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Politikos apžvalgininko pastabos

Rusijos kariuomenė išėjo, 
bet džiaugsmo maža

Rugpjūčio pabaiga Lietuvai ir ki
toms Baltijos valstybėms, kurių poli
tikai oficialiai dar nepradėjo naujo 
darbų sezono, buvo ir nusivylimo, ir 
džiaugsmo metas. Apie pustrečio 
milijono Lietuvos rinkėjų turėjo bal
suoti dėl savo geresnio gyvenimo, 
bet tik kiek daugiau negu trečdalis jų 
atėjo į referendumo apylinkes, ir šis 
daugiau kaip 4 milijonus litų kaina
vęs renginys sužlugo.

Dar nenutilus referendumo verti
nimams, trys Europos .valstybės - 
Vokietija, Estija ir Latvija - lengviau 
atsikvėpė: rugpjūčio 31 dieną iš Šių 
šalių išėjo Rusijos okupacinė kariuo
menė. Rytų Vokietiją kartu su sąjun
gininkų armija ji kontroliavo 49 me
tus, o Latvija ir Estija, kartu sudėjus, 
nacių ir sovietinę okupaciją kentė 
Įdek daugiau kaip 54-rius. Lietuvos 
gyventojai pažymėjo pirmąsias Rusi
jos kariuomenės išvedimo metines.

Apžvalgininkai pastebi, kad tik 
dabar iš esmės baigėsi Antrasis pa
saulinis karas, ir jie išskiria tris jo fa
zes: ginkluotą susipriešinimą, ’’šaltąjį 
karą“ ir komunistinį genocidą. Rusi
jos spauda atkreipia dėmesį, kad nuo 
1721 metų, kai Rusijos caras Petras 1 
užgrobė Baltijos kraštą, išskyrus 
maždaug 20 sunkios nepriklausomy
bės metų, apie pustrečio šimtmečio 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo nioko
jamos ’’didžiojo kaimyno“.

Nepaisant, kad vis trys išsivadavu
sios valstybės surengė šios progos pa
minėjimo iškilmes, didelio džiaugs
mo nei Vilniuje, nei Rygoje, nei Tali
ne nepastebėta.' Pernai Rusijos ka
riuomenės generolai, išvesdami pas
kutinius savo būrius iš Lietuvos, ne
panoro viešai, stebint žurnalistams 
pasirašyti išėjimo akto. Lietuvos tele
vizija tik dabar atskleidė šį faktą, 
komentuodama, kad, matyt, toks ’’už
maršumas“ naudingas kai kam tiek 
Lietuvoje, tiek Rusijoje.

Be to, džiaugsmą temdo visiškai 
neaiškios Rusijos karinio tranzito per 
Lietuvą sąlygos. Kol svetimi kareiviai 
savo technika važinės per Lietuvą, 
nerimas, kad gali pasikartoti 1940-ųjų 
provokacijos, neišnyksta. Štai ir šį 
kartą didelis Rusijos karinės tech
nikos ešelonas iš Latvijos kirto Lie
tuvos teritoriją į Kaliningrado sritį...

Latvija taip pat nelieja džiaugsmo 
ašarų, nors 1992 metais čia buvo net 
17 tūkstančių rusų kariškių. Daugu
ma jų jau išėjo, tačiau antai Skrandos 
radiolokacijos stotyje, kuri pagal 
susitarimą bus išmontuota tik po 
pusantrų metų, liko 89 sargybiniai, 
499 rusų karo specialistai, 199 civi
liai, tai yra, beveik 800 Rusijos oku
pantų.

Susitikimas Palangoje

Rugpjūčio 31d. Palangoje įvyko 
Islandijos, Danijos, Suomijos, Šve
dijos, Norvegijos ir Estijos, Latvijos, 
Lietuvos užsienio reikalų ministrų 
susitikimas. Po jo spaudos konferen
cijoje ministrai sveikino buvusios 
TSRS kariuomenės išvedimą iš Lat
vijos bei Estijos. Pasitarime buvo 
aptarta Europos integracija ir Bal
tijos šalių galimybės integruotis į 
Europos Sąjungą, regioninis saugu
mas ir stabilumas, Šiaurės bei Balti
jos valstybių bendradarbiavimas, 
konsulinės pagalbos klausimas. 
Šiaurės šalys suteiks konsulinę pa
ramą Baltijos valstybių piliečiams 
tose šalyse, kur Baltijos šalys neturi 
konsulinių atstovų.

Paskutiniai Rusijos tankai važiuoja į transportinį karo laivą Pal- 
dijsko uoste Estijoje. EPA-Eltos nuotr.

Latvija patyrė skaudžiausią rusini
mo naštą per 50 metų (iš 2,7 milijono 
gyventojų 800 tūkstančių yra rusa
kalbiai, o Rygoje jų daugiau negu pu
sė). Iki šiol Ryga nesutaria su Mask
va dėl pilietybės įstatymo, tariamų 
žmogaus teisių pažeidimų Latvijoje.

Iš Estijos Rusijos kariuomenė 
išėjo dviem dienom anksčiau, tačiau 
tai tik simbolinis faktas, nes estai taip 
pat negali būti visiškai laisvi nuo 
okupantų. Pagal susitarimą tik kitų 
metų rugsėjo pabaigoje turi būti iš
montuoti tris Paldijsko atominius 
reaktorius. Čia liko daugiau kaip 200 
darbuotojų, taip pat specialus Paldijs
ko uosto jūrininkų būrys. Estijoje pa
reiškė norą likti gyventi 10 517 Rusi
jos kariškių pensininkų, o su šeimo
mis jų liks apie 40 tūkstančių. Ne pa
slaptis, kad tarp jų nemažai KGB ir 
karinės žvalgybos darbuotojų.

Bendra visoms trims Baltijos ša
lims problema, temdanti džiaugsmą, 
- didžiulė Rusijos kariuomenės pada
ryta žala. Talinas ją vertina 4 milijar

Skaitytojas siunčia 52 svarus ir kviečia 
pasekti jo pavyzdžiu

Siunčiu ’’Europos lietuvio" redak
cijai 52 svarus pratęsti man kitiems 
12 mėnesių ”EL“ prenumeratą. Tai 
būtų svaras už kiekvieną atskirą nu
merį. Būtų lyg ir iškada, svaras man 
didelis pinigas, už kurį būtų galima 
nusipirkti vieną silkę arba vidutinio 
dydžio kopūstą. Reikės badauti, bet 
užsidengti akis bei ausis ir nežinoti, 
kas dedasi mūsų numylėtoje Tėvynė
je Lietuvėlėje, be abejo, būtų blogiau 
negu badas.

Suprasdamas šiuo laiku sunkią re
dakcijos padėtį, kviečiu ir kitus ”EL“ 
skaitytojus - prenumeratorius aukoti 
po svarą ar daugiau už kiekvieną 
gaunamą ”EL“ numerį. Tai svarbu 

dais dolerių. Iš dalies ją už Rusiją su
tiko atlyginti Vakarų valstybės. Antai 
Švedijos vyriausybė Paldijsko reak
toriams išmontuoti skyrė 3 milijonus 
dolerių...

Tuo tarpu Rusijos kariuomenei 
Vokietija išeinant surengė triukšmin
gas palydas. Rugsėjo 1-ąją iš Berly
no išvyko paskutiniai 2000 Rusijos 
kariškių. Ta proga į senąją Vokietijos 
sostinę buvo atvykę Rusijos prezi
dentas B. Jelcinas ir Vokietijos kanc
leris H. Kohlis, taip pat Vakarų šalių 
- karo sąjungininkių JAV, Prancūzi
jos ir Didžiosios Britanijos atstovai. 
Putojo šampanas, buvo sakomos kal
bos, griaudė dūdos...

Apžvalgininkai primena, kad ir 
Vokietijai, kaip ir, sakysime, Lietuvai, 
pernelyg džiaugtis nereikėtų: daugu
ma išvedamos kariuomenės lieka Ka
liningrado srityje, į kurią pretenduoja 
ir vokiečių verslininkai. Ji tampa tikra 
’’povandeniniu akmeniu“ Europos 
saugumui ir politiniam stabilumui.

Česlovas Iškauskas

dar ir todėl, kad paštu persiuntimo iš
laidos padvigubėjo. Ačiū.

Juozas Domeika 
Nottinghamas, Anglija

ELR: redakcija nuoširdžiai dėkoja 
p. J. Domeikai ir tikisi, kad ”EL“ 
skaitytojai atkreips dėmesį į jo ragini
mą, palaikys tą kvietimą. Jeigu skai
tytojams įdomu, pranešame, kad da
bar Vilniuje ”EL“ gamybos išlaidose 
pašto išlaidos yra stambiausios ir 
sudaro 35% leidybos išlaidų. Kitos 
išlaidos pasiskirsto taip: 32% - algos 
ir honorarai; 10% - spausdinimas; 
23% - kitos išlaidos (žinių telkimas, 
drauda, įrengimų priežiūra ir raštinės 
reikmenys).

Po referendumo
I r-V/iVYBO iMinimiVRK du

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), apibendrinusi iš visos Lietu
vos ir užsienio gautus referendumo 
dėl neteisėto privatizavimo, nuvertė
jusių indėlių bei pažeistos teisėsau
gos rezultatus, pranešė, kad iš rinkėjų 
sąrašuose įrašytų 2 428 105 piliečių 
balsavime dalyvavo 36,89 proc. (t. y. 
896 tūkst.). VRK paskelbė, kad refe
rendumas neįvyko, nes neatėjo pusė, 
kaip reikalauja įstatymas, rinkėjų. 
Aktyviausieji balsuotojai buvo Ne
ringoje, Kauno mieste ir rajone, pa
syviausi - Šalčininkų ir Vilniaus rajo
nuose. Apie 54 tūkst. biuletenių pri
pažinta negaliojančiais. Iš dalyva
vusiųjų balsavime absoliuti dauguma 
palaikė konservatorių pateiktas 8 
nuostatas (balsai už kiekvieną nuos
tatą buvo skaičiuojami atskirai; žvel
giant platesniu žvilgsniu jie gana pa
našūs: pavyzdžiui, už antrąją nuosta
tą apie neteisėtą privatizavimą balsa
vo 748 tūkst. žmonių, prieš 93 tūkst. 
- čia ir toliau duomenys suapvalinti; 
ketvirtajai nuostatai apie gyventojų 
indėlių atstatymą ir apdraudimą pri
tarė 750 tūkst. piliečių, prieš balsavo 
92 tuksi.; 752 tūkst. balsuotojų balsa
vo už, 90 tūkst. prieš septintąją nuos
tatą, kurią ypač kritikavo valdančioji 
LDDP, nes be teisėsaugos ir viešumo 
klausimų buvo siūloma įteisinti gali
mybę rengti pirmalaikius Seimo ar 
prezidento rinkimus, jei tam pritaria 
ne mažiau kaip 35% Lietuvos pilie
čių).

Iš VRK sužinojome, kad Didžio
joje Britanijoje referendumo sąra
šuose buvo 72 Lietuvos Respublikos 
piliečių pavardės, balsavime dalyva
vo 35 (atskiros nuostatos maždaug 
po 25 balsų pelnė už; prieš buvo 
maždaug po 5; 5 biuleteniai pripa
žinti negaliojantys). Vokietijoje bal
suotojų sąrašuose buvo 225 žmonės, 
referendume dalyvavo 82 (maždaug 
po 65 už, prieš maždaug po 15; čia 
ir kiti užsienio duomenys apibend
rinti siekiant išryškinti bendrą nusi
teikimą, nes skaičiai prie 8 nuostatų 
įvairuoja, pavyzdžiui, Vokietijoje 
vienos nuostatos nepalaikė 14, dar 
vienos 19 ir t. t.). Lietuvos referen
dumo sąrašuose JAV buvo 795 pi
liečiai, balsavo 129 (maždaug po 
106-114 už atskiras nuostatas; iki 20 
prieš). Aišku, balsavimas užsienyje 
negalėjo turėti įtakos rezultatams 
Lietuvoje, bet savotiškai įdomus 
analizuojant išeivijos nusiteikimą. 
Jei skaitytojai pageidaus, galėsime 
ateityje paskelbti išsamesnius duo
menis.

Rezultatus komentuoja 
konservatoriai

Pasibaigus balsavimui, rugpjūčio 
27-osios vėlų vakarą spaudos kon
ferenciją Seime surengė Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius, 
partijos valdybos nariai L. Andri
kienė ir K. Skrebys. Jie.nuoširdžiai 
padėkojo žmonėms, prisidėjusiems 
prie referendumo organizavimo, bei 
visiems atėjusiems balsuoti akty
viems valstybės piliečiams.

G. Vagnorius akcentavo, jog atsi
žvelgiant į valdžios pastangas refe

Lietuvos Prezidentas vyksta į Vokietiją
Prezidentūroje „EL“ sužinojo, 

kad Lietuvos Prezidentas A. Bra
zauskas rugsėjo 19-22 dienomis 
lankysis Vokietijoje. Be susitikimų 
su Vokietijos prezidentu ir kitais 
oficialiais asmenimis A. Brazaus

rendumą žlugdyti bei į tai, jog jis 
LDDP pastangomis buvo paverstas 
politiniu, rezultatai pakankamai geri 
ir atitinkantys prognozes. Jo nuomo
ne, kitomis sąlygomis referendume 
būtų dalyvavę 55-60 proc. balsuo
tojų. TS(LK) valdybos pirmininkas 
išvardino keletą priežasčių, kodėl 
daug žmonių neatėjo į referendumą: 
valdžia dėjo daug pastangų referen
dumo žlugdymui - net iki 30 proc. 
piliečių negavo balsavimo pažymėji
mų; žmonės įsitikinę, jog esant da
bartinei valdžiai šio įstatymo įgyven
dinti nepavyktų; tai buvo dalies žmo
nių, nepatenkintų dabartine valdžia, 
savotiškas protestas; referendumas 
vyko labai nepalankiu laiku; balsuoti 
nusiteikę žmonės buvo gąsdinami 
’’balsuosi - nealsuosi“.

L. Andrikienė, remdamasi atėju
sių balsuoti skaičiumi, išreiškė įsitiki
nimą, jog valstybės likimą turėtų 
spręsti aktyvioji tautos dalis - priimti 
referendumu kokį nors įstatymą tu
rėtų pakakti 25 proc., o priimti kons
titucinius įstatymus ar surengti pir
malaikius rinkimus - 35 proc. Lietu
vos piliečių balsų. Seimo narė at
kreipė dėmesį į pavojų, kuris iškyla 
dėl to, kad gyvenimui blogėjant, 
žmonės, praradę viltį ką nors pakeisti 
valstybėje konstituciniu balsavimo 
būdu, gali imtis radikalesnių veiks
mų. Kaip pavyzdį ji paminėjo V. 
Šustausko pažadus kurti ginkluotus 
būrius ir tvarkytis savo metodais. L. 
Andrikienė taip pat akcentavo, jog už 
referendumo nuostatas balsavo be
veik milijonas Lietuvos piliečių. Tai, 
jos nuomone, rodo, jog iškeltos prob
lemos yra aktualios ir skubiai spręsti
nos.

K. Skrebys dar kartą atkreipė dė
mesį, kad referendumas vyko mo
ralinio teroro sąlygomis. Vyriausioji 
rinkimų komisija ne tik toleravo 
pažeidimus, bet ir pati juos darė. Jis 
išreiškė įsitikinimą, jog tie, kurie 
sąmoningai žlugdė referendumą, 
anksčiau ar vėliau turės atsakyti pa
gal įstatymą, rašoma Seimo opozici
jos spaudos atstovės Rasos Rastaus- 
kienės ”EL“ atsiųstame pranešime 
apie tą spaudos konferenciją.

Redakcija taip pat gavo rug
pjūčio 30 d. Tėvynės Sąjungos (Tė
vynės konservatorių) valdybos pa
reiškimą dėl referendumo rezultatų. 
Jame sakoma: ’’Referendumui teik
to Konstitucinio įstatymo priėmi
mas turėjo paskelbti rimtą kovą ko
rupcijai ir organizuotam nusikalsta
mumui, paskatinti valstybės turtą 
parduoti tikra kaina, padidinti rin
kos perkamąjį pajėgumą ir atstatyti 
įmonių akcijų, kurias privatizavimo 
metu teisėtai įsigijo akcininkai, 
vertę, be to, perduoti dalį privati- 
zuotino valstybės turto indėlinin
kams, apdrausti ir apsaugoti santau
pas, priversti valstybės pareigūnus 
deklaruoti savo pajamas. Būtume 
pajėgę pareikalauti tvarkos ir įgy
vendinimo tų teikto įstatymo nuo
statų, kurios valdančiajai partijai 
neleistų žlugdyti verslo, nusikalsta
mumo būdu stabdyti gamybos, 
beveik visiškai nuvertinti pagal pri
vatizavimo įstatymus iki 1994 metų 
įsigytų akcijų.

Nukelta j 7 psl.

kas lankysis Hiutenfelde, kur yra 
lietuvių Vasario 16-osios gimnazi
ja. Negalutiniais duomenimis, apsi
lankymas ten planuojamas rugsėjo 
19 d. 17 vai.
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Keliais sakiniais
O Naujas Švedijos ambasadorius. 
Rugpjūčio 29-ąją Prezidentui A. 
Brazauskui skiriamuosius raštus įtei
kė naujasis Švedijos Karalystės am
basadorius Lietuvoje Stellanas Ottos- 
sonas. Penkiasdešimtmetis diploma
tas turi menų bakalauro bei biznio 
administravimo magistro laipsnius. 
Jo hobi - versti knygas iš lenkų į šve
dų kalbą. Tarp išverstų yra ir Cz. Mi- 
loszo knygų.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 
□ Netekome signatarės. Eidama 39- 
uosius metus, rugpjūčio 24 dieną po 
sunkios ligos mirė buvusi Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary
bos deputatė, Kovo 11-osios Akto 
signatarė Birutė Nedzinskienė. Ji bu
vo viena iš tų, kuri kūrė Sąjūdį Kau
ne, organizavo jo mitingus tame 
mieste, nuo pat pirmosios dienos įsi
traukė į Lietuvos tremtinių sąjungos 
veiklą, su bendražygiais rinko me
džiagą apie pokario rezistenciją.

SEIPTYNTOS BUENOS
Ar bus Lietuvoje objek

tyvi informacija?
"Lietuvos aide“ 08 27 išspausdin
tas Dariaus Grinbergo straipsnis 
"Amerikos balso“ laidos išliks, ta
čiau redakcija bus mažinama“.

’’Amerikos balso“ radijo laidos 
visuomet turėjo didelį autoritetą, o 
prieš kelerius metus lietuviškos 
laidos iš JAV buvo ypač populia
rios. Tačiau pastaruoju metu pa
sklido gandai, kad gali būti nu
trauktos laidos Baltijos valstybių 
kalbomis.

Susirūpinimą dėl to pareiškė 
Latvijos premjeras Valdis Birka- 
vas, liepos mėnesį nusiuntęs laiš
ką JAV prezidentui Bilui Clinto- 
nui. Laiške sakoma, kad Latvijos 
gyventojai daugelį dešimtmečių 
pasikliovė ’’Amerikos balsu“ kaip 
korektišku tarptautinės informaci
jos šaltiniu. Atsakomajame laiške 
B. Clintonas dar kartą patvirtino, 
kad JAV ir ateityje padės Latvijai 
bei kitoms Rytų ir Vidurio Euro
pos šalims stiprinti suverenitetą, 
demokratiją, etninį identiškumą ir 
rinkos ekonomiką. Iš to, kas paža
dėta latviams, galima spręsti, jog 
’’Amerikos balso“ laidos artimiau
siu metu nebus nutrauktos. O vie
nas lietuviškos redakcijos redakto
rių Linas Rimkus telefonu patvirti
no, kad sudarytas ’’Amerikos bal
so“ pertvarkymo planas: ’’Nenu
matoma uždaryti Baltijos šalių tar
nybų, tačiau biudžetai mažinami. 
Niekas dar nematė galutinio per
tvarkymo plano, tačiau iš neoficia
lių šaltinių žinoma, kad lietuviško
je redakcijoje liks tik penki dar
buotojai. Tiesa, paskutiniu metu 
žmonių skaičius nepasikeitė, jų 
yra devyni. Lietuvoje dirba vienas 
korespondentas“.

Į klausimą ”Ar Lietuvos masi
nės informacijos priemonės gali 
pretenduoti į objektyvių vardą?“ 
Linas Rimkus atsakė: ’’Lietuvos 
radijo laidų užsieniui neklausau, 
nes neturiu tam laiko. Turiu savo 
nuomonę apie Lietuvos spaudą, 
tačiau nenorėčiau minėti konkre
čių pavadinimų. Manau, kad spau
doje kai kada trūksta objektyvumo 
ir tikrai nesuvokiu kodėl. Turbūt 
daug reiškia pačių žurnalistų kul
tūra. Man keista, jei žurnalistas ra

O Premjeras susitiko su išeivijos dai
lininku. Rugpjūčio 27 d. A. Šleževi
čius priėmė žymų lietuvių dailininką 
Vytautą Kazį Jonyną, gyvenantį Niu
jorke. Aptartos meno ir kultūros prob
lemos Lietuvoje. V. K. Jonynas pa
prašė, kad Vyriausybė priimtų ir per
duotų jam prieš karą priklausiusį gy
venamąjį namą Kaune valstybiniam 
M. K. Čiurlionio muziejui.
□ Paminklinė lenta japonų diploma
tui. Kaune prie namo Žaliakalnyje, J. 
Tumo-Vaižganto g. 30, atidengta me
morialinė lenta Chiune Sugiharui. 
Taip įamžintas atminimas diplomato, 
1939-1940 m. dirbusio Japonijos ge
neraliniu konsulu Lietuvoje ir išgel- 
bėjusio daug žydų.
O Naujas spalvotas laikraštis - ’’Lie
tuva". Rugpjūčio pabaigoje 73000 
egz. pasirodė pirmasis jo numeris. 
Temų originalumu, sensacijomis jis 
nenustebino, bet maloniai nuteikia 
puikia spausdinimo kokybe, spalvo
tomis reklamomis. Laikraščio steigė
jas ir leidėjas - ’’Vilties“ spaustuvė, 
persikėlusi į naujas patalpas Viršuliš- 
kių skg. 80, turinti modernią vakarie
tišką poligrafinę techniką. ’’Viltyje“ 
seniau spausdintas ne vienas laikraš
tis - ’’Lietuvos aidas“, ’’Šiaurės Atė-' 
nai“, ’’Lietuvos rytas“, ’’Europos lie
tuvis“... ’’Lietuva“ ketina tapti popie
tiniu spalvotu dienraščiu (apie tai sa
ko paantraštė).
O Vazos forma antikoje ir XX am
žiuje. Taikomosios dailės muziejuje 
Vilniuje veikia neįprasta paroda - va
zos formų istorinė raida. Pagrindiniai 
eksponatai - dviejų paskutiniųjų mū
sų amžiaus dešimtmečių vazos.

šo pirmu asmeniu, nori būti pirmo
je vietoje. Juk jo pareiga perteikti 
informaciją, o ne demonstruoti sa
vąjį ”aš“. Toks darbas iš anksto nu
spalvinamas tam tikra spalva ir apie 
objektyvumą nedera kalbėti“.

Valdžios link
Taip vadinasi Olavos Strikulienės 
pranešimas "Respublikoje“ 08 27 
apie Kaune jvykusj steigiamąjį Lie
tuvos laisvės sąjungos partijos susi
rinkimą.

Pasak Lietuvos laisvės sąjungos 
vadovo V. Šustausko, partijos na
riais panoro tapti kai kurie ’’Se
kundės“ banko ir UAB ’’Finansinės 
investicijos“ indėlininkai. Vienas 
Vilkaviškio delegatas žadėjęs atsi
vežti į steigiamąjį susirinkimą net 
mero raštą, patvirtinantį, jog dele
gatas atstovauja dvidešimčiai žmo
nių. Apie naująją partiją tikimasi 
iki rugsėjo 1-osios informuoti Tei
singumo ministeriją ir dalyvauti 
rinkimuose į savivaldybių tarybas. 
’’Respublika“ pažymi, jog Seimui 
nusprendus, kad dalyvauti rudenį 
įvyksiančiuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose galės tik politinės parti
jos, subruzdo nemaža į valdžią be
siveržiančių visuomeninių organi
zacijų. Rašoma, kad prieš savaitę 
apsiskelbė Teisingumo partija. At
silikti nuo V. Šustausko neketina ir 
jo senas varžovas - buvęs bendra
žygis A. Terleckas. Jo vadovauja
ma Lietuvos laisvės lyga intensy
viai ieško šalininkų, norėdama kuo 
skubiau surinkti steigiamajam susi
rinkimui būtinus 400 delegatų ir 
užregistruoti LLL kaip partiją.

Tame pačiame ’’Respublikos“ 
numeryje Ingos Cholmogorovos ra
šinyje pasakojama apie Vilniuje 
rugpjūčio 26 d. įvykusį Lietuvos 
himno partijos (LHP) steigiamąjį 
suvažiavimą. Naujoji partija, pasak 
jos iniciatyvinės grupės nario, Lie
tuvos doros-kultūros sąjungos pir
mininko A. Statkevičiaus, ’’vado
vaudamasi himno žodžiais, stengsis 
sustabdyti chaotišką valstybės funk
cionavimą ir priversti visus cen
trinius bei periferinius organus 
funkcionuoti fiziologiškai“. LHP 
stengsis, kad Konstitucijoje atsi
rastų tokie žodžiai - ’’vailstybė rūpi
nasi savo piliečių dora“.

Apie Lietuvos lenkų rinkimų ak

Lietuvių Susivienijimas Argentinoje 
paminėjo 80 metų veiklos sukaktį

Š. m. liepos 23 d. Lietuvių Susivie
nijimas Argentinoje (SLA) iškil
mingai paminėjo savo 80 metų jubi
liejų. Renginio programa buvo labai
turininga. Minėjimą atidarė Leopoldas 
Stankevičius ir Irenė Simanauskienė.

Draugijos jaunimas ir vaikai, visi 
apsirengę tautiniais rūbais, įžengė į 
salę grojant maršui, nešdami Argen
tinos ir Lietuvos vėliavas. Buvo su
giedoti Argentinos ir Lietuvos him
nai. Tylos minute pagerbti mirusieji 
draugijos nariai.

Draugiją žodžiu sveikino Lietu
vos garbės konsulas inžinierius A. 
Rastauskas. Jis iškėlė draugijos nu
veiktus darbus per tuos 80 metų. 
ALOS Tarybos vardu sveikinimo žo
dį tarė vicepirmininkas Jurgis Bra
zaitis, palinkėjęs SLA daug sėkmės. 
Lietuvių Centro vardu sveikino sek
retorė Sofia Bagdanavičiūtė. Ji įteikė 
dekoratyvinę lentelę. Toliau sveikino 
’’Mindaugo“ draugijos pirmininkė 
ponia Valentina Bukauskaitė de Per- 
sico. Ji įteikė plaketę. Taip pat svei
kino ’’Nemuno“ draugijos vardu Al
fredas Dulkė, senelių Židinio pirmi
ninkas Adomas Burba, Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. A. Steigvilas 
(jis įteikė jubiliejinę juostą), ’’Argen
tinos lietuvių balso“ redaktorė ponia 
Emilia Ožinskienė (padovanojo spe
cialiai Kaune išaustą jubiliejinę 
lietuvišką juostą). Po to draugiją 
sveikino Argentinos Lietuvių Jauni- 

cijos (LLRA) steigiamąjį suvažia
vimą ’’Respublikoje“ rašoma 08 29. 
Prieš savaitę įvykusiame Lenkų są
jungos (LS) suvažiavime buvo nu
tarta, kad ji lieka visuomeninė or
ganizacija, o rinkimams į savival
dybes nutarta įkurti lenkų politinę 
organizaciją. Į steigiamąjį LLRA 
suvažiavimą susirinko 409 dele
gatai, o norą įstoti į naują organiza
ciją pareiškė 740 piliečių. Naujo
sios organizacijos tarybos pirminin
ku išrinktas ’’Magazyn Wilenski“ 
žurnalo redaktorius J. Senkevičius.

Panevėžyje akcininkai 
paskelbė ’’Ateities“ 

banko bankrotą
Taip pavadintas Broniaus Matelio 
straipsnis išspausdintas "Lietuvos 
ryte“ 08 30.

Pranešama, kad šiuo metu ’’Atei
ties“ bankas indėlininkams ir ki
tiems bankams bei firmoms yra sko
lingas daugiau kaip 18 milijonų litų, 
bankui firmos ir pavieniai asmenys 
skolingi per 17 milijonų litų. Indėli
ninkai bankui yra patikėję apie 5 
milijonus litų. Šie skaičiai gali keis
tis, nes gali atsirasti ir daugiau ban
kų, kurie pareikalaus apmokėti 
’’Ateities“ banko garantinius raštus, 
apie kuriuos akcininkai dar ir ne
žino. Šiuo metu ’’Ateities“ banko są
skaitoje nėra nė cento.

Akcininkų susirinkime kalbėjęs 
banko revizinės komisijos pirmi
ninkas G. Ujinas sakė, kad prieš ke
lias dienas atliktos revizijos rezul
tatai byloja, jog banko vadovai darė 
nemažai pažeidimų.

Tarzanas Lietuvoje
Visa mūsų pokario metų karta 

užaugo su Tarzanu - to paties pa
vadinimo populiaraus filmo heroju
mi. Nors filmas ir seniai išnyko iš 
kino teatrų, vienas Tarzano šalinin
kų išliko iki šių dienų. Tai - fotome
nininkas, gamtos mylėtojas Algi
mantas Arcimavičius, rašoma Eltos 
pranešime, išspausdintame "Die
noje“ 08 27.

Tarzaniškam gyvenimui A. Ar
cimavičius pasirinko Aukštaitijos 
nacionalinį parką. Vos sušvitus pir
miesiems pavasario spinduliams, 
Algimantas iš Kauno persikelia į 
Ignalinos rajoną ir ūksmingoje gi
rioje prie gražaus Dringio ežero gy
vena iki pat vėlyvo rudens. Gyvena 
kaip tikras Tarzanas. Keliasi su 

mo Sąjungos pirmininkė L. Gaidi- 
mauskaitė, Argentinos lietuvių pre
kybininkų ir pramonininkų kameros 
pirmininkas Jurgis Brazaitis, nuo
Lietuvos verslininkų padovanojęs 
menišką ragą. Ponia S. Skrandžienė,
tapytoja, įteikė vieną savo paveikslą, 
o Montevideo moterų šokių ansam
blio vadovas dr. Alfredas Stanevičius 
padovanojo 4 medalius su Lietuvos 
bažnyčių vaizdais. SLA veteranai pa
sveikino įteikdami pergaminą (gra
žus padėkos raštas - ELR) su para
šais.

Raštu SLA draugiją pasveikino: 
Lietuvos Respublikos prezidentas A. 
Brazauskas, užsienio reikalų minis
tras P. Gylys, Lietuvos Seimo narys 
prof. V. Landsbergis, Lietuvos vals
tybinės ekonominių ryšių konsultan
tas Artūras Mičiūdas, Argentinos 
skautų vadovė K. Stukaitė, Švedijos 
lietuvių bendruomenės (LB) pirmi
ninkas K. Gumauskas, Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos pirminin
kas J. Alkis, Kanados LB pirminin
kas A. Vaičiūnas, Lietuvos-Argenti- 
nos draugijos pirmininkas dr. V. Ma- 
kulis, Lietuvos ’’Laisvės“ jachtos ka
pitonas I. Miniotas iš Havajų salų, 
Urugvajaus Lietuvos Kultūros drau
gijos pirmininkė Lidija Petrauskienė, 
J. Jankūnas iš Kordobos. Luis Lem- 
beris iš Lietuvos atsiuntė dr. Vinco 
Kudirkos portretą ir vėliavą.

Meno programą sudarė kelios da

saule, bėgioja, įvairiausiais fiziniais 
pratimais stiprina savo raumenų jė
gą •

Savo teritorijoje Lietuvos Tarza
nas yra pasistatęs dvi palapines - 
vieną sau, o kitą, su trimis gultais, 
svečiams. Čia pat įsirengęs ir origi
nalią galeriją. Daugiau kaip pen
kiasdešimties kvadratinių metrų 
ploto gana aukštą būstą mūsų Tar
zanas nupynė iš vytelių, jo stogą 
dengia dar ir permatoma polietileno 
plėvelė. Galerijoje eksponuojamos 
A. Arcimavičiaus fotografijos - 
gamtos vaizdai, portretai, taip pat 
jo surastos žvėrių kaukolės, kiti 
įdomūs dalykai.

Naujasis Tarzanas - garsus ne 
tik visame Aukštaitijos nacionali
niame parke. Susipažinti su juo čia 
dažnai atvyksta ekskursijos, užsuka 
pavieniai keliautojai. Kiekvienas 
ateivis mielai sutinkamas - pakviečia
mas apžiūrėti galeriją, artimiau susi
pažinti su tarzanišku gyvenimu. Savo 
svečiams Arcimavičius rengia ir 
tarzaniškus spektaklius - šokinėja į 
ežerą nuo tramplino arba nuo gran
dinės, pririštos prie medžio, vaikš
tinėja ant trimetrinių kojūkų, pereina 
pirmyn ir atgal siaurute judančia kar
timi, nutiesta gana aukštai tarp dviejų 
medžių. Išbandyti savo tarzaniškas 
galimybes - dalyvauti šiuose atrak
cionuose - kviečiami ir svečiai. 
Sugebančiam pasivaikščioti judančia 
kartimi numatytas prizas - šerno iltis. 
Kartą per savaitę Aukštaitijos parko 
Tarzanas kūrena sau ir svečiams pirtį.

Šiokių tokių pajamų A. Arcima
vičius gauna iš savo svečių - galeri
jos lankytojų. Maitinasi daugiausia 
miško gėrybėmis arba tuo, ką palie
ka jam turistai. Rūpestingai prižiūri 
pasirinktą miško teritoriją - tvarko, 
surenka šiukšles.

I klausimą, kuo suviliojo jį tar
zaniškas gyvenimo būdas, A. Arci
mavičius atsako: gamtos romanti
ka.

’’Verslas prie§ reketą“
"Reketas pokomunistinėse šalyse 
palyginti naujas reiškinys. Tačiau jo 
augantis mastas, veikimo sferų plėt
ra ir taikomų metodų pobūdis verčia 
ne juokais suklusti ne tik verslo 
žmones, bet ir teisėsaugą“, - rašo fi
losofijos daktaras, Lietuvos katalikų 
mokslų akademijos narys Valdas 
Pruskas straipsnyje "Verslas prieš 
reketą“ "Aljanso“ žurnalo Nr. 8.

Aišku, kad susitikimui su šiuo 

lys. Pirmiausia pa
sirodė mažųjų gru
pė, vadovaujama 
Nelidos Zavickai-

S L A
tės de Mahne ir N. Bratanich. Jaunieji 
artistai suvaidino du vaizdelius: ”Ber
neli mūsų“ ir ’Traukinuką“, antrasis 
pralinksmino publiką. Antroje dalyje 
pasirodė Montevideo moterų ansamb
lis, vadovaujamas A. Stanavičiaus. Jis 
meniškai atliko šiuos šokius: ’’Rūte
lė“, ’’Dzūkija“, ’’Žemaitukas“ ir ”Ro- 
landeris“ (naujas šokis). Publika liko 
sužavėta. Trečioje dalyje matėme jau
nuosius šokėjus, vadovaujamus G. 
Kučinsko ir P. Vogei. Jie pašoko kele
tą šokių. Publiką pralinksmino vetera
nai šokėjai, vadovaujami Hektoro Le- 
vanavičiaus. Paskutinę meno dalį at
liko ’’Dobilo“ ansamblis, meistriškai 
sušokęs šokių pynę. Ansambliui va
dovauja E.Čikota.Visiems publika ne
pagailėjo katučių.

Minėjime buvo prisiminti senieji 
SLA kūrėjai ir veikėjai. Lietuviškos 
spaudos ’’Balso“ ir ’’Laiko“ redakci
joms įteikti padėkos pergaminai. 
Programą pabaigė pirmininkas Raul 
Stalioraitis, padėkojęs visiems svei
kinusiems, meno programos atlikė
jams ir visiems svečiams. Buvo pra
pjautas didžiulis tortas ir sugiedota 
’’Ilgiausių metų“.

Jubiliejinė šventė baigėsi šokiais, 
prie stalų buvo gerų užkandžių.

Dalyvis

reiškiniu nei patys verslininkai, nei 
valstybės teisėsaugos organai nėra 
tinkamai pasiruošę ir psichologiš
kai, ir praktiškai. Tuo tarpu besifor
muojančios nusikaltėliškos struktū
ros vis ryžtingiau užima savotišką 
pelno perskirstytojo vietą, prievarta 
nusavindamos dalį pelno. Autorius 
pažymi, jog nuo reketo kenčia vi
sos verslo struktūros, o ypač - 
smulkieji verslininkai. Dr. V. Prus- 
kus pateikia tokius duomenis: Vil
niaus Gariūnų turgavietėje prekiau
jantis automobiliais kasdien apmo
kestinamas 100 USD, o kiekvienas 
prekystalio pardavėjas turgaus zo
ną kontroliuojančioms nusikalsta
moms struktūroms kas mėnesį 
moka 50-200 USD duoklę, nelygu 
apyvarta. Spėjama, kad vien šioje 
turgavietėje organizuoto nusikals
tamumo struktūros reketuodamos 
kas mėnesį pelnosi 150-200 tūkst. 
dolerių, o visame Vilniaus mieste 
jų pelnas per mėnesį sudaro iki 1 
mln. USD.

Autorius analizuoja ekonomi
nes, socialines ir psichologines 
priežastis, sudarančias palankią dir
vą turto prievartavimui Lietuvoje, 
prognozuoja pavojingas šio reiš
kinio pasekmes valstybei. Kadangi 
valstybė kol kas nėra pajėgi kovoti 
su turto prievartavimu, dr. V. Prus- 
kus siūlo patiems verslininkams 
imtis priemonių, kurios padėtų pa
laužti nusikalstamų struktūrų agre
syvumą. Straipsnio autorius ragina 
verslininkus įsteigti fondą, kuris 
paremtų į laisvę grįžusius nuteis
tuosius ir tuo sulaikytų juos nuo 
naujų nusikaltimų. Verslininkai ga
lėtų nevengti priimti į darbą anks
čiau teistus ir bausmę atlikusius 
žmones, ypač remti tuos, kurie nori 
ir turi pašaukimą užsiimti smul
kiuoju verslu, teikti tokiems žmo
nėms konsultacinę ir finansinę pa
galbą. Žinoma, verslininkai turi im
tis ir praktinių priemonių apsisau
goti nuo turto prievartavimo: stip
rinti apsaugą, išmokyti firmos dar
buotojus efektyviai gintis užpuoli
mo atveju. Dr. V. Pruskus primena, 
kad Lietuvoje veikia verslininką 
įkurtos Nuosavybės saugos kongre
sas, kuris rūpinasi teisinėmis priva
tinės nuosavybės saugos garantijo
mis. Straipsnio autoriaus nuomone, 
praverstų ir pačių verslininkų orga
nizuota praktinė verslo saugos tar
nyba.

V. Dimas
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Pradedamas įgyvendinti kredito unijų 
Lietuvoje steigimo projektas

Rugpjūčio mėnesį prasidėjo pro
jekto dėl kredito unijų steigimo Lie
tuvoje įgyvendinimas, pranešė Atvi
ros Lietuvos Fondo (ALF) vykdoma
sis direktorius Vytas Gruodis.

Projektas trejus metus bus finan
suojamas Atviros Lietuvos fondo 
(360 000 JAV dol.), Kanados vyriau
sybės (450 000 JAV dol.), Kanados 
lietuvių kredito unijų (66 000 JAV 
dol.), Lietuvos partnerių (28 000 
JAV dol.) ir SDID - Kanados Desjar
dins kredito unijų federacijos tarptau
tinių projektų skyriaus (34 000 JAV 
dol.). SDID bus projekto vykdytojas 
Lietuvoje.

Projekto pradiniai tikslai keli. Tai 
per 3 metus įkurti Kauno regione 15 
kredito unijų. Sukurti kooperatinių 
kredito unijų infrastruktūrą. Apmo
kyti Lietuvos gyventojus, kaip for
muoti ir valdyti kredito unijas, kaip 
valdyti paskolas, vykdyti kreditų po
litiką ir integruoti kredito unijas į vi
suomenės socialinę struktūrą. Padėti 
Lietuvos parlamentui sukurti efekty
vią kredito unijų įstatyminę bazę. II- 
galaikiai projekto tikslai: teikti visa
pusiškas finansines paslaugas kaimo 
ir miesto gyventojams, per kredito

Švedų delegacija - Kuršėnuose
Kuršėnų miesto taryba ir miesto 

meras A. Gaubas yra sudarę drau
gystės sutartį su giminingu Švedijos 
miestu Almhultu. Neseniai Šiaulių 
rajone ir Kuršėnuose viešėjo to 
Švedijos miesto atstovai. Svečių dele
gacijai vadovavo miesto munici
paliteto tarybos pirmininkas G. 
Lindholt, joje buvo Almhulto meras 
B. Worebor. IŠ viso delegacijoje buvo 
septyni atsakingi miesto darbuotojai.

Poną p. G. Lindholt paklausiau, 
kokie įspūdžiai.

- Man labai patiko Kuršėnų mies
tas, ypač jo planavimas ir valdymas. 
Žmonės labai geri, malonūs, o svar
biausia - labai jau vaišingi. Aš ir ma
no kolegos esame labai patenkinti, 
kad turėjome garbės artimiau susi
pažinti su jūsų miestu.

Kuršėnų miesto meras A. Gaubas 
pasakė:

- Su svečiais daug kalbėjome, 
kaip mums toliau bendradarbiauti. 
Almhulto atstovai susitiko su mūsų 
kultūros, švietimo bei medicinos dar
buotojais. Konkrečiai susitarta, kad 
bus pasikeista dailės ir tautodailinin
kų parodomis, koncertais. Manome, 
kad bus pasikeista ir sportininkais.

Svečiai aplankė Kuršėnų miesto 
centrinę ligoninę. 

ROCHDALE TRAVEL 
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unijas kaupti asmenines santaupas, 
teikti kredito paslaugas atsižvelgiant į 
visuomenės finansinius poreikius per 
100 kredito unijų tinklą.

Pradinio projekto įgyvendinimui 
projekto vadove SDID paskyrė Regi
ną Piečaitienę - Kanados lietuvę, bu
vusią Montrealio lietuvių kredito uni
jos ’’Litas“ direktorę. R. Piečaitienė 
atvyko į Lietuvą liepos mėn. ir apsi
gyveno Kaune su savo vyru Juozu 
Piečaičiu, žinomu Kanados lietuvių 
bendruomenės veikėju, ir 13 metų sū
numi Juozuku. SDID kredito unijų 
projekto biuras įsikūrė Žemės ūkio 
rūmų patalpose, Kaune, Donelaičio 2.

Lietuvos banko prašymu Atviros 
Lietuvos fondas ir SDID bendradar
biavo su Lietuvos specialistais paren
giant Lietuvos kredito unijų įstatymo 
projektą, kuris šį rudenį bus pateiktas 
Seimo svarstymui.

ALF direktorius V. Gruodis pa
brėžė, kad Lietuvos moterų aktyvus 
dalyvavimas kredito unijų steigime 
bei vadovybėje yra vienas iš svarbių 
šio projekto tikslų, kuriam Kanados 
vyriausybė skiria daug svarbos, rašo
ma Atviros Lietuvos fondo praneši
me spaudai, atsiųstame ir ”EL“.

Almhulto tarybos pirmininkas G. 
Lindholt labai domėjosi Kuršėnų 
miesto mokyklų darbu. Svečiai buvo 
L. Ivinskio vidurinėje mokykloje. Di
rektorius R. Bladžinauskas papasako
jo apie mokyklos istoriją, tradicijas. 
Jam prisiėjo atsakyti į gana daug 
klausimų, kurių negailėjo svečiai. Po 
to įvyko gana įdomi ekskursija po 
mokyklos klases bei esamus kabine
tus. Svečiams labai patiko kompiute
rių klasė. Švedai mokyklos direkto
riui įteikė atminimo dovanėlę - kriš
tolinį Almhulto miesto herbą.

- Kuršėnai - puodžių miestas. 
Almhultas - baldų ir krištolo miestas, 
- pažymėjo švedų delegacijos 
vadovas įteikdamas prizą.

- Jūsų mokytojai su moksleiviais 
pabuvos pas mus, o mūsų pas jus, - 
kalbėjo B. Worebor.

Svečiai taip pat aplankė ir susipa
žino su Daugelių katalikiškuoju dar
želiu, Kuršėnų kultūros namais, Dau
gelių bei Jiesios gamyklomis. Jie pa
buvojo ir Kryžių kalne, susitiko su 
Šiaulių rajono tarybos pirmininku A. 
Šumanu.

Kuršėnų miesto meras A. Gaubas 
sako, kad ši draugystė su švedais ga
na perspektyvi ir naudinga.

Romualdas Makauskas

„EL“ skaitytojų nuomonės

Karinis tranzitas Lietuvai atveš tik grabą
Karinis Rusijos tranzitas per Lie

tuvą - tai 1940 metų įvykių kopija. 
Tada Rusija privertė mus įsileisti jų 
karines bazes į Lietuvą - ir kokios 
buvo to pasekmės? Taip bus ir šį kar
tą. Reikia manyti, kad šitas žygis bus 
žiaurus. Tai ne vien pervežamos rusų 
ginkluotės klausimas. Mes atsimena
me Afganistaną!

Tik kvailas gali manyti, kad atei
nančius Lietuvos Seimo bei Prezi
dento rinkimus laimės Sąjūdis ar 
bet kuri kita vakarietiškų pažiūrų 
politinė partija. Tokiems nebus leis
ta laimėti. Dažnas šio straipsnio 
skaitytojas pagalvos, kad čia rašoma 
nesąmonė, kad dabar Lietuva laisva, 
su demokratine Vyriausybe. Bet 
taip gali atrodyti tik tiems, kurie

Kas vasarą, pradedant nuo 1988 
m., Lietuvoje vis kas nors vyksta. Ir 
tas "kas nors“ vis būna toks lemtin
gas Lietuvos ateičiai, jog bet kuriam 
sąmoningam lietuviui, ar jis būtų iš 
Rytų, ar iš Vakarų, sunku išlaikyti 
olimpinę ramybę kur nors pamiškėj 
ar paupy.

1988 m. - pirmieji Sąjūdžio mi
tingai; 1989 m. - ’’Baltijos kelias“;
1990 m. - blokada ir moratoriumas;
1991 m. - Medininkų tragedija, 
Maskvos pučas; 1992 m. - politinė 
destabilizacija, Sąjūdžio saulėlydis; 
1993 m. - pastangos sulaikyti rusų 
armiją Lietuvoje ir protestai prieš tą 
pražūtingą politiką; pagaliau, ši va
sara - aistros dėl tranzito sutarties su 
Rusija ir referendumas. Todėl gali
ma tvirtinti, jog vasara - lemtingas

Mintys prie Europos žemėlapio
Prieš mane - liepos 4 d. Vokietijos 

žurnale ”Der Spiegei“ išspausdintas 
Europos žemėlapis, nuspalvintas 
pagal šalių santykį su Europos Sąjun
ga. Tamsiai mėlyna spalva pažymėti 
senieji Sąjungos nariai, šviesiai mė
lyna - naujieji (Skandinavija ir Aust
rija), tamsiai pilka - asocijuotieji (Vy- 
šegrado grupė), šviesiai pilka - esan
tieji pakeliui į asocijuotuosius (Ru
munija, Bulgarija ir Turkija), raudona 
- partneriai (Rusija ir Ukraina). Be 
šių aiškių yra dar viena beveik be
spalvė spalva, niekaip neapibūdinta ir 
žemėlapio išnašose. Netgi ja pažy
mėtų valstybių pavadinimai nesura
šyti. Ši spalva-nespalva dengia Esti
ją, Latviją, Lietuvą, Baltarusiją, Mol
dovą, buvusią Jugoslaviją, dalį į že
mėlapį pakliuvusio Alžyro ir Soma
lio, o taip pat, gal mūsų paguodai, 
Šveicariją.

Nuo Šveicarijos ir pradėkime tų 
’’baltų dėmių“ spalvinimą. Visų pir
ma, visi tikriausiai sutiks, jog, būda
ma ’’niekuo“ Europos Sąjungai, ji vis 
dėlto neabejotina Europa. Na, Alžy
ras su Somaliu, aišku, yra Afrika. O 
kas Baltarusija? Argi ne Europa? O 
kas Lietuva? Kaipgi - Europa! O kam 
artimesnė? Bosnijai? Baltarusijai? O 
gal Šveicarijai? Kuri Europa yra Bal
tarusija - Rytų ar Vakarų? O Lietu
va? Jaučiu, jog daugelį erzina jau 
pats tokių klausimų kėlimas, tačiau 
pabandykite į juos argumentuotai at
sakyti ir greit pajusime, jog mūsų pa
dėtis Europoje iš tikro nėra tokia aiš
ki, kaip kai kam atrodo. Dar mažiau 
ji aiški kokiam nors skaitytojui iš Ba
varijos miestelio, juo labiau, kad jau 
kitas aptariamo žurnalo puslapis pra
sideda stambia antrašte: ’’Vakarų 
Europa baigiasi Lenkija“. Daugeliui 
mūsuose tai tarsi ’’išvarymas iš ro
jaus“, kuriame jau seniai užsitarnavo
me teisę būti. Bet kodėl, kokiais kri
terijais remiantis, bijoma būti Rytų 
Europa? Juk kai kuriose srityse gal 
Vakarams toli iki Rytų?

Pažvelkime vėl į žemėlapį. Mato
me Baltarusiją, Ukrainą, Moldovą... 
O raskite jūs ten Škotiją, Velsą (Vali- 
ją), Baskoniją, Kataloniją... Neseniai 

nematė demokratinės vyriausybės...
Rusų karinis tranzitas per Lietuvą 

- tai būtų dabartinės Lietuvos Vyriau
sybės ’’pilis“, kurią ji turėdama savo 
kieme šaudytų į visus savo varžovus 
ir jokiu būdu neleis kitoms partijoms 
laimėti ateinančių rinkimų.

Žmonės su slaviškomis pavardė
mis ar buvę raudonųjų raštinių virši
ninkai, ar bet kuris giminingas slavų 
tautoms, neturėtų užimti vietos sutar
čių delegacijų eilėse, ypač rengiant 
aukšto lygio politines sutartis. Reikia 
reikalauti, kad opozicija dalyvautų 
kartu. Ir jeigu tam tikru atveju krašto 
karinė vadovybė pasipriešintų šito
kiai valdančiajai partijai, gali įvykti 
tas pat, kas įvyko Afganistane, nes 
rusų šarvuočių divizijos sugarmėtų į

Po karštos vasaros...
Lietuvos santykių su Rusija metų 
laikas. O jei išvardintų faktų maža, 
prisiminkime: 1939 m. rugpjūtis, 
1940 m. ir 1941 m. birželis...

Gal kada nors ir ateis ta diena, 
kai Rusijos valstybė atsistos greta tų 
valstybių, kurių užsienio politika 
nekelia grėsmės jų kaimynių saugu
mui ir išlikimui... O šiandien, deja, 
Rusija slepia tiek būsimo klestėji
mo, tiek būsimos sumaišties, tap- 
siančios tragedija visai Europai, 
užuomazgas. Pasitikėti ja, kišant 
galvą į jos spendžiamas sutartis, ar 
draugauti, atveriant sienas karinių ir 
kitų pavojingų krovinių perveži
mams, galima tik praradus savisau
gos instinktą ar visiškai nesupran
tant Lietuvos valstybės interesų, o 
ypač - saugumo problemų. O saugu

teko dalyvauti kursuose savivaldos 
tema, kuriuos vedė grupė škotų iš 
Glazgo. Pabaigoje aš jų paklausiau, 
ar, be vietinės savivaldos, jie turi ir 
visą Škotijai atstovaujantį parlamentą 
ir kitokią renkamą atstovybę. Jie lyg 
juokais, lyg rimtai atsakė, kad Škotija 
vis dar kolonija. Aš taip pat lyg juo
kais, lyg rimtai jiems palinkėjau kuo 
greičiau išsikovoti teisę turėti Škoti
jos parlamentą. Jaučiau kažkokį lyg 
gailestį, lyg gėdą, kad aš turiu ne tik 
savo parlamentą, bet ir valstybę, o 
štai tokie puikūs šaunios senos tautos 
žmonės kažkodėl neturi ne tik valsty
bės, bet ir parlamento. Man būtų la
bai įdomu ”EL“ perskaityti, ką apie 
tai mano gausūs Škotijos lietuviai.

įsivaizduokite dabar padėtį, jei 
1990 m. būtų buvusi ne LTSR su sa
vo Aukščiausiąja Taryba, bet tik Vil
niaus, Kauno, Marijampolės... tary
bos kokios nors Mogiliovo guberni
jos sudėtyje. Šiuo atveju su Baltaru
sija tikriausiai ginčytumės ne dėl vie
nos vienintelės, bet dėl tūkstančių ir 
kur kas didesnių ’’Adutiškio stočių“. 
O kiek tokių ’’adutiškių“ būtų atsira
dę visoje griuvusioje imperijoje, kiek 
dešimčių milijonų žmonių gal žuvę 
kovodami dėl jų. Kol visur viską iš 
vieno centro visiškai kontroliavo vie
na partija, visi tarybinių respublikų 
valstybingumo atributai atrodė (ir 
man) gryniausia butaforija, apgaule, 
bet... Užteko tik žlugti komunistų 
partijos visagalybei, ir toji butaforija 
staiga tapo visiškai realiai veikiančiu 
naujų valstybių kūrimo ir valdymo 
mechanizmu. Galima sakyt, per kele
tą dienų be didelių komplikacijų gi
mė penkiolika naujų valstybių. Pa
lyginkime, jau nekalbant apie euro
pinę dalį, netgi Vidurinėje Azijoje 
imperijos demontažas vyko nepalygi
namai sklandžiau ir civilizuočiau, 
negu Afrikos ir Azijos dekolonizaci
ja, beveik visur lydėta karų, pervers
mų ir suiručių. Ir ne tik ten - juk vis 
dar aidi šūviai ir sproginėja bombos 
Airijoje ir Baskų šalyje. Moldovoje ir 
Gruzijoje jų jau nebesigirdi. Karaba- 
che tebeaidi, bet jei palyginsime, kas 
dėjosi ar tebevyksta Indostane, An

Vilnių per valandą ar dvi, jos karei
viai jau tupėtų mūsų pačių jiems 
paruoštuose vagonuose prie Baltaru
sijos ar Rytprūsių sienos.

Mes negalime pasitikėti Vakarais, 
ypač kai Vakarai susipainioję Jugos
lavijos krizėje, be to, Amerika ren
giasi pakeisti vyriausybę Haityje, taip 
pat lenda į kruvinus įvykius Afrikoje. 
Ir jeigu rusai okupuotų Lietuvą ar 
apskritai visą Pabaltijį, tai, kaip ir 
anksčiau, daug metų reikštų, jog Va
karai nepripažįsta tų tautų aneksavi- 
mo, bet daugiau nieko. Gelbėkitės 
kol dar nevėlu, nes jau vieną kartą 
pavėlavote, atiduodami valdžią į ko
munistų rankas.

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija 

mas - tai ne vien galinga armija (juo
kinga būtų šito laukti iš Lietuvos!), 
bet - atsargi ir apdairi vidaus ir 
užsienio politika, neleidžianti Lie
tuvai tapti bebalsiu žaisliuku didžiųjų 
valstybių žaidime. Šita prasme netgi 
lengviau turėti reikalų su Rusija, 
kurios politikai yra pakankamai atviri 
ir viešai deklaruoja savo valstybės 
’’interesus“. Sudėtingiau žaisti su 
bičiuliais iš Vakarų, kuriems dažnai 
’’gaila žento, gaila ir varškės“. Ir de
mokratais jiems gražu skelbtis, ir Ru
siją baisoka supykinti. Todėl jie gana 
pastebimai spaudžia Baltijos val
stybes, kad jos pačios ’’susitartų“ su 
Rusija taip, kaip Rusija pageidauja - 
vardan visų šventos ramybės! Taip ir 
iki Miuncheno nebetoli!..

Jūratė Laučiūtė

goloje, Alžyre, Somalyje, Ruandoje 
ir t. t., matysime, jog tarybinės res
publikos nepriklausomybei ir de
mokratinei valdymo sistemai buvo 
paruoštos visgi kur kas geriau. Rusų 
kolonizuotų Sibiro tautelių likimo ne
pavadinsi saldžiu, tačiau palyginkite 
jį su Vakarų europiečių kolonizuotų 
Amerikos indėnų genčių likimu. O 
kur dar vergija, kuri Amerikoje buvo 
panaikinta metais vėliau, negu Rusi
joje baudžiava - nepalyginamai leng
vesnė žmogaus paniekinimo forma. 
O užrašai ’’Negrams ir šunims įeiti 
draudžiama“, vos prieš kelis dešimt
mečius išnykę Martino Liuterio Kin
go gyvybės aukos dėka... Tarybų Są
jungoje tokie užrašai buvo visiškai 
neįmanomi.

Jaučiu, jog daugelis raukosi, o gal 
net šokinėja iš pasipiktinimo, skaity
dami tokius palyginimus. Tai ir su
prantama - svetimas, net didžiausias 
žaizdas tik matom, o savas, net ma
žiausias, skauda. Bastilijos paėmimo 
diena Prancūzijos nacionaline švente 
tapo tik po šimto metų, kai išmirė 
visi giljotinuotųjų anūkai. Tik tada 
visiems išryškėjo, jog tos revoliucijos 
skelbtos, tačiau labai netikusiom 
priemonėm įgyvendintos, žmogaus ir 
piliečio teisės yra tikros vertybės.

Marijampolėje gyvena viena tikrai 
nepaprasto likimo lietuvė moteris su 
sūnumi. Prieš karą ji buvo ištekėjusi 
už žydo. Užėjus vokiečiams, vyras 
buvo tuoj pat paimtas. Ji liko su kūdi
kiu. Rudeniop prasidėjus pešešupy 
’’akcijoms“, ji buvo iškviesta su 
kūdikiu į policiją. Ten jai buvo liepta 
palikti vaiką ir eiti namo. Ne tik tas 
policininkas, bet ir visa Naujoji Euro
pos Tvarka jai pačiai neturėjo jokių 
pretenzijų. Galėjo tą pačią dieną 
šokt, dainuot, tekėt, gimdyt arijus. 
Tik todėl, kad neatidavė kūdikio, o 
ne kad buvo jo motina, ji atsidūrė 
mirtininkų kolonoje, iš kurios ją, sun
kiai nusikalsdamas Reichui, kartu su 
kūdikiu išmetė kažkoks vokiečių ka
rininkas. Bet tai jau asmeninio plano 
niuansai. Esmingiausia ir kartu

Nukelta j 6 psl.
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Iškilus žmonės padeda ginti 
mūsų prigimties teises

Albertas Misiūnas - Rytų Lietuvos 
sūnus. Jis Švenčionijos krašto švie
suolis, ištvermingas, uolus ir pasi
aukojantis Vilniaus krašto reikalų gy
nėjas. Tikroji A. Misiūno gimtinė - 
Grigiškės, kaimas, esantis netoli Dau
gėliškio (dabar Ignalinos rajonas).

Mūsų tėviškėnas gimė 1922 m. 
sausio 8 dieną, kuomet jo kraštas jau 
antrus metus vilko sunkią, mums 
primestą Želigovskio su Pilsudskiu 
klastingą okupaciją. Jo tėvų šeima 
buvo nuolatos puolama ir persekioja
ma už lietuvybės puoselėjimą savo 
pavergtoje Tėvynėje. Pasak Alberto 
sesers Valentinos Dudienės (dabar 
gyvenančios Vilniuje ir aktyviai da
lyvaujančios Švenčionijos klubo 
veikloje), jų tėvai turėjo 14 ha neblo
gos žemės bei šešis vaikus. Du iš jų 
anksti mirė, išliko tik keturi.

A. Misiūnas pradinį mokslą ėjo 
’’Ryto“ mokykloje, Mikalavo kaime. 
Lenkams ją uždarius, lankė Paringto 
bažnytkaimio lenkišką mokyklą. Vė
liau mokėsi Švenčionių mokytojų 
gimnazijoje, o kai ji buvo uždaryta, 
persikėlė į Vilniaus Vytauto Didžiojo 
lietuvių gimnaziją. Čia baigė 5 kla
ses, po to įstojo į Švenčionių moky
tojų seminariją. Ją baigęs mokytoja
vo savo gimtosiose apylinkėse.

Jis yra nemažai nuveikęs lietu
vybės baruose gyvendamas tėviškėje. 
Tačiau jo veiklą sutrikdė Armijos 
krajovos, veikusios prieš Lietuvos 
valstybę, partizanai. Lietuvoje jie 
vykdė mūsų tautos genocidą. Nuo jų 
rankų Lietuvoje žuvo per tūkstantį 
mūsų piliečių.

A. Misiūnas mokytojavo Paringio, 
o vėliau Daugėliškio pradinėse mo
kyklose. (Apie tai rašė savo straips
nyje Alfonsas Nakas ’’Drauge“ 1991 
m. gruodžio 24 d.). Daugėliškyje tuo 
metu, kai mokytojavo A. Misiūnas, 
kunigavo Julijonas Steponavičius, 
vėliau tapęs arkivyskupu, pasiauko
jančiai gynusiu savo tautos reikalus. 
Kai vieną sykį 1944 m. A. Misiūnas, 
tik per stebuklą pažįstamo lenko dak
taro išgelbėtas nuo AK sušaudymo ir 
primuštas, apiplėštas ir nurengtas grį
žo į namus, tai J. Steponavičius ap
rengė jį, davęs batus ir kostiumą, įsa
kė gelbėtis apleidžiant šias vietas. Be 
to, kunigas patarė trauktis, kad iš
vengtų tarnavimo okupacinėje ka
riuomenėje.

Antrojo pasaulinio karo metu Al
bertas pasitraukė iš Lietuvos į Vo
kietiją. Čia jis mokė tremtinių tautie
čių vaikus.

Vėliau, jau 1950 m., jis nuvyko į 
JAV. Pradžioje įsikūrė Detroite, kur 
ženkliai įsijungė į lietuviškąją veiklą.
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Kita iškili švenčioniškė kultūros 
veikėja, Alberto Misiūno veiklos liu
dininkė Veronika Maminskaitė- 
Kulbokienė savo įdomioje knygoje 
’’Gyvenimo vingiuose“ (Čikaga, 
1992 m.) rašo, kad jis gyvendamas 
Vokietijoje mokytojavo pradinėse 
mokyklose: Fuldoje, Kasel-Maten- 
berge bei Memingeme. Dar būdamas 
čia jis įėjo į Raudonojo Kryžiaus 
valdybą. Persikėlęs į Detroitą 30 
metų dirbo tarnautoju Fordo automo
bilių bendrovėje, o šeštadieniais 12 
metų mokė lituanistinėje mokykloje. 
Tiek pat metų dirbo ’’Lietuviškų 
melodijų“ transliavimo per radiją 
redaktoriumi bei direktoriumi.

Be to, A. Misiūnas reiškėsi Šv. 
Antano lietuviškų parapijų sąjungos 
veikloje. Kaip pažymi A. Nakas, A. 
Misiūnas keletą metų vadovavo šiai 
veiklai. Mūsų tėviškėnas yra dar lie
tuvių žurnalistų sąjungos narys. Ne
maža metų jis pirmininkavo Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos (VKLS) 
Detroito skyriui. 12 metų buvo VKLS 
centro valdybos nariu, o 1980 m. 
sausio 10 dieną tapo šio centro val
dybos pirmininku, eidamas tas parei
gas atliko nemaža darbų Vilniaus 
krašto labui. Todėl 1984 m. buvo pri
statytas Juozo Prunskio premijai. Da
bartinis VKLS centro valdybos pir
mininkas, pagal kilmę tverečėnas 
Bronius Saplys šiltais žodžiais mini 
A. Misiūno tuometinę veiklą. Centro 
valdybos pirmininku jis buvo iki 
1991 m. rugpjūčio 9 d. Vėliau, pablo
gėjus sveikatai, A. Misiūnas įsikūrė 
Floridoje. St. Petersburg© priemiestyje 
Gulfporte.

Švenčionijos klubo žmonės prieš 
kurį laiką prisiminė savo krašto iškilų 
žmogų. Vakare dalyvavo dvi A. Mi
siūno seserys Benigna ir Valentina. 
Jos atkūrė mylimo brolio portretą, 
prisimindamos jo vaidmenį ir reikš
mę savo gyvenime. Asmeniškai jį 
pažinoję klubo nariai pasidalijo prisi
minimais apie šį taurų, gabų žmogų, 
daug laiko ir jėgų skyrusį savosios 
tautos reikalams bei jos kultūros 
Rytų Lietuvoje puoselėjimui.

Tokie iškilūs žmonės, kaip J. Ci
cėnas, V. Šimkus, V. M. Kulbokienė, 
A. Misiūnas ir kiti pasišventėliai, pa
deda mums konsoliduotis, glaudžiau 
susitelkus ginti savąsias prigimties 
egzistencines teises bei vertybes. Jie 
rodo kelią savojo gyvenimo pavyz
džiu, tarsi kviesdami visus mus ne
tapti trąša gausių ir aikštingų kaimy
nų nutautinimo katile.

Nikodemas Juršėnas
Švenčionijos klubo pirmininkas

Lietuvoje viešėjo 
saleziečiai 
iš Italijos

Svarbiausias jų kelionės tikslas - 
paaiškinti, pamokyti atsikūrusią 
lietuvių saleziečių bendriją, kaip 
dirbti su jaunimu. Svečiai iš Turino 
pabuvojo Alytuje, Nemunaityje 
(Alytaus raj.), Kaune. Palemono šv. 
Marijos-Rožinio karalienės bažny
čios koplyčioje įžadus davė ketu
rios seserys. Viena iš jų - Dalia Ba- 
činskaitė - priėmė amžinuosius įža
dus. Visos keturios lietuvaitės yra 
baigusios dvasinius mokslus Itali
joje. Šioje iškilmingoje ir garbingo
je ceremonijoje dalyvavo Marijos 
krikščionių pagalbos generalinė 
motina Martinela Kastanjo.

Laima Stankevičiūtė

Kurorte vyksta ir paskaitos
Lietuvoje labai sėkmingai plečia 

veiklą ekonominio švietimo ’’Junior 
Achievement“ organizacija. Pernai 
jos organizuotose klasėse taikomo
sios ekonomikos mokėsi 1500 Lietu
vos moksleivių bei studentų. ’’Junior 
Achievement“ veikia daugelyje pa
saulio šalių, todėl geriausi lietuviukai 
vyko į stovyklas JAV, Estijoje.

Prisimenant pokario rezistenciją Lietuvoje

...Ištisus savo gyvenimo metus atiduotume...
Pokarinėje Lietuvoje okupantams 

sunku buvo sunaikinti ar suimti par
tizanus, juolab, kad jie buvo remia
mi visos tautos. O ir slenkant laikui 
partizanai vis labiau įgudo išsaugoti 
save. Tačiau bolševikinis slibinas 
nesibodėjo jokių priemonių ir nau
dojo tokius kovos būdus, kurių lietu
viai dar nežinojo - tokie jie buvo 
šlykštūs ir svetimi žmogiškai pri
gimčiai. To pavyzdys yra mūšis Ka- 
lesnikų miške netoli Alytaus (1949 
metų kovo 7 dieną), kuomet karje
ristams Kostui Kubilinskui ir Algir
dui Skinkiui išdavus žuvo keletas iš
kilių Dzūkijos partizanų.

Pirmiausiai apie niekšus. Tuo 
metu Skinkys ir Kubilinskas (vėliau 
tapęs žymiu poetu) siekė literatų 
karjeros. Tačiau sovietiniai didikai 
Kubilinsko biografijoje surado kab
liukų ir jaunojo poeto svajonės pra
dėjo blankti. Tada jis su Skinkiu 
pradėjo tarnauti KGB. Jiems pasiūlė 
įsiskverbti į partizanų gretas, pasiekti 
vadovybę ir ją sunaikinti. Parsidavė
liai nuvyko Dzūkijon, kad įvykdytų 
savo užmačias. Kubilinską įtaisė 
dirbti mokytoju Lynežeryje 1947 m. 
rudenį, kur, kaip ir visoje Dzūkijoje, 
partizanų buvo daugybė. Netrukus 
Kubilinskas susipažino su ’’Gražuo
lio“ būrio vyrais, aiškino, jog val
džios esąs skriaudžiamas. Šėtoniškas 
planas buvo palaipsniui įgyvendina
mas - abu KGB agentai palaipsniui 
įgijo laisvės kovotojų pasitikėjimą, 
susipažino su tokiais žymiais Dai
navos šalies partizanais kaip ’’Vana
gas“ (Adolfas Ramanauskas), ’’Žai
bas“ (Vaclovas Voveris), ’’Dzūkas“ 
(Lionginas Baliukevičius). Juolab, 
kad partizanams buvo reikalingi 
žmonės, kurie sumaniai valdė 
plunksną.

Apie tolimesnius įvykius papa
sakosime remdamiesi būrio vado 
Jono Kazlausko (’’Šermukšnio“) 
žmonos Stasės Kazlauskienės pasa
kojimu, iškilaus partizanų vado 
’’Dzūko“ dienoraščiu ir Kubilinsko 
bei Skinkio parodymais KGB.

Tėviškėnai (abu iš Dusmenų pa
rapijos) Jonas Kazlauskas ir Vaclo
vas Voverys dar vokiečių okupaci
jos metais drauge su kitais ryžtin
gais kaimų vyrais gynė gyventojus 
nuo sovietinių partizanų (žmonės 
juos vadino banditais), nes tie plėšė 
ir žudė gyventojus. Per 1944 metų 
Velykas šie banditai sudegino Baka- 
loriškių kaimą, kur gyveno Vaclovo 
šeima.

Abu šie vyrai buvo dori ir darbš
tūs kaimiečiai. Kazlauskas vedė,

Trumpa saleziečių iš Turino poilsio valandėlė prieš kelionę į Nemu
naitį. Zenono Šilinsko nuotr.

Rugpjūčio mėnesį 50 mokslei
vių su mokytojais atvyko į Druski
ninkus. Stovyklai vadovavo ’’Junior 
Achierement“ direktorius Lietuvoje 
Eugenijus Savičius, jiems padėjo 
JAV Taikos korpuso savanoriai. 
Stovyklą parėmė Atviros Lietuvos 
fondas, ’’Draugystės“ sanatorijos 
administracija. Mokiniai klausėsi 

turėjo mažų vaikučių, o jaunesnis 
Vaclovas to nespėjo padaryti. Po
karyje jie tapo partizanais ir jų va
dais. Dalyvavo daugelyje sėkmingų 
mūšių - Miguičionyse 1945 metų 
vasaryje, susprogdino sunkvežimį 
su 18 baudėjų netoli Onuškio 1948 
metų rudenyje ir t. t. Buvo žmonių 
gerbiami ir mylimi. Kubilinskas ir 
Skinkys įsismelkę į partizanų gre
tas su minėtais vyrais bendravo. 
Apie tą išdavikų bendravimą labai 
įdomiai rašo savo dienoraštyje 
’’Dzūkas“ (Lionginas Baliukevi
čius, vėliau tapęs Dainavos apygar
dos partizanų vadu). Kadangi jis 
buvo asmenybė, eruditas, tad suge
bėjo įžvelgti kai kurias išdavikų 
neigiamas dvasios savybes, suprato 
jų savanaudiškumą... Štai kaip jis 
atpasakoja vieną pokalbį su Kubi
linsku (partizaniška slapyvardė 
’’Kapsas“): ”... Kapsas pradėdavo 
’’filosofuoti“ tačiau mes jį suriesda- 
vome į ’’ožio ragą“ taip, kad netu
rėdavo ką atsakyti...“ Įdomu skai
tyti Kubilinsko ir Skinkio parody
mus (ataskaitas) KGB. Štai pasako
dami apie partizanų sueigas jie 
pažymi, kad buvo jaučiamas didelis 
vyrų drausmingumas ir tvarkingu
mas, kad vadas ’’Vanagas“ buvęs 
reiklus... Išdavikai taip pat rašė, 
kad labai nervinosi, kad bijojo. Bet 
jie pagaliau ryžosi... Kovo 7 dienos 
jie paeiliui šaudydami į miegantį 
’’Kariūną“ (A. Labunską, laikinai 
ėjusį Dainavos apygardos vado pa
reigas) jį nužudė. Tačiau jiems 

Jonas Kazlauskas (’’Šermukš
nis”).

paskaitų, dalyvavo varžybose, kon
kursuose, olimpiadose. JAV Taikos 
korpuso savanoris Tomas Reott sa
kė, kad Druskininkuose labai gra
žu, o mokyti Lietuvos jaunimą la
bai sekasi. Jaunieji ’’Junior Achie
vement“ mokyklos klausytojai bu
vo gerai nusiteikę ir neabejojo savo 
sėkme nei Druskininkuose, nei 
vėliau, kai užsiims savo verslu.

Laima Stankevičiūtė

pritrūko drąsos nueiti į netoliese 
esantį kitą bunkerį, kur tuo metu 
buvo ’’Žaibas“ (’’Kazimieraičio“ 
vardo rinktinės vadas), jau minėtas 
jo bendražygis ’’Šermukšnis“ ir 
’’Geležinio vilko“ grupės vadas 
’’Labutis“ (P. Šilanskas) bei ’’Žai
bo“ pavaduotojas ’’Vanagas“ (J. 
Kazlauskas). Kubilinskas su Skin
kiu nuskubėjo į Alytų. Vieškelyje 
sutikę partizanų ryšininką jį priver
tė nuvežti rogėmis į KGB. Greitai 
iš Alytaus į Kalesnikų mišką nuva
žiavo 30 mašinų kareivių ir 3 šar
vuotos mašinos.

Kelias valandas vyko mūšis ir vi
si keturi partizanai žuvo, jų kūnai 
buvo nuvežti į Alytų. Bunkeriuose 
miške tuo metu nebuvo ’’Vanago“ 
(A. Ramanausko) ir dar kelių vyrą. 
Žmonės kalbėjo, kad žuvo daug en
kavedistų, o partizanų spaudoje bu
vo parašyta, kad jų buvo nukauta 
per 40. Tačiau leiskite suabejoti, 
baudėjų aukų buvo mažiau - juk 
okupantai žinojo, su kuo turi reikalą, 
su legendiniu ’’Žaibu“, su kitais nar
siais vyrais, todėl kruopščiai pasi
ruošė tai operacijai. Tad vargu ar 
žuvo tiek kareivių. Tokį nuogąstavi
mą patvirtina ir ’’Dzūko“ dienoraš
tis, kuriame jis samprotauja; kad 3 
’’Žaibo“ prie bunkerio paruoštos mi
nos ko gera suveikė neefektyviai, 
’’Žaibas” pirmas išlindęs iš bunkerio 
ir jo krūtinė buvusi suvarpyta kulko
svaidžio kulkų, mat kulkosvaidis jau 
buvęs iš anksto nutaikytas... ’’Dzū
kas“ tuojau pat įtarė, kad bunkerius 
aptiko ne kareiviai, o kad tai Kubi
linsko ir Skinkio veiklos rezultatas. 
Jis apklausinėje vietos gyventojus 
bei rėmėjus, apžiūrėjo mūšio vietą ir 
įsitikino savo spėliojimų teisingu
mu. Ir tada Lionigas savo dienoraš
tyje parašė: ’’...Ištisus savo gyveni
mo metus atiduotume, kad galėtume 
jus akis į akį susitikti!...“ Kreipiasi į 
’’Žaibą“: ’’...Žaibe, mielas Žaibe, ne
jaugi tu žuvai? Nejaugi tau lemta 
žūti!“

Lietuvos žmonės vis daugiau 
prisimena partizanus (nes pagaliau 
jie gali tai daryti), juolab tokių iš
kilių vyrų žūtį kaip 1949 metų pa
vasarį Kalesnikų miške. Norisi ti
kėtis, kad partizanai, jų darbai atei
tyje bus dar daugiau vertinami...

Poeto Kosto Kubilinsko literatū
rinis palikimas reikšmingas. Tačiau 
kitaip į jį reikia žiūrėti kaip į žmogų. 
Atminimas apie jį bus visiškai 
priešingas - neigiamas.

Vytautas Ikamas
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Jūrą ir Lietuva Rašytojo pastabos

Musų vilčių motulė
Senovėje lotyniška patarlė tvirti

no: "Navigare necesse ėst, vivere non 
ėst necesse“, kas lietuviškai reiškia, 
kad jūromis plaukioti yra būtina, o 
gyventi nebūtina.

Garsus keliauninkas profesorius 
Kazys Pakštas prieš pusę šimtmečio, 
lyg pratęsdamas senovės išminčių 
lodžius, mūsų tautiečiams prakalbo 
tiesiai šviesiai: ’’Daug klajojęs pasau
lio jūromis ir pajūriais, audrų ir ra
mybės jose pergyvenęs, įgijau ins
tinktyvų, gyvulišką, neatšaukiamą 
įsitikinimą, kad jūra yra didžiųjų drą
sių pastangų mokytoja ir charakterio 
auklėtoja... Jūroje išmoksime drąsos, 
ištvermės, entuziazmo, optimizmo, 
pasitikėjimo savo jėgomis“. (”XX 
amžius“, 1938 01 15)

Daug išmintingų kalbų buvo iš
drožta šiemet pirmą kartą po nepri
klausomybės atstatymo Lietuvoje 
atgaivintos Jūros dienos šventės ren
giniuose, kur dalyvavo tūkstančiai 
klaipėdiečių, buvo atvykęs ir Lietu
vos Prezidentas bei Ministras Pirmi
ninkas, pasirodė žinomi sporto ir me
no kolektyvai, tiktai stigo jūros 
žmonių: vieni darbavosi laivuose, kiti 
skeptiškai nusiteikę įvairiausioms 
pramogoms, nes jūreivio amatui 
atėjo sunkūs laikai.

Gal visais laikais nebuvo lengvas 
jūreivio ir žvejo amatas. Taip galiu 
tvirtinti, nes dažnokai prisimenu savo 
motiną, užgimusią palangiškių žvejų 
giminėje ir auginusią gausią žvejo 
šeimą, prisimenu brolių žvejų dalią ir 

I savo patyrimą darbuojantis žvejybos 
ir prekybos laivynuose, plaukiojant 
Rašytojų sąjungos kūrybinėse ko- 

I mandiruotėse.
Anų metų žurnale ’’Jūra“ (1937, 

birželis) kaimyno žvejo sūnus litera
tas Stasys Vainoras paskelbė priesai
kų Jūrų valdovui Neptūnui:

’’Lietuvos jūreiviai! Be reikalo bi
josi manęs tie, kurių sąžinės ramios, 
kaip pavasario nakties jūra, kurių 
širdys tyros, kaip šiaurės vėjo nu
skaidrintas vanduo. Negailestinga 
mano ranka yra tik tiems, kurie į jūrą 

bėga nuo savo blogų darbų, pridarytų 
krante, kurie nori mano karalystę pa
versti niekingų žmonių prieglobsčiu. 
Todėl sakau: gerbkite jūrų papročius, 
per šimtus jūreivystės metų išdirbtus, 
laikykitės jūrų įstatymų, kad ir nes
pausdintų, bet kiekvienam jūreiviui 
žinotinų. Neapleiskite savo draugų 
nelaimėje, net ir tokių, kuriems aš ty
čia pasiunčiu audrą. Ne jūsų dalykas 
yra teisti, ar skandinamieji žmonės 
yra verti paskandinimų, ar ne. Jūrei
vis ir linksmindamasis negali užmirš
ti savo Dievo ir savo draugų... Jūs ne
drįskite lipti į laivą ir plaukti iš uosto 
padarę krante skriaudų, ypač nu
skriaudę uosto mergaitę, kurios tik 
vienos jus supranta, atjaučia ir pri
ima. Iš pirmos dienos aplink tokį lai
vą bus paleisti vėjai ir aš nieko neat
sakau apie jo likimą. Jei laikysitės 
mano įsakymų, klausysite kapitono ir 
jo padėjėjų, mano ranka globos jus. 
Bet didesnio prasikaltimo, kaip va
gystės ir neklusnumas, jūroje nėra“.

Auklėti jaunąją kartą ištikimai 
tarnauti jūreivystei, be abejonės, rei
kia pradėti nuo vaikystės metų. Pasak 
amerikiečių marinistikos klasiko 
Hermano Melvillio, ’’sausumos gy
ventojai jaučia pasibjaurėjimą jūros 
padarui, jūra tebėra ’’terra incognita“.

Pamenu tas naktis, kai motina, - 
kaip minėjau, pati užgimusi ir augusi 
žvejo šeimoje - vėjams stūgaujant už 
lango, tėvui esant jūroje, suklupdyda
vo mus, keturis vaikus, vidury aslos 
veidu į banžnyčią ir liepdavo melstis, 
kad jūra išdžiūtų ir jos vietoje atsiras
tų pieva, kad būtų ramybė ir karvei 
pašaro ligi valiai...

Sunku dabar aprašyti, nuo kada ir 
kokiais būdais žvejų kartoms buvo 
skiepijama meilė jūrai, būties spėlio
nėse kaip maldaknygėse užprogra
muota jūros trauka gal romantikai, 
kaip dabar pasakom. Jūra ir marios 
nuo seno įsiliejo į lietuvio kraują.

L. Rėzos rinkinyje randame dainų 
gotiškomis raidėmis ’’Per jūrą, per 
mareles bėk bėk, laiveli prie aukšto 
kalnelio, kur rimst mano širdytė“. ”Į 

žvejus jočiau, žvejus lankyčiau, žvejų 
mergelę vesčiau“, - dainuodavo kai
miečiai, gyvenantys užuovėjose. 
Didžiulį pluoštą jūra alsuojančių 
dainų turime Antano Juškos ir Balio 
Smogos parengtuose lietuvių liaudies 
dainų rinkiniuose.

Jūros vyrams, pasirinkusiems ri
zikingą gyvenimą, gerų žodžių sura
do rašytojas Antanas Vienuolis Ute
nos apskrityje laidojant žuvusį Praną 
Šaltenį, mokomuoju suomių bur
laiviu ’’Archbald Russel“ apiplauksį 
Žemės rutulį. J jaunąją kartą kreipėsi 
pedagogas ir rašytojas Pranas Mašio
tas knygute ’’Pajūriais pamariais“. 
Poezija dar seniau palinko jūron - an
tai Vinco Mykolaičio-Putino poemė
lę ’’Stella Maris“, parašytą 1916 me
tais, atmintinai mokėjo pirmieji lietu
vių jūrininkai, plaukioję svetimais 
laivais su užsienio valstybių vėliavo
mis. Pokario metais (1948) poetas 
mūsų Baltiją pavadina ’’tėvynės ma
no jūra“. Salomėja Nėris prisipažįsta 
esanti ”su tais, kur nebijo plaukti 
bangų barami“, ji dovanoja mums 
gilaus liaudiškumo ir lyrizmo sklidi
ną poemą ’’Eglė žalčių karalienė“. 
Savo posmais jūron kvietė Kazys 
Boruta, Eugenijus Matuzevičius, 
Eduardas Mieželaitis, Vladas Mozū
riūnas, Vladas Šimkus...

Sunkiau sekėsi mūsų prozos ir 
publicistikos baruose. Tiesa, Žemaitė 
ir Vaižgantas parašė laiškų iš savo ke
lionių per Atlantą į Ameriką. Anų me
tų skaitytojus maloniai nuteikdavo 
Pranaičių Julės įspūdžiai keliaujant iš 
Amerikos į Ispaniją. Tai buvo pirmoji 
lietuviška meninė publicistika. Pranai
čių Julė ’’Laiškuose iš Ispanijos“ 
(1932) rašė: “Šaukiausi dangaus pa
galbos... Mirt nebijau (...), tačiau lai
dotuvių jūroje sau negeisčiau. Maža 
naudos iš manęs išnikusioms žuvims - 
vien kaulai, ir tie nestambūs (...). Jakš
tas gi, recenzuodamas mano ’’Vieš
nagę Šeštokuose“, priskyrė autorę prie 
trigubai laimingų asmenų, kad ilgas 
keliones gali padaryti. Aš gi tokios 
laimės nepavydėčiau nei vienam.“

Anais metais žurnalo ’’Jūra“ re
dakcija išspausdino kreipimąsi: ’’Lie
tuvos rašytojai, jus šaukia jūra!“ Ski
riant valstybines premijas buvo pa
siūlyta ’’atkreipti dėmesį į jūrišką li
teratūrą“. Nes ligi šiolei (turima gal
voje 1938 m.) ’’nors ir kažin kaip gar
siai užtraukiame ’’Prie jūros aukš
taičiai, prie jūros žemaičiai“, mūsų 
dūšelės vandenų didybės dar vis bai
dosi, prunkščia, piestu stojasi (...), į 
jūrą dar vis einame nedrąsiai, nepa
sitikėdami, lyg brastos ieškodami“.

Pokario metais, sparčiai augant 
žvejybos ir prekybos laivynams, di
dėjant jūrininkų skaičiui, kone kiek
viename Lietuvos mieste ir net kaime 
atsirado vis daugiau žmonių, susieju
sių savo viltis su jūra-motinėle. Vie
nas pirmųjų jūron patraukė Algiman
tas Cekuolis, senieji žvejai ir šiandien 
prisimena jį, tvirtą, energingą jau
nuolį ir drąsų matrosą, netgi tapusį 
bocmanu. Eilinio jūreivio akimis jis 
stebėjo darbą ir buitį laive, surado 
plačių ir drąsių potėpių, kurdamas 
apybraižas ir apsakymus. Gal A. Če- 
kuolio paveikti iškeliavo į jūrą prozi
ninkas Vytautas Žvirdauskas ir poe
tas Vladas Šimkus. Laive pradėjo 
darbuotis jūreivystės mokslus baigę 
Jonas Kantautas ir Vytautas Bren
cius, talentingi poetai. 1976 m. Rašy
tojų sąjunga įteikė kūrybines koman
diruotes keliaut į jūrą su žvejais poe
tams Antanui Drilingai, Anzelmui 
Matučiui, Eduardui Selelioniui, Ro
mui Sadauskui, prozininkams Riman
tui Šaveliui ir šių eilučių autoriui. 
Netrukus pasirodė pirmasis alma
nacho pobūdžio marinistikos rinkinys 
’’Vyrai išplaukia į jūrą“. Marinistų ke
liais pasekė Vytautas Sirijos Gira ir 
Vytautas Rimkevičius, atsivežę labai 
gausų ir spalvingą kūrybos indėlį lie
tuviškajai literatūrai, buvo sukurta 
netgi pjesių ir filmų. Išsiveržė jūron 
net Paulius Širvys - ’’lietuviškas ber
žas“ - ir pateikė puikių eilių.

Rašytojai Viktoras Miliūnas, Ro
mualdas Lankauskas ir Mykolas 
Sluckis sausumoje bandė gilintis į 

jūreivių ir žvejų gyvenimą, psicholo
ginius kranto ir jūros žmonių santy
kius.

Per pastarąjį dešimtmetį gal nė 
vienas originaliosios marinistinės pro
zos ar poezijos kūrinys nebepasirodė, 
nerasi naujų veikalų nei teatruose, nei 
kine bei televizijoje, nors jūroje gyve
nimas virė, dešimt tūkstančių vyrų 
kiekvieną dieną darbavosi žvejybi
niuose ir prekybos laivuose, dešimte
riopai daugiau jų laukė namuose, kai
me ir mieste. Štai ir pasigenda mūsų 
motulė ’’išsiliejus plačiai vilnimis“ 
naujo Maironio ir Putino, netgi Že
maitės ar Vaižganto, S. Nėries...

Baigdamas savo pastabas noriu 
priminti prieškario Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos palinkėjimus 
(ir šiandien aktualius!):

SAVO JŪROS TEISĘ ĮGALĖSI
ME APSAUGOTI TIEK, KIEK BŪ
SIME STIPRUS SAUSUMOJE. 
KIEK SAVO DARBŠTUMU IR 
MOKĖJIMU SPIESTIS APIE SA
VO VADOVYBĘ PASIRODYSIME 
TAUTŲ RUNGTYNĖSE. KIEK 
MOKĖSIME PAKELTI IR SU
TVIRTINTI VISO KRAŠTO BUITĮ. 
(’’Lietuvos aidas“, 1939 08 12).

Jūrininkams ir žvejams nėra leng
va šiandien Lietuvoje, nors, kaip sa
kiau, niekada kokių nors lengvatų jie 
ir nesivylė apturėti. Atsikūrusioje ne
priklausomoje valstybėje pirmon vie
ton iškilo įvairiausi valdžios ir tei
sėtvarkos rūpesčiai, o su jais ir eko
nominiai svertai išsibalansavo, tūks
tančiai žvejų, jūros specialistų liko 
bedarbiais, jų laivai rūdyja savame 
Klaipėdos uoste arba išpardavinėjami 
kaip metalo laužas.

Užtat apie kokias nors linksmy
bes, netgi Jūros dienos garbei sureng
tas, daugybė žvejų šeimų nė pagal
voti nedrįsta. Kiek geresnė padėtis 
yra Prekybos laivyne ir uoste, kur su
manūs ir veiklūs vadovai spėjo dera
mai apsisukti ir persiorganizuoti.

Kitame susitikime pasirokuosime 
apie laivyną ir jūreivius.

Ignas Pikturna

Gaisras traleryje 
’’Seda“

Kaip pranešė agentūra Reuter, 
rugpjūčio 25 d. Didžiosios Britanijos 
karinės pajėgos ir kranto apsaugos 
tarnybos gesino gaisrą, kilusį Lietu
vos valstybinei žvejybos įmonei ’’Jū
ra“ priklausančiame traleryje ’’Seda“. 
Reuterio pranešimu, kovai su gaisru 
buvo panaudoti sraigtasparniai.

Dūmai ir ugnies židinys variklių 
skyriuje buvo pastebėti 7 vai. 15 
min., kai laivas stovėjo Lerviko uosto 
reide. Laivo įgula kurį laiką gesino 
gaisrą savo jėgomis. Netrukus prie 
"Sedos“ priplaukė Anglijos kranto 
apsaugos kateris. Buvo patarta eva
kuoti dalį įgulos. Į anglų katerį persė
do 35 iš 73 laive buvusiųjų jūrininkų. 
Prisišvartavęs uosto gaisrininkų kate
ris permetė į ’’Sedą“ gesintuvų žar
nas. 10 vai. 21 min. gaisras buvo lik
viduotas. 11 vai. 20 min. į laivą su
grįžo evakuotieji įgulos nariai. Pasak 

I kapitono L. Solovjovo, gaisras kilo 
j po to, kai dalis į cisterną pumpuo- 
j jamo kuro per alsuoklį pateko ant 
j veikiančio variklio dujų išmetimo 
j kolektoriaus ir turbinos. Apdegė kai 

kurie apšvietimo sistemos ir variklio 
kontrolės įrenginių laidai.

"Jūros“ technikos direktoriaus M. 
\ Jurevičiaus nuomone, gaisras kilo dėl 

mechanikų aplaidumo. ’’Lietuvos ry- 
i tui“ direktorius pažymėjo, kad Reuter 

agentūra, nušviesdama šį įvykį, ’’šiek 
tiek persūdė faktus“. ’’Sedai“ užside
gus, Lerviko uosto gelbėjimo tarny
bos telefaksais atakavo ’’Jūrą“, siūly
damos anaiptol nepigias savo paslau
gas. Jokie sraigtasparniai, pasak di
rektoriaus, ’’Sedos“ gelbėjime neda
lyvavo, žmones gal net ir paskubėta 
evakuoti.

Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje Klaipėdoje veikusios kraštotyrinės 
Bernardo Aleknavičiaus fotodiptikų parodos „Lietuvininkai”

Gintaro žvejai Baltijos pajūryje. Gintaro žvejikė Marija Kuodytė-Bastijonienė. Gimusi 1887 m.
Karklėje. Fotografuota 1972 m. Karklėje. Mirė 1974 m. Šventojoje.
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URM apie
Užsienio reikalų ministerija įdė

miai stebi politinių įvykių raidą Če
čėnijoje ir su susirūpinimu pažymi, 
kad vidaus politinė situacija kelia 
grėsmę žmonių gyvybei ir saugumui, 
o bandymas tarpusavio nesutarimus 
spręsti ginkluotomis priemonėmis 
didina nestabilumą regione, destabi
lizuoja padėtį visame Siaurės Kauka
ze, sakoma URM pareiškime, kurį 
”EL“ atsiuntė URM informacijos ir 
spaudos skyrius. Kai kurių Lietuvos 
politinių jėgų ir atskirų veikėjų pasi
sakymai, palaikantys vieną iš kon
frontuojančių pusių Čečėnijoje gali 
būti vertinami tik kaip kišimasis į Če
čėnijos vidaus reikalus, dar labiau di
dinantis priešpriešą. Šios politinės jė-

Mintys prie Europos žemėlapio
Atkelta iš 3 psl. . «

klaikiausia šioje istorijoje vis dėlto 
yra visiškas tos moters ’’nekaltumas“. 
Palyginkime su trėmimais į Sibirą - 
kūdikiai į jį buvo vežami ir vagonuo
se marinami todėl, jog turėjo ’’blo
gas“ motinas, ’’nusikaltusias“ bent 
jau tuo, kad ištekėjo už, kaip sakyda
vo sovietai, buožės, kuris visada 
’’blogas“. Niujorke tautiečių sudegin
tos knygos dokumentuose užfiksuo
tas netgi nurodymas (dėl ko ir kilo 
daugiausia triukšmo) aprūpinti tre
miamus kūdikius pienu. Faktiškai jo 
niekas nedavė, tačiau tuo pripažino, 
jog net ’’blogos“ motinos ’’blogam“ 
kūdikiui pieno duoti derėtų... Mari- 
jampolietės istorijoje pats kūdikis, po 
teisybei, irgi tik tarp kitko. Abso
liutus ’’kaltininkas“ - ’’kraujas“, kurio 
50 procentų tekėjo jo gyslomis. Ir tai 
kraujas tautos, kurioje gimė Kristus. 
Holokaustas (Katastrofa) - tai labai 
tikslus ir ’’talpus“ tų įvykių pavadini
mas, nes tai ne tik žydų tautos, bet ir 
didžiausia istorijoje Europos Katast
rofa, sukrėtusi, galima sakyti, sakra
mentinius jos pagrindus. Ir šios Ka
tastrofos ’’epicentras“ - vakarinė 
Europos dalis...

Visa tai pasakoju tam, kad nesi- 
jaustume įžeisti ir pažeminti, jei ko
kiame nors žemėlapyje užtinkame 
Lietuvą, ’’sublokuotą“ su Baltarusija. 
Baltarusija yra tokia pat tikra Europa, 
kaip ir Danija ar Portugalija, kad ir 
kokios skirtingos jos neatrodytų. Es
minę mūsų žemyno vienovę vaizdin
gai yra apibūdinęs popiežius Jonas 
Paulius II, Rytų Europą pavadinda
mas ’’antrąja plaučių puse“. Abi pusės 
lygiavertės - jei serga viena pusė, ken
čia ne pusė, bet visas organizmas. Be 
abejo, ir neatskiriama jo dalis - Lietu
va. Tokio būtent visumos pojūčio la
biausiai ir trūksta mūsų politikoje. Pa
prastas pavyzdys. ”EL“ ir kituose laik
raščiuose buvo pranešta, kad Londone 
vykusioje konferencijoje Linas Lin
kevičius skaitė pranešimą ’’Pabaltijo 
valstybių santykiai su Rusija“. Mano 
supratimu, tai turėjo būti tik medžiaga, 

* tik atspirties taškas rimtai Rusijos 
vaidmens analizei - tiek Baltijos regio
ne, tiek visoje Europoje. Šioje srityje 
prieš vakariečius mes turime nemažai 
pranašumų. Jie turi daug žinių apie 
Rusiją, bet mes savo patirties dėka 
galime padėti jiems Rusiją suprasti.

Neseniai B. Clintonas, po iškilmių 
Normandijoje aplankęs Vokietiją, 
paragino ją imtis aktyvesnio vaid
mens pasaulio politikoje, įsijungti ir į 
taikos palaikymo operacijas. Manau, 
jog tik tokia aktyvumą skatinanti 
politika perspektyvi ir Rusijos atžvil
giu. Šia prasme neabejotinai pozity
vus procesas yra palaipsnis Rusijos 
įsiliejimas į prestižinį, dabartinio pa
saulio madas diktuojantį ’’Septyneto 
klubą“. Kartu juk ji priima palaips
niui ir jo ’’žaidimo taisykles“. Tai la
bai svarbi tendencija, kad, nepaisant 
visų permainų, Rusija tebėra viena iš 
dviejų valstybių, potencialiai pajėgių 
sunaikinti žmoniją. Bandyti tokią 
valstybę ’’uždaryti į narvą“ yra ne tik 
neįmanoma, bet ir pavojinga. Nega
vusi srovės pozityviai veiklai, jos jė
ga ir energija gali pasireikšti destruk
cija. įsivaizduokite kad ir situaciją,

Čečėniją
gos Lietuvoje taip pat bando daryti 
įtaką Lietuvos Respublikos užsienio 
politikos sprendimams.

Užsienio reikalų ministerija mano, 
kad Čečėnijos visuomenė išspręs ky
lančius nesutarimus ne karinio konf
likto, o politinio dialogo forma be ki
šimosi, taip pat ir iš Lietuvos, o kai 
kurių Lietuvos politikų veiksmai, 
pretenduojantys perimti oficialios 
Lietuvos valdžios funkcijas, prisi
imant tiesioginius ar netiesioginius 
įsipareigojimus, ar kitaip daryti įtaką 
Lietuvos užsienio politikos sprendi
mams, yra neatsakingi ir trumparegiš
ki. Lietuvos Vyriausybė, vykdydama 
užsienio politiką, pirmiausia vado
vausis Lietuvos valstybės interesais.

jei Rusija Balkanuose veiktų ne kartu 
su Vakarais, bet V. Žirinovskio pa
geidavimu be išlygų paremtų serbus.

Pavojinga situacija galėtų susida
ryti ir tuo atveju, jei Rusija pati užsi
darytų ’’savame rate“, ką pasiūlė tas 
pats dar neseniai visuose vandeny
nuose batus plovęs Žirinovskis. Izo- 
liacionizmas puiki terpė vystytis įvai
rioms ’’fobijoms“, darančioms politi
ką sunkiai prognozuojama. Izoliacio- 
nistinių gaidelių galima rasti ir mūsų 
spaudoje skelbtame dideliame Rusi
jos prezidento spaudos atstovo V. 
Kostikovo straipsnyje, nors mūsų ko
mentatoriai jį vertina greičiau at
virkščiai. Turiu omeny jo pasakymą, 
kad Karaliaučiaus srityje Rusija lai
kys tik tiek kariuomenės, kiek būtina 
to krašto gynybai. Tokio masto di
džioji valstybė savo kariuomenei ten 
turėtų kelti didesnius uždavinius - 
būti taikos ir stabilumo faktoriumi 
regione ir pasaulyje. Visiška to krašto 
demilitarizacija galėtų paskatinti teri
torines pretenzijas reiškiančių ekstre
mistinių jėgų stiprėjimą Vokietijoje 
ir Lenkijoje. Apie lietuviškąsias ne
kalbu dėl visiško jų siekių nerealu
mo. Jei prasidės naujos teritorijų da
lybos, Lietuva tik praras - ir tikriau
siai daug. Savo geografine padėtimi 
Karaliaučiaus sritis yra puiki ’’žydrų
jų šalmų“ dislokacijos ir mokymo 
bazė. Suprantu, jog daugybei mūsų 
žmonių, laikančių Rusiją amžiaus 
plėšiku, tokie samprotavimai labai 
nepatinka, tačiau jei viską grįsime tik 
neigiama praeities patirtimi, tai susi- 
pyksime ne tik su visais kaimynais, 
bet ir patys su savimi.

Puikus teisingo dabarties santykio 
su praeitimi pavyzdys - Varšuvos su
kilimo jubiliejinės iškilmės, į kurias 
L. Valensa pakvietė tiek Vokietijos, 
tiek Rusijos prezidentus. Praeities 
’’akmenis“ turėtume ne kabinti sau ir 
kitiems ant kaklų, bet lyginti jais į 
ateitį vedančio ’’kelio“ duobes. Šia 
prasme ir mūsų politikos Karaliau
čiaus atžvilgiu pagrindu turėtų būti 
ne tai, kuo Rusija buvo ar galėtų būti, 
bet tai, kuo ji, kaip normali demokra
tinė didžioji valstybė, turėtų būti. 
Stipraus ir talentingo žmogaus parei
ga yra savo jėgą ir gabumus panau
doti savo ir visuomenės gerovei, ta
čiau pasitaiko, kad jis panaudoja tik 
savo malonumui ar net ir plėšikavi
mui. Visuomenė labai suinteresuota 
ir daro viską, kad pareiga taptų ne tik 
išorine, bet ir vidine žmonių nuostata. 
Kas nesutiksite, jog mums labai svar
bu. kad V. Kostikovo ir viso Rusijos 
politinio elito vidinė nuostata būtų ne 
tik ’’nuogas“ Rusijos interesas, bet ir 
jos, kaip didžiosios valstybės, ypatin
ga pareiga saugoti taiką bei stabilumą 
Europoje ir visame pasaulyje. Ši pa
reiga ypatinga, nes susijusi ir su ypa
tingomis teisėmis, kurių pagrindinė - 
’’veto“ teisė JT Saugumo Taryboje. 
Teigiamos tendencijos akivaizdžios: 
bendra su ’’septynetu“ pozicija serbų 

, atžvilgiu, JT mandato išrūpinimas 
Gruzijoje veikiančioms savo pajė
goms. Be abejo, turime matyti ir žiri- 
novskinę tendenciją, tačiau remti 
tegalime tik stabilumo politiką. Kitos 
politikos Lietuvai nėra. Ir nebus.

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė

Lietuvos geležinkeliams - 75
Rugsėjo 3 d. pažymime 75-ąsias 

Lietuvos geležinkelių ir trečiąsias 
valstybinės įmonės ’’Lietuvos gele
žinkeliai“ įkūrimo metines. Lietuvos 
geležinkelių praeitis nėra tokia ilga
amžė ir didinga kaip mūsų valstybės. 
Tais amžiais, kai savo galia skambė
jo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, 
geležinkelių dar nebuvo. Jie atsirado, 
kada Lietuva buvo pavergta Rusijos 
imperijos. Savarankiški jie tapo atkū
rus Lietuvos valstybę 1918 m. vasa
rio 16 d. Sunkios buvo Lietuvos gele
žinkelių kūrimo dienos. Praėjo dau
giau negu metai, kol buvo paleistas 
pirmasis lietuviškas traukinys. Tai 
įvyko 1919 m. liepos 6 d. Tada išva
žiavo pirmasis nepriklausomųjų Lie
tuvos geležinkelių traukinys iš Kai
šiadorių į Radviliškį. Tarpukario Lie
tuvos geležinkelių dvidešimtmečio 
proga ’’Geležinkelininko“ laikraštyje 
tuometinis kelių vyriausiasis direkto
rius V. Račkauskas ne be pasididžia
vimo rašė, kad ’’esame tiek susitvar
kę, kad jie (Lietuvos geležinkeliai - 
A. K.), susisiekimo požiūriu, prilygs
ta kaimynų ir Vakarų Europos vals
tybių geležinkeliams. Šiandien mūsų 
geležinkeliai ne tik gerai aptarnauja 
vidaus susisiekimo reikalus, bet ir da
lyvauja tarptautiniame keleivių ir 
prekių susisiekime, o tai rodo, kad 
geležinkeliai, techniškosios eksploa
tacijos ir saugumo požiūriais, yra tin
kamoje aukštumoje“.

1919-1920 metais Lietuvos gele
žinkelininkai nutiesė plieno kelius iš 
Kazlų Rūdos į Šeštokus, iš Kužių į 
Kretingą, pastatė dešimtis tiltų, re
konstravo Pirmojo pasaulinio karo 
metais kaizerinės kariuomenės pasta
tytus Mankiškio-Lauksargių, Šiaulių- 
Joniškio, Kretingos-Skuodo ir kitus 
ruožus. Tai leido tuometiniams gele
žinkelininkams vežti keleivius trau
kiniais 110 km, automatrisomis - 120 
km per valandą greičiu.

Lietuvos geležinkelių savarankiš
ką vystymąsi nutraukė 1940-ieji. Ge
riausi geležinkelių specialistai ir va
dovai sovietinės valdžios buvo repre
suoti, daug jų žuvo kalėjimuose bei 
lageriuose. Vieni okupantai Lietuvą 
’’vadavo“, kiti traukdamiesi jos gele
žinkelius naikino. Ir tai ne vieną kar
tą. Po karo - beveik pusės amžiaus 
TSRS susisiekimo kelių ministerijos 
’’valdymas“, kuriuo metu geležinke
liai Lietuvoje tapo blogesni negu 
1940 metais.

Ir pagaliau 1990 metų kovo 11- 
oji. Nepriklausomybė! Bet kaip ir 
1918-1919 metais, mūsų dar laukė il
gi kovos už realią nepriklausomybę 
ir kūrybinio darbo galimybę mėne
siai. Nemažu išbandymu tapo 1991 
metų sausis, vadinamasis Vilniaus 
mazgo geležinkelininkų streikas, ka
da grupė TSKP aktyvistų, saugomų 
sovietinės kariuomenės šarvuočio, 
užgrobė Vilniaus stoties valdymo 
centrą, blokavo traukinių eismą. Ne
labai vaisingos buvo tuomet mūsų

/Įsig^T) Akcinė bendrovė mašinų gamykla

„Astra“
prie vieno iš gražiausių Lietuvoje Daugų ežero 

27-ajame kelio Alytus-Valkininkai-Vilnius kilometre
PARDUODA POILSIO BAZĘ.

Objekto teritorija - 11 ha. Teritorija ribojasi su ežeru 500 m ruože. 
Jūsų patogumui:

-vasaros tipo nameliai (bendras plotas 1250 m*),
- teniso kortai, sporto aikštė,
- visuomeninis centras, pirtis, elingai, buitinės patalpos 
(bendras plotas 950 m2),
- elektros, vandentiekio, kanalizacijos tinklai bei vandens 
valymo įrenginiai.

Pradinė objekto kaina - 1 600 000 Lt.
Kreiptis: Ulonų g. 33, Alytus, tel. (8-235) 52-176, 51-349.

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius A. Kliorė bandomo
jo reiso greituoju traukiniu „Vilnius-Kaunas“ metu.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

pastangos išleisti iš Vilniaus kokį 
nors traukinį, jedinstvenininkai siau
tėjo išsijuosę. Nepamirštama tragiš
koji bemiegė Sausio 13-osios naktis. 
Visą tai mes pergyvenome ir kartu su 
visą Lietuva nugalėjome. Gaila, kad 
apie geležinkelininkų kovą dėl nepri
klausomybės, įvairias peripetijas vi
suomenė mažai žino. Nemalonu, kad 
kai kurie krašto spaudos leidiniai, po
litikai įtaria Lietuvos geležinkelių ad
ministraciją, nepagrįstai kaltina, kad 
norime grįžti Rusijos globon, netgi 
Nepriklausomybės idealų išdavyste ir 
pan. Neseniai išleista ’’Baltoji knyga“ 
(1991 09 04 - 1994 03 03 dokumen
tai apie Lietuvos geležinkelių santy
kius su užsieniu valstybių vežėjais) 
atskleidžia tą sudėtingą, bet tvirtą 
mūsų ėjimą nepriklausomu keliu.

Po trejų ’’Lietuvos geležinkelių“ 
įmonės įtempto darbo metų kai kuo 
galima pasidžiaugti, nors nėra pakan
kamai lėšų, o ir kitų problemų aibės. 
Štai nuo rugpjūčio 1-osios traukiniai 
nuo pat Baltarusijos sienos, nuo 
Šumsko iki Klaipėdos uosto (o tai - 
419 kilometrų) 240 km atstumą va
žiuoja 120 kilometrų per valandą 
greičiu. Ir tik 17 kilometrų ruože jų 
greitis mažesnis nei 100. Tiesa, va
žiuojant atgal, toks didelis greitis tik 
186 kilometrų keliuose. Tai vis dėl 
nelabai geros antrųjų kelių būklės. 
Trys greitieji traukiniai kelią tarp 
Vilniaus ir Kauno įveikia per 1 vai. 
15 min. Jie tapo labai populiarūs. Ke
lionėje į Klaipėdą greitasis traukinys 
’’Baltija“ užtrunka tik 5 valandas. 
Šiandien greičiu mes jau pralenkėme 
prieškariniais laikais buvusį keleivi
nių traukinių greitį.

Mums nelengva dirbti, nes šiemet 
tegavome tik trečdalį iš biudžeto ža
dėtų pinigų, numatytų geležinkelio 
atstatymui. Norint pasiekti 120 

km/val. greitį reikėjo iš pagrindų 
taisyti kelius. Vietoje žadėtų ir ne
gautų investicijų teko panaudoti ki
tiems reikalams skirtas lėšas, todėl 
sutriko atlyginimų didinimas savo 
darbuotojams.

Šiais metais pirkome iš Vokietijos 
10 klasinių keleivinių vagonų. Rug
pjūčio 11 d. iš Vokietijos Giorlico 
vagonų gamyklos nusipirkome dar 4 
”RIC“ tipo keleivinius vagonus su 
autonomine kanalizacija, elektriniu 
apšildymu. Tokių vagonų Lietuvoje 
dar nebuvo. Jie gali vykti į bet kurią 
užsienio valstybę. Intenstyviai per
tvarkome senus vagonus, geriname 
keleivių aptarnavimą. Verta pažymė
ti, kad dabar mes naujovių ieškome 
ne Rusijoje, o Vakaruose - Švedijoje, 
Danijoje, Prancūzijoje, Airijoje ir ki
tur. Grupės Lietuvos specialistų per
nai kėlė kvalifikaciją Švedijoje ir 
Suomijoje. Šiais metais vyksta įmo
nės specialistų atestacija, nemokantys 
valstybinės kalbos negalės užimti 
geležinkelyje vadovaujančių pareigų.

Tokia valstybė kaip Lietuva (turiu 
galvoje jos geografinę padėtį) be ge
ležinkelių neišsivers. Lietuvos vy
riausybė patvirtino Nacionalinės 
transporto plėtros programos įgyven
dinimo gaires 1994-1997 metais, joje 
yra numatyta ir nemažai geležin
kelininkų darbų. Programa numato 
žymų riedmenų papildymą, Šeštokų 
terminalo statybą, Kauno tunelio 
rekonstrukciją. Kompiuterizuosime 
geležinkelių valdymą, tobulinsime 
valstybės ir geležinkelių adminis
tracijos santykius. Tų ir kitų planų 
įgyvendinimas stiprins mūsų geležin
kelių komercinį patrauklumą, didins 
jų nepriklausomybę.

Algirdas Kliorė 
’’Lietuvos geležinkelių“ 
generalinis direktorius
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Dabar referendumas, kurį valdan
čiajai partijai pavyko sužlugdyti, 
nesukėlė teisinių pasekmių. Tačiau jo 
praktinė nauda šimteriopai atpirks 
žmonių patirtus rūpesčius ir išlaidas 
referendumui organizuoti.

Seimo dauguma ir Vyriausybė jau 
negalės nespręsti pačių svarbiausiųjų 
ekonomikos ir teisėtvarkos prob
lemų, o nuo to priklauso, ar išvengsi
me artėjančios pražūtingos ūkio 
krizės. Tokių sprendimų reikalauja ir 
aštuoni šimtai tūkstančių aktyviausių 
Lietuvos piliečių, dalyvavusių refe
rendume, ir didžioji dalis kitų aktyvių 
Lietuvos piliečių, kurie ir nulems 
ateinančių rinkimų rezultatus.

Tėvynės Sąjunga visomis įmano
momis konstitucinėmis priemonėmis 
sieks referendumui teiktų nuostatų 
įgyvendinimo...“

G. Vagnoriaus pasirašytame pa
reiškime nurodomi konkretūs tikslai, 
kurių sieks konservatoriai, plėtodami 
referendume siūlytas idėjas, taip pat 
sakoma, kad ’’valstybei ir žmonių so
cialiniam saugumui gyvybiškai svar
biais klausimais Tėvynės Sąjunga ir 
toliau yra pasirengusi kritiškai ir kon
struktyviai bendradarbiauti su Seimo 
dauguma, Vyriausybe ir Prezidentu“.

G.Kirkilo nuomonė
Duodamas interviu ”EL“ Seimo 

narys, LDDP pirmininko pavaduoto
jas Gediminas Kirkilas pareiškė: 
'Mes matom, kad Lietuva apgynė 
Konstituciją - tai yra svarbiausias re
zultatas. Nepasakysiu, jog mums yra 
labai didelis džiaugsmas dėl to, kad 
konservatoriai nelaimėjo šito referen
dumo. Priešingai, mes vertinam, kad 
šitas referendumas buvo savotiško 

i politinio absurdo išrišimas. Jame 
buvo viskas sukoncentruota, kas bu
vo daroma per šiuos dvejus metus - 
piketai, badavimai, streikai, kitokios 
akcijos, kurių gausa turbūt verta Gi- 
neso knygos. Ir buvo daug vilčių 
teikiama į atomazgą. Manau, kad tos 
viltys jau praėjo. Dabar yra savotiš
kas naujas etapas. Svarbiausia, mano 
nuomone, kad jis galėtų tapti labiau 
pragmatišku. Tai, žinoma, priklauso 
netik nuo mūsų, bet ir nuo kitų poli
tinių partijų“.

Pripažinęs, kad referendumui bu
vo pateikti aktualūs, daugelį žmonių 
jaudinantys klausimai G. Kirkilas 
pareiškė, kad “vykdyti radikalias re
formas viena partija, net ir turėdama 
daugumą Seime, negali. Todėl, kad 
visos kitos partijos iš esmės užsiima 
socialine destrukcija, tai yra savo po

Po referendumo
litiniam oponavimui naudoja objek
tyviai sunkias socialines aplinkybes. 
Mūsų partijos taktikoje esminis klau
simas, ar toliau vykdom pakankamai 
liberalias reformas, ar mes, laikomės 
nuomonės, jog pagrindinis uždavinys 
mums išsilaikyti valdžioje, pradedam 
karpyti biudžetą ir vietoj to, kad leis
tume tuos pinigus į gamybą, investi
cijas, naujų darbo vietų sukūrimą, 
skiriame lėšas pravalgymui arba so
cialinei saugai. Didžia dalimi tai mū
sų partijos problema, bet ne mažesnė 
problema ir ta, kaip kitos partijos 
nuspręs toliau veikti.“ G. Kirkilas 
priminė, kad po referendumo LDDP 
tarybos prezidiumas pakvietė visas 
Lietuvos politines partijas ”į talką 
vardan mūsų valstybės ateities“.

G. Kirkilas pageidavo atkreipti 
”EL“ skaitytojų dėmesį į referendu
mo nuostolių problemą: “Jau buvo 
skelbta, kad referendumas atsiėjo 
apie 4,5 mln. litų. O kokie nuostoliai 
todėl, kad sustojo aktyvesnis ekono
minis gyvenimas? Kai šią vasarą ta
po aišku, jog referendumas įvyks ir 
toks klausimas bus sprendžiamas, 
investicijos, rimtesni užsienio kon
traktai su Lietuva buvo sustoję. Ir tai 
jaučiasi - stinga kreditų, viskas 
brangsta, palūkanos didėja. Sakykim, 
referendumas laimėjo ir tos proble
mos tarsi neliko. Bet taip nėra. Ma
nau, jog užsienio politiniai apžvalgi
ninkai, ekspertai, kurie vertina mūsų 
valstybę ne diletantiškai, ne propa- 
gandiškai, o rimtai, padarė išvadą, 
kad Lietuva - referendumų kraštas. O 
toks politinis nestabilumas, kuomet 
partijos aiškinasi savo santykius ne 
rinkimų metu, jokiu būdu netarnauja 
Lietuvus valstybės prestižui. Mano 
nuomone, kai kurios mūsų artimos 
kaimynės valstybės gali būti suintere
suotos tokiais dalykais, kaip panašūs 
referendumai“.

“Kadangi mūsų politiniai oponen
tai iškėlė kovos kirvį ir pralaimėjo, 
mes galim visgi tai traktuoti kaip 
mūsų vyriausybės politikos palaiky
mą, - pasakė G. Kirkilas. - Tiesa, su 
išlygom, nes yra labai daug nepaten
kintų žmonių. Vis dėlto akivaizdu, 
kad privatizacija Lietuvoje ima viršų, 
kad rinkos ekonomika žmonės, ne
paisant sunkumų, nėra nusivylę ir jie 
turi vilčių. Aš asmeniškai daugiausia 
kaltinu referendumo sumanytojus ne 
todėl, kad jie referendumą organiza
vo, kad jie mus kritikuoja, labai 
dažnai svaidydamiesi aštriais žo
džiais, o todėl, kad jie mėgino įteigti 
Lietuvos žmonėms mintį, jog galima 
neieškoti kaip spręsti savo proble
mas, galima neorganizuoti biznio, 
neieškoti sau rimtesnio darbo, galima 

’’Kernavės“ tuntas stovyklauja

laukti, galbūt kur nors kada nors ko
kia nors valdžia po tūkstantį litų iš
dalins. Šia prasme - tai visuomenės 
tvirkinimas. Pats ydingiausias daly
kas.“

R. Ozolo komentaras
Apie referendumo rezultatus pri

vačios televizijos Tele-3 laidoje Sei
mo narys, Lietuvos centro sąjungos 
vadovas R. Ozolas pasakė: “Manau, 
kad indeksavimas iš tiesų ne tiktai 
galėjo, bet ir turėjo būti įvykdytas. Ir 
jeigu tas klausimas būtų buvęs iškel
tas kaip vienintelis referendume, esu 
tikras - būtų išspręstas teigiamai“.

R. Ozolas išsakė nuomonę, kodėl 
tiek žmonių neatėjo balsuoti: “Ne dėl 
to, kad kas nors agitavo, o dėl to, 
matyt, kad šitos politikos neproduk
tyvumu taip fundamentaliai įsitikinta, 
kad žmonėms dabar visiškai nesvar
bu, kas yra siūloma, dėl ko siūloma 
balsuoti, ir tiktai patys suinteresuo- 
čiausi bei tie, kurie politiškai akty
viausiai remia, sakykim, šiuo atveju 
konservatorius, ir dalyvavo referen
dume. Tai, kaip partijos kairėj ir 
dešinėj skilinės po referendumo, - o 
taip be jokios abejonės bus, - nelems 
mūsų politinio peizažo. Lietuvos 
politinį peizažą lems tai, ar atsiras 
jėga, kuri gali pateikti Lietuvos sut
varkymo planą, o ne pretenzijų dėl 
valdžios pareiškimą, - pabrėžė R. 
Ozolas. - Manyčiau, kad žmonės yra 
labai aiškiai orientuoti į tai, jog 
Lietuvos reikalų sprendimas yra 
šiandienos klausimas ir ilgiau laukti 
negalima. Privatizacija turi būti nor
malizuota. Turi būti normalizuotas 
gamybos stimuliavimas, normalizuo
ta mūsų valiutos santykio su pasaulio 
valiutomis tvarka, normalizuoti mo
kesčiai. Kokia kalba apie teisėtvarką, 
jeigu ji neturi ką reguliuoti. Ji turi re
guliuoti mūsų pilną ūkinį, finansinį, 
socialinį gyvenimą“. Po referendu
mo, R. Ozolo nuomone, visos parti
jos turi labai rimtai peržiūrėti savo ir 
vadovybės poziciją, savo pačių vei
kimą. “Programos neveikia už parti
jas, veikia žmonės. Man atrodo, kad 
mes padarysim būtiniausius veiks
mus ir pačiu artimiausiu metu.“ 
“Tačiau mes jokiu būdu nesutiksime 
dalyvauti šitame politiniame šurmu
lyje kovojant dėl valdžios. Per visa 
tai turi ateiti aiškus planas dėl val
stybės sutvarkymo, o ne neaiškūs 
teiginiai. Ekonominiu aspektu refe
rendume viskas buvo aišku. Tačiau 
politiniai kuluarai aplink referen
dumą labai dažnai priminė džiunglių 
tankynes“, pasakė Romualdas Ozolas 
Tele-3 laidoje.

Sportas

Europos taurės rungtynėse 
”EBSW Žalgiris“ nugalėjo

Velso ’’Barry Town“
Rugpjūčio 25 d. Vilniaus “Žalgi

rio“ stadione atsakomąsias Europos 
taurių laimėtojų taurės turnyro pre
liminaraus etapo rungtynes žaidė 
Vilniaus ”EBSW Žalgirio“ ir Velso 
(arba Valijos) “Bany Town" futboli
ninkai. Nugalėjo “Žalgiris" 6:0.

Tik prasidėjus rungtynėms krito į 
akis, kad vilniečiai futbolininkai tech
niškai pranašesni už svečius. Per pir
mąjį kėlinį ”EBSW Žalgiris" žaidėjai 
turėjo keletą progų pasižymėti. 18 
min. V. Karvelis įmušė pirmąjį įvartį. 
Antras įvartis krito į vartus 38 min.

Antrajame kėlinyje svečių gynyba 
visiškai suiro. Žalgiriečiai įmušė dar 
keturis įvarčius - 44 min. A. Podėris, 
50 min. V. Karvelis, 68 min. D. Ma
ciulevičius ir 89 min. E. Jankauskis.

Ženevoje ištraukti UEFA ir Tau
rių laimėtojų taurės turnyrų pirmojo 
etapo burtai. Taurių laimėtojų taurės 
turnyro šešioliktfinalyje Vilniaus 
“EBSW Žalgiris“ susitiks su Roter
damo “Feyenoord“ klubu. Pirmosios 
rungtynės įvyks rugsėjo 15 d. Vilniu
je, atsakomosios - rugsėjo 29 d. Ro
terdame.

"Romaro“ nesėkmė 
Švedijoje

Švedijoje vykusiose UEFA taurės 
turnyro preliminaraus etapo atsa
komosiose rungtynėse Mažeikių 
“Romar“ pralaimėjo Stokholmo (Sol- 
nos) AI K rezultatu 0:2.

Tarptautinis 
rankinis Kaune

Rugsėjo 2-10 dienomis Kauno 
sporto halėje ir Mastaičių žemės 
ūkio mokyklos salėje vyksta Euro
pos II merginų čempionato finalo 
varžybos. I finalo turnyrą po atran
kos varžybų pateko 12 valstybių 
rankininkės iki 18 metų. “A“ pogru
pyje žaidžia Austrijos, Čekijos, 
Kroatijos, Norvegijos, Slovakijos ir 
Ukrainos rinktinės, ”B“ pogrupyje - 
Danijos, Lietuvos, Rumunijos, Rusi
jos, Turkijos, Vengrijos rinktinės. 
Lietuvos rankininkės, kaip varžybų 
šeimininkės, į stipriausiųjų tarpą 
pateko be išankstinių varžybų.

Pirmajame Europos rankinio 
čempionate prieš dvejus metus 
Vengrijoje lietuvaitės sužaidė ne
sėkmingai, tik per pirmas rungtynes 
nugalėjo vengres, kitas rungtynes 
jos pralaimėjo ir užėmė aštuntąją 
vietą. Tada pirmąsias vietas pelnė 
Norvegija, Danija ir Vokietija. 
Norvegija, Danija, Vengrija, Aust
rija ir Lietuva šiame čempionate 
dalyvaus antrą kartą. Apie čempio
nato rezultatus pranešime kituose 
”EL“ numeriuose.

Dviem taikliais metimais 
Š. Marčiulionis 
atidarė valkų 

krepšinio mokyklą

Rugpjūčio 28 d. Vilniuje atidary
ta Šarūno Marčiulionio vaikų krep
šinio mokykla. Iškilmėse be Lie
tuvos prezidento A. Brazausko, kitų 
valdžios ir sporto vyrų dalyvavo 
svečiai iš JAV - “Golden State 
Warriors“ treneris asistentas Donas 
Nelsonas, “Apple Macintosh“ kom
piuterių išradėjas Steve'as Woz- 
niakas (beje, prieš keletą dienų 
padovanojęs mokyklai 10 naujausių 
kompiuterių). Po iškilmingų kalbų, 
sveikinimų, artistų pasirodymų vie
toj įprastinio tokia proga juostos kir
pimo buvo "krepšių atrišimas“. Š. 
Marčiulionis du kartus iš dviejų 
įmetė į dar užrištus krepšius ka
muolį, simboliškai skelbdamas mo
kyklos atidarymą.

Mokyklos šūkis - “Būk savo va
lios viešpats ir sąžinės vergas“. Ša
rūnas Marčiulionis sakė, kad jos 
tikslas - ne tik išmokyti vaikus 
žaisti krepšinį, bet ir ugdyti dvasin
gą, protaujantį sportininką. Naujoji 
mokykla - sporto kompleksas su 
trimis krepšinio aikštelėmis ir kom
piuterizuotomis klasėmis. Čia galės 
mokytis 400 berniukų.

Šarūnui Marčiulioniui staty
bininkai įteikė simbolinį mokyklos 
raktą.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Kiekvienais 
metais tuntas 
surengia daug 
žygių į įvairius 
Lietuvos kam
pelius. Pagrin
dinė tunto me
tinė stovykla 
rengiama Ker

navėje. Šį kartą ji savaitę vyko va
saros pabaigoje už poros kilometrų 
mo Kernavės miestelio. Stovyklos 
atidarymo metu dalyvavo net 112 
skautų, tarp jų grupė Vokietijos skau
tu S Kaselio. Jie atvežė labdaros - in
validų vežimėlių. Vieną dieną vokie
čių skautai mokė mūsiškius, kaip pa 
fėti žmonėms su negalia. Beje, per
ai "Kernavės“ tuntas į savo gretas 
ritme paauglį invalido vežimėlyje.

Stovyklai buvo ruoštasi ištisus 
metus, todėl kiekvieną dieną skautai 
turėjo įdomių ir naudingų užsi
raunu. Jie tvarkė Kernavės pi ha
fnius. Maistą stovyklautojai virė 
oriškoje virtuvėlėje ant ratų. Vaka
ris susirinkdavome prie didžiojo 
ažo. Čia šokdavome, dainuodavo- 
* ir 11. Garsūs šūkiai nuskambėda- 
1(1 net iki Kernavės. Svečius ir atva- 
riavusius aplankyti savo vaikus tė
čius stebino įdomūs ir gražūs

Skautų rikiuotėje. Autorius nuotr.

skautiški įrengimai: vartai, tvoros, 
stalai, kryžiai, suolai ir t. t. Beveik 
viskas buvo surišta virvėmis, nepa- 
naudojant vinių.

Stovykloje skautai gyveno pas- 
tovyklėmis: seserijos, brolijos, sve
čių, kandidačių į vyr. skautes ir kan
didatų į skautus vyčius, {domu, jog 
tai pirmoji pokario Lietuvoje kandi

datų į skautus vyčius karta, kuri visos 
stovyklos metu praėjo tradicinę kan
didatų programą. Vilniaus skautų 
vyčių būrelis pasipildė 7-iais broliais. 
Stovyklos metu padidėjo ir pats tun
tas - dabar “Kernavės“ tunte yra 104 
skautai ir skautės.

Alkas Paltarokas
Skautas vytis

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gami

namus vaistus. (Jei vaistų pavadinimas žinomas - receptai ne
reikalingi).

MAISTAS - praktiškas ir įvairus siuntinys Nr. 11. 2 I valgo
mosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausai
nių, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS - parduodame ir pristatome 
OPTIMA rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu - £160.

Rašomoji juostelė (cartridge) - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (cartridge) 2 - £4.00.
PINIGINĖS DOVANOS - pervedame pinigines dovanas tuo

jau gavus užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pristaty
mo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis - £15.00

BALTIC STORES & Co.
Z. Juras & A. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
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LONDONE
METINIS LIETUVIŲ 

ŠV. KAZIMIERO KLUBO
SUSIRINKIMAS

Klubo narių metinis susirinkimas 
įvyks rugsėjo 18 dieną, sekmadienį, 
14 vai. 30 min. parapijos menėje, 21 
The Oval, London E2 9DT.

Susirinkimo darbotvarkėje - klubo 
valdybos narių pranešimai apie klubo 
veiklą 1993-1994 m., valdybos rinki
mai, kiti klubo reikalai.

Klubo nariai, neatnaujinę savo 
nario kortelės, negalės dalyvauti 
rinkimuose.

EUROPEAN LIAISON GROUP
Kaip jau anksčiau rašyta ’’Euro

pos lietuvyje“, prieš Europos parla
mento (EP) rinkimus nevyriausybinė 
europiečių bendradarbiavimo ir pasi
keitimo informacija organizacija 
European Liaison Group (ELG) iš
siuntinėjo visiems Jungtinės Karalys
tės kandidatams į EP atsišaukimą ir 
klausimų lapus, kokią poziciją jie

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

Įėjimas iš Hackney Road. 
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - rugsėjo 4 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - rugsėjo 11 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Bradforde - rugsėjo 11 d., 12.15 

vai.
Eccles - rugsėjo 11 d., 12.15 vai.
Stoke on Trente - rugsėjo 11 d., 

14.30 vai., Šv. Vulstane.
Derbyje - rugsėjo 17 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - rugsėjo 18 d., 

11.15 vai., Židinyje.

ETUVIS

užims Europos Parlamente, jeigu ten 
bus išrinkti, Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių atžvilgiu, kol tos šalys dar 
nėra pribrendusios būti Europos Są
jungos narėmis. Atsakymų rezultatai 
tokie: iš konservatorių kandidatų at
sakė tik 2%, darbiečių - 7%, liberalų 
- nė vienas.

ELG kartu su Europos Sąjūdžiu 
išleido brošiūrą anglų kalba apie 
Europos Sąjungą, kuri bus platinama 
per European Liaison Group suda
rančias bendruomenes ir Europos 
Sąjūdžio skyrius Europos Sąjungoje.

Vokietijos katalikų centro komi
tetas atsiuntė savo brošiūrą ”On the 
Way to a New Europe“ ("Pakeliui į 
naują Europą“). Ji parengta vokie
čiams jų būsimų rinkimų šį rudenį 
proga. Ta brošiūra artima ir Lietuvai, 
nes vokiečiai perpasakoja, ką patyrė 
po komunistinio laikotarpio, susi
jungdami su Rytų dalimi.

Stasys Kasparas

MANČESTERYJE
KLUBO NARIŲ BALIUS
Rugpjūčio 20 d. ML Soc. klubas 

surengė metinį klubo narių balių- 
pobūvį, jame dalyvavo daug narių ir 
svečių. Kartu paminėta mūsų klubo 
įsisteigimo 45 metų sukaktis ir 47 
metų sukaktis, kai atvykome į šį 
kraštą apsigyventi. Be to, prisiminta 
ir klubo pastato 111 metų sukaktis.

Pobūvį pradėjo ir jam vadovavo 
klubo pirmininkas A. Podvoiskis. Jis 
pasveikino susirinkusius ir sukalbėjo 
vaišių palaiminimo maldą. (Mūsų 
kan. V. Kamaitis tą dieną išvyko į 
Šakius atostogų.) Pobūviui puikų 
maistą pagamino ir patarnavo B. 
Kupstienė su pagalbininkais, už tai 
esame dėkingi.

Vaišių metu pirmininkas pasakė 
kalbą, joje nusakė klubo atsiradimo 
aplinkybes ir kokią praktišką naudą 
davė klubas lietuvių bendruomenei. 
Šis klubas įsteigtas 1949 m. sausio 8 
d. Prieš atvykstant mums į Mančes
terį, senosios emigracijos lietuviai čia 
turėjo ne vieną klubą. Paskutinis tu
rėtas buvo per mažas ir mūsų nesu
talpino, todėl klubui buvo nupirktos 
dabartinės patalpos. Šis klubas yra 
antrieji mūsų namai. Juose esame 
praleidę daug laiko. Čia vyksta lietu
vių kultūrinė ir organizacinė veikla, 
rengiami įvairūs pobūviai, privatūs 
baliai, kviečiami susirinkimai, minė
jimai, susitikimai. Klubas rėmė ir re
mia visokią lietuvišką veiklą, Lietu
vą, davęs tiems reikalams nemažai

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

KURŠĖNIEČIŲ PADĖKA
Šią vasarą Kuršėnų vaikų glo

bos namuose lankėsi Britų-lietuvių 
pagalbos fondo vaikams Lietuvoje 
sekretorė ir reikalų vedėja ponia 
Hilda Piščikienė su savo vyru (gy
venusiu Kuršėnuose). .

Svečiai paliko ne tik širdies šilu
mos, bet ir materialinę dovaną- 
siuntą.

Mieli ponai Hilda ir Vacy, su di

Hilda Piščikienė su savo vyru Vaciu Lietuvoje 1994 m.

šalpų. Prisimintos pavardės tų, kurie 
labiausiai pasidarbavo perkant ir iš
laikant šį klubą. Pirmininkas padėko
jo visiems, kurie per 45 metus vieno
kiu ar kitokiu būdu padėjo ir padeda 
išlaikyti mūsų klubą.

Pirmininko žodį angliškai paaiški
no ir porą anekdotų pasakė klubo vi
cepirmininkas H. Vaineikis.

Pirmininkas užpūtė torto žvakutes 
ir perpjovė tortą. Visi sugiedojo "Il
giausių metų“ ir palaikė tostą už sėk
mingą klubo ateitį.

Pobūvis praėjo visų pakilioje nuo
taikoje. Visi šauniai padainavo ir 
linksmai praleido laiką.

A. P-kis

RENGINIAI
Rugsėjo 8 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakare, DBLS Mančesterio skyrius 
lietuvių klube rengia Tautos šven
tės minėjimą

Paskaitą skaitys A. Bruzgys. Bus 
meninė dalis.

Prašome visų gausiai dalyvauti 
minėjime.

DBLS Mančesterio skyriaus valdyba 
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS - 
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS 

BRITANIJOJE

Tradicinis sąskrydis įvyks šeštadienį 
rugsėjo 17 d., 18.30 vai.

Lenkų socialinio klubo patalpose, 
Stafford Road, Wolverhampton.

Šių metų sąskrydis išeiviams 
yra ypatingai svarbus, 

nes tuo pažymėsime 50 metų 
Lietuvos apleidimo sukaktį.

Ta proga visa programa bus atlikta 
Didžiosios Britanijos lietuvių jėgomis.

Programoje dalyvaus:
Londono Maironio mokyklos mokiniai ir mokytojai 

Gloucesterio šokių grupė „Baltija“, 
ansamblis „Gimtinė“ iš Londono ir Nottinghamo,' 

choras „Gintaras“ iš Nottinghamo.

Veiks Rūtos Popikienės audinių ir rankdarbių paroda.

Rengėjai -
DBLS Wolverhamptono skyrius ir DBLS Centro valdyba
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džiule pagarba ir dėkingumu reiš
kiame padėką už Jūsų gerą valią 
mūsų vaikų globos namų auklėti
niams.

Linkime Jums geros sveikatos ir 
didelės sėkmės Jūsų kilniame darbe.

T. Rudzinskas
Kuršėnų vaikų globos 

namų direktorius

DERBY
Pranešame, kad yra rengiama 

ekskursija į tradicinį DBLS są
skrydį Wolverhamptone š. m. rug
sėjo 17 d.

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į skyriaus sekretorių 
p. A. Tirevičių tel. 0332 517320.

NOTTINGHAME
EKSKURSIJA Į TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ - 

METINĮ SĄSKRYDĮ
Nottinghamo DBLS skyriaus val

dyba ruošia savo nariams ekskursiją į 
tradicinį sąskrydį Wolverhamptone. 
Išvyksime punktualiai rugsėjo 17 d. 
16 vai. iš nuolatinės išvykimo vietos, 
prie Salutation Inn, Maid Marian 
Way. Autobusas, kaip visuomet, sus
tos Derby Road paimti tos apylinkės 
važiuotojus.

Kelionės kaina £5.00. Prašome 
sumokėti iki rugsėjo 10 d. Užsira
šyti pas valdybos narius arba te
lefonu: I. Damaševičius 505686.

DBLS Nottinghamo valdyba
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PASAULYJE
Popiežiaus vizito į 
Sarajevą programa

Vatikano Spaudos salėje buvo pri
statytos Šv. Tėvo kelionių į Sarajevą 
ir į Zagrebą programos. Rugsėjo 8 
dieną, 8 valandą ryto Romos laiku, 
Šv. Tėvo lėktuvas turėtų pakilti iš 
Romos Ciampino aerouosto ir po va
landos nusileisti Jungtinių Tautų tai
kos kontingento karių kontroliuoja
mame Sarajevo aerouoste. 10 valan
dą 30 minučių numatytas Popiežiaus 
vizitas pas Bosnijos Hercegovinos 
prezidentą Alia Izetbegovič. 11 va
landą 45 minutės Sarajevo čiuožimo 
stadione turėtų prasidėti Šv. Tėvo 
aukojamos Mišios. Jonas Paulius II 
Sarajevo kunigų seminarijos patalpo
se turėtų susitikti su kitų Bosnijos 
Hercegovinos tikybų atstovais. Nu
matytas trumpas Popiežiaus vizitas 
Sarajevo Švenčiausiosios Jėzaus šir
dies katedroje.

Po dviejų dienų Popiežius grįš į 
Balkanus: rugsėjo 10 ir 11 dienomis 
lankysis Chorvatuos sostinėje Zagre
be. Čia atskridęs 17 vai. 30 min. Po
piežius, kaip paprastai, pabučiavęs 
žemę, pasakys kalbą. Vakare Merge
lės Marijos Dangun Ėmimo katedro
je vadovaus Mišparams, kuriuose da
lyvaus arkivyskupijos kunigai, vie
nuoliai, vienuolės ir seminaristai.

Kitą dieną, rugsėjo 11-ąją, Jonas 
Paulius II aplankys Chorvatuos pre
zidentą. Miesto stadione įvyks Šv. 
Tėvo vadovaujamos Zagrebo arki
vyskupijos įkūrimo 900 metų jubilie
jaus uždarymo Mišios; jų metu Po
piežius pasakys pamokslą. Po Mišių 
kartu su jų dalyviais Jonas Paulius II 
sukalbės sekmadienio vidudienio 
maldą. 17 valandą 30 minučių Za
grebo aerouoste prasidės atsisveiki
nimo ceremonija.

Ilgas sugrįžimas
Spoleto mieste, Italijoj, įvyko Šv. 

Ponciano relikvijų grąžinimo iš 
Olandijos iškilmės. Šventasis Poncia- 
nas buvo nukankintas II amžiaus vi
dury. Kaip teigia tradicija, jis - jau
nuolis, pasaulietis, pasipriešinęs iŠ 
Romos atsiųstam imperatoriaus val
dininkui - krikščionių persekiotojui, 
buvo žiauriai nukankintas. Pasibai
gus persekiojimams, jo palaikai buvo 
iškilmingai palaidoti IV amžiuje pa
statydintoje katedroje. 966 metais 
Utrechto vyskupas Balderik - karštas 
Šv. Ponciano garbintojas - jo palai
kus išsivežė į Olandiją. Dabar, pra
ėjus daugiau negu tūkstančiui metų. 
Šv. Ponciano palaikai grąžinami į jo 
gimtąjį miestą.

Ne visi Europoje gerai 
gyvena

50 milijonų žmonių dvylikoje 
Europos Sąjungos valstybių šiuo 
metu gyvena žemiau oficialiai nus
tatytos skurdo ribos. Šiuos duomenis 
paskelbė Italijos vidaus reikalų mi
nisterijos vadinamoji socialinių poli
tikų laboratorija.

Pagrindinės materialinio skurdo 
priežastys yra bedarbystė, visuome
nės senėjimas (mažo gimstamumo 
sąlygotas progresyvus visuomenės 
vidutinio amžiaus didėjimas), šeimų 
krizė ir imigracija.

Kai kuriose Vakarų Europos vals
tybėse taip išaugo pensininkų skai
čius, kad mokesčiai, kuriais apkrau
nami darbingo amžiaus žmonės, 
nesugeba padengti draudimo įstaigų 
ir pensijos fondų išlaidų. Šiaurės- 
Vidurio Europos valstybes: Belgija 
Olandiją, Liuksemburgą pastaruoju 
metu ištiko didelė šeimų krizė 
Lengviau degraduoja ir patenka! 
skurdą išsiskyrę ir šeimoms skirtų 
socialinių garantijų netekę asmenys. 
Vakarų Europos valstybėse šiuo 
metu gyvena keliolika milijonų imi
grantų, kurių tik nedaugelis sugebėjo 
visiškai integruotis į gyvenamo 
krašto visuomenę. Likusiųjų daugu
ma gyvena skurde.

Vatikano radijo lietuviškų loA 
redakcijos žinios
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