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Minėjimas Londone
Rugsėjo 6 d. Latvių namuose
Londone Estijos, Latvijos ir Lietuvos
ambasados suruošė minėjimą Rusijos
okupacinės kariuomenės išvedimo iš
Baltijos kraštų proga.
Prie durų svečius pasitiko ir pa
sveikino trys Baltijos kraštų amba
sadoriai. Minėjime dalyvavo apie 80
svečių. Tarp jų matėme buvusią Bri
tanijos ministrę pirmininkę Mar
garet Thatcher, Britanijos-Lietuvos
draugijos pirmininką Lordą Ennals,
Serą Benett, prie dvidešimt reziduo
jančių Londone kitų kraštų ambasa
dorių ir ambasadų aukštesnių pa
reigūnų.
Be Baltijos kraštų ambasadorių
dalyvavo ambasadų patarėjai, atašė
su poniomis ir tarnautojais. Minėjime
buvo pirmasis po Nepriklausomybės

atkūrimo Lietuvos ambasadorius Bri
tanijoje Vincas Balickas. (Gaila, kad
ponia Balickienė negalėjo dalyvauti,
ji po operacijos ligoninėje, taisosi.)
Taip pat dalyvavo išeivijos Britani
joje bendruomenių organizacijų ats
tovai ir kiti svečiai.
Priėmimo dalyviai pasivaišino
lengvais užkandžiais ir vynu.

Klemensas Tamošiūnas
Eltos korespondentas Londone
ELR: 6 puslapyje spausdiname
Lietuvos Respublikos ambasadoriaus
Jungtinėje Karalystėje Raimundo
Rajecko atsakymus į klausimus,
pateiktus jam rugsėjo pradžioje prieš
išvykstant iš Vilniaus į Londoną. 7-8
puslapyje skelbiame žinių apie lietu
vių gyvenimą Londone.

Rugsėjo 17 dįeną
yVolverhamptone -

Kristaus bei Šv. Mergelės Marijos
paveikslais altoriaus aukojo Elko
vyskupijos pagalbinis vyskupas Ed
vard Samsel ir Punsko kunigas V.
Vyrauskas. Lenkiškai lietuviams pa
mokslą sakė (tiesa, jo kalbą vertė
jaunas iš Romos seminarijos grįžęs
busimasis kunigas R. Zdanys) ir vi
sokeriopos sėkmės linkėjo vyskupas
E. Samsel.
Sugiedota "Marija, Marija...“ ir
žmonių minia plūsteli į ant kalno be
sipuikuojančią naują mokyklą. Tra
dicinę juostą kerpa mūsų ministras,
Lenkijos švietimo ministerijos atsto
vas, mokyklos direktorė. Videoka
merų ir fotoaparatų užfiksuotos isto
rinės akimirkos. Diena anksčiau jos
buvo fiksuojamos Vilniuje, atidarant
lenkams 1470 vietų vidurinę Jono
Pauliaus 11 vardu pavadintą mokyklą
Justiniškėse.
Lietuvos ministras, kreipdamasis į
susirinkusiuosius, perdavė Lietuvos
Respublikos Prezidento A. Brazaus
ko, Ministro pirmininko A. Šleževi
čiaus gerus žodžius šiai mokyklai,
linkėjo jai būti mokslo ir kultūros ži
diniu, žadėjo padėti ir vadovėliais, ir
mokytojais. Beje, šiai mokyklai Lie
tuvos švietimo ministerija jau rugsėjo
2 d. atvežė 7 pundus knygų. Ne ma
žiau grožinės literatūros bei "Lėgo“
žaislų atgabeno Regioninių problemų
ir tautinių mažumų departamentas.
Šios mokyklos atidarymą geros
bendradarbiavimo pradžios faktu pa
vadino Lietuvos ambasadorius Lenki
joje A. Valionis. Prisiminęs Lietuvos

čia labai laukėme, mes jūsų visų la
bai pasiilgome.
- Sveikinu visus, kurie ketverius
metus laikėsi šio plataus sijono, nuoširdžiai šypsojosi į savo globą
pirmokėlius priimanti mokytoja Sta
sė Rožienė.
Tuo tarpu dvyliktos klasės auklė
toja Irena Potašenko paprašė prieš sa
lę išeiti Antanėlį Gubanovą, kuris iš
vakarėse buvo sutikęs mokytoją, su
žvarbusią, šiek tiek negaluojančią, to
dėl nuliūdusią. Čia, mokyklos kieme,
berniukas iš Teberdos ištiesęs baltą
Kaukazo kalnų akmenėlį, ir įvykęs
stebuklas! - šiluma plūstelėjusi moky
tojos širdin. Dabar paklaustas, ar su
pranta, kokį stebuklą padaręs, Anta
nėlis trumpai atsakė - ne. Ir salė dėl to
nė kiek nesistebėjo, kaip nesistebėjo
ir pati mokytoja, kad kol kas Antanė
lis dar nežino, ką reiškia gintaras, ku
rio po kruopelę buvo paprašytas do
vanoti kiekvienam pirmokėliui... Ir
buvo jauku ir gera regėti, kaip tie sau
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BRITANIJOS
LIETUVIŲ
SĄSKRYDIS.
Jis ypatingas tuo,
kad bus pažymėta
sukaktis,
kai tūkstančiams
tautiečių prieš 50 metų
teko palikti
Tėvynę.

Sąskrydžio programa 8 puslapyje.
Rusijos Federalinio Susirinkimo Federacijos .Tarybos pirmininkas
V. Šumeika (dešinėje) su Lietuvos Seimo pirmininku Č. Juršėnu.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

ir Lenkijos draugiško bendradarbiavi
mo sutartį jis teigė, kad 13, 16 tos su
tarties punktai leidžia padaryti tai, kas
dar nepadaryta. Reikalai, anot jo, ju
da, tik nereikia duot jiems sustoti. Su
valkų krašto švietimo kuratorius J.
Zelinskis skundėsi, kad sunku esą sta
tyti mokyklas, kuriose mokosi mažai
vaikų (primintina, kad Lietuvoje to
kių mokyklų lenkams yra ne viena!)...
Iškilmingoji dalis, kaip ir įprasta,
baigta mokinių koncertu. Sėdėjai,
klauseisi ir žavėjaisi jais, tais lietu
viukais, atkirstais valstybinių sienų.
Girdėjai jų pro literatūrinę kalbų pra
sikišančių dzūkišką tartį ir kartu no
rėjai dainuoti: "Už aukštų kalnelių
mano tėviškėlė“.
Gal kiek nuotaiką drumstė mo
kyklos direktorės lenkiški kreipimaisi
į susirinkusiuosius, bet... pakalbėjus
su Juozu Šimčiku, 6 klasės mokiniu,
nuotaika giedrėjo. Vaikas, kaip ir visi
čia kalbantieji, laukė rugsėjo (paly
gink mūsų kai kurių laikraščių
žinutes, kad vaikai nenori eiti į mo
kyklą). Drauge su Juozu į Vidugirių
aštuonmetę eis jo sesutė Aldutė ir
brolis Vitas - į 8 klasę, dvynukai Ta
das ir Jonas - į 1 klasę, o brolis Jonas
-jau Punsko Kovo 11-osios gimnazi
jos antrokas. 6 vaikai šeimoje ir visi
mokosi. O Kliučnikų 5 vaikai jau
baigė tą pačią mokyklą ir dirba na
muose, Alvydas dar mokysis.
Linkėdami geriausios kloties atsi
sveikinome su lietuviškos mokyklos
mokiniais, mokytojais.

Alfonsas Kairys

Stebuklas ir Antanėlis iš Teberdos
Salėje skambėjo Lietuvos kariuo
menės garbės orkestrantų ringuojami
maršai. Justinas Jonušas, orkestro
dirigentas, vėliau pasakys, jog iki
karo Lietuvoje būta net šešių panašių
orkestrų, jog smagiausius ir iškilmin
giausius maršus kūręs Bronius Jonu
kas, 1932 metais laimėjęs premiją...
- Šiandien mes, kaip ir jūs, esame
pirmokėliai, - sakė Justinas Jonušas,
kreipdamasis į būrį šventiškai nusi
teikusių mergaičių ir berniukų, kurių
šiemet į Lietuvių namus suvažiavo
per 130, kuriuos čia mokys 23 moky
tojai. - Mes pirmą kartą dalyvavome
Pasaulio lietuvių dainų šventėje, kaip
irjūsų mokyklos šokėjai...
■Vieniems šis rugsėjis Lietuvių
namuose pirmas, o kitiems - čia, mū
ši mokykloje, paskutinis, nes po de
šimties mėnesių abiturientai gaus
brandos atestatus, - sveikindamas
moksleivius ir pedagogus, mamytes
ir tėvelius, kalbėjo mokyklos direkto
rius Alfonsas Rudys. - Mes jūsų visų

Vilniuje A. Šumeika_gražiai
kalbėjot >3.a i
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Vidugirių kaimo šventėje
Rugsėjo 2-ąją 10 vai. link Vidugi
rių kaimo Lenkijoje bažnyčios judėjo
ne pavieniai žmonės, o jų grupelės,
ant kalnelio išsirikiavo lengvieji
automobiliai su lenkiškais ir lietuviš
kais valstybiniais numeriais.
Bažnyčioje galėjai matyti Lietu
vos švietimo ir mokslo ministrą H.
Domarką, Prezidento patarėją A.
Matulionį, Regioninių problemų ir
tautinių mažumų departamento prie
LR Vyriausybės atstovus A. Antanai
tį ir A. Kairį, Lenkijos švietimo mi
nisterijos bendrojo lavinimo mokyk
lų departamento direktorių M. Sa
wicki, Lietuvos ambasadorių Lenki
joje A. Valionį, naująjį konsulą Sei
nuose V. Povilionį, Lenkijos amba
sados Lietuvoje pirmąjį sekretorių
W. Wroblewski, Lenkijos lietuvių
bendruomenės pirmininką S. Paran
sevičių, Vidugirių aštuonmetės mo
kytojus, mokinius, jų tėvelius.
Sv. mišios buvo skirtos Vidugirio
aštuonmetės mokyklos atidarymui.
Nepamirštami tos lietuviškos mokyk
los vargai: ji išdygo iš pasienio karei
vinių arklidžių 1958 m. Seną rūbą
neilgai benešiosi, mokykla prašėsi re
montuojama, tačiau lėšų nebuvo.
1979 m. I-III klasės iškeliamos į Va
lsčiaus butą mokytojų name, vėliau
■ rastos patalpos bibliotekoje kaimo
svetainėje, galiausiai 1993 m. rugsėjo
17 d. padedamas kertinis akmuo nau
jam pastatui. Mažiau nei per metus
išdygsta tikra lietuviška mokykla...
Mišias prie dar neįrengto, žalia me
džiaga drapiruoto ir papuošto Jėzaus
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lės lašeliai, mokytojos Irenos surinkti
per atostogas prie Baltijos jūros, spin
di vaikų delnukuose.
Su mokslo metų pradžia Lietuvių
namų Vilniuje auklėtinius ir auklėto
jus sveikino Seimo narė, Igarkos
tremtinė Nijolė Ambrazaitytė. Kaip
malonu, kad jūs čia mokate daryti
stebuklus! Stebuklų reikia mums vi
siems! Stebuklų reikia Lietuvai! - sa
kė ji.
Iškilmės baigėsi, ir mokytojai jau
kviečia į klases savo buvusius ir būsi
mus auklėtinius. Tik kai tarpduryje
mane sustabdė moters nedrąsus, ru
siškai tartas klausimas, o kur renka
si... klasė, supratau direktoriaus pavadotuojos Apolonijos Visockytės
rūpestį, jog ne visi tėveliai vis dėlto
mus suprato kalbant lietuviškai. Ge
ras tas rūpestis - juk tam ir Lietuvių
namai jau penktas ruduo kviečia po
Rytų kraštus išsklaidytus savo vai
kus.

Salomėja Čičiškina

Lietuvoje porą dienų su oficialiu
vizitu lankėsi Rusijos Federalinio su
sirinkimo Federacijos Tarybos pirmi
ninkas Vladimiras Šumeika. Parla
mento aukštesniųjų rūmų vadovu jis
išrinktas šiemet sausio mėnesį po
pernykščių rinkimų į Rusijos Federa
cijos Tarybą ir Dūmą, išvaikius anks
tesnius parlamentarus.
Vizito metu V. Šumeika Vilniuje
susitiko su aukščiausiais Lietuvos pa
reigūnais, todėl, pasak jo, buvęs per
žengtas parlamentinis lygis ir svarstyti
tarpvalstybiniai santykiai. Kaip pa
stebėjo "Lietuvos rytas“, V. Šumeika
prikalbėjo daug komplimentų Lietu
vos sostinei, Trakams, kur jis irgi lan
kėsi, šalies vadovams ir net opozicijos
lyderiui, tad iš pirmo žvilgsnio nebuvo
panašus į Rusijos imperinės politikos
tęsėją. Rusijos valdžios atstovas
pripažino, jog Maskva uždelsė su
teikdama Lietuvai didžiausio palan
kumo prekyboje statusą, kurio, beje,
taip nuolankiai prašo Vilnius. V. Šu
meika neigė, kad Rusija šiuo atveju
naudoja politinį spaudimą Lietuvai, ir
tvirtino, jog palankaus režimo sutartis
pradės veikti anksčiau nei bus susitar
ta dėl karinio tranzito. Svečias iš Mas
kvos spaudos konferencijoje sakė, kad
po susitikimo su Lietuvos premjeru
jam paaiškėję, jog rugsėjo 15 d. turėtų
būti patvirtintos pavojingų ir karinių
krovinių gabenimo per Lietuvos teri
toriją taisyklės. Anot V. Šumeikos,
jeigu jos atitiks tarptautines normas,
Rusija joms pritars ir jų laikysis, šitai
bus užfiksuota vyriausybių susitarime.
V. Šumeika spaudos konferencijoje
sakė, kad jam buvę įdomu kalbėtis su
V. Landsbergiu, todėl dvigubai pailgi
no susitikimo laiką. "Lietuvos opozi
cija civilizuota, konstruktyvi, ji klau
sosi argumentų. Landsbergį visi žino
kaip demokratijos garantą“, - sakė
svečias iš Maskvos. V. Landsbergis

pranešė spaudos atstovams, kad buvo
kalbėta apie Rusijos karinio tranzito
problemą, apie Karaliaučiaus padėtį
bei ateitį, taip pat apie Čečėniją.
Svečias iš Maskvos, spaudos kon
ferencijoje kalbėdamas apie Kalinin
grado srities demilitarizavimą, teigė,
kad ta sritis yra Rusijos dalis, todėl
kur ir kiek Rusijai laikyti kariuomenę
- jos vidaus reikalas. Vis dėlto jis pa
reiškė, kad kariškių skaičius tame re
gione bus mažinamas ir liks minimu
mas - 26 tūkst. (su šeimomis būtų 96
tūkst. žmonių). Dabar Kaliningrado
srityje gyvena milijonas žmonių. Ru
sijos atstovas pasisakė už kitų šalių
(konkrečiai minėjo Lenkiją ir Lietu
vą) investicijas tame krašte. Beje, bu
vo klausimas, kaip Rusijos parlamen
to aukštesniųjų rūmų vadovas vertina
iki šiol Lietuvai negrąžintų, jai iki
1940-ųjų priklausiusių pastatų Romo
je ir Paryžiuje likimą. V. Šumeika ža
dėjo kreiptis į Rusijos valdžią, kad tas
klausimas būtų palankiai išspręstas.
V. Šumeika kaip vieną iš sėkmin
gų vizito rezultatų pavadino susitari
mą su Seimo pirmininku Č. Juršėnu
sukurti Lietuvos ir Rusijos tarpparla
mentinę darbo grupę. Tikimasi, kad
ji padėtų geriau kontroliuoti, kaip
vykdomi abiejų vyriausybių priimti
nutarimai.
V. Šumeikos vizitas gana plačiai
buvo nušviestas Lietuvos spaudoje,
per televiziją. Kaip pastebėjo kai ku
rie komentatoriai, vizitas perdaug su
reikšmintas - ne vien todėl, kad jį patį
lydėjo gana didelė delegacija (12
žmonių), nemaža apsauga, net moto
ciklininkų eskortas, bet, matyt, svar
biausia - kažin ar toks svarus šio poli
tiko balsas Maskvoje, kad galėtų ge
rokai lemti Rusijos užsienio politiką?
O gal tai ženklas, kad Maskva nori
konstruktyviau bendrauti su Lietuva?

EU

Lietuva ir Vokietija bendradarbiaus
saugumo ir karinėse srityse
Rugsėjo 2 d. Vokietijoje Lietuvos
krašto apsaugos ministras L. Linkevi
čius ir Vokietijos Federacinės Res
publikos federalinės gynybos minis
tras Volkeris Ruhe pasirašė sutartį
dėl dviejų šalių ministerijų bendra
darbiavimo karinėje srityje.
Bendradarbiavimas vyks pagal at
skiras programas, kurios kasmet tiks
liai nustatomos ateinantiems metams
ir bendrais bruožais numatomos vė
lesniems. Suderintos programos tam
pa šio susitarimo dalimi.
Šalys taip pat pasirašė susitarimą
dėl tarpusavio oficialių darbo vizitų

organizavimo sąlygų. Numatytos pa
grindinės bendradarbiavimo formos:
aukšto rango karinių bei civilių Fede
ralinės gynybos ministerijos ir Krašto
apsaugos ministerijos atstovų ofi
cialūs ir darbo vizitai, atitinkamų ka
rinių institucijų kontaktai, dalyvavi
mas kursuose, praktikos darbuose,
seminaruose, laivų ir karo lėktuvų vi
zitai ir kt.
Lietuvos krašto apsaugos minist
ras sakė, kad Vokietija žada praktiš
kai remti Baltijos šalių bataliono kū
rimo programą.
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Lietuvos delegacijos
susitikimai NATO ir VES
Rugsėjo 5 dieną NATO būstinėje
Briuselyje įvyko Lietuvos Respubli
kos ir NATO delegacijų susitikimas,
kuriame svarstytas NATO ir Lietu
vos individualios partnerystės pro
gramos projektas. Susitikime aptartas
praktinio bendradarbiavimo renginių
organizavimas pagal programą ’’Part
nerystė taikos labui“.
Lietuvos delegacijos vadovas, už
sienio reikalų ministerijos sekretorius
Albinas Januška pasakė, jog Lietuva
sieks, kad besiformuojantys dvišaliai
ryšiai su NATO dar labiau išryškintų
šios tarptautinės organizacijos ir mū
sų šalies santykių individualumą, aiš
kiau suformuluotų bendradarbiavimo
tikslus ir prioritetus. A. Januška ak
centavo, kad Lietuvai Partnerystės
programa ir jos įgyvendinimas - tai
tarpinis žingsnis siekiant visiškos
narystės Aljanse. A. Januška taip pat
pabrėžė, jog Lietuva stengiasi kiek
įmanoma labiau priartėti prie NATO
naudojamo standartizacijos lygio
karinio valdymo srityje, siųsdama sa
vo karines pajėgas kartu su NATO
daliniais dalyvauti taikos palaikymo
pratybose, vykstančiose šių metų
rugsėjo-spalio mėnesiais Lenkijoje ir
Nyderlanduose, bei karinį laivyną
dalyvauti pratybose Šiaurės jūroje.
Šiomis akcijomis Lietuva taip pat
siekia įgyti aktyvaus partnerio sta-

tusą, kuris darytų įtaką NATO plėtimuisi.
Susitikime su NATO atstovais
taip pat dalyvavo Lietuvos generali
nio štabo viršininkas pulkininkas V.
Tutkus, Krašto apsaugos ministerijos
skyriaus vedėjas E. Bajarūnas, Lietu
vos atstovas ryšiams su NATO V.
Ušackas.
Rugsėjo 6 dieną A. Januška daly
vavo Baltijos valstybių ir Europos Są
jungos politikos direktorių pasitarime.
Šis vyresniųjų pareigūnų susitikimas
yra nauja politinio dialogo su Europos
Sąjunga forma. Jame svarstyti toles
nio ES ir Baltijos šalių suartėjimo,
santykių su Rusija, Ukraina klausimai,
aptartas pasirengimas ESBK Peržiū
ros konferencijai ir Europos Stabilu
mo pakto problematika. Po šio susi
tikimo A. Januška kartu su pulkininku
V. Tutkum lankėsi Vakarų Europos
Sąjungos (VES) būstinėje, kur su šios
organizacijos generalinio sekretoriaus
pavaduotoju H. Holthof aptarė Lietu
vos ir VES bendradarbiavimą.
Lietuvos generalinio štabo virši
ninkas pulkininkas V. Tutkus taip pat
lankėsi NATO Jungtinių karinių pa
jėgų štabe Monse, kur aptarti NATO
ir Lietuvos karinio bendradarbiavimo
klausimai.
LR URM informacijos ir spaudos
skyrius

Keliais sakiniais

nes, tobulinti sienos apsaugos siste
mą naudojant radijo ryšį. Anksčiau
šalies susisiekimo ministerija, Šiaulių
miesto savivaldybė ir dvi JAV kom
panijos pasirašė ketinimų protokolą
Zokniuose buvusioje lėktuvų remon
to bazėje įsteigti gamybą, kuri re
montuotų ir ’’Boeing“ lėktuvus.
O Teisiami ’’liaudies gynėjai“. Lietu
vos Aukščiausiajame Teisme pradėta
nagrinėti pirmoji baudžiamoji byla,
kurioje keturi asmenys kaltinami pa
gal 1992 m. priimtą įstatymą dėl at
sakomybės už Lietuvos gyventojų
genocidą. Bylą teismui pateikė Ge
neralinės prokuratūros specialiųjų
tyrimų skyrius. Kaltinamojoje išva
doje minimas epizodas 1945 m. ge
gužės 17 d., kai grupė ’’liaudies gy
nėjų“ Zarasų rajono Antazavės vals
čiuje nužudė 56 metų žmogų, 23
metų nėščią moterį ir 6 mėnesių vai
ką, padegė namą ir sudegino visus
lavonus, o nuo dūmų užtroško vienas
rūsyje pasislėpęs jaunuolis. Tardymo
metu nė vienas iš keturių kaltinamųjų
nepripažino savo kaltės.
O Užpultas Seimo narys. į policiją
kreipėsi Algirdas Kunčinas, Seimo
LDDP frakcijos seniūno pavaduoto
jas, pranešdamas, kad vieną vakarą,
apie 22 valandą, Vilniuje, Karoliniškėse, netoli jo namų esančiame kie
me nepažįstami vyriškiai jį užpuolė,
sumušė ir atėmė pasą, Seimo nario,
vairuotojo pažymėjimus, taip pat
automobilio raktus ir techninį pasą.
□ l Klaipėdą plaukusiame Indijos
laive - marihuana. Kaliningrado
milicijos, kontržvalgybos ir muitinės
pareigūnai Indijos laive ”Dža Vikram“ aptiko didelę marihuanos parti
ją. Tikrinant laivo mechanizmus, ras
ta 10 celofane supakuotų marihuanos
ryšulių, iš viso sveriančių 236 kilo
gramus. Apie įtartiną krovinį milici
jai pranešė pats laivo kapitonas. ”Dža
Vikram“ iš Jamaikos plaukė į Klai
pėdą, pakeliui sustodamas Kalinin
grade ir Ščecine (Lenkija).
□ Bus tiriama Lietuvos geležinkelių
sutartis su Rusija. Po pasitarimo pas
Prezidentą darbo grupės su Nepri
klausomų valstybių sandraugos
(NVS) šalimis vadovas ambasadorius
V. Bulovas pranešė, kad teisininkai
įpareigoti ištirti Lietuvos geležinkelių
sutartį su Rusija. Prieš tai V. Bulovas
viešai pripažino, kad 1992 m. vasario
25 d. Lietuvos geležinkelių su Rusija
sudaryta sutartis dėl tarptautinio su
sisiekimo geležinkeliais ir jos prie
das, nustatantis atskaitymų tvarką,
prieštarauja Konstituciniam Aktui dėl
nesijungimo į postsovietines Rytų
sąjungas.

□ įsteigta tarpžinybinė komisija ko
vai su ekonominiais nusikaltimais
Dekretą dėl jos sudarymo pasirašė
prezidentas A. Brazauskas ir prem
jeras A. Šleževičius. Komisijos pir
mininku paskirtas vidaus reikalų mi
nistras R. Vaitekūnas, joje - ekono
mikos, finansų viceministrai, muiti
nių ir valstybės saugumo departa
mento, centrinės privatizavimo komi
sijos, valstybinės mokesčių inspekci
jos vadovai, prokuratūros, policijos ir
dar keli aukštus postus užimantys pa
reigūnai. Šiai komisijai Prezidentas
pavedė koordinuoti teisėsaugos, kitų
valstybės institucijų veiklą kovai su
ekonominiais nusikaltimais ir opera
tyviai joms vadovauti. Tuo pačiu de
kretu galios nebeteko keli Prezidento
dekretai dėl koordinacinės darbo
grupės ir koordinacinės grupės kovai
su organizuotu nusikalstamumu ir
korupcija sudarymo ir veiklos orga
nizavimo. Vienai iš jų vadovavo pats
A. Brazauskas, kitai - Seimo pirmi
ninko pavaduotojas E. Bičkauskas.
Prezidentas perspėjo, kad bus atleisti
prastai pareigas atlikę teisėsaugos
darbuotojai. Už kelių dienų į Vyriau
sybę buvo iškviestas VRM policijos
departamento generalinis komisaras
P. Liubertas. Po 15 min. pokalbio su
premjeru jis parašė pareiškimą, jog
savo noru ’’išeina į pensiją“. Mano
ma, kad artimiausiu metu bus pakeis
ta ir daugiau VRM pareigūnų.
□ Lietuvos ambasadorius prisistatė
Suomijos prezidentui. Lietuvos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Suomijoje Petras Auštrevičius įteikė
skiriamuosius raštus Suomijos prezi
dentui Martti Ahtisaari.
□ Iš Kauno - į Ciūrichą (Ziirich).
Ten pirmuosius keleivius nuskraidi
no ’’Lietuvos“ aviakompanijos lėktu
vas JAK-40. I Ciūrichą per Prahą iš
Karmėlavos aerouosto skrendama
triskart per savaitę (antradieniais, penk
tadieniais ir sekmadieniais). Bilietas
iš ten ir atgal kainuoja 1580 litų. Tai
šeštasis šios ’’Lietuvos“ aviakom
panijos reisas į Vakarus.
□ Domimasi Zoknių aerouostu.
Transnacionalinės kompanijos ’’Phi
lips Communication Systems“ atsto
vai iš JAV, taip pat Didžiosios Brita
nijos ’Trafalgar House“ bei dar poros
kompanijų specialistai iš JAV ir Suo
mijos domėjosi buvusio sovietinės
kariuomenės didžiausio Baltijos kraš
tuose aerodromo panaudojimo gali
mybėmis. ’’Philips Communication
Systems“ taip pat siūlo savo paslau
gas kompiuterizuoti Lietuvos muiti-

Narkotikai prie Šiaulių
’’Diena“ 09 02 išspausdino Sigito
Blėdos straipsnį ’’Ieškoma narkotikų
fabrikėlio“, kuriame rašoma apie
bandymą kultivuoti narkotikų planta
cijas Lietuvoje.
Praėjusį pirmadienį Šiaulių rajo
no policijos komisariato darbuoto
jai, nuvykę į Meškuičių apylinkę,
įsitikino, jog pranešimas apie aguo
nų plantaciją teisingas - tarpumiškyje prie Tautinių kaimo plytėjo
daugiau negu 3 hektarų aguonų lau
kas, ten pat stvovėjo ir kilnojamas
sargo namelis. Pirmieji šią plantaci
ją pastebėjo ir davė žinią SKAT-o
61-ojo bataliono savanoriai. Jie,
eidami į Strazdų šaudyklą, ir aptiko
šį aguonų plotą, matė jame dirban
čius kelis vyrus. Turbūt Siejau buvo
spėję dalį aguonų sudoroti: daugelis
stiebelių nurauta, dalis sargo name
lyje pamesta, o dar daugiau spėta iš
gabenti. Aguonos, atrodo, sėtos sė
jamąja mašina, dalis pasėlio buvo
nuravėta.
Pasiteiravus aplinkinių gyven
tojų, sužinota, kad čia darbavosi
kažkokie žmonės iš Šiaulių. Dabar
policija aiškinasi, kas šios žemės sa
vininkas ar nuomotojas, auginęs ža
liavą mirtį nešantiems narkotikams.

Tostai už vargšus
Vilniuje, Šiaurės miestelyje, atidaryti
Nakvynės namai, praneša Aldona
Atkočiūnaitė straipsnyje ’’Vilniaus
benamiams“ savaitraštyje "Pirmadie
nis“ Nr 35.
Oficialiai namai duris atvėrė tik
dabar, tačiau pirmieji gyventojai gy
vena čia jau nuo birželio vidurio.
Naujųjų namų direktorius Edvardas
Jablonskis dūsavo, kad ne viskas
taip paprasta ir greitai kaip norėtųsi,
bet džiaugėsi, kad gyventojai gera
noriški ir sutariami. Šiandien bena
miams skirtuose 40-ties vietų na
muose jau gyvena 16 žmonių. Įreng
ta 15 kambarių po 2-3 vietas, vir
tuvė, baigiamas dailinti poilsio kam
barys. Vyriausiajam Nakvynės na
mų gyventojui 58-eri, jauniausiajam
- 19 metų. Pasirodo, miesto socia
linės rūpybos darbuotojai visame
Vilniuje buvo užregistravę tik vieną
pastogės neturinčią moterį. Todėl
sumanyta statyti nakvynės namus,
skirtus vyrams.
Norint prisiglausti Vilniaus nak
vynės namuose, būtina turėti Socia
linės rūpybos centro siuntimą, krūvą
kitokių popierių. Turi būti doku
mentas, patvirtinantis, kad tikrai ne
turite gyvenamojo ploto. Gyvenan
tys Nakvynės namuose gauna pažy
mėjimą, prilygstantį laikinam priregistravimui. Vilniaus nakvynės na
mai išlaikomi miesto biudžeto lėšo
mis. Režimas čia pakankamai lais
vas, gyventojams mokėti už gyve
namąjį plotą nereikia.
Kad atsirastų Nakvynės namai,
rūpinosi bei rėmė Vilniaus sociali
nės rūpybos centro darbuotojai,
’’Maltos“ ordino atstovai, ’’Caritas“
darbuotojai, deputatai. Namų sienas
pašventino kunigas Vidmantas Ru
dokas.
Kol vyko Nakvynės namų atida
rymo šventė, namuose gyventojų
nebuvo. Vis dėlto tostai buvo kelia
mi ir už j uos .

Naujieji metai
"Lietuvos ryte“ 09 05 išspausdintas
Birutės Vyšniauskaitės straipsnis
"Šiandien viso pasaulio žydai prade
da švęsti jau 5755 metus“.
Per penkis tūkstančius žmonių
vienijanti Lietuvos žydų bendruo
menė kartu su visais pasaulio žy
dais šiandien pasitinka 5755-uosius
metus nuo pasaulio sukūrimo. Šian
dien vakare, patekėjus pirmosioms
žvaigždėms, į šventines Naujųjų
metų, arba Roš-A-Šana, pamaldas
Vilniaus sinagogoje rinksis žydai
vyrai, rytoj ateis ir moterys.

Roš-A-Šana pagal žydų kalen
dorių švenčiama kiekvienais metais
tishrei (rugsėjo) mėnesio pirmomis
dienomis. Ir šiais metais šventė su
tapo su mokslo metų pradžia Vil
niaus žydų mokykloje. Jau trečią kar
tą po nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvoje vaikai mokykloje pasitinka
Roš-A-Šana.
’’Labai gerai, kad šiemet pradeda
me mokslą Naujųjų metų išvakarėse.
Vaikai daug aiškiau pajus naujumą,
nes žydų Naujieji metai simbolizuoja
pasaulio ir gyvenimo atsinaujinimą,
perėjimą prie daug sėkmingesnės,
gražesnės pradžios“, - dalijosi minti
mis mokytoja L. Lempertienė.
Prisimindama Roš-A-Šana šventi
mą savo šeimoje Vilniuje ir viešint
Izraelyje, ji pasakojo, kad šios žydų
šventės metu ypatingų linksmybių
nebūna. Tai - labai iškilminga šventė.
Todėl mokiniai, deklamuodami eilė
raščius ir dainuodami, pasakos apie
Naujuosius metus, aiškinsis jų sim
boliką, tradicijas.
Lietuvos žydų bendruomenės na
riai rytoj šventiniam koncertui rinksis
Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijos
Kultūros ir sporto rūmuose. Resto
rane ’’Lietuvos Jeruzalė“ vyks poky
lis. O prieš pusmetį į Lietuvą atvykęs
iš Niujorko rabinas Shalemas Beras
Krinsky, propaguojantis ’’Habat“
judėjimo idėjas, kad Mesijas sugrįš ir
vėl ves viso pasaulio žydus į Pažadė
tąją žemę, savo namuose su kai ku
riais žydais vilniečiais švęs Naujuo
sius metus ir aiškinsis jų simboliką.
Šventės išvakarėse rabinas džiaugėsi,
kad Lietuvos žydų bendruomenė tvirtybės kupini ir nuostabūs žmonės.
’’Gyvensiu Lietuvoje tol, kol čia gy
vens nors vienas žydas“, - linkėda
mas visiems kuo geriausio, sakė S. B.
Krinsky.

Nusikalstamumas
Lietuvoje
"Lietuvos aide“ 09 03 Linos Baltruko
nytės straipsnyje 'Tariama "nusikals
tamumo stabilizacija“ Lietuvoje“ rašo
ma apie Lietuvos Respublikos Seimo
nario Egidijaus Bičkausko interviu ke
turių stambiausių Lietuvos dienraščių
žurnalistams.
Niekam seniai ne paslaptis, kad
Lietuvoje keroja nusikalstamumas,
korupcija, teisinis nihilizmas. Ne
baudžiami jaučiasi ne tik nusikaltė
liai, nebaudžiami jaučiasi ir val
džios, teisėsaugos pareigūnai. Kurgi
viso to šaknys? ’’Vyrauja visiškas
atbukimas. Nusikaltimų padaroma
tiek daug, kad jie tampa kasdienybe.
Mes susitaikėme su korupcijos fak
tais. Jei spaudoje skaitome apie tai,
kaip pareigūnas paėmė stambų kyšį,
vienintelė reakcija: ”Va, dar vienas
įkliuvo“. Ir viskas“, - sakė E. Bič
kauskas.
Ar neatrodo, kad viskas buvo da
roma turint aiškų tikslą, klausė žur
nalistai. Nusikaltimų gausybė. O juk
kuo daugiau jų padaroma, tuo leng
viau nepakliūti į teisingumo rankas.
Kelis sugauna, dešimtys laisvėje.
Visi pastebime tendenciją: smul
kių nusikaltimų mažėja, tačiau ka
tastrofiškai daugėja sunkių. O mes
mėginame apsimesti, kad Lietuvoje
esanti kažkokia ’’nusikalstamumo
stabilizacija“. Kas rytą redakcijos
gauna VRM suvestines. Iš jų susida
ro įspūdis, kad ne viename Lietuvos
rajone tylu, ramu. Nebent koks gir
tuoklis savo sugėrovą papjauna. O
juk taip nėra.
Ilgai kalbėjomės apie teisėsaugos
struktūrų bendravimą su spauda.
’’Taip, - sutiko E. Bičkauskas. įprasta viską slėpti, reikia to ar nerei
kia“. Išties, žurnalistams bent kiek
svarbesnę (bet visiškai neslaptą)
informaciją reikia plėšte plėšti.
Keblūs ir teisėsaugos struktūrų
santykiai su visuomene. ”Be visuo
menės pagalbos jokia policija, jokie
teismai nieko nepadarys. O visuo
menė visiškai pagrįstai nepasitiki šio
mis strukūromis, todėl pagalbos iš jos

sulaukti vargu ar galima tikėtis“, sakė Seimo narys. - Susidaro už
burtas ratas. Žmonės bijo pasiskųsti,
nes žino, kad policija greičiausiai
negalės jų apginti. Teismai, proku
ratūra, policija be tokios pagalbos
yra bejėgiai“.
Kalbėdamas apie organizuoto
nusikalstamumo bylas, E. Bičkaus
kas pažymėjo, kad tokių bylų, deja,
mažai ir jose užgriebiama tik maža
organizuoto nusikalstamumo dalelė.
’’Kodėl nė vienoje tokioje byloje nė
ra kaltinamas valdžios struktūros
atstovas? - klausė E. Bičkauskas. Juk organizuotas nusikalstamumas
be korupcijos neįmanomas. Korup
cija gali egzistuoti be organizuoto
nusikalstamumo, bet ne atvirkščiai“.
Deja, tokių bylų nėra.

Mėnulio peizažas
Rūdininku girioje
Taip vadinasi Šalčininkų krašto
laikraštyje ’’Šalčia“ 08 30 paskelbtas
geografijos mokslų daktaro Ričardo
Baubino straipsnis.
Prieš metus ištarėme ilgai lauktą
’’sudiev“ paskutiniam sovietinės ka
riuomenės ešelonui. Pagaliau bai
gėsi Lietuvos okupacija, tačiau dar
negreitai išsitrins jos pėdsakai. Ir
mūsų žemė dar ilgai gydys svetimų
jų paliktas žaizdas.
Sovietinė kariuomenė paliko
apie save liūdną atminimą. Kari
niuose objektuose radome visiškai
pažeistą aplinką. Daugiau kaip
9200 ha plote suniokotas, giliai me
chaniškai pažeistas dirvožemis. Jo
rekultivacijos darbų apimtys siekia
40 mln. kub. metrų! Dirbtiniai ka
riškių sukurti reljefo peraukštėjimai
(kalnai, iškasos) siekia 40 metrų.
Kai kuriuose poligonuose atsivėręs
Mėnulio peizažas: atviri 1,5-2 tūkst.
ha ploto pustomi smėlynai, išdar
kyti sprogimų, skeveldros, bombų
nuolaužos. Beveik 4000 ha plote
teks išrinkti žemėje įstrigusius
sprogmenis.
Sunku įsivaizduoti, kaip išvalysi
me savo žemę nuo karinių teršalų.
Aerodromuose, naftos saugyklose,
tankų ir kituose daliniuose daugiau
kaip 4 mln. kub. metrų grunto už
teršta naftos produktais. Teršalai
prasisunkė iki 15 m gylio ir su pože
miniais vandenimis pasklido toli už
karinių dalinių ribų. Ypač nukentėjo
Lietuvos miškai. Plečiant poligonus
plynai iškirsta 7250 ha miško, dar
1140 ha - sužalota, 790 ha - žuvę
dėl blogos priežiūros, 2000 ha - iš
degę. Kariniuose plotuose vietoje
gerų miškų atsirado daug menkaver
čių medynų. Net penktadalio išliku
sių karinių miškų būklė yra nepaten
kinama.
Pažeistuose kariniuose plotuose
sunyko dideli augalijos ir gyvūnijos
ištekliai. Specialūs karinės medžiok
lės plotai Lietuvoje buvo 3 kartus
didesni negu visos karinės teritorijos.
Verta paminėti, kad kariškiai nau
dojo poilsiui tinkamiausius miškus
prie Vilniaus, Kauno, Baltijos pajū
rio. Šių miškų rekreacinis talpumas 3,5 mln. poilsiautojų per metus!
Didžiulis karinis objektas buvo
Šalčininkų rajone, Rūdininkų girio
je. Tai daugiau kaip 1 00 kvadratinių
kilometrų užėmęs bombardavimo
poligonas. Apie 1200 ha - visiškai
suniokota dykvietė. Pažeistos ir
saugotinos kontinentinės kopos.
Rekultivacijos darbų apimtis siekia
beveik 2,8 mln. kub. metrų. Iš viso
plynai iškirsta 2500 ha miško, dar
600 ha - išdegę. Taigi, netekome
apie 0,6 mln. kub. metrų miško.
Poligono ir aplinkiniuose miškuose,
pelkėse, net ežeruose gausu sprog
menų likučių. Beje, atkampiausiuo
se miškuose išliko ir gamtos reteny
bių.
Dabar dar nelengva pasakyti,
kokią žalą padarė mūsų žemei sveti
ma kariuomenė. Tyrimai tęsiami,
nuostoliai tebeskaičiuojami. Ži
noma, kad vien nafta užterštam
dirvožemiui išvalyti reikia apie 2,5
milijardo litų!

V. Dimas
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Endriui Žiliui - 75 metai

llgamečiui ’’Europos lietuvio“
skaitytojui ir rėmėjui, visuomeni
ninkui, spaudos bendradarbiui, bu
vusiam Mažosios Lietuvos tėviškės
mylėtojų draugijos žurnalo ’’Kelei
vis“ redakcijos nariui ir vėliau re
daktoriui, buvusiam Vokietijos kraš
to valdybos nariui Endriui Žiliui
spalio 3 d. sukanka 75 metai. Būda
mas valdyboje, kartu su Lukošium,
Simonaičiu, Venclausku ir Zunde
pasirašė Rennhofo pilies (Vasario
16 gimnazijos pamato) pirkimo su
tartį. Jie savo turtu garantavo ir liko
atsakingi už skolos apmokėjimą.
Išėjęs į pensiją, E. Žilius gyvena
savo gražiame namely prie Baltijos
jūros, mėgsta jūrų keliones. Ekskur
siniais laivais aplankė Europos

kraštus, Afrikos
pakrantes, Skandi
naviją, Islandiją,
Grenlandiją, kas
met atvyksta į Lon
doną.
Man redaguo
jant ’’Europos lie
tuvį“, E. Žilius bu
vo vienas veikliųjų
bendradarbių. Nuo
to laiko man teko
plačiau susipažinti
su sukaktuvininko
gyvenimu ir jo dar
bais.
Endrius Žilius
gimė 1919 m. spa
lio 3 d. Raudžiuo
se, Šilutės apskri
tyje, lietuvių evan
gelikų liuteronų
ūkininkų šeimoje.
Vaikystę praleido
kartu su dviem se
serim Raudžių (ten
jo senelis turėjo 66
ha dvarelį) ir Žagatų kaimuose, kur tėveliai 1926 m.
nusipirko 16 ha ūkį. Paskui įstojo į
Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipė
doje, bet baigimo atestatą įsigijo
1940 m. birželio 15 d. Palangoje,
nes vokiečiai 1939 m. užėmė Klai
pėdos kraštą. Vietiniai naciai reika
lavo, kad rudmarškinių administ
racija tuoj pat uždraustų lietuvių
spaudą ir kalbą viešose įstaigose.
Tada nemažai lietuvių tęsti mokslą
persikėlė Palangon, Kretingon ar
Tauragėn.
1941 m. birželio mėn. vokiečių
kariuomenę lietuviai pasitiko su
gėlėm, tikėdami atgauti nepriklau
somybę. Tuo metu E. Žilius buvo
Kačerginėje - mokinių vasaros sto
vykloje ėjo auklėtojo pareigas. Vie

JAV dabar gyvena 812 tūkstančių lietuvių
Kaip pranešė Lietuvos ambasada
Vašingtone, 1990 m. JAV gyventojų
surašymo duomenimis, šioje šalyje
gyvena 811 tūkst. 865 lietuvių kilmės
asmenys. Per dešimtmetį lietuvių pa
daugėjo 69 tūkstančiais. Lietuviai
sudaro 0,3 procento JAV gyventojų
ir yra 37-oji pagal dydį JAV etninė
grupė. Palyginti su mūsų geografi
niais kaimynais, didžiausia yra Ame
rikos lenkų kilmės grupė - 9,4 mili
jono, kita pagal dydį latvių - 100
tūkst. 331 ir estų - 26 tūkst. 762.
Tradiciškai daugiausia lietuvių

gyvena trijose valstijose - Ilinojaus,
Pensilvanijos ir Niujorko, tačiau šiuo
metu pastebimas lietuvių migravimas
ir į Pietus bei Vakarus.
Daugelis lietuvių kilmės asmenų
nemoka lietuvių kalbos, nedalyvauja
lietuvių organizacijų veikloje, o tik
kildina save iš lietuvių tėvų, senelių.
Per dešimtmetį sumažėjo ne JAV gi
musių lietuvių skaičius - jų liko tik
30 tūkst. 334. Vyresnioji karta mažė
ja natūraliai, nes prieš 30 metų JAV
gyveno 403 tūkst. lietuvių, gimusių
ne JAV, daugiausia Lietuvoje.

ROCHDALE TRAVEL
CENTRE
Eastern European Travel

Pramogai ar bizniui
Mes išspręsime visus jūsų reikalus
Lietuvoje.
Žemiausiomis kainomis skriskite
į Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono
ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

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

nas vokiečių pulkininkas paaiškino
jam karo tikslą: ”Ne jūsų, o jūsų že
mių mes norime!“
Vokiečių okupacijos metais E.
Žilius iš Purviškių, kur mokytojavo,
persikėlė į Kauną. Universitete studi
javo germanistiką. Pragyvenimą
užsidirbdavo, dėstydamas vokiečių
kalbą Kauno profesinės sąjungos
surengtuose kursuose. Taip pat dėstė
tuo laiku reikalingą vokiečių termi
nologiją Centrinio pašto ir įvairių
įmonių tarnautojams. Lietuviams
atsisakius stoti į SS legioną, gestapas
uždarė Kauno universitetą. E. Žilius
persikėlė į Vilnių, gavo mokytojo
darbą girininkų mokykloje.
1944 m. kovo 17 d. įsigijo progim
nazijos mokytojo cenzą dėstyti vo
kiečių kalbą ir literatūrą. Po to gavo
leidimą toliau tobulintis Goethės
institute Zalcburge. Frontui artėjant,
su žmona, kuri gyveno Kaune, nutarė
keltis į tėvų ūkį Žagatuose. Rusams
artėjant, tėvai susikrovę vežime
mantą, prisirišę likusias trispalves,
paliko tėviškę. Motina mirė pakeliui
1945 m. Helos pusiasaly. Tėvas pa
siekė Daniją. Mirė 1963 m. Vokieti
joje senelių prieglaudoje.
1944 m. rugpjūčio 16 d. Labgu
vos apskr. ligoninėje žmona Zita
pagimdė sūnų Joną. Tada gavo lei
dimą palikti Rytprūsius. Didelis
ešalonas su naujagimiais ir daugia
vaikėm moterim, seneliais ir sužeis
taisiais pasiekė Grimmen Pomerani
joj. Sunki ir ilga kelionė. Raudonojo
Kryžiaus pareigūnai kiek galėdami
stengėsi padėti vaikams ir seneliams.
Apsigyventi teko Loitz/Vorpom.
’’Butas“ buvo mokyklos gimnastikos
salėje. Gruodžio mėn. pradžioje E.
Žilį paskyrė dirbti karo pramonės
fabrike. Neilgai teko dirbti - ameri
kiečiai subombardavo fabriką. Liko
bedarbiu. Tada atsidūrė didelio dvaro

kumetyne. Ten darbininkai atsiduso,
kai išgirdo žinią, kad ’’Hitleris, gin
damas Reichstagą, su ginklu rankoje
balandžio 30 d. žuvo“.
Gegužės 1 d. užėjo rusai. Susi
gaudę ukrainiečius, baltgudžius,
lenkams ir iš dalies lietuviams įsakė
važiuoti namo. Kartu su keliom len
kų šeimom, dirbusiom dvare, E. Ži
lius įsitaisė porą arklių ir didelį ve
žimą. Netoli Stettino pasiekė Oderio
upę. Kelionėje kelis kartus buvo
raudonarmiečių tikrinami ir apiplė
šiami. Atiminėjo laikrodžius, geres
nius daiktus, reikalavo naminės. Prie
sovietų pastatyto pontoninio tilto per
Oderio upę į Lenkiją laukė ilga veži
mų eilė. Palikti okpuotą Vokietiją
reikėjo leidimo. Sklido visokie gan
dai: Gardine lietuvius sodina į trauki
nius ir deportuoja Sibiran.
Birželio 12 d. atvyko į Stargardo
miestą, prie Stettino. Žmona, mokė
dama lenkų kalbą, įtikino miesto pa
reigūnus, jog jie esą ”litwin ir polka“.
Gavo trijų kambarių butą apgriau
tame name. Darbą gavo pas vokiškai
kalbantį lenką turgavietėje. Maitini
mosi problema išsisprendė.
1945 m. rudeniop gyvenimas
Lenkijoj pagerėjo, bet lenkų Liublino
vyriausybė pamažu pertvarkė kraštą į
’’Polska ludowa“. Reikėjo ieškoti
saugesnės vietos. Tuo metu Stettine
veikė anglų komisija, kuri Rytprū
siuos gimusius gyventojus kėlė į
britų okupacinę zoną. Taip E. Žiliaus
šeimai pavyko persikelti į pabėgėlių
stovyklą prie Liubeko. Pabėgėliai
buvo UNRRA organizacijos globoje.
Pagrindinis organizacijos tikslas:
grąžinti pabėgėlius namo. Kai
UNRRA savo tikslo pilnai nepasie
kė, jos veiklą perėmė IRO (Tarptau
tinė pabėgėlių organizacija), kurios
dėka dauguma pabėgėlių emigravo į
Angliją, JAV, Australiją, Kanadą ir

kitur. Emigracijos komisijos išsirinko
pajėgiausius žmones, o našlės su
vaikais, seneliai ir ligoniai liko. Juos
globojo IRO. E. Žiliui teko dirbti toj
organizacijoj, tvarkant pabėgėlių
bylas ir kitus reikalus.
1947-1952 m. jis dėstė vokiečių,
anglų ir lotynų kalbas lietuvių mo
kyklose iki jų uždarymo, nes daugu
ma mokinių emigravo. Tada E. Žilius
gavo darbą emigracinėje stovykloje
Wentorfe - dokumentų skyriaus ve
dėju.
Nuo 1951-1954 m. atstovavo lietu
viams pabėgėliams Schlesvvig/Holstein krašto Darbo ir soc. reikalų min
isterijoj. 1951 m. buvo BALFo įgali
otiniu prie 503 IRO įstaigos Liubeke.
Glaudžiai bendradarbiavo su VLIK'o
informacine tarnyba Vokietijoje.
1952 m. pabaigoje Scharbentze pra
dėjo veikti LTSR radijo programų
sekimo biuras. E. Žilius ėjo vedėjo
pareigas, dar dirbo du nuolatiniai tar
nautojai.
Nuo 1958 iki 1961 metų E. Žilius
studijavo KieLio universitete, kur iš
laikė dipl. psichologo akademinį
laipsnį. (Tuo metu gaudavo, kaip
buv. TBC ligonis, invalido pašalpą).
Metinę praktiką atliko 1962 m. Ham
burgo švietimo senate. 1963 m. gavo
darbą Hamburgo kalėjimų valdyboj,
vėliau Teisingumo senate: čia teko
tikrinti kalinių protinį ir moralinį sub
rendimą. Ten dirbo iki 1967 m. To
liau iki pensijos (1981 m.) dėstė kri
minalinę psichologiją, sociologiją ir
kriminologiją Hamburgo Teisingu
mo senate aukštesniam tarnybos laips
niui gauti besiruošiantiems aspiran
tams. Kriminalinės ir socialinės nu
sikaltėlių veiklos tyrinėjimo išdavas
E. Žilius yra skelbęs vokiečių moks
linėje literatūroje.
Ilgiausių metų, Endriau!

V. Keris

Išeivija padeda brandinti
lietuvybės medžio vaisius
Jau ketvirtus savo veiklos metus
skaičiuoja Švenčionijos klubas Vil
niuje. Šio krašto žmonės pilni vilčių
kuo greičiau atkurti nuteriotą, su
tryptą bendrąją mūsų tautos dvasią
bei atgaivinti kiekvieno iš mūsų
tautinį orumą ir garbę. Lietuvos
Rytai - Nalšios žemės - nemažą
vaidmenį atlikę tautos raidoje bei
palaikydami lietuvišką savimonę.
Džiugu ir prasminga, kad iš buvu
sios Švenčionių apskrities, kaip rašo
Bronius Saplys ’’...dar yra gražus
būrys švenčioniškių“, gyvenančių už
Lietuvos ribų. Pasak mielo tverečėno, jis pasirengęs su šiuo būriu ne tik
padėti gyvuoti ’’Rytui“, bet ir stiprin
ti, skleisti sveiką mūsų visuomenėje
dvasią, kuri buvo prislopinta ar net
naikinama. Viename iš savo laiškų
B. Saplys rašo, jog norįs atiduoti sko
lą savo gimtinei, kuri jį išvedė į gy
venimą, padarė sąmoningu Vilniaus
krašto reikalų gynėju. Šio kanadiečio
ryžtas, patirtis, nuovoka politikoje,
demokratijos samprata ne tik vertin
ga, bet ir pamokanti mus, kartais ne
sugebančius išklausyti savo oponento
iki galo. Mūsų išeivija, atsidūrusi
Europoje, Amerikoje, Australijoje,
ne visa išliko identiška savajam lietu
vybės mentalitetui, bet pažangioji jos
dalis išsaugojo tuos sveikuosius lo
bius, vertybes, orientacijas, gaires,
kurios turės būti atgaivintos, o kai
kur iš naujo įskiepytos, nes priešingu
atveju mes žlugsime, patręšdami
kaimynines tautas savuoju įsiliejimu.
Tai nėra joks nacionalizmas, o tik bū
tina tautos išlikimo sąlyga, suvokiant
dabartinę situaciją.
Bene viena iš pirmųjų Švenčioni
jos klube lankėsi Petronėlė Cicėnienė. Būdama Lietuvoje ji rūpinosi sa
vo vyro velionio Jeronimo Cicėno
knygos ’’Vilnius tarp audrų“ pakar
totiniu išleidimu. Tai tragiško mūsų
istorijos tarpsnio gyvas paveikslas,

kuriame pateiktas tragiškas skaus
mingas lietuvių tautos likimas. P.
Cicėnienė aprašė ’’Vorutoje“ ir ’’Eu
ropos lietuvyje“ bendrą gyvenimo
kelią, nueitą su jos mylimu vyru,
nepavargstančiu mūsų krašto, kai jis
buvo pavergtas, reikalų gynėju.
Kitas klubo prietelius - tai australietis Kostas Pauliukėnas. Dirb
damas pusmetį Lietuvoje dažnai
apsilankydavo mūsų klube. Jo gyve
nimo kelias, nuovoka, taktas, mokėji
mas suvokti kitą žmogų, jam ne
primetant savosios nuomonės, dau
gumai mūsų tapo geru pavyzdžiu.
Kosto energija, dalykiškumas, etinis
ir politinis taktas (mokėjimas išvengti
bergždžių ambicingų ginčų) buvo
įtaigia pamoka, jog ne visuomet ’’ta
vo velnias“ turi būti juodžiausias. K.
Pauliukėnas kilęs iš Radziškės kai
mo, esančio netoli Adutiškio. Jis irgi
buvo priverstas pasitraukti iš gimti
nės. Patyręs tarpukario ir karo sun
kumų Vokietijoje, vėliau apsigyveno
tolimoje Australijoje. Jis palaiko
nuolatinius ryšius, gyvai domisi ir
sielojasi dėl dabartinio Lietuvos gy
venimo, jaudinasi dėl mūsų nesėk
mių, reiškiasi periodinėje spaudoje,
seka visą reikšmingesnę lektūrą, ją
komentuoja, nors laiko save ’’tik
paprastu žmogumi“.
Be paminėtų tėviškėnų vertėtų
prisiminti ir kanadietį A. Kenstavičių, su kuriuo mane suvedė kaunietis
Viktoras Maldžiūnas. A. Kenstavičiaus patirtis, mintys, įsitikinimai,
kaip ir daugumos to meto žmonių,
patyrusių okupacijas tiesiogiai, mūsų istorijos sudėtinė dalis, kuri turi
tapti jaunimo sąmonės faktu.
Šia proga taip pat noriu prisi
minti Valerijono Šimkaus dviejų
tomų ’’Prisiminimus“ (1986-1990),
kurie pateikia daug vertingos ir įdo
mios medžiagos iš mūsų tėvų kartos
gyvenimo ir kovų istorijos. Šio kil

naus, atsidavusio tėviškei žmogaus
gyvenimas, pilnas meilės, įtampos,
nuolatinių grumtynių, vertas mūsų
dėmesio. Gaila tik, jog šios knygos,
kuri turėtų būti mūsų vaikų istorijos
vadovėliu, Lietuvoje yra vos keli eg
zemplioriai. Ją reikėtų iš naujo iš
leisti išvengus pasitaikančių pasikar
tojimų. V. Šimkaus gyvenimo kelias
- tai bekompromisinė kova už mūsų
tautos vietą po saule.
Vertingo leidinio autorė - V. Maminskaitė-Kulbokienė savo įdomio
je autobiografinėje knygoje ’’Gyve
nimo vingiuose“ (Čikaga, 1992 me
tai) pateikia daug autentiškos me
džiagos ne tik apie mūsų krašto gy
venimo būdą, papročius, šeimų tra
dicijas, bet taip pat atskleidžia ne
maža naujo apie pasitraukusių iš tė
vynės žmonių veiklą, jų ryžtą grum
tis su ano meto pavergėjais, skriau
dėjais, ginti savąjį išlikimą remian
tis tautos istorija, atmintimi.
Reikėtų prisiminti ir amžiną atilsį
Povilą Petkevičių, parašiusį vertingą
knygą ’’Lenkų okupacijoje ir jos ka
lėjimuose“ (1988 m.), o taip pat Al
bertą Misiūną, buvusį Vilniaus kraš
to valdybos pirmininką, bei kitus
dar mažiau žinomus tėviškėnus.
Mūsų išeivija pajėgi be melo,
klastos, iškraipymų suvokti ir ginti
lietuvių tautos istoriją ir prigimtinę
teisę ne tik į mūsų išlikimą, bet ir
pateikti viziją, "ką mes privalome
daryti“, kad oštume kaip ta pušis pasak lietuvių liaudies patarlės savajam šilui. Mes visi, kaip ir jūs,
mielieji mūsų šviesuoliai, ne tik
trokštame normalaus gyvenimo, tė
vynės klestėjimo, bet geidžiame, kad
išeivija tvirta Lietuvos medžio šaka dar ilgai ilgai žaliuotų ir padėtų kito
ms lietuvybės medžio šakoms brand
inti pilnaverčius vąįsius.

Nikodemas Juršėnas
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’’Priklausom vienai šeimai - Ramuvai“
Vilniuje pagerbtas M. Gimbutienės
atminimas
Rugsėjo pradžioje Vilniaus universiteto centrinių rūmų auloje įvyko trečioji
tarptautinė indoeuropeistų konferencija, skirta Šiaurės Europos problemoms,
pranešė ELTA.
Pirmoji vyko Dubrovnike, antroji - Dubline. Jų iniciatorė - pasaulinio garso
mokslininkė, buvusi ilgametė Kalifornijos universiteto Los Angeles profesorė Marija Gimbutienė svajojo surengti konferenciją ir savo gimtojoje žemėje.
Pernai, profesorei viešint Vilniuje, buvo aptarta būsimos konferencijos
programa. Skaudu, pasakė įžangos žodyje antropologas profesorius Gintautas
Česnys, kad Marijos Gimbutienės svajonė tampa tikrove jau be jos.
Iš vienuolikos valstybių į Vilnių susirinkę mokslininkai - kalbininkai, mito
logai, folkloristai, antropologai, archeologai - pirmąjį konferencijos posėdį
nutarė pašvęsti Marijos Gimbutienės atminimui. Konferencijos dalyvius pa
sveikino Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rolandas Pavilionis, buvo
skaitomi pranešimai apie Marijos Gimbutienės gyvenimą ir nuopelnus pa
saulio mokslui, apie jos tyrinėjimų reikšmę pokario Lietuvos savimonei. Prūsų
Žūčiai skirtą kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūrinį ”Prutena“ atliko
Jurgis Dvarionas (smuikas), Jūratė Landsbergyte (vargonai) ir pats autorius
(varpai). "Prutenos“ šaknys, kaip buvo pasakyta, remiasi į Senosios Europos
kultūrą, kurios tyrinėjimui savo gyvenimą pašventė Marija Gimbutienė.
Konferencijos dalyviai aplankė Marijos Gimbutienės gimtojo Vilniaus
miesto istorines vietas, buvo ekskursijose į Trakus ir Kernavę.
Profesorės Marijos Gimbutienės atminimui skirtas ir žemiau pradamas
spausdinti Visvaldo Butkaus straipsnis.
1985 metų rudenį ’’Mokslo“ lei
dykla išleido papildytą lietuvių išeivės M. Gimbutienės knygą ’’Baltai
priešistoriniais laikais: etnogenezė,
materialinė kultūra ir mitologija“.
Kalifornijos (JAV) universiteto pro
fesorės knyga buvo didelė mokslo
naujiena ir laimėjimas. Tiesa, anglų
kalba knyga “The Balts“ Vakaruose
jau buvo išleista 1963 metais. Beje,
senuosius mūsų protėvius romėnų is
torikas Tacitas veikale ’’Germania“
(98 m.) pirmiausia pavadino lotyniš
kai Aesti(i) - aisčiais, taip juos vadino
ir mūsų kalbininkai profesoriai K.
Jaunius ir K. Būga. Baltais mūsų pro
tėvius įvardijo 1845 m. vokiečių kal
bininkas G. Neselmanas (G. Nesselmann), padaręs terminą Balten iš
Baltijos. Šis terminas paplito ir dau
giausia vartojamas. Iki M. Gimbutie
nės knygos apie aisčius, arba baltus,
nebuvome nieko panašaus skaitę.
Drąsia mokslininkės archeologės
ranka ji nužėrė tūkstantmečių apna
šas, nugulusias ant senųjų baltų kul
tūrinio palikimo ir dar senesnės Se
nosios Europos civilizacijos. Ji mums
ir pasauliui parodė, koks reikšmingas
yra gilioje juodoje žemėje tūnantis
baltų kultūrinis palikimas senajai
Europos kultūrai pažinti ir atkurti. Ji
mus nukėlė į tolimus iki istorinius lai
kus ir pateikė savitą baltų kilmės aiš
kinimą, nusakė baltų gyventąsias
vietas, pateikė jų deivių ir dievų kla
sifikaciją, apibūdino jų religijos, mi
tologijos ypatybes, susiejo jas su kitų
kultūrų, religijų, mitologijų palikimu.
Ikiistoriniais laikais baltų teritorijos
būta apie šešis kartus didesnės negu
dabartinių lietuvių ir latvių gyvena
mosios vietos. Baltų kultūra kilo ir
klestėjo proistorėje. Istoriniais laikais

išlikę tik lietuviai ir latviai - viduri
niai baltai, kitus baltus išžudę ir nu
tautinę kaimynai. Pakilų didžiavimo
si jausmą knygoje kėlė juntama bal
tiškumo dvasia: savita baltų gyvense
na, religija, mitologija, aukšta mate
rialinė ir dvasinė kultūra. Įdomios
prielaidos, kilusios autorei iš antikos
rašytojų veikalų. ’’Istorijos tėvas“
Herodotas (V a. pr. m. e.) ’’Istorijoje“
(liet. 1988 m.) mini baltų kaimynus,
o gal ir baltus: neurus ir budinus, tei
kia žinių apie jų gyvenamąsis vietas,
išvaizdą, papročius ir kt. ”Iš Tacito
sužinome, kad aisčiai renka gintarą,
augina javus ir darbštesni už tingius
germanus. Išvaizda panašūs į Suebi
(germanus), bet skiriasi kalba; ji pa
našesnė į britų ar bretonų (keltų). Jie
garbina deivę Motiną (...)“ (P. 16).
Aisčiai gyveną ’’dešiniajame Svebų
(germanų gentis, gyvenusi prie Balti
jos - V. R) jūros krante“. Iš II a. geo
grafo Ptolemajo (gr. Ptolemaios) že
mėlapio sužinome apie prūsų gentis
sudinus (arba sūduvius) ir galindus.
Baltų kultūros raidai turėję įtakos
ryšiai su šiauriečiais finougrais, Eur
azijos stepių (kurganų arba pilkapių)
kultūros žmonėmis, su Romos impe
rijos provincijų gyventojais (pirmai
siais mūsų eros amžiais). Per baltų
žemes į šiaurę buvo perduodamos
kultūros naujovės. Viena svarbiausių
mainų prekių buvo gintaras (gr. elektron, lot. glaesum). ’’Gerovės ir tikro
kūrybingumo baltai pasiekė Romos
imperijos laikais. Tada ypač išaugo
metalo kultūra. <...> Antrasis ryškus
materialinės kultūros pakilimo laiko
tarpis - VIII-XI a., kai išaugo amatai
ir išsiplėtė prekyba su Skandinavija,
Vakarų ir Vidurio Europa, arabų
kraštais, o XI-XIII a. - su Kijevo Ru-

Algimanto Žižiuno nuotr.

šia“ (P. 180). Nuo IX a. rašytiniai
šaltiniai informuoja apie baltų genčių
prūsų ir kuršių socialinę ir administ
racinę struktūrą. Juose minima kara
lystės, karaliai, sričių valdovai, admi
nistraciniai vienetai, svarbiausieji ir
kt. valdovai. Tarp daugelio sričių bu
vo konfederacija ir hierarchija; kara
lystėje buvo laikomasi bendrų įstaty
mų. Baltai tvarkėsi panašiai kaip ger
manai, keltai, graikai ir kt. Baltų ad
ministracinė sistema ir visuomenės
struktūra mena Mikėnų kultūros lai
kų (1500-1200 pr. m. e.) graikų so
cialinę struktūrą ir administracinę
sistemą, atstatomą iš skiemeninio (li
nijinio) B rašto tekstų. Administraci
niai, bet kelių hierarchijos laipsnių,
centrai tiek graikų, tiek baltų žemėje
buvo piliakalniai. Juose gyveno sri
ties valdovai ir kt. Deja, ’’laikai ties
istorijos slenksčiu pažymėti karo
ženklais. <...> Situacija keitėsi baltų
nenaudai: prasidėjo nuolatiniai vikin
gų puldinėjimai iš šiaurės, stiprėjo
slavų stūmimasis iš rytų ir pietų, ga

lop XIII a. kilo Kryžiaus karai, dėl
kurių žuvo prūsai ir kuršiai. Liko tik
pats branduolys, nors ir gerokai apkar
pytas rytuose. Iš jo išaugo Lietuva“
(P. 147). ’’Jeigu lietuviai nebūtų susi
vieniję, kryžiuočių ekspansija būtų
nusitęsusi į Lietuvą, Latviją ir net Es
tiją“ (P. 148). Krikščionybę į baltų že
mes kryžiuočiai nešė kardu, bet sena
sis tikėjimas nebuvo išnaikintas iki
XVII a., kol nebeliko pačių prūsų...
Latviai apsikrikštijo XIII a. pradžioje,
bet mitologines dainas ir senus papro
čius valstiečiai išlaikė veik iki XX a.
Prie krikščionių bažnyčios Lietuva
prisijungė 1387 metais, krikščionių ti
kėjimas plito pamažu tarp aukštuome
nės ir miestų gyventojų, o valstiečiai
laikėsi senosios religijos. Lietuva ne
buvo galutinai sukrikščioninta iki XVI
a. pab.-XVII a. pr. Tikėjimai, sakmės,
pasakos, dainos, liaudies menas, pa
pročiai - kupini ikikrikščioniškųjų ele
mentų. Kaip ir archeologijos pamink
lai, mitologija, kuri yra nelyginant
kultūros archeologija, atspindi tuos

svarbiausius baltų kultūros bruožus.
Deivės, dievai ir simboliai paveldėti iš
skirtingų ideologijų: iš matristinės
Senosios Europos ir patriarchalinės in
doeuropietiškosios. Chtoninė (susijusi
su žeme) ir lunarinė (susijusi su mėnu
lio, gamtos ir moteriškaisiais atsinau
jinimo ciklais) simbolika ir ideologija
yra iš Senosios Europos - ji būdinga
žemdirbių kultūrai. Matristinėje ideo
logijoje vyrauja visa kuriančios dei
vės. Baltų deivės Laima, Ragana, Gil
tinė, Laumė ir kt. veik iki XX a. išlai
kė būdo bruožus, panašius į graikų
priešindoeuropietiškųjų deivių Atėnės,
Heros, Artemidės, Hekatės ir kt. būdo
bruožus prieš 2500 metų. Amžiais jos
buvo susijusios su moteriškuoju pa
sauliu, gimimo, mirties ir atgimimo
problemomis, dėl to suprantamesnės,
prasmingesnės ir reikalingesnės nei
ginkluoti dievai. Deivės giliai įaugo į
baltų psichiką ir jų neprivertė užmiršti
nei indoeuropiečių, nei krikščionių
religija. Vyriškieji dievai, žirgai, gink
lai, dangaus šviesos ir kūnų simboliai
būdingi karingai gyvulių augintojų
kultūrai. Laikui bėgant abiejų struktū
rų elementai susikryžiavo. Priešistori
nių laikų religija buvo politeistinė. Iki
krikščionybės įvedimo vyravo indoeu
ropietiškoji religija, buvo statomos
medinės šventovės svarbiausiems vy
riškiesiems dievams. Senovėje baltai
mitinių būtybių turėjo be galo daug,
ne mažiau negu helėnai, arba senovės
graikai ir romėnai.
Mitinės būtybės, paveldėtos iš ma
tristinės Senosios Europos. Svarbiau
sios deivės, kurios duodavo ir atim
davo gyvybę, buvo Laima, Ragana ir
Žemyna. Vyriškosios mitinės būtybės
matristiniame panteone yra gyvybės
energijos simboliai, augalijos atsin
aujinimo metafora arba deivės brolis,
padėjėjas. Žemyna, Žemė buvo gyvy
bę duodanti, augalijos augimą, der
lingumą skatinanti deivė. Indoeuro
piečių laikais Žemyna virto dvilype
būtybe - vyriškojo panteono žmona,
Perkūnas ją turi apvaisinti, kad ji
pradėtų skleistis ir žaliuoti. Taip yra
ir graikų mitologijoje - Dzeusas turi
apvaisinti Gają (gr. gaia - žemė). Že
mė - Didžioji motina. Žmogus ir au
galas gimsta išjos ir į ją grįžta. Miru
siųjų motina. Skaisti, tyra Teisingu
mo deivė. Ragana - lunarinė mirties
ir atgimimo deivė. Gamtos ciklišku
mo saugotoja, neleidžianti gyvybės
jėgoms peržengti ribų, visa žinanti
deivė. Dabar sudemoninta, degraduo
ta mitinė būtybė. Prilyginama graikų
deivei Hekatei. Laima - gimties ir
lemties, visa žinanti deivė. LaimaDalia yra materialinių gėrybių dalyto
ja ir atėmėja. Vienas jos pasireiškimų
pavidalų yra avinukas. Senovės Lie
tuvoje žmonės per šventes prie dide
lių akmenų aukoję avinus.

Bus daugiau

Apie Lietuvos istoriją - anglų kalba
Jau gerai lietuviams pažįstamas,
žymus Rytų ir Vidurio Europos rei
kalų apžvalgininkas Anatol Lieven,
kurio nemažai straipsnių spausdinta
Anglijos didžiojoje spaudoje ir apie
Lietuvą, š. m. rugpjūčio 25 d. “The
Times“ dienraštyje paskelbė rašinį
apie anglų kalba neseniai išleistą
knygą pavadinimu ’’Lithuania asceding a pagan empire within East-Cent
ral Europe, 1295-1345“ (Lietuva:
kylanti pagonių imperija Rytų ir
Vidurio Europoje, 1295-1345 m.;
parašė S. C. Rowell, atspausdino
Cambridge universiteto spaustuvė).
Anatol Lieven recenzijos pavadi
nimas ’’Baltijos kunigaikščių stabai“
(’’Idols of the Baltic dukes“). Auto
rius rašo: ’’Iki šių dienų Lietuva buvo
palaidota kartu su kitais kraštais pla
čioje Sovietų Sąjungoje. Ir jos praei
ties istorija buvo užmigdyta ir nusa
vinta didžiųjų kaimynių. Bet faktas,
kad Lietuvos pagoniška monarchija
ilgai išliko krikščionybės apsuptyje ir

buvo tuo laikotarpiu didžiausia Euro
poje valstybe. Tai yra vienas iš įdo
mesnių vidurių amžių istorijos pus
lapių“.
Anatol Lieven primena, kad iki
tol, kol Didysis Lietuvos kunigaikštis
atsisakė pagonių tikėjimo ir priėmė
Romos katalikybę 1387 m., šitas ma
žas kraštas prie Baltijos jūros buvo
užėmęs ir kontroliavo Baltarusiją,
Ukrainą bei didelę dalį Vakarų Rusi
jos. Tuo laiku Lietuvos valstybės šie
na buvo tiktai šimtas mylių (160 kilo
metrų) nuo Maskvos. Jeigu Didysis
Lietuvos kunigaikštis būtų pasirinkęs
provoslavų tikėjimą vietoje kataliky
bės, tai Lietuva būtų tapusi stipria
varžove Maskvai dėl teisės vadovauti
pravoslavams. Taip pat, jeigu ne Lie
tuvos kunigaikščiai, tai teotonų or
dinas būtų pastūmėjęs vokiečių ko
lonizaciją daug toliau į Rytų Europą.
S. C. Rowell knygoje apžvelgia
mas svarbus Lietuvos istorijos laiko
tarpis, kai valstybei vadovavo Didysis

Lietuvos kunigaikštis Gediminas.
Tuo metu Lietuvos valdovai, pasinau
dodami diplomatija, tarėsi dėl krikš
čionybės priėmimo, nors krašte dau
guma žmonių buvo tvirti pagonys.
Lietuvos vadovai leido apsigyventi
sostinėje Vilniuje katalikų vienuo
liams, kad jie galėtų aptarnauti pirk
lius katalikus ir būtų tarpininkais san
tykiuose su krikščioniškąja Europa.
Kai vienuoliai įsidrąsindavo ir
versdavo lietuvius viešai priimti kata
likybę, pagonys pagaudavo misionie
rius, juos kankindavo, įmesdavo į
upę. Lietuvių atkaklus pasipriešini
mus ginant savo senąjį tikėjimą, pa
goniškas tradicijas patrauklus ir
šiandien, pažymi Anatol Lieven. Mū
sų laikais vėl pasikartojo stiprus lie
tuvių pasipriešinimas - šįsyk sovieti
zacijai, tai užsibaigė jų laimėjimu pasiekta Nepriklausomybė.
S. C. Rowell knygoje visa istorinė
medžiaga kruopščiai atrinkta, detali
zuota Lietuvos Didžiosios Kuni

gaikštystės gyvavimo pradžios kari
nių veiksmų ir diplomatijos istorija.
Tik gaila, kad autorius truputį dau
giau vietos neskyrė kultūriniams
klausimams ir jų įtakai tolimesnei šio
regiono raidai.
Nors misionierių skandinimas
pagonims priešinantis krikščionybės
plitimui suprantamas, bet tai buvo
žalinga Lietuvai kultūros vystymo
požiūriu, rašo Anatol Lieven, remda
masis S. C. Rowel knyga. Visoje Ry
tų Europoje krikščionybės misionie
riai sukūrė alfabetą (raidyną) naujai
apkrikštytų kraštų žmonėms. Ne taip,
kaip provoslavų ir katalikų kaimynai,
Lietuva savo rašybai labai lėtai kūrė
alfabetą, todėl Lietuvos kunigaikščiai
buvo priversti naudotis pravoslavų,
slavų ir kirilicos alfabetais.
Šitai leido lenkų, gudų ir ukrai
niečių istorikams visiškai nepagrįstai
įrodinėti, kad nuo pat pradžios Di
džioji Lietuva faktiškai buvo slaviška
valstybė. Dabartinė Baltarusija, netu

rėdama savo jokių valstybinių tradi
cijų, pradėjo pretenduoti į Lietuvos
Didžiąją kunigaikštystę kaip į savo
pirmtakę, lietuvių įžeidimui naudoja
lietuviškus simbolius.
Neturėdama savo rašytinės kal
bos, lietuvių kultūra ir kalba atsidūrė
beviltiškoje padėtyje palyginti su len
kų kalba po to, kai abu kraštai susi
jungė į vieną monarchiją 1387 me
tais. Po susijungimo lietuvių kalbos
vartojimas greitai sumažėjo tarp di-,
duomenės jau XVI šimtmetyje. Nors
Lietuva turėjo daugiau už Lenkiją
žemių, bet lietuvių kalba net nebuvo
vartojama tarp septynių oficialių
valstybinių kalbų.
Visos tos mintys - iš Anatol Lie
ven straipsnio “The Times“ apie ne
seniai išleistą knygą anglų kalba
’’Lietuva: kylanti pagonių imperija
Rytų ir Vidurio Europoje 12951345“.
Klemensas Tamošiūnas

Eltos korespondentas Londone
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Jūrą ir Lietuva

Rašytojo pastabos

Kur antras maišiukas aukso
1. Pradžios pradžia
...Senais laikais šeimininkas įteik
davo savo laivo kapitonui maišiuką
aukso ir pasakydavo: keliauk kur
nori, daryk ką nori ir kaip nori, bet
man turi atgabenti du maišiukus
aukso...
Tokiais žodžiais į mano klausimą
atsakė kapitonas Eimutis Astikas, kai
Rašytojų sąjungos komandiruotas
plaukiojau jo vedamu laivu, pavadin
tu rusų dailininko Nikolajaus Jaroienkos vardu, ruošdamasis savo nau
jai knygai ’’Jūrų kapitonai“. Visų pre
kybos laivų šeimininku ir savininku
anuomet buvo Lietuvos jūrų laivinin
kystė, jos vyrai ’’kalė auksą“, plušė
dami pasaulio jūrose, bet didžiausią
dalį pasiglemždavo Maskva.
Lietuvos jūreivystės ištakų randa
me jau pirmuosiuose mūsų eros am
žiuose, kai lietuvių ir prūsų genčių
uostai - Šventoji, Klaipėda, Viskiautai, Tvangstis, Trusas - prekiavo su
skandinavų ir vakarų slavų kraštais.
X amžiaus pradžioje skandinavai
mūsuose metalą ir druską keisdavo į
kailius, gintarą, medų, vašką. Lietu
vių ir prūsų laivai pasiekdavo Švedi
jos uostą Birką ir Danijos pakrantes.
Prekybos partneriai būdavo Gdans
kas, Liubekas, Hamburgas.
1252 m. Livonijos ordinas ir Kur! šo Vyskupas nusiaubė kraštą ir pasis
tatė pilį Miumelberg (Memel), reika
lingą gynybai ir prekybai.
1422 m. rugsėjo 27 d. Melno tai
kos sutartis Lietuvos Didžiajai kuni
gaikštystei pripažino 20 km pajūrio
možą su Šventosios ir Palangos uosi tais. Ten persikėlė lietuviškosios jū
reivystės centras, sustiprėjo ryšiai su
j Hanzos miestais, Švedija, Anglija,
Danija, Olandija. Išliko archyvinių
duomenų, jog Šventosios uostas
t buvo gerai įrengtas, per jį intensyviai
prekiavo anglai.
1758 m. birželio 30 d. - liepos 2 d.
Klaipėdą užėmė Rusijos caro kariuoį menė, kuri čia išsilaikė penkerius
I metus.
1768 m. į Memelio uostą atplaukė
163 laivai, iškeliavo 175 pakrauti
; lentomis, 140 - grūdais, linais ir žirj nių kroviniais. Po ketvertų metų laivų
skaičius viršijo 1000. 1796 m. ant
Smėlio kalno į šiaurę nuo Memelio
pastatytas švyturys, kuris ir šiandien
j rodo kelią laivams.
1819 m. Memelyje jau priskai
čiuojama 10091 gyventojas, o Kry
mo karo metais (1853-1855) sukles■ tėjo laivininkystė, nes Anglija ir
Prancūzija buvo uždariusios visus
j Rusijos uostus. Iš Memelio buvo iš■ gabenta daugiau krovinių negu iš
I Dancingo arba Kbnigsbergo. 1855

m. buvo pastatytas Žiemos uostas,
dengta turgavietė, įrengtas gatvių ap
švietimas, dujotiekis, uostas sujung
tas su geležinkelio stotimi.
Rumpiškės rajone pradėtas statyti
aerodromas. Prisijungus Smeltės,
Joniškio, Rumpiškės priemiesčiams
ir Bomelvitei, gyventojų skaičius
išaugo ligi 30 000.
Po Pirmojo pasaulinio karo Klai
pėdą valdė Antantės valstybės.
Versalio sutartis įpareigojo Vo
kietiją pripažinti, jog Memelis nuo
seno yra Lietuvos sudėtinė dalis, gy
ventojai yra lietuvių kilmės ir Meme
lio uostas Lietuvai yra gyvybiškai
būtinas.
1920 m. Prancūzijos kariuomenė
užėmė Klaipėdą ir buvo ketinama
įkurti laisvą teritoriją. 1923 m. sausio
10 d. lietuviai miestą atsiėmė ir Me
melis liko Lietuvos respublikos auto
nomine sritimi. Prasidėjo naujas gy
venimas ligi 1939 m. kovo 23 d., ligi
Hitlerio atvažiavimo.
Rodės, visa jūra dabar buvo po
lietuvio kojomis, ne vien svajonėse.
Tačiau... jūrai reikėjo laivų, visų pir
ma, reikėjo vyrų, kapitonų...
1919 m. medikų grupė, vadovau
jama aušrininko dr. Jono Šliūpo, su
kūrė Lietuvos laivyno Bendrovę, bu
vo nupirkti pirmieji laivai ’’Jūratė“ ir
’’Kastytis“, pirmuoju kapitonu tapo J.
Andžejauskas, buvęs Rusijos laivyno
kapitonas. Deja, abu laivai netrukus
nugrimzdo Baltijoje...
Toliau šiame rašinyje noriu kreip
tis į kapitoną Bronių Krikštopaitį,
išleidusį Čikagoje (1979) atsminimų
knygą “Jūrų keliais“.
”Iš karalių ir žymių kunigaikščių
lietuvių tauta nepaveldėjo jokių jūri
nių tradicijų“, teigia Br. Krikštopaitis. “Tiesa, Kęstutis, jodamas gra
žiuoju Lietuvos pajūriu, ties Palanga
susirado sau žmoną, bet, anot prof.
Pakšto, jo sūnus Vytautas, persiėmęs
kontinentine politika, savo žirgą
klampino Pinsko pelkėse ar girdė
Juodojoj jūroj. Žinoma, Vytauto ark
lys, kaip ir kiti arkliai, tikriausiai sū
raus jūros vandens nebus gėrę, bet
prof. Pakšto išreikštą nusivylimą dėl
mūsų Didžiojo kunigaikščio nesidomėjimo jūra galima suprasti.
Tad nenuostabu, kad po nepri
klausomybės atgavimo lietuviškų jū
rininkystės reikalų gvildenti į mūsų
tuometinę laikinąją sostinę susirinko
tik nedidelis būrelis tautiečių... gen.
V. Nagius, gen. T. Daukantas, kpt. L.
Stulpinas... buvę laivų inžinieriai:
Michelevičius, Reingardas, Darginavičius, kapitonai: Plajauskas, Daugir
das, Andžejauskas, Šuipis, Kuizinas,
Platakis. Kaškelis ir Azguridi... 1923
m. rudenį Kaune. Karo muziejaus pa

talpose, lietuvės moterys nutarė įs
teigti ’’Lietuvos Moterų Sąjungą
Tautiniam laivynui remti“. Draugijos
tikslas buvo supažindinti plačiąją vi
suomenę su jūros reikšme kraštui ir
rinkti lėšų savam lietuviškam laivy
nui steigti. Tam tikslui Karių Ramo
vėj buvo rengiami baliai, loterijos,
bazarai ir įvairios rinkliavos. Jūrinės
propagandos reikalui draugija at
spausdino plakatus su tokiais šūkiais,
kaip: “Viskas tautiniam laivynui!“,
“Mylėkime jūrą“ ir pan.
Moterys paskolino pinigų jūrų
skautams nusipirkti laivą “Budys“.
Po metų tą paskolą dovanojo. Mote
rys netgi žurnalą “Jūra“ globojo.
1923 m. prie Aukštesniosios Tech
nikos mokyklos Kaune atsidarė jūri
ninkams apmokyti skyrius, priimta
dvidešimt du jaunuoliai, per dvejus
metus privalėję išeiti teorinį kursą,
reikalingą prekybos laivyno jūrinin
kams. Tačiau jaunuoliai, baigę moks
lą, negalėjo įsidarbinti Klaipėdoje,
išsisklaidė kas kur, kiti bandė įsikurti
Suomijoje.
Alandų salose Gustavo Eriksono
laivininkystės burlaivio “Olivebank“
denį pasiekė pirmieji kursantai:
Stasys Kudirka, Zigmas Domeika,
Benediktas Monkevičius, Eduardas
Sliesoraitis, Vytautas Babarskas, Fe
liksas Marcinkus, Ričardas Raudo
naitis, Jonas Vasiliūnas... Burlaiviu
“Archibald Russel“ išplaukė antra
lietuvių grupė: Mykolas Limbą, Ka
zys Daugėla, Antanas Melinis, Stasys
Dargis, Aleksandras Rasiulis, Pranas
Šaltenis, Bronius Krikštopaitis. Visus
jauunuolius palydėjo šeimininko
vienas įsakymas: “Mokinys privalo
atitarnauti laive trejus metus, iš kurių
pirmus negauna atlyginimo... Moki
nys privalo turėti savo ne tik rūbus,
bet ir apyvokos daiktus (lėkštes,
šaukštus ir patalynę...“
Taigi savais šaukštais būsimieji
kapitonai sėmėsi mokslo aukso...
Tegul savo atsiminimus pratęsia
Br. Krikštopaitis.
“Apie burlaivių kapitonus buvo
me nemažai skaitę ir girdėję... tik
skaudaus likimo verčiami, vyrai
pasirinkdavo sunkią jūreivio dalią.
Jei sudarant laivų įgulas pritrūkdavo
jūrininkų, kapitonas liepdavo iš karčiamų ir gatvių grobstyti nugirdytus
vyrus ir juos tempti į laivą... Jūroj
kapitonas būdavo lyg koks viešpats
ir, savo žiaurumams duodamas visiš
ką valią, dar labiau sunkino ir taip
jau nužmogintą jūrininko dalią... Tuo
tarpu laivų savininkai kapitonais,
kurie sugebėdavo įbauginti įgulą,
“nusukti“ nuo jūreivių maisto davi
nius, neišmokėti algų, jūreivius pus
mečiais išlaikyti primityviose nežmo
giškose sąlygose, buvo labai paten
kinti. Mat, tokių kapitonų dėka jie ir
iš jūreivių sunkios dalies dar galėda
vo išspausti sau šiokį tokį pelną...“
Taigi, antras maišiukas aukso,
apie kurį man anuomet pasakojo ka
pitonas Eimutis Astikas, atkeliavo
gal iš anų laikų. Šeimininkui aukso
maišiuką ir lietuvių vaikinai papildy
davo savo prakaitu, gal ašaromis. Ne
vienas žuvo, keletas mirė nuo sunkių
ligų arba dingo okeane.
Kokius aukso maišiukus parneš
davo Tėvynei lietuviai kapitonai,
plaukiodami Lietuvos laivais, pa
pasakosime kitą kartą.

Ignas Pikturna

Lietuviai tikisi įveikti Horno ragą
Rugsėjo 3 d. jachta “Aurabank“
pakėlė bures iš senojo Klaipėdos
Pilies uosto link Horno rago - tolimi
ausio Pietų Amerikos kyšulio, rašo
ma “Lietuvos ryte“ Gedimino Pilai
čio straipsnyje apie drąsią Lietuvių
kelionę. Pasak profesionalaus jūriainko iš Klaipėdos, buriuotojo, jach
tos "Aurabank“ savininko ir kapitono
JonoLimanto, “buriuotojui apiplauk
ti Homą - tas pats, kaip alpinistui

įkopti į Everestą, nes ten gamtos
kėslai nenuspėjami, pagalbos nėra iš
ko laukti, pasilieki vienas šėlstančioje
stichijoje", Lietuvos buriuotojams
kol kas dar neteko susidurti su Homo
vėjais, nors jie yra įveikę ne vieną
vandenyną. Tarpukario laikais grupė
lietuvių, studijavusių jūreivystės
mokslus, bei suomių burlaiviais
“Olivebank“ bei “Archibald Russell“
plaukiojusių lietuvių pabuvojo šioje

audrų pakrantėje. Vieną praktikantą
bangos tuomet nuplovė nuo denio.
Per Atlantą su jachta “Aurabank“
J. Eimantas ketina plaukti dviese su
vilniečiu Žydrūnu Vasiliausku. Klas
tingąjį Homo kyšulį bandys aplenkti
penkių žmonių įgula. Pavojingiausias
kelionės etapas, anot J. Eimanto,
Pietų Amerikos žemynas ir nyki Ug
nies žemės sala, skirianti Magelano
sąsiaurį.
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Rašytojas Ignas Šeinius Klaipėdoje
Ne taip seniai daug šalies laikraš
čių linksniavo vieną švedą, pėstute
žygiuojantį apie Baltijos jūrą. Žygis
vertas Gineso rekordų knygos. Juk
žmogus eina vienas negyvenamomis
vietomis, pajūriu, miškais ar paplen
tėmis. Savo kelionę švedas pradėjo
mažame Haparandos miestelyje, toli
Šiaurėje greta sienos su Suomija.
Apie tai Lietuvos spaudoje daug kas
skaitė, bet mažai kas težino, kad Haparanda turi artimesnių saitų su Lie
tuva. Čia gyvena žymaus lietuvių ra
šytojo Igno Šeiniaus sūnus Irvis J.
Scheynius.
Ignas Jurkūnas Šeinius (18891959) yra vienas ryškiausių šio am
žiaus pradžios impresionistinės pa
saulėjautos lietuvių prozinininkas,
parašęs romanus “Vasaros vaišės“,
“Kuprelis“, “Bangos siaučia“, “Rau
donasis tvanas“, komediją “Diploma
tai“ ir kt. Nemažai grožinių kūrinių ir
publicistikos straipsnių Ignas Šeinius
parašė ir švedų kalba, kurią labai ge
rai mokėjo.
Matyt, dėl aštraus ir kritiško ro
mano “Raudonasis tvanas“, kuriame
vaizduojam įvykiai 1940 metų Lietu
voje, jis buvo ilgai ir nepelnytai mū
suose kritikų nutylėtas. “Raudonasis
tvanas“, 1953 metais išleistas Niu
jorke, Lietuvoje pasirodė tik 1990.
Ignas Šeinius tarnavo Lietuvai ne
vien kaip rašytojas, Lietuvos rašytojų
draugijos narys, bet ir kaip sumanus,
energingas politikas. 1916-1927 m.
jis dirbo diplomatinėse tarnybose Da
nijoje, Suomijoje, ilgiausiai Švedijo

je, kur be kitų diplomato darbų dar
rinko šalpą nukentėjusiems Pirmojo
pasaulinio karo metu. Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus atstovu karo pabė
gėliams ir ateiviams remti Ignas Jur
kūnas Šeinius buvo ir 1940 metais.
Ignas Šeinius gyveno ir Klaipėdo
je. 1935-1939 m. jis buvo paskirtas
Klaipėdos krašto gubematūros pata
rėju. Yra išlikęs jo pareigybės liudiji
mas, pasirašytas to meto Klaipėdos
krašto gubernatoriaus.Visa tai buvo smagu prisiminti,
kai uostamiestyje lankėsi jo sūnus
Irvis J. Scheynius. Jis minėjo ir namą
H. Manto gatvėje, berods, tuo laiku
tai buvęs 4-as numeris, kuriame prieš
karą ir gyvenęs rašytojas Ignas Šei
nius. Namas turėtų būti išlikęs, bent
jau viena to namo siena, kur būtų ga
lima pakabinti memorialinę I. Šei
niaus atminimo lentelę.
Kelis žodžius verta tarti apie patį
Irvį J. Scheynių. Pastaruoju metu, iš
ėjus į pelnytą pensiją, prabudo ir jo
literatūriniai talentai. 1990 m. švedų
kalba jis išleido savo poezijos rinkinį
“Litausk Lardom“ (Lietuviškos pa
mokos) ir paruošė naują, skirtą tėvo
Igno Šeiniaus atminimui, praside
dantį eilėraščiu "Kuprelis“. Vieną
naujosios savo knygos rankraščio
kopiją Irvis J. Scheynius paliko ir
Klaipėdos rašytojų organizacijai.
Nors ir toli, nors ir vėluodama, nors
ir kitomis kalbomis, lietuvių poezija,
pamažu grįžta namolio.

Rimantas Černiauskas

Daug daug ekslibrisų iš Augustavo
Šiemet Druskininkų sanatorijoje
gydosi, poilsiauja daug lenkų. Rug
pjūčio mėnesį ir juos, ir kitus poil
siautojus bei pačius druskininkiečius
pradžiugino paroda M. K. Čiurlionio
muziejaus Mažojoje galerijoje. Daili
ninkas iš Augustavo (miestelis Len
kijos Respublikos pasienyje) Juliušas
Batūra eksponuoja savo darbų paro
dą. O joje - piešiniai iš ciklų “Paukš
čiai“, “Žuvys“, keturių knygų ilius
tracijos, linoraižiniai ir daug daug
ekslibrisų. Ne's jie patys reikšmin
giausi Juliušo Batūros kūryboje.
M. K. Čiurlionio memorialinis
muziejus puoselėja gražią tradiciją kiekvienos parodos, kiekvieno rengi
nio proga išleisti gražų katalogą.
Šįkart jį vėl sudarė ir apie kolegą iš
Lenkijos parašė Adelbertas Nedzelskis, muziejaus direktorius,
dailininkas.
“Europos lietuvio" skaitytojams
siūlyčiau pažvelgti į ekslibrisą ”Panevėžys-490“, nes lietuviškų motyvų

J. Batūros kūryboje yra nemažai. To
dėl paroda mums ne tik įdomi, bet ir
artima.

Laima Stankevičiūtė

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais,
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal:
pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.
Bilieto kaina - £285.

Skandinavijos Avia Sistema (SAS)
kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
Bilieto kaina - £320.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary
Colchester Essex CO7 6JW
Tel (4-44-206) 322033
Fax (4-44-206) 322352
Užs. 784
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Laiškas redaktoriui
\
Gerbiamas Pone,
labai norėčiau sužinoti apie 1944
m. pavasarį iš Lietuvos išvykusį
mano sūnėną Joną Ulevičių, Antano
s., gimusį 1929 metų kovo 27 dieną
Biržų apskrities Obelaukių kaime.
Paskutiniai laiškai iš jo buvo gauti iš
Paryžiaus, datuoti 1944 metų birželio
18 ir 28 dienomis. Laiškuose be atvi
rukų buvo įdėta ir nuotraukų. Pirma
me laiške jis civiliais rūbais, antrame
jau su uniforma, bet aš nelabai su
prantu, kokios armijos.
Senstu ir vis dažniau prisimenu
vaikinuką, kurį užauginome mes motinos seserys, nes mano sesuo Ka
zimiera Macijauskaitė-Ulevičienė
mirė, kai berniukui buvo 3-ji metai.
Pokario audros mane su šeima buvo

nubloškusios į Sibirą, į Irkutsko sritį.
Gal ir buvo koks laiškas po karo, bet
manęs nepasiekė.
Matydama per televiziją, kaip
Paryžius šventė 5O-ties metų išvada
vimo sukaktį, vis galvojau: gal kur
nors pasaulyje gyvena ir Joniukas,
gal nebuvo jam rūstus likimas, gal
yra jo vaikų ar bent draugų, žinančių
apie jį. Būčiau laiminga, jei nors
prieš mirtį sužinočiau apie vargšą
vaikiną.
Gal ”EL“ skaitytojai ką nors žino
apie tai.
Iš anksto dėkinga
Veronika Macijauskaitė-Griciūnienė
K. Binkio 31
Biržai
Lietuva

Atgarsiai

Nėra ko džiaugtis Čerčiliais ir Ruzveltais
Noriu pasakyti keletą minčių dėl
aprašymo ”EL“ Nr. 32 apie jaunųjų
konservatorių stovyklas Trakuose ir
Druskininkuose.
Sveikintina, kad Lietuvos jauni
mas rodo norą ką nors veikti ir mąs
tyti. Taip, jie - Lietuvos ateitis, tik
nežinia, ar visi aprašytieji išliks kon
servatoriais visam laikui.
Tik ar tas aprašymo apipavidalini
mas yra geras? Man regis, pavadini
mas ’’Susipažinkite: būsimieji Lietu
vos Čerčiliai ir Ruzveltai“ nevykęs.
Siaubingai graudu, kad jaunimas
vedamas tokių politikų, kurie Ruz
veltą laiko pasaulio didvyriu! Ruz
veltas mūsų Lietuvėlę ir kitas Vidu
rio ir Rytų tautas padovanojo Stalinui
be jokio cento. Galutinai Jaltos kon
ferencijoje Ruzveltas ir Čerčilis atsi
sakė priešintis Stalinui. (Londone vi

sų etninių grupių aukomis yra pas
tatytas paminklas ’’Jaltos aukoms“.)
Tegu jaunieji Lietuvos konser
vatoriai pasižiūri dar prieš 5 metus
buvusį Europos žemėlapį ir, pri
simins, kas tie ’’garbingieji“ Čerči
liai ir Ruzveltai, kas atiduota ’’Tė
vui Stalinui“, kas padalinta, prisi
mins, kad buvo dvi Vokietijos, du
Berlynai. Po visų perversmų ir išsi
laisvinimų dar lieka tų didvyrių su
kurtas skaudulys Rytprūsiai, kurie
jokiu būdu niekuomet nepriklausė
Sovietų Sąjungai ar Rusijai, bet yra
tų dviejų didvyrių dovana Rusijai.
Jie, Čerčilis ir Ruzveltas, yra mūsų
tautos išdavikai po savo parašų
Jaltos konferencijoje!

Stasys Kasparas
Londonas

Nuomonės

Sąjūdžio pamokos
Gal būsimieji Sąjūdžio istorikai
turėtų išsiaiškinti, kas sužlugdė
mūsų visų viltį, mūsų pasitikėjimą,
mūsų jėgas. Buvo metas, kai mes
kuo garsiau turėjome savo susirin
kimuose iškelti mintį ir nenutilti,
kad ne tuo tikruoju keliu pasuko
mūsų Sąjūdis. Aš prisimenu ruoši
mąsi dar pirmiesiems Sąjūdžio per
galingai laimėtiems rinkimams į
dar tarybinės Lietuvos Aukščiau
siąją Tarybą. Vilniaus miesto Są
jūdžio įgaliotinių susirinkime buvo
aiškinamas noras tuose rinkimuose
į vieną vietą turėti bent du Sąjūdžio
kandidatus. Tam nebuvo pritarta
nei tuose susirinkimuose, nei Sąjū
džio aukščiausiosios valdžios rate.
Sąjūdis tą pirmąją pergalę laimėjo
be rinkimų. Paskirti kandidatai be
kovos ir atrankos atėjo į Valdžią.
Dabar mes žinome, kad ir tarp Są
jūdžio vadovybės buvo žmonių,
susijusių su svetimos valstybės
spec, tarnybomis. Tai Rusijos sau
gumui buvo svarbiausia, kad Są
jūdis atsisakytų viešumo ir demo
kratijos. Tą turėjo suprasti Sąjūdžio
vadai, ir Landsbergis, ir Čepaitis, ir
Ozolas, ir dar nemažas būrys kitų.
O buvo visai priešingai. Galėjome
perskaityti L. Dambrausko knygoj,

kas dėjosi, kai jis pasiliko antruoju
Sąjūdžio kandidatu, kokių pasity
čiojimų ir grasinimų turėjo sulauk
ti. Kai girdime Čepaičio išsisukinė
jimus, kad jis negavo pinigų iš sau
gumo rankų, mes turėtume pak
lausti, kiek jis prisidėjo ar priešino
si šiems lemiamiems Sąjūdžio nu
tarimams. Tais laikais gal tai buvo
ne svarbiausi atsitraukimai, kuriuos
nesunku dar buvo atitaisyti arti
miausioj ateity, bet po metų kitų ta
po lemiamais mūsų Sąjūdžiui. Ja
me pasiliko tik iškalbūs pasipūtė
liai. Visi ramesni, bet ir protingesni
žmonės buvo išvaryti, nustumti į
šalį. Nei vienas iš likusiųjų prie
valdžios lovio net nepagalvojo, kad
gali pritrūkti proto, išmanymo. Kad
be šito nepastatysim naujos Lie
tuvos.
Tėvas sakydavo, kad labiausiai
jis dėkoja saviems priešams. Mes
dabar turime apgailestauti, kad pir
maisiais atgimimo metais nebeturė
jome bent kiek protingesnių atkak
lesnių priešininkų. Visi buvo mūsų
sąjungininkai. Tokie ištikimiausi
mūsų priešai kaip Burokevičius ir
dabar kelia pajuoką. Tikrai mes iš
jų nedaug ko galėjome pasimokyti.
Gintaras Valiukevičius

”EL“ skaitytojų kūryba

Prie altoriaus
Darželiuose gėlės sužydo,
pavasariu kvepia gamta,
jau nuotakai vainiką nupynė,
būk, Dieve, Tu man palaima.
Prie altoriaus jaunieji suklupę,
lyg būtų įšalę lede,
abudu galvojo tik vieną,
kokia bus jųjų dalia?

Baltas velionas puošėjos galvą,
vargonai aidėjo liūdnai,
jos mintys skrajojo po dangų,
ar tikrovė, ar tiktai sapnai?

Bažnyčioje žvakė vis geso,
Jaunoji skendo maldose,
O, Dieve, Aukščiausias Galingas,
priglausk! savo rankose.

Kai kunigas jai žiedą užmovė,
ji meldės į Dievą karštai,
iš akių jai ašaros liejos,
meldžiu, būk su manim amžinai.

Ar rožėmis bus kelias nuklotas,
kiek laimės man bus ateity,
o Dieve, Aukščiausias Galingas,
ar turėsi tą savo minty?
,
Anglija
Juozas Domeika
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Psichologinis barjeras įveiktas,
toliau darbas
Raimundas Rajeckas - Lietuvos
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius Didžiosios Britanijos ir Šiau
rės Airijos Jungtinėje karalystėje,
atlydėjęs į Vilnių Didžiosios Britani
jos premjerą Johną Major'ą, užtruko
čia ilgesnį laiką - atėjo atostogų
metas. Kiek pasikaitinęs kaitrioje
šios vasaros saulėje, pasimaudęs
Baltijos jūroje, aplankęs draugus ir
artimuosius, ambasadorius net atos
togaudamas negalėjo atitrūkti nuo
svarbių valstybinių darbų ir rū
pesčių. Visą laiką jautė ir ambasados
pulsą: keliskartus telefonu kalbėjosi
su jos darbuotojais - teiravosi,
patarinėjo, davė nurodymų.
Rugsėjo 5 d. Lietuvos Prezidentas
R. Rajecką paskyrė ir Lietuvos Res
publikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju
ambasadoriumi Airijos Respublikoje.
Tą pačią dieną R. Rajeckas atostogas
baigė ir išvyko į Londoną. Prieš tai
jis atsakė į keletą "EL“ korespon
dento klausimų.
- Kaip sekasi į Didžiosios Britani
jos - šios senomis tradicijomis ir su
dėtingais etiketais kaustomos šalies diplomatų korpusą įsijungti Lietu
vos Respublikos ambasadoriui?
- Manau, kad sėkmingai. Be abe
jo, teko pasėdėti ir prie atitinkamos
literatūros: diplomatinei veiklai, jos
tradicijoms ir protokolams skirti gana
talpūs ir-neploni tomai. Atrodo, dalis
jų man pasidavė. Bent pradžiamokslį
tariuosi neblogai įsisavinęs. Su juo
mane, kaip esu sakęs dar prieš išvyk
damas į Londoną, pirmasis supažin
dino Didžiosios Britanijos ir Siaurės
Airijos Jungtinės karalystės nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius
p. M. Peart'as. Priežastys, kėlusios
tam tikrą psichologinį stresą, buvo
kitos. Visų pirma, lietuvio rankai ir
akiai neįprasta kairioji judėjimo
kryptis. Mūsų vargana ambasada kol
kas neišgali samdytis vairuotojo.
Todėl naująjį “Roverį“ judriomis ir
anaiptol ne visada erdviomis gatvė
mis tenka vairuoti man pačiam. Iš
mokau, nors mano šoferiavimas kelia
nemaža kitokių rūpesčių: ambasado
riui svarbu laikytis ne tik neįprastų
eismo taisyklių, bet ir diplomatinio
protokolo. Todėl važiuojant į oficia
lius priėmimus prireikia asistento ar
palydovo pagalbos. Manau, kad šis
mano psichologinis stresas jau nuga
lėtas.
- Ar tai buvo pats sunkiausias
slenkstis, kurį teko peržengti per pir
muosius keturis mėnesius?
- Anaiptol. Pirmiausia, teko telkti
nedidelį, bet gerokai pakrikusį amba
sados kolektyvą. Kaip žinoma, iš
Lietuvos ten nusivežiau tik du patarė
jus: politikai - A. Medalinską ir eko
nomikai - N. Zambaitę. Kiti du - pir
masis sekretorius A. Misevičius ir
kanceliarijos vedėja I. Sabaliūnaitė
dirbo anksčiau. Tačiau ambasados
reikalus iki manęs ’’tvarkęs“ laikina
sis misijos vadovas ne vienam jų
nepatikėdavo net pašto dėžutės rakto.
Vadinasi, pirmiausia, teko išlaisvinti
juos iš užguities, grąžinti pasitikėji
mą savimi. Ir jeigu tai man pavyko
palyginti greitai, tai su laikino misijos
vadovo finansinėmis ’’išmonėmis“
(pavadinkime paliktą netvarką taip)
galynėjuosi ligi šiol.
- O kaip su įkurtuvėmis?
- Namas naujai ambasadai Lon
dono centre netoli Marmuro arkos
(Marble Arch) nužiūrėtas ir bus per
kamas. Vieta labai prestižinė, prie
plačios, erdvios daugiaeilės gatvės.
Kainuos jis nemažai, bet palyginti su
Londono kainomis gana pigiai. Ta
čiau namą pirmiausia teks remon
tuoti, pritaikyti ambasadai. Vadinasi,
įkurtuves, matyt, teks atidėti kitam
pavasariui. Kol kas tenka naudotis
senomis patalpomis, kur ilgus metus
sėkmingai darbavosi (ir gyveno) gar
busis V. Balickas.
- O su kitų valstybių ambasado
riais ar susipažinta?
- Ne su visais, žinoma. Bet dauge-

Raimondas Rajeckas su John Major Vilniuje.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

lis jų buvo į įvairias tautines šventes
pasikvietę, į priėmimus. Tai labai rei
kalingi, tačiau ne visuomet patogūs
renginiai, daug laiko atima. Gana
varginanti procedūra, į kurią nepasių
si nieko kito: pakvietimai dažniausia
vardiniai. Bet jų metu galima spręsti
valstybei svarbius klausimus.
Labai glaudūs ir naudingi santy
kiai klostosi su abiejų Baltijos valsty
bių ambasadoriais. Latvijai čia atsto
vauja jų išeivijos žmogus Janis Lūsis,
o Estijai - mokslo atstovas Riivo
Sinijarvis. Nutarėme reguliariai - kas
mėnesį - susitikinėti ir pakalbėti vi
soms valstybėms svarbiais klausi
mais, aptarti taktines veiklos kryptis.
Tik atvykęs juos pasikviečiau į Lie
tuvos ambasadą, paskui mus priėmė
Janis Lūsis.
- Išvykdamas į Londoną ambasa
dorius buvo susirūpinęs, kaip nau
jąjį gimtosios tėvų šalies pasiuntinį
sutiks lietuviškoji Anglijos išeivija.
Ar dabar šis rūpestis dar gyvas ?
- Manau, kad jis bus gyvas tol, kol
Britanijos salyne gyvens bent vienas
lietuvis. Nors - kartoju - tai nėra pa
grindinis ambasados veiklos baras. O
’’angliškoji“ Lietuva mane sutikcr la
bai palankiai. Tik aš maniau, kad ji
daug gausesnė ir stipresnė. Gerai pa
žįstu JAV išeiviją, gyvenau greta jos
pustrečių metų. Tai gausus, turtingas,
jaunatviškas sambūris. Deja, jų ir ly
ginti negalima. ’’Angliškoji Lietuva“,
pasirodo, reikalinga nuolatinio rūpes
čio ir paramos. Tiek materialinės,
tiek moralinės. Materiali mūsų para
ma kol kas labai simbolinė. Gilėja ir
konkretėja ambasados ryšiai su Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjunga.
Man labai imponuoja jos dabartiniai
vadovai Jaras Alkis ir Vincent
O’Brien. Galiu juos laikyti net savo
komandos žmonėmis. Jie gerai pa
žįsta išeivijos žmones, žino, ko jiems
reikia, kas juos jaudina. O jaudina
juos daug kas, tai aš įsitikinau, kas
rytą skaitydamas ambasados paštą,
kur labai gausu išeivijos lietuvių laiš
kų. Tautiečiai rašo, klausia, patarinė
ja ir, kas be ko, pasiskundžia. Ypač
daug painiavos sukelia mūsų piliety
bės įstatymu. Pats įstatymas tarytum
neblogas, bet jis nuolatos taisomas,
priduriamas įvairiais ir painiais prie
dėliais, aktais, instrukcijomis, todėl
praktiškai jį taikyti - nelengvas reika
las. Ypač išeivijos žmonėms, nesusipažinusiems su mūsų ilgai puoselėta
(ir, deja, puoselėjama) biurokratija.
Tie ’’priedėliai“ ir sulaukia daugiau
sia priekaištų, kurių tenka klausytis
mums - ambasados darbuotojams. O
tarp išeivių nemažai buvo tokių, ku
rie kitados iš patriotinių paskatų atsi
sakė priimti Britanijos pilietybę.
Anksčiau jie tuo didžiavosi, o dabar,
pasikeitus situacijai, liko ’’niekieno

žmonėmis“, kurie niekam nerūpi,
kuriems sunku spręsti net buitinius
reikalus. Sprendžiant išeivijos prob
lemas, tokie žmonės kaip J. Alkis ir
V. O'Brien, labai brangūs. Ypač čia
norėčiau išskirti Vincent O’Brieną,
kuris, būdamas airis, visą savo
gyvenimą pašventė Lietuvai. Už tai
dėkui žmonai - rokiškietei Valteryui,
kurią vedęs, Vincent išmoko lietuviš
kai. Ir jų vaikai išmoko mūsų kalbos.
Galiu paliudyti, kad O'Brien lietuviš
kai kalba geriau, negu kai kurie vil
niečiai ar kauniečiai. Laikausi taisyk
lės: kartą per mėnesį būtinai susitikti
su DBLS vadovybe ir konkrečiai
spręsti iškilusias problemas. Nors
ambasados durys atviros visiems ir
visada.
- Kuo prasideda ir kaip klostosi
ambasadoriaus darbo diena?
- Jau minėjau - pažintis su paštu.
Visą jį skaitau ir rūšiuoju pats. Pasku
išklausau A. Medelinsko spaudos ap
žvalgą. Kruopščiai paruoštą, kompe
tentingą, dalykišką. Lietuvos spaudą
gauname tik po 4-5 dienų, vadinasi,
tenka remtis Didžiosios Britanijos
spauda. Ačiū Dievui, ji gausi, visapu
siška ir autoritetinga. Paskui praside
da vizitai, priėmimai.
- O kaip akademiko titulas. Pade
da jis ar kliudo?
- 1 ruošiamus kas pusmetis diplo
matinius sąrašus (tipo "Kas yra kas“)
aš jo neįrašinėju. Laiškų autoriai
dažnai kreipiasi į mane "Ponas profe
soriau“. Mane tas tenkina. Bet dau
giausia padeda įgytos žinios, moks
linė patirtis.
- Kalbėta, kad svarbiausi amba
sados svečiai - daugiausia verslo ir
biznio žmonės, išeivijos lietuviai 0
kaip su kultūriniais renginiais? Ar
lieka tarp priėmimų laiko, pavyz
džiui teatrams?
- Neypatingai. Ir lėšos ne visada
leidžia. Kaip ten bebūtų, o valstybės
ambasadoriui nelabai tinkama vietavadinamoji "galiorka“. Vis dėlto
teatro, meno parodų nepamiršau.
- Į Vilnių atlydėtas premjeras J.
Mąjor buvo bene pirmas tokio aukš
to rango Didžiosios Britanijos pa
reigūnas? O kas sekantis?
- Konkrečiai nežinau, bet esu pa
sirengęs palydėti į mūsų šalį bet kurį
geros valios pasiuntinį, kuris ieško
dalykinių ryšių, nori padėti Lietuvai.
Po J. Majoro viešnagės, dėmesys
mūsų kraštui Anglijoje žymiai padi
dėjo. Iš saviškių valdžios vyrų kol
kas sutikau ir lydėjau tik buvusį savo
kolegą, prezidento patarėją politikos
klausimams J. V. Paleckį ir krašto
apsaugos ministrą L. Linkevičių. Ga
limas pastarojo kolegos atsakomasis
vizitas. Bet viskas ateity: dirbau dar
tik keturis mėnesius.
Petras Keidošius
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’’Drauge“ - Anglijos
lietuvio atsiminimai

Porą savaičių Londone dr. Juozas Skirtus, Vilniaus pedagoginio uni
versiteto docentas, rinko medžiagą savo knygai apie buvusį Lietuvos
ambasadorių B. K. Balutį. Nuotraukoje dr. J. Skirius (trečias iš dešinės)
su grupe tautiečių Londone prie lietuvių bažnyčios.

PLB vicepirmininkės viešnagė
Britanijos sostinėje
Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo
pradžioje Pasaulio lietuvių bend
ruomenės vicepirmininkė Milda
Lenkauskienė lankėsi Londone.
Rugpjūčio 31-osios vakare Lietu
vių namuose Didžiosios Britanijos
lietuvių sąjungos valdybos nariai J.
Alkis, S. Kasparas, P. Markevičius,
V. O'Brien susitiko su Milda Len
kauskiene aptarti bendrų reikalų tarp
DBL S-gos ir PLB, pasidalinti minti
mis dėl ateities darbų.
Ką tik buvo praėjęs VIII Pasaulio
lietuvių jaunimo kongresas Lietuvoje
ir Didžiojoje Britanijoje. Paulius
Markevičius plačiai nušvietė kongre
so organizavimo darbus, papasakojo,
kiek būta įvairių kliūčių ir kaip buvo
rastos išeitys, kol pagaliau kongresas
galėjo tapti kūnu, sutelkdamas lietu
višką jaunimą, gyvenantį už Lietuvos
ribų. Lietuvos jaunimas į kongreso
dalyvių būrį masiškai nesiveržė, nors
kongresas prasidėjo Lietuvoje. IX pa
saulio jaunimo kongresas įvyks JAV.
Plačiai išsikalbėta apie lietuvių jauni
mo sąjungą, tai pat ir apie mūsiškę
Didžiosios Britanijos lietuvių jauni
mo sąjungą. Kalbėta apie jaunimo
sąjungos įstatus, kas gali būti jos na
riais, ar priimtini nariais nelietuviai,
aptarta organizacinė struktūra, valdy
bos rinkimai įr t. t. Bekalbant paaiš
kėjo, kad kituose kraštuose nelietu
viai nerenkami į jokias vadovau
jančias pareigas, valdybos renkamos
iš pačių geriausiųjų ir pasižymėjusių
lietuviškame darbe.
Svarstyta, kaip lietuvybę išlaikyti

tarp lietuvių per įvairias veikiančias
mokyklas už Lietuvos ribų. Dabarti
niu laiku tai yra svarbiausias PLB už
davinys. Diskutuojant švietimo klau
simais į pokalbį įsitraukė ir Vilniaus
pedagoginio universiteto visuotinės
istorijos katedros istorikas dr. Juozas
Skirius.
Susitikime kalbėta apie knygą
’’Lietuvos kovų ir kančių istorija“. Iš
dalyvavusiųjų ją buvo matę ir skaitę
Milda Lenkauskienė ir dr. Juozas
Skirius. O DBLS valdybos nariai dar
jos neskaitę (nežinau, ar kas nors tą
knygą turi Didžiojoje Britanijoje).
Bet buvo pareikšta, kad šis darbas
buvo atliktas greitai ir padaryta
klaidų.
Išsakyti pageidavimai PLB valdy
bai dėl Lietuvos pilietybės, turto
atgavimo ar jo nusipirkimo Lietuvoje
reikalų.
Rugsėjo 4 dieną, sekmadienį,
Milda Lenkauskienė su dukra Vikto
rija apsilankė Londono lietuvių kata
likų centre. Dalyvavo pamaldose, po
jų parapijos svetainėje susitiko su
londoniečiais, glaustai apibūdino
PLB veiklą. Pirmieji klausimai buvo
dėl tos nelaimingos knygos ’’Lietu
vos kovų ir kančių istorija“. Londono
lietuviai replikavo, kad tai KGB iš
teisinimo knyga, girdi, B. Nainys
žmogus, kuris nežino ką daro, sudaro
sutartis su žmonėmis, kurie netinka
tam darbui ir dar jų nekontroliuoja.
(Kiek žinoma, klausimų pateikėjai,
tos knygos nėra skaitę ar jos matę).

Stasys Kasparas

Susitikimas po Mišių
į lietuvių bažnyčią Londone sekI nūdieniais šv. Mišioms užsuka dau
gelis atvykusių iš užsienio ar Lietu
vos mūsų tautiečių. Kaip paprastai,
po Mišių bažnyčios svetainėje BažI nyčios komiteto pirmininkas Stasys
Į Kasparas pristato svečius.
Kuo svetys svarbesnis, tuo jam
teikiama daugiau dėmesio. Rugsėjo 4
d. po pamaldų svetainėje Stasys Kas
paras pasveikino ir pristatė atvykusią
iš JAV Pasaulio lietuvių bendruome
nės kraštų Centro valdybos vicepir
mininkę Mildą Lenkauskienę. Ponia
M. Lenkauskienė sutiko trumpai api
būdinti PLB kraštų centro valdybos
dabartinę veiklą, užsibrėžtus tikslus
ateičiai. Tarp svarbesnių problemų ir
rūpesčių pirmiausia minėjo Lietuvos
pilietybės atstatymą užsienyje gyve
nantiems mūsų tautiečiams, ypač
tiems, kurie neturi gyvenamojo kraš
to pilietybės ir negali nuvykti į Liej tavą aplankyti savo giminių. Taip pat
j siekiama perrašyti jau išleistą ’’Lietui vos kovų ir kančių istorijos“ knygą,
kurioje, daugumos Vakarų išeivijos
j nuomone, išspausdinta medžiaga per

daug vienašališka. Todėl bus bando
ma sutelkti šiam darbui ne tik Lietu
vos, bet ir išeivijos istorikus.
Pagrindinis uždavinys išeivijai
lieka tas pats: išlaikyti toli nuo tėvy
nės lietuvybę, puoselėti lietuvišką
kultūrą tuose kraštuose, kur gyvena
mūsų tautiečiai.
Po to p. M. Lenkauskienei buvo
pateikta klausimų, išsakyta tautiečių
minčių. Stasys Kasparas pareiškė,
kad Lietuvai nereikia išeivijos lietu
vių. Justas Čemis nesutiko su juo ir
pastebėjo esą daugiausia tik buvę
komunistai mūsų, gyvenančių Vaka
ruose lietuvių, nemėgstą, daugelis
žmonių Lietuvoje yra geri patriotai ir
mums neapykantos nerodo.
K. Tamošiūnas klausė, kodėl Lie
tuvos spaudoje (išskyrus ’’Europos lie
tuvį“) nebuvo išspausdintos Lietuvoje
vykusio PLB kraštų suvažiavimo re
zoliucijos - ar jos nebuvo Lietuvos
spaudai pateiktos, ar buvo ignoruotos.
Prelegentė patvirtino, kad tie doku
mentai buvo išdalinti visiems daly
vavusiems spaudos atstovams.

Klemensas Tamošiūnas

Chicagoje leidžiamas užsienio
lietuvių dienraštis ’’Draugas“ atkar
poje jau ne vieną savaitę spausdina
Nottinghame gyvenančio ”EL“ skai
tytojo Juozo Kuliuko atsiminimus “Ir
nebuvo lemta žūti“. Liepos viduryje
pristatydamas J. Kuliuką ’’Drauge“
Balys Raugas, buvęs išeivijos ’’Ka
rio“ redaktorius, rašė: ’’Šių atsimini
mų autorius yra buvęs Lietuvos ka
riuomenės 1 p. DLK Gedimino pulko
eilinis kareivis, dabar senatvės dienas
leidžiantis invalido vežimėlyje Ang
lijoje. Jam buvo lemta pergyventi
Lietuvos kariuomenės tragediją ir II
pasaulinio karo pradžioje žygiuoti
tuo pačiu keliu, apie kurį savo atsimi
nimuose pasakoja dim. pik. Itn. Sta
sys Balčiūnas š. m. ’’Draugo“ Nr. 99
ir jo tęsiniuose. Tačiau eiliniui J. Kuliukui teko pergyventi frontų ugnį ir
vokiečių karo belaisvio dalią“.
Įdomu pastebėti, kad J. Kuliuko
atsiminimai paskatino kelis skaityto
jus parašyti ’’Draugui“, jų palankūs
atsiliepimai išspausdinti dienraščio
skyrelyje ’’Laiškai“.
”Su dėmesiu seku ’’Draugo“ at
karpoje spausdinamus Juozo Kuliuko
atsiminimus. Tai eilinio Lietuvos ka
riuomenės kario golgota, patekus į
bolševikų ’’karo mašiną“. Paprastai
Lietuvos karių atsiminimai nutrūksta
su rusų bolševikų okupacija ir užuo
mina, kad kariuomenė buvo panai
kinta. Šiuose prisiminimuose mato
me visai kitą versiją: daug lietuvių
karių prievarta įjungti į Raudonosios
armijos dalinius. Apie jų išgyventas
kančias Rytų fronte ir apskritai tuose
daliniuose iki šiol neteko skaityti.
Ačiū ’’Draugui“ už šios skaudžios
mūsų istorijos spragos bent dalinį
užpildymą“, - rašo Martynas Konstavičius iš Munster, IN.

Lietuviško kino
žvaigždė
tarptautinėje
padangėje
Lietuviško kino žvaigždė Ingebor
ga Dapkūnaitė tampa vis ryškesne
žvaigžde užsienio kinematografijoje.
Nors ir neįvertintas prizais jos vaid
muo Nikitos Michalkovo filme “Pa
vargusi saulė“ (beje, filmas apdova
notas Kanų Grand Prix ir FIPRESCI
prizais), prancūzų spaudoje susilaukė
nemažai dėmesio, o ypač palankiai
įvertinta jos Katia Izmailova to paties
pavadinimo Valerijaus Todorovskio
filme, rodytame nekonkursinėje pro
gramoje. Žymiojo Johno Malkovichiaus režisuotų spektaklių repertua
ras, deja, neleido aktorei atvykti iš
Čikagos į Kanus. Spalio mėnesį In
geborga vyksta į Ženevos kino festi
valį ’’Rytojaus žvaigždės“, su filmu
’’Katia Izmailova“. Galbūt šįkart jos
vaidmuo bus pripažintas ne tik kino
kritikų, bet ir žiuri.
Šiuo metu aktorė filmuojasi Suo
mijoje anglų režisieriaus Endrew
Gyewe'o filme “Laiškai iš Rytų“. Tai
filmas apie Anglijoje gyvenančią
moterį, kuri atvažiuoja aplankyti
savo gimtųjų vietų Estijoje. L Dapkū
naitė vaidina jos mamą jaunystėje ir
seserį. Aktorė gauna vis daugiau pa
siūlymų filmuotis užsienyje, o į lietu
višką kiną ir teatrą jos niekas ne
kviečia, rašo “Lietuvos.aidas“.
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Sportas
Lietuvos plaukikai
nepateko j geriausiųjų
šešioliktuką
Romoje (Italija) vykusiame pa
saulio vandens sporto šakų čempio
nate dalyvavo ir Lietuvos plaukikai.
100 m laisvu stiliumi plaukė Laura
Petrulytė ir Dita Želvienė, tačiau į ge
riausiųjų šešioliktuką jos nepateko. Į
pagrindinį finalą pateko geriausius
rezultatus pasiekusios kinės Le Jingyi
(55,38 sek.) ir Lu Bin (55,54). Įžy
mioji vokietė Franziska Van Almrick
užėmė jai neįprastą penktą vietą.
Finaliniame plaukime Nerijus
Beiga taip pat nepateko į geriausiųjų
šešioliktuką, plaukdamas 100 m krū
tine. Auksą iškovojo japonas Akira
Hajaši (1:02,01), sidabrą - vengras
Norbertas Rossa, bronzą - vengras
Karoly Guttler.

Mūsų dviratininkė - antra
Lietuvos dviratininkės dalyvavo
Prancūzijoje vykusiose “Tours Mas
ter Femino d'Europe“ varžybose. 105
km grupinių lenktynių nugalėtoja ta
po Rasa Polikevičiūtė. Antrą dieną
vykusiose 72 km grupinėse lenktynė
se mūsų dviratininkės nepasižymėjo.
Trečiose 12 km atskiro starto lenk
tynėse bronzą pelnė Edita Pučinskai
tė. Diana Žiliūtė užėmė penktą vietą
Absoliučioje įskaitoje nugalėjo
šveicarė L. Berg, o Rasa Polikevičiū
tė užėmė antrą vietą.

Krašto krepšinis pasipildė
šeštuoju žaidėju
iš užsienio
Prieš rugsėjo 30 d. prasidėsiantį
Lietuvos krepšinio lygos čempionatą
iš JAV atvyko 23 metų krašto puolė
jas Michaelas Schreiberis (197 cm
ūgio, beveik 100 kg svorio). Jis žais
Šilutės komandoje “Šilutė“. M.
Schreiberis 1993 m. baigė Meristo
koledžą. Studijuodamas jis žaidė ko
ledžo krepšinio komandoje, kuri da
lyvauja JAV studentų krepšinio lygos
pirmenybių 1 diviziono varžybose.
Per paskutiniojo sezono rungtynes
žaisdamas Meristo komandoje M.
Schreiberis vidutiniškai pelnydavo
po 12 taškų ir atkovodavo po septy
nis kamuolius, komanda laimėdavo
beveik pusė žaistų rungtynių. Pasak
krepšininko, paskutiniaisiais metais
komandos rezultatas buvo 14 perga
lių ir 15 pralaimėjimų.
Baigęs koledžą M. Schreiberis
grįžo į Kanzas Sitį, iš kurio ir yra ki
lęs. Ten metus dirbo vienoje biznio
įmonėje ir žaidė įvairiose mėgėjų ly
gose. Apie Šilutės komandą jis suži
nojęs iš savo trenerio, kuris yra “Ši
lutės“ vyriausiojo trenerio Stepono
Kairio pažįstamas. Steponas Kairys
mano, jog M. Schreiberis turi gerus
krepšinio pagrindus ir turėtų gerokai
sustiprinti priekinę “Šilutės“ liniją.
Du užsieniečiai žaidžia Plungės
“Olimpe“, du - Kauno “Žalgiryje“,
vienas žaidžia Vilniaus “Statyboje“,
kuri, beje, ieško dar vieno užsieniečio.

Pirmą kartą
Vytauto Didžiojo taurę
laimėjo užsienietis
Kaune po 60 metų pertraukos vy
ko Vytauto Didžiojo taurės teniso
turnyras.
Šiemet jis buvo skirtas Kauno
teniso klubo 70-mečiui. Visus dešimt
metų nuo 1930 iki 1939 m. turnyrus
laimėdavo Lietuvos tenisininkai.
Šiemet, neatvykus iš Turkijos stip
riausiajam mūsų tenisininkui Rolan
dui Muraškai, turnyrą pirmą kartą
laimėjo užsienietis Estijos vyrų teni
so lyderis Rene Buschas.
Geriausiai iš Lietuvos vyrų varžy
bose pasirodė antroji Lietuvos raketė
Giedrius Vėželis, nugalėjęs ketvirtfi
nalyje antrąjį pagal pajėgumą Estijos
tenisininką Alti Vahkalą. Finalininke
vienetų varžybose tapo septyniolik
metė kaunietė Rūta Deduraitė, nuga
lėjusi patyrusią tenisininkę iš Latvi
jos V. Bučevicą.
Moterų dvejeto varžybose, kurio
se dalyvavo tik dvi žaidėjų poros, nu
galėtojomis tapo lietuvaitės E. Dedu
raitė ir E. Liachovičiūtė. Vyrų dveje
to varžybų nugalėtojais tapo R. Bu
schas ir A. Vahkala, laimėję prieš G.
Vėželį ir A. Rozgą.
Turnyre dalyvavo tenisininkai iš
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusi
jos ir Vokietijos. Iš Miuncheno buvo
atvykęs daktaras Stasys Labanaus
kas. Prieš keletą metų jis buvo antras
pasaulyje savo amžiaus grupėje, šiuo
metu žaidžia Miuncheno Bayerno
veteranų komandoje, kuri priklauso
Vokietijos aukščiausiajai lygai.

Kauno krepšininkės
iškovojo sidabrą
Tuiūzoje, Prancūzijoje, pasibaigė
tarptautinis moterų krepšinio turny
ras, kuriame dalyvavusios Kauno
“Viktorijos“ krepšininkės užėmė ant
rąją vietą. Turnyre žaidė 8 koman
dos, o po varžybų dviejose grupėse
pretendenčių į pagrindinius prizus
teliko keturios. “Viktorija“, užėmusi
antrąją vietą, pateko į pusfinalį. Re
zultatyviausiai Lietuvos komandoje
žaidė Jurgita Štreimikytė (25 taškai)
ir Lina Dambrauskaitė (20 taškų). J.
Štreimikytė buvo išrinkta į simbolinį
geriausių turnyro žaidėjų penketuką.

Vienintelis lietuvis NHL
gydosi nuo alkoholizmo
AP praneša, kad "New York Is
landers“ gynėjas Darius Kasparaitis,
ledo ritulį pradėjęs žaisti Elektrė
nuose, viešai paskelbė gydąsis nuo
alkoholizmo. Į JAV ledo ritulininkas
atvyko 1992 metais, kai, tapęs olim
piniu čempionu, pasirašė kontraktą
su NHL klubu “New York Islan
ders“. Anot AP, Darius pradėjo ger
ti būdamas 17 metų. Krizės viršūnė
buvo gegužės mėnesį, kai pradėta
kalbėti apie artėjantį jo santuokos
žlugimą (Darius vedė praėjusių
metų lapkričio mėnesį). Tada spor
tininkas įstojo į “Alcoholics Ano
nymous" draugiją ir dabar visiškai
nebegeria.

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

Baigėsi folkloro
festivalis
Šią savaitę Vilniuje baigėsi antra
sis tarptautinis instrumentinio fokloro
festivalis “Griežynė 94“. Jis vyksta
kas dveji metai. Šiemetinis festivalis
.buvo neoficialiai pavadintas dūdmai
šių festivaliu, nes beveik visi dalyviai
savo grupėse turėjo šį šilto tembro
instrumentą. Festivalio programoje
buvo ne tik koncertai ir vakaronės,
bet ir filmai apie kaimo muzikantus
bei liaudies instrumentų meistrus, fo
tografijų, muzikinių pašto ženklų bei
alaus etikečių paroda.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.
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Baltic Stores & Co.,
11 London Lane,
Bromley, Kent, BR1 4HB.
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nėlių. Jos gali būti naudotos, bet,
aišku, būtina, kad jomis galima būtų
rašyti; lietuviški akcentai nereikalin
gi. Fondas prašo, jei kam jos jau ne
bereikalingos, padovanoti Lietuvos
vaikams.
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British-Lithuanian Relief Fund
for Children in Lithuania, 21 The
Oval, London E2 9DT.
Fondo vadovybė lieka dėkinga
visiems aukotojams už visokias
aukas.

Redaktorius Mindaugas Milieška
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Visu smarkumu artėja žiema.
Žinoma, Lietuvos žiemos yra daug
šaltesnės negu čia, Britanijoje. Prie
glaudoms reikalingos vilnonės ant
klodės, šilti žiemiški vaikų drabužiai.
Prašome visas aukas siųsti:

Švento Kazimiero klubas Londo
ne savo bare pardavinėja dviejų rūšių
Utenos alų: šviesus GJ ir "Porteris“.
Londoniečiai, kurie dar esate nera
gavę Lietuvos alaus, kviečiami para
gauti ir namo parsinešti.

ELI

DERBY

Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456
******
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AUKOS SPAUDAI
Dr. V. J. Bylaitis - DM15.
B. Pajarskas - DM15.
X. Petrauskas - DM20.
M. V. Pyschow - 5 sv.
S. Vitkus - 20 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

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.

SVEČIAI LONDONO
LIETUVIŲ PARAPIJOJE
Per šių metų aštuonis mėnesius
Londono lietuviškos parapijos svečių
knygoje pasirašė 263 asmenys, dau-

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA
LONDONE
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono
centro dalyje.
įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro:
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - rugsėjo 11 d.,
11.15 vai., Židinyje už Lietuvą.
Stoke on Trente - rugsėjo 11 d.,
14.30 vai., Šv. Vulstane už Lietuvą.
Derbyje - rugsėjo 17 d., 14 vai.,
Bridge Gate už Lietuvą.
Nottinghame - rugsėjo 18 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Nottinąhame - rugsėjo 25 d.,
11.15 vai.. Židinyje.
Wolverhamptone - rugsėjo 25 d„
15 vai., Šv. Petre-Pauliuje už Lietuvą.

giausia iš Lietuvos, po to JAV,
Kanados, Australijos. Bet daugelis
svečių kažkodėl nenori pasirašyti toje
knygoje.

PERTVARKOMAS
LIETUVIŠKASIS KAPINIŲ
SKYRIUS
Esantis Švento Patriko kapinėse
lietuviškasis kapinių skyrius iš esmės
pertvarkomas: išlyginamas žemės
paviršius, atitiesinami kryžiai ir
paminklai, uždedamas geros žemės
klodas, kuris bus apsėtas specialia
žole. Numatoma, kad viskas kainuos
apie 1000 svarų.

NETIKRI AUKŲ RINKIMO
ĮGALIOTINIAI
Š. m. liepos 2 dieną sulaukėme
dviejų svečių iš Lietuvos, jie dalyva
vo lietuviškose pamaldose. Po jų pa
rapijos svetainėje pateikė pranešimą,
kas vyksta dabar Lietuvoje. Prane
šimo gale papasakojo apie ’’Lietuvos
vaikų SOS namus“. Sakė, kad Kaune
"SOS“ vaikų namų statybai yra gauta
3 ha žemės, dabar reikalingi pinigai
statybai, mons. V. Kazlauskas davęs
leidimą ir pažymėjimą rinkti aukas.
Londono parapijos klebonas, bū
damas Kaune, susitiko su mons. V.
Kazlauskas, kuris yra ’’SOS vaikų
namų“ organizacijos pirmininkas.
Užklaustas klebono apie įgaliojimus,
mons. V. Kazlauskas pareiškė, kad
jis niekam nėra davęs jokio raštiško
ar žodinio įgaliojimo rinkti aukas Di
džiojoje Britanijoje.
Būtų įdomu sužinoti, ar panašių
rinkėjų neatsirado kitose Didžiosios
Britanijos lietuviškose kolonijose.

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas:
10 svarų - pensininkė iš Jersey.
Mrs. J. Apple Garth iš Worthing,
Sussex, parūpino naujų drabužių,
vilnonių antklodžių ir įvairių žaislų.
Šie siuntiniai pasiųsti leukemija
sergantiems vaikams į Vilniaus
vaikų ligoninę. Be to, šios ligo
ninės vaikams užsakyta leukemijos
vaistų už 1000 svarų. Vailkininkų
vaikų tuberkuliozės sanatorijai
užsakyta vaistų nuo džiovos už
1500 svarų.
******

Negalios vaikus globojančios
"Vilties“ bendrijos prieglaudos pa
geidauja vaikų rankų, pirštų ir proto
terapijai reikalingų rašomų maši

DERBY SKYRIAUS
PADANGĖJE
Išgyvenę didesnę dalį savo gy
venimo Didžiojoje Britanijoje, visai
pamiršome, kad šie metai mums vi
siems, palikusioms tėvynę antrosios
sovietų okupacijos pradžioje, yra 50
metų jubiliejus. Tai nemalonių prisi
minimų jubiliejus. Daug karčių išgy
venimų, vargo, pavojų jubiliejus. Jis
primena nespėtas praleisti savo tė
vynėje jaunystės dienas, primena
daugeliui sugadintas ateities viltis,
nutrauktus mokslus, sužlugusius gy
venimo planus, prarastas gimtąsias
vietas. Bet tie skaudūs prisiminimai
yra niekas palyginti su savo tėvynės
praradimu.
Rugpūčio 21 dieną, sekmadienį,
po pietų, Derby skyriaus nariai susi
rinko paminėti šį skaudų jubiliejų ir
kartu prisiminti bendrą kolonijos gy
venimą, per tuos metus šimtus kartų
praleistų pobūvių, pasišventimą pa
dėti tėvynei.
Minėjimą pradėjo ilgametis sky
riaus pirmininkas Juozas Levinskas,
pats Lietuvą palikęs dar jaunutis. Pri
minė skyriaus kartu nueitą ilgą kelią,
damų susiklausymą, narių dosnumą
remiant organizacinę veiklą, spaudą,
bažnyčią.
Skyrių DBLS centro valdybos
vardu sveikino Vida Gasperienė,
palinkėdama nepavargti einant šiuo
pasirinktu keliu.

Skautų vardu Juozas Maslauskas
sukalbėjo maldelę, palaimindamas
vaišių stalą, kurio turtingumu pasirū
pino Bernadeta Levinskienė.
Šeimyniškai pasivaišinta, pasida
linta prisiminimais, pasitarta dėl
ateities planų.
Derby skyrius, mažai kada mini
mas spaudoje, visuomet palaikė ge
rus santykius su miesto valdyba. Me
tai po metų prie Rotušės Vasario Iri
osios proga plevėsuodavo Lietuvos
trispalvė, vykdavo lietuviškų dirbinių
parodos, kuriomis daugiausiai rūpin
davosi Gilma Zinkienė ir Rūta Popikienė. Ilgus metus vyko glaudus bend
radarbiavimas tarp lietuvių ir anglų
skautų, kurie 1993 metais net dalyva
vo Lietuvoje vykusioje jubiliejinėje
skautų stovykloje.
Šių metų pavasarį skyriaus valdy
bos nariai buvo pakviesti ir dalyvavo
Karalienės Reprezentanto Derby
Lord Lieutenant pulk. Hamilton rū
mų parke suruoštame festivalyje
paminėti 50 metų sąjungininkų karo
pajėgų išsilaipinimą į Europos že
myną Antrojo pasaulinio karo metu.
Skyriaus valdybos nariai buvo šiltai
priimti ir kartu stebėjo iškilmių eigą.
Tokia užkulisine veikla, daugiau
siai liekanti nepaminėta plačiau, ugdo
artimą sugyvenimą su vietos žmo
nėmis bei organizacijomis, garsina
lietuvių vardą teigiamai, bet svarbiau
sia jungia pačius lietuvius ir išlaiko
grupinį artimumą, kuris užsimezgė
jau prieš 50 metų karo sūkuryje.

Henrikas Gasperas
******

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 I TAUTOS
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ METINI SĄSKRYDI
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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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:
Londone 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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Vykstantiems Į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar
kitos nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

PASAULYJE
Mongolijoje - lietuvis
arkivyskupas
Mongolijoje jau kuris laikas sėk
mingai veikia maža katalikų bend
ruomenė, kurią sudaro vos kelios de
šimtys tikinčiųjų. Mongolų dauguma
- net 96 procentai - yra budistai, liku
sieji 4 procentai yra musulmonai.
Maždaug prieš ketvertą metų ir Mon
goliją pasiekė tos pačios reformos,
kurios Vidurio ir Rytų Europoje nuo
valdžios nušalino komunistus. Nau
joji Mongolijos vyriausybė greit pasi
stengė užmegzti diplomatinius santy
kius su Šv. Sostu. Prieš dvejus metus
pirmuoju apaštaliniu nuncijumi Ulan
Batore buvo paskirtas lietuvis arki
vyskupas Jonas Bulaitis, kartu Šv.
Sostui atstovaujantis ir Pietų Korė
joje. Nauja Mongolijos valdžia, atkū
rusi religijos laisvę, pati pasikvietė
užsieniečius misionierius. Šiuo metu
Ulan Batore darbuojasi trys kunigai
ir trys vienuolės. Mišios sekmadie
niais aukojamos kunigų namuose, ta
čiau tikimasi jau greit pasistatydinti
bažnyčią. Lėšas bažnyčios statybai
skyrė Taivanio katalikai.

Okeanijos bažnyčios
jubiliejus
Okeanijos Bažnyčia, ko gero ne
labai pažįstama mums, europiečiams,
šiemet švenčia 150-ties metų sukaktį
nuo savo įsikūrimo. Okeanijos Baž
nyčią sudaro Papua-Naujoji Gvinėja,
kur priskaičiuojama apie milijoną
300 tūkstančių katalikų, tai yra 34%
visų krašto gyventojų, Naujoji Zelan
dija, kur gyvena apie pusė milijono
katalikų, sudarančių religinę mažu
mą - tik 14% visų gyventojų, ir dau
gybės Ramiojo vandenyno salų, kur
katalikais save laiko apie 743 tūks
tančiai šių salų gyventojų, t. y. apie
35% nuo bendro gyventojų skaičiaus.
Dabar Okeanijos bažnyčioje pas
toracijoje darbuojasi 106 kunigai.
Pirmieji misionieriai, pradėję evan
gelizacijos darbą, šį pasaulio regioną
pasiekė maždaug prieš 150 metų.

Olandijoje vienuolių
sumažėjo
Olandijoje, Utrechte, paskelbti
statistiniai duomenys apie šalyje vei
kiančių vienuolynų būklę. Šiandien
75% Olandijos vienuolių - priklau
sančių tiek vyrų, tiek moterų vienuo
lynams - yra vyresni nei 65 metų.
Jauniausia Olandijos vienuolė yra
daugiau nei 40 metų amžiaus. 1960
metais Olandijoje buvo 45431 vie
nuolis. 1992 metais vienuolių - tiek
vyrų, tiek moterų - sumažėjo iki 19
tūkstančių. Statistiniai duomenys taip
pat byloja, jog pastaraisiais metais
nemažai tiek vyrų, tiek moterų buvo
pasiryžę stoti į vienuolynus, tačiau
tik maža dalis jų padarė kokius nors
įžadus; kiti pasitraukė motyvuodami
pašaukimo stoka.

Rusijoje ir kalėjimuose
blogai, ir armijoje
Maskvoje nepavykusio komunistų
perversmo trečiųjų metinių proga pa
skelbtas raportas apie žmogaus teisių
pažeidimus Rusijos kalėjimuose ir
armijoje. Pranešimą parengė prezi
dento B. Jelcino sudaryta žmogaus
teisių komisija, kuriai pirmininkauja
buvęs gulagų kalinys S. Kovaliovas.
Rusijos kalėjimuose beveik visi kali
niai degraduoja ir daugeliu atvejų
praranda psichinę pusiausvyrą, tam
pa psichiniais ligoniais. Kalinių mirš
tamumas maždaug 10 kartų lenkia
Rusijos gyventojų mirštamumo vi
durkį. Dažniausia kalinių mirštamu
mo priežastis yra tuberkuliozė. To
paties raporto duomenimis, pernai
mirė arba žuvo du su puse tūkstančio
rusų kareivių; iš jų 460 nusižudė.
Taip pat per praėjusius metus 9 tūks
tančiai kareivių buvo sužeisti. Nei
mirties, nei sužeidimų atvejais ka
riuomenės vadovybė nepateikė jokių
paaiškinimų.
Vatikano radijo lietuviškųjų
laidų redakcijos linios

