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Politikos apžvalgininko pastabos

Čečėnijos karo dūmai - 
prie Baltijos krantų

Rusijos agresija prieš Čečėniją su
tapo su Sausio 13-osios ketvirtosio
mis metinėmis Lietuvoje. Spauda, te
levizija, politikai kėlė tokį klausimą: 
ar dabar lietuviai taip pat narsiai lai
kytųsi prieš Maskvos kariauną, gin
dami nepriklausomybę 1991-aisiais, 
kaip čečėnai šiandien?

Klausimas ne toks lengvas. Lietu
viai - ne narsūs kalniečiai, o ir sąly
gos kitokios. Pagaliau labai skiriasi 
Lietuvos ir Čečėnijos valstybingumo 
lygis. Ir vis dėlto juridinis, žmogiška
sis ir politinis pagrindas ginti tautos 
teisę į laisvę ir nepriklausomybę yra 
bendras turbūt visame pasaulyje.

Ši diskusija Lietuvoje kilo, paska
tinta gana keistų aplinkybių. Lietuvos 
kaimynai ėmė būgštauti, kad jiems 
irgi gali grėsti nacionalistiniai Rusi
jos užmojai. Užvaldyta karinio įkarš
čio Čečėnijoje Maskva gali išprovo
kuoti neramumus ir su Baltijos šali
mis, sakykime, pretekstu ginti čia gy
venančių rusakalbių teises.

Estija bene aštriausiai įvertino 
naują padėtį Rytuose. Atsakingi Tali
no pareigūnai pareiškė, kad reikia su
stiprinti Estijos ir Rusijos pasienį ir 
būti pasirengus atremti priešo išpuo
lius. Užsienio radijo teigimu, estų sa
vanoriai pasiruošę pereiti į partizani
nį karą kaip čečėnai, jeigu Estijai iš
kils pavojus.

Latvijoje tebeveikia Rusijos ra
diolokacijos stotis Skrundoje, kuri 
bus baigta išmontuoti tik po pusme
čio. Rygoje taip pat sunerimo, kad, 
išnaudodamos šį objektą, Rusijos 
specialiosios tarnybos šalyje dirba sa
vo juodą darbą. Neseniai Latvijoje 
sulaikyta nusikaltėlių grupė, susijusi 
su Rusijos žvalgybos tarnybomis.

Šią savaitę V. Landsbergis per
spėjo, kad Lenkijos vyriausybė per
kelia iš šalies vakarinės dalies prie 
Lietuvos sienos savo kariuomenės 
dalinį. Tuo didinamas įtempimas tarp 
dviejų valstybių. V. Landsbergis šį 
žingsnį aiškino kaip Lenkijos reakci
ją į Lietuvos vyriausybės ketinimą 
pasirašyti tranzito sutartį su Rusija. 
Tuomet, anot opozicijos veikėjo, su 
Lietuvos sienomis sutaps NVS in
teresų zona, ir į tai reaguoja Lenkija.

Varšuvos pareigūnai paneigė šiuos 
spėliojimus, teigdami, kad kariuome
nės perdislokavimas Lenkijoje vyksta 
jau nuo 1992 metų, taip pat nuolat 
kilnojami pasienio policijos daliniai. 
Lietuvos užsienio reikalų ministras P. 
Gylys opozicijos vadovo perspėjimus 
pavadino ’’nesolidžiais“, provokuo
jančiais santykių pablogėjimą ir su 
Vakarų, ir su Rytų kaimynais.

Kaip kuriami šnipai.
Sausio 12-ąją per Ostankino tele

viziją Maskvoje, o vėliau ir per antrą 
Rusijos televiziją buvo pranešta apie 
’’lietuvių šnipą“. Tasai ’’Lietuvos 
Respublikos pilietis, Lietuvos specia
liųjų tarnybų darbuotojas“ neva buvo 
sulaikytas Čečėnijoje, kur rinkęs ži
nias apie Rusijos karines pajėgas toje 
šalyje ir teikęs duomenis čečėnų bei 
lietuvių žvalgyboms. Vienoje televi
zijos laidoje sulaikytas asmuo buvo 
pavadintas Valerij Jonovič Sasnovs- 
kis, kitoje - Sasnovskas (matyt, tiks
liai nežinota, kaip lietuviškai turėtų 
skambėti tokia pavardė...)

Sausio 13 dieną Lietuvos žmonių 
širdys buvo kupinos liūdesio, prisi
menant žuvusius prie televizijos 
bokšto, bet plakė džiaugsmu, kad tie 
įvykiai nebepasikartos. Ypač - ste

Vis dėlto tokie būgštavimai nėra 
laužti iš piršto. Rusijos karinis tranzi
tas iš Karaliaučiaus krašto į ’’centrą“ 
ir atgal padidintų įtampą regione. 
Neseniai išgirdome, kad šitaip iš šios 
srities į Čečėniją buvo gabenami 
sprogmenys ir Baltijos karinio jūrų 
laivyno pėstininkai.

Rusijos nacionalistų, "žirinovski- 
ninkų“ ir kariškių suaktyvėjimas ke
lia nerimą visiems kaimynams, tarp 
jų ir lenkams. Politikai Varšuvoje 
įžvelgia dar vieną pavojų: separatisti
nis judėjimas Rusijoje gali sukelti ne
ramių nuotaikų Vakarų Ukrainoje, su 
kuria Lenkija turi ilgą sieną ir, nepa
mirškime, sudėtingą istorinį paliki
mą. Apžvalgininkai nepamiršta ir to
kio fakto: pačioje Lenkijoje vyksta 
vyriausybės krizė. Atsistatydinęs už
sienio reikalų ministras A. Olechovv- 
skis pareiškė, kad nesutinka su vy
riausybės vykdoma saugumo politika 
Rusijos atžvilgiu.

Jeigu pridursime, kad tebesitęsia 
Lietuvos nesutarimai su Baltarusija 
dėl kai kurių pasienio objektų, kad 
Rusija mėgina užtverti kelius Lietu
vai energetiniam bendradarbiavimui 
su Vakarais, tampa aišku, kad pa
vojingas židinys tarsi Bikfordo šniū
ras tebesmilksta. Vadinasi, visų per
spėjimų, kokie jie netikroviški bebū
tų, negalima nurašyti.

Bebaigiant šį komentarą atėjo tą 
nerimą didinanti žinia, kad Lietuva 
iki šių metų pabaigos pratęsė galioju
sią karinių ir pavojingų krovinių 
vežimo per Lietuvą tvarką, patvir
tintą dar 1993 m. lapkričio 13 d. su
sitarimu dėl Rusijos ginkluotųjų pa
jėgų išvedamų iš Vokietijos. Savo 
ruožtu Rusija pranešė, kad įsigaliojo 
irgi 1993 metų lapkričio 13 d. pasira
šytas Lietuvos ir Rusijos vyriausybių 
susitarimas dėl didžiausio palankumo 
režimo prekyboje. Tai akivaizdžiai 
byloja, kad Maskva karinį tranzitą 
naudoja (aišku, ir ateityje naudos) 
kaip vieną iš spaudimo būdų.

V. Landsbergis Lietuvos sutikimą 
palikti galioti karinio tranzito tvarką, 
kuri buvo susitarime dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Vokietijos, 
apibūdino taip: ’’Kiek apgavysčių 
gali būti sudėta į vieną veiksmą - 
savo paties Vyriausybės apgavystė, 
derybų delegacijos apgavystė, politi
nių partijų, šiaip ar taip, partnerių, 
vykdant valstybės politiką, apgavystė 
ir, be abejo, Lietuvos žmonių apga
vystė, kuriems taip ilgai buvo sako
ma, kad Vyriausybė parengė taisyk
les, kurios įsigalioja nuo sausio 1 d.“

Česlovas Iškauskas

bint, kaip ’’malšinami“ neklusnūs če
čėnai. Ir štai tokią dieną Lietuva di
džiojo kaimyno apkaltinta šnipinėji
mu. Todėl krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius ir valstybės saugumo 
departamento (VSD) generalinis di
rektorius J. Jurgelis Vyriausybės rū
muose susitiko su spaudos darbuoto
jais ir išdėstė savo nuomonę dėl to 
’’šnipo“. L. Linkevičius prisipažino, 
kad tas asmuo, tik visai kita pavarde, 
1994 m. siūlė paslaugas Krašto ap
saugos ministerijai. Ministras per
skaitė trumpai "Volodia“ pavadinto 
asmens biografiją. Jis tvirtino gimęs 
Turkijoje, Ankaroje, 1975 m. mokę
sis Rusijos mieste Astrachanėje - 
KGB mokykloje, 1981 m. tarnavęs
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’’Ragučio“ prizas pasiuko Londone

Prie Joe Bulaičio fotostudijos Upper street Londone. Iš kairės: 
šeimininkas fotografas Joe-Juozas Bulaitis, londonietis Antanas Kusta 
ir kaunietis boksininkas Gitas Juškevičius.

’’English Darts“ nugalėtojas londonietis Balys Narbutis su Gitu 
Juškevičiumi.

"Europos lietuvio“ redakcijai
Gerbiamieji,
DBLS centro valdyba giliai užjau

čia čečėnų tautą ir daro pastangas pa
veikti Britų vyriausybę, kad stipriau 
pasisakytų tuo reikalu. Mes apgailes- 
taujam, kad paskelbtoji ”EL“ akcija 
dėl Čečėnijos apsiginimo nuo Rusi
jos agresijos įvyko be valdybos ži
nios ir be jokių pasitarimų.

Mes manome, kad leidėjai neša 
tam tikrą atsakomybę dėl laikraščio 
turinio ir veiksmų, ypač ten kur yra 
daromos piniginės rinkliavos mūsų 
institucijų vardu vienam ar kitam rei
kalui.

Mes tikimės, kad ateityje ”EL“ re
dakcija pasistengs informuoti mus 
apie panašių sumanymų bei projektų 
skelbimą mūsų laikraštyje.

Su geriausiais linkėjimais -
Jūsų J. Alkis

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos direktorių valdybos vardu 
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Didžiosios Britanijos lietuvis 
tapo multimilijonieriumi

Taip pavadintą žinių agentūros 
DPA pranešimą iš Londono sausio 
19-ąją pirmajame puslapyje paskel
bė "Lietuvos aido“ dienraštis. Jame 
rašoma: "Didžiojoje Britanijoje jau 
50 metų gyvenantis lietuvis pensi
ninkas Andy Paliunovas netikėtai 
tapo multimilijonieriumi - jis lai
mėjo daugiau kaip du milijonus 
svarų sterlingų britų futbolo loteri
joje.

Andy Paliunovas paskutinį kartą 
matė savo motiną, tris brolius ir ke
turias seseris prieš 50 metų. Per An
trąjį pasaulinį karą vokiečiai jį de
portavo iš Lietuvos. 73 metų pensi
ninkas ir šiandien nežino, ar kas 
nors iš jo šeimos dar gyvas. Londo
ne Paliunovas gyvena nuo 1948 me
tų. Jis tebeturi lietuvišką pasą.

Lietuvis senukas laimėjo didžiau
sią per visą futbolo loterijos istoriją
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1 Savo trumpų atostogų metu daug
kartinis Lietuvos ir Baltijos šalių 
bokso čempionas supersunkiasvoris 
kaunietis Gitas Juškevičius viešėjo 
Londone.

Tarp vietinių boksininkų Gitui jo 
svorio kategorijoje priešininkų neat
sirado, todėl Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjunga (DBLS) suruošė sa
vo varžybas. Reikėjo varžytis dėl 
Kauno akcinės bendrovės ’’Ragutis“, 
gaminančios alų, įsteigto prizo.

Tiesa, tai buvo ne bokso rungty
nės, o ’’English Darts“. Tokios varžy
bos Anglijoje ir Skandinavų šalyse 
labai populiarios. Tuo teko įsitikinti, 
stebint BBS telelaidas apie Londone 
vykusias šios sporto šakos pasaulio 
pirmenybes. Lietuvoje apie tai mažai 
žinoma. Sportininkai iš nustatyto at
stumo mėto strėles į taikinį. Laimi 
tas, kuris pirmas surenka 501 tašką. 
Didžiausias privalumas - amžius ne
ribojamas.

DBLS atstovavo londonietis Ba
lys Narbutis, "English Darts“ laimė
tojas tarp tautiečių Anglijoje, Lietu
vai - Gitas Juškevičius. Pusantros 
valandos trukusioje trijų setų atkak
lioje kovoje pranašesnis buvo lietuvis 
iš Londono. Baliui Narbučiui atiteko 
Kauno AB "Ragutis“ prizas. Ta 
proga abiems dalyviams nuoširdžius 
palinkėjimus perdavė DBLS direk
torių valdybos pirmininkas Jaras Al
kis bei Lietuvos ambasados Londone 
atstovas Alvydas Medalinskas.

Londone Gitui Juškevičiui pavyko 
susitikti ir su vienu boksininku, bet ne
ringe, o nuosavoje jo fotostudijoje. Tai 
buvo žinomas Anglijoje fotografas 
Joe-Juozas Bulaitis. Dabar jam šešias
dešimt metų, bet pavydėtinai išsaugo
jęs savo sportinę laikyseną. Juozas 
Bulaitis (Anglijoje jį vadina Joe) 
boksavosi jaunystėje tarnaudamas 
Didžiosios Britanijos Karališkajame 
kariniame oro laivyne. Jis vidutinio 
svorio kategorijoje buvo pasiekęs 
gan aukštų rezultatų.

Šiltai sutikęs svečią iš Lietuvos 
savo studijoje, Joe-Juozas Bulaitis, 
fotografuojantis ir Didžiosios Brita
nijos karališkąją šeimą, bendradar
biaujantis su įtakingiausiais šalies lei
diniais, Gitui parodė savo darbus. 
Dalis jų sulaukę pasaulinio pripa
žinimo. Malonusis tautietis padova
nojo atminimui spalvotą princo Čarl
zo ir princesės Dianos nuotrauką.

J. J. Bulaitis, pasivaišinęs "Ragu
čio“ alumi, pagyre jį ir mielai priėmė 
šios akcinės bendrovės suvenyrus.

Eduardas Prasta-Prostovas
Autoriaus nuotraukos

prizą - 2 326 793 svarus sterlingų. 
Per šią loteriją reikia teisingai atspė
ti būsimų futbolo varžybų rezulta
tus.

Senukas sakė niekaip negalįs pa
tikėti, kad už 60 pensų bilietą lai
mėjo tokią krūvą pinigų. "Mėgstu 
futbolą, bet niekada netikrindavau 
savo bilietėlio. Buvau pribokštas, 
kai sužinojau, kad laimėjau“, prane
ša DPA.

Trumpai šią naujieną irgi pirma
jame puslapyje paskelbė "Respubli
kos“ dienraštis: "Didžiojoje Britani
joje lietuvių kilmės 73 metų pensi
ninkas Endis Paliunovas, kadaise 
kalėjęs nacių darbo stovykloje, fut
bolo totalizatoriuje laimėjo 2,33 
mln. svarų sterlingų, kuriuos žada 
išleisti vasarnamiui su sodeliu ir gė
lėmis bei pirmai kelionei lėktuvu“.
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Atsisveikinome su 
vyskupu J. V. Kalvėnu SEIPTYNroS DIENOS

Sausio 18-ąją Tauragės miesto ir 
rajono gyventojai, Lietuvos evange
likų liuteronų parapijų kunigai ir tik
intieji, svečiai iš Latvijos, Estijos, 
Karaliaučiaus krašto, Vokietijos ir ki
tų užsienio šalių, kitų religinių ben
druomenių atstovai į paskutinę kelio
nę palydėjo taurios dvasios ir aukštos 
kultūros žmogų, įnešusį didžiulį in
dėlį į šalies evangelikų liuteronų baž
nyčios istoriją, uolų Mažosios Lietu
vos tradicijų puoselėtoją Jo Eksce
lenciją Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios vyskupą Joną Viktorą 
Kalyaną.

Po pamaldų Martyno Mažvydo 
Tauragės evangelikų liuteronų baž
nyčioje, kur buvo pašarvotas vysku
pas Jonas Kalvanas, pagrindinį pa
mokslą pasakė Latvijos liuteronų 
bažnyčios arkivyskupas Janis Vana
gas. Nuoširdžius atsisveikinimo su 
velioniu žodžius tarė ir lietuvių liu

Nauja ’’Gimtojo krašto“ diena
Sausio 12-ąją ’’Dienos“ dienraš

čio vyriausiasis redaktorius R. Tarai
la sumokėjo ’’Gimtojo krašto“ savait
raščio uždarosios akcinės bendrovės, 
leidžiančios tokio pat pavadinimo sa
vaitraštį ’’Lietuvai ir išeivijai", akci
ninkams 75 tūkst. litų už bendrovės 
akcijas, ir, kaip kitądien pranešė pati 
’’Diena“, ’’Gimtasis kraštas“ tampa 
jos savaitiniu priedu.

O kam priklauso ’’Diena“? Nau
jausių duomenų apie tos bendrovės 
savininkus neturime, bet dar pernai 
maždaug po trečdalį akcijų priklausė 
LDDP, A. Klimaičiui ir esantiems 
arba buvusiems (dar neseniai "Tie
sos“) darbuotojams. Kiek girdėjome, 
buvo numatyta didinti bendrovės 
įstatinį kapitalą, būtų padidėjęs akci
jų skaičius, galimi įvairūs jų paskirs
tymo variantai. Nėra žinių, ar jau turi 
akcijų pats R. Taraila. Beje, jis - vie
nas iš Sąjūdžio laikais įsteigto ’’Res
publikos“ dienraščio kūrėjų ir savi
ninkų, palikęs redaktoriaus pavaduo
tojo postą toje redakcijoje dėl nesuta
rimų su kitais leidėjais. A. Klimaitis, 
nesutikdamas su naujojo ’’Dienos“ 
vadovo kandidatūra, yra viešai pa
reiškęs, jog savo akcijas "Dienoje“ 
dovanoja Lietuvos žurnalistų šalpos 
fondui, kurio steigėja - Lietuvos žur
nalistų sąjunga. “EL“ tos sąjungos 
pirmininkas R. Eilunavičius pa
tvirtino, kad savo seife jis turi A. 
Klimaičio dovanojimo raštą.

Kaip rašė "Dienoje“ E. Jansonas, 
"Gimtasis kraštas“ paprasčiausiai 
merdėjo, neturėdamas nei naujų kū
rybinių idėjų, nei savo vizijos kitų 
spaudos organų kontekste, nei nor
malių darbo sąlygų, nei darbingo ko
lektyvo, nei pagaliau redaktoriaus. 
Šešerius metus sumaniai savaitraščiui 

teronų išeivijos bažnyčios atstovė 
Vokietijoje kunige Tamara Šmit.

Lietuvos evangelikų liuteronų 
vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas 
mirė eidamas 81-uosius. Kaip rašoma 
Eltos pranešime, vyskupo J. V. Kalva- 
no vadovaujama Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčia sunkiais sovietinio 
ateizmo ir dvasinės priespaudos me
tais grūdinosi ir tvirtėjo, nes jis ele
gancija, erudicija, tolerantiškumu ir, 
svarbiausia, Dievo žodžio skelbimu 
mokė visus, kaip išsivaduoti iš dvasi
nės tuštumos. Jam tarpininkaujant 
buvusi Religijų reikalų taryba buvo 
priversta įregistruoti atsikūrusias 
evangelikų liuteronų parapijas Vil
niuje, Kaune, Marijampolėje, Pagė
giuose, Žukuose, Kretingalėje, Dovi
luose, Jurbarke ir Smalininkuose.

J. V. Kalvanas su žmona mokyto
ja Marta išaugino ir išmokslino šešis 
vaikus. Vyskupas paliko 12 anūkų.

vadovavęs, padaręs jį prestižinį ir 
įdomų, A. Čekuolis jau seniai jį pali
ko likimo valiai. Porą metų "Gimta
jam kraštui" vadovavo A. Bučys, ku
riam redaktoriaujant savaitraštis ėmė 
didinti dar A. Čekuolio laikais prasi
dėjusią krizę. Matyt, tokio "Lietuvai 
ir išeivijai“ skirto laikraščio politiza- 
vimasis ir yra pagrindinė jo merdėji
mo priežastis. Nepriklausomybės at
kūrimo akto signataras M. Laurinkus 
užsibuvo "Gimtajame krašte“ dar 
trumpiau...“. Pasak "Dienos, "Gimta
sis kraštas“, kaip ir anksčiau, pasiro
dys kiekvieną ketvirtadienį, kol kas - 
tokio formato, net tokio pat turinio, 
kaip iki šiolei. Netrukus į savaitraštį 
ateis naujas vyriausiasis redaktorius, į 
darbštų, tačiau be perspektyvos gyve
nantį laikraščio kolektyvą įsilies keli 
nauji, jauni žurnalistai. "Mėginsime 
sujungti "Gimtojo krašto“ veteranų 
patirtį ir jaunimo energiją. Ieškosime 
naujų minčių, naujų idėjų. Ir naujos 
formos, žinoma, - naujo formato, ki
tokio dizaino... Sensacijos nėra. Yra 
bandymas Lietuvai ir išeivijai išsau
goti kažkada populiarų savaitraštį. 
Kaip tai pavyks - parodys ateitis“, - 
teigiama "Dienoje“.

Pati "Diena“ irgi išgyvena neleng
vą laikotarpį. Šią savaitę jos metriko
je nurodomas tiražas 23 864 egz. Tai 
mažiau nei kai kurių regioninių Lie
tuvos dienraščių tiražai. Didžiausias 
šalies dienraštis "Lietuvos rytas“ pir
madieniais pasirodo 85 tūkst. egz. ti
ražu, kitomis darbo dienomis - nuo 
90 iki 95 tūkst. egz., šeštadieniais - 
125 tūks. egz. "Respublika“ kasdien 
išeina'62 000 egz. tiražu (šeštadie
niais - apie 74 000), "Lietuvos aidas“ 
- 27 000 egz.
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Pasiekimai fotografijoje

Apie Lietuvos fotomenininko 
Petro Katausko pasiekimus ra
šoma "Lietuvos aide“ 01 14 
žurnalisto Rimanto Šinkūno 
straipsnyje "Tarptautinis apdo
vanojimas Petrui Katauskui“.

Vilniečiui fotomenininkui Petrui 
Katauskui Lietuvos fotomenininkų 
sąjungoje įteiktas Tarptautinės foto
grafijos meno federacijos nusipel
niusio menininko (EFIAP) pažymė
jimas ir ženklelis. P. Katauskas - jau 
septintasis mūsų šalies fotografas, 
kuriam suteiktas šis garbingas var
das, beje, pirmam šiais metais auto
riui pasaulyje. (Federacijos nutari
mo numeris - pirmasis).

Svarbiausia P. Katausko kūrybos 
tema antrą dešimtmetį yra kardio- 
chirurgija. Seriją "Vilniaus chirurgi
nis centras“ jau sudaro apie 300 pa
rodinių darbų, autoriaus fototekoje - 
daugiau kaip 10 000 negatyvų.

Kaip ęisimę j ateiti?

"Diena“ 01 14 spausdina pro
fesoriaus Juozo Burneikio kupi
ną socialinių apmąstymų straip
snį "Po vieną į krantą neišplauk
sime“.

Gyvenant rinkos sąlygomis, o 
juolab laukinės, lemiamą reikšmę 
įgyja nuosavybė ir pinigai. Nevyku
sioje tarybinėje komandinėje siste
moje šių veiksnių įtaką buvo sten
giamasi visaip sumažinti ir net pa
naikinti. Žinoma, iš to nieko neišėjo. 
Dabar šių elementų neigiama įtaka 
žmonių dvasinei kultūrai, mentalite
tui ne tik neribojama (to ir nereikia), 
bet ir iš viso nereguliuojama.

Be tos geros įtakos ekonomikai, 
kurią daro privati nuosavybė ir pini
gų kaupimas, jie gali turėti ir neigia
mos įtakos, jeigu tie, kurie jais dis
ponuoja, yra to dar nepriaugę. O 
dažniausiai turtą valdo ne geriausi 
žmonės. Visame pasaulyje šven
čiausiu dalyku laikoma, deja, ne 
žmogus, o nuosavybė. Dažnai ji pa
sirodo šventesnė net už garbę ir są
žinę. Ji neliečiamesnė net už "vals
tybės vyro“ reputaciją. Gaila, bet 
nuosavybė Lietuvoje dažnai yra ne
pelnyta, neuždirbta, išplėšta, panau
dojama blogiems tikslams, švaisto
ma. Pastarųjų metų privatizavimo 
procese išryškėjo daugybė tokių nei
giamų pavyzdžių.

Tai įspėja mus ir dėl užsienio pa
skolų, paramos, filantropijos. Ir už
sienio turtuoliai žiūri pirmiausia 
savo naudos (paskolas reikės 
grąžinti su procentais). Ir šioje srity
je jau gavome skaudžių pamokų 
pakankamai. O ir apskritai reikia 

suprasti, kad filantropija yra blogas 
dalykas. Ji nemaloni duodančiam ir 
nuodija imantį. Juk taip nuvertinama 
imančiojo potencija, pasitikėjimas 
savo jėgomis, pagaliau - savigarba.

Tačiau neužtenka sukritikuoti, nu
rodyti negeroves. Reikia parodyti ir 
kelią, kuriuo einant bus galima jų iš
vengti. Taigi kur išeitis? Turime keis
ti savo gyvenimo būdą, priimti doro
vės imperatyvą. I šviesią ir laimingą 
ateitį įžengs tik inteligentiškos, doros 
tautos.

Lietuvis - Kolumbijos 
£gžtinęs mgra§

Taip vadinasi Jono Kase- 
liūno, gyvenančio Kolumbijoje, 
laiškas, išspausdintas "Lietuvos 
aide“ 01 18.

Laiške rašoma: "Visos pasaulio 
partijos, patekusios į valdžią, susi
kompromituoja. Kadangi netesi paža
dų, pavargę žmonės neina prie urnų, 
nes nežino, už ką balsuoti. v

Ryškų partijų susikompromitavi
mo pavyzdį pademonstravo mūsų 
tautietis Antanas Mockus, sutikęs ba
lotiruotis į Kolumbijos sostinės mero 
postą, nors yra nepartinis, neturėjo 
lėšų rinkimų propagandai. Jis laimėjo 
rinkimus triuškinančia pergale prieš 
liberalų remiamą kandidatą Penialo- 
zą, kainavusi partijai milijonus. An
tanas Mockus panašus į hipį, bet yra 
filosofijos daktaras. Rektoriaudamas 
Nacionaliniame universitete pasižy
mėjo greita orientacija, sugebėjimu 
rasti išeitį iš įvairiausių padėčių. Da
bar girdisi šnekant, kad jei Antanui 
pasiseks įvykdyti savo "Perinolą“ 
(visi deda, visi ima), tai ateinančiuose 
rinkimuose žmonės pareikalaus, kad 
jis iškeltų savo kandidatūrą ir į prezi
dentus. Pirmoji jo programos dalis - 
pabranginto benzino pelną panaudoti 
miesto gatvių sutvarkymui ir skurdžių 
padėties pagerinimui - Kongrese jau 
patvirtinta vienbalsiai, nors iš pradžių 
buvo atmesta taip pat vienbalsiai“.

Patikimai partneriu 
paieškos

Apie Didžiosios Britanijos 
verslininkų, norinčių plėtoti ry
šius su Lietuva, grupės viešna
gę Vilniuje rašoma 01 17 "Res
publikoje“ Gražinos Ašember- 
gienės straipsnyje.

Kaip pasakė Didžiosios Britanijos 
ambasadorius ta proga surengtoje 
spaudos konferencijoje, tai pirmoji 
Britanijos verslininkų misija Lietu
voje, kuri turėtų duoti apčiuopiamų 
rezultatų, nes Lietuvos rinka tampa 
vis atviresnė Vakarams.

Britanijos ambasados komercijos 

patarėjas L. Domanskis teigė, kad 
britų investijos Lietuvoje nėra to
kios gausios, kaip pateikiama statis
tikos lentelėse. Vienas ryškiausių 
bendradarbiavimo pavyzdžių kol 
kas tik koncernas "Shell“, jau įsi
tvirtinęs Lietuvoje. Šiuo metu Ang
lijos kompanija "Philips Telekomu- 
nication“ ruošiasi mūsų šalyje įgy
vendinti keletą projektų. Šią kompa
niją domina Zoknių aerodromas, 
taip pat muitinių sistemos ir pasie
nio apsaugos modernizavimas. Pas
tarąjį projektą remia ir Lietuvos Vy
riausybė, suinteresuota surinkti vi
sus mokesčius. Modernizavus mui
tinės sistemą, galima būtų kontro
liuoti įvežamas ir išvežamas prekes.

Įvairių siūlymų turi ir Britanijos 
kompanija "British Aerospace“, ga
minanti propelerinius ir reaktyvinius 
lėktuvus. L. Domanskis sakė, kad 
šiandien Lietuvoje aktyviausiai vei
kia Britanijos konsultacinės firmos.

Pasak L. Domanskio, dauguma 
Lietuvos firmų, kurios kreipiasi į 
ambasadą, prašydamos padėti suras
ti biznio partnerių Didžiojoje Brita
nijoje, nori, kad šie būtų patikimi. 
Solidžioms kompanijoms nėra prob
lemiška surasti pirkėją, svarbiausia 
ir sunkiausia rasti užsienio partnerį, 
teikiantį kokybiškas prekes. Apskri
tai labai sunku rasti partnerius ne tik 
Anglijoje, bet ir Lenkijoje, Vokieti
joje. "Jeigu mes nesiskelbsime, jie 
patys neateis, nes čia jiems per maža 
rinka“, - tvirtino L. Domanskis.

Gyvūnėliams gyvęnti 
darosi geriau

"Telšiuose jau įsteigti ir gyvū
nų globos namai“ - praneša taip 
pavadintas Elenos Kakanaus- 
kienės straipsnis "Lietuvos ryte“ 
01 16.

Telšių miesto merija susumavo 
savo skelbto konkurso dėl beglobių 
gyvūnų priežiūros tarnybos įsteigi
mo rezultatus. Nuspręsta šią teisę 
suteikti bendrovei "Jonvita“. Jos va
dovas Algimantas Galminas papasa
kojo, kad jis ketina steigti ne įprasti
nę benamių šunų ir kačių "naikini
mo“ tarnybą, o tikrus gyvūnų glo
bos namus, kurių tikslas bus ne nai
kinti gyvulėlius, o stengtis juos gel
bėti, surasti naujus šeimininkus. 
Miesto centre verslininkas ketina 
atidaryti parduotuvę, prekiaujančią 
maistu gyvūnams bei įvairiu inven
toriumi, skirtu namuose laikomiems 
gyvūnams prižiūrėti.

Gyvūnų globos namai jau įrengti 
netoli miesto esančiame Ryškėnų 
kaime. Globos namuose dirbs keturi 
darbuotojai, vienas iš jų - veterinari
jos gydytojas. Pasak A. Galmino, 
gyvulėliai saugomi tris paras, per 
kurias savininkai gali juos atsiimti, 
sumokėję penkiolikos litų išperka
mąjį mokestį.

V. Dimas
-------------------------- -----------------------

Tautinės mažumos ir valstybės politika
Manoma, jog Lietuvoje oficialiai 

gyvena per šimtas tautybių žmonių. 
Gausiausios bendruomenės yra rusų 
ir lenkų. Keturis-šešis kartus mažes
nės nei šios yra baltarusių ir ukrainie
čių bendruomenės. Paskutiniu laiku 
gerokai sumažėjo žydų bendruome
nė, bet pagausėjo totorių, čigonų, ar
mėnų... Gyvena Lietuvoje vengrų ir 
rumunų, bulgarų ir graikų, vokiečių 
ir suomių, turkmėnų ir korėjiečių, ud- 
murtų ir čiuvašų... Susibūrę į vieno
kias ar kitokias bendrijas, kitataučiai 
puoselėja savo kalbą, kultūrą, papro
čius, steigia savo tautines sekmadie
nio mokyklas, rengia kultūros dienas. 
Pernai gražiai pavyko Lietuvos 
ukrainiečių, Lietuvos karaimų, Lietu
vos totorių, Lietuvos baltarusių, Lie
tuvos žydų kultūros renginiai, at
skleidę išties savitą ir tokį slėpiningą 
šių tautų pasaulį. Panašiuose rengi
niuose visai kita spalva suspindi ir iš 
pažiūros puikiai pažįstamas Lietuvos 
lenkų ar Lietuvos rusų kultūros pa
veldas. Ne tas, kuris būdingas kokiai 
nors Lenkijos vaivadijai ar Rusijos 
gubernijai, bet atėjęs iš tų laikų, kai 

Lietuvos didysis kunigaikštis Gedi
minas rašė laiškus popiežiui Jonui 
XXII, Hanzos miestams, pranciškonų 
ir dominikonų ordinams, kviesdamas 
kitų valstybių ir tautų žmones kuo 
palankiausiomis sąlygomis apsigy
venti Lietuvoje, naujojoje sostinėje 
Vilniuje, žadėdamas saugumą ir tau
tinę neliečiamybę. Ir žmonės išgirdo 
valdovo balsą, ir patikėjo juo, ir pa
traukė Lietuvon. Šiuo požiūriu Gedi
mino priesaikų laikėsi ir didysis ku
nigaikštis Vytautas, suteikęs privile
gijų tiek karaimams, tiek žydams, 
tiek kitoms tautoms. Santarvės peri
mamumo gijų aptinkama ir vėles
niais laikais. Lietuvoje prieglobos 
ieškojo savo etninėje tėvynėje už tikė
jimą persekiojami sentikiai po Nikono 
reformos Rusijoje. Beje, sentikių ben
druomenė gyva ir šiandien. Kaip gy
vos baptistų, stačiatikių, evangelikų 
liuteronų bendruomenės...

Šiuo metu valstybės lėšomis išlai
komos rusų, lenkų, žydų ir baltarusių 
bendrojo lavinimo mokyklos. Mažes
nės tautinės bendruomenės, kaip jau 
minėjau, moko savo vaikus sekma

dienio mokyklose arba pagal atskiras 
fakultatyvų programas. Naujų moky
klų nestatoma, bet jau suprojektuota 
ar pradėta statyti ne viena atskiros 
konfesijos bažnyčia tiek pačioje sos
tinėje, tiek rajonuose. Kiekviena ofi
cialiai įregistruota tautinės bendruo
menės organizacija turi didesnę ar 
mažesnę patalpą. Vilniuje, Raugyk
los 25, glaudžiasi dešimt tokių orga
nizacijų, po kelias viename kambarė
lyje. Bet, kaip sakė Alvyda Geda- 
minskienė. Valstybinio nacionalinių 
tyrimų centro direktorė, nei vengrai 
pešasi su moldavais, nei rumunai su 
rusais, nei ukrainiečiai su baltaru
siais... Kiekviena Tautinių bendrijų 
namuose įsikūrusi organizacija savo 
kampelį puošia tautiniais simboliais, 
etnografijos ir kultūros pavyzdžiais, 
ant lentynų rikiuoja gimtąja kalba iš
leistą literatūrą, vadovėlius, spaudą. 
Ne vieną leidinį tautinėms mažu
moms parengė ir išleido Valstybinis 
nacionalinių tyrimų centras. Norin
tiems išmokti lietuvių kalbos, centras 
išleido penkis sąsiuvinius, atitinkamą 
rusų ir lietuvių kalbų žodyną, taip pat 

rusų ir lietuvių pokalbių knygelę, 
trimis kalbomis informacinį leidinu
ką "Kur ir iš ko mokytis lietuvių kal
bos“. Šiomis dienomis pasirodė sig
nalinis egzempliorius naujo leidinuko 
"Lietuvos lenkai“, kuris bus išleistas 
taip pat lenkų ir anglų kalbomis. Lei
dybą iš dalies remia Atviros Lietuvos 
fondas, iš dalies valstybė, dabar tiki
masi šiek tiek paramos ir iš "Svetai
nės“, kuri atidaryta to paties pastato 
pirmajame aukšte pernai lapkričio 
pabaigoje. Čia jau vyko Kalėdų ir 
Naujųjų metų renginiai, čia Regioni
nių problemų ir tautinių mažumų de
partamentas pirmą kartą po reorgani
zacijos susitiko ir su žurnalistais. De
partamento direktorius Alfonsas 
Svelnys, pavaduotojas Severinas 
Vaitiekus, skyriaus viršininkas Euge
nijus Petrovas ir patarėjas Audrys 
Antanaitis kalbėjo apie daugmaž vi
siems žinomas bėdas, rūpesčius, dar
bus, sumanymus ir galimybes šį tą 
nuveikti ne atskiros tautinės mažu
mos, kaip tokios, labui, bet visos Lie
tuvos labui per paramą tautinėms 
mažumoms.

Susitikime mėginta aiškintis tau
tinės mažumos ir tautinės bendrijos 
statusą, taip pat kalbėta apie Pietry
čių Lietuvos reikalus, kai tautinės 
mažumos padėtyje atsiduria lietu
viai. Kita vertus, ar būtina visuome
nę skirstyti į mažumas ir daugumas 
valstybės požiūriu, nes, kad ir ką 
manytume, sąvoka "tautinė mažu
ma“ yra daugiau psichologinė, o ne 
valstybės įstatymų apibrėžta nuosta
ta. Ir nuo paties žmogaus priklauso 
tasai dvasinis komfortas, kurį galė
tume apibūdinti žodžiu "santarvė“. 
Kitaip sakant, santarvė su savimi, 
santarvė su visuomene.

Tikriausiai ne šiaip sau žurnalistai 
buvo paprašyti tautinių reikalų nepo
litizuoti, neskelti nesantaikos kibirkš
ties, iš anksto žinant, kad prie tos ug
nies tikrai neteks niekam šildytis - 
nei daugumai, nei mažumai. Nuo 
kiekvieno iš mūsų, kartu ir atskirai, 
priklauso, ar jauku bus Lietuvoje gy
venti žmogui, nesvarbu, kokios tau
tybės, kokio tikėjimo, kokio išsilavi
nimo, kokios profesijos šis būtų.

Salomėja Čičiškina
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Kaip kuriami šnipai.... Atgimusiam "Kardui“ - 70
Atkelta iš 1 psl.

Afganistane, iš kur pabėgęs. Buvęs 
pagautas, nuteistas kalėti, vėliau vėl 
dirbęs KGB. J. Jurgelis išvardijo ne
mažai to žmogaus pavardžių, ku
riomis jis žinomas. Visos jos skamba 
turkiškai arba totoriškai, nors yra ir 
’’Sasnovskij Valerij Ivanovič“.

1994 m. balandžio-liepos mėne
siais šis asmuo du kartus buvo sulai
kytas Vilniuje už valkatavimą. Jis 
prisistatė turku, bandė apsimesti silp
napročiu ir neturėjo dokumentų. Tas 
tamsaus gymio vyras Vilniuje buvo 
patekęs ir į blaivyklą. Nustatyta, kad 
Lietuvos sostinėje jis turėjo sugyven
tinę Sosnovskaja, kurios pavarde ir 
pasinaudojo. Turėjo Rusijos Pskovo 
srityje išduotą pažymą, kuri atstojo 
pasą. To asmens tapatybė buvo grei
tai nustatyta, ir 1994 m. liepos mėne
sį Migracijos departamento sprendi
mu jis išsiųstas iš Lietuvos (be teisės 
5 metus į ją grįžti). L. Linkevičius ir 
J. Jurgelis paneigė, kad šis žmogus 
yra Lietuvos saugumo tarnybų pa
samdytas šnipas.

Sausio 16 d. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija išplatino pareiški
mą, kad ’’oficialios Rusijos instituci
jos <...> pradeda skleisti dezinfor
maciją apie tariamą Lietuvos piliečių 
žvalgybinę veiklą Rusijos teritorijoje 
ir apie Lietuvos kišimąsi į Čečėnijos 
konfliktą“. Lietuva, pranešė URM 
informacijos ir spaudos skyrius, sie
kia taikiai sureguliuoti tą konfliktą. 
"Tenka tik apgailestauti, kad į gerą 
Lietuvos valią suteikti humanitarinę 
pagalbą karinio konflikto aukoms at
sakoma prasimanymais, kurie nepri
sideda prie draugiškų tarpvalstybinių 
santykių plėtojimo“.

Lietuvos Užsienio reikalų minis
terijos Nepriklausomų valstybių san
draugos skyriaus vedėjas P. Zapols- 
kas ”EL“ pasakė, kad tas URM pa
reiškimas Rusijai nusiųstas, tačiau 
jos pačios pareigūnai Lietuvai jokio 
oficialaus kaltinimo šnipinėjimu ne

Vengrijos teležiūrovams - apie 
Lietuvos geležinkelius

Sausio 10-ąją Vengrijos teležiū- 
rovai galėjo susipažinti su valstybi
nės įmonės ’’Lietuvos geležinkeliai“ 
veikla. Budapešto televizija parodė 
videosiužetą apie Vilniaus, Lentva
rio ir Vaidotų geležinkelio stočių 
darbą, kalbėjosi su šių stočių dar
buotojais ir keleiviais, parodė ke
lionę keleiviniu traukiniu iš Vilniaus 
į Lentvarį, neseniai iš Vokietijos 
įsigytus europinės klasės ”RIC“ 
vagonus, kurie jau šį mėnesį veš 
keleivius į Berlyną. Vengrai taip pat 
matė interviu su Lietuvos susisieki
mo ministerijos sekretoriumi A. Ša
kaliu ir valstybinės įmonės ’’Lietu
vos geležinkeliai“ generaliniu direk
toriumi S. Labučiu.

Ponas S. Labutis priminė, kad 
Lietuvos geležinkelininkus su ven
grais sieja sena draugystė. Jau nuo 
1950 metų Lietuvos geležinkeliais 
važiuoja Vengrijoje pagaminti dyze
liniai traukiniai, dabar vengrų trauki
niai sudaro 70 procentų Lietuvos tu
rimų dyzelinių traukinių parko. 
Ponas S. Labutis į klausimus atsakė 

Vengrų žurnalistas Endre Bojtar ima interviu iš ’’Lietuvos geležin
kelių“ generalinio direktoriaus p. Stasio Labučio.

Leono Vasausko nuotr.

pateikė. Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūno žodžiais, ’’tai 
pigus propagandinis triukas“. Mat 
pastaruoju metu Rusija skundžiasi vi
somis kaimyninėmis valstybėmis: 
Lietuva, Latvija, Estija, Ukraina, Ta
džikistanu, Afganistanu, Pakistanu.

Valstybės saugumo departamento 
generalinis direktorius J. Jurgelis 
”EL“ sakė, kad Rusijos atstovai nuo
lat pareiškia, jog Baltijos šalys pri
siuntė į Rusiją daug žvalgybininkų, 
surengė tikrą ’’žvalgybinį karą“, aiš
kina, jog Sasnovskas - Ukrainos ir 
Baltijos šalių šnipas, jog Lietuvos 
kontržvalgyba Maskvoje nužudė 
KGB padalinio Lietuvoje vieną iš 
buvusių vadovų Čapliną. Tačiau tai - 
pareiškimai tik per televizijos laidas 
ir spaudą, oficialių pareiškimų Lietu
vai Rusijos pareigūnai neatsiuntė. 
Valstybės saugumo departamento ge
neralinio direktoriaus manymu, šitaip 
formuojama Rusijos piliečių nuomo
nė, neva Lietuva ir kitos Baltijos 
valstybės nuolat kenkia Rusijai.

VSD vadovas mano, kad jų tarny
ba neprivalo reikšti protestus, siųsti 
Rusijai notas. Ji surinko apie apsišau
kėlį žinias ir pranešė jas Lietuvoje 
atitinkamoms įstaigoms (Prezidentū
rai, Seimui, URM), kurios gali pa
naudoti pagal reikalą. Pačios Rusijos 
specialiosios tarnybos nesikreipė į 
Lietuvos saugumą jokių žinių apie 
tariamąjį Sosnovską, pridūrė J. Jur
gelis. Lietuvos specialiosios tarnybos 
yra nustatę, kad tai - Aisin Vilit Zufa- 
rovič, rusas, gimęs 1957 m. gruodžio 
21 d. Maskvos srities Orechovo-Zu- 
jevo mieste. 1987 m. lapkričio 18 d. 
to miesto Vidaus reikalų skyrius iš
davė jam Sovietų Sąjungos piliečio 
pasą XXVII IK Nr, 536876. Lietuvos 
saugumo žiniomis, šis asmuo jokios 
KGB mokyklos nėra baigęs.

Taip ir lieka neaišku, ar visa ši is
torija - apsimetėlio melas, ar vis dėlto 
kažkokių Rusijos pareigūnų sumany
mas?

Ona Mickevičiūtė

lietuviškai, vertimas į vengrų kalbą 
telelaidoje buvo pateiktas subtitrais.

Siužetas apie Lietuvos geležinkeli
ninkus transliuotas laidoje ’’Europos 
panorama“. Kaip papasakojo vengrų 
žurnalistas Endre Bojtar, beje, prieš 
porą metų filmavęs rinkimus į Lietu
vos Seimą, Vengrijos teležiūrovams 
du kartus per mėnesį antradieniais ro
domoje laidoje ’’Europos panorama“ 
gvildenamos įvairios Europos šalių 
problemos. Sausio 10-osios laida bu
vo skirta Europos geležinkelių veiklai.

Šioje laidoje taip pat papasakota 
apie Latvijos, Rumunijos, Slovėnijos 
ir Bulgarijos geležinkelių veiklą.

* * *
Austrijoje leidžiamas žurnalas 

”Logotrans-News“ praėjusių metų 
gruodžio 4-osios numeryje net tris 
puslapius paskyrė interviu su valsty
binės įmonės "Lietuvos geležinke
liai“ generaliniu direktoriumi p. Sta
siu Labučiu. Jis papasakojo žurnalo 
skaitytojams apie Lietuvos geležin
kelių dabartį ir ateities perspektyvas.

Aleksandras Janušlds

Dauguma lietuviškų leidinių buvo 
dingę iš skaitytojų akių penkiasde
šimčiai metų. Taip atsitiko ir "Kar
do“ žurnalui, kurio leidimas sustab
dytas 1940 m. birželio 15 d. Jį atgai
vino atsikūrusi Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjunga (LAKS), 1989 m. 
antrajame pusmetyje labai mažu tira
žu dauginimo aparatu atspausdinusi 
nedidelį vienkartinį numerį.

Atgimusiam "Kardui“ straips
nius, nuotraukas parengė ir patį žur
nalą išleido dimisijos kapitonas An
tanas Martinionis, šio žurnalo leidė
jas ir vyriausiasis redaktorius iki šiol.

"Kardas“ 1995 sausio 15 d. at
šventė savo įkūrimo 70-metį. Jis atsi
rado Kaune kaip Lietuvos karininkų 
laikraštis. Jį įkūrė majoras Kazys 
Skučas, vėliau tapęs brigados gene
rolu, Lietuvos vidaus reikalų minis
tru. 1940 m. jis buvo bolševikų suim
tas ir Maskvoje sušaudytas.

Sausio 15 d. Vilniaus karininkų 
ramovėje "Kardo“ pirmojo kūrėjo at
minimą pagerbė ir žurnalo 70-metį 
atšventė apie 300 žmonių: atsargos 
karininkijos, šaulių, Lietuvos vietinės 
rinktinės, 1941 m. sukilėlių atstovai, 
birutietės, būrys mokslininkų, istori
kų, rašytojų. Krašto apsaugos minis
terijos sekretorius pulkininkas J. Ge
čas apdovanojo žurnalą padėkos raš
tu. Lietuvos kariuomenės vados ge
nerolas J. Andriškevičius įteikė leidė
jui A. Martinioniui padėkos raštą už 
nuopelnus ugdant karinę istorinę 
mintį. Dabar "Kardas“ gyvuoja šio 
pasišventusio leidybai žmogaus, sa
vanorio, "Vyčio“ kryžiaus kavalie
riaus Juozo Martinionio sūnaus dėka. 
A. Martinionis visą gyvenimą kaupė 
tarpukario Lietuvos karininkijos atsi
minimus, nuotraukas, dokumentus, 
todėl iki pat 1995 metų turėjo straips
nių atsargų žurnalui leisti. Jau penke- 
ri metai "Kardas“ - nepriklausomas, 
nepolitinis žurnalas, leidžiamas už 
aukas ir prenumeratos lėšas. Jį remia

Savanorių šventėje - parodos ir paradas
1991 metų sausio 17-oji, kai Lie

tuvos Aukščiausioji priėmė Savano
riškosios krašto apsaugos tarnybos 
įstatymą, yra laikoma savanorių at
gimimo diena. Šiais metais savano
rių tarnybai sukako ketveri metai.

Sekmadienį, sausio 15-ąją, savo 
štabe Vilniuje savanoriai surengė at
virų durų dieną. Susirinkusiems sve
čiams - daugiausia vaikams, jaunuo
liams - jie, nebijodami išduoti kari
nės paslapties, parodė ginklus, ryšio 
ir apsaugos priemones, leido tai net
gi pačiupinėti.

Prie štabo stovėjo tikra kareiviš
ka virtuvė. Savanoriai vaišino sve
čius riebia koše ir arbata. Stipriausi 
ir vikriausi tarnybos vyrai parodė, 
kokių kovos menų išmokę. Pasivai
šinę koše savanorių draugai, vilnie
čiai ir iš kitur atvykę į šventę žmo
nės sueidavo į tarnybos štabą. Kas 
ėjo pasiklausyti mišraus savanorių 
choro, kas - orkestro, o kas - roko 
grupės, bet visi apžiūrėjo Savanorių 
muziejų, štabo sargybos kuopą ir net 
4 parodas. Dviejose buvo pateikti 
fotografų kūriniai - vieni skirti Lie
tuvos partizanams, kiti - savano
riams. Sužinojome, kad tarp savano
rių yra ir dailininkų. Mat Anykščių 
rinktinės vadas vyresnysis leitenan
tas S. Petraška surengė paveikslų 
parodą. ’’Nepašarvotiesiems“ - taip 
trumpai pavadintas busimasis pa
minklas "Lietuvos laisvės kovotojų 
atminimui“.

Paminklo skulptūrų ir modelių 
parodą Savanorių štabo fojė padėjo 
surengti Lietuvos gyventojų genoci
do aukų atminimo instituto Memo
rialinio meno dirbtuvių skulptoriai J. 
Jagėla, K. Norkūnas ir dizaineris R. 
Navickas. Salėje buvo rodomas vai
dybinis A. Juzėno filmas ir doku
mentiniai filmai apie kasdienį ir 
šventinį savanorių gyvenimą: "Lie
tuvos sargyboje“, "Savanorio die
nos“, “Ketvirtieji žygio metai“.

Tai buvo šventė kitiems, šventė

Iš dešinės: atsargos j. Itn., ’’Kardo“ korespondentas Kaune Viktoras 
Tahnanas, karininkijos patriarchas, tarpukario Lietuvos Generalinio 
štabo pulkininkas Pranas Maljjonis ir kL

« Arvydo Rėklaičio nuotr.
Lietuvos karių veteranų sąjunga - ra
movė Jungtinėse Valstijose, Kanado
je, Australijoje, ypač Sąjungos centro 
valdybos pirmininkas atsargos majo
ras E. Vengianskas, "Kardo“ leidėjui 
padeda ir dr. K. Bobelis. Žurnalo au
toriai: istorikai, karininkai, fotografai, 
žurnalistai honoraro negauna. Apie 
500 žurnalo egzempliorių siunčiama 
jį užsisakiusiems žmonėms į Austra
liją, Jungtinę Karalystę, Kanadą, 
JAV, Vokietiją. Lietuvių bendruo
menių bibliotekoms, Punsko krašte 
Lenkijoje ir Gudijoje gyvenantiems 
lietuviams, taip pat Latvijos, JAV ir 
Australijos lietuvių bibliotekoms, kai 
kuriems neturtingiems pensininkams 
Lietuvoje atkurtas leidinys siunčia
mas nemokamai. Dabar jis leidžia
mas 3500 egzempliorių tiražu. "Kar
do“ apimties leidėjai nedidins, nėra 

patiems savanoriams.
Sausio 17-oji sukvietė šiuos 

vyrus į iškilmingą rikiuotę prie 
Seimo rūmų. Pasitempę, iškilmingi 
vyrai klausėsi šventinių sveikinimų, 
paskui, grojant pučiamųjų orkestrui, 
darniomis gretomis nužygiavo į 
Arkikatedrą. Po šventųjų Mišių, 
skirtų visų žuvusiųjų Lietuvos 
savanorių atminimui, savanorių 
štabe buvo surengtas iškilmingas 
minėjimas. Jame dalyvavo kari
uomenės vadas generolas J. An
driškevičius, kariuomenės štabo vir
šininkas pulkininkas V.Tutkus, kraš
to apsaugos ministras L. Linkevi
čius. Savanorius pasveikino Seimo 
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galimybės jį leisti dažniau, nes ir po
pieriaus atsargos baigiasi.

1994 m. birželį įkurta nepelno lei
dykla "Kardas“. Ji leis istorinę pa
triotinę literatūrą. Jau pasirodė kny
gos apie 1941 metų sukilimą I dalis, 
taip pat kunigo iš Pasvalio rajono 
Daujėnų parapijos E. Jaramino 1945- 
1946 m. dienoraštis apie sovietų sau
gumo siautėjimą Lietuvos kaime. 
1995 m. pasirodys 1941 m. sukilimo 
II dalis. Jai išleisti aukas renka JAV 
J. Daumanto šaulių kuopos vadas 
Los Angeles Kazys Karuža ir atga
bens birželio mėnesį. JAV lietuvių 
fondas skyrė lėšų dokumentų ir prisi
minimų knygai apie Lietuvos vietinę 
rinktinę

Visokeriopos sėkmės "Kardui“ 
linki "Europos lietuvis“

Ona-Marya Miškinytė

nariai - garbės savanoriai V. Lands
bergis ir A. Patackas, Krikščionių 
demokratų, Laisvės, Konservatorių, 
Demokratų, LDD partijų nariai, 
atvyko ir Šiaulių sąjungos, Sausio 
13-osios brolijos atstovai. Minėjime 
parodytas režisieriaus Vytauto V. 
Landsbergio dokumentinis filmas 
apie Lietuvos partizaną Povilą 
Pečiulaitį. Nemažai savanorių apdo
vanota garbės raštais dovanomis, 
įteikti ir padėkos raštai.

Bet visos šventės baigiasi. Šian
dien savanoriai vėl dirba savo dar
bus, rengiasi pavasariniam naujokų 
šaukimui, pratyboms.

Ona Mickevičiūtė
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”Aš piešiu pasaką“

Poetę Rainutę Skučaitę sveikina Vilniaus vicemeras V. Kamaitis.
Algirdo Nomeikos nuotr.

Naujų knygų lentynoj?

Svari monografija apie Mykolą Sleževičių

Skaitau Ramutės Skučaitės biblio
grafiją ir nežinau, kas ji - dramaturge 
(įvairūs teatrai pastatė 7 jos pjeses), 
vaikų poetė (išleista apie 20 knygu
čių vaikams), ar tiesiog puiki poetė, 
kuriai paklusnūs kone visi literatūros 
žanrai. Laikykime, kad būtent tokia ir 
yra ši rami, bet energinga, rūsčios ir 
nelengvos likties moteris - žmona, 
motina, močiutė. Sibire žuvusio žino
mo nepriklausomos Lietuvos peda
gogo Jono Skučo (bolševikų sušau
dyto generolo Kazio Skučo brolio) 
dukrai Ramutei buvo lemta nueiti 
erškėčiuotą dalies gyvenimo kelią, 
nevalios metais būdingą jos bio
grafijos vaikams. Buvo šiame kelyje 
ir Sibiras, tremtis, netektys, kančios, 
pažeminimai, tėvynės ilgesys. Ilgi 
septyneri metai svetimos žiemos.

Toks Saitas miesto vardas - Zima, 
Šaltas žemėlapy, šaltas ant

Žalsvo traukinio bilieto - 
rašė ji viename eilėrašty, prisimin

dama savo sunkią paauglystę ir jau
nystę, stiklini sniegą, matinę saulę, 
nuo speigo gaudžiančią naktį, iš ke
dro rąstų ręstą mokyklą, kuri vasarą 
kvepia mišku ir varva geltonais da
žais, geriančius degtinę krovikus ir 
pabėgius pjaustančius dainuojančius 
pjūklus, ir tolimas keliones į žinią ir 
nežinią. Bet eilėraštį, nepaisydama 
visko, poetė baigia:

Tai geras miestas.
Tik vardas jo šaltas - -
Lyg žėrintis ledo kristalas.
Gera ir Ramutės Skučaitės poezi

ja. Tiktų jai ir žėrinčio kristalo įvaiz
dis, jeigu jame nebūtų ledo. Ledas jai 
kaip tyras grožis, kaip skaidrus 
džiaugsmas. O jos poeziją šildo nuo
širdus ir skaidrus moteriškas jaus
mas, motiniška meilė viskam, kas 
gyva. Ir ištuštėjusių aikščių baladėm, 
ir ritmingam balandžio lietui, ir kapi
naičių žemei, ir kuprotai ubagėlei, ir 
Šermukšnio uogos šaldančiam aitru
mui. Tai mylinčios kūrėjos poezija. 
Planetos su jos visa gyvastimi likimu 
susirūpinusios moters poezija.

Bet šįkart daugiau noriu parašyti 
apie jos naują knygą vaikams ”Aš 
piešiu pasaką“. Nepaprastą knygutę, 
netikėtą, bet labai lauktą. Drįstu teig
ti, kad tai pirmoji rimta tokios paskir
ties knygutė. Manau, kad ir pasaulyje 
tokių nedaug.

Skambiomis eilutėmis atkūrusi 
dvi klasikines, visam pasauliui žino
mas pasakas - S. Pero ’’Raudonkepu
raitę“ ir H. K. Anderseno ’’Bjaurųjį 
ančiuką“, R. Skučaitė palieka neaprė
piamas erdves mažojo skaitytojo 
vaizduotei. Palikdama šalia teksto di 
džiulius įrėmintus plotus, ji kviečia 
mažąjį skaitytoją jį iliustruoti, tapti

Prisimintas Antanas Baranauskas
Anykščiuose plačiai paminėtos 

poeto ir vyskupo Antano Baranausko 
160-osios gimimo metinės. Po šv. 
Mišių Šv. Mato bažnyčioje, kurias 
aukojo Panevėžio vyskupas J. Preik
šas, anykštėnai trumpam susibūrė 
prie A. Baranausko paminklo Vysku
po skvere. Kultūros rūmuose įvyko 
iškilmingas poeto atminimo pagerbi

antruoju pasakos autoriumi. ’’Ugdy
kime vaiko vaizduotę, - kviečia poe
tė, - jos dėka gimsta ne tik meno še
devrai, bet ir netikėti geri sprendimai, 
taip reikalingi gyvenime“.

Manau, kad tokie posmai, kaip...
Mamytė pyragą
Įdėjo į kraitę,
Galvelę paglostė 
Raudonkepuraitei, 
arba:
O vilkas šast šast
Samanom, be takelio -
Jau stovi uždusęs
Prie mažo namelio.
arba:
O paukščiai kieme, kad pradėjo 

klegėti,
Kad ėmė viens kitą taip įtikinėti: 
Didysis ančiukas - bjaurus ir 

nelemtas,
O jeigu bjaurus, tai tikriausiai ir 

kaltas.
O jeigu jau kaltas, jį reikia 

nubausti!
Ir ėmė beširdžiai jį barti ir 

skausti,—
be abejo, sužadins ne tik jaunojo 

skaitytojo vaizduotę, bet ir padės ug
dyti jo estetinį grožio jutimą.

Apie tai kalbėjo gausus ir gražus 
knygos mylėtojų būrys, susirinkęs į 
dosniai ir skoningai atnaujintą Vil
niaus knygyną ’’Žiburėlis“, įsikūrusį 
Savanorių prospekte.

Akcinės bendrovės ’’Alna litera“, 
išleidusios knygą ”Aš piešiu pasa
ką“, direktorius A. Andrijauskas, lei
dyklos redaktorė-koordinatorė D. Vi- 
liūnienė ir kiti šio vakaro - drįstu sa
kyti, knygos šventės - dalyviai pasi
džiaugė autorės vertingu sumanymu 
ir brandžiu darbu, kalbėjo apie kny
gutės meninę ir auklėjamąją reikšmę 
ir vertę, klausėsi poemėlių posmų, 
kuriuos gražiai paskaitė aktorius G. 
Mikalauskas. Kartu šuo jo bei aktori
um kompozitorium ir dainininku S. 
Kubilium autorė R. Skučaitė surengė 
ir savotišką savosios kūrybos rečitalį, 
kur buvo skaitomi jos eilėraščiai, dai
nuojamos jos tekstais sukurtos dai
nos, skambėjo gitara.

O tuo metu už lango, Savanorių 
prospekte sukosi ir šaudė įvairiaspal
vis, žaismingas ugnies žvaigždynas, 
kurį organizavo valstybinės įmonės 
"Vilniaus parkai“ fejerverkų meistras 
A. Nomeika.

Malonu priminti, kad į šią naujos 
knygutės prezentacinę šventę atsilan
kė miesto valdžios atstovų, atėjo. 
Rašytojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas A. Sventickas, buvo autorės 
kolegų, bibliotekų ir knygynų dar
buotojų, dailininkų, skaitytojų.

Petras Keidošius

mas. Monsinjoras K. Vasiliauskas 
nagrinėjo A. Baranausko "Pasikalbė
jimą giesminyko su Lietuva“, Kauno 
valstybinis choras (vadovas P. Binge
lis) atliko poeto giesmes ir S. Šim- 
kąus kantatą "Atsisveikinimas su 
Lietuva“. Aktoriai skaitė A. Bara
nausko eiles, skambėjo folkloro an
samblių atliekami jo kūriniai.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidy
kla išleido Juliaus Būtėno ir Mečio 
Mackevičiaus monografiją "Mykolas 
Sleževičius: advokatas ir politikas“. 
Knyga išleista dr. Kazio Griniaus 
fondo lėšomis.

Įdomi šios knygos atsiradimo isto
rija. Žymus Lietuvos nepriklausomy
bės kūrėjas, atkaklus demokratijos 
gynėjas - net trijų ministerių kabinetų 
pirmininkas pirmaisiais sunkiausiais 
mūsų Nepriklausomybės metais, mi
rė 1939 m. gale. Norėdami pagerbti 
veliono atminimą, giminės pasiūlė J. 
Būtėnui parašyti apie M. Sleževičių 
monografiją. Rašytojas panašiuose 
darbuose buvo nebe naujokas. Jau 
buvo išleidęs populiarias knygas apie 
Žemaitę, P. Višinskį, V. Kudirką, net 
apie Napoleoną. Be to, jis puikiai pa
žino M. Sleževičių ne tik kaip stu
dentų varpininkų šefą, bet ir asmeniš
kai kasdienybėje, nes nuomojo kam
pą jo bute. Bet berašant tą knygą Lie
tuva neteko nepriklauosmybės. Kas 
galėjo tada šią knygą beišleisti? J. 
Būtėnas atidavė D. Šleževičienei ran
kraštį, kuris baigėsi skyriumi ’TV

Ar pasklis po pasaulį lietuviška vaikų knyga?
Neseniai Vilniuje įkurta Pa

saulio lietuvių vaikų literatūros 
asociacija "Lietuviška vaikų 
knyga". Vedami smalsumo, pasi- 
beldėme į asociacijos prezidento, 
vaikų rašytojo Jeronimo Lau
ciaus kabineto duris.

- Spausdami Jums ranką, prašo
me mūsų skaitytojams trumpai pa
pasakoti apie save.

- Pasakų pasaulis mane laiko už
valdęs jau daugiau nei dvidešimt me
tų. Per tą laiką išleidau netoli pen
kiasdešimties vaikams skirtų knygu
čių, kurių bendras tiražas, kartu su 
vertimais į kitas kalbas, viršija du mi
lijonus egzempliorių. Rašyti pasakas, 
sužinoti mažųjų skaitytojų norus, jų 
svajones man padeda jaunųjų moks
leivių kūrybos žurnalas "Žvaigždu
tė“, kurio vyriausiuoju redaktoriumi 
esu jau septyneri metai. "Žvaigždutė“ 
- tai vienas seniausių Lietuvos vaikų 
žurnalų, iki šiol išlaikantis garbingas 
tradicijas. Stengiuosi, kad vaikai pa
tys kurtų, rašytų, atsakytų į redakci
jos anketas, viktorinas. Skaitydamas 
jų laiškus, jų pirmus literatūrinius kū
rinius, pats užsidegu ta kūrybine 
energija, kuri padeda ne tik rašyti, bet 
ir gyventi,

- O kokiu tikslu buvo įkurta mi
nėta Asociacija? Kokius uždavinius 
sau keliate?

- Atgavus Lietuvai Nepriklauso
mybę, kiekvienas lietuvis stengėsi 
įnešti savo asmeninį indėlį, įpinti sa
vo žiedą į bendrą tautos atgimimo 

Jeronimas Laucius su savo knygučių skaitytojais.

ministerių kabineto pirmininkas“.
Pokario metais atsidūrusi Jungti

nėse Valstijose D. Šleževičienė atsi
vežė ir J. Būtėno rankraštį. 1954 m. 
knyga "Mykolas Sleževičius“ išėjo 
Amerikoje. Joje panaudotas visas J. 
Būtėno rankraštis, o tolesnius Myko
lo Sleževičiaus gyvenimo etapus ap
rašė M. Mackevičius (beje, M. Sleže
vičiaus žentas) ir kiti. Ypač daug me
džiagos apie M. Sleževičiaus asme
nybę ir jo laikotarpio Lietuvą čia pa
teikia K. Škirpa. Galimas daiktas, jog 
todėl, kad monografijos autoriais bu
vo nurodyta net 11 asmenų, gyvenan
čiam Tarybų Lietuvoje rašytojui J. 
Būtėnui neteko nukentėti. Gal prie to 
prisidėjo ir ta aplinkybė, kad ir Stali
nas jau buvo miręs.

Mūsų dienomis vėl leisdamas šią 
knygą Julius Būtėnas ją pertvarkė ir 
papildė vertinga dokumentine me
džiaga bei naujais faktais. Bet, prisi
laikydamas chronologijos, įjungė ir 
anos knygos autorius. Siame leidime 
J. Būtėnas pateikia daug retų ir svar
bių fotografijų, susijusių su M. Sleže
vičiaus asmeniu, kurios labai pagyvi

vainiką. Lyg įgavę naujus sparnus 
ėmėsi plunksnos rašytojai, su pakili
mu kibo į darbą leidėjai, kūrėsi nau
jos leidyklos. Rodės, lietuviška vaikų 
knyga suklestės, kaip ir pati Lietuva.

Deja, iki tol mums mažai žinomi 
rinkos dėsniai leidėjams patarinėjo, 
gal tiksliau, įsakinėjo leisti tik masi
niam skaitytojui tinkamas knygas. O 
kartu su užsieniniais videofilmais, te
levizijos "naujoviška“ reklama į mū
sų kraštą plūstelėjo "kičinių“ trečia
rūšių knygučių srautas. Jis lyg lavina 
nušlavė nuo kelio norinčius leisti lie
tuviškas, autorines knygutes. Lietu
vos vaikų knyga su įprastu lietuvišku 
drovumu, santūrumu ėmė trauktis...

Tuomet man kilo idėja ieškoti 
bendraminčių, kurie palaikyti lietu
viškų vaikų knygų leidybą. Aš tikiu, 
kad mūsų autoriai yra ir kūrybingi, ir 
talentingi. Taip ir "gimė“ Pasaulio 
lietuvių vaikų literatūros asociacija.

- Vadinasi, Jūs rūpinsitės lietu
viškų vaikų knygų leidyba. O kodėl 
Asociacijos pavadinimas prasideda 
Žodžiu ’’pasaulinė“?

- Mes sieksime, kad lietuvių auto
rių knygos būtų ne tik leidžiamos 
Lietuvoje, bet ir verčiamos į kitas 
kalbas bei platinamos užsienio kraš
tuose, net ir tuose pačiuose, iš kur į 
Lietuvą atkeliauja nindzės, termina- 
toriai, peliukai... Mano paties knygu
tės jau prieš porą metų buvo platina
mos Rusijoje, kelios išėjo Minske 
baltarusių kalba. Bemaž dešim spal
vingų knygučių išleista Lietuvoje su 

na knygą.
Vyriausybė yra numačiusi įam

žinti ne tik buvusius prezidentus, bet 
ir Nepriklausomos Lietuvos minis
trus pirmininkus. Rašytojas istorio- 
grafas Julius Būtėnas jau pasiskubi
no pastatyti paminklą Mykolui Sle
ževičiui. Kai kurie Lietuvos kultūros 
tyrinėtojai savo knygose užmiršdavo 
paminėti, kad temomis, kuriomis jie 
rašo, kelius pramynė Julius Būtėnas. 
Reikia tikėtis, kad to nepadarys kiti 
Mykolo Sleževičiaus gyvenimo ir 
veiklos apžvalgininkai. Knyga para
šyta ne lentynai, o plačiam skaityto
jų, kurie domisi Lietuvos istorija, ra
tui. Dailininkas R. Grantas padarė 
puikų viršelį.

Jaunesniems užsienio lietuviams 
norisi priminti, kad Julius Būtėnas 
vadinamas "vaikščiojančia enciklo
pedija“ ne dėl to, kad jis bendradar
biavo enciklopedijose, o dėl savo pla
taus akiračio ir nuostabios atminties, 
kuria ir šiandien dar nesiskundžia. 
Eidamas aštuoniasdešimt septintuo
sius jis pilnas kūrybinės energijos.

Petras Pečiūra

vertimais į anglų, prancūzų, vokiečių 
kalbas. Visa tai aš pasiekiau "kovo
damas“ su rinka pavieniui, remiamas 
tik vieno leidėjo - firmos "Poligrafi
ja“. Dabar laikas plačiau išskleisti 
sparnus. Lietuvos vardas pasaulyje 
turi būti siejamas ne tik su Kipro Pe
trausko, Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio, Arvydo Sabonio vaidais, 
bet ir su lietuviškais andersenais.

Antra, žodis "pasaulinė“ paaiškina 
ir kitą mūsų tikslą - į Asociacijos 
veiklą kviestis ir svetur gyvenančius 
lietuvius.

- Ką norėtumėt pasakyti tiems, 
kurie pageidautų dalyvauti jūsų 
Asociacijos veikloje?

- Pirmiausia "Europos lietuvio“ 
skaitytojams norėčiau pasakyti, kad 
mes galime išleisti jūsų pasiūlytas 
knygutes, jūsų atsiminimus ar kitus 
vertingus leidinius. Išsaugoti praei
ties atminimą, {prastinti brangius Lie
tuvai vardus - vienas iš Asociacijos 
tikslų.

Tie, kurie turi vertingų mums pa
siūlymų, galėtų rašyti adresu:

Bernardinų 8,2600 Vilnius. 
Tek ir faksas 61 48 62.

- O jei imtų ir atsirastų norinčių 
jus paremti?

Mūsų atsiskaitomoji sąskaita:
Nr. 2609473 Vilniaus banke (kodas 

260101777), valiutinė - Nr.
57089005.

Norėčiau visiems EL skaitytojams 
palinkėti sėkmingų, kūrybingų metų.

Kalbėjosi Aleksas Gudaitis
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Visą gyvenimą - 
didelė meilė savo gimtinei 
Atsisveikinus su Brone Daunoriene

Švedė daug padėjo 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui

Miega vėjas kleve
Ir žvaigždelės languos, - 
Kas, Motule, Tave 
Šią naktelę paguos!

P. Jurkus
Praėjusių metų gruodžio 16-ąją 

dieną sustojo plakusi dar viena Lietu
vą mylėjusi širdis. Mirė Bronė Sir- 
bintaitė-Daunorienė.

Ji gimė Rygoj balandžio 13 dieną. 
Pirmam pasauliniam karui pasibaigus 
su tėvais ir broliais grįžo Lietuvon. 
Trumpą laiką gyveno Šiauliuose, 
paskui - Kaune, ten dirbo centrinia
me pašte vyresniąja telefoniste. La
bai mėgo baletą, buvo pati pradėjusi 
jame šokti.

1932 metais ištekėjo už žurnalisto 
Broniaus Daunoro. Po to septyneri 
metai gal buvo laimingiausi stipri
nant šeimą, dirbant, nuolat padedant 
savo tėvams ir sergančiam broliui, te
begyvenantiems Šiauliuose.

Prasidėjus pirmai sovietų okupa
cijai, kaip ir daugeliui Lietuvos žmo
nių, visas gražias ateities viltis, visus 
asmeniškus bei šeimyninius planus 
staiga pakeitė baimė dėl teroro, neži
nios ir kančių.

Kai 1941 metų birželį suėmė vyrą 
Bronių, šeimoj buvo trys maži vaikai. 
Tada mirusioji parodė turinti ypatin
gos drąsos ir charakterio stiprumo. 
Daug kartų nešė maisto ir drabužių 
savo vyrui kalėjime, nors bijojo, kad 
ir ją pačią gali suimti, nes turėjo daug 
aštrių susikirtimų su enkavedistais 
dėl nekalto vyro įkalinimo. Sakydavo 
savo motinai, kad jei negrįžtų namo, 
tai senutė turėtų paimti vaikus į savo 
globą.

Vyras išsigelbėjo ir liko neištrem
tas galbūt dėl savo drąsios žmonos 
protestų.

1944-ųjų vasarą, artėjant karo 
frontui, reikėjo palikti namus ir su 
daugeliu kitų pabėgėlių trauktis į Va
karus. Tų metų gale sulaukė jauniau
sios savo dukters. Su naujagimiu bu
vo ypač sunku keliauti žiemos metu, 
kas vakarą prašant nakvynės ir mais
to keturiems mažiems vaikams ir sau. 
Buvo sutikta įvairių žmonių, vieni 
duodavo šiltą kampelį ir maisto, kiti 
sakydavo ’’jus skleidžiat propogandą 
- važiuokite namo“. Vėl reikėjo drą
sos ir stiprybės kaip nors apsaugoti 
jauną šeimą.

Po karo atsidūrė Neustadt 'o pabė
gėlių stovykloje, kurioje buvo daug 
pabaltijiečių. Čia viltims vis mažė
jant sugrįžti į laisvą Lietuvą susikūrė 
lietuvių mokyklos, chorai, dirbtuvės. 
Ten ir Wentorf'o lageryje teko laukti 
iki 1948 metų gajo, kol pagaliau, 

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.
Dęl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

įvykdžius tam tikrus reikalavimus, 
anglų valdžia priėmė visą šeimą nau
jam gyvenimui laisvam krašte. Už tai 
velionė Britanijai buvo dėkinga visą 
savo gyvenimą, su padėkos malda 
savo parapijos bažnyčiai Coventryje 
įteikė gražų Dievo Motinos drožinį.

Gyvenimas Anglijoje pamažu su
normalėjo, atsirado progų dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, darbuose, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu padėjo su
pažindinti šio krašto gyventojus su 
Lietuvos likimu. Tarp pačių lietuvių 
jau 1951 metais padėjo platinti Lietu
vių namų akcijas. Padėjo vyrui ran
komis po vieną raidę surinkti ir iš
spausdinti namuose įrengtoje mažy
tėje spaustuvėlėje keletą knygų ir ke
letą numerių jumoristinio žurnalo 
’’Apuokas“. Kai persikėlė į Londoną, 
1952 metais įsteigė bendrovę ’’Dai
nora“ ir per ją tęsė spaudos darbą 
platindama lietuvišką spaudą išei
nančią visame laisvajame pasaulyje. 
Spaudos platinimo darbą B. Dauno- 
rienė labai mėgo ir tęsė daugiau kaip 
25 metus.

Jos namai per daug metų pasidarė 
lyg mažas lietuviškas centras, kurį 
aplankydavo knygos ir periodikos 
rašytojai, leidėjai ir daugiausiai savo 
kalbos išsiilgę skaitytojai. Priprašė 
HMV plokštelių leidyklą atspausti iš 
jų turimų matricų lietuviškas plokš
teles su muzika iš Nepriklausomybės 
laikų. Ta muzika daug kam priminė 
gimtinę už geležinės uždangos.

Rado laiko ir moterų draugijai 
’’Dainava“, kuriai vadovavo penke
rius metus ir padėdavo rengti kalėdi
nius bazarus, spaudos pobūvius. Taip 
pat nuolatos stengėsi kuo dažniau ap
lankyti sergančius tautiečius ligoni
nėse.

Vyrui mirus velionė gyveno Vali- 
joj netoli dukters ir žento ir jo gimi
nių, kurie ją, jau senutę, visaip glo
bojo. Dar perspausdino vyro išgyve
nimų knygą ’’Čekisto naguose“, kuri 
pirmą kartą buvo išleista Lietuvoje 
karo metais. Visą laiką rėmė gimines 
Lietuvoje.

Sveikatai dar susilpnėjus paskuti
nius savo gyvenimo metus praleido 
savo dukterų, žentų ir anūkų globoja
ma Venesueloje. Ten mirė išlaikiusi 
gilų tikėjimą, didelę meilę savo kraš
tui, jo kalbai ir tradicijoms. Palaidota 
netoli Caracas miesto. Ten ją palydėjo 
šeima ir lietuvių bendrijos nariai. Pas
kutinė malda sukalbėta lietuviškai.

Ilsėkis ramybėje po saulėtos Ve
nesuelos dangumi.

D. D. Š.

Penkiolika mėnesių Lietuvoje 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
plėtros delegate dirbo švedė, 
Ostergotlando srities komiteto 
sekretorė Astrid Alm.

- Padėti jūsų šalies humanitarinei 
organizacijai mane atsiuntė Švedijos 
Raudonojo Kryžiaus centro komite
tas, - sako A. Aim. - Kodėl mane? 
Todėl, kad nuo 1991 metų mūsų sri
ties ir Lietuvos respublikinis komite
tai glaudžiai bendradarbiavo, ne kar
tą vieni pas kitus lankėmės. Tad jūsų 
šalies reikalai, Raudonojo Kryžiaus 
veikla, problemos šiek tiek buvo pa
žįstamos.

- Kuo reiškėsi Jūsų parama? Ar 
viskas, kas sumanyta, buvo įgyven
dinta?

- Plėtros delegatės uždavinys - pa
dėti draugijai tapti savarankiška. O to 
negalima pasiekti neturint ilgalaikės 
veiklos plano, konkrečių programų. 
Kiekvienos nacionalinės draugijos 
akiratyje - skirtingi tikslai, skirtinga 
ekonominė būklė. Kartu su Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus darbuotojais ir 
vadovais nusprendėme, jog viena 
svarbiausių organizacijos programų 
yra nustatyti socialiai remtinų žmo
nių grupes ir jų poreikius. Tokia pro
grama sudaroma pirmoji Baltijos val
stybėse ir, tikriausiai nesuklysiu, pa
saulyje.

Grupės buvo nustatomos demo
kratiškai, klausiama visų šalies mies
tų, rajonų komitetų nuomonės. Ap
dorojus specialias anketas, sužinota, 
jog labiausiai remtinos žmonių gru
pės yra keturios. Tai seni, ligoti ir 
vieniši žmonės; invalidai; našlaičiai; 
daugiavaikės šeimos, kuriose auga 4 
ir daugiau vaikų. Taip pat negali būti 
užmiršti Černobylio avarijos pasek
mes likvidavę ir nukentėję asmenys, 
buvę tremtiniai, bedarbiai, vienišos 
motinos, grižę iš kalinimo vietų as
menys.

Šiems žmonėms remti, be abejo, 
reikės lėšų. Čia be kitų nacionalinių 
draugijų pagalbos kol kas neapseisi. 
Beje, pasaulyje tik 30-35 draugijos 
gali padėti kitoms, apie 30 draugijų 
save išlaiko. Vadinasi, paramos 
reikia maždaug šimtui draugijų. Tarp 
jų ir Lietuvos. Tačiau 1995-1997 me-

’’Jaunimo estrada“ - populiariausias muzikinis renginys
Įvairios radijo ir televizijos stotys 

Lietuvoje renka populiariausių dainų 
dešimtukus. Tačiau drįstu tvirtinti, 
jog pats stambiausias, reikšmingiau
sias bei efektyviausias popdainų kon
kursas yra ’’Jaunimo estrada“, rengia
mas Lietuvos televizijos. Renginio 
vadovas ir režisierius - gerai visiems 
pažįstamas Kazimieras Šiaulys. Jau 
įvyko septintasis to populiaraus kon
kurso renginys. Praėjusią vasarą bu
vo surengti trys atrankiniai turai Pa
nevėžyje, Klaipėdoje ir Marijampolė
je. Ten klausytojai taip pat rinko po
puliariausių dainų dešimtukus. Daly
vavo 39 jaunimo grupės ir solistai, 
nuskambėjo 71 daina.

Ir štai sausio 8-osios vakarą Vil
niaus koncertų ir sporto rūmuose įvy
ko ’’Jaunimo estrados“ TOP 10 kon

Scenoje - grupė ’’Siela“ iš Utenos.
Algimanto Žižiuno nuotr.

Astrid Aim su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovėmis iš Kauno ir 
Jonavos Alina Kliukaite, Irena Dulinskiene, Virginija Nenortiene.

Leono Vasausko nuotr.

tų Raudonojo Kryžiaus plėtros plane 
numatyta, kaip mažinti tą priklauso
mybę, kaip patiems gauti lėšų. Be 
Vyriausybės paramos nedaug gero 
nuveiksi. Ji turėtų suvokti, kokie 
žmonės materialiai remtini ir drauge 
su Raudonojo Kryžiaus draugijos na
riais jiems padėti. Žodžiu, turi įsiga
lioti vienas humanitarinės organizaci
jos principų - universalumas.

Kaip plėtros delegatė, stengiausi 
pagyvinti Lietuvos jaunimo Raudo
nojo Kryžiaus veiklą, sudaryti pro
jektą, pagal kurį jūsų šalies Raudono
jo Kryžiaus komitetai bendradarbiau
tų su kitų kraštų komitetais. Draugys
tės gijos bus nutiestos į Švedijos sri
tis, Norvegijos Vestfaldo sritį. Beje, 
su pastarąja draugaus alytiškiai. Per 
3-5 bendradarbiavimo metus numa
tyta keistis delegacijomis, gauti lab
darą socialiai remtinų žmonių gru
pėms. Palyginti nemažai nuveikta 
kompiuterizuojant Lietuvos respubli
kinio komiteto buhalterinę apskaitą. 
Dėl techninių kliūčių šis darbas ne iki 
galo padarytas.

- Padėdama Lietuvai, šiek tiek 
atitrukdavote nuo pagrindinio dar
bo. Sugrįžusi namo tikriausiai se
nos draugystės neužmiršite?

- Jokiu būdu. Priešingai. Gerai ži
nodama jūsų šalies poreikius, Oster
gotlando srities Raudonojo Kryžiaus 
padaliniams teiksiu informaciją apie 

kurso baigiamasis koncertas.
Klausytojams buvo išdalintos 

anketos, kuriose jie turėjo pažymėti 
labiausiai patikusias dainas. Dalyva
vo 17 grupių bei solistų. Šiame kon
certe grupė ar solistas turėjo teisę 
atlikti tik dvi dainas. Beje, salėje 
buvusių žiūrovų balsai dar visko 
nenulėmė. Kaip ir visuomet, taip ir 
šiemet Lietuvos televizija parodė 
konkursinio koncerto vaizdo įrašą. 
Mat sociologai daliai televizijos 
žiūrovų iš anksto buvo išsiuntinėję 
tokias pat anketas, kokias turėjo tie, 
kas klausėsi koncerto salėje. Susu
mavus visus rezultatus sausio pa
baigoje paaiškės ’’Jaunimo estrados“ 
konkurso populiariausių dainų de
šimtukas. Koks jis bus, priklausys 
tiktai nuo klausytojų ir žiūrovų. Čia 

remtinas programas, atskirus projek
tus. Pavyzdžiui, kiek išgalėdami pa
dėsime Vilniaus trečiajai specialiai 
internatinei mokyklai, kurioje gyvena 
ir mokosi negalios ištikti vaikai, 136- 
jam aklųjų ir silpnaregių darželiui. 
Šiemet į Ostergotlandą pasikviesime 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atsto
vų, jūsų krašto jaunimas dalyvaus 
tarptautinėje stovykloje. Organizuo
sime tiesioginę labdarą - rinksime rū
bus, maisto produktus, pinigus. Visa 
tai savo globotiniams įteiks Lietuvos 
gailestingosios seserys, kurios, beje, 
išlaikomos Švedijos Raudonojo Kry
žiaus lėšomis.

- Turėjote daug galimybių po 
mūsų šalį keliauti, daug ką pama
tyti...

- Taip, Lietuvos žmonių gyveni
mą neblogai pažinau. Buvo metas, 
kai savo krašte stovėdavau ant Balti
jos kranto ir galvodavau: kokia ten 
šalis, kaip jie gyvena? Pasirodo, 
drauginga šalis, malonūs žmonės. 
Daug kuo panašūs į mus, švedus. Pa
naši kultūra, kai kurie papročiai, net 
maistas mažai skiriasi. Labai džiugu, 
kad Lietuvoje labai norima padėti 
tiems, kuriuos likimas nuskriaudė, 
kurie dėl įvairių aplinkybių atsidūrė 
socialinėje bėdoje. Tai didelio dva
singumo požymis. Tik tokie žmonės 
įveiks kliūtis ir sunkumus.

Algimantas Jazdauskas

piršto nekiš jokia vertinimo komisija. 
O dainų pasirinkimas - nemažas, juo
lab, kad baigiamajame koncerte daly
vavo ir jau gerai pažįstamos, ir dar 
pirmuosius žingsnius žengiančios 
popgrupės. Savo kūrybą, muzikavi
mo meną scenoje klausytojų teismui 
pateikė grupės ’’Airija“, "Dinamika“, 
"Juodos rožės“, ”Sel“, "Nerija“, 
"Naktinės personos“, "Kodas“, "Mo
nika“ bei kitos.

Reikia pasakyti, jog šiemet "Jau
nimo estrados“ konkursą rėmė Bir
žų akcinė pieno bendrovė, Klai
pėdos akcinė bendrovė "Švyturys“, 
Kauno akcinė bendrovė "Lituanica“, 
dienraštis "Lietuvos rytas“, laik
raštis "Znad Wilii“ bei kt. Šiuo sun
kmečiu Lietuvoje be rėmėjų pagal
bos tokio stambaus ir brangiai kai
nuojančio renginio išvysti nebūtų 
galima.

Pop muzikos mėgėjus domina, 
kokie gi šiemet bus skiriami prizai 
už geriausias dainas. Mat pernai 
grupei "Fojė“ už populiariausią 
dainą "Pasiimk mane“ buvo paskir
tas naujutėlaitis automobolis "Peu
geot 106“.

- Šįkart tokių stambių prizų 
nebus. Tačiau už tris geriausias, 
populiariausias dainas bus įteikti 
tikrai vertingi ir įdomūs apdovanoji
mai, - sako renginio režisieriūs Ka
zimieras Šiaulys.

Taigi, nekantraudami lauksime 
populiariausių dainų dešimtuko. O 
rengėjams palinkėsime sėkmės or
ganizuojant jau aštuntąjį "Jaunimo 
estrados“ konkursą.

Stasys Žlibinąs
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Ar patriotiška išeiviui norėti savo žemės?
’'Europos lietuvio“ skaitytojas 

p. V. Pižovas iš Vokietijos kreipė
si į redakciją, prašydamas Lietu
vos privačios nuosavybės sąjun
gos, Lietuvos ūkininkų-savininkų 
sąjungos adresų. Taip pat p. V. 
Pižovą domina, ar jis gali atgau
ti jam priklausantį 80 ha plotą 
Žemės ir kur dėl to kreiptis.

Tikimės, kad tie klausimai rūpi ne 
vienam ”EL“ skaitytojui, todėl paaiš
kinimų kreipėmės į Lietuvos Respu
blikos Seimo agrarinį komitetą, kuris 
rengia panašius įstatymus. Svarbiau
sias dokumentas yra LR įstatymas 
’’Dėl piliečių nuosavybės teisių į ne
kilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų“, kurį 1991 m. birželio 18 d. 
priėmė Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba ir pasirašė Pirmininkas V. Lands
bergis. Nors nuo 1992 m. sausio iki 
1994 m. gruodžio šiame įstatyme at
sirado 6 pakeitimai, 2 straipsnis liko 
nepakitęs. Jo pavadinimas skamba 
taip: ’’Piliečiai, turintys teisę į nuosa
vybės teisės atstatymą“. Straipsnio 
turinys toks: ’’Nuosavybės teisė į išli
kusį nekilnojamąjį turtą atstatoma:

1) buvusiam turto savininkui, jei
gu jis pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus yra Lietuvos pilietis ir turi 
šią pilietybę patvirtinantį dokumentą 
ir nuolat gyvena Lietuvos Respubli
koje;

2) mirus buvusiam savininkui - jo 
vaikams (įvaikiams), tėvams (įtė
viams) ir sutuoktiniui. Mirus buvusio 
savininko vaikui, nuosavybės teisė į 
jam tenkančią išlikusią nekilnojamo
jo turto dalį atstatoma jo sutuoktiniui 
ir vaikams, jeigu jie pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymą yra Lietuvos 
piliečiai ir turi šią pilietybę patvirti
nantį dokumentą bei nuolat gyvena 

Lietuvos Respublikos Prezidentui 
Lietuvos Seimui 

Lietuvos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Seimas priima antikonstitucinius įstatymus, Lietuvos 

Prezidentas juos pasirašo, o Lietuvos Premjeras savo nutarimais įgyvendina 
nacionalizuotų namų, žemės ir kito nekilnojamojo turto negrąžinimo politiką 
praktikoje. Tai ne tik grubus Lietuvos savininkų, iš kurių sovietinė valdžia 
nacionalizavo (atėmė) turtą, teisių pažeidimas, bet ir Lietuvos valstybės kom
promitavimas tarptautiniu lygiu. Nejaugi vėl ateina laikai, kai valdančiosios 
partijos partiniai konjunktūriniai interesai tampa aukščiau teisės?

Pareiškiame, kad niekada nepripažinome ir nepripažinsime nacionalizacijos 
įteisinimo - gyvenamųjų namų, žemės ir kito nekilnojamojo turto negrąžinimo 
savininkams prieš jų valią. Imsimės visų Lietuvos Konstitucijos, įstatymų ir 
tarptautinės teisės numatytų veiksmų prieš antikonstitucinius Seimo, 
Prezidento ir Vyriausybės veiksmus.

Reikalaujame spręsti gyvenamųjų namų, žemės sklypų ir kito nekilnoja
mojo turto grąžinimą, nepažeidžiant Lietuvos Konstitucijos ir Lietuvos 
Konstitucinio teismo išaiškinimų, kad nacionalizuotas turtas yra ne valstybės 
nuosavybė; nacionalizacija yra neteisėta ir prievartinė, o neteisės pagrindu 
neatsiranda teisė.

Kreipimasis į Lietuvos išeiviją, 
Pasaulio lietuvių bendruomenę

Demokratiniu būdu prieš dvejus metus išrinkus Lietuvos Seimą, neliko 
jokių kliūčių grąžinti Stalino, Sniečkaus ir Gedvilo okupacinės ir ko- 
laboracinės valdžios atimtus namus ir žemę savininkams, dėl gresusio sovi
etinio genocido pasitraukusiems į užsienį. Deja, Lietuvos Seimas pasielgė 
priešingai: ne tik negrąžina Lietuvos išeivijai - buvusiems savininkams atimto 
turto, bet pažeidžiant Konstituciją siekia negrąžinti nacionalizuotus gyvena
muosius namus, o 1991-1992 m. grąžintus iš naujo atimti iš savininkų - 
Lietuvos piliečių, gyvenančių Lietuvoje. Lietuvos Respublikos namų ir sklypų 
savininkų sąjunga, tęsdama savo prieškarines tradicijas - gina ir gins savininkų 
interesus - nepripažino ir nepripažins nacionalizacijos (atėmimo) įteisinimo. 
Neteisės pagrindu neatsiranda teisė. Teisingumas privalės būti atstatytas - 
grąžinti namai teisėtiems savininkams. Kviečiame Lietuvos išeiviją, Pasaulio 
lietuvių bendruomenę, Amerikos lietuvių bendruomenę suvienyti ir suaktyv
inti veiklą, priešinantis neteisėtiems Lietuvos valdžios veiksmams tarptauti
niame lygmenyje. Neleiskime įteisinti sovietinės gyvenamųjų namų nacio
nalizacijos - sudėtinės resovietizacijos dalies, nuo kurios vienas žingsnis iki 
nepriklausomybės netekimo.

Kreipimasis
į Jungtinių Tautų Lietuvos Asociaciją

Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas ir Vyriausybė (Ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius), nežiūrint daugkartinių mūsų prašymų, pareiškimų ir 
pasiūlymų, vykdo gyvenamųjų namų negrąžinimo prieš savininkų valią -1, y. 
nacionalizacijos įteisinimo politiką, net pažeidinėjant Lietuvos Konstituciją.

Prašome Jūsų paramos ginant savininkų teises į nuosavybę ir kreipiantis į 
tarptautines organizacijas, iškeliant Lietuvos savininkų bylą prieš Lietuvos 
valdžios savivalę.

Visos šios trys peticijos priimtos Lietuvos Respublikos namų ir 
sklypų savininkų sąjungos IV suvažiavime 1994 m. gruodžio 10 d.

Kelias į Stelmužę.
Mariaus Baranausko nuotr.

Lietuvos Respublikoje.
Buvusieji turto savininkai arba šio 

straipsnio pirmosios dalies 2 punkte 
nurodyti asmenys teisę į išlikusio ne
kilnojamojo turto nuosavybės teisės 
atstatymą gali perleisti notariškai pa
tvirtinta sutartimi savo vaikams (įvai
kiams), tėvams (įtėviams), sutuokti
niui bei vaikaičiams“.

Kaip paaiškino Seimo agrarinio 
komiteto patarėjas A. Brokorius, 
kitų dokumentų kol kas nėra. Išimties 
tvarka nuosavybė gali būti grąžinama 
tik tremtiniams. Visi Lietuvos pilie
čiai, norintys susigrąžinti nuosavybės 
teisę, dokumentus turėjo pateikti iki 
1994 m. rugsėjo 10 d. Tačiau, pasakė 
Agrarinio komiteto patarėjas, šis ter
minas netrukus bus pratęstas. Be to, 
rengiamos ir greitai Seimui bus pa
teiktos pataisos, pagal kurias žemė ir 
nekilnojamasis turtas gali būti grąži
nami ir Lietuvos Respublikos pilie
čiams, gyvenantiems užsienyje. Ta
čiau bent kol kas numatoma aptarti 
pasiūlymus tokiais atvejais už žemę 
skirti piniginę kompensaciją.

”EL“ kreipėsi ir į Kaune esan
čią Lietuvos žemės savininkų są
jungą, kuri nebe pirmus metus rūpi
nasi tuo, kad žemė būtų grąžinta ne 
tik Lietuvos piliečiams, gyvenan
tiems Lietuvoje. Ši sąjunga rūpinasi 
žemėmis, kurios yra ne miestų terito
rijose. Sąjungos tarybos pirmininko 
pavaduotojas Edvardas Raugalas 
”EL“ sakė, jos ši organizacija nori 
pasiekti, kad kiekvienam buvusiam 
Lietuvos piliečiui, kad ir kur jis dabar 
gyventų, būtų pripažinta teisė į jam 
arba jo tėvams iki 1940 metų priklau
siusį turtą. Šiuo metu ji rengia 
Seimui galiojančio (aukščiau cituoto) 
įstatymo pataisas, nes 1994 m. 

apsvarstė naują projektą ir pateikė 
savo atsiliepimus. E. Raugalas tikisi, 
kad įstatymas bus pakeistas ir atsiras 
lengvatų užsienyje gyvenantiems iki 
1940 metų turėjusiems Lietuvos pili
etybę asmenims ir jų paveldėtojams.

Žemės savininkų sąjunga dažnai 
gauna išeivių laiškų, kuriuose žmo
nės pareiškia, jog atiduoda savo že
mę Lietuvai. Bet E. Raugalas mano, 
kad dėl to atsiranda dar daugiau keb
lumų, mat neįmanoma atiduoti tai, 
kas dar nėra nuosavybė. Žemės savi
ninkų sąjungos atstovas apgailestau
ja: ’’Daug išeivijos lietuvių mano, 
kad reikalauti grąžinti jų teisėtą žemę 
yra nepatriotiška, tačiau jie be reikalo 
taip galvoja“. Jis tikisi, kad netrukus 
pavyks papildyti nuo 1991 m. birže
lio 18 d. galiojanti įstatymą ir ragina 
visus teisėtus žemės ir namų savinin
kus pateikti savo dokumentus, įro
dančius jų teisę į išlikusį turtą.

Kaune įsikūrusi ir Lietuvos na
mų ir sklypų savininkų sąjunga, 
kurios pirmininkas Mykolas Vit
kauskas ”EL“ prisipažino dėl namų 
bei sklypų jau penkti metai besikau
nąs ne tik su Lietuvos miestų vado
vais, bet ir su Prezidentu.

Kai papasakojo Sąjungos pirmi
ninkas, 1994 m. gruodžio 10 d. 
Kaune įvyko Lietuvos namų ir 
sklypų savininkų sąjungos ketvirtasis 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 300 
narių iš Kauno miesto ir rajono, 
Kėdainių, Klaipėdos, Marijampolės, 
Panevėžio, Tauragės, Ukmergės, Vil
niaus, atvyko Seimo, įvairių partijų, 
Kauno miesto vadovybės atstovai. 
Suvažiavimas paminėjo Sąjungos 
60-metį ir pagerbė jos įkūrėjo - teisi
ninko, tarpukario Lietuvos vidaus 
reikalų ministro R. Skipičio atmini
mą. Svarbiausias 1990 m. atsikūru
sios sąjungos tikslas - apginti nekil
nojamą turtą prieškaryje turėjusių as
menų bei jų palikuonių nuosavybės 
teises, mano savininkų vadovas. 
Anot Lietuvos namų ir sklypų savi
ninkų sąjungos pirmininko pavaduo
tojo V. Černiaus, ’’iki Seimo rinkimų 
vykęs denacionalizavimo procesas 
per paskutinius dvejus metus nuolat 
stabdomas, įstatymų pataisos, Vy
riausybės nutarimai, potvarkiai, mi
nistrų įsakymai neretai prieštarauja 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. 
M. Vitkauskas mano, kad Sąjunga 
gali daug pasiekti. Antai 1993 m. bir
želio 15 d. Konstitucinis Teismas, po 
atkaklių Sąjungos prašymų, pripaži
no, jog Konstitucijai prieštarauja įsta
tymas, pagal kurį grąžinant namą sa
vininkui reikia nuomininkų sutikimo. 
Paneigtas ir Vyriausybės potvarkis 

Nr. 337, pagal kurį Lietuvos miestų ir 
rajonų savivaldybės turi teisę pakeisti 
anksčiau priimtus nuosavybės grąži
nimo potvarkius.

Savininkų sąjungos suvažiavimas 
priėmė rezoliucijas, adresuotas Balti
jos valstybių parlamentarams, vy
riausybėms, Europos parlamentui, 
Jungtinių Tautų Organizacijai, Pa
saulio lietuvių bendruomenei, visai 
Lietuvos išeivijai. Kreipimaisi įteikti 
Lietuvos Respublikos Prezidentui, 
Lietuvos Seimui, Lietuvos Vyriau
sybei, Jungtinių Tautų Lietuvos Aso
ciacijai. Suvažiavimas įsipareigojo 
kreiptis į JAV Kongresą ir Šv. Tėvą, 
kad paragintų Lietuvos Prezidentą 
vykdyti pareigas - tapti Konstitucijos 
garantu ir neleisti vykdyti ekonomi
nio ir moralinio genocido, - pasakė 
Lietuvos namų ir sklypų savininkų 
sąjungos pirmininkas. Jis buvo susiti
kęs su Prezidentu A. Brazausku, ta
čiau ’’jokių poslinkių, - pirmininko 
žodžiais, - nėra“. Todėl 1995 m. sau
sio mėnesį M. Vitkauskas vėl nutarė 
kreiptis į Prezidentą, pavadindamas 
straipsnį ’’Lietuvos Prezidentas - 
Konstitucijos garantaų?“. Sklypų 
savininkų vardu rašinyje reikalauja
ma grąžinti žemę, namus visiems be 
išimčių teisėtiems savininkams bei jų 
palikuonims. ’’Prezidentai ateina ir 
išeina, o Lietuvos Konstitucija ir sa
vininkai išlieka tol, kol Lietuvos 
valstybė gyvuoja. Prezidente, ne
griaukite Lietuvos valstybės ir savo 
autoriteto tautos ir pasaulio žmonių 
akyse“, tokiais žodžiais M. Vitkaus
kas baigė kreipimąsi, prisipažino 
gražių ir mandagių posakių neieš
kojęs.

Pateikiame žemės ir namų grąži
nimu teisėtiems savininkams besirū
pinančių sąjungų adresus:

Lietuvos žemės savininkų są
junga. Tarybos pirmininkas Aloyzas 
Liaugaudas. Adresas: K. Donelaičio 
g. 2, Kaunas 3000.

Lietuvos Respublikos namų ir 
sklypų savininkų sąjunga. Sąjun
gos pirmininkas Mykolas Vitkaus
kas. Adresas: Nemuno 19, Kaunas 
3000.

Lietuvos ūkininkų sąjunga dirba 
kiek kitaip, nes vadovaujasi LR vals
tiečių ūkio įstatymu, pagal kurį ne
mažai dabartinių ūkininkų valdo bu
vusių savininkų žemę, į kurią teisėti 
šeimininkai nepareiškė teisių.

Ona Mickevičiūtė
"Europos lietuvio“ skaitytojams, 

kurie šiais reikalais kreipsis į ”EL“ 
redakciją (A. Strazdelio 1, 2600 
Vilnius), atsakys kvalifikuotas 
teisininkas.

”EL“ skaitytojų nuomonės
Konstituciniam 

Teismui 
darbo daug

Lietuvos Konstitucinio Teismo 
(KT) sprendimas teisėjo Lošio bylo
je (regis, turima galvoje Konstituci
nio Teismo išvada, kad Seimas pri
ėmė nekonstitucinį sprendimą nuo 
1994 m. gruodžios 31-osios nu
traukti buvusio Aukščiausiojo Teis
mo teisėjų įgaliojimus, ir po to 
paskelbtas KT išaiškinimas, jog tai 
netaikytina Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkui ar jo pavaduotojams; 
tuo remiantis Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas M. Lošys turėjo užleisti 
savo pareigas naujajm pirmininkui 
P.Kuriui - ELR) man atrodo kel
rodis, kad teisė Lietuvoje suka iš so
vietinio kelio į teisę, grindžiamą 
Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Kas atsitiko? Lietuvoje vyksta 
teismų reforma. Reikalingas žingsnis, 
kad ir baisiai pavėluotas... Ta proga 
buvo norėta ’’atsikratyti“, kaip bolše
vikmečio įprasta, teisėjais. Buvo 
kreiptasi į Konstitucinį Teismą, kuris 
palyginti greitai ’’reformų vykdyto
jams“ nurodė jų ribas pagal Konstitu
ciją. Kartu tai priminimas, kad jeigu 
Seimas, Vyriausybė, Prezidentas, 
teismai ir 1.1, daro kokius nors spren
dimus, pirmiausia jie turi paskaityti 
Konstituciją ir išsiaiškinti, ar tai ne
prieštaraus Pagrindiniam Įstatymui. 
Demokratinėje valstybėje, kokia Lie
tuva save laiko, norint ’’apeiti“ kons
titucines kliūtis yra tik vienas kelias - 
keisti Konstituciją numatyta joje 
tvarka.

Galima, kaip dabar Lietuvoje 
įprasta, ši Konstitucinio Teismo 
sprendimą laikyti kaip savos ’’kas
tos“ apsidraudimą ateičiai. Nes ir šio 
teismo teisėjams gresia panašus ’’pa
vojus“ pasibaigus jų kadencijai. Tei
singumo ministerijai reikės tada irgi, 
jeigu teisėjai patys kitur kitokį darbą 
nesusiras, parūpinti atitinkamą teisė
jo postą...

Bet būkime optimistais. Gal Lie
tuvos Konstitucinis Teismas imsis ir 
kitų lemiamų sprendimų, paaiškinda
mas Lietuvą valdantiems, Seimui, 
kas nesiderina su Konstitucija.

Iš esmės turėtų būti sutvarkytas 
Lietuvos pilietybės reikalas. Ar yra 
teisiškai pagrįstas Landsbergio ’’de
kretas“ išpilietinti visą išeiviją? Ko 
verti yra visokie po to sekę ’’piliety
bės atstatymo“ prašymai, kreipimai
si ’’malonės“ prezidentui gauti tą, ką 
turi - Lietuvos Respublikos piliety
bę. Šioje srityje pastaraisiais metais 
ypač ’’prikepta“ daug visokių ’’ku
riozų“, kuriuos teisiškai neįmanoma 
pagrįsti.

Kita labai akį badanti teisinė ne
tvarka Lietuvos Konstitucijoje yra 
nuosavybės garantija. Vieniems grą
žinamas nekilnojamas turtas, kitiems 
ne. Tas pats ir su žeme. Nesupranta
mas dalykas yra tai, kad jeigu nori at
gauti tėvų paveldėtą ūkį, reikia turėti 
diplomą, jog moki dirbti su šake... 
Laisvai disponuoti savo turtu irgi 
negali. Kiek tai derinasi su Konsti
tucija ir jos garantijom, mažai kam 
suprantama.

Tenka labai suabejoti visokių mo
kesčių, baudų ir rinkliavų teisėtumu, 
atsižvelgiant į Konstitucijos nuostatą, 
kad visi jos piliečiai yra prieš įstaty
mus lygūs...

Arba paimkime Lietuvos kari
uomenę. Norėdami pakliūti (dėl 
pinigų) į Taikos palaikymo batalioną, 
karininkai tampa kareiviais, o grįžę 
atgal į Lietuvą vėl karininkais...

Teisiškai nesuvokiamų ir su paly
ginti gera Lietuvos Konstitucija 
nesiderinančių pavyzdžių galima su
rinkti daug.

Norisi tikėti, kad visa tai pamatys 
Konstitucinio teismo teisėjai ir pri
ims atitinkamus sprendimus. Tik
ėkime, bent Naujiems metams pra
sidedant, kad kyšiai, pažintys, ko
rupcija nebeplis ir vis mažiau bus 
žmonių, kurie sakys ’’pas rusą buvo 
geriau“.

Romas Šileris
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Ir Anglijoje veikia Lietuvos bajorų karališkoji 
sąjunga

Praėjusiais metais Lietuvoje 
įsteigta ir Vidaus reikalų ministeri
joje įregistruota Lietuvos bajorų ka
rališkoji sąjunga (LBKS). Lietuvos 
bajorų gyvenimas nesustojo nei Lie
tuvos karalystei virtus Lietuvos Di
džiąja Kunigaikštyste, nei 1795 m. 
Rusijai aneksavus turėtas Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės žemes, 
nei po 1940 m. Lietuvos Respubli
kos okupacijos. Lietuvos bajorų 
karališkoji sąjunga, kaip teisėta 
Lietuvos bajorų ir Bajorystės pavel
do perėmėja, telkia Lietuvos bajorus 
ir ir jų ainius į Lietuvos bajorų orga
nizaciją.

Lietuvos bajorų karališkoji sąjun
ga yra pilnateisė Lietuvių bajorų 
draugijos, veikusios 1928-1940 m„ 
1994 m. balandžio 23 d. atkurtos, 
visų teisių ir pareigų paveldėtoja. 
Sąjunga yra savarankiška orga
nizacija. Ji savo veikloje vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
veikiančiais įstatymais ir jos Statutu. 
Sąjunga turi savo vėliavą ir kitą sim
boliką. Ji leis žurnalą ’’Lietuvos bajo
ras“. Sąjungos būstinė - Vilniuje.

Pagrindinis Sąjungos tikslas yra: 
atgaivinti senovės lietuvių dvasią, 
palaikyti savo Tautos, savo Tėvy
nės, savo laimės meilę, branginti, 
kaip ir senovės lietuviai, laisvę, ginti 
Nepriklausomą Lietuvą ir kt.

Kaip iš trumpai apibūdintų veik
los tikslų matyti, tai yra patriotinė 
organizacija. Jai jau priklauso 400 
šeimų, Draugijos nariai - įvairių pro
fesijų žmonės. Joje yra 31 mokslo 
daktaras, su aukštuoju ir specialiuo
ju viduriniu mokslu - 82 proc. aukš
tąjį mokslą baigusių žmonių. Tas 
rodo, kad ši organizacija yra rimta ir 
kad iš jos galima daug ko tikėtis. Į 
LBKS nariais priimami ne tik 
bajoriškos kilmės asmenys, bet ir be 
bajoriškos kilmės, kurie laikomi 
lygūs tarp lygių ir gali užimti įvai
rias pareigas. Sąjunga savo skyrius

”Aš nesutvertas gaminti cepelinus“ - 
sako anglas, gyvenantis Kaune

Patric Gubbins (Patrikas Gubin- 
sas) sako, jog jam visuomet patiko 
kelionės. Galbūt todėl, kad gimė 
amerikiečio ir anglės šeimoje, kelio
nių troškimas yra jo kraujyje.

1991 m. Patrikas su draugais ke
liavo po Rytų Europą, ir, būdami 
Lenkijoje, nusprendė nuvykti į Bal
tijos šalis.

’’Vilnius sužavėjo savo ramybe, 
senove, draugiškais žmonėmis, ir 
mes pasiryžome į jį dar kada nors 
sugrįžti“, sako jaunasis anglas, jau 
gerą pusmetį gyvenantis Lietuvoje, 
Kaune.

- Kaip atsitiko, jog sugrįžęs į 
Lietuvą antrąkart tu pasiryžai joje 
rasti darbo ir bent jau kurį laiką 
čia gyventi?

- Baigęs Universitetą, kuriame 
studijavau kinų ir vokiečių kalbas, 
aš negalėjau rasti darbo Anglijoje. 
Tuomet aš nusprendžiau vykti į Lie
tuvą ir surasti lietuvišką knygą, ku
rią galėčiau kieno nors padedamas 
išversti į anglų kalbą ir išleisti gal
būt Lietuvoje, o galbūt Vakaruose.

Su tokiom mintim 1994-ųjų ge
gužį aš atvažiavau į Lietuvą. Mano 
pažįstama išvertė į ’’blogą“ anglų 
kalbą knygą ’’Amžino įšalo žemė“, 
o aš patobulinau redaguodamas ir 
priartindamas vertimą prie ’’geros“ 
anglų kalbos. Dabar ieškau, kas ga
lėtų išleisti ’’Amžino įšalo žemę“.

- Kodėl pasirinkai būtent šią 
knygą?

- ’’Amžino įšalo žemę“ man re
komendavo du nepriklausomi žmo
nės ir visiškai atsitiktinai - kai kiek
vieno iš jų paklausiau, ką geriausia 
būtų išversti, jie lyg susitarę abu 
nurodė šią knygą. Sis kūrinys apie 
tremtį turi istorinę reikšmę. Tai 
buvo pirmoji disidentinė knyga, 
išleista per perestroiką 1989 m. 
Žmonės, kurie parašė ir išleido šią 

turi ne tik Lietuvoje, bet ir Ame
rikoje, Australijoje bei Anglijoje.

Lietuvoje bajorija atsirado Lenki
jos-Lietuvos unijos metu, kai lenkų 
šlėktos, norėdamos įsipiršti Lietuvos 
didikams ir dvarininkams, suteikda
vo jiems bajoro titulą bei išimtines 
privilegijas. Tokiu būdu lenkai savo 
pusėn patraukė daug Lietuvos didi
kų, kuriems įpiršo lenkų kalbą ir 
kultūrą ir palaipsniui juos nutautino, 
ypač rytinėje ir pietinėje Lietuvoje, 
kitose Lietuvos valdytose žemėse. 
Anksčiau ten nutautėjo ir dingo mū
sų kunigaikščiai, vėliau ir bajorai. 
Kai lenkų ponai gavo leidimą Lietu
voje įsigyti dvarus, jie valdė ir engė 
mūsų žmones, vadindami juos muži
kais ir chamais, tuo parodydami blo
gą pavyzdį mūsų bajorams. Buvo 
gerų ir blogų bajorų. Blogo bajoro 
pavyzdys - pagarsėjęs Čičinskas. 
Bet Lietuvoje didžioji bajorų dalis 
buvo ištikimi savo kraštui, ypač Že
maitijoje ir vidurinėje Lietuvoje. Že
maitijoje nebuvo nei vieno lenkų ba
joro. Lietuvos bajorija Lietuvai davė 
daug šventų žmonių: kunigų ir vys
kupų, daug mokslo žmonių, rašyto
jų, poetų, veikėjų, o taip pat ir kari
ninkų, kurie sugrįžę iš caro armijos 
įstojo į Lietuvos savanorių eiles ir 
padėjo apginti lietuvos Nepriklauso
mybę. Senais laikais, jei nebuvai ba
jorų kilmės, negalėjai būti kunigu, o 
juo labiau vyskupu, karininku, už
imti aukštą vietą, kam nors turėti 
įtaką. Tik bajorija ir šiaip turtingi 
žmonės galėjo leisti savo vaikus 
mokytis, o mužikai nieko negalėjo 
padaryti. Jie atsigavo tik tada, kai 
Lietuva atgavo Nepriklausomybę ir 
įvykdė žemės reformą. Buvo turt
ingų žmonių ir be bajorų titulo. Bet 
jie neturėjo tokių privilegijų, kaip 
bajorija. Todėl jų balsas ne visuomet 
būdavo išgirstas. Kad būtų lygūs, 
daug jų bajoro titulą nusipirko už pi
nigus, tokiu būdu bajorų skaičius 

knygą, tuo metu rizikavo, nes tai, 
kas knygoje pasakojama apie tremtį, 
buvo per daug atvira ir žiauru. Ma
nau, kad ji turėtų sudominti vakarie
čius, kurie nedaug ką žino apie 
lietuvių trėmimus į Sibirą.

- Ar tiesa, jog Lietuvoje tau pa
tinka labiau nei Anglijoje?

- Man labiausiai patinka Lie
tuvoje tai, kad čia vertybės yra daug 
natūralesnės nei Vakaruose. Vakarų 
visuomenė yra vadinama progre
syvia, bet aš nesutinku su tuo pro
greso keliu, kuriuo ji eina, man jis 
nepatinka.

Aš atvykau į Lietuvą, šalį, apie 
kurią dauguma vakariečių mąsto 
kaip apie atsilikusią. Bet man ji 
tokia labiau patinka, nei išsivysčiusi 
Vakarų šalis. Tai pagrindinė prie
žastis, kodėl aš šiuo metu gyvenu 
Lietuvoje.

Lygindamas lietuvius ir anglus, 
galiu pasakyti, jog lietuviai daug 
mažiau domisi pinigais.

Lietuvos žmonėms dabar ekono
miškai sunku. Tai normalu, nes 
prieš geresnius laikus visuomet turi 
būti blogi laikai. Vienintelis patari
mas, kurį jums gali duoti Vakarai - 
būkite kantrūs.

- Galbūt tu liksi gyventi Lietuvo
je visam laikui.

- Negaliu pasakyti, ar gyvensiu 
Lietuvoje visą laiką. Tikrai žinau, 
jog būsiu čia iki vasaros pabaigos. 
Kaip jau minėjau, mėgstu keliauti. 
Gal pagyvensiu Lietuvoje porą me
tų, o po to keliausiu į kitą kokią šalį.

- O kiek šalių per savo 24-erius 
gyvenimo metus jau esi apkeliavęs?

- Manau, kad kokias 55. Mano 
tėvas buvo amerikietis, taigi teko 
pagyventi JAV trejetą metų. Studi
juodamas universitete metus gyve
nau Kinijoje. Keliavau beveik viso
se Rytų ir Vakarų Europos šalyse, 

padidėjo. Jų veiklą įvertins istorija.
Bajorų būta labai ir mažiau tur

tingų. Kai jie prarasdavo turtą, bajo
rais nesivadino, bet jei vėl kaip nors 
pralobo, vėl galėjo skelbtis bajoru. 
Kai kurie bajorai, praradę turtą, tapo 
laisvais piliečiais. Kai kurie buvo vi
sai nusigyvenę, tokius vadindavo 
plikbajoriais. Lietuvai jie buvo patys 
pavojingiausi, nes jie būdavo paper
kami. Dažniausiai juos papirkdavo 
lenkų didikai, kai prašydavo už save 
balsuoti Seime ir palaikyti jų poli
tiką, dažniausiai priešingą Lietuvai. 
Tokie nutauto pirmieji. Taip buvo ir 
carų okupacijos metais.

Bajorijai lemiamas smūgis buvo 
suduotas tada, kai krito caras ir į 
popierį pavirto caro pinigai. Daug 
bajorų nuo to smūgio neatsigavo. 
Dar prisidėjo ir tai, kai Lietuva, 
atgavusi nepriklausomybę, per 
žemės reformą didelius dvarus 
apkarpė ir žemę išdalijo savanori
ams bei mažažemiams. O likusią 
žemę tėvai išdalijo dalimis savo 
vaikams. Dvarams žemės paliko po 
80 ha, tik pavyzdiniams dvarams 
paliko daugiau žemės. Ir mano sene
lio, jam pardavus palivarką su 80 ha 
žemės, gauti pinigai pavirto į bev
erčius rublius. Su caro kritimu pasi
baigė ir bajorų gadynė.

Lietuvoje bajorystės šaknys dar 
gyvos. Kaip minėjau, bajorų pali
kuonys organizuojasi ir buriasi į 
Lietuvos bajorų karališkąją sąjungą. 
Narių skaičius auga. Narystės mo
kestis nėra didelis.

Didžiojoje Britanijoje Lietuvos 
bajorų karališkąjai sąjungai atsto
vauja Arkadijus Podvoiskis. Norint 
įstoti į tą sąjungą arba gauti apie ją 
žinių kreiptis:

A. P., 14 Hallworth Road, 
Crumpsail Green, 

Manchester M8 SUW.
Tel: 0161 740 0963.

Arkadijus Podvoiskis

aplankiau Filipinus, Pakistaną, 
Omaną, Iraną, Hongkongą, Ma- 
kau.... Mano tėvai yra iškeliavę dar 
daugiau šalių nei aš - jie buvo Ko
rėjoje, Japonijoje, Meksikoje, Islan
dijoje. Todėl sakau, jog kelionių 
troškimas man įaugęs į kraują.

- Papasakok, kaip tu gyveni 
Kaune, koks tavo darbas ir lais
valaikis.

- Neseniai aš pradėjau privačiai 
mokyti anglų kalbos. Taip pat - ra
šau dainas. Tai vienu metu buvo 
mano pagrindiniu užsiėmimu 
Anglijoje - rašydavau dainas televi
zijai. Galbūt kas nors ir Lietuvoje 
susidomės mano dainomis.

Daug laisvo laiko aš skiriu lietu
vių kalbos mokymuisi. Be to, mano 
bute yra pianinas. Turiu keletą pa
žįstamų Kaune.

- Kaip sekasi mokytis lietuvių 
kalbos?

- Aš visada maniau, kad kiniečių 
kalba sudėtinga, bet lietuvių, manau, 
dar sudėtingesnė. Nesunku išmokti 
kalbėti tik tiek, kad tave suprastų 
aplinkiniai. Bet jei tu nori kalbėti 
taisyklingai, tam reikia turėti daug 
kantrybės, geros atminties ir laiko.

- Koks mėgstamiausias lietuviš
kas patiekalas?

- Aš dažniausiai valgau vienoje iš 
Kauno valgyklų, kur valgiaraštis ga
na vienodas. Ten visuomet yra ma
no mėgstamų koldūnų.

- Ar teko ragauti cepelinų?
- Taip, jie buvo šaunūs. Kartą 

bandžiau pats pagaminti cepelinus, 
kai draugai iš Lietuvos aplankė ma
ne Londone. Sugaišau dvi valandas 
juos ruošdamas, o cepelinai buvo 
suvalgyti per penkias minutes. Taigi 
nusprendžiau, kad nesu sutvertas ga
minti cepelinus.

Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

Sportas
Įsteigtas Pasaulio 
lietuvių žaidynių 
paramos fondas
Viso pasaulio lietuviai, 1991 me

tais susirinkę į IV pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Vilniuje, vieningai 
priėmė sprendimą - visas kitas pasau
lio lietuvių sporto žaidynes rengti 
protėvių žemėje Lietuvoje.

Prisimindami gražius ir neblėstan
čius susitikimus bei vieningą visų lie
tuvių pageidavimą, 1995 m. liepos 
30 - rugpjūčio 5 dienomis Lietuvoje 
rengiame visų pasaulio šalių lietuvių 
sporto šventę - V pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes.

Pagrindinis Žaidynių tikslas - pa
dėti pasaulyje gyvenantiems lietu
viams susitikti ir paviešėti tėvų že
mėje, visa širdimi ir dvasia pajusti 
mielos Tėvynės alsavimą, sportu sti
printi viso pasaulio lietuvių tautinius 
ryšius, dvasines ir fizines galias, tau
tinę savimonę, taip pat plėtoti glau
desnį bendradarbiavimą tarp įvairių 
šalių lietuvių sporto organizacijų, su
teikti progą po įvairias šalis pasklidu- 
siems lietuviams, mėgstantiems spor
tą, garbingoje kovoje išbandyti jėgas 
sporto aikštelėse, bėgimo takeliuose, 
artimiau susipažinti ir susidraugauti.

Gavęs garbingą teisę rengti šias 
žaidynes - visos lietuvių tautos šven
tę - Organizacinis komitetas paren
giamiesiems žaidynių darbams atlikti 
patvirtino tarnybas, parengė žaidynių 
nuostatus, rūpinasi sporto bazių tvar
kymu, žaidynių atributikos gamini
mu, kitais aktualiais klausimais. Ta
čiau kad žaidynės vyktų sklandžiai, 
kuo geriau atspindėtų šio forumo 
idealus, vien mūsų pastangų ir gerų 
norų nepakanka. Visa tai suvokdami, 
atsižvelgdami į dabartinę Lietuvos, 
kaip jaunos nepriklausomos valsty
bės, ekonominę padėtį, kitus sunku
mus, įsteigėme V pasaulio lietuvių 
žaidynių paramos fondą (AID 
FUND OF V WORLD LITHUA
NIAN SPORT GAMES), kurio sąs
kaita atidaryta Lietuvos komercinia
me banke "BALTICBANK“. Sąskai
tos valiuta (Account) Nr. 070210.

Norint, kad pinigai patektų į nuro
dytą sąskaitą, gyvenantys užsienyje 
turi kreiptis į Lietuvos komercinio 
banko ’’BALTICBANK“ bankus-ko- 
respondentus, esančius įvairiose pa
saulio šalyse, ir per juos sumokėti 
norimą sumą.

Norėtume mielus tautiečius malo
niai paprašyti paskleisti žinią apie šio 
fondo įkūrimą, taip pat paprašyti pa
gal galimybes prisidėti rengiant ir 
vykdant V pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje

Rimas Girskis

Prezidento taurė 
atiteko ukrainiečiui

Sausio 21 d. Vilniaus ’’Karolinos“ 

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin

kose nuo 1995 m. sausio 19 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.2906
100 Armėnijos dramų 0.9856
Australijos doleriai 3.0326
Austrijos šilingai 0.3725
100 Azerbaidžano manatų 0.0956 
1000 Baltarusijos rublių 0.3412
Belgijos frankai 0.1271
Čekijos kronos 0.1445
Danijos kronos 0.6648
ECU 4.9466
Estijos kronos 0.3266
100 Ispanijos pesetų 3.0085
100 Italijos lirų 0.2475
100 Japonijos jenų 4.0408
Kanados doleriai 2.8124
Kirgizijos somai 0.3721
100 Kazachijos tengių 7.2072

Latvijos latai 7.3394
1000 Lenkijos zlotų 1.6439
Moldovos lėjos 0.9219
Norvegijos kronos 0.5987
Olandijos guldenai 2.3365
Prancūzijos frankai 0.7574
100 Rusijos rublių 0.1030
SDR 5.8743
Singapūro doleriai 2.7577
Suomijos markės 0.8486
Švedijos kronos 0.5387
Šveicarijos frankai 3.1206
10000 Ukrainos karbovancų 0.2712 
Uzbekijos sumai 0.1600
100 Vengrijos forintai 3.5433
Vokietijos markės 2.6197

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

uždarajame teniso aikštyne baigėsi 
svarbiausias Lietuvoje rengiamas 
tarptautinis Prezidento taurės teniso 
turnyras. Turnyre nuo varžybų pra
džios dominavo Baltarusijos spor
tininkai. Tačiau pagrindinį vyrų tur
nyrą ir 2200 dolerių laimėjo Ukrai
nos tenisininkas Andrejus Litvino
vas, finale 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 nugalė
jęs trečią pagal pajėgumą Baltarusi
jos tenisininką Andrejų Samecą. Tai 
pirmasis dvidešimtmečio ukrainiečio 
laimėtas tarptautinis turnyras. Ukrai
nos tenisininkų lentelėje A. Litvino
vas užima 8 vietą.

Moterų varžybų finale žaidė balta
rusės. Šešiolikmetė Olga Gluščenko, 
pusfinalyje įveikusi 391 pasaulio ra
ketę ukrainietę T. Beiko, finale ne
sugebėjo pasipriešinti tėvynainei Ve
rai Žukovec, kuri nugalėjo 6:2, 6:4.

Lietuvė Kanadoje 
laimėjo pirmą vietą

Kanadoje, Hamiltone, baigėsi 
tarptautinės lengvosios atletikos var
žybos. Jose dalyvavo ir Lietuvos 
sportininkė Rita Paulavičienė, šiuo 
metu besitreniruojanti Kanadoje. Ji 
užėmė pirmąją vietą, 800 metrų dis
tanciją įveikusi per 2 min. 9,77 sek. 
Antroji - amerikietė N. Beasley, tre
čioji baltarusė T. Kuprijanovič.

Lietuvos dviratininkai 
- Kolumbijoje

12 geriausiųjų Lietuvos dvirati
ninkų, išskyrus su užsienio klubais 
sutartis sudariusį A. Kasputį (Prancū
zijos ”Chazal-MBK-Konig“), A. Če- 
pelę ir R. Lupeikį (abu Portugalijos 
’’Boavista“), kartu su rinktinės vyr. 
treneriu N. Dumbausku išskrido į 
Kolumbiją, kur ruošis toje šalyje ru
denį įvyksiančiam pasaulio dviračių 
sporto čempionatui. Šis čempionatas 
ypatingas tuo, jog bus kovojama ne 
tik dėl medalių, bet ir dėl kelialapių į 
1996 m. Altantoje rengiamas XXVI 
vasaros olimpines žaidynes.

Kaip ’’Lietuvos rytui“ sakė N. 
Dumbauskas, pagrindinė rinktinė 
Kolumbijoje treniruosis ir rungty
niaus iki kovo mėnesio antrosios pu- 
sės.Tai bus itin intensyvus priešsezo- 
ninis etapas Kolumbijos aukštikalnė
se, kurio metu Lietuvos dviratininkai 
turės galimybę susipažinti ir su busi
mojo pasaulio čempionato trasomis.

Dviratininkai Kolumbijoje 
gyvens Laimos ir Algio Didžiulių 
ūkyje. Ir ne tik iki kovo vidurio, bet 
dar 45 dienoms iki pasaulio čempio
nato bei tokiam pat laikui Atlantos 
olimpinių žaidynių metais.

Grįžę į Europą, dviratininkai da
lyvaus penkiose tarptautinėse lenkty
nėse. Pirmosios bus 'Tour de Nor- 
mandia“, kurias pernai laimėjo ’’Va
karų banko“ komanda ir jos narys S. 
Šarkauskas iš Klaipėdos
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AUKA ČEČĖNIJAI
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Mr. I. Eidukas, gyvenantis Jungti
nėje Karalystėje, paaukojo 100 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

NAUJAS SKAITYTOJAS
"Europos lietuvi“ 1995 metams 

užsiprenumeravo O. Samulis iš 
Manchesterio.

LONDONE
ŠVENTINĖS PAMALDOS
Vasario 19 dieną, sekmadienį, 11 

valandą Londono lietuvių Švento 
Kazimiero šventovėje 21 The Ovai, 
London E2 bus švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė.

Londoniečiai kviečiami iš anksto 
šią datą rezervuoti, kad galėtų daly
vauti pamaldose.

MANČESTERYJE
DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d., šeštadienį, 5 vai. 
vakare punktualiai DBLS Mančeste
rio skyriaus valdyba šaukia metinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys praneši
mus, bus renkama valdyba 1995 me
tams, nagrinėjami skyriaus reikalai ir 
renkamas atstovas į DBL Sąjungos 
suvažiavimą Londone.

Tuoj po susirinkimo prasidės Už
gavėnių vakaras.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

BRADFORDE
METINIS KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Vasario 5 d., sekmadienį, 3.30

PAMALDOS
Manchesteryje - sausio 29 d., 

12. 30 vai.
Bradforde - vasario 5 d., 12.30 

vai.
Eccles - vasario 12 d., 12.15 vai. 

vai. p.m., Bradfordo "Vyties“ klubo 
valdyba šaukia metinį klubo narių su
sirinkimą. Jame klubo valdyba ir re
vizijos komisija pateiks pranešimus, 
bus renkama klubo valdyba ir revizi
jos komisija 1995 metams. Bus na
grinėjami klubo reikalai.

Klubo narius prašome būtinai da
lyvauti susirinkime.

Lietuvių klubo "Vytis“ valdyba

LINKIME DIEVO 
PALAIMOS

Nuoširdžiausiai dėkojam Britų- 
lietuvių pagalbos fondo vaikams 
Lietuvoje remti nariams, mielajai 
poniai H. PišČikienei už šventines 
dovanas mūsų darželio vaikams. 
Ačiū visiems žmonėms, aukojusiems 
rūbų, avalynės, žaislų.

Iš širdies gelmių dėkojam ponui 
Juozui Domeikai iš Nottinghamo, 
atsiuntusiam piniginę labdarą, kurios 
dėka buvo suruoštas skanėstų stalas 
vaikams su negalia.

Linkime visiems Dievo palaimos 
darant gerus darbus.

Šakių miesto vaikų darželio 
"Berželis** vaikai ir darbuotojos

BALIO BUTRIMO 
VIEŠNAGĖ LIETUVOJE
Keturias savaites Lietuvoje viešė

jo Londone gyvenantis Balys Butri
mas. Jis yra Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atstovas Didžiojoje Britani
joje, todėl Vilniuje lankėsi Lietuvos 
Raudonojo Ktyžiaus respublikiniame 
komitete, susitiko su jo vadovu R. 
Budriu, aptarė labdaros Lietuvai rin
kimo Britanijoje ir kitus reikalus. 
Kaip jau rašyta "EL“, Balys Butri
mas su talkininkais pernai sutvarkė tą 
Britanijos lietuvių archyvo dalį, kuri 
dovanojama Lietuvai. Tuo neseniai 
Londone domėjosi Martyno Mažvy
do nacionalinės bibliotekos lituanisti
kos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičie- 
nė. B. Butrimas su ja susitiko Vilniu
je, aptarė "Nidos“ knygų klubo ir 
"EL“ komplektų atgabenimo į Lietu
vą klausimus. Per šią kelionę į Lietu
vą B. Butrimas buvo susitikęs ir su 
kitu Londone pernai viešėjusiu vil
niečiu - dr. J. Skiriumi, Vilniaus pe
dagoginio universiteto visuotinės is
torijos katedros vedėju, kurį taip pat 
domina lietuvių archyvai užjūriuose.

B. Butrimas dalyvavo Sausio 13- 
osios minėjimo renginiuose Lietuvos 
sostinėje, aplankė "EL“ redakciją, 
buvo nuvykęs pas gimines Kaniūkų 
kaime Ignalinos rajone.

ELI

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

Sunku išverst: tiksliai į kitą 
kalbą šį labai savitą anglišką pava
dinimą ’’Influences - out from be
hind the curtain", gal - "Išorėje iš 
po užuolaidos“. Taip buvo pavadin
ta keletas renginių, organizuotų is
torinio miesto Coventry centrinės 
bibliotekos. Parama šiems pasirody
mams buvo gauta iš Didžiosios Bri
tanijos meno tarybos. Stebėtina, kad 
Meno taryba nepasigailėjo duoti lė
šų provincijai.

Programoje matėsi rašytojų, poe
tų ir saviveiklos muzikos būrelių iš 
Lenkijos, Jugoslavijos, Vengrijos, 
Čekijos, Lietuvos, Rumunijos, Lat
vijos ir kitur. Pasirodymai prasidėjo 
pernai spalio mėnesį kas savaitę ir 
tęsėsi iki gruodžio pabaigos. Šių va
karų tikslas buvo parodyti ne vien 
išsilaisvinusios Rytų Europos litera
tūrą, bet ir žiupsnį tų kraštų istorinio 
ir muzikinio kraičio. Organizatoriai 
taip pat supažindino klausytojus su 
Rytų Europos literatūra Šiame pasi
keitimo laikotarpyje, įvertindami 
vertimus į anglų kalbą.

Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos "Gimtinės“ ansamblio daly
viai atliko reprezentacinį darbą. Rū
ta Popikienė supažindino klausyto
jus su lietuviškais audiniais ir tauti
niais rūbais savo turtingoje parodė
lėje. Kanklininkių grupė atliko iš
traukų iš liaudies dainų, Stasio Šim
kaus ir Čiurlionio kūrinių. Daininin
kės padainavo sutartinių, liaudies ir 
harmonizuotų dainų. Aktorė Živilė 
Šlekytė paskaitė lietuvių ir anglų 
kalbomis žymių Lietuvos rašytojų ir 
liaudies pasakų kūrybos.

Lietuviams skirtas vakaras tęsėsi 
daugiau kaip dvi valandas. Publika 
labai domėjosi viskuo ir atidžiai 
klausėsi. O po to dar intensyviau 

DELS "SODYBOS" SKYRIAUS
METINIS SUSIRINKIMAS

Jis įvyks 1995 m. vasario 11 d., šeštadienį, Headley Park, 
Picketts Hill, Hants. Susirinkimas prasidės 15 vat 30 min.

To paties vakaro 19 vai. prasidės

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
DIENOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Po iškilmių skambės GYVA MUZIKA, veiks BUFETAS.

Dėl papildomos informacijos ir bilietų kreiptis į 
Veroniką Jurienę telefonu 0420 47 2810.

Visų tautybių žmonės maloniai kviečiami į šventę!

V V V

klausinėjo apie Lietuvos kraštą, ko
kiu būdu galima būtų jį pamatyti, 
kur apsistoti ten nuvykus. Įdomu bu
vo išgirsti vieno žurnalisto pasisaky
mą: "Atėjau nežinantis nieko apie 
Lietuvą, o dabar jūs mane maloniai 
supažindinote su ja...“

Atlikta nemažai darbo - tik kam? 
Išeivijos lietuviai seniai yra įpratę 
be jokių atlyginimų dirbti tautinį 
darbą. Bet dabar, kai Lietuva laisva, 
ar nebūtų tiksliau Lietuvos ambasa
dai rūpintis tuo reikalu?

Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos pastangos sukurti ir išlaikyti 
ansamblį eina sunkiu keliu, nes nėra 
lėšų nei užtenkamai norinčių taip 
praleisti savo laisvalaikį.

Praėjo tie laikai, kai ir nesuge
bantys sueidavo kartu parodyti 
mažai žinantiems, jog ten toli, toli, 
už "geležinės uždangos“ yra jų jaun
ystės paliktas sapnų kraštas. Dabar 
tik žiupsnis mylinčių tautinį meną, 
muziką atlieka tokius darbelius. Kai 
pakalbame su kitų tautybių žmonė
mis Britanijoje, išgirstame, kad jie 
turi tokių pat problemų.

Kur dingote, iš Lietuvos atvykę 
lietuviai, gyvenantys Britanijoje? 
Jaunų veidų matosi ir šen, ir ten. 
Kur jūsų dalyvavimo ansambliuose 
patirtis, įsigyta priespaudos laikais, 
kada su noru ir užsidegimu daina
vote lietuviškas dainas ir šokote lie
tuviškus šokius? Ar pamiršote vis
ką, kai pasirodė laisvės prošvaistė?

Lietuva yra poezijos ir muzikos 
mylėtojų kraštas. Tad, ateikite bran
gūs tautiečiai, dirbkite kartu, atstaty
sime sugriautus tiltus ir pastatysime 
naujus!

Vida Gasperienė, 
Nottingham, Anglija

PASAULYJE
Popiežiaus knygų 

populiarumas

Italų žurnalisto ir rašytojo Vittorio 
Messori redaguota ir spaudai pareng
ta popiežiaus Jono Pauliaus II knyga 
"Peržengti vilties slenkstį“ Italijoje 
tapo nepralenkiamu bestseleriu. Vi
same pasaulyje jau parduota trys su 
puse milijono knygos egzempliorių, 
o pačioje Italijoje - daugiau negu mi
lijonas. Neseniai knygynuose pasiro
dė dar viena knyga - Karolio Voity
los poezijos rinkinys, kurios paklau
sa irgi pralenkia pirmus leidėjų ap
skaičiavimus. Spaudos agentūros, 
pranešdamos apie Popiežiaus knygų 
pasisekimą, primena prieš keletą me
tų Romoje pastatytą Karolio Voitylos 
dramą "Auksakalio dirbtuvė“, irgi 
susilaukusią labai palankios kritikos.

Be to, reikia pridurti, kad pastarai
siais mėnesiais labai didelio populia
rumo, ypač tarp jaunimo, susilaukė 
Šv. Tėvo kalbamo Rožinio ir jo au
kojamų Kalėdų Mišių įrašai. Kom
paktiniai diskai su Popiežiaus vado
vaujamomis pamaldomis kai kuriuo
se Europos kraštuose parduotų eg
zempliorių skaičiumi gerokai pralen
kė popmuzikos žvaigždžių diskus.

Vilniaus senamiestis - 
Pasaulinio palikimo sąraše

1994 m. gruodžio 15-ąją Jungti
nių Tautų mokslo, švietimo ir kultū
ros organizacija UNESCO paskelbė 
Pasaulinio palikimo sąrašo papildy
mą. Į šį sąrašą įrašomi svarbiausi pa
saulio gamtos, civilizacijos, religijos 
ir kultūros paminklai, kurių išsaugo
jimas yra svarbus visai žmonijai. Są
rašas kasmet papildomas ir pakore
guojamas. Pernai į jį buvo įrašyti 29 
paminklai ir praplėstos penkių pa
minklinių vietovių ribos. UNESCO 
Pasaulinio palikimo sąraše atsidūrė ir 
Vilniaus senamiestis. Paaiškinamaja
me sąrašo straipsnyje sakoma: "Vil
nius XIII-XVIII amžiais buvo Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės sosti
nė. Nepaisant dalinių sugriovimų 
Vilniaus senamiestis išsaugojo įspū
dingą gotikinių, renesansinių ir baro
kinių pastatų ansamblį. Vilnius pada
rė gilią įtaką Rytų Europos kultūrai ir 
architektūrai“.

Dabar UNESCO Pasaulinio pali
kimo sąraše yra 440 objektų.

Grąžins kankinių relikvijas

Sausio mėnesį Macao vyskupija 
Japonijos Bažnyčiai sugrąžins kanki
nių, nužudytų Japonijoje už tikėjimą 
XVI-XIX amžiuje, relikvijas. Jas 
įvairiais būdais ir progomis iš Japoni
jos į Portugalijos koloniją išgabeno 
misionieriai. Nuo šiol kankinių relik
vijos ilsėsis Nagasakio arkivyskupi
joje, o jas atveš delegacija, vadovau
jama Makao vyskupo Domingos Lan 
Ka Tseung. Jau keleri metai, kai Ja
ponijos katalikai prašo sugrąžinti ja
ponų kankinių relikvijas į tėvynę.

Jubiliejiniai kino metai

Jie prasidėjo Prancūzijoje sausio 
15 d. Ištisus metus truksiančiais įvai
riais renginiais bus pažymėtos kino 
išradimo 100-osios metinės. Kino ju
biliejaus proga Prancūzijos valstybi
nės televizijos antrasis kanalas paro
dė vieną pirmųjų, prieš 100 metų 
brolių Lumiere sukurtų kino filmų 
"Traukinio atvykimas į La Ciota sto
tį“. Ištisus metus prancūzų televizija 
kas vakarą rodys po vieną iš gausių 
brolių Lumiere sukurtų filmų. Iš viso 
kino išradėjų brolių Lumiere studijo
je buvo sukurtos 1425 trumpametra- 
žinės kino juostos, iš kurių net 1404 
išliko iki mūsų dienų. Jubiliejaus pro
ga Paryžiuje veiks rekonstruota pir
moji kino salė - Paryžiaus kavinės 
Grand Cafe patalpose, kuriose 1895 
m. gruodžio 18 d. įvyko pirmoji 
vieša’kino filmo projekcija.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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