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Lietuvos Prezidento vizitas JAV
Lietuvos Prezidentas Algirdas 

Brazauskas rugsėjo 29 d. išvyko į 
JAV. Pagrindiniai jo penkių dienų vi
zito tikslai - kalba Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjo sesijoje bei 
susitikimas su Jungtinių Tautų gene
raliniu sekretoriumi B. Butrosu Galiu.

O prieš tai viso pasaulio ir, žino
ma, Lietuvos dėmesio centre buvo 
dviejų prezidentų B. Clintono ir B. 
Jelcino pasakytos kalbos JT.

JAV Prezidentas Billas Clintonas 
savo kalboje padarė apmaudžią klai
dą, kurią visi pastebėjo. Kalbėdamas 
apie kovos su tarptautiniu terorizmu 
problemas, jis pareiškė, jog JAV, Ru
sija ir Vokietija ’’pripažino bendra
darbiavimo būtinybę“ ir ’’pradėjo 
bendrai ruoštis teroristinei veiklai“. 
Kaip skubiai puolė aiškinti JAV dip
lomatai, B. Clintonas, žinoma, kalbė
jo apie pasiruošimą bendrai antitero- 
ristinei veiklai. Klaida nuskambėjo 
ne tik Prezidento kalboje, bet ir buvo 
pačiame B. Clintono kalbos tekste.

Borisas Jelcinas savo kalboje teigė 
įsivaizduojąs Rusiją kaip taikdarę 
Rusijos Prezidentas B. Jelcinas pa
reiškė, jog sveikintų JT įsikišimą į 
buvusias sovietines šalis apėmusią 
pilietinę kovą, bet kartu perspėjo, jog 
"didžiausia taikos palaikymo našta 
buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje 
tenka Rusijos Federacijai“. B. Jelci
nas taip pat pareiškė, jog Rusija vis 
dar tebėra pasaulio viena ’’didžiųjų 
galybių“, pranešą AP.

Abu didžiųjų valstybių vadovai

Didžiausia pokario laikų katastrofa 
Baltijos jūroje

Rugsėjo 28-osios naktį audringoje 
Baltijos jūroje į pietvakarius nuo 
Suomijos krantų apvirto ir nuskendo 
Estijos keleivinis keltas ’’Estonia“. 
Išankstiniais duomenimis, žuvo per 
800 žmonių. Patikrinus bilietų regis
tracijos knygą nustatyta, kad keltu iš 
Talino į Stokholmą plaukė 1054 
žmonės. Keleivių galėjo būti ir dau
giau, nes registruojami buvo tik turis
tinių grupių vadovai. Be to, laive 
buvo nemažai vaikų iki 6 metų, kurie 
neregistruojami. Tarp keleivių - šeši 
lietuviai: Vytautas Miliauskas, vilka- 
viškietės Vitalija Gudaitienė su dukra 
Gintare bei Artūrtas Tamašauskas, 
dviejų kitų pavardės leidžiant šį ”EL“ 
numerį dar buvo nežinomos. Atrodo, 
kad gyvas liko tik A. Tamašauskas.

Dauguma kelto keleivių buvo šve
dai (470 žmonių) ir estai (142). Keltu 
"Estonia“ plaukė 19 Latvijos gyven
tojų, Suomijos, Norvegijos, Vokieti
jos, Kanados, Nigerijos bei Rusijos 
piliečiai. Dauguma įgulos narių - 149 
žmonės - buvo estai.

Tai viena iš didžiausių laivų avari
jų Šiaurės Europoje po Antrojo pa
saulinio karo. Paskutinė didžiausia 
jūrų kelto katastrofa užfiksuoja 1993 
metų sausio mėnesį, kai nuskendo 
lenkų keltas "Jan Heweliusz“. Tada 
žuvo 54 žmonės.

BNS agentūros pranešimu, 157 
metrų ilgio Estijos keltas nuskendo 
per kelias minutes. Nelaimės metu 
vėjas buvo 25-27 metrai per sekundę, 
vandens temperatūra Baltijos jūroje - 
apie 8 laipsnius. Kaip pranešė Suo
mijos oficialūs atstovai, keltas nu
skendo už 35 km nuo Ūtos salų, jūros 
gylis toje vietoje yra apie 80 metrų.

Kaip pranešė Norvegijos-Lietuvos 
bendrijos atstovybė, kitą rytą po ne
laimės nė viena iš Lietuvos televizi
jos ar radijo stočių neskelbė informa
cijos apie įvykį. Norvegijos radijas 

kalbėjo apie tai, kad būtų nutraukta 
branduolinių medžiagų ginklams ga
myba. Planuota aptarti ir bendras 
pastangas neramiose pasaulio vieto
se. Tačiau prezidentai nesusitarė dėl 
būdų, kaip užkirsti karą Bosnijoje.

Laikraštis ’The Washington Post“, 
komentuodamas Rusijos Prezidento 
B. Jelcino kalbą Jungtinių Tautų Ge
neralinės Asamblėjos sesijoje, atkrei
pia dėmesį į jo žodžius, kad Rusija 
jaučia tiesioginę atsakomybę už taiką 
ir stabilumą buvusiose sovietinėse 
respublikose. Pasak laikraščio, JAV 
Prezidentą B. Clintoną kritikuojantys 
politikai teigia, jog JAV padarė klai
dą, siekdama Rusijos paramos savo 
veiksmams Haityje, nes tai atkuria 
pasidalijimo įtakos zonomis koncep
ciją. JAV suinteresuota Karibų jūros 
baseinu, ir Rusija taip pat gali tikėtis 
teisių kituose regionuose, pvz., Vidu
rinėje Azijoje.

Lietuvos Prezidentas Jungtinėse 
Tautose kalbėjo rugsėjo 30-ąją. Jis 
apžvelgė santykius su artimiausiais 
kaimynais, pirmiausia su Rusija, 
Lenkija ir Baltarusija. Prieš kelias 
dienas Rusijos Prezidentas B. Jelci
nas iš Generalinės Asamblėjos tribū
nos pareiškė, kad būtina atsisakyti 
stipriųjų diktato silpniesiems. A. 
Brazauskas išreiškė tikėjimą, kad 
demokratinė Rusija laikysis šių 
įsipareigojimų. Pernai A. Brazauskas 
Jungtinėse Tautose sakė, jog Lietuva 
sveikintų žingsnius link laipsniško 
Kaliningrado srities demilitarizavi- 

Taip buvo gelbėjami nelaimės ištiktieji. EPA-Eltos nuotr.

paskelbė apie kelto katrastrofą 5 vai. 
ryto, o po to kas pusvalandį - papil
domas žinias. Telekompanija SAT-1 
pranešė apie įvykį 6 vai. ryto, pa
skleisdama žinią visame pasaulyje.

Pasak ’’Interfax“ agentūros, kelto 
nuskendimo aplinkybės gana paslap
tingos. Yra pateikiamos kelios versi
jos. SOS telegramoje, gautoje iš laivo 

mo. Dabar galima, anot Prezidento, 
pažymėti, kad Rusija mažina savo 
karinį potencialą šioje srityje. A. Bra
zauskas savo kalboje siūlė Kalinin
grado srities problemą svarstyti už 
apvalaus stalo pagal Europos Sąjun
gos stabilumo paktą.

Kartu su Prezidentu į JAV išvyko 
užsienio reikalų ministras P. Gylys, 
specialiųjų misijų ambasadorius V. 
Bulovas bei Prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais J. V. 
Paleckis.

Rugsėjo 29-ąją A. Brazauskas 
lankėsi Filadelfijoje, kur kalbėjo ir 
atsakė į klausimus ’’World Affairs 
Council“ priėmime, susitiko su kardi
nolu Krolu, o Lietuvių namuose - su 
išeivijos atstovais.

Rugsėjo 30-ąją po renginių JT 
Niujorke Prezidentas išvyko į Čikagą 
ir tą patį vakarą apsilankė ’’Motoro
la“ firmoje. Spalio 1 d. A. Brazaus
kas viešėjo Čikagos lituanistinės mo
kyklos Jaunimo centre, padjo vainiką 
prie paminklo žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. A. Brazauskas taip pat pa
gerbė Prezidento K. Griniaus palai
kus, lankėsi S. Balzeko muziejuje ir 
susitiko su visuomene bei lietuvių 
organizacijų vadovais.

Spalio 2-ąją Prezidentas Lemonte 
susitiko su Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdyba, visuomene, Ili
nojaus valstijos gubernatoriumi Dž. 
Edgaru. Tą patį vakarą A. Brazaus
kas išvyko į Lietuvą.

EU

1.24 vai., buvo pranešta, kad laivas 
pakrypęs 20-30 laipsnių kampu, o 
abu laivo varikliai sustoję. Po to ry
šys nutrūko.

Viena iš pateikiamų nelaimės 
versijų - sustojus varikliams, laivas 
pasisuko bortu į bangas, kurios jį ir
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Naujasis ambasadorius teigia - 
~L.ietuva nedidelė, 

bet svarbi Amerikai šalis

Jamesas VV. Swihartas.

Rugsėjo 19 d. nuolatiniam darbui 
į mūsų valstybę atvyko Jungtinių 
Amerikos Valstijų nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lietuvos 
Respublikoje Jamesas W. Swihartas 
(Džeimsas Svaihartas) Jr. Rugsėjo 26 
d. naujasis JAV ambasadorius mūsų 
krašte įteikė skiriamuosius raštus 
Lietuvos Prezidentui A. Brazauskui. 
Jamesas W. Swihartas sakė, jog 
stengsis dar labiau sutvirtinti savo 
pirmtako nutiestus JAV ir Lietuvos 
bendradarbiavimo ryšius. ’’Lietuva - 
nedidelė, bet labai svarbi Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms šalis“, kalbėjo 
ambasadorius. Jis palinkėjo mūsų 
valstybei kuo greičiau tapti Europos 
Sąjungos nare. Lietuvos Prezidentas 
savo kalboje išskyrė JAV paramą ir 
vaidmenį Lietuvos laisvės siekiuose 
bei padėkojo už JAV paramą Lietu
vai ekonominių reformų srityje. A. 
Brazauskas paminėjo, jog Lietuva 
suinteresuota privataus kapitalo iš 
JAV investicijomis į įvairias Lietu
vos ekonomikos šakas.

Po skiriamųjų raštų įteikimo Ja
mesas W. Swihartas ir jo žmona 
Ellen susitiko su žurnalistais. Jis 
iškart pabrėžė, jog bus atviras spau
dai. Kalbėdamas apie ’’Washington 
Times“ pasirodžiusius straipsnius dėl 
naujo Europos padalijimo tarp JAV 
ir Rusijos, J. W. Swihartas atsakė ne
manąs, jog šis straipsnis yra geros 
tiriamosios žurnalistikos pavyzdys ir, 
jo nuomone, į jį nereikėtų žiūrėti rim
tai. Jis patvirtino, kad Amerika vi
suomet palaikė Lietuvos nepriklauso
mybės siekius ir jos politika Lietuvos 
atžvilgiu nėra pasikeitusi.

Ambasadorius, prieš paskiriant jį į 
Vilnių, JAV senato užsienio reikalų 
komitete buvo klausiamas nuomonės 
apie antisemitizmo apraiškas Lietu
voje. J. W. Swihartas žurnalistams 
Vilniuje pasakė nematąs, kad anti
semitizmas būtų rimta problema Lie
tuvoje. Taip pat jis palankiai atsiliepė 
apie premjero A. Šleževičiaus pareiš
kimą, jog Lietuva atsiprašo žydų tau
tos už nusikaltimus, padarytus jai 
Antrojo pasaulinio karo metais ir 
prisiima atsakomybę už žydų žudikų 
persekiojimą. Pasak ambasadoriaus, 
šis pareiškimas - tai mūsų valstybės 
’’jautraus“ požiūrio į istoriją įrody
mas. Taip pat J. W. Swihartas pasa
kė, netikįs ’’kolektyvinės kaltės“ kon
cepcija ir juo labiau nemato pagrindo 
ją taikyti lietuviams.

Baltijos valstybių priskyrimas 
Šiaurės šalių skyriui, po pertvarkymų 
JAV Valstybės departamento Rytų 

Europos skyriuje, anot Jameso W. 
Swiharto, turi didelę politinę svarbą. 
’’JAV vyriausybės manymu, Baltijos 
valstybių ateitis, jų istorinio vysty
mosi raida krypsta į Šiaurės šalis, - 
teigė ambasadorius. - Dabar Valsty
bės departamente Europos skyrius 
padalintas į Vakarų, Rytų Europos ir 
NVS skyrius. Baltijos šalys nepri
klauso NVS ar Rytų skyriui, bet pri
skirtos prie Vakarų Europos“.

Kalbėdamas apie paramą Baltijos 
šalims, naujasis ambasadorius J. W. 
Swihartas teigė, jog JAV parama Es
tijai turėtų baigtis po kelių dienų. Yra 
numatyta, kad tokia parama Latvijai 
baigsis po metų. Paramos Lietuvai 
nutraukimas kol kas nesvarstomas. J. 
W. Swiharto nuomone, Lietuva eina 
teisinga kryptimi rinkos ekonomikos 
link, tačiau ji juda lėčiau nei Estija 
bei Latvija. Ambasadorius nemano, 
kad ateityje Lietuvos atsilikimas di
dės ar tai galėtų turėti neigiamą po
veikį Lietuvos įvaizdžiui Amerikoje 
bei sudaryti kliūčių stojant į tarptau
tines organizacijas.

J. W. Swihartas sakėsi skirstąs 
ypatingą dėmesį Lietuvos ekonomi
niam vystymuisi. Ambasadoriaus 
nuomone, svarbiausia jo darbo sritis 
bus ekonominių ir pramonės santy
kių tarp Amerikos ir Lietuvos plėtoji
mas. J. W. Swihartas tiki, kad inves
ticijos ir ekonominiai ryšiai galės pa
gerinti ekonominę padėtį Lietuvoje.

Naujasis JAV ambasadorius jau 
25 metus dirba profesionaliu diplo
matu, 23 metai iš jų buvo skirti Euro
pos reikalams. Jamesas W. Swihartas 
gimė 1946 m. liepos 25 d. Washing
tone. Jis yra dirbęs Belgrade, Zag
rebe, Vakarų Berlyne, taip pat JAV 
valstybės departamente, nuo 1989 iki 
1991 m. J. W. Swihartas buvo Rytų 
Europos ir Jugoslavijos reikalų biuro 
direktoriumi. Tuomet jis giliau susi
pažino su Lietuvos reikalais, pradėjo 
bendrauti su tuometiniu laikinuoju 
Lietuvos patikėtiniu Vašingtone 
Stasiu Lozoraičiu. Prieš atvykdamas į 
Lietuvą buvo JAV misijos Austrijoje 
vadovo pavaduotoju J. W. Swihartas 
moka serbų, kroatų, ispanų ir vokie
čių kalbas, yra baigęs Kolumbijos 
koledžą, kur įgijo menų bakalauro 
laipsnį. Vedęs, turi du vaikus.

Ambasadoriaus žmona ponia 
Ellen yra kilusi iš Niujorko apylin
kių, kur ji ir įsigijo savo bakalauro 
laipsnį, o magistrą biznio adminis
tracijoje įsigijo Bostone. Ponia mano 
Lietuvoje užsiimti švietėjiška veikla.

Erika Umbrasaitė
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Keliais sakiniais
□ Rugsėjo 23 d. Lietuva minėjo žydų 
genocido mūsų šalyje 51-ąsias meti
nes. Tądien 1943 m. buvo galutinai 
sunaikintas Vilniaus getas. Antrojo 
pasaulinio karo metais Lietuvoje 
išžudyta daugiau kaip 200 000 žydų 
tautybės žmonių. Žydų genocido die
nos išvakarėse premjeras A. Šleže
vičius išplatino pareiškimą, kuriame 
išreiškia atgailą ir atsiprašo žydų tau
tos už tai, kad karo metais ”ne vienas 
šimtas“ lietuvių tiesiogiai dalyvavo 
žudynėse. Šis pareiškimas susilaukė 
teigiamo pasaulinio įvertinimo.
O Rugsėjo 26 d. prezidentas A. 
Brazauskas susitiko su opozicijos at
stovais. Dvi su puse valandos truku
siame pokalbyje Prezidentas atsakė į 
klausimus apie Lietuvos nacionalinio 
saugumo garantijas, išdėstė savo už
sienio politikos koncepciją. Dau
giausia dėmesio buvo skirta Rusijos 
kariniam tranzitui per Lietuvą.
O Žurnalisto Vito Lingio nužudymo 
byla bus pradėta nagrinėti spalio 5 d. 
Taip nuspręsta Aukščiausiojo Teis
mo tvarkomajame posėdyje rugsėjo 
27 d., dalyvaujant teisėjui V. Grei
čiui, kuris nagrinės bylą, generali
niam prokurorui A. Paulauskui, pa
laikysiančiam kaltinimą byloje, ir 
kaltinamųjų gynėjams.
□ Lietuva vėl prašo Rusijos išduoti 
Petrą Raslaną. Jis kaltinamas įsakęs 
ir pats dalyvavęs nužudant 76 asme
nis Rainių miškelyje 1941 m. Į tris 
ankstesnius prašymus Maskva atsakė 
negalinti to padaryti, nes P. Raslanas 
yra Rusijos pilietis (dabar jis gyvena 
Rusijoje). Lietuvos įstatymai kol kas 
nenumato, kad kaltinamasis gali būti 
teisiamas jam nedalyvaujant teisme. 
Tokia procedūra numatyta siūlomose 
Baudžiamojo proceso pataisose, 
kurias priėmus, P. Raslanas greičiau
siai bus teisiamas už akių.
O Aleksandrui Lileikiui iškelta JAV 
pilietybės atėmimo byla. Jo atvejis 
pradėtas tirti, radus, kaip teigiama, jo 
parašą ant įsakymų nužudyti arba 
deportuoti maždaug 60 000 Vilniaus 
žydų. A. Lileikis neginčija dirbęs 
Lietuvos saugumo policijoje, bet 
neigia vykdęs bet kokias su žydų 
naikinimu susijusias pareigas.
O Arkivyskupas A. J. Bačkis susitiko 
su švietimo ir mokslo ministru V. 
Domarku. Aptarti bendri ministerijos 
ir Bažnyčios bendradarbiavimo 
reikalai.
□ Atsistatydino žemės ūkio ministras 
R. Karazija. Naujuoju ministru tapo 
V. Einoris, iki tol buvęs Lietuvos 
nepraprastuoju ir įgaliotuoju ambasa
doriumi Kazachstane. Jam 64 metai, 
baigęs Lietuvos žemės ūkio akade
miją, yra dirbęs LSSR paruošų mi
nistro pavaduotoju, vaisių ir daržovių 
ūkio ministru, vėliau vadovavo Lie
tuvos gamtos apsaugai. Atgimimo 
laikais V. Einoris užsiėmė gėlių augi
nimu bei prekyba.
O Pasirašyta Lenkijos ir Lietuvos vy
riausybių sutartis dėl abipusio 
piliečių įdarbinimo. Tokios sutartys 
jau yra pasirašytos su Vokietija, 
Švedija, ruošiamasi tai padaryti ir su 
Rusija, Ukraina bei Baltarusija.
O 10 mln. ECU ilgalaikė paskola 
Vilniaus aerouostui rekonstruoti. Šį 
pirmąjį projektą Lietuvoje finansuoja 
Europos investicijų bankas.
□ 37,6 mln. JAV dolerių paskola 
Lietuvos sausumos keliams atstatyti. 
Sutartį dėl jos suteikimo spalio 4 d. 
Londone pasirašė. Lietuva ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas
O Pateiktas Būtingės naftos termina
lo finansavimo planas. Terminalo 
statybą ir vamzdynų tiesimą finansu
os Europos rekonstrukcijos ir vysty
mo bankas, amerikiečių kompanija 
’’Fluor Daniel William Brothers“, 
kuri savo ruožtu pritrauks kitas JAV 
eksporto kredito agentūras, taip pat 
Rusijos koncernas ’’Lucoil“ bei Ita
lijos firma ”Agip“. Preliminari termi
nalo statybos kaina yra apie 140 mln. 
JAV dolerių.
O Šiaurės Atlanto asamblėjos prezi
dento L. Bouvardo ir generalinio 
sekretoriaus P. Corteriero vizitas. L. 
Bouvardo nuomone, Lietuvos narys
tę NATO lems jos santykiai tiek su 

NATO, tiek su Rusija. Pokalbyje su 
A. Brazausku aptarti Rusijoje vyks
tantys procesai. Demokratijos įsitvir
tinimas šioje šalyje būtų vienas iš 
Baltijos šalių saugumo garantų.
□ Vilniuje atidengta paminklinė 
lenta smuikininko Jašos Heifeco 
atminimui. Šio pasaulinio garso mu
zikanto, kilusio iš Vilniaus, atmini
mas įamžinamas J. Heifeco fondo ir 
Muzikų rėmimo fondo iniciatyva, 
talkinant Vilniaus miesto valdybai, 
JAV ambasados Amerikos centrui ir 
Lietuvos menininkų rūmams. Iškil
mėse dalyvavo iš JAV atvykęs J. 
Heifeco sūnus Robertas.
O Čečėnijoje opozicijos karinės 
pajėgos sulaikė keturis lietuvių sam
dinius. Jie kovojo Čečėnijos prezi
dentui Dž. Dudajevui pavaldžiuose 
daliniuose, praneša „Interfax“.
O Didžiosios Britanijos tarpparla
mentinės sąjungos grupės delegaci
jos vizitas. Jos vadovas - Bendruo
menių rūmų narys John Bifen (Džo
nas Bifenas). Svečiai domėjosi Sei
mo komitetų ir frakcijų darbu, jų san
tykiais su vykdomąja valdžia, rin
kimų į šalies parlamentą ir savival
dybės sistema. Susitikime su prem
jeru A. Šleževičiumi Anglijos parla
mentarai pasakė, kad Bendruomenių 
rūmuose visos politinės grupės remia 
Baltijos valstybių stojimą į Europos 
Sąjungą. Svečiai susitiko su Seimo 
Užsienio reikalų ir Nacionalinio 
saugumo komitetų nariais, frakcijų 
lyderiais.
□ Kaune paminėtas Lietuvių tau
tininkų sąjungos 70 metų veiklos 
jubiliejus. Po šv. Mišių Įgulos bažny
čioje minėjimo dalyviai pagerbė Ne
žinomo Kareivio kapą, padėjo gėles 
prie Vytauto Didžiojo ir Laisvės 
paminklų, Romo Kalantos susidegi
nimo vietoje, surengė konferenciją.
□ Paminėtos Prezidento Aleksandro 
Stulginskio mirties 25-osios metinės 
ir Krikščionių demokratų partijos 90- 
metis. Šv. mišias Kauno arkikatedro
je bazilikoje koncelebravo kardinolas 
Vincentas Sladkevičius. Minėjimo 
dalyviai aplankė Panemunės kapinė
se esančią pirmojo konstitucinio Lie
tuvos Prezidento A. Stulginskio am
žinojo poilsio vietą. Renginiai Kaune 
baigėsi konferencija, skirta A. Stul
ginskio mirties metinėms paminėti, 
kurioje prisiminti jo asmens ir vi
suomenės veiklos bruožai. Jokūbavo 
mokyklai suteiktas A. Stulginskio 
vardas.
O Prezidento Kazio Griniaus palai
kai sugrįžta į Lietuvą. Po iškilmingų 
ceremonijų Lietuvos Seime bei Kau
ne, prie buvusios prezidentūros urna 
su palaikais bus perlaidota K. Gri
niaus gimtinėje Mondžgirėje (Mau
medžių giraitėje) Marijampolės ra
jone.
O Prancūzijos pramonininkų ir pre
kybininkų viešnagė. Aptartas rengia
mas Lietuvos prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų įstatymas. Svečiai iš 
Prancūzijos susitiko su Lietuvos pra
monės ir prekybos rūmų preziden
tais, ministerijų bei departamentų 
vadovaus, Seimo nariais, juos priėmė 
pirmininkas A. Šleževičius.
□ Fregata F-l 1 ’’Žemaitis“ - NATO 
šalių ir jų partnerių taikos palaikymo 
manevruose ’’Cooperat venture 94“. 
Pratybos vyko Norvegijoje, Skage
rako sąsiauryje. Manevruose dalyvo 
Belgijos, Danijos, Vokietijos, Italijos, 
Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, 
Didžiosios Britanijos, Lenkijos ir 
Rusijos karo laivai, sraigtasparniai,

^lėktuvai. Beveik dvi savaites vyku
siuose manevruose ’’Žemaičio“ įgula 
(75 karo jūrininkai) įvairiose pra
tybose, sporto varžybose, oficialiuose 
susitikimuose.
O Panaikintas vizų režimas JAV ir 
Australijos piliečiams. Lengvata tai
koma žmonėms, atvykstantiems į 
Lietuvą būti joje iki 90 dienų per me
tus ar vykstantiems tranzitu. Tai 
palengvins Lietuvos išeivių atvykimo 
į Lietuvą sąlygas.
O Tautininkai siūlo Seimui įkurti 
naują nuolatinį užsienio lietuvių 
reikalų komitetą. Toks komitetas 
rengtų įstatymų projektus, pade
dančius Vakarų ir Rytų lietuviams 
grįžti į Tėvynę, suartėti su Lietuva.

Didžiausia pokario laikų katastrofa Baltijos juroje

Atkelta iš 1 psl.

apvertė, nes pasikeitė krovinio, esan
čio triume, centruotė. Laivo triume 
buvo 28 treileriai, 2 autobusai ir daug 
lengvųjų automobilių. Tačiau specia
listų nuomone, ši versija mažai tikėti
na, nes laivas pastatytas 1980 m. Vo
kietijoje, ir krovinys turėjo būti gerai 
pritvirtintas. Antroji versija - laivą 
apvertė staigus stipraus škvalinio 
vėjo šuoras. Tačiau kai kurie specia
listai mano, kad tokio didelio laivo 
(talpa 15,5 tūkst. tonų) katastrofos 
priežastimi negalėjo būti vien audrin
ga jūra. Vieno iš kelto savininkų, esto 
A. Bergo nuomone, keltas buvo pa
statytas taip, kad galėtų dreifuoti la
bai audringoje jūroje su išjungtais va
rikliais. Švedų naujienų agentūra TT 
praneša, kad nelaimės išvakarėse kel
te apsilankę Švedijos inspektoriai jo

SEPTYNIOS DIENOS
Gedimino Šventė Vilniuje
Apie ją rašoma "Lietuvos aide“ 09 27 
Lino Kontrimo straipsnyje "Per Gedi
mino šventę užmigdyta vasaros ug
nis“.

Jau keturis kartus vilniečius, Vil
niaus miesto svečius savivaldybė ir 
Vilniaus etninės kultūros centras 
kvietė į Gedimino šventę - Sostinės 
dieną. Tradiciškai ši data pažymima 
per rudens lygiadienį. Legenda pa
sakoja, kad būtent tokiu laiku prieš 
daugelį šimtų metų Lietuvos didysis 
kunigaikštis Gediminas susapnavęs 
pranašišką sapną apie Vilniaus 
miesto įkūrimą. Rudens lygiadienio 
dieną pažymėta ir derliaus pabaigtu
vių šventė. Svarbiausi renginiai vy
ko Vilniaus centre: šeštadienį Gedi
mino pilies kalne prasidėjo ugnies 
apgaubimo apeigos, kurias atliko 
’’Jorės“ ir ’’Verdingio“ folkloro an
samblių dalyviai. Po šių apeigų sim
bolinė ugnis, kaip saulė dangaus 
skliautu, nuo Aukštutinės pilies kal
no buvo nunešta žemyn. Žemutinėje 
pilyje vasaros ugnis buvo apgaubta 
ir palikta simboliškai rusenti iki 
pavasario lygiadienio.

Šiais metais Gedimino šventės 
dieną Pilies ir Didžiosios gatvių 
sankirtoje atidengtas aukuro akmuo. 
Šventės rengėjų nuomone, būtent 
šioje vietoje galėjusi būti legendinė 
Ragučio šventovė (aukuro akmuo 
surastas už šimto metrų nuo dabarti
nės jo stovėjimo vietos). Akmens 
atidengimo proga aktorius G. Mika
lauskas perskaitė K. Platelio sukurtą 
odę Ragučio akmeniui.

Menininkų rūmų kieme Sena
miesčio teatras parodė Vlado Lima- 
no keturių dalių misteriją ’’Lietuvos 
krikštas“. Sutemus nuo Gedimino 
pilies bokšto šventinės salvės pa
skelbė šventės pabaigą.

’’Karjerą reklamoje daro 
Seimo nario K. Bobelio 

vaikaitės“
Taip pavadintas Neringos Jonušai
tės straipsnis 09 27 "Lietuvos ryte“.

’’Ant Lietuvos Respublikos Sei
mo nario, Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko Kazio Bobelio darbo 
stalo - didelė trijų žavingų mažylių 
nuotrauka. Ją atsiuntė iš Amerikos 
sūnus Algis, sykiu pranešdamas 
naujieną: trys jo dukrelės laimėjo 
reklamos konkursą.

Konkursas, kuriame dalyvavo ir 
laimėtojomis tapo trys Bobelytės, 
buvo surengtas privačios kompani
jos. Atrinktų vaikų nuotraukos bus 
panaudojamos vaikų drabužėlių, 
maisto produktų, žaislų reklamai. 
Mergaitės buvo atrinktos ir indivi
dualiai po vieną, ir visos trys.

Mergaičių tėvui Algiui 35 metai. 
Mamai - Kanados lietuvaitei Livijai 
Stankevičiūtei - 30 metų. Seimo na
rys kalba, jog labai didžiuojasi, kad 
visi jo penki vaikai susituokė su lie
tuviais ir šeimose kalbama lietuviš

būklę įvertino neigiamai. Yra ir tokių 
nuomonių, neva laive įvyko kažkoks 
sprogimas.

Pasak BNS agentūros, katastrofos 
vietoje nuo pat ryto gelbėjimo dar
buose dalyvavo 12 sraigtasparnių, 
penki kiti keltai, keturi krovininiai ir 
du pasienio apsaugos laivai. Gelbėji
mo darbuose dalyvavo Švedijos, 
Suomijos bei Danijos kateriai ir 
sraigtasparniai. Paslaugas siūlė Rusi
jos karinis laivynas.

Prieš spausdinant ”EL“ buvo ži
noma, kad išgelbėta maždaug 150 
žmonių, rastas 51 lavonas. Išgelbėtų
jų padėtis kritiška - daug kaulų lūžių, 
kūno temperatūra apie 27-32 laips
nius. Gelbėjimo darbams labai trukdė 
audringa jūra. Vėjo greitis - apie 90 
km/h, bangų aukštis - apie 6 metrus. 
Kaip pranešė ELTA, į katastrofos 
vietą buvo pasiųsti narai. Kai kurie 

kai. Gyvena Algis ir Livija Bobeliai 
Floridoje, Sent Pitsburge, Algis turi 
magistro laipsnį iš verslo adminis
travimo, Livija - vertėja konsultantė, 
moka anglų, prancūzų ir ispanų kal
bas. Šeima gyvena pasiturinčiai, turi 
gerą namą su baseinu, brangų auto
mobilį ir nieko nestokoja.

Mergaitės pametinukės. Vyriau
siajai Alexai - penkeri, viduriniajai 
Laimai - ketveri, jauniausiajai Vitai - 
treji. Alexa - tamsaus gymio, panaši į 
mamą, o Laima su Vita mėlynakės 
blondinės - jau nusidavusios į Bobe
lių giminę. Mergaitės augo namie, tik 
Alexa neseniai pradėjo lankyti darže
lį, netrukus eis ir Laima. Kalba jos tik 
lietuviškai, nors truputį supranta ir 
angliškai.

Kokiai užsienio žvalgybai 
tarnauja grybautojai?

Apie tai, kaip Lietuvos kariuomenė 
kovoja su grybautojais, rašoma 09 28 
"Respublikoje“ Vitalijaus Zaikausko 
straipsnyje "Šnipapjūtė“.

Grybaujantys Gaižiūnų miškuose 
žmonės neatkreipė dėmesio į rusišką 
užrašą draudžiantį eiti ir pateko į 
’’Geležinio vilko“ teritoriją...

Straipsnyje rašoma, kad maždaug 
penkiasdešimt pensininkų, jėga suso
dintų į mašiną be jokių skiriamųjų 
ženklų, buvo nuvežti į kareivines ir 
suvaryti į sporto salę. Ten iš jų buvo 
pareikalauta asmens dokumentų (o 
kas gi, eidamas grybauti, nešasi pa
są?), sulaikytiesiems buvo išdalintos 
mašinėle atspausdintos anketos su 
klausimais kas juos siuntė, kokiai 
žvalgybai jie priklauso, kur padėjo 
fotoaparatą. Pabaigoje reikėjo duoti 
pasižadėjimą iki gyvos galvos niekad 
daugiau šnipinėjimo tikslais nebesi
lankyti Krašto apsaugos ministerijai 
priklausančiose teritorijose.

Turėjusius asmens dokumentus 
piliečius paleido, kitus ’’šnipus“ išlai
kė iki vidurnakčio, rašoma ’’Respub
likoje“.

Susidūrė mafijos interesai
"Respublika“ 09 23 spausdina grupės 
žurnalistų straipsnį "Gaujų karas 
Aukštaitijoje: nužudyti trys panevėžie
čiai“, iš kurio matyti, jog situacija Lie
tuvoje vis labiau panašėja į 1930-ųjų 
metų Čikagą...

Per Biržų ’’karvelių“ boso S. Ba
reikos, kuris rugsėjo 19-ąją prie savo 
namų buvo užpultas ir sušaudytas, 
laidotuves, vietos gyventojų pastebė
jimais, dalyvavo daugiau nei 150 
žmonių, kurių dauguma - jauni kos
tiumuoti vyrai. Vien automobilių, ku
riais šie ponai į laidotuves atvyko, bu
vo gal 60.

Laidotuvėse dalyvavo ir Panevė
žio nusikaltėlių pasaulyje gerai žino
mi veikėjai, kurie netrukus, važiuo
dami namų link buvo suvarpyti kul
kų. Tai atsitiko ties Pasvalio ir Pane
vėžio rajono riboženkliu. Nužudyti 
panevėžiečiai P. Sereikis, G. Masko

specialistai mano, kad nuskendusia- 
me laive galėjo susidaryti oro pagal
vė. Be to, keltas turėjo automatiškai 
užsisandarinančias hermetiškas duris, 
skiriančias laivo sekcijas.

Helsinkyje susitiko Švedijos, Suo
mijos ir Estijos ministrai pirmininkai, 
kad imtųsi koordinuoti vyriausybių 
pastangas. Estijos prezidentas L. 
Meris rugsėjo 28 d. Estijoje paskelbė 
gedulą. Jis pranešė per radiją sukūręs 
komisiją katastrofos priežastims tirti. 
Jau nuspręsta iškelti baudžiamąją 
bylą. Atidaryti specialūs psicholo
ginės pagalbos kabinetai ir telefono 
linijos. Estijos banke atidaryta sąs
kaita žuvusiųjų šeimoms remti.

Užuojautos telegramas Estijos 
prezidentui ir Švedijos premjerui nu
siuntė Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas.

EU

liūnas ir G. Tamošiūnas. Ketvirta
jam automobilio ’’Mazda“ keleiviui 
K. Kalundai per plauką pavyko iš
vengti mirties. Tokio kraupaus nusi
kaltimo pastaruoju metu šiaurės Lie
tuvos kriminalistai neprisimena.

’’Čia susidūrė mafijos interesai. 
Panevėžio regionas - labai pavojin
gas organizuotų nusikaltėlių židinys, 
keliantis pavojų visiems Aukštai
tijos gyventojams“, - taip komen
tuodamas šį įvykį ’’Respublikai“ sa
kė šalies generalinis prokuroras A. 
Paulauskas.

Straipsnyje pažymima versija, 
jog žudikai troško tik P. Sereikio 
mirties (jam buvo paleistas kontroli
nis šūvis į galvą). Policija ir proku
ratūra kol kas negali pasakyti tikslių 
šios žmogžudystės motyvų, galbūt 
su juo norėjo susidoroti ’’savieji“. P. 
Sereikis buvo suimtas praėjusių me
tų gegužės 10 dieną, metus praleido 
kalėjime ir galbūt prarado savo įtaką 
Panevėžyje. Anksčiau tris sykius 
teistas P. Sereikis šių metų liepos 
mėnesį Aukščiausiajame Teisme 
buvo išteisintas dėl pasikėsinimo 
tyčia nužudyti ir plėšimo.

Kraupios žmogžudystės 
motyvas - pinigai?

Apie bylą, kurioje pirmą kartą mūsų 
šalies istorijoje žmogus kaltinamas 
vienu metu nužudęs tris asmenis, 
tarp jų ir nėščią moterį,,irašoma 09 
28 "Lietuvos ryte“ (Feliksas Telksnys 
"Visos šeimos žudiko baudžiamoji 
byla jau perduota teismui“).

Kaltinamasis 26 metų vilnietis 
Markas Žamovskis, prisipažino, kad 
šių metų sausio 28-osios rytą Vil
niuje peiliu ir pistoletu išžudė Ščer
bakovų šeimą - vyrą, jo nėščią žmo
ną ir mažametę dukrelę, rašoma 
dienraštyje. Jis vedęs, mokęsis 
aukštojoje mokykloje, pastaruoju 
metu dirbo firmoje ’’Varia ir partne
riai“, kurios vienu iš vadovų buvo 
nužudytasis, ekspeditoriumi.

Po laidotuvių praėjus kelioms 
dienoms, vienas iš šios firmos dar
buotojų, kuris su visais ėjo į kapines 
ir nešė karstą, buvo sulaikytas, ra
šoma ’’Lietuvos ryte“.

Tardymo metu nuolat keitęs pa
rodymus, M. Zarnovskis, praėjus 
dviem savaitėm po tragedijos, prisi
pažino išžudęs Ščerbakovų šeimą. 
Tačiau jis tvirtina, kad tai darė ne 
tyčia, o besigindamas. M. Žamovs
kis buvo skolingas nužudytajam 
3150 dolerių, kuriuos šis reikalavo 
grąžinti, priešingu atveju grasinęs 
išprievartauti skolininko žmoną.

Tardymas daugelį kaltinamojo 
parodymų vertina kritiškai. Mano
ma, kad jis į A. Ščerbakovą pradėjęs 
šaudyti, kai šis su dukrele dar gulėjo 
lovoje. Nušovęs juos abu, o vyrą dar 
ir žiauriai subadęs peiliu, jis šovė ir 
į Svetlaną Ščerbakovą.

Tardymo nuomone, M. Žamovs
kis šeimą nužudė iš anksto pasiruo
šęs, kad nereikėtų grąžinti skolos. 
Už šį nusikaltimą jam gali būti pa
skirta ir išimtinė - mirties bausmė", 
rašoma ’’Lietuvos ryte“.

V. Dimas
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failinis i save, pasaulį ir kultūrą

Kai visi taikiai gyvens, tuomet aš sugrįšiu...
Susitikimas su žymia užsienio lietuvių dailininke Magdalena Birute Stankūniene

Antano Sutkaus nuotr.

Eilutės iš kūrybinės biografijos
Magdalena Birutė Stankūnaitė- 

Stankūnienė gimė 1925 metais Vil
kaviškio apskrityje ūkininkų šeimo
je. Iš gimtosios Oželių sodybos 
Šunskų parapijoje busimoji daili
ninkė išsinešė pirmapradės gamtos 
pajautą, lietuvių liaudies padavimų, 
pasakų, deivių ir milžinų dvasią, 
kuri ilgainiui prasiveržė viešumon 
prasmingais darbais - tapyba, grafi
ka, mozaika, piešiniais. Jos pirmoji 
personalinė paroda buvo atidaryta 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
1968 metais. Tąkart vienoje vietoje 
M. B. Stankūnienė, jau dalyvavusi 
keliose Amerikos dailės parodose, 
pelniusi apdovanojimų už išskirtinį 
kūrybos tautiškumą, žiūrovams 
pateikė 12 mozaikų, 11 grafikos 
lakštų ir 7 tapybos drobes. Tai buvo 
didelio menininkės darbo pradžia, - 
sėkminga ir daug žadanti, nes M. B. 
Stankūnienė yra viena iš nedaugelio 
talentingų žmonių, kurie nepasi
kliauja tik Dievo duota dovana.

Baigusi keturias Marijampolės 
mergaičių gimnazijos klases, Mag
dalena Birutė Stankūnaitė ištekėjo, 
bet 1940 metų vasaros įvykiai, ka
ras, emigracija sujaukė viską. Iš
gyvenusi tėtės žūtį, mamos ir kitų 
artimųjų tremtį į Sibirą, Vokieti
joje patyrė dar vieną skaudžią ne
tektį - mirė sūnelis...

”1 meno pasaulį mane pastū
mėjo skaudūs jaunystės išgyve
nimai“, - po daugelio metų prisi
pažins M. B. Stankūnienė. Iš Vo
kietijos persikėlusi į Didžiąją Bri
taniją, ji dirba ir mokosi St. Mar
tin's Art Academy Lodone, tampa 
puikia drabužių demonstruotoją. 
Susiklosčius palankioms aplinky
bėms įsikuria JAV, kur praverčia 
kitapus vandenyno įgyta patirtimi: 
priimama dirbti madingiausių 
rūbų parduotuvėn Chicagoje, ten 
rengia vestuvių iškilmėms nuo
takas. Kartu mokosi Meno insti
tute, Dailiųjų menų akademijoje, 
dailininko Viktoro Petravičiaus 

studijoje, Bogan City College, 
Lietuvių dailės studijoje ”69“. 
Meno pažinimo, dailės įgūdžių ją 
mokė V. Petravičius, M. Šileikis, 
P. Kaupas, A. Varnas, V. Arcilesi, 
T. Strobel... 1973 metais M. B. 
Stankūnienė visas savo studijas 
vainikuoja American Academy of 
Art dailininkės diplomu.

Grupinėse parodose dalyvauja 
nuo 1967 metų. Tarp išeivijos ir 
amerikiečių dailininkų darbų jos 
kūriniai eksponuoti daugiau nei 
keturiasdešimt kartų. Personalinių 
parodų surengė apie dvidešimt. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
M. B. Stankūnienės kūrybos paro
dos vyko 1968 ir 1988 metais, 
Chicagos M. K. Čiurlionio ga
lerijoje - 1971, 1977, 1982, Algi
manto Kezio galerijoje - 1982, Los 
Angelese - 1979, Clevelende - 
1982, Rochesteryje - 1986, Mel
bourne - 1987, Vilniaus dailės mu
ziejuje - 1985, 1990, Klaipėdos pa
veikslų galerijoje - 1987, Panevė
žyje - 1988, Marijampolėje - 1990, 
Pasaulio lietuvių centre Lemonte - 
1989, Londone - 1989, Sydney - 
1990 ir t L

M. B. Stankūnienė yra Ameri
kos lietuvių moterų dailininkių 
draugijos narė, ne kartą buvo ren
kama Amerikos lietuvių daili
ninkų sąjungos valdybom daug ir 
nuoširdžiai dirba, remdama įvai
rius fondus, rūpindamasi užsienio 
lietuvių dailininkų kūrybos pali
kimu, globodama kultūrininkus...

- Man atrodo, kad mane nuo pat 
mažumės visi tik ir mokė duoti 
kitiems, o ne kaip gauti ką nors iš 
kitų, - sako Magdalena Birutė Stan
kūnienė. - Mokė ir dirbti, greitai ir 
gerai...

Sako, kad Trijų Karalių dieną 
gimusieji yra pažymėti ypatinga 
gerumo žyme. O Magdalena Birutė 
kaip tik gimė sausio 5 dieną. Gal 
todėl jos gyvenimo kelias grįstas tik 
gerumu ir darbštumu.

Buvo paskutinė liepos savaitė. 
Alsi, tvanki, negelbėjo nė pietryčių 
vėjas, tvoskęs tarsi iš karštos duonke
pės. Ne ką vėsiau buvo ir pokario 
metais statyto namo trečiame aukšte. 
Pro atvirą langą vidun veržėsi ne tik 
įkaitęs oras, bet ir pašėlęs automo
bilių keliamas triukšmas Vilniaus 
centre. Tarpais net susikalbėti būda
vo sunku. Bet mes kalbėjomės, nes 
ne kasdien susitinki su viena iš ryš
kiausių šių dienų dailininke, kokia 
yra Magdalena Birutė Stankūnienė. 
Negana to, kad Dievas jai davė nepa
prastą gebėjimą jausti ir suvokti šio 
paslaptingo Pasaulio dermę, ponia 
Magdalena per mokslą ir darbą be 
atvangos (sako, negalinti sėdėti rankų 
sudėjusi, nieko neveikdama) savo ta
pybos ir grafikos ciklais geba at
skleisti ir kitiems tuos regėjimus, 
kurie kiekvienam menininkui yra gy
venimo būties pagrindų pagrindas.

Prisipažinsiu sau ir pačiai dailinin
kei, jog nesu menotyrininkė, negaliu 
nei mintyse, nei balsu svarstyti, ko
kios srovės, kokios įtakos lėmė pa
čius subtiliausius vieno ar kito pa
veikslo potėpius, spalvų ir atspalvių 
žaismą ir dūksmą, linijų ir figūrų 
šokį ar visišką ramybę... Galiu tik 
spėlioti, kokios mintys užvaldo daili
ninkę, kai teptukas, regis, iš pačių gi
liausių gamtos gelmių atveda į šį Pa
saulį tokius sodrius ir tokius kerin
čius, kartu tokius paslaptingus, iš ne
tikėtumo net gluminančius gėlių žie
dus - rožių, orchidėjų, bananų, gar- 
denijos, kaktuso, ananaso... Iš ciklo 
’’Gėlės“ (1974-1981, 1989) tarsi dės
ningai išsilieja kitas ciklas ’’Žemė 
Motina“ (1987-1988), kur spalvų šal
tiniai tarsi išsekę, vien susimąstymas 
- graudus ir prasmingas. O tarp šių 
ciklų dar daug darbų: ’’Metų laikai“ 
(1970-1985), ’’Moterų darbai“ (1970- 
1983), ’’Motinos“ (1976), ’’Erdvėje“ 
(1977), ’’Flora“ (1980), ’’Įspūdžiai iš 
praeities“ (1987-1988), ’’Kelionės“ 
(1989-1991)...

Viename cikle kasdienis lietuvės, 
kaimo moters, gyvenimas sodriomis 
spalvomis padvelkia į mus amžiams 
prarasta ramybe ir nelengvo valstie
tės darbo įprasminimu ir sutaurinimu. 
Kaip giliai turėjo būti įsirėžę sąmo- 
nėn tie vaikystėje ir pačioje jaunystė
je patirti įspūdžiai, kai pasaulis atro
do toks tikras ir tiek daug žadantis, 
jei po daugelio metų, praleistų sveti
muose kraštuose, per medžio raiži
nius ir tapybą tie vaizdai atgimė ne
pakartojamo braižo kūriniais, kurie 
be išlygų atvedė į pirmąją parodą. 
Tai buvo 1967 metais. Daugiau nei 
po dviejų dešimtmečių atkaklaus mo
kymosi, darbo, kabinimosi į gyveni
mą po to, kai teko patirti tiek prara
dimų, tiek skausmo ir kančios... Bet 
mes kalbėjome ne apie praeitį, nors 
tarpais buvo sunku sulaikyti raudos 
protrūkį, ir mano diktofonas užkim- 
davo...

- Mano pažintis su Lietuva vėl at
gijo 1969 metais, - prisimena ponia 
Magdalena. - Aš buvau labai nusista
čiusi, sakiau, jog niekada į Lietuvą 
nevažiuosiu. Mano mama dešimt 
metų iškentėjo Komijos lageriuose, 
mano tėtę nušovė bolševikai 1941 
metų birželį, kai visą mūsų šeimą ve
žė į Sibirą...

Čia jos balsas užlūžta ir skausmo 
ašaros paskandina pasakojimo žo
džius. Mėginu guosti, vaizduojuosi 
esanti stipresnė, bet ir mane įveikia 
skaudūs prisiminimai, - esu tremti
nių dukra? Bet čia šneka ne apie 
mane. Nusišluostykim ašaras, mie
loji Magdalena, ir turėkim vilties, 
kad nors dabar gyvenimas mums 
bus teisingas, tuo labiau kad savo 
kančias atleido jūsų velionė Mamy
tė, kaip, tikiu, atleido ir mano velio
niai Tėveliai, nežinia, kokiuose Si

biro toliuose suklupę po neteisybės 
našta...

- Kai mama atsikėlė gyventi pas 
mus į Ameriką, paprašė, kad aš bū
tinai nuvažiuočiau į Lietuvą, - ponia 
Magdalena ilgai tyli, tarsi ieškodama 
pateisinimo šiems mamos žodžiams. 
Paskui giliai atsidususi, perbraukusi 
popierine servetėle vėl sudrėkusias 
akis, kalbėjo: - Aš vis prisimindavau 
savo žuvusio tėtės žodžius, kai saky
davo: vaikeli, tu nesupranti, kaip čia, 
Lietuvoje, gera, kaip čia gražu, ža
lia... Jis negalėdavo klausyti dainos 
’’Leiskit į Tėvynę, leiskit pas sa
vus...“ Jis buvo caro kareivis, neži
nau, kaip išsprūdęs iš to revoliucijos 
laivo, pabėgęs į Ameriką... Kai Lie
tuva atgavo nepriklausomybę - grįžo 
namo... Mano tėveliai buvo gražiai 
įsikūrę, buvo geri ūkininkai...

Prisiminimus vėl užlieja praradi
mų skausmas. Ir vis dėlto koks tvirtas 
žmogus, kai jaučia savo gimtosios 
žemės gyvasties pulsą!

- Netrukus po to, kai mama išėjo 
Anapilin, aš susiruošiau kelionėn į 
Lietuvą, - prisimena ponia Magda
lena. - Mane pasitiko pusbrolis dak
taras Kaminskas. Jis man tiek daug 
parodė, kad net stingdantis baimės 
jausmas tarsi atlėgo. Tada aš pasiju
tau lyg atgimusi. Aš buvau pradėjusi 
didelį darbą, bet vis kažko tūpčiojau, 
negalėjau susikaupti, kažko atrasti. O 
grįžusi iš Lietuvos, taip užsidegiau, 
kad be didesnio vargo nutapiau visą 
ciklą apie kaimo moterų darbus.

Ar lengvas buvo tasai sugrįžimas į 
savo žemę? Klausiu šito, nors galiu 
iš anksto atspėti atsakymą, kai net 
dabar, atkūrus Nepriklausomybę, gy
vename tarp raudonųjų, žaliųjų, gel
tonųjų ar juodųjų. Kas kitas, jei ne 
dailininkė lengviausiai gali atskirti 
spalvas ir atspalvius?

- Amerikoje teko girdėti daug ne
malonių žodžių, kaltinimų, - sako po
nia Magdalena. - Kiek užgaulės, kiek 
neteisybės! Jie negalėjo manęs su
prasti: tėvą bolševikai nušovė, moti
na - Sibire vargo, o duktė važiuoja 
pas komunistus. O mano Jonelis sa
kydavo: jeigu tavo brolis bus kalėji
me, ar važiuosi jo lankyti? Jis labai 
mane suprato ir labai labai man pa
dėjo, kad galėčiau šio to pasiekti me
ne... Mes buvom keturios seserys ir 
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brolis. Niekas iš mūsų šeimos nebu
vo nei stribas, nei partizanas... Mes 
pasitraukėme, o mamytę kaltino, kad 
į mišką išėjom, bet... Nekalbėkim 
apie politiką. Nemaišykim politikos 
su menu...

- Bet moteriai menininkei prasi
mušti nėra taip lengva, - įsiterpia į 
pokalbį tyliai sau iki tol sėdėjusi ra
šytoja, nuostabių novelių autorė Bitė 
Vilimaitė.

Čia derėtų prisiminti kitos rašy
tojos Alės Rūtos žodžius, pasakytus 
1979 metais Los Angeles Lietuvių 
namuose atidarant personalinę Mag
dalenos Birutės Stankūnienės parodą. 
”Į moterį lietuviai dar įpratę žiūrėti 
pirmiausia kaip į žmoną, šeimininkę, 
auklėtoją, na, gal dar pagalbininkę 
visuomeninėje veikloje, - sakė Alė 
Rūta. - Savita moters kūryba turi pra
siskinti kelius į pripažinimą ilgo ir 
sunkaus darbo, net kančios valan
domis. Menininkė pagaliau pripažįs
tama, jei pasiekia neabejotino origi
nalumo, visa siekia aukodamas! 
tikrajam grožiui ir menui“.

- Amerikoje mes, moterys meni
ninkės, labai sugyvenom, viena kitai 
padėjom, kiek išmanėm ir galėjom, - 
sumaniai išsisuko nuo tiesaus klausi
mo ponia Magdalena. - Mano moky
tojas dailininkas Viktoras Petravičius 
sakydavo: ką tu jauti, tą ir daryk, o 
jei kas kritikuoja - neklausyk, tas nie
ko neišmano. Aš labai jam dėkinga. 
Jis įkvėpė man tikėjimo savo išgalė
mis...

Čia vėl į mūsų pokalbį įsiterpė ra
šytoja Bitė Vilimaitė:

- Magdalena buvo viena iš pirmų
jų užsienyje gyvenusių lietuvių, kuri 
suprato, ką ir kodėl reikia Lietuvai 
duoti. Dar tais laikais, kai sovietų 
muitininkai nuogai išrengdavo, tik
rindami, ką veži, kam veži, Magdale
na stebino ir stebina savo idealizmu 
ir šiandien. Ji geranoriškai atleidžia 
visas mūsų čia, Lietuvoje, silpnybes. 
Ji nepailstanti kultūrininkė, dirba tokį 
darbą, kurio vertę net sunku šiandien 
suvokti. Ji tiki, kad žmogaus pragma- 
tiškumas, savotiškas sąmonės apte
mimas dėl turto yra laikinas dalykas, 
praeinantis, o kultūra ir menas yra 
amžinos vertybės.

Nukelta į 6 psl.
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Ką byloja apie Lietuvos rytinę sieną žemėlapiai
”EL“ Nr. 10 (2296) ir Nr. 11 (2297) buvo išspausdintas Algirdo 

Antano Gliožaičio straipsnis ’’Lietuvos diplomatų primiršta sutartis" apie 
1920 m. liepos 12 d. Lietuvos-Rusijos taikos sutartį. Šiandien skaitytojų 
dėmesiui siūlomame straipsnyje autorius grįžta į dar ankstesnius laikus, 
pateikia įdomių, mažai žinomų faktų, kaip formavosi Lietuvos rytinės 
sienos iki šių dienų.

Rusijos kariuomenė ir kazokai, susidoroję su besipriešinančiais 
sukilėliais, 1794 metais įsitvirtino Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
(LDK). Tokiu būdu sukurta Rusijos imperija pradėjo valdyti didžiules 
teritorijas, kurių administraciniam pasidalijimui carinė valdžia skyrė 
nemažai dėmesio. Administracinis padalijimas yra pažymėtas senuosiu
ose žemėlapiuose ir atspindi Rusijos politiką užkariautų kraštų atžvilgiu. 
Pavartykime tuos žemėlapius ir pamatysime, į kokius administracinius 
vienetus carai skirstė LDK, kokią teritoriją priskyrė etnografinei 
Lietuvai ir kaip kaitaliojo jos rytinę ribą.

Valdant care! Kotrynai II
Jos paliepimu Rusijos imperijos 

atlasas su 52 žemėlapiais sudarytas 
1796 metais ir išleistas S. Peterburge. 
Jame pažymėta, kad Rusijos imperiją 
sudaro 46 ’’namiestničestvos“ (rusų- 
lietuvių kalbos žodyne rašoma, kad 
tas žodis reiškia ’’vietininkystė“ arba 
’’sritis“ - ELR), 3 ’’gubernijos“, 1 
’’oblast“ (sritis) ir 1 ’’stepė“. Šiame 
atlase LDK vietoje rodomos Vil
niaus, Slanimo, Polocko, Minsko, 
Mogiliovo ’’namiestničestvos“ arba 
sritys. Užnemunė priskirta Prūsijai. 
Kiekvienos srities ribų pavaizdavi
mui skirtas atskiras žemėlapis, kurio 
kampe yra ornamentais aprėmintas 
jos pavadinimas su herbu. Herbas 
parodo, koks tuo metu buvo carės ir 
jos valdininkų požiūris į šį adminis
tracinį vienetą.

Tad kas vaizduojama ovaluose, 
skirtuose herbams? Vilniaus srities 
žemėlapyje vietoje herbo nupieštas 
vyriško veido profilis su labai ilga ir

1 pav.
stora nosimi. (Pav. 1.) Tai gali būti 
siejama su rusų posakiu ’’Ostalsia s 
nosom“, kas reiškia pralaimėjimą. 
Slanimo srities herbui skirtas ovalas 
perbrauktas. Minsko srities žemėla
pyje vietoje herbo nupiešta labai di
delė vyriško veido kuprota nosis, ku
rioje dar užrašyta ”i pr.“ (ir kitokie).
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(Pav. 2.) Polocko ir Mogiliovo sričių 
žemėlapiuose apatinėje ovalo dalyje 
pavaizduotas vytis, o virš jo išlendan
tis dvigalvis Rusijos erelis. (Pav. 3.)

3 pav.

Pagal simboliką galima teigti, kad 
carės Kotrynos II valdžia pripažino 
Polocko ir Mogiliovo sritis kaip 
LDK teritorijas, bet numatė jas j>er- 
tvarkyti į rusiškas.

Nesant galimybės naudotis visa 
archyvine medžiaga dabar sunku 
tiksliai išaiškinti, kokiu principu 
tada buvo vadovaujamasi nustatant 
administracinių vienetų ribas. Gali
ma teigti drąsiai, kad carės Kotry
nos II valdininkai Vilniaus sritį 
C’namiestničestvo“) tapatino su 
Lietuvos etnografine teritorija, ku
rioje lietuviai sudarė gyventojų 
daugumą ir katalikų tikėjimas buvo 
vyraujantis. Tačiau nemažai lietu
vių etnografinių žemių liko už Vil
niaus srities ribų, pavyzdžiui, Už
nemunė priskirta Prūsijai ir t. t. Kur 
gi carės Kotrynos II valdininkai nu
brėžė rytinę Vilniaus srities ribą? 
Jinai prasideda nuo Dauguvos ties 
Drujos miesteliu ir eina tiesiai pietų 
kryptimi pro Pastovius, Narutį,
Molodečną, Vileiką iki Nemuno.

Valdant carui Povilui I
Jis valdė nuo 1796 m. iki 1801 

m. Jo viešpatavimo laikotarpiu Ru
sijos imperijos atlasą Geografijos 
departamentas sudarė ir išleido 
1800 metais S. Peterburge. Šiame 
atlase randame naują administraci
nį Rusijos imperijos suskirstymą. 
Jame yra 43 žemėlapiai, kuriuose 
pavaizduota 41 Rusijos imperijos 
gubernija. Vilniaus ir Slanimo sri
tys sujungtos į Lietuvos guberniją. 
Taigi rytinė Lietuvos gubernijos ri
ba tapatinama su carės Kotrynos II 
nustatytąja, Vilniaus srities rytine 
riba. Po sujungimo su Slanimo sri
timi riba gerokai pratęsta į pietus ir 
ėjo pro Nesvyžių, Pinską iki Pripe
tės. Minsko sritis pavadinta Minsko 
gubernija. Sujungus Polocko ir Mo
giliovo sritis įkurta Baltarusijos gu
bernija. Kiekvienos gubernijos ribų 
pavaizdavimui skirtas atskiras že
mėlapis, kurio neatskiriama dalis 
yra užrašas ir tą kraštą vaizduojanti 
graviūra. Lietuvos gubernijos gra
viūroje nupieštas stumbras miško 
fone, bičių avilys, javų pėdas ir sė
dintis ant audeklo raumeningas se
nolis su didele barzda. (Pav. 4.) Jis 
viena ranka laiko LDK herbą vytį, 
kita atsirėmęs į ąsotį, iš kurio lieja
si gyvybingumo simbolis vanduo... 
Minsko gubernijos graviūroje vaiz
duojamas miškas, bičių avilys, sū
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simąstęs ant žolės sėdintis rau
meningas senolis su barzda. (Pav. 
5.) Jis viena ranka pasirėmęs į Ru
sijos imperijos herbą dvigalvį erelį, 
o kita laiko irklą ir puodą, iš kurio 
liejasi gyvybingumo simbokis van
duo... Baltarusijos gubernijos gra
viūroje nupieštas postamentas miš
ko fone, ant kurio viršaus sudėti ja
vų pėdai, į juos atremtas paveiks
las, kurio apatinėje dalyje vytis, o 
viršutinėje iš po vyčio išlendantis 
dvigalvis erelis. Tai simbolizuoja, 
kad ilgainiui ši LDK teritorija bus 
pertvarkyta į rusišką. (Pav. 6.) Prie 
postamento sėdi susimąsčiusi mo
teris, laikanti javų pėdą ir atsirėmu
si į ąsotį, iš kurio liejasi gyvybin
gumo simbolis vanduo...

Pats aprašomų gubernijų išsidės
tymas ir žemėlapių graviūrose pa
vaizduota simbolika daug ką pasa
ko apie tuometinius Rusijos imperi
jos ketinimus. Šiame atlase pirmą 
kartą randame žemėlapyje pažymė
tą Baltarusiją kaip administracinį 
vienetą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 
Minsko gubernija pagal simboliką 
tuometinių žemėlapių kūrėjų įver
tinta kaip rusų etnografinė teritorija 
ir neskiriama nei prie Lietuvos, nei 
prie Baltarusijos gubernijų.

Valdant carui Aleksandrui I
Tas laikotarpis apima nuo 1801 

m. iki 1825 metų. Caro Aleksandro 
laikais Lietuvos gubernija buvo pa
dalinta į Lietuvos Vilniaus ir Lietu
vos Gardino gubernijas (1801 m. 
rugsėjo 21 d.), o Baltarusijos guber- 
nija - į Baltarusijos Vitebsko ir Bal
tarusijos Mogiliovo gubernijas. Lie
tuvos Gardino gubernija įkurta 
vietoje buvusios Slanimo, o Baltaru
sijos Vitebsko gubernija - vietoje 
buvusios Polocko srities. 1807 m. 
Rusijos imperijos gubernijų ir sričių 
atlase, 1818 m. papildytame Len
kijos karalystės (įkurta 1815 m.) ir 
Didžiosios Suomijos Kunigaikš
tystės žemėlapiais, žemėlapyje Nr. 7 
pavaizduotos Kuršo, Minsko, Smo
lensko, Lietuvos Vilniaus ir Lie
tuvos Gardino bei Baltarusijos Vi
tebsko ir Baltarusijos Mogiliovo 
gubernijos. (Pav. 7.) Atlaso žemė
lapiai be simbolikos. Žemėlapyje 
pažymėta Lietuvos Vilniaus ir Lie
tuvos Gardino gubernijų rytinė riba 
sutampa su carų Kotrynos II ir Povi
lo I nustatytąja.

Valdant carui Nikolajui I
Jis valdė nuo 1825 iki 1855 me

tų. Carui Nikolajui įsakius, 1829 m. 
S. Peterburge Karo topografijos de
pas sudarė Rusijos imperijos gu
bernijų, sričių, Lenkijos karalystės 
bei Suomijos kunigaikštystės atla
są. Jame yra Vilniaus ir Gardino 
gubernijų generaliniai žemėlapiai. 
Juose pažymėta rytinė šių guberni
jų riba sutampa su ankstesnių carų 
nustatytąja. Šiame atlase gubernijų 
herbai nebraižyti. Prie Vilniaus ir 
Gardino gubernijų neberašoma, kad 
jos Lietuvos, o prie Vitebsko ir

Mogiliovo gubernijų nėra nuorodų, 
kad jos Baltarusijos.

Caras Nikolajus I 1843 m. liepos 
1 d. Lietuvos Vilniaus guberniją 
padalino į Vilniaus ir Kauno guber
nijas. Vilniaus gubernijos ribos bu
vo praplėstos į rytus prijungiant 
Minsko gubernijos Dysnos ir Vilei
kos ’’ujiezdus“ (arba apskritis) bei į 
pietus prijungiant Gardino gu
bernijos Lydos apskritį.

Valdant carui Aleksandrui II
Jis valdė nuo 1855 m. iki 1881 

metų. Tuo laikotarpiu Vilniaus ir 
Gardino gubernijų, o tuo pačiu ir su 
jomis tapatinama Lietuvos rytinė riba 
išliko tokia pat, kaip ir prie caro Ni
kolajaus I. Tai pažymėta 1860 metų 
detaliame Rusijos imperijos atlase. 
Jame yra žemėlapis Nr. 6, kuriame 
vaizduojamos Lifliandijos, Estijos, 
Kuršo, Kauno, Vilniaus, Gardino ir 
Minsko gubernijos. Žemėlapyje pa
teikti gubernijų herbai: Vilniaus - 
vytis, Kauno - varpinė su stačiatikių 
kryžiumi, Gardino - stumbras, o 
Minsko - dvigalvis Rusijos erelis. 
1864 m. išleistas Vakarų Rusijos 
krašto ir Lenkijos karalystės atlasas. 
Jame jau be herbų pavaizduotos į 
Vilniaus, Kijevo ir Varšuvos karines 
apygardas įeinančios gubernijos.

1867 m. sausio 13 d. sudaryta 
Suvalkų gubernija, kuri pažymėta 
1871 m. Rusijos imperijos detalia
me atlase. Šiame atlase gubernijų 
herbų žemėlapiuose taip pat nėra.

Valdant carui Aleksandrui III
Tas laikotarpis apima nuo 1881 

m. iki 1894 metų. Caro Aleksandro 
III valdžios metais Vakarų Rusijos 
kraštui priskirtų Vilniaus ir Gardino 
gubernijų rytinė riba išliko be pa
keitimų, t. y. tokia pat kaip ir prie 
caro Aleksandro II. Tai pažymėta 
1882 metų Vilniaus, Kauno ir Gardi
no gubernijų žemėlapyje, kuris yra 
Lietuvai skirto 1882 metų namų ka
lendoriaus priedas. Žemėlapis 1881 
m. spalio 21 dieną patikrintas Vil
niaus gubernijos cenzūros.

Valdant carui Nikolajui II
Jis valdė nuo 1894 m. iki 1917 

metų. Ir tuo laikotarpiu rytinė Vil
niaus ir Gardino gubernijų riba išliko 
be pakitimų. Apie tai liudija 1916 m. 
išleistas Vilniaus gubernijos žemė
lapis, kurį sudarė Sokolovskis. Jame 
randame pavaizduotą simboliką - 
Vytį su karūna virš jo. Vilniaus gu
bernija suskirstyta į Vilniaus, Vilei
kos, Dysnos, Lydos, Ašmenos, Šven
čionių ir Trakų apskritis.

Valdant Rusijos proletariato 
vadui drg. Leninui

Rusiją, o vėliau SSRS, Leninas 
valdė nuo 1917 iki 1924 metų. 
Tuometinis administracinis padali
jimas - tarybų respublikos. Tai ana
logija su caro Povilo I laikų admi
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nistraciniu padalinimu - etnografi
nėmis gubernijomis...

Po JAV prezidento Vilsono 14 
punktų deklaracijos, kurioje buvo 
pripažįstama tautų apsisprendimo 
teisė, pasinaudojus Rusijos 1917 
metų suirute, sukelta Pirmojo pa
saulinio karo, Pabaltijo tautos iš
sikovojo nepriklausomybę. Lietuva 
1918 m. vasario 16 dieną Vilniuje 
paskelbė Nepriklausomybės Aktą.

1919 metais bolševikai bandė 
vietoje LDK įkurti Lietuvos ir Bal
tarusijos tarybų respubliką, kuriai 
jau buvo sugalvotas ir pavadinimas 
”Lit-Bel“. Todėl vienas iš pirma
eilių susikūrusios Lietuvos Res
publikos uždavinių buvo tarpval
stybiniais susitarimais įteisinti savo 
sienas. Rytinė Lietuvos Respubli
kos siena buvo nustatyta 1920 metų 
liepos 12 d. Lietuvos-Rusijos taikos 
sutartimi ir raudona linija pažymėta 
pridėtame žemėlapyje. Rusijos ir 
Lietuvos vyriausybės įgaliotos ko
misijos nustatė rytinę Lietuvos 
sieną (be Dysnos ir Vileikos sričių) 
ir įformino tai pagal visus tarp
tautinės teisės reikalavimus. Prak
tiškai šia sutartimi nustatyta Lietu
vos rytinė siena sutampa su carės 
Kotrynos II 1796 m. nustatyta Vil
niaus srities C’namiestničestvo“) 
rytine riba. Lenino vadovaujama 
vyriausybė tik dar kartą patvirtino 
ir juridiškai pagal visus tarptautinės 
teisės reikalavimus įteisino carės 
Kotrynos II ir visų likusių carų pri
pažintą Lietuvos rytinę sieną.

Lietuvos-Rusijos Taikos sutartis 
turėjo nemažą įtaką po jos seku
siems politiniams sprendimams.

Nepavykus įkurti ”Lit-Bel“, 
1920 metais liepos 31 dieną Mins
ke paskelbta Baltarusijos tarybų 
respublika su sienomis Vakaruose 
’’iki kapitalistinių valstybių“, t. y. 
iki Lietuvos ir Lenkijos, o rytuose 
siena apytikriai sutapo su Minsko 
gubernijos riba.

1920 m. rugsėjo 25 d. pasirašyta 
sutartis tarp Azerbaidžano Socialis
tinės Tarybų Respublikos Vyriau
sybės ir Lietuvos Demokratinės 
Respublikos Vyriausybės dėl teisių 
garantijų tų respublikų piliečiams, 
gyvenantiems kitos respublikos te
ritorijoje. Sutarties pirmame straip
snyje rašoma: Azerbaidžano Socia
listinės Tarybų Respublikos Vy
riausybė duoda gyvenantiems jos 
terijoje Lietuvos piliečiams tas tei
sių garantijas, kuriomis naudojasi 
Lietuvos piliečiai Tarybų Rusuose 
einant Rusijos Socialistinės Federa
cinės Tarybų Respublikos ir Lietu
vos Demokratinės Respublikos š.m. 
liepos 12 d. sutartimi.

1920 m. pabaigoje karo eigoje 
Lenkija užėmė dalį Minsko guber
nijos bei Lietuvai priklauančias Su
valkų, Gardino ir Vilniaus sritis.

Nukelta j 5 psl.

4



1994 m. spalio 1 - 7 d. Nr. 40 (2326) EUROPOS LIETUVIS 5

Ką byloja apie Lietuvos rytinę sieną žemėlapiai
Atkelta iš 4 psl.

Verta prisiminti, kad 1921 m. va
sario 14 d. buvo pasirašyta Lietuvos 
Taikos sutartis su Ukraina, kurios 
pirmame straipsnyje rašoma: ’’Lietu
vos Demokratinė Respublika ir Uk
rainos Tarybų Socialistinė Respubli
ka, savo tautų nusistatymu susitvė
rusios, be atodairiu pripažįsta viena 
kitą savarankiškomis, nepriklauso
momis ir suverenėmis valstybėmis su 
visomis iš tokio pripažinimo einan
čiomis juridinėmis sėkmėmis, valsty
binėse sienose, kiekvienos susitarian
čios šalies nustatytose su Rusais ir ki
tomis kaimyninėmis valstybėmis“. 
Tą sutartį Lietuvos Respublikos Vy
riausybės įgalioti pasirašė J. Baltru- 
Jaitis, R. Jodelis, J. Vanagas-Simo- 
naitis, Ukrainos - F. Konas, J. Kociu- 
binskis.

1927 metų rugsėjo 27 d. pasira
šytas Šv. Sosto ir Lietuvos Respub
likos Konkordatas, kurio IX skyriu
je rašoma: ”Nė viena Lietuvos Res
publikos dalis nepriklausys nuo 
Vyskupo, kurio būklas rastųsi už 
Lietuvos valstybės sienų. Bažny
čios provincija, kurios diecezijos ir 
prelatūra yra nustatytos Bullos 
Lithuanorum Gente, nebus keičia
ma, nesusitarus iš anksto su Lietu
vos Vyriausybe, išėmus parapijų ri
bų pataisymus, reikalaujamus tikin
čiųjų gerovės. Šiaip ar taip Bažny
tinės provincijos, diecezijų ir prela- 
tūros ribos sutaps su Lietuvos Vals
tybės sienomis“. To paties doku
mento XXIII straipsnyje rašoma: 
"Sumos, kurias Lietuvos Respub
lika mokėdavo veikiančiojo įstaty
mo nustatytais etatais Žemaičių bei 
Seinų diecezijų ir Vilniaus Apašta
liškojo Administratoriaus vardu, 
arba Kauno arkidiocezijai, Vilka
viškio ir Kaišiadorių diecezijoms, 
bus mokamos taip pat ir tokia pat 
proporcija ir naujom Panevėžio, ir 
Telšių diecezijom“. Iš citatų seka, 
kad Vilniaus ir Šeinių kraštus Šven
tasis Sostas priskyrė Lietuvos Res
publikai.

Pažymėtina tai, kad dabartinė 
Latvijos ir Baltarusijos siena iš 
principo sutampa su 1920 metais 
Latvijos ir Rusijos sutartimi nus
tatytąja.

Valdant VKP(b) generaliniam 
sekretoriui drg. Stalinui

Rusijos imperiją, pavadinta SSRS, 
drg. Stalinas valdė nuo 1924 iki 1953 
metų. Imperijos administracinis pada
lijimas - sovietinės socialistinės res
publikos.

Iki 1939 metų SSRS pripažino 
1920 metų Lietuvos ir Rusijos 
Taikos sutartimi nustatytą tarp 
valstybių rytinę sieną. Pagal Mo- 
iotovo-Ribbentropo pakto slaptuo
sius susitarimus Lietuva buvo ati
duota SSRS įtakos sferai. Todėl 
tais pačiais metais, okupavusi Len
kiją, SSRS Lietuvai grąžino Vilnių 
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ir maždaug ketvirtadalį lenkų oku
puotos rytinės Lietuvos teritorijos...

SSRS 1940 metais okupavo visą 
Lietuvą. Pavadinusi ją LSSR, nupie
šusi naują herbą (tarp varpų pjautuvą 
su kūju, besipuikuojančius patekan
čios drg. Stalino saulės spinduliuos), 
Maskva SSRS AT pirmininko drg. 
Kalinino įsaku nustatė jos rytinę ribą. 
Nors 1919 metais nepavyko įkurti 
”Lit-Belą“, Stalinas 1940 metais iš 
dalies realizavo šią idėją. Jis prie 
Baltarusijos TSR prijungė dalį Vil
niaus krašto ir buvusios carinės Rusi
jos Gardino bei Vitebsko Mogiliovo 
gubernijas. Šis faktas rodo, kad 
vietoje LDK buvo sumanyta įkurti 
BSSR, o LSSR tapatinti su Žemaiti
ja, paliekant jai ilgainiui tik buvusią 
Kauno guberniją...

Drg. Kalinino įsaku nustatyta 
LSSR rytinė riba pažymėta 1945 ir 
1953 metais Maskvoje išleistuose 
administraciniuose žemėlapiuose 
bei slaptuose tarybinės armijos 
topografiniuose žemėlapiuose.

Prisimintina, kad drg. Stalinas, 
pakoregavo ir Latvijos bei Estijos 
rytines sienas, kurios buvo nustaty
tos 1920 metų sutartimis su Rusija, 
priskirdamas nemažus šių valstybių 
plotus RSFSR...

Valdant KPSS generaliniams 
sekretoriams draugams 
Chruščiovui, Brežnevui ir 
Gorbačiovui

Drg. Chruščiovas valdė nuo 
1953 iki 1964 metų. Tiesa, jis buvo 
pasivadinęs KPSS CK pirmuoju 
sekretoriumi. Jo valdymas pra
mintas ’’atšilimo laikotarpiu“. Tuo 
laikotarpiu rytinė LSSR riba išliko 
be didesnių pakitimų. Vietos gy
ventojų didelių pastangų dėka 
anksčiau priskirtą Baltarusijos SSR 
Svilų kaimą Chruščiovas perdavė 
LSSR... Tai užfiksuota LSSR admi
nistraciniuose žemėlapiuose, 1956 
ir 1957 m. išleistuose Maskvoje ir 
Rygoje.

Nuo 1964 iki 1982 metų SSRS 
valdė drg. Brežnevas. Tie metai 
praminti ’’stagnacijos periodu“. To 
laikotarpio LSSR rytinė riba yra 
užfiksuota administraciniuose že
mėlapiuose ir nuo drg. Stalino nus
tatytosios iš principo nesiskyrė, 
nors ir buvo tikslinimų. Pavyzdžiui, 
LSSR buvo priskirtas visas Drūkšių 
ežeras.

Nuo 1982 iki 1991 metų SSRS 
valdė drg. Gorbačiovas. Jo valdy
mas pramintas ’’perestroika“. Įdo
mu pastebėti, kad vyriausioji geo
dezijos ir kartografijos valdyba prie 
SSRS Ministrų Tarybos 1985 m. 
rusų kalba išleido ne Rusijos mo
kyklų 10-11 klasėms skirtą atlasą 
’’Naujausia užsienio šalių istorija“. 
Pakartotinai atlasas išleistas 1989 
m. Atlaso sudarytojams talkino 
moksliniai konsulantai: L. N. Alek- 
saškina, G. E. Gabrielov, V. L Glu- 
nin, E. A. Ivanian, L. N. Komev,
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G. B. Starušenko, L. F. Teplov, F. 
I. Firsov, V. K. Furajev, P. P. Ja
kovlev, L. M. Jančišina. Atlase yra 
žemėlapiai ’’Europos teritoriniai 
pasikeitimai 1918-1923 m.“ ir’’Va
karų Europa 1924-1939 m.“. (Pav. 
8). Šiuose žemėlapiuose Lietuvos 
Respublikos rytinė siena rodoma 
remiantis 1920 m. Lietuvos ir Ru
sijos Taikos sutartimi. Kaip įsitiki
nome, Lietuvos Respublikos rytinė 
siena yra juridiškai pilnai apibrėžta 
ir pripažįstama tiek Rusijos, tiek ir 
buvusios SSRS bei kitų valstybių, 
todėl atlaso sudarytojai ir moksli
niai konsultantai neišdrįso jos igno
ruoti.

Prasidėjus Lietuvos veržimuisi iš 
imperijos drg. Gorbačiovas viešose 
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savo kalbose, siekdamas sustiprinti 
propagandinį Maskvos spaudimą 
Vilniui, pradėjo reikšti teritorinių 
pretenzijų net LSSR... Jo kalbų patei
sinimui Maskvos Baltarusių kultūros 
draugija paruošė knygą ’’Rus belaja, 
rus čiomaja i Litva v kartach“. Joje 
’’moksliškai“ grindžiamas Vilniaus 
krašto priklausomumas Baltarusijai. 
Čia verta prisiminti panašius ’’mok
slinius darbus“, įrodinėjančius, kad 
Mažoji Lietuva“ ’’iskon ruskaja zem- 
lia“ (per amžius rusų žemė)...

Atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę

Nepakėlusi ginklavimosi var
žybų naštos, materialinių bei mo
ralinių karo Afganistane pasekmių, 
spaudžiama Helsinkio pasitarimo 
baigiamojo akto nepažeidinėti žmo
gaus teisių, SSRS totalitarinė val
džia sugriuvo.

Po 50 metų trukusios paskutinės 
okupacijos 1990 metų kovo 11d. 
aktu atstatyta Lietuvos nepriklau
somybė. Trumpam paskelbta galio
janti 1938 metų konstitucija. Taigi 
1990 metų Lietuvos vyriausybei jau 
nebereikėjo rūpintis valstybės sienų 
įteisinimu. Jos įformintos tarptauti

nėmis sutartimis ir pažymėtos 1933 
metų Lietuvos administraciniame že
mėlapyje. Bet, nepaisant to, dabar 
išleidžiamuose žemėlapiuose drg. 
Kalinino nustatyta LSSR rytinė riba 
rodoma kaip Lietuvos Respublikos 
valstybinė siena...

Prisimintina tai, kad 1927 m. 
gruodžio 10 d. Tautų lygos posė
dyje susitiko J. Pilsudskis ir A. 
Voldemaras ir viešai pareiškė, kad 
tarp Lenkijos ir Lietuvos atsisako
ma karo padėties. Ta proga demar
kacinę liniją tarp Lietuvos ir oku
puotojo Vilnius krašto, pavadintą 
administracine linija, Lenkija reika
lavo vadinti ’’valstybine siena“, bet 
Lietuva nesutiko.

BALTIC 
MANAGMENT CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didžio
joje Britanijoje.

Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems j Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir jų 

pageidaujamu adresu.

Santaupos yra garantuotos nejudamu turtu Didžiojoje 
Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių 
Vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME J LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 4% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).

Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC
MANAGMENT CO.

(Z. Juras, A. Juras)
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 Fax 081 402 9403

Kodėl vis prisimename skaus
mingus Lietuvos okupacijos perio
dus? Pirmiausia todėl, kad dar ne
pilnai likviduotos okupacijos pa
sekmės, o kai kurių kaimyninių 
valstybių politikai pradėjo įrodi
nėti, jog net Vilniaus kraštas nepri
klauso Lietuvai. Lietuvos vadovai 
vangiai į tai reaguoja, matyt, dėl to 
ir įsipainiojo į intrigas net dėl 
Adutiškio geležinkelio stoties.

Kaip liudija dokumentai, pirmąjį 
Lietuvos rytinių sienų apkarpymą 
pradėjo care Kotrina II. Kitą žymų 
apkarpymą atliko VKP(b) generalin
is sekretorius drg. Stalinas, o tre
čiajam apkarpymui ruošėsi KPSS ge
neralinis sekretorius drg. Gorba
čiovas, kurio pradėtą darbą kai kas 
norėtų tęsti.

Straipsniai spaudoje liudija, kad 
Baltarusijoje ‘yra tokių veikėjų, 
kurie tiksliai suprato 1940 metais 
drg. Stalino skirtą vaidmenį, todėl 
dabar ir reiškia pretenzijas į visą 
Vilniaus kraštą. Baltarusija, tapusi 
to paties drg. Stalino iniciatyva 
Jungtinių Tautų Organizacijos nare, 
dabar ten kelia klausimą net dėl 
Lietuvos vardo pasisavimo...

Lietuva nėra užgrobusi svetimų 
teritorijų. Kaip matome, yra prie
šingai - Lietuva yra netekusi didelės 
dalies savo teisėtų rytinių etnografi
nių žemių. Nesuprantama, kodėl apie 
tai nedrįstama oficialiai pasakyti. 
Latvija ir Estija 1994 m. gegužės 
mėnesį Baltijos asamblėjos spe
cialiame memorandume Rusijai nu
rodė teisėtas savo rytines sienas...

Lietuviai ir gudai nuo amžių 
gyvena greta ir tarp jų niekada nėra 
buvusios nesantaikos. Juk tai krikš
čioniškos, europinės kultūros tau
tos. Todėl galime būti tikri, kad 
Stalino sugalvota ir iki sugriūvant 
SSRS puoselėta tautų kiršinimo 
politika nesulapos, o abipusių pas
tangų dėka bus sėkmingai įveikta.

Algirdas Antanas Gliožaitis
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Dar kartą apie lietuvius Danijoje
Antrojo pasaulinio karo sūkuriai 

iš gimtųjų namų išblaškė nemažai 
Lietuvos gyventojų. Vieniju buvo iš
vežti priverčiamiems darbams, kiti 
svetur pateko repatriacijos, evakuaci
jos be mobilizacijos būdu, treti bėgo 
nuo artėjančios raudonosios armijos, 
nuo sovietinio teroro. Apie 300 tūkst. 
gyventojų, taip pat ir iš Klaipėdos 
krašto, vien išvykusiųjų vakarų kryp
timi neteko Lietuva. Didžiausia jų 
dalis telkėsi Vokietijoje. Buvo lietu
vių ir kitose Europos šalyse, taip pat 
ir Danijoje.

Atsiliepdama į ’’Europos lietuvio“ 
rašinius (I. Andrukaitienė ’’Gedimino 
stulpai ir vytis Danijoje mena trem
tinius iš Lietuvos“. 1994 01 1-7, Nr. 
7 (2287); V. Poškus ’’Nauji faktai 
apie lietuvius Danijoje po karo“ 1994 
07 2-8, Nr. 27 (2313) rašau šį straips
nį, norėdama pagarsinti iki šiol ne
skelbtų, neseniai aptiktų kai kurių ar
chyvinių duomenų.

1945 m. pavasarį, vis labiau besi
veržiant raudonajai armijai į vakarus, 
vokiečiai ėmėsi gelbėti savo tau
tiečius bei sužeistuosius karius. Dalį 
jų išvežė į Daniją, ypač iš Piliau - 
Dancigo - Gdynės apsupimo. Patekti 
į laivus, plaukiančius į Daniją, kitų 
šalių karo pabėgėliams nebuvo leng
va, nes pirmiausia buvo imami su
žeistieji kariai bei moterys - vokietės. 
Nepaisant šios atrankos į Daniją pa
teko nemažai lietuvių, kurie papildė 
ten jau buvusiųjų gretas. 1945 m. pa
baigoje Danijoje, tos šalies Raudono
jo kryžiaus duomenimis, buvo 2000 
lietuvių. Tačiau šiek tiek vėliau 
(1945 10 01) SSRS ’’organų“ surink
tomis žiniomis Danijoje buvo 4000 
’’SSRS piliečių“: 1787 latviai, 1066 
lietuviai, 814 estai, 144 rusai ir 189 
kitų tautybių asmenys. Toks lietuvių 
skaičiaus sumažėjimas susijęs su tuo, 

Lietuvių pradžios mokyklos vaikai su savo mokytoja Dragsbaek'e.

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako vieSbučius.

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 informaęijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

kad prie jų nebuvo priskirta 700 (kiti 
šaltiniai nurodo 600) Klaipėdos 
krašto ir 300 repatriavusių 1941 m. iš 
Lietuvos į Vokietiją žmonių, laikiu
sių save vokiečiais ir neturėjusių 
SSSR pilietybės. Vokiečiai buvo at
skirti nuo lietuvių ir apgyvendinti ki
tose stovyklose. Tačiau tarp minėtų 
grupių žmonių buvo ir lietuvių tau
tybės asmenų.

Lietuvių skaičiumi išsiskyrė Šiau
rės Danijos pajūrio kareivinėse įkur
toji Nymindegab'o stovykla. 1946 m. 
rugsėjo mėn. šios stovyklos gyvento
jai buvo iškelti į Thisted'o stovyklą, 
esančią už 500 km nuo Kopenhagos. 
1947 m. pabaigoje perkeltųjų asmenų 
(DP) stovyklose gyveno 621 lietuvis, 
iš jų Thisted'o stovykloje - 488 asme
nys. Be to, privačiai gyveno 430 lie
tuvių.

Dėl repatriacijos, emigracijos ma
žėjo karo pabėgėlių skaičius Danijo
je. 1945-1947 m. išjos išvyko 246 
buvusieji Lietuvos gyventojai, iš jų 
70 grįžo į savo buvusias gyvenamas 
vietoves. Tai daugiausia Klaipėdos 
krašto ūkininkai, kurie iki tol nebuvo 
patyrę sovietų okupacijos bei repre
sijų.

1949 01 25 Danijos užsienio rei
kalų ministerija, atsakydama į SSRS 
užklausimą apie ’’sovietų piliečius“, 
pranešė, kad Danijoje yra 1670 pa
baltijiečių: 924 latviai, 508 lietuviai, 
247 estai bei 1 rusas. Tačiau tuo pa
čiu nurodė, kad duomenys nėra tiks
lūs, nes nėra dalies perkeltųjų asme
nų, ypač dirbančiųjų žemės ūkyje, 
apskaitos. Po kelių mėnesių, tiksliau 
sakant, 1949 05 01 buvo pranešta, 
kad Danijoje yra 3000 ’’sovietų pilie
čių“, iš kurių apie vieną trečdalį su
daro lietuvių tautybės asmenys.

Mažėjo karo pabėgėlių, gyve
nančių stovyklose, skaičius, nes kas

kart vis daugiau žmonių, suradę dar
bą, išsikeldavo iš stovyklų ir gyven
davo privačiuose butuose. 1949 m. iš 
3000 ’’SSRS piliečių“ 1681 asmuo 
gyveno už stovyklos ribų.

Penktojo dešimtmečio pabaigoje 
suaktyvėjusi emigracija Vokietijoje 
sujudino ir Danijos karo pabėgėlius. 
Emigracija buvo skatinama ne tik 
tarptautinės pabėgėlių globos organi
zacijos (IRO), bet ir Danijos vyriau
sybės, kuri siekė kuo greičiau atsikra
tyti šiais svetimšaliais. 1951 m. pra
džioje Danijoje buvo likę 150, o 
1953 m. viduryje tik 128 lietuviai, iš 
kurių 87 buvo moterys - net 56 pas
tarųjų buvo ištekėjusios už danų. 
Taigi šiuo metu Danijoje gyvena 
mums artimų danų dalis, susieta 
kraujo ryšiais. 1949 m. Martyno B ra
ko iniciatyva buvo įkurtas Lietuvių 
bendruomenės Danijos skyrius, bet 
jau šeštojo dešimtmečio pradžioje jis 
likvidavosi, o M. Brakas 1952 m. ap
leido Daniją ir išvyko gyventi į JAV.

Lietuvių gyvenimas Danijoje, 
kaip ir kitų tautybių karo pabėgėlių, 
buvo apgaubtas nežinios, kasdieninių 
rūpesčių. Juos slėgė žinių stoka iš 
Lietuvos. Šiuos lūkesčius išsakė My
kolas Žilinskas laiške, rašytame 1945 
09 15 iš Kopenhagos Lietuvos SSR 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui 
Justui Paleckiui. ’’Bet visi yra labai 
nelaimingi, nes iš Lietuvos, kaip iš 
grabo, jokia žinia nepasiekia, Joks 
laiškas, joks laikraštis neateina. Žmo
nės gyvena tik gandais, paskalomis ir 
pasakojimais retkarčiais naujai ban
gos atbloškiamų nelaimingųjų, o tie 
gandai, tos paskalos ir tie pasakoji
mai, - rašė M. Žilinskas, - baisūs... Į 
stovyklas retkarčiais atsilanko rusų 
karininkai, bet su nemokančiais lietu
viškai žmonės nesusikalba, kiti netiki 
svetimiesiems“. Toliau laiške auto
rius prašo, kad būtų užsakyta lietu
viškų laikraščių, už ką visi Danijos 
lietuviai būtų dėkingi, o pinigus už 
prenumeratą išsiųstų pašte. Deja, esu 
tikra, kad M. Žilinskas laikraščių ne
sulaukė, nes tarp lietuvių užsienyje ir 
jų tautiečių Lietuvos SSR nusileido 
vadinamoji geležinė uždanga, ir bet 
kokia informacija tautiečiams užsie
nyje tegalėjo patekti po atitinkamo 
valstybinio saugumo ir kitų organų 
jos apdorojimo. 1947 m. buvo pradė
tas leisti specialus leidinys karo pa
bėgėliams - laikraštis “Tėvynės bal
sas“, taip pat jiems buvo siuntinėjami 
ir specialūs “Tiesos“ laikraščio nu
meriai. Ši spauda nuo Lietuvos SSR 
gyventojų buvo slepiama. Minėtuose 
laikraščiuose buvo ypač daug melo, 
klastos, neapykantos buvusios nepri
klausomos Lietuvos veikėjams, pa-

Kai visi taikiai
Atkelta iš 3 psl.

- Aš niekada ir niekam nejaučiau 
jokio piktumo nei tam, nei kitam. 
Man rodės ir dabar rodos, kad kiek
vieną lietuvį, kad ir ką jis dirbtų Lie
tuvos labui, reikia mylėti, reikia jam 
padėti, kaip padedame savo tikrie
siems broliams ir seserims.

Ir ponia Magdalena padeda. Kiek 
jos čia atsiųsta dailės kūrinių, knygų, 
bibliografijos rinkinių, kiek aukota 
visokiems fondams! Per 200 tapybos 
ir grafikos darbų dovanota Lietuvos 
dailės muziejui, kelios dešimtys kū
rinių rado vietą jos jaunystės dienų 
mieste Marijampolėje. Atskirai reikė
tų paminėti Magdalenos Stankūnie
nės dovanas Vilniaus universitetui, 
Martyno Mažvydo bibliotekai, M.K. 
Čiurlionio muziejui, našlaičių ir se
nelių globos namams, Marijampolės 
ir Kudirkos Naumiesčio muziejams... 
O pernai... Atleiskit, mieloji Magda
lena, kad vėl sugildžiau širdį. O per
nai, kai abu su vyru Joneliu vaikščio
jo po jo gimtąsias vietas Kudirkos 
Naumiestyje, užėjo ir į kapines. Tada 
tai josios mieliausiasis ir taręs, tarsi 
sau, tarsi amžino poilsio čia sugulu
siems: ”Aš čia tikriausiai sugrįšiu...“ 

teikiamas tik šviesus ir gražus socia
listinio gyvenimo vaizdas. “Tėvynės“ 
balsas“ buvo siunčiamas ir Danijos 
lietuviams. Be to, karo pabėgėliams 
buvo specialiai transliuojamos radijo 
laidos, kurių turinį, kaip ir laikraščių, 
peržiūrėdavo Maskvoje atitinkami 
sovietiniai repatriacijos organai.

Lietuvių ir kitų karo pabėgėlių 
materialiniu aprūpinimu, įdarbinimu 
iki 1948 m. rūpinosi Danijos Raudo
nasis kryžius, o įstojus Danijai 
(1948) į IRO šiuos rūpesčius perėmė 
ši organizacija. Danija jai mokėjo na
rio mokestį, kurio lėšos ėjo karo pa
bėgėlių reikalams.

Aprūpinimas maisto produktais 
palyginti su kitomis šalimis, ypač 
Vokietija, Danijoje buvo geresnis. M. 
Žilinskas minėtame laiške rašė: “Gy
venimas Danijoje šiandien beveik 
toks pat, kaip prieš karą Lietuvoje - 
maisto iki valios, už vieną kroną per 
dieną gali būti sotus, be to, visi pa
baltijiečiai stovyklose dovanai maiti
nami iš Danijos Raudonojo Kryžiaus, 
savaitei dar gauna po 5 kronas“. Ir 
vėliau, 1949 m., lankęsis stovyklose 
SSRS valdžios atstovas nurodė, kad 
vidutiniškai vieno stovyklos gyvento
jo išlaikymui mėnesiui skirta 500 
kronų, iš jų 280 - maitinimui, 100 - 
buto išlaidoms, 60 - drabužiams, o li
kusios 60 - įvairioms smulkioms iš
laidoms. Kad geriau suprastume šių 
kronų vertę, palyginkime su darbo 
užmokesčiu. Kvalifikuotas darbinin
kas Danijoje uždirbdavo per mėnesį 
700-800, o nekvalifikuotas - 350-500 
kronų. Taigi dėl tokio karo pabėgėlių 
išlaikymo jie galėjo gyventi nedirb
dami. Tačiau Danijos vyriausybė jau
tė, kad šie karo svetimšaliai jai yra 
didelė našta ir siekė, kaip jau minė
jau, kad kuo greičiau jie išvyktų, o 
kol buvo jų šalyje - kad darbu prisi
dėtų prie savo išlaikymo. Darbininkų 
Danijoje trūko, tad įvairiais būdais 
buvo siekiama įtraukti į darbus sto
vyklų gyventojus. Jau 1945 m. buvo 
reikalaujama, kad karo pabėgėliai už 
maistą ir kitas paslaugas atidirbtų 2 
dienas per savaitę. Tai buvo gana 
griežtas reikalavimas, nes neatidirbę 
galėjo negauti maisto kortelių. Tai 
kėlė stovyklų gyventojų pasipiktini
mą. 1945 m. pabaigoje iš Prahsbul- 
vard'o stovyklos, kurioje gyveno 
daugiausia latviai, rusų konsulas ga
vo laišką, kuriame žmonės skundėsi, 
kad jie į darbus turi eiti su savais 
drabužiais, avalyne, jie prašė padėti, 
nes drabužiams, avalynei suplyšus 
neturį galimybių naujų įsigyti. Nusi
skundimų dėl darbo buvo ir daugiau. 
1947 m. Šveinfurte (Schweinfurt, 
Vokietijoje) leidžiamas laikraštis 

gyvens, tuomet
Ar tai buvo lemties nuojauta, ar pro
tėvių šauksmas, - nežinia. Bet į Chi- 
cagą, į savo namus, ponia Magdalena 
tąkart sugrįžo viena, kaip amžiams 
namo grįžo ir josios ištikimas gyve
nimo draugas...

Ta netektis sutrikdė kūrybos eigą. 
Ponia Magdalena sako, jog po laido
tuvių nieko nepadariusi. Tik knygas 
siunčia, kaip ir anksčiau, į Lietuvą. 
Tik pas Kudirkos Naujamiesčio 
vaikus, kurie prižiūri Jono Stankūno 
kapą, dažniau nuvažiuoja. Ne tuščio
mis. Dar Marijampolės meno mo
kyklos gabiems vaikams paskyrė po 
tris premijas, nes supranta, kaip svar
bu paskatinti jauną žmogų kūrybai.

- Aš pati užaugau kaime, - sako 
ponia Magdalena. - Tai nusiunčiau 
Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio 
bibliotekoms labai daug paveikslų, 
knygų. Aš vežiausi, bėgdama iš Lie
tuvos, visas savo knygas, vadovė
lius... Mes buvome kitokie, Lietuva 
mums buvo VISKAS. Ir dabar mums 
Lietuva yra VISKAS. Bet dabar man 
yra liūdna, kad čia taip mėgdžiojami 
Vakarai. Kai kokiame restorane pa
prašai cepelinų, blynų, lietuviško 
alaus ar lietuviško šampano, į tave 
žiūri akis išsproginę. Įsijungi televi-

“Tėvynės garsas“ rašė: “Gyvenimas 
nepavydėtinas. Mokytis arba studi
juoti galimybių nėra. Visus varo į 
darbus arba išveža cukrinių runkelių 
darbams. Jie (turima omenyje Dani
jos valdžia - N.K.) nusistatę visus 
pabėgėlius išgrūsti į kaimus. Niekas 
neatsiklausė, kokio darbo srity nori
ma dirbti. Dažnai pasijuntame, kad 
vergaujame šiam kraštui. Jokių, nei 
mažiausių elementarinių teisių čia 
neturime...“ Iš tikrųjų stovyklose bu
vo policinis režimas. Tai pastebėjo 
jose lankęsi SSRS atstovai.

1946 05 25 Danijos vyriausybė iš
leido aplinkraštį, kuriuo karo pabėgė
lių darbas buvo prilyginamas danų 
darbui. Įmonėse dirbti galėjo visi, iš
skyrus vokiečius. Asmuo, gavęs 
leidimą dirbti, turėjo dar gauti specia
lią darbo kortelę, be kurios buvo 
draudžiama dirbti ir gyventi priva
čiai. Tie karo pabėgėliai, kurie dirbo 
ir gyveno už stovyklos ribų, Raudo
nojo kryžiaus nebuvo globojami, o 
tie, kurie dirbo ir gyveno stovykloje, 
turėjo už tai sumokėti po tris kronas 
už dieną.

Amerikos lietuviai, jemdami tau
tiečius karo pabėgėlius, nepamiršo jų 
ir Danijoje. 1946 m. pavasarį juos 
aplankė BALF (bendrojo Amerikos 
lietuvių fondo) pirmininkas J. Kon
čius ir susipažino su jų padėtimi. Ne 
kartą Danijos lietuvius pasiekė Ame
rikos lietuvių dovanos.

Danijos lietuviai stovyklose siekė 
daina, šokiu gaivinti lietuvišką dva
sią. Veikė pradinė mokykla, įvairūs 
kursai, buvo leidžiamas informacinis 
leidinys. Bet tai negalėjo atstoti gim
tųjų namų. Daugelis lietuvių, negalė
dami į juos grįžti, rinkosi naują 
tremties kelią.

Nastazija Kairiūkštytė 
ELR: pateikiame V. Poškaus iš 

Toronto Kanadoje atsiųstas kelias 
nuotraukas iš pokario metų Danijoje, 
nors nesame garantuoti, ar jas gerai 
pavyks atspausdinti.

Lietuvių tautinis kryžius. Jis buvo 
aukštai iškilęs virš aplinkinių namų.

aš sugrįšiu...
zorių - išprotėti galima. “Uncle 
Ben's“ makaronai - geriausi pasauly
je!.. Koks paikas miesčioniškumas! 
Kaime ir dabar žmonės kitokie. 
Mieste daugiau pavydo, baisiai daug 
visokių profesorių, direktorių, dak
tarų. Kur tik pasisuki, tik profesorius, 
profesorius ir profesorius... O kas 
darbą dirbs? Baisus suponiškėjimas! 
Mes, emigrantai, rūpinomės, kaip pa
statyti Jaunimo centrą, kaip lietuvybę 
išlaikyti, o čia valdžia rūpinasi kaip 
sau pilį pasistatyti, savo vaikeliams ir 
jų vaikeliams. Man graudu dėl sene
lių, dėl jų vargo ir skurdo. Bet kiek 
jie turi savigarbos! Sakau, aš nupirk
siu jums duonos, ne, ačiū, man nerei
kia... Tas pats ir kaime. Mina mote- 
riškutės dviračius, skarytėmis galve
les apsirišusios, džiaugiasi karvute, 
kad pienuko duoda, kad savo svies- 
tuko, sūriuko turi... Dirba ir nebėdo- 
ja, nelaukia, kad koks dėdė iš ameri- 
kų atlėks.

- Buvau daug kur: Egipte, Pary
žiuje, Londone, Meksikoje, Brazilijo
je, bet Lietuvoje gražiausia iš visų, - 
sako ponia Magdalena. - Rudenį vėl 
atvažiuosiu. O kai visi taikiai gyvens, 
tuomet aš sugrįšiu...

Salomėja Čičiškina
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Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro 
gastrolių programa

Vokietijoje

”EL“ Nr. 38 trumpai užsiminėme 
apie Lietuvos nacionalinio simfoninio 
orkestro didžiąsias gastroles Europoje 
spalio mėnesį. Šiame numeryje patei
kiame išsamesnę renginių programą.

Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras savo gastroles Vokietijoje 
pradės spalio 8 d., surengdamas kon
certą Berlyne, Ernst-Reuter salėje,
19 vaL Programoje - Rosinio ir Čai
kovskio kūriniai. Dalyvaus solistas R. 
Ricci. Spalio 9 d. 16 vaL įvyks kon
certas Kiolno filharmonijoje (Phil
harmonic Koeln). Orkestras atliks Šu
berto simfoniją No. 5, Sibelijaus sim
foniją No. 5, Beethoveno Penktąją 
simfoniją. Spalio 10-12 dienomis 
Lietuvos simfoninis orkestras lankysis 
Belgijoje, Ghent mieste. Spalio 11 
dieną 20 vaL St Stephanus bažny
čioje bus atliekami Sibelijaus, Mahle- 
rio, Dvoržako kūriniai. Spalio 12 d.
20 vaL Lietuvos simfoninis orkestras 
koncertuos Ghent Muzikos mokyk
loje. Programoje - Rosinio ’’Viljamas 
Telis“, scena iš Verdžio operos ’’Don 
Karlas“, ištraukos iš P. Čaikovskio 
"Eugenijaus Onegino“, ’’Romeo ir 
Julieta“, scena iš Pučinio operos 
"Turandot“ (solistai B. Hooks ir V. 
Juozapaitis), E . Griego ’’Simfoniniai 
šokiai“.

Spalio 13 d. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras atvyksta į Di
džiąją Britaniją. Spalio 14-ąją 20 
vai. 15 min. įvyks koncertas Eton 
mieste. Programoje - Sibelijus, Beet- 
hovenas, Rachmaninovas. Spalio 15 
d. gastrolių maršrutas nusidriekia į 
Bristoli. Lietuvos simfoninio orkestro 
koncertas prasidės 19 vai. 30 min., 
skambės Griego, Šostakovičiaus,

Antram gyvenimui prisikėlė ’’Naujoji Romuva“
Atgyja dar vienas prieškarinės Lie

tuvos leidinys - 1931-1940 m. Juozo 
Keliuočio leista ’’Naujoji Romuva“. 
Ilgus metus ji mums buvo nepriklau- 
somesnės, laisvesnės minties, švie
sesnių laikų viltis. Atgimusio leidinio 
redaktorius Vaidotas Daunys Rašytojų 
sąjungos klubo salėje taip pristatė šį 
Lietuvos kultūros gyvenimo metraštį - 
"naujasis mūsų senos vilties numeris“. 
"Naujoji Romuva“ buvo Juozo Ke
liuočio žurnalas, kurį skaitė ir profeso
riai, ir gimnazistai, ir krikščionys, ir 
laisvamaniai. Jis buvo atviras ir kartu 
fundamentalus, kviečiantis tolerancijai 
ir taikiam, kūrybingam bendrabūviui. 
Atgaivintoji "Romuva“, anot jos re
daktoriaus, bus ne naujas žurnalas se
nu pavadinimu - išliks toks pat dizai
nas, tokios pat rubrikos, tokia pat 
kryptis. ’’Mes siekiame atgaivinti tai, 
kas nėra pasisavinama, privatizuoja
ma, norime tęsti Juozo Keliuočio ben
drabūvio idėjas“.

Mintis atgaivinti šį leidinį subren
do trejus metus Vilniuje veikiančiame 
’Naujosios Romuvos“ bičiulių klube. 
Atnaujintojo kultūros metraščio stei
gėjai - M. Bloznelis, L. Dambrauskas, 
A. Juozaitis. Pirmasis, arba 495-asis, 
'Naujosios Romuvos“ numeris pažy-

Svortas
Prizas ’’ringo džentelmenui“

Legendiniam Lietuvos boksinin
kui Algirdui Šocikui paskirtas Tarp
tautinio olimpinio komiteto "Fair 
play“ ("Garbingo žaidimo“) prizas.

Kaunietis A. Šocikas - dukart 
Europos sunkaus svorio, daugkarti
nis SSRS, taip pat 1956 m. Sovietų 
Sąjungos tautų spartakiados čem
pionas, 1952 m. Helsinkio olimpia
dos dalyvis - pasižymėdavo garbin
gu elgesiu pačiomis sunkiausiomis 
aplinkybėmis. Jį ligi šiol vadina 
"ringo džentelmenu“. Prizas bus 
įteiktas sausio mėnesį Štutgarte, 
rašoma "Dienoje“.

Europos krepšinis Kaune

Kauno sporto halėje Europos 
taurių laimėtojų taurės turnyro ant
rojo turo pirmąsias rungtynes žaidė 

Dvoržako muzika. Šiuose koncertuose 
dalyvaus vienas žymiausių pianistų, 
šiuo metu gyvenantis Anglijoje, Dmit- 
rij Aleksejev (Alexeev).

Spalio 16 <L Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras koncertuos Sou
thend mieste. Koncerte, kuris prasi
dės 19 vaL 30 min., skambės Rosinio, 
Beethoveno, Sibelijaus kūriniai. Po 
dienos, spalio 17 d. 20 vaL įvyks kon
certas Bedford'e. Programoje - 
Rosinio, Šostakovičiaus, Dvoržako 
muzika.

Spalio 18 d. įvyks Lietuvos nacio
nalinio simfoninio orkestro koncertas 
Londono Barbican Centro salėje. 
Šis kolektyvas bus pirmasis iš Lietu
vos, koncertavęs pasaulinio garso 
Barbican Centre. Programoje - Sibeli
jaus ’’Suomija“ bei Simfonija No. 5, 
Šostakovičiaus koncertas pianinui No. 
2 (dalyvaus ir garsusis pianistas D. 
Aleksejev), Čaikovskio ’’Romeo ir Ju
lieta“. Koncertas prasidės 19 vaL 30 
min., pavėlavę neįleidžiami į salę iki 
pertraukos, todėl reikia atvykti laiku. 
Bilietų kainos - 22 sv., 15 sv., 12 sv., 9 
sv., 6 sv. Juos galima įsigyti iš anksto 
kasdien nuo 9 iki 20 vai. bilietų parda
vimo kasoje Silk Street, arba užsisa
kyti telefonu 071 638 8891, arba paš
tu: Barbican Centre Box office, Silk 
Street, London EC24 8DS. Barbican 
Centras yra netoli Liverpool geležin
kelio stoties, taip pat Bank stoties.

Spalio 21 d. Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras surengs koncertą 
Bradford'e (pradžia 19 vaL 30 min.). 
Apsilankiusieji galės išgirsti Rosinio, 
Šostakovičiaus, Sibelijaus kūrinius.

Spalio 22 d. orkestras iš Lietuvos 
bei garsusis pianistas D. Aleksejev

mėtas simboline data - liepos 7-ąja. 
Tądien 1940 m. jos leidimas sustojo.

Atgimusio kultūros metraščio pri
statyme dalyvavęs vienas iŠ steigėjų 
•L. Dambrauskas palinkėjo metraščio 
redakcijai, kad senųjų vertybių ideali
zavimas neužgožtų žvilgsnio į priekį, 
nes laimi tik tas, kas žvelgia į ateitį.

Savo prisiminimais pasidalino ir 
senasis romuvietis poetas Kazys Bra- 
dūnas, kaip pats teigia, ”1937-1939 
m. išspausdinęs "Romuvoje“ gyvą 
peklą savo eilių“. Jis minėjo Juozą 
Keliuotį, kaip jaunų poetų, literatų 
globėją. Kazys Bradūnas palinkėjo 
išlaikyti pusiausvyrą tarp Vakarų 
Europos kultūros turtų ir lietuviško
sios kultūros, kaip tai darė lietuvių 
dailininkai, pasižmonėję ir pasimokę 
užsieniuose.“ Jie sakydavo: ”į Eu
ropos kultūrą reikia atnešti lietuviš
kąjį veidą“. Tuomet ir literatai suvo
kė šią tiesą. Skaitykim Rilkę, bet 
žiūrėkim, kaip visa tai panaudoti 
lietuvišku balsu išsakant“, kalbėjo 
poetas. Baigdamas jis perskaitė 
Juozo Keliuočio laiško, gauto 1970- 
aisiais, ištrauką. Vienatvės skausmu 
dvelkė Keliuočio parašyti žodžiai, vis 
skaudžiau jį žeidė partokratų draudi
mai leisti "Naująją Romuvą“. Ir vis

vietos "Atletas“ - Jeruzalės ”Ha- 
poel“. Nugalėjo kauniečiai 77:62 
(35:30). Kaune įgyta svari penkioli
kos taškų persvara gali gerai pasi
tarnauti "Atletui“ per jo atsako
mąsias rungtynes ateinančią savaitę 
Jeruzalėje. Izraelio pusė numatė, 
kad jas savo išvykos į šią šalį metu 
galėtų stebėti Lietuvos Respublikos 
Ministras pirmininkas Adolfas Šle
ževičius, praneša ELTA.

Kauno sporto halėje R. Koračo 
taurės turnyro antrojo rato pirmasis 
susitikimas tarp Kauno "Laveros“ ir 
Stambulo “Galatasaray“ krepšininkų 
baigėsi svečių turkų pergale 72:69. 
O Vilniuje tą pat dieną šio turnyro 
rungtynes žaidę "Sakalai“ (Lietuvos 
Policijos akademija) pralaimėjo 
Atėnų“Chijuta-Panionios“ 69:72.

Vilniaus ’’Statyba“ R. Koračo tur
nyro rungtynes išvykoje, Kroatijoje, 
pralaimėjo Rijekos "Croatia Line“ 
klubui rezultatu 69:84. 

lankysis Scheffield'e. Koncerte, kuris 
prasidės 19 vai. 30 min., skambės 
Čaikovskio, Beethoveno, Sibelijaus 
muzika.

Spalio 23 d. gastrolės bus tęsia
mos Northampton'e. Koncerte (pra
džia 19 vaL 30 min.) skambės Rosi
nio, Sibelijaus, Šostakovičiaus, Rach- 
maninovo kūriniai, dalyvaus pianistė 
Anya Aleksejev. Spalio 24-ąją Lie
tuvos nacionalinis simfoninis orkes
tras koncertuos Birmingham'e. Kon
certo pradžia - 20 vai. Programoje - 
Rosinio, Beethoveno, Rachmaninovo 
muzika.

Spalio 25 d. 19 vaL 30 min. įvyks 
koncertas Hull’e, spalio 27 d. tuo pat 
metu - Carlisle mieste. Spalio 28 d. 
gastrolės bus tęsiamos Middles- 
brough'e. Koncerte, kuris prasidės 19 
vaL 45. min., skambės Šuberto, Si
belijaus, Beethoveno kūriniai.

Spalio 29 d. Lietuvos simfoninis 
orkestras koncertuos Leeds mieste. 
Koncerto pradžia - 19 vaL 30 min. 
Spalio 30 d., 19 vaL 30 min. įvyks 
Simfoninio orkestro koncertas Edin- 
burgh'e. Bus atliekami Rosinio, 
Beethoveno, Sibelijaus kūriniai. Daly
vaus žymusis pianistas D. Aleksejev.

Paskutinis Lietuvos nacionalinio 
simfoninio orkestro koncertas Didžio
joje Britanijoe įvyks Inverness mieste 
spalio 31 d. 20 vaL Skambės Griego 
’’Simfoniniai Šokiai“, Beethoveno 
Koncertas fortepijonui No. 5, Sibeli
jaus ’’Suomija“ ir Penktoji simfonija.

Tautiečius Anglijoje, Vokietijoje ir 
Belgijoje kviečiame apsilankyti Lietu
vos nacionalinio simfoninio orkestro 
ir jo dirigento Juozo Domarko koncer
tuose.

tik galėjai pajusti išreikštą viltį, kad 
kada nors jo kūrinys "Naujoji Ro
muva“ vėl atgims ir kvies visus ben
dram pokalbiui.

Po kelių dešimtmečių atgimusi 
"Naujoji Romuva“ - tai tautinio, 
krikščioniško ir universalaus kultūros 
gyvenimo panorama. Jame ras sau 
peno ir politikas, ir menininkas, jame 
gausu poezijos, teatro, meno... Šį 
numerį galėtume vadinti Oskaro 
Milašiaus numeriu. Žurnale skelbia
mas didelis pluoštas jo kūrybos, pir
mą kartą spausdinama visa lie
tuviškoji O. Milašiaus bibliografija. 
"Naujosios Romuvos“ redaktorius 
pažadėjo, jog ateityje bus ir Juozui 
Keliuočiui skirtas numeris. O į ant
rąjį atgimusios "Romuvos“ numerį 
žadėjo parašyti Lietuvos diplomatijos 
šefas Stasys Antanas Bačkis, 1933- 
1935 m. buvęs "Naujosios Romu
vos“ Kauno skyriaus bičiulių klubo 
sekretoriumi.

Žurnalą "Naujoji Romuva“ leidžia 
’’Regnum“ fondas. Jau skelbiama 
1995 m. prenumerata. Tiesa, J. Ke- 
liuotis leido savaitraštį, o atgimusi 
"Naujoji Romuva“ kol kas skaitytojus 
lankys kas mėnesį.

Erika Umbrasaitė

Žaidžia ’’Atletas“ ir ’’Hapoel“. 
Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Lietuvos prezidentas Vasario 
16-osios gimnazijoj

Vasario 16-osios ginazija jau ant
rą kartą gali pasidžiaugti valstybės 
galvos apsilankymu. Prieš dvejus 
metus lankėsi Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas Landsber
gis, o dabar prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Vokietijos LB ir Vasario 
16-osios gimnazijos vadovybės kvie
timu, savo vizito Vokietijoje metu 
aplankė šią mokyklą. Prezidentas 
atvyko į Vokietiją rugsėjo 19 d., atsa
kydamas į Vokietijos prezidento Ri
chard von Weizsacker vizitą praeitais 
metais. Bonoje jį su garbės paradu 
pasitiko jau naujasis Vokietijos prezi
dentas Romanas Herzogas. Vyriau
sybės rajonas buvo papuoštas Lietu
vos trispalvėmis.

Po pokalbių su Herzogu ir užsie
nio reikalų ministru Klausu Kinkeliu, 
Brazauskas ir jo delegacija kartu su 
vokiečiais palydovais buvo malūn
sparniu nuskraidinti į arti gimnazijos 
esantį Hepenheimo sportinį aero
uostą, kur jį pasitiko Heseno vyriau
sybės protokolo vadovas su Vokieti
jos LB pirmininku A. Lipšiu, Kura- 
torijos pirmininku V. Damijonaičiu ir 
gimnazijos direktorium A. Šmitų. Po 
šeštos valandos vakaro policijos lydi
mas kortežas atvyko į gimnaziją. Čia 
prie bendrabučio laukė apie 300 
žmonių. Atsitiktinai gimnazijoj vie
šinti Užvenčio kaimo kapela užgrojo 
maršą, o grupė moksleivių, pasipuo
šusių tautiniais rūbais, juostomis pa
darė garbės vartus, pro kuriuos sve
čias turėjo įeiti.

Visi susirinko salėje, kur grojo 
gimnazijos mokinių orkestras. Čia 
pirmiausia kalbėjo gimnazjos direk
torius, kuris labai trumpai nušvietė 
gimnazijos istoriją ir darbą. Po to 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas Arminas Lip- 
šys sveikino svečią ir įteikė jam do

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Užvenčio kapela gimnazijoje
Kai buvo atstatyta Lietuvos vals

tybė, bet dar Vokietijos nepripažinta, 
Vokietijos LB valdyba prie Vasario 
Įsosios gimnazijos įkūrė informaci
jos biurą, kuriam vadovavo iš Lietu
vos atvykęs deputatas kelmietis An
tanas Račas. Jis čia labai sumaniai 
užmezgė ryšius su Vokietijos poli
tikais ir visuomeninėm organizaci
jom ir taip surado Lietuvai daug 
draugų, jų tarpe Bundestago narį dr. 
Wolfgang von Stetten. Savo ryšiais 
A. Račas daug padeda kraštiečiams. 
Pavyzdžiui, Krailshaimo ir Limburgo 
apylinkėse jis Lietuvos ūkininkams 
suranda vietas pas vokiečius ūki

Bendruomenės darbuotojų suvažiavimas
Vokietijos lietuvių bendruomenės 

darbuotojų suvažiavimas vyks šių 
metų lapkričio 4-6 dienomis Vasario 
16 gimnazijoje. Jame planuojama 

vaną - Vokietijos LB valdybos infor
macijų komplektą, iš viso 6 tomus. 
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos 
vardu kalbėjo pirmininkė Ankė Le- 
paitė. Visų susirinkusių vokiečių var
du prezdentą pasveikino Lamperthei- 
mo meras dr. Jūrgen Dieter. Jis pa
brėžė, jog jo miestui tai labai didelis 
įvykis, kad apsilanko valstybės prezi
dentas. Lampertheimas džiaugiasi, 
jog čia yra lietuvių gimnazija. Meras 
pagyrė gimnaziją, pasveikino Lietu
vą su nepriklausomybės atgavimu ir 
didele pažanga, kuri Lietuvoj pasiek
ta per pastaruosius 5 metus.

Po to kalbėjo pats prezidentas. Jis 
pasidžiaugė, kad gali aplankyti tą 
gimnaziją, apie kurią Lietuvoje tiek 
daug gero yra girdėjęs. Sakė, kad čia 
tikėjosi sutikti daugiau gimnazistus ir 
todėl labai nustebęs, kad jo pasitikti 
atvyko nemažai Vokietijos lietuvių. 
Jis pasidžiaugė atgauta nepriklau
somybe ir laisve. Jo nuomone, pergy
venome sunkius laikus. Daug kam 
teko kentėti: į Sibirą išvežtiems, o ir 
tiems, kurie liko Lietuvoje ir išsau
gojo lietuvių kalbą. "Tiek metų bu
vome atskirti. Reikia džiaugtis, kad 
dabar galime vieni pas kitus apsi
lankyti ir bendrauti. Todėl dabar rei
kia jungtis bendram darbui, kalbėjo 
A. Brazauskas. Jis pasakė, kad padė
tis Lietuvoj stabili; yra opozicija, 
kaip visose demokratinėse šalyse. 
Baigdamas prezidentas palinkėjo 
mokyklai ir mokiniams sėkmės, o jos 
absolventus kvietė su įgytom žiniom, 
ypač kalbų mokėjimu vykti į Lietuvą 
dirbti, kur jie reikalingi

Po kalbų mergaitės pašoko "Sa
dutę“ ir šokį baigdamos įteikė sve
čiui gėlių. Po to prezidentas apžiūrėjo 
gimnazijos patalpas, aplankė mokyk
los koplyčią ir Kultūros institutą, 
gimnazijos bibliotekoj pasisveikino 

atskirai su mokytojais, 
įsirašė į svečių knygą; po 
to keletą minučių pasi
žmonėjo pilies salėje, kur 
svečių priėmimu ir vaiši
nimu rūpinosi Eugenija 
Lucienė.

Po pusantros valandos 
vizito susirinkusieji išly
dėjo prezidentą, kuris 
malūnsparniu išskubėjo į 
Vysbadeną (Wiesbaden). 
Čia Heseno parlamento 
pirmininkas, didelis lie
tuvių draugas Kari Star- 
zacher, laukė su vakarie
ne. Sekantį rytą A. Bra
zauskas susitiko su Hese
no ministru pirmininku 
Hans Eichel. Po to išvy
ko į Diuseldorfą, Ksan- 
teną (Xanten), Hambur
gą, Kylį, susitiko su že
mių vyriausybių vado
vais, Vokietijos verslo 
atstovais ir bankininkais.

A. Š.

ninkus kelių mėnesių praktikai. Šį 
kartą jis praktikantus aplankė su 
Užvenčio kaimo kapela ir ūkininkų 
ansambliu. Muzikantai ir šokėjai 
linksmino Krailshaime liaudies šven
tės dalyvius ir rugsėjo 19 d. atvyko į 
Hiutenfeldą. Gimnazijoj jie kartu su 
gimnazistais pasitiko prezidentą A. 
Brazauską, vakare pilies salėje atliko 
koncertą susirinkusiems lietuviams, 
sekančią dieną apžiūrėjo mokyklą ir 
nemažai sužinojo apie Lietuvos iš
eivijos istoriją ir didžiuosius išeivijos 
atliktus darbus. Po to jie išvyko į 
Limburgą ir Reinę. Iš ten muzikantai 
grįžo į Lietuvą.

paminėti tremties 50 metų sukaktį ir 
apsvarstyti bendruomenės ateities 
uždavinius. Tiksli programa bus pa
skelbta vėliau.
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LONDONE
PAMOKOS MAIRONIO 

MOKYKLOJE
Rugsėjo 24-ąją, šeštadienį, Lon

done Maironio lietuvių mokyklose 
įvyko pirmosios šiais mokslo metais 
pamokos.

Atėję į mokyklą mokiniai (tai ne 
vien lietuviai, jų vaikai, bet ir pora 
anglų) buvo suskirstyti į klases, juos 
lietuvių kalbos mokė Živilė Šlekytė- 
Stanton, Gajutė O'Brien, Violeta Ja- 
seliūnienė-Lingaitienė. Vienas mo
kytojas - Vladas Gedmintas nedaly
vavo, nes buvo išvykęs į Vilnių. Z. 
Šlekytė sakė, kad Maironio mokyk
lai šiemet padės Lietuvos ambasa
dos Londone patarėjo A. Medą 
linsko žmona Daiva.

Su Maironio mokyklos mokyto
jais ir mokiniais susitiko Londone 
viešėjęs ”EL“ redaktorius M. Mi
lieška, padovanojęs jiems naujausią 
"Europos lietuvio“ numerį, rugsėjo 
24-ąją išleistą Vilniuje ir tą pačią 
dieną kai kuriems skaitytojams 
įteiktą Londone. Ž. Šlėkytė-Stanton

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

ArtimiuŲsįą požeminę stptįs - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Gloucesteryje - spalio 1 d., 12 

vai., Šv. Petre už Lietuvą drauge su 
Stroudo lietuviais.

Bradforde - spalio 2 d.', 1230 vai.
Nottinghame - spalio 2 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Eccles - spalio 9 d., 12.15 vai.
Nottinghame - spalio 9 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje - spalio 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - spalio 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.

ETUVIS

pasidžiaugė, kad 13 Maironio mo
kyklos mokytojų ir mokinių parengė 
ir parodė gražią programą Tautos 
šventės minėjimo metu Wolver- 
hamptone šiemet rugsėjo 17-ąją. Jie 
šoko, dainavo, deklamavo lietuviš
kus eilėraščius.

Pamokos rugsėjo 24 d. - trečiasis 
Maironio mokyklos susibūrimas šį 
rudenį. Pirmasis buvo vieną šešta
dienį rengiantis lietuvių sąskrydžiui 
Wolverhamptone, antrasis - kelionė 
į tą renginį ir koncertas šventėje.

Maironio mokykla Londone Lie
tuvių namuose veikia aštunti metai. 
Šiemet, anot Ž. Šlekytės-Stanton, 
bus mokomasi ne tik gramatikos ir 
kalbos dalykų, bet ir daugiau lietu
viškų šokių, dainų.

ELI

ŠV. KAZIMIERO KLUBE - 
APIE JAUNIMO KONGRESĄ

Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, Lon
dono šv. Kazimiero klube susirinku
siems tautiečiams Ričardas O'Brien 
papasakojo apie VIII Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą Lietuvoje ir 
Anglijoje, pateikė pluoštelį Britani
jos lietuvių jaunimo įspūdžių iš ke
lionių po Lietuvą renginio metu. R. 
O'Brien padėkojo tautiečiams už tal
ką Britanijos lietuvių jaunimui ren
giant šį kongresą, už aukas, be kurių 
Britanijos jaunimo atstovų kelionė į 
Lietuvą nebūtų įvykusi.

Šv. Kazimiero klubo pirminin
kas S. Kasparas pasidžiaugė, kad 
gražus būrelis lietuvių jaunimo tą
dien susirinko klube, ragino jau
nuolius lankytis dažniau.

ELI

”EL“ REDAKTORIAUS 
VIEŠNAGĖ BRITANIJOS 

SOSTINĖJE
Rugsėjo 23-30 dienomis Londo

ne lankėsi "EL“ redaktorius Min
daugas Milieška su žmona. Jie ap
lankė lietuviškas vietas, bendravo su 
tautiečiais, susipažino su Britanijos 
sostine.

Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį, 
”EL“ redaktorius su žmona buvo šv. 
Mišiose lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčioje. Po jų apžiūrėjo bažnyčią, S. 
Kasparas ir klebonas dr. J. Sakevi- 
čius, MIC, papasakojo šios lietuvių 
šventovės istoriją.

Šv. Kazimiero klube ”EL“ redak
torius papasakojo susirinkusiems 
apie "Europos lietuvio“ nūdieną ir 
ateities planus, ragino tautiečius to
liau remti ”EL“, nevėluoti sumokėti 
prenumeratos mokesčio, prašė at

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

siųsti daugiau žinių apie lietuvišką 
gyvenimą užsienyje. Susirinkusieji 
entuziastingai sutiko ”EL“ redakto
riaus kvietimą 1997-siais atvykti į 
Vilnių ir iškilmingai paminėti "Eu
ropos lietuvio“ 50-metį. Susirinkę 
tautiečiai "EL“ redaktoriui viešai 
daug kritikos neišsakė, bet pateikė 
įdomių pasiūlymų, kaip laikraštį 
daryti įdomesnį, turiningesnį. Apie 
tai kalbėjo K. Tamošiūnas, J. Alkis, 
dr. J. Sakevičius, MIC, S. Kasparas 
ir kiti. Skaitytojai labiausiai kritika
vo ilgus straipsnius "EL“, pageidavo 
daugiau žinių iš Lietuvos. J. Černius 
palinkėjo "EL“ laimės ir sėkmės.

Susitikimas šv. Kazimiero klube 
praėjo tikrai draugiškoje ir malonio
je aplinkoje.

"EL“ redaktorius su žmona sek
madienį taip pat apsilankė Lietuvių 
sporto ir socialiniame klube Victoria 
Park Road 345A. To klubo pirmi
ninkas S. Kasparas papasakojo šio 
lietuvių telkinio istoriją (klubas vei
kia nuo 1912 m.), parodė klubo re
miamos futbolo komandos "Lithua
nian Victoria“, žaidžiančios Hack
ney-Leyton lygoje, nuotraukas.

Lydimi S. Kasparo ir K. Tamo
šiūno "EL“ redaktorius su žmona 
buvo nuvykę į katalikų St. Patrick's 
kapines, kuriose, pasak S. Kasparo, 
palaidota apie 2000 lietuvių. Tylos 
minute pagerbtas Anapilin iškelia
vusių tautiečių atminimas.

Rugsėjo 27 dieną "EL“ redakto
rius buvo Lietuvos ambasadoje, 
trumpame pokalbyje su ambasados 
darbuotojais A. Medalinsku, A. Mi
sevičiumi, I. Sabaliūnaite pasidalin
ta mintimis apie naująją emigraciją, 
apie "EL“ ir kt.

Rugsėjo 28 d. DBLS ir LNB di
rektorių valdybos svečiams iš Vil
niaus suruošė priėmimą. Su DBLS 
ir LNB vadovais aptarti "EL“ leidy
bos reikalai.

Rugsėjo 29 d. ”EL“ redaktorius 
M. Milieška buvo Lietuvių sodyboje 
prie Londono.

ELI

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Rugsėjo 17 dieną Wolverhamp
tone paminėjome trigubą šventę. 
Šių metų tradicinio Didžiosios Bri
tanijos lietuvių sąskrydžio metu at
šventėme Tautos šventę, Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto Didžiojo ka
rūnavimą bei 50 metų sukaktį so
vietų gaujoms užėmus Lietuvą ir 
mums pasitraukus iš tėvynės. Pasi
traukėme laikinai, kol pasibaigs ka
ras ir mūsų tėvynė vėl bus išlais
vinta. Tačiau išėjo kitaip, ir tas lai
kinas pasitraukimas tapo 50 metų 
jubiliejumi.

Atvykome į Didžiąją Britaniją 
pilni energijos, prie radijo aparatų 
priglaudę ausis klausydavome kas
dieninių žinių, laukdami, kada tė
vynė vėl bus laisva ir galėsime grįž
ti namo. Dabar po penkiasdešimties 
metų energija sumažėjo ir gretos 
praretėjo, tačiau vis tik savo jėgo
mis dar sugebėjome atlikti pusant
ros valandos programą, kuri ir ko
kybe, ir įvairumu mažai kuo buvo 
blogesnė, kaip anais jaunatvės 
laikais.

Suvažiavimo rengimu rūpinosi 
Wolverhamptono DBLS skyriaus 
valdyba paremiant Centrui. Ypač 
daug pasitarnavo Genė ir Antanas 
Ivanauskai. Programą sudarė ir pra
vedė Centro valdybos direktorė kul
tūriniams reikalams Vida Gaspe- 
rienė.

Suvažiavimą pradėjo DBLS CV 
pirmininkas Jaras Alkis, pasveikin
damas atvykusius ir pakviesdamas 
Lietuvos Ambasados politinių rei
kalų patarėją A. Medalinską tarti 
žodį. Atsiprašydamas ambasado
riaus vardu, jis paaiškino, kad am
basadorius su mumis negalėjo daly
vauti, nes yra per daug užimtas, bet 
pats pasistengė nors trumpa kalba 
padėkoti už pakvietimą ir pasvei
kinti suvažiavimo dalyvius.

Meninę programos dalį pradėjo 
Londono Maironio šeštadieninės mo
kyklos, kuri gyvuoja jau aštuoni me
tai, nariai. Gražia lietuvių kalba jiems 
skirtą pusvalandį užpildė montažu, 
dainomis, šokiais ir kanklių muzika. 
Programoje dalyvavo tiek mokiniai, 
tiek mokytojai.

Svarbu pažymėti, kad mokytojai 
aukoja savo laiką ir sugebėjimus 
savaitinėms pamokoms už tai negau
dami atlyginimo, bet patirdami ma
lonų džiaugsmą, kad šiuo tuo gali pa
dėti tremtyje augančiam jaunimui. 
Mokyklą įsteigė ir jai vadovauja 
Živilė Stanton.

Po Maironio mokyklos pasirody
mo pianistė Eglė Janulevičiūtė pro
fesionaliai su jausmu paskambino 
tremtyje retai girdimus Čiurlionio ir 
Mocarto kūrinius, susilaukdama 
daug katučių.

Sekančią dalį turėjo atlikti "Rū
tos“ duetas, tačiau viena iš daininin
kių negalėjo dalyvauti, teko impro
vizuoti. Vida Gasperienė pagelbėjo 
Genovaitei Aleknavičienei sudai
nuoti keletą žinomų dainelių duetu, 
o toliau Genovaitė pati viena pa
deklamavo ir padainavo keletą po
puliarių dainelių. "Rūtos“ daininin
kės anksčiau tankiai palinksmindavo 
šiaurės Anglijos lietuvius savo po
puliariomis estradinėmis dainomis.

"Baltijos“ tautinių šokių grupei ir 
"Gimtinės“ ansambliui negalint da
lyvauti, šią spragą užpildė kankli
ninkių grupelė skambiai ir įdomiai 
atlikdama liaudies dainelių popuri.

Pabaigai jau daug metų veikian
tis Nottinghamo choras "Gintaras“ 
sudainavo visų mylimas daug kartų 
jau dainuotas dainas "Jaunimo gies
mė“, "Kalvelis“, "Lietuva brangi“ ir 
kitas.

Prisiminti ir buvusieji "Gintaro“ 
choristai, jiems išsakyta padėka. Jie 
buvo pakviesti į sceną sudainuoti 
mums tremtyje ypatingai pamėgtą 
dainą "Lietuva brangi“. Visiems 
sulipus ant pakylos, scenoje liko 
mažai vietos - tai įrodo, kiek daug 
per tuos 50 tremties metų buvo veik
ta ir dainuota.

Vadovams įteiktos gėlės, o sąsk
rydžio dalyviams širdingai padė
kota.

Henrikas Gasperas

MANČESTERYJE
TRYS GIMTADIENIAI

Vladas Bernatavičius, rugsėjo 
17 d. šventęs 77-metį, Vincas Ru
dys, rugsėjo 19 d. sulaukęs 81 me
tų, ir Betty Rimeikienė, sulaukusi 
67 m., lietuvių klube surengė ba- 
lius-pobūvius ir šauniai atšventė 
savo gimtadienius. Dalyvavo daug 
jų draugų ir pažįstamų.

Per kelis dešimtmečius jie visi 
yra daug pasidarbavę mūsų bend
ruomenėje. V. Bernatavičius eilę 
metų išbuvo klubo pirmininku, val
dybos nariu, dabar yra klubo Revi
zijos komisijos pirmininkas ir ra- 
movėnų pirmininkas, skaito paskai
tas ir reiškiasi kituose dalykuose. 
V. Rudys - ilgametis klubo iždinin
kas, anksčiau dainavo choruose, 
šoko tautinius šokius, grojo kapelo
je, šiuo metu yra DBLS Mančeste
rio skyriaus ir MLK bendrijos na
rys. B. Rimeikienė 20 metų aptar
navo klubo bare, rengė mėnesinius 
balius-pobūvius, priklausė MLM 
rateliui "Rūta“, yra DBLS Mančes
terio skyriaus ir MLK bendrijos 
narė.

Jų gimtadienių proga visų vardu 
pasveikino klubo pirmininkas A. 
Podvoiskis ir įteikė visų pasirašytas 
sveikinimo korteles. Visi jiems su
giedojo "Ilgainiausių metų“ ir pa
kėlė tostą už jų sveikatą. Juos ang
liškai pasveikino ir porą anekdotų 
pasakė klubo vicepirmininkas H. 
Vaineikis.

Pobūviai praėjo visų pakilioje 
nuotaikoje, pritariant skambia dai
na. Ilgiausių metų!

A. P-fds

PASAULYJE
Katalikų skautų renginiai

Pasaulinė katalikų skautų konfe
rencija šiemet ruošia tris stambius 
tarptautinius forumus. Pirmas jų - se
minaras, skirtas katalikiškai skauty- 
bei Afrikoje, įvyks spalio 13-19 d. 
Burkina Faso sostinėje Ouagadou
gou. Kitas tarptautinis katalikų skau
tų renginys numatytas lapkričio pra
džioje Filipinų sostinėje Maniloje. Jo 
metu bus kalbama apie skautų daly
vavimą Pasaulinėje jaunimo dienoje, 
įvyksiančioje kitų metų sausio mėne
sį Maniloje ir susitikime su Šv. Tėvu. 
Trečiasis renginys - pasaulinis kata
likų skautų kapelionų suvažiavimas - 
įvyks lapkričio 7-10 d. Romoje.

Žmogaus teisių 
pažeidimai Brazilijoj'e
Apie tai savo raporte praneša 

žmogaus teises ginanti organizacija 
"Amnesty International“. Vien Rio 
de Žaneire per paskutinįjį pusmetį 
vadinamieji mirties eskadronai nužu
dė apie 1200 žmonių, daugiausiai 
mažamečių. "Nors praėjo dešimt me
tų, kai Brazilijoje valdo civilinė val
džia, - rašoma raporte, - tačiau žmo
gaus teisių pažeidimai tebėra šalies 
kasdienybė. Kai kurie jų - 1992 me
tais 111 kalinių išžudymas Sao Paolo 
kalėjime ar 8 vadinamųjų gatvės vai
kų nužudymas Rio de Žaneiro centre 
praeitais metais - atkreipė ne tik Bra
zilijos, bet ir pasaulio visuomenės dė
mesį. Ypač gatvės vaikų problemos 
ir jų žudymas pakenkė Brazilijos re
putacijai pasaulio akyse. "Amnesty 
International“ raporte sakoma, kad 
net kai kurie žymūs Brazilijos visuo
menės veikėjai mano, jog dabartinė
mis socialinės-ekonominės įtampos 
sąlygomis žmogaus teisių pažeidimai 
yra neišvengiami. Tačiau "Amnesty 
International“ nuomonė - kitokia. 
Krašte vyrauja policijos sauvalė, daž
nai pateisinama noru nugalėti didė
jantį nusikalstamumą. Kalėjimuose 
nereti tardomųjų ar nuteistųjų kan
kinimo faktai. "Amnesty Internatio
nal“ raporte pateikiamos rekomenda
cijos Brazilijos valdžiai ir reikalau
jama, kad krašte būtų reformuota tei
sėsaugos užtikrinimo sistema.

Krikščionis ir dvasios
Zimbabvės vyskupų konferenci

jos teologinė komisija paskelbė 
dokumentą "Krikščionio laikysena 
dvasių apsėdimo akivaizdoje“. Doku
mente pateikiami atsakymai į klausi
mus, kaip galima atskirti gerąsias 
dvasias nuo piktųjų, kokie ryšiai lei
džiami su mirusiųjų pasauliu, ką da
ryti piktųjų dvasių apsėdimo atveju ir 
pan. Dokumento pradžioje pažymi
mas daugelio afrikiečių stiprus troš
kimas neprarasti ryšių su savo miru
siais ir tuo pačiu primenama katali
kiška doktrina apie pragarą, skaistyk
lą ir dangų. "Mes, kaip krikščionys, 
norime ir privalome palaikyti ryšius 
su mūsų mirusiais, dalindamiesi Die
vo išgyvenimu, tačiau neleistinas 
bendravimas su dvasiomis nesančio
mis Dievo akivaizdoje ir neleistina, 
kad jos mus užvaldytų“. Nagrinėjant 
apsėdimo klausimą, minėta komisija 
pabrėžia, kad čia svarbiausia ne pik
tųjų dvasių išvarinėjimas, bet žmo
gaus atsivėrimas Šventosios Dvasios 
veikimui.

Ryšium su minėtu dokumetu, pa
minėtinas ir visoje Italijos spaudoje 
plačiai aprašytas ir tebekomentuoja- 
mas įvykis: dviejų mėnesių mergaitės 
nužudymas, stengiantis iš jos išvaryti 
piktąją dvasią. Italijos Reggio Calab
ria provincijoje tėvai ir keli giminai
čiai nusprendę, kad mergaitėje įsikū
nijo piktoji dvasia, visą naktį nauja
gimę visaip kankino, iki ji mirė. Ita
lijos katalikų dienraštis "Avvenire“ 
taip pat daug dėmesio skyrė šiam įvy
kiui, bent keliuose straipsniuose pažy
mėdamas, kad įvairios magiškos apei
gos ir piktosios dvasios baimė gali 
padaryti daugiau blogo, nei ta dvasia 
galėtų.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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