:
Wielke Księstwo Litewskie. - Wilno,
1846. p. 122-123.
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O dugne - dumblas...
Pokalbis su Respublikonų partijos pirmininku Kazimieru Petraičiu

Kalvos ir kloniai, gojeliai ir pel
kėtos lankos Šventosios upės pa
krantėje. (Ta upė tapusi Antalieptės
HE mariomis pasiglemžė nemažą
dalį pievų ir miško.) Tokioje aplinko
je triūsia ūkininkų Tureikių šeima.
Šiuos laukus kažkada vagojo Jonas
Tureikis - žinomas šviesuolis ne tik
gimtajame Šiukščių kaime, Degučių
valsčiuje, bet ir visoje Zarasų apskri
tyje. Sibiro platybėse ir kalėjimuose
praradęs sveikatą, senolis ir jo žmona
nebesulaukė Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo. Be laiko mirė ir vie
nintelis sūnus Petras. Tačiau senojoje
sodyboje liko vis dar gyvi pastarojo
žmona Julija su dviem sūnumis.
Nemažai pavargo, kol atgavo ka
daise senolio vardu įregistruotą že
mę. Pradžioje patikėjo ją Degučių
žemės ūkio bendrovei. Tačiau netru
kus įsitikino, kad ji menkai skiriasi
nuo buvusio kolūkio, kuris per tiek
metų apkarto. Keliose dešimtyse
hektarų ryžosi ūkininkauti savaran
kiškai.
Pilna to žodžio prasme tris ūkio
kampus stropiai ramsto senoji Julija.
Vyresnis sūnus Gintautas taip pat
darbo nesikrato. Jaunesnis Lionginas
- agronomijos mokslų ragavęs. Per
darbymečius į talką iš Zarasų ir
Antalieptės atskuba seserys Genė ir
Danutė su vyrais. Ir grįžta į namus ne

tuščiomis. Ūkis - paspirtis ir jų mies
tietiškoms šeimoms.
- Kad bus sunku, žinojome, tačiau
tikėjomės, kad valdžia ūkininką pa
rems, - guodžiasi Julija. - Esame pali
kti likimo valiai. Gyvulių nesuperka,
už pieną sumoka po kelis centus ir tų
tenka ilgiausia laukti.
- Mamos pensijos ir pigiausioms
cigaretėms neužtenka, - tęsia sūnus. Dirbame iš peties, o vos galą su galu
suduriame. Visa ūkio ’’technika“ dvi kumelaitės ir seni padargai. Per
nai javai gerai užderėjo, bet nepavy
ko parduoti. Visą žiemą ant krosnies
džiovinome.
Nenuleidžia ūkininkai rankų. Su
rentė naują daržinę. Liedami sūrų
prakaitą, liepos karštymetyje prikim
šo ją žalio kaip rūta kvapnaus šieno.
Galvijai bus sotūs. Bet kaitros bul
ves, daržus išdegino', javų varpos
menkos.
Taip ir bėga žemdirbių dienos
atokiame Aukštaitijos kampelyje.
Darbas veja darbą, rūpestis - rūpestį.
Tačiau lieka viltis, kad sustiprės ūkis,
atgims gimtasis kaimas.
Robertas Grikevičius
Leono Vasausko nuotraukose:
nenuleidžia rankų ūkio šeimininkė
Julija Tureikienė; ūkininkai Gin
tautas ir Lionginas - vyrai iš stuo
mens ir iš liemens.

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.

- Valstybės biudžetas skylėtas,
nesueina galas su galu, nėra iš ko
kompensuoti nuvertintų žmonių
indėlių, pilnas Vilnius ubagų, o štai
Seimas neseniai bandė svarstyti lėšų
skyrimo partijoms klausimą. Tai
partijų suvalstybinimas?..
- Manau, kur yra tvarkinga ar šiek
tiek padori santvarka, viskam pinigų
užtenka. Ubagystė, visų pirma, - vals
tybės valdymo ubagystė. Bent šiais
laikais, kai kraštas su niekuo neka
riauja. Aš esu įsitikinęs, kad partijos
turi būti finansuojamos. Jei jų ofi
cialiai nefinansuos valstybė, jos suras
neoficialius finansavimo šaltinius. O
tie šaltiniai - tai struktūros, kurios ne
moka valstybei mokesčių ir yra pasi
šovusios tokiu keliu prastumti į val
džią savus žmones.
Kas kita, kaip tos partijos bus fi
nansuojamos. Visos ar tiktai tos, ku
rios laimėjo Seimo rinkimus? Ką da
ryti toms, kurios tik dabar kuriasi?
Juk aiškiai žinome: LDDP perėmė
LKP finansus, Lietuvos konservato
riai - Sąjūdžio pinigus, kuriuos, LKP
leidus, į jo sąskaitą pervedinėjo kraš
to įmonės bei organizacijos. Respub
likonų partija susikūrė plyname lau
ke, kaip ir Demokratų. Remdami par
tijas, sukursime valstybėje normalią
daugpartinę sistemą. Įstatymo pro
jektą gal verta paskelbti spaudoje,
kad su juo susipažintų šalies gyven
tojai ir pasakytų savo nuomonę.
Deja, Seime to klausimo svarstymas
įstrigo.
- Koks Respublikonų partijos
požiūris į priešlaikinius Seimo rin
kimus, kurių idėją iškėlė tautininkai
ir kurios dabar tebesilaiko ?..
- Jei nebūtų iškėlę tautininkai, tai
būtų atsiradusi kita politinė jėga, nes
naujų rinkimų klausimas yra pri
brendęs. Padėtis paradoksali, LDDP
negaus to, ką turi, todėl, suprantama,
naujų rinkimų nenori ir jiems priešin
sis, anot Česlovo Juršėno, jie gali
būti priešlaikiniai, tik tasai priešlaikiškumas gali būti ne didesnis kaip
pusės savaitės. Laukimo poziciją už
ėmė konservatoriai, nes, mano galva,
jie mato, kad priešlaikiniuose rinki
muose negaus to, ko norėtų gauti.
Bet gyvenimas privers Seimo rinki
mus skelbti pirma laiko. Jų laukia vi
suomenė, apie tai įtikinamai byloja
surinkti tūkstančiai parašų po tau
tininkų kreipimusi dėl priešlaikinių
Seimo rinkimų. Ar mes, respubliko
nai, remiam tą idėją? Jos nereikia
remti! Tai jau būtinybė!
- Kodėl? Negi negalime kaip
Žmonės sulaukti normalios Seimo
kadencijos pabaigos ir oriai eiti į
rinkimus, viską apgalvoję, apsvars
tę, nutarę, už ką balsuosim, o ką nu
švilpsimi
- Žvilgterkim į valstybes, kuriose
griuvo totalitariniai, fašistiniai reži
mai. Sakykim, Italiją ar Portugaliją.
Abiejose šalyse griuvo vyriausybė po
vyriausybės, parlamentas po parla
mento. Italijoje rinkimai vyko beveik
kas metai ar pusantrų. Ir tai normalu.
Kito kelio nėra valstybei apsišvarinti.
Tik, žinoma, reikia protingai rinki
mams pasiruošti, laiku juos paskelbti.
Visuomenė balsuos už trečiąją
jėgą, kaip aš vadinu - pilypus iš
aguonų lauko. Tai yra, už tuos, kurie
nėra susitepę turto dalybomis, atė
mimu bei perdalinimu. Tokia partija
yra mūsiškė, respublikonų, nes ji
neturėjo galimybės (ir nenorėjo jos

turėti) prisidėti prie Lietuvos turto iš
grobstymo ir ekonomikos griovimo.
Mūsų autoritetas auga, mes visur
sutinkami nuoširdžiai. Konservatoriai
pabėgėjo pirmyn su savo referendu
mu dėl neteisėtos privatizacijos, nu
vertėjusių indėlių ir akcijų, suradę
skaudžią visuomenės žaizdą, bet net
pavykęs tas referendumas neišpręs
klausimo: jeigu Seimas ir priims
įstatymą, kažin ar Vyriausybė ims jį
vykdyti. Taigi visas mūsų gyvenimo
problemos išspręs tik nauji Seimo
rinkimai.
- O savivaldybių? Juk jos arčiau
Žmogaus?
-Savivaldybių rinkimai įvyks, jie
būtini, bet aš bijau vieno: kad Lietu
voje neatsirastų naujų kunigaikštys
čių ar grafysčių. Dviračio išradinėti
nereikia - darykim, kaip buvo tarpu
kario Lietuvoje: rinkome mieste bur
mistrus, o apskričių viršininkai buvo
skiriami. Ir valstybėje buvo tvarka,
nes buvo kam vykdyti valdžios nuro
dymus. Aš nesuprantu, kam tie Kau
no ar Panevėžio seimeliai? Valstybės
Seimas priima įstatymus, o vietinė
valdžia juos įgyvendina. Kitaip bus
anarchija.
- Jūsų besiklausant atrodo, kad
priešlaikiniai Seimo rinkimai panacėja nuo visų blogybių. O kaip
tie rinkimai vyks? Partijos, kurios
šiandien Seime, pateiks savo kandi
datų sąrašus, turbūt pirmosiose gre
tose bus tie, kurie jau sėdi Seime.
Taigi, išrinksim tokį pat Seimą. Jo
kia trečioji jėga pro tų sąrašų mūrą
neiškiš nosies!
- O aš manau: atsiras. Ne savaime,
aišku, bet dirbant darbą. Kitaip tari
ant - žmonės mus suras! Kas tie
mūsų Seimo didžiūnai? LDDP, kon
servatoriai, krikščionys demokratai.
Bet ar partija stipri narių didybe?
Prisiminkim istoriją. Kai Aleksandro
Didžiojo kariūnai pamatė didžiulę
persų kariuomenę, dirbtinai surinktą,
ir išsigando jos, tai Aleksandras
suriko: ten daug žmonių, bet nėra
kareivių - per dvi valandas juos sut
varkysim! Ir sutvarkė! Taigi, tegu ir
mūsų didžiosios partijos nemano,
kad tose gretose - jėga. Jie klysta,
guosdamiesi. kad tauta nebalsuos už
tautininkus, respublikonus, demokra
tus. LKP turėjo daugiau kaip 200
tūkstančių narių, o paskutiniuosius
rinkimus į LTSR aukščiausiąją tary
bą triuškinančiai pralošė. Įsiminkite
mano žodžius: tauta balsuos už
negausias partijas, nes jų žodis teisingas, jos neturi savanaudiškų
tikslų, jos - tautoje, su jos vargais bei

rūpesčiais. Tauta neužmiršo, kad
Sąjūdžio valdymo metais buvo iš
grobstytas kolūkinis bei valstybinis
turtas, suviešėjo netvarka, todėl vi
suomenė rezervuotai žiūri į jo žmo
nes. Rezervuotai visuomenė žiūri ir į
LDDP, kadangi ji nepadarė to, ką ža
dėjo padaryti. Žmogų galima apgauti
tik vieną kartą. Jei apgausi antrą
kartą, vadinasi, jis yra kvailas. 0
lietuvis nėra toks...
- Kaltinate LDDP, kad ji neįvyk
dė pažadų. Bet jos veikėjai dažnai
pabrėžia, kad LDDP valdymo ka
dencija dar nesibaigė. Nustumti nuo
valdžios pirma laiko, jie nebeatsakys
už savo žodžius bei pažadus. Vėl
nebus kaltų...
- Bet ir kadencijai įpusėjus matyti,
kad nieko naudingo Lietuvai jie ne
padarė. Svarbiausia: jie nesugebėjo
sulaikyti to vežimo, kurį nuo kalno
paleido buvusi valdžia. Manau, ir per
likusį laiką jie nesugebės sustabdyti
to bedugnėn skriejančio vežimo, ku
riame sėdi patikli mūsų tauta. LDDP
vadovai sako, kad jau pasiekėm eko
nominės bedugnės dugną. Gal ir pa
siekėm, nežinau, tačiau tame dugne
tiek dumblo, kad smunkame ir ilgai
dar smuksime. Neteisybė piktina
žmones. Neveiklumas - irgi. Todėl
tauta nelaikys LDDP dar pusantrų
metų. Priešingu atveju tada jau nie
kas mūsų neištrauks iš dumblo. Nuskęsime...
-Tautininkai sako: LDDP valdy
mas Lietuvai kenksmingas. Tai mo
bilizuojantys žodžiai. Pritariate jiems
ar ne? Jei pritariate, tai kodėl?
- Tas lozungas yra įdomus. Saky
čiau - populistinis, norint įtikti tam
tikroms politinėms jėgoms. Aš aiš
kinčiau šitaip: LDDP valdymas nėra
kenksmingesnis Lietuvai už Sąjūdžio
komandos valdymą. Būkim teisingi.
Sąjūdžio valdymo metais iš Lietuvos
į ’’alkstančius“ Vakarus buvo išvežta
šimtai tūkstančių tonų vario bei kitų
metalų, kurių mes neturime, į Lenki
ją bei Vokietiją iškeliavo patys ge
riausi veisliniai gyvuliai, kurie ten
buvo papjauti mėsai, išgrobstytas,
kaip kalbėjau, kolūkinis turtas, kol
ūkiai panaikinti tam nepasiruošus,
nesutvarkius turto apskaitos ir apsau
gos. Krašte nebuvo gero šeimininko.
Viską versti LDDP, kažkokiai ne
įvardintai nomenklatūrai - nesąži
ninga. Kad šiandien valdžia atvirai
kenktų Lietuvai - nematau. Daugiau
kenkimo mačiau prof. Vytauto
Landsbergio ir Gedimino Vagnoriaus
valdymo metu. Kad tie, kurie yra
valdžioj, naudojasi valdžia, - taip!
Kad stumdomas žmogus - taip! Ži
noma, tai kenkimas Lietuvai, jos
interesams. Tačiau ar Sąjūdžiui val
dant buvo kitaip?
- O kokios Respublikonų partijos
jėgos?
- Jėgos mūsų nėra itin didelės.
Registruotų narių turim tūkstantį, o
mus palaikančių - kelis kartus dau
giau. Visuomenė jau susisluoksniavo
į partijas bei judėjimus, bet dauguma
liko nepartiniai, kurie dairosi į partijų
lyderius, seka ne jų programas, o
veiksmus, ir rinkimuose balsuos už
tuos, kurie jiems patinka, kurie
artimesni. Mes turime idėjų, kurios
brangesnės už bet kokį turtą. Dantis
sukandę dirbame, kitame Lietuvos
Seime manome turėti ne vieną narį,
kaip turime šitame.
Kalbėjosi Adolfas Strakšys

Lietuvos aukso atsargos nesumažėjo
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
ŪŽS. 784

Lietuvos aukso atsargos, kuriomis
1940 m. disponavo Lietuvos bankas,
buvo saugomos Anglijos. JAV. Pran
cūzijos. Švedijos ir Šveicarijos ban
kuose.
1992 m. vasario 14 d. Prancūzi
jos centrinis bankas. 1992 m. kovo
31 d. z\nglijos centrinis bankas grą
žino Lietuvai priklausiusį auksą, o
BIS (Bank of International Settle

ments); esantis Šveicarijoje, 1992 m.
birželio 14 d. grąžino Lietuvos ban
kui tą aukso dalį, kuri liko išieškojus
kompensaciją už nuostolius, patir
tus 1940 m. įšaldžius korespon
dentinę sąskaitą. 1992 m. liepos 6
d. Lietuvos Vyriausybė gavo iš
Švedijos kompensaciją už 1,25 to
nos aukso - daugiau kaip 21 mln.
Vokietijos markių. 1992 m. gruo

džio 18 d. ši suma su palūkanomis 21 954 718,13 DEM - buvo per
vesta į Lietuvos banko sąskaitą Vo
kietijos Bundesbanke. JAV saugotas
auksas buvo išleistas Lietuvai atsto
vavusios išeivijos reikmėms.
Atgautas mūsų šalies auksas iš
saugotas, o Lietuvos banko aukso at
sargos nesumažėjusios.
ELTA
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Ar Sibire, ar Amerikoj tu esi lietuvybės salelė
VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dienomis
"EL“ korespondentė kalbėjosi su vienu iš to
renginio organizatorių, Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos (PLJS) pirmininku Pauliumi Mickumi
- Kol kas Rytų Europos lietuvių
Minimo sąjungos dar nebuvo pri
imtos į PLJS. Sakei, jog nematai
ykių kliūčių, dėl kurių per šio konįnso studijų dienas jos negalėtų
tapti Sąjungos narėmis. Tuomet
lietuvių jaunimo šeimoje bus 24
norės. Vadinasi, pavyko rasti kalbą
^tuviams iš Rytų ir Vakarų.
■ Baiminausi, kad bendravimas
tarp rytiečių ir vakariečių gali ne
visada pavykti - juk tiek mažai patir
ties turime. Bet dabar galiu sakyti,
kad mums pavyko. Juk kai aš atsike
liu ryte Vašingtone, uždegu šviesą,
įjungiu radiją - skamba amerikietiška
muzika, žinios anglų kalba, šaldytuve
viskas amerikoniška. Važiuoju į dar
bą - pakelėse angliški užrašai. Ir tik
kai grįžtu pas tėvus, prisimenu lietu
vybę. Lygiai tas pats yra Sibire užrašai rusiški, kaip ir aplinka. Bet
grįžus į šeimą - viskas lietuviška. Ir
tokų lietuvybės salelių yra visame
pasaulyje. Tai jungia mus visus - pa
saulio lietuvius. Sibiro jaunimas ly
giai taip pat jaučiasi, kaip kad aš Va
šingtone. Tu esi salelė tarp kitų tautų.
- Šiuo metu į Vakarus traukia vis
laugiau jaunų žmonių iš Lietuvos.
Kokia tavo asmeninė nuomonė apie
naujuosius emigrantus?
■ Žinau, kad Amerikoje tarp lietu
vių yra įvairių, net kraštutinių nuo
monių dėl naujos emigracijos. Vieni
smerkia, kiti palaiko. Pavyzdžiui,
mes, Vašingtono lietuviai, labai gerai
priimam atvykusius iš Lietuvos,
susirenkam per Vasario 16-ąją, Kovo
11-ąją, šiaip nueiname alaus išgerti,
pasikalbėti, pabendrauti. O Čikagoje,
atrodo, naujieji emigrantai ir senbu
viai labiau susiginčiję, laikosi kažko
dėl atsiskyrę.
Man tėvas aiškino, kad tokia kova
tarp ankstesnės ir vėlesnės emigraci
jos yra istorinis dalykas. Po Pirmojo
pasaulinio karo į JAV atvyko pir
mieji emigrantai iš Lietuvos. Jie įkū
rė parapijas, pastatė lietuvių namus,
atidarė lietuviškas mokyklas, ligones,
galima sakyti, pastatė lietuviškos
veiklos pamatus. Atėjo antroji emi
gracijos banga - ’’dipukai“. Jie nau
dojosi tais dalykais, padėjo juos
išlaikyti, bet vis vien buvo juntama
kažkokia įtampa tarp tų, kurie atva
iravo 1918-1920 metais, ir tų, kurie
atvyko 1948-1950. Bet ir tada, jei jie
norėjo ką nors nuveikti lietuvybės
labui, turėjo susidėti, veikti iš vien ir
taip judėti pirmyn. JAV šiuo metu
yra dvi bendruomenės - Amerikos
Vyčiai (pirmoji emigracijos banga) ir
JAV lietuvių bendruomenė ("dipu
kai“). Galima sakyti, yra ir trečioji
emigracija - pastaraisiais metais atvy
kę lietuviai. Nors ji, lyginant su
dviem pirmosiomis, yra mažesnė. Ta
trečioji emigracija turės suprasti, kad
ji arba prisideda prie vienos ar kitos
bendruomenės veiklos, arba susikuria
savo grupę. Mano požiūriu, mes tik
bendrom jėgom galim išlaikyti lietu
vybę. Matematiškai skaičiuojant:
mano tėvas turėjo 4 brolius ir 1 sese
rį, visi jie turėjo vaikų. Maždaug pu
sė vaikų kalba lietuviškai, pusė - ne.
Ir aš kada nors turėsiu vaikų, bet kol
kas galiu tik 50 % pasakyti, kad jie
kalbės lietuviškai. Tai priklauso nuo
daugelio dalykų, nuo to, su kuo su
kursiu šeimą. Taigi, nutautėjimas
emigracijoje vyksta. Tai natūralus
procesas. Jį galima atstumti, bet kas
kart tai darosi vis sunkiau ir sunkiau.
Naujoji emigracija gali padėti mums
išlaikyti lietuvybę ir kartu pati sau
pagelbėti.
- Lietuvoje sklando mitai, kad iš
eivijos jaunimui tėvai nelabai leidžia
tuoktis su kitataučiais, taip tikėdamiesi išlaikyti lietuvybę.
- Mitai, ne mitai, nežinau. Bet pa
vyzdys: kai vyksta lietuviškos ves

tuvės, "Drauge“ dedamas skelbimas
per pusę puslapio, gražiai aprašomas
pats įvykis, su nuotraukomis. O jei
kas išteka už amerikono, tai maža
žinutė pasirodo...
- Ar kurdamas šeimą tu atsižvelg
si į tai, kad tavo išrinktoji būtų lietu
vaitė?
- Augdamas sakiau - turėsiu apsiženyt lietuvaitę. Nes man labai svar
bu lietuvybė ir neįsivaizduoju, kaip
būtų galima padaryti kitaip. O dabar
nežinau, kokią šeimą aš sukursiu.
Kol kas nelabai draugauju nei su ko
kia amerikone ar vokiete, ar lietuve,
tai man sunku pasakyti. Pavyzdžiui,
Vašingtone gyvena estas, vedęs gry
ną amerikonę. Ji dabar mokosi estų
kalbos, papročių, kad vaikus galėtų
auklėti estiškai. Jei tokią rasčiau, tai
puiku. O jei amerikone, kai pradėsim
draugauti, sakys, man ta lietuvybė
durna, tai ką gi - iki pasimatymo kur
nors kitur.
- Tave dažnai galima sutikti
Lietuvoje, ypač, kai vyko Kongreso
ruošimas. Gal gali palyginti, kaip
Lietuva keičiasi
- Prieš Kongresą paskutinį sykį
lankiausi Lietuvoje prieš tris mėne
sius. Taigi sunku kokius nors poky
čius per trumpą laiką pastebėti. Bet
lygindamas su 1985 metais galiu
pasakyti, kad Lietuvoje daug kas pa
sikeitė. Visų pirma - žmonės. Anks
čiau žmonės buvo aiškiai sovietinio
būdo. Tik su giminėmis santykiai
būdavo kiek šiltesni, atviresni ir tai
ne iškart. Gatvėje matydavau liūdnus
žmones, konservatyviai apsirengu
sius, einančius pirmyn, žvelgiančius
nieko nematančios akim. Dabar ir ap
ranga kitokia, ir šypsenų atsirado,
žmonių nuotaikos pasikeitė. Net par
davėjos mandagios. Vien tokiam
lygy jaučiasi pokyčiai. 1985 m. man,
žiūrint į tuos žmones, susidarydavo
įspūdis, lyg girdėčiau niūrią, pilką
muziką, kurią grodavo "Radio Mos
cow“, o 1994 m. - rokenrolas ir disco
muzika.
- O jei pažiūrėtum į Lietuvą pa
prasto amerikiečių turisto akimis?..
- Čia yra ką veikti, jei nori spartietiškai poilsiauti. Bet, prisipažinsiu,
amerikonai yra išlepinti. Jei viešbuty
je nėra tualetinio popieriaus, karšto
vandens, tualetas įskilęs ar ant jo ne
užklijuotas lipdukas, kad patikrinta
vos ne chirurgo, amerikietis tuoj pat
keis kambarį. Jei tikitės išeiginių,
frakuotų turistų, kol kas teks palaukti,
nebent Neringoj iškiltų hiltonai ir šeratonai. Ko gero Lietuva turėtų patik
ti europiečiams. Jie pripratę prie
europietiškų pensionų, kur aplinka
labiau šeimyniška, ne tokia ištai
ginga. Taigi, jūs galite sulaukti jaunų
žmonių, studentų, kurie nori susipa
žinti su ta pasaulio dalimi, kuri 50
metų buvo uždaryta ir niekam nema
toma. Kalbant apie pajūrį, tai čia vien
dėl gamtos verta atvažiuoti - viskas
taip natūralu. Gaila, tik kad gintaro
prie jūros neradau.
Kalbėjosi Erika Umbrasaitė
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Laisvė pasiekta, bet žmonės nebeturi vilties
Tris savaites Lietuvoje viešėjo
Britų-lietuvių pagalbos fondo vai
kams Lietuvoje pirmininkė Hilda
Piščikienė su šeima. "EL" trumpai
jau rašė apie jos keliones po Lietuvą.
Šįkart plačiau papasakosime apie H.
Piščikienės apsilankymus ligoninėse,
vaikų namuose, internatuose, pateik
sime jos įspūdžius apie Lietuvą šian
dien.
- Pabuvojau Kulautuvoj, Garlia
voj, Pakruojy, Kuršėnuose, Druski
ninkuose... Lankiausi Valkininkų
TBC ligoninėje, kur padėtis išties
varginga. Ten yra daugiau kaip 200
vaikų, daugelis jų neturi tėvų arba
yra tėvų apleisti. Jiems labai trūksta
vaistų ir kitų pačių būtiniausių daly
kų - paklodžių, antklodžių. Ligoninės
pastatui būtinas remontas. Aplankiau
naują "Vilties“ centrą, įsikūrusį Uk
mergėje. Tai puikus centras, bet jam
labai reikia autobusiuko, nes vaikuči
ai su negalia daugiausia gyvena
kaimuose ir tėvai negali jų atvežti į
centrą. Mūsų fondas vienas negalėtų
nupirkti mašinos. Bet jei ir žmonės
Lietuvoje surinktų kažkiek pinigų,
tai, manau, bendromis jėgomis galė
tume padovanoti "Vilčiai“ mašiną.
Jau padėjome naujam centrui. Į "Vil
ties“ pastatą veda keli laipteliai, dėl
ko žmonės invalidų vežimėliuose
patekti ten negali. Taigi "Vilties“
darbuotojai turėjo pinigų cementui, o
mes nupirkome smėlio. Spenglės
vaikų namams taip pat reiktų maši
nos. Beje, transporto trūksta daugu
mai vaikų namų, kuriuose teko būti.
Garliavoj aplankiau daugiavaikes
šeimas. Man pasirodė, kad jų padėtis
nėra labai baisi - jos turi šiokius to
kius namukus, daržus. Aišku, joms
nelengva, bet per savo kelionę aš ma
čiau didesnio vargo. Žinoma, mes
joms galėsime siųsti drabužių. Kaune
pabuvojau vienoje šeimoje. Jos padė
tis man iš tikro atrodo tragiška. Labai
mažame bendrabučio kambaryje gy
vena jauna našlė su dviem mažaisvaikais ir senele. Man sakė, kad taip
gyvena nemažai Lietuvos šeimų. Ku
lautuvos ligoninėje tuo metu, kai lan
kiausi, buvo vieno mėnesio atostogos
- joje nebuvo vaikų. Taip darbuotojai
sutaupo pinigų žiemai. Ligoninei
mes nupirkome paklodžių, puodukų,
arbatinių. Daugumai centrų, kuriuos
aplankiau, nupirkau žaislų, mankštos
įrankių, pieno miltelių, kitų būtiniau
sių dalykų. Vilijampolės psichiškai
nesveikų vaikų internate buvau malo
niai nustebusi. Man sakė, kad ten
labai baisu. Bet kiek mačiau, interna
tas labai sutvarkytas, vaikai prižiūri
mi. Jis norėtų gauti žaislų, drabužių.
Atradome savo veikiai porą naujų
vietovių, kuriose yra šeimos vaikų
namai, Pakruojo vaikų namai-ligoninė.
- Kaip atsirado Britų-lietuvių
pagalbos fondas vaikams Lietuvoje?
Galbūt Jūs jau anksčiau užsiėmėte
labdaringa veikla Anglijoje?
- Anglijoje man neteko užsiimti
labdara. Sukūrėme tą fondą dėl Lie
tuvos. Kaip tik tada, kai buvo aišku,
jog artėja laisvė, į Angliją atvykdavo
vis daugiau žmonių iš Lietuvos, tarp
jų ir daktarų. Grupė Didžiosios Brita
nijos lietuvių susibūrė ir nusprendė
padėti Lietuvai, nes žinojom, kad ten
nėra labai lengva padėtis. Mes pa
sirinkome pagalbą vaikams. Fondui
padeda įvairūs žmonės, ne tik lietu
viai, bet ir anglai. Visi jie yra labai
geranoriški.

Hilda Piščikienė Lietuvoje su vaikų namų auklėtiniais.
Dabar, manau, ir Anglijoje man
būtų pravartu lankytis panašiose įstai
gose, kaip kad buvau Lietuvoje. Taip
aš galėsiu susidaryti tikresnį vaizdą,
kokios pagalbos reikia Lietuvai.
- Kaip jums sekasi pritraukti
aukotojus?
- Pačioj pradžioj, kai mūsų fondas
tik kūrėsi, į Didžiąją Britaniją buvo
atvykęs vaikų daktaras iš Lietuvos.
Aš paskambinau vienam Londono
katalikiškam leidiniui ir papasakojau
apie jį. To laikraščio korespondentas
parašė straipsnį, ir nuo to laiko žmo
nės pradėjo siųsti mums pinigus.
Karts nuo karto aš parašau ataskaitas
apie mūsų veiklą, kaip ir kur mes
naudojame aukas, ir asmeniškai iŠsiuntinėju. Seni aukotojai pasakoja
apie fondą kitiems žmonėms, ir taip
ryšiai plečiasi.
- Jūsų nuomone, ar panašus fon
das negalėtų pradėti veikti ir Lietu
voje? Juk ir čia nemažai pasiturin
čių žmonių.
- Aš manau, kad žmonės Lietu
voje turėtų pradėti veikti. Bet kaip
tokį fondą įsteigti, aš nežinau. Ma
čiau, kad Lietuvoje yra labai turtin
gų žmonių. Bet jie nieko nežino apie
tą vargą, kuris yra vaikų namuose,
ligoninėse. Gal jiem nelabai įdomu?
Reikėtų per spaudą raginti turtingus
žmones įsijungti į labdaringą veiklą.
Kartu su manimi vaikų namus ir
ligonines lankė keli mano pažįstami
iš Lietuvos. Ir jie sakėsi net nepagal
voję, kad visai šalia yra tokių vietų.
Nebūtinai žmonės turėtų remti ma
terialiai. Jie tiesiog galėtų aplankyti
beglobius vaikus, atnešti kokį žaislą,
skanumynų, parodytų jiems daugiau
dvasinės šilumos, dėmesio.
- Kaip dažnai jums tenka lan
kytis Lietuvoje ir kokius pokyčius
matote?
- Paskutinį kartą buvau Lietuvoje
prieš dvejus metus. Tiesa, Lietuvą
lankydavau dar tada, kai čia viešpata
vo rusai. Džiaugiuosi, kad Lietuva
laisva. Anksčiau juk išeivis negalėda
vo išvažiuoti iš Vilniaus be leidimo.
Bet mes vis tiek važiuodavome, nors
ir slapta. Dabar yra laisvė, bet man
kažkodėl liūdna, nes matau - žmonės
nebeturi vilties. Kai lankiausi Lietu
voje prieš dvejus metus, žmonės bu
vo tokie laimingi, vieningi, laukė
laisvės ir tikėjosi, kad su ja ateis ir
gerovė. Bet dabar jų veiduose išnyko
viltis ir atsirado liūdesys. Ypač tai
pajutau kaimuose. Šitą beviltiškumo
jausmą galėčiau palyginti su šviesa

tunelio gale. Jei žmogus mato ją, jis
pasiryžęs pavargti, kad kuo greičiau
pasiektų šviesą. Dabar atrodo, kad
tos šviesos neregėti.
Tiesa, šalia skurdo yra ir praban
gos. Lietuvoje atsirado daug krautu
vių, jos pilnos prekių, bet viskas labai
brangu. Lietuvoje drabužiai tokie
brangūs, kad aš pati jų nepirkčiau.
Man atrodo, kad praeis nemažai lai
ko, kol Lietuva pakils iš ekonominės
duobės. Žinau, kad Lietuvoje ypač
vargsta senyvi žmonės, pensininkai.
Pavyzdžiui, Londone irgi yra elge
taujančių žmonių, bet tai dažniausiai
jaunimas. Nepamatysi elgetaujančio
senuko. O Vilniuje senyvo amžiaus
prašančių išmaldos žmonių daugu
ma. Girdėjau, kad juos išvaro elge
tauti jų prasigėrę vaikai.
- Kaip vertintumėte padėtį vaikų
namuose, ligoninėse?
- Vaikų namuose, ligoninėse,
internatuose jaučiamas paprasčiausių
dalykų, būtiniausių vaistų trūkumas.
Lygindama dabartinę būklę negalė
čiau pasakyti, kad per dvejus metus
daug kas labai pagerėjo.
- Žinome, jog buvote nuvykusi
aplankyti Ramintą Kuodytę (apie ją
ne sykį rašyta ”EL“, jos gydymui
buvo skelbtas aukų rinkimo vąjus,
Raminta su motina buvo Londone ELR), bet jos neradote.
- Taip, tuomet jos nebuvo namuo
se. Dabar kalbėjausi su jos mama te
lefonu. Man truputį neaišku. Kuody
tės mama kaltina, jog piktais straips
niais yra šmeižiama L. Andrikienė.
Bet aš atsakiau, kad tai joks šmeižtas.
Mes tiesiog ieškome teisybės. Kalbė
jausi su Bobath centro Londone fi
zioterapeute. Ramintos Kuodytės ne
galia yra gimdymo traumos pasekmė.
Jos raumenys per daug atpalaiduoti,
ir tik po ilgo darbo mergaitė galėtų
pradėti savarankiškai atsisėsti, atsitoti, paropoti, bet tik nelakstyti. Jos
nuomone. Ramintai būtų geriau, jei ji
būtų lankiusi ne penkis, o bent de
šimt užsiėmimų. Mama gi man pasa
koja, kad Bobath centro specialistai
jai pasakę, jog daugiau nieko jie
negalį padėti, nes jie jau ir per penkis
užsiėmimus visko ją išmokę. Taigi,
yra du pasakymai, kurie nesutampa.
Žinau, kad šiuo metu pas Ramintos
Kuodytės motiną važiuoja daug mo
tinų iš visos Lietuvos, kurios turi vai
kus su negalia. Bet juk Lietuvoje yra
nemažai gerų specialistų.

Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

Ne vien sportas...

Dar vienas Lietuvos sportininkas nori tapti kitos šalies piliečiu
DPA-ELTA išplatino pranešimą,
kad Valdas Ivanauskas nori priimti
Vokietijos pilietybę. V. Ivanauskas
tikisi, jog gauti pilietybę jam padės
faktas, kad jo žmonos Beatričės
senelis buvo vokietis. Jau pernai per
ėjęs iš Vienos "Austria-Memphis“ į
"Hamburger SV“, V. Ivanauskas in
terviu žurnalui "Sport-Bild“ sakė, jog
jo prosenelė buvo vokietė. "Lietuvos

rytui“ V. Ivanausko žmona Beatričė
pasakė, jog ji nori tapti Vokietijos
piliete, o dėl Valdo dar neaišku:
"tokie dalykai taip greitai nespren
džiami“. Tapęs Vokietijos piliečiu V.
Ivanauskas galėtų lengviau patekti į
komandos startinę sudėtį. Tada tur
būt jam išnyktų noras žaisti Turki
joje, apie ką jis ne kartą kalbėjo, ra
šo "Lietuvos rytas“.

Austrijos piliete jau tapo viena ge
riausių pasaulio rankininkių A. Žiūkienė, rankininkai R. Šulskytė ir V. Pet
kevičius įgijo Vokietijos pilietybę.
Austrijos piliečiu tapti norėjo ir futbo
lininkas A. Narbekovas, žaidžiantis
Vienos "Austria-Memphis“. Sužino
jęs, jog tai jam užtvertų kelią į Lie
tuvos futbolo rinktinę, jis nusprendė
nepriimti kitos šalies pilietybės.
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mokosi Škotijos St. Andrews univer
sitete, ji padėjo paruošti Rotary
International Foundation 1995/1996
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LONDONE
LIETUVIŠKOS
ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS KRONIKA
Liepos 23 dieną įvykusiame VIII
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
Studijų dienų atidaryme Strawberry
Hill dalyvavo laikinai einąs klebono
pareigas kun. Remigijus Gaidys,
MIC. Jis susipažino su visais kongresantais.
Liepos 24 dieną, sekmadienį, kun.
R. Gaidys, MIC, dalyvavo Studijų
dienų paskaitose ir vėliau pamaldose,
kartu koncelebravo Mišias su kun.
Antanu Saulaičių, SJ, ir kun. Gintaru
Grušu. Mišios įvyko jaudinančioje,
jaunatviškoje dvasioje. Maldas kongresantai atliko tomis kalbomis, ku
riuose kraštuose jie gyvena. Lietuviš
kos giesmės skambėjo palydimos gi
tarų garsų. Buvo jaunuolių iš 16-kos
valstybių, bet jų giesmės skambėjo
darniai, lyg jie būtų vieno choro da
lyviai.
Liepos 31 dieną, sekmadienį, 11
valandą Mišiose Šv. Kazimiero šven
tovėje pirmą kartą Lietuvos lietu
vaičiai ir lietuvaitės sudarė daugiau
negu pusę visų maldininkų.
Londono lietuviškoje parapija
kviečia visus lietuvaičius ir lietu
vaites sekmadienais kartu jungtis
bendron šeimon ne tik pamaldose,
bet ir Šv. Kazimiero klube.

PRATĘSTA SPORTO
IR SOCIALINIO KLUBO
REGISTRACIJA
Sporto ir socialinis klubas liepos
28 dieną gavo iš teismo pranešimą
apie pratęsta registraciją kitiems 10
metų. Ji baigsis 2000 metais rug
pjūčio 1 dieną.
Tad laimingos veiklos per tuos 10
metų.

ANDRIUS IR CHRISTINA
LEIGHTON LIETUVOJE
Natalijos Memoralinio Fondo kū
rėjai - Audrius ir Christine Leighton
iš Valijos liepos mėnesį praleido Lie
tuvoje. Dalyvavo dainų šventėje, ap
lankė Vilniaus vaikų leukemijos ligo
ninę, Šiaulių respublikinės ligoninės
vaikų gimdymo ligoninę (kuriai
anksčiau padovanojo vaikų inkubato-

PAMALDOS
Eccles - rugpjūčio 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame - rugpjūčio 14 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - rugpjūčio 20 d., šešta
dienį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - rugpjūčio 21 d.,
11.15 vai., Židinyje.

rių), Pakruojo vaikų našlaičių namus
ir Pakruojo ligoninę, unikalią Lietu
vos vietovę - Kryžių kalną. Jie toliau
pasiryžę remti Lietuvos sergančius
negalios vaikus ir našlaičius.
Juos labiausiai sužavėjo Lietuvos
žmonių nuoširdumas ir vaišingumas.

choristė. Prieš pasitraukdama į Va
karus prisidėjo ir prie partizaninės
veiklos.
Agota, kaip ir kiti Vakaruose at
sidūrę tautiečiai, tikėjo, kad karui
pasibaigus tuojau grįš į namus, į
savo tėviškę. Deja, dėl sovietų
okupacijos tas nebuvo įmanoma.
Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę Agota svajojo grįžti į Lietu
vą, bet dėl sveikatos tą reikalą vis
tekdavo atidėti.
Karui baigiantis Agota gyveno
Danijoje, iš kur 1947 m. atvyko į
Didžiąją Britaniją - Škotiją. Gyve
no Glasgove, čia ištekėjo už Prano
Lechavičiaus, tada persikėlė į Ang
liją. Gyvendama Britanijos sostinė
je buvo aktyvi Londono lietuvių pa
rapijos narė, nuolatinė minėjimų ir
įvairių lietuviškų parengimų daly
vė, Didžiosios Britanijos Lietuvių
Sąjungos narė, "Europos lietuvio“
skaitytoja, Šv. Onos draugijos narė.
Nepamiršo giminių Lietuvoje, nuo
lat juos ekonomiškai rėmė, palaikė
glaudžius ryšius su giminėmis
Amerikoje, ypač seserim Anele ir
broliu Jonu. Sesuo daug kartų lan
kėsi Londone. Ji dalyvavo Agotos
laidotuvėse. Palaidota Agota St.
Patricks katalikų kapinėse greta
savo vyro, mirusio jau prieš keletą
metų.
Prisiminsime Agotą Lechavičienę kaip aktyvią Londono lietu
vių parapijos narę, lietuviškos
veiklos rėmėją.

Stasys Kasparas

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Gautos šios aukos iš fondo nuo
latinių rėmėjų:
20 svarų - Mr., Mrs. B. S. Gailiūnai, Tyne - Wear; 15 svarų - Mr.
C.W. Taylor - Orpington.

Padėka aukotojams.

PADĖKA
Brangūs Fondo vadovybės na
riai, mieli Anglijos tautiečiai,
visų pirmiausia leiskite Jums
padėkoti už visas dovanas, kurias
gavome šiais metais: invalidų veži
mėlius ir kitas dovanas. Be to, di
džiausia mums parama - 500 svarų
iš Britų-lietuvių pagalbos fondo
vaikams Lietuvoje, dar prisidėjo V.
Landsbergio fondas, "Vilniaus
bankas“, Panevėžio elektros ir šilu
minių tinklų vadovai. Štai dabar tu
rime mikroautobusą vaikams ve
žioti. Jis yra "Peugeot“ firmos.
Su padėka ir pagarba,

Laima Biržietienė
Bendrijos "Viltis“pirmininkė
Panevėžys

Zigmas Juras
NETEKOME JADVYGOS
STEPONAVIČIENĖS

MIRĖ AGOTA
LECHAVIČIENĖ
Royal London Hospital, White
chapel, šių metų liepos 13 d. mirė
Agota Lechavičienė.
Per pastaruosius ketverius metus
Agota dažnai sirgdavo, daug kartų
gydėsi ligoninėje, bet visada pa
sveikusi sugrįždavo į savo namus.
Paskutinį kartą ligoninėje teko
praleisti daugiau kaip mėnesį, iš ten
į namus, deja, jau nebesugrįžo.
Agota gimė prieš 87 metus,
Lankeliškiuose, Vilkaviškio rajone.
Gyvendama Klaipėdoje, be savo
kasdieninio pragyvenimui reikalin
go darbo buvo plačiai įsitraukusi į
kultūrinę ir socialinę veiklą. Jau
nuo 1931 m. aktyvi šaulių sąjungos
narė, priklausė "Dariaus ir Girėno“
draugijos skyriui, buvo centrinio
Klaipėdos choro, vadovaujamo jau
tada žinomo muziko A. Mikulskio,

PASAULYJE

•

Šių metų liepos mėnesio 9 d.
Mount Everest, senesnių žmonių
priežiūros namuose, 88 Teviot St.
Poplar, mirė Jadvyga Steponavičie
nė, 92 metų amžiaus.
Jadvyga buvo kilusi iš Žideikių,
Mažeikių apskrities.
Atvyko į Angliją 1947 m., be
veik visą laiką gyveno Londone, il
giausiai 25 Burnham Estate,
Bumham St., London, E 2.
Daug metų Jadvyga Steponavi
čienė jau nebegalėjo iš savo buto
išeiti, ją prižiūrėjo ir rūpinosi Jonas
Kaziukonis.
Lietuvoje liko dvi seserys ir se
serėčia Amerikoje, kuri dalyvavo
laidotuvėse.
Palaidota Manor Park, Forest
Gate, London E7 ONP, katalikų
kapinėse.
ELI

m. mokslų metams tame universitete
Ambasadoriaus stipendiją (žiūrėk
”EL“ Nr. 22 (2308). Jonė Brazaus
kaitė Ashbourne kurį laiką dirbo
konsultante-vertėja Lietuvos Respub
likos ambasadoje Londone.
"EL“ redakcijoje Vilniuje taip pat
lankėsi Londone gyvenantis Juozas
Tarulis. Jis keliems mėnesiams at
vyko į Lietuvą, kurią turėjo palikti
1944-siais. Aplankė gimines Utenos
rajone, Vilniuje, buvo Pasaulio lietu
vių dainų šventėje. Dabar išvykęs į
Klaipėdą, aplankys ir Palangą.

BOLTONE
MIRĖ EDMUNDAS
PAULIUKONIS
Liepos 20 d. jau ir taip nedidelis
Boltono lietuvių būrelis prarado
dar vieną savo tautietį Edmundą
Pauliukonį. Edmundas gimė 1917
m. rugsėjo 22 d. Ukmergės apylin
kėje, ūkininko šeimoje. Per karą at
sirado Vokietijoje, 1947 m. atsikė
lė į Angliją, į Boltoną, kur visą lai
ką ir gyveno dirbdamas tekstilės
fabrike. Edmundas buvo susipratęs
lietuvis. Tiesa, paskutinius metus
nebedalyvavo lietuvių ratelyje. Jis
paliko našlę Marytę, dukterį Rytę
ir vieną anūkę.
Laidotuvių apeigas anglų kalba
atliko kan. V. Kamaitis. Atsisveiki
nimo žodį, taip pat angliškai, pa
sakė Boltono lietuvių pirmininkas
H. Vaineikis.
Šermenyse dalyvavo visi Boltono, keli apylinkės tautiečiai, kelio
lika estų ir anglų.

MANČESTERYJE
MINĖJIMAS LIETUVIU
KLUBE
LKV S-gos "Ramovė“ Mančes
terio skyrius surengė Karaliaus Min
daugo ir Dariaus ir Girėno minėjimą.
Jis įvyko liepos 16 d. klubo patalpo
se. Minėjimą pradėjo ramovėnų pir
mininkas V. Bernatavičius pasveikin
damas atsilankiusius ir pabrėždamas
minėjimo tikslą ir svarbumą. Kruopš
čiai paruoštą ir įdomią paskaitą
skaitė A. Podvoiskis. Ją minėjimo
dalyviai priėmė labai šiltai. Paskaita
sukėlė daug diskusijų.
Meninę dalį atliko Mrs. M. Mu
rauskas, M. Ramonas, A. Jakimavi
čius, A. Bruzgys ir A. Vigelskas. Jų
skaityti eilėraščiai pelnė daug katučių.
Minėjimas užbaigtas garbingai
sugiedotu Tautos himnu.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Rašant pasakojimą apie Škotijos
lietuvių jubiliejinę šventę (išspaus
dintą "EL“ Nr. 28) padaryta klaida nebuvo paminėti raštiškai gauti svei
kinimai.
Jie gauti iš Šv. Tėvo, kun. J. Sakevičiaus, Londono bažnyčios klebono,
kun. S. Matulio iš Nottinghamo, ka
nauninko J. Kamaičio iš Mančesterio
ir vyskupo P. Baltakio iš Amerikos.
Labai atsiprašau už tą klaidą.

*

J. Bliūdžius

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

Tokią temą popiežius Jonas Pau
lius II parinko būsimai Pasaulinei tai
kos dienai, kurią Bažnyčia visame
pasaulyje kasmet mini naujųjų mėty
dieną - sausio 1-ąją. Moters kaip tai
kos mokytojos vaidmenį siūlydamas
ateinančių metų Pasaulinei taikos
dienai, Šv. Tėvas trokšta paryškinti
du esminius moters misijos visuome
nėje bruožus. Pirma - kiekviena mo
teris savo taikos misiją pirmiausiai
atlieka šeimoje, auklėdama savo
vaikus ir mokydama juos solidaru
mo, brolybės ir pakantumo vertybių,
kurios yra ir socialinės ramybės pa
grindas. Antra - pirmiausiai moterys
spontaniškai priešinasi socialinei ne
lygybei ir smurtui. Specifiniai mote
riško sąmoningumo bruožai ir mote
rų jautrumas visuomenės gyvenimo
įvykiams ypač ryškiai matosi, kai vi
suomenėje ir pasaulyje, kaip dabar,
vyksta konfliktai.
Šių metų rudenį bus paskelbtas
Popiežiaus laiškas, skirtas būsimai
Pasaulinei taikos dienai. Jį Šv. Tėvas
pirmiausiai adresuos moterims, ra
gindamas nuolatos prisiminti savo
moteriško pašaukimo visuomenėje
ypatumus. Šv. Tėvas kreipsis ir į visą
pasaulio katalikų bendruomenę bei
visus geros valios žmones, raginda
mas gerbti moterį kaip taikos moky
toją, pripažinti šitokį jos vaidmenį ir
pradėti jį vykdyti šeimos bei sociali
niame gyvenime.

Rio de Janeire - apie
gatvės vaikų problemas
Brazilijos Rio de Janeiro mieste
liepos 24-ąją prasidėjo tarptautinis
suvažiavimas, skirtas vadinamųjų
gatvės vaikų problemai. I tą suvažia
vimą atvyko apie 50 ekspertų, besi
rūpinančių vaikystės socialinėmis,
ekonominėmis ir kultūrinėmis prob
lemomis iš Brazilijos, Bolivijos, Ko
lumbijos, Meksikos, Peru, Čilės,
Jungtinių Amerikos Valstybių, Dominykos, Vokietijos, Prancūzijos,
Italijos, Lietuvos, Kanados ir Filipi
nų. Suvažiavimas taip pat sulaukė
Jungtinių Tautų vaikystės fondo
UNICEF ir Tarptautinio katalikų vai
kystės biuro atstovų. Šis kongresas penktasis tokio masto renginys, skir
tas vaiko teisėms.
Šis kongresas nagrinėjo pirmiau
siai Brazilijos didmiesčiams būdingą
gatvės vaikų problemą. Susitikimo
dalyviai - psichologai, sociologai, tei
sininkai ir vaikais besirūpinančių or
ganizacijų atstovai mėgino išsiaiškin
ti gatvės vaikų reiškinio priežastis,
ieškojo konkrečių sprendimų. Pagrin
dinis tikslas, kurį sau užsibrėžė kon
greso rengėjai ir dalyviai - surasti
veiksmingesnius viešosios nuomonės
informavimo apie šią problemą bū
dus, nes be ekonominių ir socialinių
dėsningumų gatvės vaikai labiausiai
kenčia dėl įvairių prietarų apie jų pa
dėties beviltiškumą ir dėl išankstinio
nusistatymo, kad jie tėra tik mažieji
nusikaltėliai.

Venesuelos vyskupų
protestas
Venesuelos vyskupų konferenci
ja, kuriai vadovauja Maracaibo ar
kivyskupas Ramon Ovidio Perez
Moralez, pareiškė protestą dėl ša
lyje nuolat didėjančio pornografi
nių telefono linijų skaičiaus, o taip
pat pareikalavo, kad vietinė spauda
nereklamuotų ir neskelbtų tokių
telefonų numerių. Coro vyskupas
Roberto Luckert Leon. Venesuelos
vyskupų konferencijoje einantis so
cialinės komunikacijos priemonių
komisijos pirmininko pareigas, sa
vo ruožtu pareiškė, jog erotiniai te
lefonai pamina Venesuelos žmonių
moralines ir krikščioniškąsias ver
tybes ir kėsinasi į tikrąją meilę bei
santuokos ir šeimos orumą.

Vatikano radijo lietuviškų laidų
redakcijos žinios

