
Christina Nikojaleva: 
’’Norėčiau, kad lietuviai 

įveiktų nepilnavertiškumo 
jausmą“

Jonas Paulius II 
Velykų proga 

sveikino ir 
lietuviškai

Romoje septynioliktą kartą per 
savo pontifikato metus popiežius 
Jonas Paulius II pasveikino šventų 
Velykų proga pasaulį. Popiežius 
sveikinimus sakė 5.7 kalbomis, tarp 
jų ir lietuviškai. Kaip pranešė žinių 
agentūros, daugiau kaip 80 tūkst. 
žmonių, dauguma su skėčiais, susi
grūdo Romos Šv. Petro aikštėje iš
klausyti Šventojo Tėvo kalbos. Prieš 
tai iškilmingos mišios, kurias aukojo 
Jonas Paulius II, buvo perkeltos po 
stogu į Šv. Petro baziliką. Šios Ve
lykos Italijoje buvo šalčiausios ir 
drėgniausios per pastarąjį ketvirtį 
amžiaus.

Tradicinėje kalboje ’’Urbi et or- 
bi“ (’’Miestui ir pasauliui“) Popie
žius, kuris yra Romos vyskupas ir 
950 mln. pasaulio katalikų dvasios 
vadovas, sakė: Katalikų Bažnyčia 
kiekvieną ragina dirbti atkakliai ir 
drąsiai, kad mūsų laikas, paženklin
tas mirtimi, būtų pažymėtas ir nau
jos gyvenimo kultūros atsiradimu.

ELI

Siame numeryje:

Ar galima tylėti?
Prieš pat Velykas ”EL“ redakcija 

gavo Seimo narių A. Endriukaičio, J. 
Listavičiaus pareiškimo ’’Dėl Balta
rusijos parlamentarų neliečiamumo 
pažeidimo“ projektą, kurį jie įregist
ravo ir ketino siūlyti svarstyti Seime. 
Tame projekte sakoma: ’’Nepalaiko
me kaimyninės šalies jėgų, pažei
džiančių parlamentarų neliačiamumą 
ir jų teises. Mes reiškiame susirūpini
mą tokiu Baltarusijos pareigūnų el
gesiu. Tikimės, kad bus išaiškintos 
visos deputatų neliačiamumo pažei
dimo aplinkybės ir kalti asmenys nu
bausti“. Balandžio 20 d. Seimo dau
guma nepritarė įtraukti į darbotvarkę 
to pareiškimo svarstymą. Matyt to
dėl, kad ’’nepykintų kaimynų“.

Taip, su kaimynais reikia sugy
venti gražiai. Bet... A. Endriukaitis 
rašo: ’’Klaiku šiandien aplinkui. B. 
Jelcinas slaptai ir atvirai niekšingai 
žudo čečėnus, A. Lukašenkos omoni- 
ninkai Baltarusijos parlamente spar
do deputatą Zenoną Pozniaką ir de
putato Sergiejaus Naumčiko galva 
atidaro užsidariusias duris. Preziden
tas B. Klintonas važiuoja į Maskvą 
fotografuotis prie čečėnų krauju ap
laistytų tankų. Ar galima tylėti? Šau
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kime, kol dar nevėlu, kol dar kas no
ras gali išgirsti, antraip mūsų tylėjimą 
supras kaip pasiruošimą būsimajai 
vergovei. Laisvas žmogus netyli, 
jeigu kenčia kitas laisvas žmogus“.

O kad mūsų laisvė lyg krislas kai 
kam Rusijoje, šią savaitę vėl galėjo
me įsitikinti. Maskvoje užsienio rei
kalų ministras A. Kozyrevas be jo
kios diplomatijos pareiškė, kad Rusi
ja be kitų priemonių gali panaudoti ir 
karinę jėgą, siekdama apginti ’’rusa
kalbių“ gyventojų interesus Nepri
klausomų Valstybių Sandraugos bei 
Baltijos šalyse. Tiesa, Lietuvos užsie
nio reikalų ministerijos sekretorius 
A. Januška išdrįso dėl to pasikviesti 
Rusijos ambasadorių Vilniuje N. 
Obertyševą. Rusijos ambasadorius 
pažadėjo pateikti oficialų paaiški
nimą dėl A. Kozyrevo pasisakymo ir 
išreiškė įsitikinimą, jog minėtas 
pareiškimas Lietuvos neliečia.

A. Kozyrevo pareiškimas - eilinis 
mėginimas įsiteikti savo šalies nacio
nalistams ir kartu išmėginti pasaulio 
opoziciją, gal net ją paruošti savo 
tolimesnius veiksmus.

Darius Žvelgaitis

Jau esame rašę, kad Vilniuje vo
kiečių visuomeninės organizacijos 
’’Moteris viename pasaulyje" (Frauen 
in der Einen Welt) pastangomis įkur
tas Paramos centras, kurio idėja pra
dėta įkūnyti dar 1993 metais. Dabar 
jau žinoma, jog vokiečiai visiškai 
finansuos visus Paramos centro pro
jektus iki 1998 metų. Panašius cent
rus vokiečiai yra įkūrę Pietų Ameri
koje, Turkijoje, Kazachstane, Čeki
joje ir... Lietuvoje.

Kai Lietuva atsiduria tokiame ga
na neįprastame sąraše, nenoromis ky
la klausimas, kodėl tokia paramos 
centrų geografija. Į šį klausimą viena 
iš šio projekto globėjų Christina 
Nikolajevą iš Tiubingeno, daugiau 
nei dešimt metų dirbusi šeimos tera
pijos centre psichologe, dabar studi
juojanti istoriją ir religiją magistro 
laipsniui gauti, tikrinusi, kaip Lietu
vos moterys naudoja vokiečių skiria
mus pinigus, atsakė man kaip tikra 
mokslininkė, neblogai pažįstanti mū
sų gyvenimą.

- Seniai žinoma tiesa, - aiškina 
Christina Nikolajevą: - kuo mažesnė 
tauta, tuo didesnis nepilnavertiškumo 
jausmas kamuoja. Labai norėčiau, 
kad kuo greičiau Lietuvoje šito jaus
mo būtų atsikratyta. Neteko girdėti, 
kad vokiečiai stengtųsi bet kokį žy
mesnį pasaulio žmogų kildinti iš Vo
kietijos. Lietuviai lietuvių kilmės ieš
ko net ten, kur tos kilmės nė kvapo 
nėra. Ir dėl to man liūdna. Kaip liūd
na ir dėl to, kad jau penkeri metai 
praėję nuo Nepriklausomybės atkūri
mo, bet vis dar tenka mokyti žmones, 
kaip įstaigos telefonu atsiliepti, dar 
vis tenka klausinėti tarnautojo pavar
dės ir pareigų, nes neturi ant krūtinės 
prisisegęs savo kortelės. Čia vienas 
dalykas. Kitas dalykas - žmonių nuo
taikos ir įsitikinimai, jog kažkas 
viskuom už visus pasirūpins. Bet taip 
nėra, nors gal buvo visus penkiasde
šimt metų. Dabar žmogus, jei nori iš
likti, jei nori kažką sukurti, jei nori 
kažko pasiekti, pirmiausia turi rūpin
tis pats savimi. Taigi ir Paramos cen
tras turi padėti moterims susigaudyti 
naujoje situacijoje, kai niekas nieko 
niekam neduoda. Jei turi sveikas ran
kas, jei turi sveikas kojas, sveiką gal
vą, jei pagaliau turi proto, neįsivaiz
duojama, kad eisi prašyti išmaldos.

Keista, bet iš pradžių, kaip sakė 
Paramos centro direktorė Nijolė Ste- 
ponkutė, kaip tik taip ir buvo. Mote
rys plūstelėjo, kaip į kokį rojų, tikė
damos, jog bus čia pavalgydintos ar 
aprengtos, su vienu kitu litu kišenėje 
palydėtos. Teko išaiškinti, jog čia ne 
labdaros ar pašalpos centras. Čia pa
gal sutartį dirbančios moterys, jau su
kaupusios šiokią tokią kartoteką, bė
dos ištiktoms paaiškina, kur kreiptis 
vienu ar kitu reikalu, kur gali gauti 
pašalpą vaikeliui gimus ar pan. Bu
dinčios psichologės kartais susiduria 
tarsi aklavietėn pakliuvusiom mote
rim, kurios nebemato jokios išeities, 
šneka vien apie savižudybę. Daž
niausiai po vieno kito įtaigaus pokal
bio nelaimėlė atsikrato dvasinio stin
gulio, nevilties baimė išnyksta. Kar
tais tenka pasiųsti ir į ligoninę.

- Žmogaus dvasinė būsena yra la
bai svarbus dalykas, - sako Christina 

Nikolajevą. - Diena po dienos slopi
namas dvasinis skausmas po metų 
kitų prasiveržia kokia sunkia liga ar 
net fiziniu sutrikimu. Tarybiniais lai
kais žmogus apskritai, o moteris 
ypač, tiesiogiai ar netiesiogiai jautė 
nepilnavertiškumą - tiek darbe, tiek 
šeimoje, tiek visuomenėje. Tačiau 
kartu tuomet egzistavo tam tikros 
institucijos, kurios tarsi gynė žmo
gaus teises. Turiu galvoje profsąjun
gas, visokius komitetus ir pan. Ta
čiau jau vien tai, kad žmogus, norė
damas apginti savo orumą kaip as
menybę, buvo priverstas eiti ir kaž
kam skųstis, vadinasi, žemintis pats 
ir kitą žeminti, dar labiau skatino ne
pilnavertiškumo jausmą. Bet kai mo
teriai neliko nė tos užuovėjos, tegu ir 
visiškai kiauros, moteris pasijuto pa
likta likimo valiai. Negana to, išryš
kėjo bjauriausias patriarchalinių san
tykių reliktas, kai moterys skirstomos 
į geras ir blogas. Geros, žinoma, tai 
gailestingosios sesutės, vienuolės, 
motinos, - tyros, doros, atsidavusios 
šeimai ir vaikams. Blogos, be abejo
nės, tai prostitutės, raganos, visos tos, 
su kuriomis vyrai praleidžia malonias 
laisvalaikio valandas, tuo tarpu viešai 
smerkia jas kaip ištvirkėles, nedorė
les. Kodėl taip yra? Kad vyrai valdo 
pasaulį? Kad vyrui viskas leidžiama? 
Kad vyras lieka doras net susidėjęs 
su vadinama nedorėle? Ar kad būtent 
vyras suskirstė moteris į geras ir blo
gas?

Christina Nikolajevą mano, jog 
tokie dvasinės nesantarvės reiškiniai 
nėra būdingi vien atsilikusioms eko
nominiu požiūriu šalims. Tačiau bu
vusiose tarybinėse respublikose, kur 
ekonominis nuosmukis ypač skaus
mingas, tie reiškiniai gerokai ryškes
ni ir pavojingesni. Kai žmogus ne
myli pats savęs, nekenčia ir kito. Iš 
čia kyla agresyvumas, pyktis, kartais 
prasiveržiantis net prievarta prieš 
save patį. Stulbinantis savižudybių 
skaičius gali būti paaiškinamas ir tuo, 
kad žmogus nemyli savęs. Kad ir 
kaip kalbėtume, bet gyvenimas žmo
gui yra pati brangiausia vertybė, ko
kią tik gali protas suvokti. Štai čia ir 
reikalingas Paramos centras.

Paklausiau Christinos Nikolaje- 
vos, kaip mūsų Paramos centro veik
la atrodo, jei lygintume su Peru.

- O, tai nepalyginami dalykai! - 
nusijuokė viešnia iš Vokietijos. - Pir
miausia skiriasi gyvenimo aplinka, 
gyvenimo suvokimas, pagaliau čia 
vis dėlto Europa. Peru moterys, atva
žiavusios į Vokietiją, labiausiai ste
bėjosi mūsų nepraktiškumu, sakė, jog 
arklius jos kinko į vežimą, o čia... 
arkliai važiuoja automobiliais... Čia, 
žinoma, juokai, bet taip yra. Dabar ir 
Peru moterys kalnietės, žino, kas yra 
telefonas, radijas, elektra, jos kuria 
savo klubus... Lietuvoje kitokios bė
dos, kaip jau minėjau, žmonės buvo 
pratinami savimi nesirūpinti. Kai 
dabar pasikeitė laikai, pasijuto bejė
giai. Todėl man labai patiko vilniečių 
programa ’’Menas išgyventi“. Labai 
norėčiau, kad toji programa pasisek
tų, tuo labiau kad moterys labai 
darbščios ir labai gabios.

Nukelta į 3 psl.
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Keliais sakiniais
□ Vilniuje bus Amerikos lietuvių 
kultūros namai. Balandžio 19 dieną 
Vyriausybės posėdyje nutarta Vil
niaus miesto valdybai leisti ne auk
ciono tvarka išnuomoti 0,3 ha sklypą 
visuomeninės organizacijos ’’Ameri
kos lietuvių kultūros namai" būstinei 
statyti.
□ "Baltasis elnias" - Vilniuje. Balan
džio 20 ir 21 dienomis Lietuvos 
sostinės Akademinio teatro mažojoje 
scenoje parodytas garsaus lietuvio 
menininko Stasio Eidrigevičiaus, gy
venančio Lenkijoje, spektaklis ’’Bal
tasis elnias“. I Lietuvą spektaklio au
torius atvyko kartu su Varšuvos teatro 
’’Studija“, kur pastatytas "Baltasis 
elnias“, trupe. Šias gastroles parėmė 
Atviros Lietuvos fondas, Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų departa
mentas prie Lietuvos Vyriausybės, 
lenkų firma "Budimex“ ir kt.
O Violetos Urmanavičiūtė sėkmė Tė
vynėje. Vilniuje Nacionalinės filhar
monijos salėje su Lietuvos valsty
biniu simfoniniu orkestru koncertavo 
Vakaruose jau pagarsėjusi solistė 
(mecosopranas) Violeta Urmanavi
čiūtė (užsienyje žinoma pavarde Ur- 
mana), šiuo metu gyvenanti Miun
chene ir dainuojanti žymiausiose Eu
ropos scenose. Žiūrovų salė buvo pil
nutėlė, daug kam teko stovėti. Klau
sytojai dainininkei negailėjo plojimų.
□ "Philips" Šiauliuose gamins tele
vizorius. Nyderlandų elektronikos 
koncernas ’’Philips“ bendradarbiauja 
su bendrove ’’Šiaulių tauro televizo
riai“ ir planuoja ateityje, įkūrus Šiau
liuose laisvąją ekonominę zoną, kar
tu projektuoti, gaminti ir pardavinėti 
naujos kartos televizorius. Lietuvos 
spaudoje paskelbtame žinių agentū
ros BNS pranešime rašoma, kad 
Šiaulių įmonė jau perka "Philips“ 
komplektavimo detales ir išleidžia 
naujos kartos televizorius, kurie gali 
rodyti 90 programų, turi teletekstą, 
grafinį vaizdą, juos galima prijungti 
prie kompiuterio irt. t. Pasak įmonės 
direktoriaus R. Žukausko, olandų 
koncernas lietuviškus televizorius 
laiko geresniais už kiniškus.

□ Pirmasis Lietuvos karo atašė - į 
Varšuvą. Pirmuoju Lietuvos karo 
atašė atkūrus nepriklausomybę taps 
33 metų kapitonas Romanas Satkus, 
kurį akredituoti gautas Lenkijos suti
kimas. Pastaruoju metu jis buvo mo
torizuotos pėstininkų brigados "Gele
žinis vilkas“ 7-ojo dragūnų bataliono, 
dislokuoto Klaipėdoje, štabo virši
ninko pavaduotojas. Pernai studijavo 
Vroclovo aukštojoje karo mokykloje.
□ Lenkų rinkimų akcija pataisė savo 
deklaracijos tekstą. Tai ji padarė Lie
tuvos teisingumo ministro J. Prapies
čio reikalavimu. Priminsime, jog ko
vo 14 d. ministras pareiškė, kad Lie
tuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
deklaracijos teiginiai apie siekimą 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų pagrin
du įkurti Vilniaus apskritį ir oficialų 
vietinės dvikalbystės įteisinimą prieš
tarauja Lietuvos Konstitucijai. Kovo 
25 d. įvykusiuose savivaldybių rinki
muose už LLRA balsavo per 6 proc. 
visų rinkimuose dalyvavusių Lietu
vos piliečių.
O A. Šleževičius - Danijoje. Ten Lie
tuvos vyriausybės vadovas lankėsi 
balandžio 19-21 d. Konferencijoje 
"Biznio ir investicijų galimybės Lie
tuvoje“ jis skaitė pranešimą apie mū
sų šalies politinę ir ekonominę padėtį.
□ Kaune bus statomas naujas termi
nalas. Lietuva iki 1997 metų ketina 
pradėti statyti didelį geležinkelio ter
minalą Kaune, kuris vertinamas iki 
200 mln. JAV dolerių. Projektavimo 
darbai turėtų prasidėti šiemet. Euro
pos Sąjungos PHARE programa 
priešprojektinei studijai parengti jau 
skyrė 300 tūkst. ekiu.
□ Britų generolo vizitas. Vilniuje tris 
dienas buvo tarptautinės gynybos pa
tarėjų tarybos Baltijos šalims pirmi
ninkas generolas Garry Johnsonas. Ta 
taryba neseniai įkurta Baltijos gyny
bos ministrų prašymu, kad koordi
nuotų jų ginkluotųjų pajėgų kūrimą ir 
pertvarkymą pagal NATO standartus.
□ Domėjosi žmogaus teisėmis. Vil
niuje keturias dienas viešėjo Baltijos 
jūros valstybių tarybos žmogaus tei
sių ir demokratinių investicijų įgalio
tinis, Danijos parlamentaras Ole Es- 
persenas.

”EL“ skaitytojų nuomonės

Dar pilietybės klausimu
Lietuvai atkūrus Nepriklausomy

bę, joks kitas įstatymas ar potvarkis 
nebuvo taip sunkiai, ilgai ir nevyku
siai įgyvendinamas kaip Lietuvos 
pilietybės atstatymas, per penkis Ne
priklausomybės metus nepajudėjęs į 
priekį nė per vieną milimetrą. Turbūt 
ir nepajudės, nes LR pilietybės įstaty
mas sprendžiamas apeinant žmogaus 
įgimtas teises. Šio klausimo išvis 
neturėjo kilti, nes Lietuvos nepri
klausomybė buvo atkurta tokia, ko
kia buvo ir su tuo, kas ir kaip buvo, 
taip pat ir Lietuvos pilietybe. Daly
kai, kurie savaime suprantami, yra 
nesprendžiami ir nebalsuojami.

Kodėl Lietuvos pilietybės įstaty
mas taip ilgai nesutvarkomas? O to
dėl, kad išvietinti ar pabėgę Lietu
voje jokiai valdžiai nepageidaujami, 
nes jie sau reikalauja įgimtų teisių at
statymo ir paliktos nuosavybės su
grąžinimo. Ypač valdžiai keblu, kai 
reikia teisėtiems savininkams sugrą
žinti jau kitų užimtą žemę, ūkį, kitokį 
turtą. Todėl ir trukdoma atgauti Lie
tuvos Respublikos pilietybę, sugrįžti 
į Lietuvą. Laukiama, kol numirs, ta
da ir problemų nebus. Bet jie taip 
greit nemiršta... Britanijoje daug tau
tiečių ir buvusių Lietuvos piliečių jau 
prieš dvejus metus užpildė pilietybei 
atgauti anketas, pridėjo nuotraukas ir 
apsimokėjo, o Lietuvos paso lig šiol 
negavo. Dabar net Prezidento malo
nės reikia prašyti norint atgauti prik
lausomą pilietybę, kuri siejasi su tau

Jau registruojami norintys mokytis Vasario 16-osios gimnazijoje
Nauji mokslo metai Vasario Iri

osios gimnazijoje Hiutenfelde, Vo
kietijoje, prasidės rugsėjo 4 d. Moki
niai į bendrabutį turi atvykti iki rug
sėjo 3 d. Vasario 16-osios gimnazija 
turi 9 klases, nuo 5 iki 13. Dėstoma 
pagal vokiečių programą. Baigusieji 
gauna vokišką brandos atestatą, kuris 

tybe. Negrąžinant užsienyje atsidūru- 
siems lietuviams Lietuvos pilietybės 
ar teisės teisėtai įsigyti ją jų vaikams 
ir šeimų nariams, jie yra pasmerkti 
antrai tremčiai po rusų ir vokiečių trė
mimų. Tai yra tautinė savižudybė, nes 
per ją atsižadama trečdalio tautos.

Sprendžiant išvietintų ir pabėgu
sių Lietuvos pilietybės atstatymo 
klausimą, Lietuvos piliečius reikia 
padalyti į dvi pagrindines dalis. Pir
moji dalis yra tie, kurie gimimu įgijo 
lietuvių tautybę ir pilietybę. Jiems ir 
jų vaikams su šeimomis, nesvarbu, 
kur ir kaip ilgai užsieny gyventų, turi 
to krašto pilietybę ar ne, gali be kliū
čių atstatyti Lietuvos pilietybę, su
grįžti Lietuvon ir atgauti paliktą tur
tą, jei išliko. Jei okupacijos metu tur
tas buvo sunaikintas, kompensaciją 
moka buvęs okupantas. Kai žemė, 
ūkis ar įmonė užimta kitų, jei yra ga
limybė, grąžinama teisėtam savinin
kui; jei ne, savininkui suteikiama 
kompensacija.

Antroji Lietuvos piliečių dalis yra 
Lietuvos pilietybę turėję prieš karą ir 
neteisėtų okupacijų metu. Jei jie rusų 
ar vokiečių okupacijos metu lietuvių 
tautai ar Lietuvai nekenkė, turėta pi
lietybė gali būti palikta. Jei kenkė, pi
lietybė gali būti atimta, už padarytus 
nuostolius turtas konfiskuojamas. Jei 
nekaltas, už paliktą turtą gali gauti 
pilną ar dalinę kompensaciją. Valdi
ninkai, už pinigus užsieniečiams iš
davę Lietuvos Respublikos pasus, tu

suteikia teisę stoti į bet kurį Vokie
tijos universitetą lygiomis teisėsis su 
vokiečių gimnazijų absolventais. 
Nauji mokiniai priimami į klases, iš
skyrus 12 ir 13. Mokiniams iš Ame
rikos geriausia atvykti į 10-ą arba 11- 
ą klasę, nes čia daugiausia galima at
sižvelgti į jų pageidavimus. Priimami 

ri būti baudžiami teismo ir atleidžia
mi iš pareigų. Nes jie svetimtaučiams 
suteikė pirmenybę ir galimybę lais
vai gyventi Lietuvoje ir naudotis pi- 
lietiškomis privilegijomis, o tautie
čiai, kenčią 50 metų tremtį ir išvie
tinti, verčiami likti už Lietuvos ribų.

Yra svetimtaučių, taip pat ir oku
pantų, kurie Lietuvos okupacijų metu 
lietuviams ir Lietuvai padėjo daugiau 
negu savi žmonės. Tokiems gali būti 
suteikta Lietuvos pilietybė, jei jie jos 
prašo, arba jie gali būti ir garbės pi
liečiais. Dėl to nukentėję gali gauti 
kompensaciją, apdovanojimą, padė
kos lapą ir net tam tikrų privilegijų.

Lietuvos valdžia, spręsdama Lie
tuvos Respublikos pilietybės atstaty- 
mo-grąžinimo klausimą, tautiečius 
suplakė su Lietuvos pilietybę turėju
siais ar turinčiais svetimtaučiais ir tai
ko tą patį pilietybės įstatymą, nepai
sydama to, kad lietuviai nieko bendro 
neturi su svetimtaučiais Lietuvos 
piliečiais, o jie - su lietuviais, išski
riant mišrias vedybas. Kyla klausi
mas: kieno yra Lietuva - lietuvių ar 
svetimtaučių?!

Lietuvos pilietybės klausimas yra 
ne tik kad neišspręstas, bet dar labiau 
suveltas ir vis veliamas. Kol neati
duosi, kas lietuviui teisėtai priklauso, 
jokie tuo reikalu sprendimai nėra ir 
nebus pripažinti.

Ark. Podvoiskis 
Mančesteris, Anglija 

ir vokiškai nemokantieji. Patartina 
jau dabar registruotis.

Daugiau informacijos galite gauti 
iš gimnazijos šiuo adresu:

Litauisches Gymnasium, 
Lorscher Str. 1, 
68623 Lampertheim, Vokietija.

A .Š.

SEFTYNHOS ©HIENOS
’’Pavojingas radinys“

Tokiu pavadinimu Nijolės Stabingy- 
tės straipsnis paskelbtas "Lietuvos 
aide“ 04 15.

Balandžio 13 d. į policiją pa
skambino vyriškis ir pranešė, kad 
savo namo kieme Mėnulio g. rado 
švininį strypą, kuris, kaip jam atro
do, spinduliuoja.

Policija atvyko į butą pas vy
riškį ir nustatė, kad tai iš tikrųjų pa
vojingas radinys. Pats vyriškis tvir
tino, kad atsinešė tą strypą iš kiemo 
kaip reikalingą daiktą - gal kur 
nors pritaikys. Po poros dienų iš 
vieno savo pažįstamo sužinojo, kad 
strypas gali spinduliuoti. Vyriškis 
išsigando ir iškvietė policiją, j pa
galbą policijos pareigūnams atvyko 
Priešgaisrinės apsaugos specialioji 
gelbėjimo brigada. Ji, pamatavusi 
radiacijos foną, nustatė - jis viršija 
normą 10 kartų, t. y. skleidžia 136 
mkr. per valandą. Gelbėjimo briga
da strypą nuvežė į Civilinės apsau
gos departamento saugyklas. Ten 
jis bus ištirtas.

Priešgaisrinės apsaugos departa
mento (PAD) pareigūnas D. Bu
činskas pareiškė, kad mūsų vals
tybėje iki šiol negalima išspręsti 
tokioš problemos kaip radioaktyvių 
daiktų likvidavimas. Po šio radinio 
"saugojimo“ savo bute vyriškis bu
vo patikrintas medikų, bet pavojaus 
jo sveikatai nepastebėta. (Balan
džio 19-ąją Lietuvos televizija kaip 
sensaciją pranešė prielaidą, jog tai 
dalis prieš kurį laiką iš Ignalinos 
atominės jėgainės dingusios atomi
nio kuro kasetės. Pasak televizijos, 
specialistai tiria tą prielaidą. - ELR)

Sūneli, kareivėli, Tėvynė 
šaukia“ -

taip pavadintą straipsnį paskelbė 
"Pirmadienis“ Nr. 16.

Interviu su Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities 
teritorinės gynybos rinktinės vado 
pavaduotoju vyr. leitenantu R. Jukna 
aptarti naujokų šaukimo reikalai, o 
ypač galimybė nuo karinės tarnybos 
išsisukti... Ko tik jaunuoliai nesug
alvoja: "sunkiai“ suserga, pradeda 
nešti pažymas apie mokslus įvairiose 
mokyklose, darbą teisėtvarkos siste
moje, ligotus tėvus ir pan. Bet terito
rinės gynybos štabe sėdinčius apgau
ti nėra lengva... Kitataučiai yra žy
miai sąmoningesni Lietuvos Respub
likos piliečiai - su jais nedaug sun
kumų, o lietuviai - mažiausi savo 
šalies patriotai. Į klausimą, ”ar žinote 
bent vieno Seimo nario ar ministro 
sūnų, tarnavusį ar tarnaujantį Lietu
vos armijoje?“, R Jukna atsakė: "Yra, 
bet labai nedaug“.

Straipsnyje nerašoma, ar išsi
sukinėjimų priežastimi galėtų būti 
nestatutinių santykių baimė, tik pažy
mima, jog nuo tarnybos atleidžiami 
visi besimokantys: aukštųjų, aukš
tesniųjų, proftechninių, vidurinių mo
kyklų dieninių skyrių studentai ir 
mokiniai. Pridėjus dar nesveikus ir 
turinčius socialinių problemų - būti
najai tarnybai tinkamų lieka tik 15-20 
proc. iš įrašytų karinėn įskaiton.

Amžinas biznis?

"Diena 04 13 išspausdino Petro 
Želvio straipsnį "Vėl klesti bilietų biz
nis“.

Autorius primena, jog buvo toks 
metas, kai Vilniuje tiesiog siautėjo 
geležinkelio bilietų perpardavinė
tojai. Jie "kažkokiu būdu“ (susitarę 
su kasininkėmis) išpirkdavo bilietus, 
pavyzdžiui, į Maskvą, ir paprastas 
mirtingasis kelionę į ten užsitikrinda
vo tik tiems prekeiviams sumokėjęs 
nemažus pinigus.

Padėtis pasikeitė, kai sumažėjo 
keleivių srautas (įvedus įvairius 
apribojimus, muitus, vizas). Dar 
neseniai be jokio vargo galėjai nusi
pirkti bilietą į Maskvą. O dabar? Ir 
šiandien nesunku į ją nukakti. Iš
ankstinėje bilietų kasoje (Šopeno 
gatvėje) ir Vilniaus geležinkelio sto
tyje prie bilietų kasų "kvadratiniai“ 
vyrukai siūlo bilietus į Maskvą net 
keliais litais pigiau, negu juos par
duoda kasose... Kas atsitiko? Bilie
tas į Maskvą Vilniuje kainuoja ke
liolika dolerių brangiau negu Mask
voje pirktas išankstinis bilietas iš 
Vilniaus į Maskvą. Tad atsirado 
gudruolių, kurie Maskvoje prisiper
ka pigesnių bilietų iš Vilniaus į 
Maskvą ir mūsų šalyje jais prekiau
ja, už kiekvieną uždirbdami po keli
olika dolerių (t. y. ne mažiau kaip 
50 litų). P. Želvys mano, kad šiam 
bizniui klestėti padeda bilietų kasi
ninkės (matyt, ne už dyką).

Galima įtarti, jog tuos bilietus per
ka Maskvoje ir perparduoda Vilniuje 
patys Lietuvos geležinkelininkai: 
traukinių palydovai, kiti tarnautojai. 
Mat jiems kelionė į Maskvą nekai
nuoja, vizų nereikia. O pelnas didelis.

Modernėjame...
Iki šiol Lietuvoje težinomi iš kinofilmų 
ar pasakojimų būdai pralobti apgau- 
nant draudimo kompanijas jau ima 
įsikūnyti... "Respublikoje“ 04 15 apie 
tai rašoma Olavos Strikulienės straip

snyje "Savininkas pavogė savo 
mašiną“.

Vienas vilnietis Aidas B., gyve
nantis Taikos prospekte, valstybinės 
draudimo įstaigos Prienų filiale ap
draudė savo 1990 m. laidos automo
bilį "Pontiak-Sunbind“ 46 tūkst. Lt ir 
sugalvojo dvigubai pasipelnyti. Kovo 
pabaigoje 26 m. A. B., iš anksto susi
taręs su dviem vilniečiais, - anksčiau 
teistu 21 m. A. S., gyvenančiu Švitri
gailos gatvėje, ir J. Ž. - atvažiavo į 
Kauną ir, 15 vai. pastatęs savo maši
ną judrioje A. Mickevičiaus gatvėje 
prie 30-ojo namo, inscenizavo "va
gystę“. Už pusvalandžio A. B. drau
gai, sėdę į juodos spalvos "Pontiak- 
Sunbird“ nuvažiavo nežinoma kryp
timi, o pats A. B., labai susijaudinęs 
atskubėjo į Centro policijos komisari
atą. Vilnietis aiškino, kad mašiną 
palikęs tik pusvalandžiui, ji kainavusi 
48 tūkst. Lt, taip pat labai keista, kad 
praeiviai negirdėję įsijungusios 
"Wheels“ signalizacijos. Paskelbta 
automobilio paieška, o A. B. ėmė 
tvarkyti valstybinio draudimo doku
mentus. Tik balandžio 12 d. Kauno 
VPK organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo tarnybos pareigūnams pavyko 
išsiaiškinti, kad automobilio vagystė 
- tik spektaklis. "Pontiak-Sunbird“ 
kelias dienas buvo slepiama svetima
me garaže, o vėliau sėkmingai par
duotas nenustatytam mūsų tautybės 
piliečiui. Pasak ONTT komisaro V. 
Alksnio, tai pirmas atvejis Lietuvoje, 
kai savininkas pats pavagia savo 
mašiną, kad apgautų draudimo įs
taigą.

Antri metai garažuose 
laikomi vokiečiu kariu 

palaikai
Taip vadinasi Aldonos Zinkevičiūtės 
straipsnis 04 18 "Lietuvos ryte“.

Alytaus centrinės rajono ligoni
nės garaže, sudėti į maišus, jau 
antri metai guli keli šimtai 1993- 
ųjų vasarą ekshumuotų vokiečių 
karių palaikų. Pasak nepelno įmo
nės "Palikimas“ direktoriaus J. Vo- 
ronavičiaus, su ligoninės vyriau
siuoju gydytoju J. Jakučiu pasira
šyta sutartis dėl tolesnio palaikų 
saugojimo, nes kol kas niekas ne
gali pasakyti, kada jie bus perlai
doti. Keli šimtai (ligoninės garaže 
yra apie 400 maišų su kaulais) vok
iečių karių buvo palaidoti Alytuje, 
Skardžio gatvėje. Ten buvo įreng
tos kapavietės, pastatytas kryžius - 
vieta prižiūrėta. 1993 metų vasarą j 
Lietuvą atvykę Vokietijos karių ka
pų globos sąjungos atstovai pradė
jo čia ekshumanizmo darbus. Aly
taus miesto savivaldybė skyrė ir 
vieno hektaro plotą Užupio civili
nėse kapinėse vokiečių karių palai
kams perlaidoti, tačiau atlikę eks
humavimo darbus vokiečiai išvyko, 
susitarę, kad palaikai būtų saugomi 
rajono S. Kudirkos centrinės ligo
ninės garaže. Už jų saugojimą iki 
1994 metų gegužės mėnesio buvo 
atsiskaityta avansu, o po metų ža
dėta atvykus perlaidoti palaikus ka
pinėse skirtoje vietoje.

Tačiau to padaryta nebuvo. Pa
sak dabartinio įmonės "Palikimas“ 
direktoriaus J. Voronavičiaus, taip, 
ko gero, yra todėl, kad vokiečiai da
bar jau nori turėti tris kapinynus 
Lietuvoje, kurie būtų Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje. J. Voronavičius sa
kė, kad sklypą vokiečių karių palai
kams perlaidoti yra skyrusi ir Kre
tingos savivaldybė. Tačiau ir Kretin
goje ekshumuoti palaikai laikomi 
privačiame garaže. Čia jų yra kiek 
mažiau nei Alytuje.

V. Dimas
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Seime

Prisimintas Lietuvos 
komunistų turtas

Christina Nikojaleva: ’’Norėčiau, kad 
lietuviai įveiktų nepilnavertiškumo jausmą“

** Apie dvi savaites dienraštyje 
"Respublika“ buvo skelbiamas straips
nių. ciklas "Klanas“, kuriame teigia
ma, jog buvęs Lietuvos komunistų 
partijos (vėliau - LDDP taryba) Cent
ro komiteto reikalų valdytojas A. Na
vickas, įdėjęs į verslą kompartijos pi
nigus, "plovė“ juos ir didino LKP ka
pitalą bei, kaip duodama suprasti, 
pats turėjo naudos. Dienraštis teigia: 
"Seniai Lietuvos valdžios korido
riuose nebuvo tokio sujudimo dė 
spaudos publikacijų. "Respublikos“ 
straipsnių ciklas "Klanas“ apie LKP- 
LDDP turto plovimą pradžiugino de
šiniuosius, sujudino kairiuosius“.

Būtent tuos straipsnius ir turėjo 
galvoje Lietuvos konservatorių frak
cijos seniūnas A. Kubilius, balandžio 
18 d. pasiūlęs į darbotvarkę įtraukti 
nutarimo "Dėl Seimo laikinosios 
tyrimo ir parengiamosios komisijos 
sudarymo“ projektą. A. Kubilius pa
reiškė, kad būtina sudaryti laikiną 
komisiją, kuri "ištirtų spaudoje pasi
rodžiusią informaciją apie buvusios 
LKP turto ir pinigų "išplovimą“ bei 
galimą kai kurių šiandieninių Lietu
vos aukščiausių valdžios pareigūnų 
bei Seimo narių dalyvavimą šioje 
veikloje“. Ji turėtų patikrinti, kaip 
įgyvendintas 1991 m. lapkričio 7 d. 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
priimtas įstatymas dėl LKP-TSKP ir 
buvusių komunistinių organizacijų 
turto paėmimo. LDDP frakcijos se
niūnas G. Kirkilas pasisakė prieš to
kią komisiją, nes į ją siūlyta įtraukti 
tik opozicijos atstovus. Jis perskaitė 
LDDP frakcijos pareiškimą, kurio 
kopiją su G. Kirkilo parašu atsiųsta ir 
”EL“ redakcijai. Tame rašte teigia
ma, kad "dešiniosios politinės parti
jos, kaip ir daugiau nei prieš trejus 
metus, sukėlė propagandinį triukš
mą“. LDDP frakcija aiškina nežinan
ti tolimesnio likimo LKP-TSKP tur
to, kurį inventorizavo, perėmė valsty
bės žinion ir išdalino speciali Vy
riausybės komisija, sudaryta iš tuo
metinės Aukščiausiosios Tarybos de
putatų. LDDP pareiškime rašoma, 
kad "minėtos publikacijos sukėlė tam 
tikrų abejonių dėl to, ar tuometinė 
Vyriausybė teisėtai panaudojo per
imtą turtą“, ir prašoma Vyriausybės 
kontrolės departamento dar kartą 
ištirti šį klausimą. Seimo ekonominių 
nusikaltimų tyrimo komisijos pirmi
ninkas V. Juškus pavedė Valstybės 
kontrolės departamentui iki balan
džio 25 d. patikrinti LKP turto liki
mą, todėl, jo manymu, Seimo komi
sijos nereikia. (Beje, balandžio 26- 
osios vedamajame straispnyje "Res
publika“ pastebėjo, kad V.Juškus dar 
nepradėjęs tirti "Respublikos“ publi
kacijas a priori pavadino politiniu už
sakymu. "Apie kokį Seimo ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo komisijos ob
jektyvumą galima kalbėti?!“ - klau
sia laikraštis.) Konservatorių frakci
jos seniūnas A. Kubilius teigė, kad 
pinigus LDDP plovė net Kipre, todėl 
Seimo pirmininko pavaduotojas, 
LDDP atstovas J. Bernatonis paža
dėjo atiduoti jam visą LKP turtą, kurį 
šis žmogus sugebės rasti Kipre. Ba
landžio 19 d. LDDP frakcija uždara
me posėdyje (be žurnalistų) nutarė 
nepritarti A. Kubiliaus minčiai suda
ryti specialiąją komisiją, nes Seimo 
pirmininko pavaduotojas J. Bernato
nis pateikė savo projektą: Seimo Eti
kos ir procedūrų komisijai apsvarstyti 
A. Navicko veiklą, Ekonominių nusi
kaltimų komisijai ir Valstybės kont
rolės departamentui - išsiaiškinti 
LKP turto likimą. Tą pačią dieną su
rengtoje spaudos konferencijoje bu
vęs Aukščiausiosios Tarybos komisi
jos LKP-TSKP turtui perimti pirmi
ninkas, Tautos pažangos partijos na
rys K. Grinius pareiškė, kad "Res

publikos” straipsniai ir vėlesni kai 
kurių asmenų pareiškimai rodo nepa
sitikėjimą tuometinės komisijos veik
la. Jo žodžiais, paimta 90 proc. TSKP 
turto Lietuvoje, 1991 m. sausio 1 d. 
duomenimis, - 25 milijonai rublių. 
Paimta ne tik pastatai, spaustuvės, 
viešbučiai, poilsio namai, automobil
iai, bet ir rašomosios mašinėlės, šrati
nukai. Buvęs premjeras G. Vagno
rius 1995 m. balandžio 19 d. "Res
publikoje“ teigė: "Mano manymu, 95 
proc. Lietuvoje buvusio LKP turto 
perėmė valstybė“. Balandžio 19-ąją 
"Lietuvos aide“ L.Pečeliūnienė nusi
stebėjo, kodėl 1991-1992 metais dir
busios Aukščiausiosios Tarybos ko
misijos komunistų partijos turtui pa
imti narių pasisakymai, paties "Lietu
vos aido“ straipsniai ta tema tada liko 
be jokio dėmesio.

Socialdemokratai pareiškė ketiną 
siekti viešo publikacijų apie LKP- 
LDDP turto "plovimą“ svarstymo, 
tai pavadindami "ne vien tik valdan
čiosios partijos prestižo reikalu“, nes 
"faktai kelia labai rimtą pavojų poli
tiniam valstybės stabilumui“.

Svarbiausias "Respublikos“ "Kla
no“ straipsnių veikėjas, LDDP frak
cijos Seime atstovas A. Navickas at
metė kaltinimus ir pasakė sustabdąs 
savo veiklą tiek frakcijoje, tiek parti
joje ir paprašė, kad dienraščio žinias 
tirtų teisėsaugos organai. A. Ku
biliaus pranešime teigiama, kad "da
rosi aiškus ir LDDP bandymas šį 
skandalą užgesinti, visą kaltę suver- 
čiant vien Alfonsui Navickui - tai tik 
įrodo, kad po šiuo skandalu slypi žy
miai gilesni dalykai“.

Balandžio 18 d. Seimas priėmė 
nutarimą, leidžiantį Ignalinos atomi
nės elektrinės darbuotojams pirme
nybės tvarka už investicinius čekius 
įsigyti privatizuojamos "Lietuvos 
valstybinės energetikos sistemos” 
įmonės akcijų. Tą dieną priimtas ir 
naujas Lietuvos Aukščiausiojo Teis
mo Statutas.

Balandžio 18-osios vakariniame 
posėdyje ministras pirmininkas A. 
Sleževičius pateikė parlamentarams 
54 puslapių ataskaitą apie Lietuvos 
Respublikos Seimo įstatymų ir nuta
rimų vykdymą. Ataskaitoje teigiama, 
kad Vyriausybė įvykdė visus Seimo 
nutarimus. A. Šleževičius pabrėžė, 
kad pernai infliacija buvo 4 kartus 
mažesnė nei 1993 m., iki 1995 m. 
kovo 20 d. privatizuota 81 proc. vals
tybės turto, o 1994 m. spalį pasirašius 
sutartį su Tarptautinės valiutos fondu 
Lietuva galės gauti 201 milijoną do
lerių užsienio kreditų, kurie taip rei
kalingi ekonomikai vystyti.

Balandžiol8 d. Seime priimtas 
Alkoholio kontrolės įstatymas, pa
gal kurį svaigalai Lietuvoje bus par
duodami tik nuo 11 vai. ryto, o dau
gelyje mažų kaimų ir miestelių jais 
apskritai negalima bus prekiauti. J. 
Veselkos žodžiais, tai paskatins na
minės varymą ir bobučių prekybą iš 
po skverno, todėl pinigai į jokį biu
džetą nepateks. Tą dieną Vyriausybė 
suteikė teisę trims firmoms: bendro
vėms "Bakalėja” ir "Mineraliniai 
vandenys”, bendrai Lietuvos ir JAV 
įmonei "Bennet Distributors” įvežti į 
Lietuvą iš užsienio 10 geriausių rūšių 
degtinę. Dar 11 firmų pareiškė norą 
importuoti prastesnius alkoholinius 
gėrimus, 20 firmų jau turi tiesę įvežti 
alų. Šitaip, griežtinant prekybą ir 
svaigalų įvežimą, norima pristabdyti 
plintantį Lietuvoje alkoholizną.

Balandžio 18 d priimta rezoliucija 
”Dėl Lietuvos oro erdvės kontrolės 
ir apsaugos“. Joje teigiama, kad 
Rusijos aviacijos skrydžiai Lietuvos 
oro erdvėje "kelia pavojų Lietuvos 
saugumui“.

Ona Mickevičiūtė

Atkelta iš 1 psl.

Čia Christina Nikolajevą turėjo 
galvoje moterų rankdarbius, kuriais 
jau domisi švedai, norvegai ir net 
japonai. Tiesa, dar teks taikytis prie 
jų skonio, teks daug ką keisti ir tobu
linti, bet vilčių esama. Patiko Para
mos centro globėjai ir vilniečių pro
gramos, kurios įtraukia į savo veiklą 
visokio amžiaus ir visokių polinkių 
moteris. Malonu ir tai, kad ir pačios 
Paramos centro moterys linkusios 
mokytis. Čia joms pažadėta galimybė 
pasistažuoti atitinkamuose centruose 
Vokietijoje. Beje, Christina Nikolaje
vą pasiryžusi globoti projektą, pagal 
kurį bent dešimt moterų bemaž me
tams galėtų išvykti mokytis kompiu
terių paslapčių. Gaila, jog kol kas 
neatsiranda drąsių moterų ir dar drąs
esnių vyrų, kurie imtųsi visų šeimos 
rūpesčių, kol žmonos mokysis ama
to. Tai būtų neveltui išmesti pinigai ir 
neveltui sugaištas laikas. Tos mote
rys, grįžusios į Lietuvą, pačios galėtų 
rengti kompiuterių kursus kitoms 
moterims. Esama ir daugiau sumany
mų, tik kad lietuvaitės, pasirodo, ne 
itin ryžtingos...

- Čia vėl grįžtu prie to paties da
lyko, - sakė Christina Nikolajevą. -

Pastabos paraštėje

Kas ir ką įveiks?
Prieš Velykas apsišlavėme, kie

mai lyg ir erdvesni tapo, gatvės - pla
tesnės. Nors, regis, nebūtų ko čia pui
kautis, nes nuo amžių taip būdavo: 
kaimuose merginos takelius smėliu 
barstydavo, miestuose - pernykščius 
lapus iš pakrūmių grėbdavo... Vėliau, 
keičiantis laikams, paklusdavome 
komunistinių šeštadienių talkų ragi
nimui. Kad ir burbėdami, bet eidavo
me nustatytą dieną su grėbliu ar šake 
į nustatytą vietą, nes nepaklusti bū
davo baugu, - galėjo išmesti iš darbo 
arba kitaip nubausti. Partijos pašaukti 
apsišvarindavome. Dar vėliau kilo 
nauja banga - balandis būdavo skel
biamas švaros mėnesiu, kai vienos 
talkos nebeužtekdavo, tuo labiau kad 
ir sanitarijos gydytojų būdavo bijo
masi labiau nei dabar kokios mokes
čių inspekcijos, ekonominės policijos 
ar paties prokuroro. Prisimenu tuos 
laikus, nes pati ne kartą važinėjau po 
kaimus su visokiausiomis komisijo
mis, tikrindavusiomis, kur mėšlas ne 
vietoje išverstas, kur srutos iš tvarto į 
upelį bėga...

Atkūrę nepriklausomybę, visus 
šiuos žemiškus dalykus lyg ir pamir-

Agentūra ’’Factum“, kaupianti 
įvairius rekordus, pakvietė vil
niečius ir jų svečius įsiamžinti 
prie didžiausio Lietuvoje vely
kinio margučio. Jis buvo Lietu
vos Mokslų Akademijos biblio
tekos sodelyje.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

Žmogus pirma turi pažinti save ir 
stengtis sau padėti, o tada jau ir 
pasaulis neatrodys toksai nykus.

- O koksai dabar jums atrodo 
mūsų pasaulis?

- Trumpai tariant - teikiantis vil
čių.

Kai ji pirmą kartą atvažiavo į Lie
tuvą prieš du dešimtmečius, viskas 
atrodė kitaip. Ir vilčių būta nedaug, 
kad kas nors į gerą pasikeistų. Tuo
met ji ir išsprendė sau vieną labai 
keblų klausimą - ar mokyti sūnų lie
tuviškai. O, jei būtų bent nujautusi!..

Pati Christina gimė ir užaugo 
Vokietijoje, lietuvaitės ir sentikio šei
moje. Kol tėtis buvo gyvas, namuose 
kalbėdavo rusiškai, su mama - lietu
viškai, mokykloje su draugais - vo
kiškai. Vėliau keletą metų mokėsi 
Vasario 16-osios gimnazijoje, sklan
džiai kalba ir taisyklingai rašo lietu
viškai, moka angliškai, prancūziškai 
ir itališkai. Taip jau susiklostė, kad 
visų kalbų prireikė... Christina sakė 
esanti Vokietijos lietuvių bendruo
menės narė, tik jau kuris laikas ak
tyvioje veikloje nedalyvaujanti. "Gal 
esu išdidi, gal kvietimo laukiu?“ - 
juokavo. Bet Lietuvos reikalais nuo
latos rūpinasi, pradedant Sąjūdžio 
laikus. Nemažai rašė vokiečių spau

Some, labiau rūpėjo politika, nuosa
vybės reikalai, partijų kovos ir kita. 
Tuo tarpu privatizavimo banga nu
plovė visas pirtis Alytuje, Kelmėje, 
Marijampolėje, Prienuose, Rasei
niuose, Tauragėje... Vilniuje išliko 
dvi pirtys - gal ant kalvelės buvo pa
statytos? O kai atpratome pirtyse 
maudytis, kai daugiabučiuose tik per 
didžiąsias šventes įjungdavo karšto 
vandens, atkuto niežai. Pernai, paly
ginti su 1990 metais, niežais sergan
čių padaugėjo 16 kartų, o iš viso sir
go per 17 tūkstančių žmonių.

Nepriklausomybės metais galuti
nai užgeso tokia tarnyba, kuri kas mė
nesį bent jau miestų daugiabučiuose 
ieškodavo pelių ar tarakonų, paslau
giai siūlydavo atitinkamų nuodų.

Kita blogybė - valkataujantys šu
nys ir katės. Vien pernai apdraskyta 
ir apkandžiota per 8 tūkst. žmonių, - 
tiek kreipėsi į medikus. Kiti papras
čiausiai numoja ranka, dar kiti bijo 
pasiutligės skiepų, nors paskutiniu 
metu Lietuvos medikus sušelpė ar tik 
ne Kanada naujausia vakcina, kuri 
nėra tokia atgrasi ir skausminga, kaip 
sovietmečiu vartota. Tačiau vieną 
žmogų paskiepyti nuo pasiutligės 
kainuoja apie 1300 litų. Kol kas nu
kentėjęs žmogus tų pinigų nemoka, 
kaip nemoka ir tasai, kuris laiko tą 
šunį ar katę. Arba laikė... Bet kas ši
tai nustatys. Vis daugiau nuo valka
taujančių šunų ir kačių užsikrečiama 
toksokaroze, vis daugiau žmonių ser
ga infekcinėmis ligomis - gripu, slo
ga, dezinterija, salmonelioze, trichine
lioze. Ūmias žarnyno ligas dažniau
siai sukelia prastos kokybės maisto 
produktai. Atsakomybės nejaučia nei 
didelio fabriko savininkas, nei turgaus 
moterėlė - svarbu nors kiek uždirbti, 
kad ir kokia kaina. Sveikatos centras 
nustatė, kad mikrobais užterštas pro
duktas, patekęs į parduotuvę ar val
gyklą, pasidaro sveikatai kenksmin
gesnis net dvigubai.

Daugiau nei visas dešimtmetis 
Lietuvą kamuoja trichineliozės pro
trūkiai. Vien pernai tokių atvejų būta 
vos ne 30 vietovių. Liūdniausia yra 
tai, kad sanitarijos ir higienos gydy
tojas gali tik ištirti, nustatyti užkratą, 
bet nubausti akivaizdžiai žinomą mė
sininką, kemšantį dešras užkrėsta 
mėsa, gali tik teismas. Esama patir

doje, vertėjavo mūsų atstovams Vo
kietijoje vienokiame ar kitokiame 
susibūrime. O ir dabar po keletą 
kartų per metus j Lietuvą atvažiuoja. 
Gaila, kad nedaug lieka laiko se
niems bičiuliams ir pramogai. Chris
tina stebėjosi, kad iš bibliotekų be 
jokios graužaties išmetamos... istori
jos knygos, kurių visą krūva buvo 
susirinkusi. "Argi ir vėl elgsimės 
taip, kaip buvo elgiamasi tarybiniais 
laikais?“ - stebėjosi mano pašnekovė. 
Kas dera prie šių dienų ideologijos, 
tuos istorijos faktus prisiminsime, 
kas ne - išbrauksime. Tarp kitų kny
gų Christina gavo dovanų ir pačią 
naujausią: "Lietuvos Respublikos 
Seimas 1992-1996“. Pasiunčiau jai 
vieno dienraščio papildymus šiai 
knygai. Vakaruose gal į istoriją žiū
rima kitokiomis akimis?

Šiaipjau po pasaulį Christina gali 
keliauti laisvai. Tik Lietuvon važiuo
dama turi pasirūpinti pasą ir vizą, 
nors į Lietuvą atvažiuoja ne saulėje 
kaitintis ar žemuogių rinkti mamos 
tėviškėje, o padėti Lietuvos moterims 
atsitiesti ir suvokti savo vietą pasikei- 
tusiame pasaulyje. Ką gi, gal pasikeis 
ir politikų pažiūra į tuos, kurie mums 
padeda.

Salomėja Cičiškina

ties, kai prieš porą metų Kauno mies
te ir Šakių rajone trichineliozė išvertė 
iš kojų ne vieną dešimtį vaikų ir su
augusių, kai buvo daugiau nei aišku, 
iš kur ir kas atvežė tą klastingą sals
vu dūmeliu kvepiantį dešrigalį. Pro
kuratūra, ilgai tyrusi ir ieškojusi, kal
tininkų vis dėlto nerado. Šiemet, 
prieš pat Velykas, vėl nugriaudėjo 
trichineliozė, vėl per du rajonus. Tik 
šįsyk, atrodo, patys veterinarijos gy
dytojai nepatikrino skerdienos, bet 
pažymą išrašė, jog skerdiena neuž
krėsta. Kol ligoninėje apie žmones 
įtartus susirgus gripu, tupinėjo gydy
tojai, atkakliai mėgindami išsiaiškin
ti, kodėl tas gripas toks panašus į tri
chineliozę, net pats ūkininkas, kurio 
bekonas, kaip vėliau paaiškėjo, sukė
lė tiek rūpesčių, negalėjo patikėti 
esąs apgautas. Kuom baigsis byla šį 
kartą, atspėti sunku. Gal pasirodys, 
kad tasai veterinaras visai nekaltas, 
kad tasai bekonas buvo ne bekonas, o 
šernas, taigi ir mokėti už žmonių gy
dymą nebus kam?

Kai jau prašnekome apie pinigus, 
tai verta būtų prisiminti ir tokį daly
ką. Sako, jog pernai, palyginti su 
1993 metais, Lietuvoje plaučių tuber
kulioze sergančių padaugėjo 32 pro
centais. Tuo tarpu vien tabakui žmo
nės išleido bemaž 70 mln. litų. Taigi 
tiek pinigų dūmais išrūko. O jei tuos 
pinigus būtume panaudoję sveikatai, 
viešiems tualetams, kiemams ir gat
vėms šluoti, šiukšlėms vežti, valka
taujantiems šunims ir katėms gau
dyti, pagaliau muilui pirkti, vande
niui šildyti, kad nusiprausti nors kar
tą per mėnesį dorai galėtume?.. Jei? 
Argi prie kiekvieno, perkančio ciga
rečių pakelį, sargą pastatysi? Paga
liau jei žmogus pats savęs nemyli, 
negi rimbu priversi pamilti? Tuo tar
pu iš Palangos į Anykščius su vėliava 
"Laimės žiburys“ startuoja gal de
šimt bėgikų, nuoširdžiai tikinčių į 
sveikatos žygį įtraukti visą Lietuvą. 
Gerai, kad dar esama tokių sveikos 
gyvensenos puoselėtojų. Jie nevalgo 
mėsos, taigi neserga ir trichinelioze, 
nerūko, taigi ir pinigus leidžia svei
katos labui. Belieka viltis, jog žygis - 
kas ir ką įveiks! - įsibėgės ir apims 
visą Lietuvą.

Salomėja Čičiškina
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Ir Amerikoje rupi Vilniaus krašto reikalai

Jau kelinti metai, kaip "Švenčio- 
nijos“ klubas plėtoja ryšius su tautie
čiais, gyvenančiais už Lietuvos ribų. 
Prieš trejus metus bene pirmąja mū
sų klubo viešnia tapo Petronėlė Ci- 
cėnienė. Tada ji mums pasakė daug 
naujų, įdomių minčių apie velionį 
vyrą Jeronimą Cicėną (1909-1986), 
jo veiklą, viltis, sunkumus, kovą, ligą 
ir Tėvynės ilgesį. Petronėlė savo gy
venimą dar jaunystėje susiejo su Je
ronimo Cicėno gyvenimu. Su šiuo 
daugėliškėnu ji ne tik garbingai ir 
gražiai sugyveno, bet ir visokeriopai 
jam talkino. Baigiantis Antrajam pa
sauliniam karui, Petronėlė ir Jeroni
mas su mažyte dukryte Raminta, dar 
gulinčia vežimėlyje, buvo priversti 
apleisti tėviškės padangę, jie atsidūrė 
Vokietijoje tremtinių stovykloje. Pa
sak jos, vertėsi, kaip įmanydami. Net 
tais sunkiais tremties metais Jero
nimas leido laikraštėlį, bendradarbia
vo kitoje to meto lietuvių spaudoje.

Augindama dukrytę Petronėlė tai
pogi kiek galėdama prisidėdavo prie

jo veiklos. Pasitaikius pirmai proga 
Cicėnų šeima persikėlė į Ameriką. 
Ten viską teko pradėti iš naujo. Nors 
reikėjo dirbti paprasčiausius darbus, 
kad galėtų išgyventi, bet J. Cicėnas 
nepalaidojo kūrybinių vilčių, po ali
nančio fizinio dienos darbo sėsdavo 
rašyti straipsnių, rinkti medžiagą sa
vo knygai ’’Vilnius tarp audrų“. Ji 
pirmąjį kartą išėjo Čikagoje 1953 

metais. Tai gyvais faktais paremtas 
metraštis, atspindintis Lietuvos Rytų 
okupaciją, varganą lietuvio padėtį sa
vo tėviškėje. Kadangi knyga vis dar 
mažai žinoma, nors 1993 m. ir išleis
ta Lietuvoje, priminsiu kai kuriuos 
faktus.

Pasak knygos autoriaus, Vilniaus 
krašte 1922 m. buvo išdalintos žemės 
Želigovskio kariams, pasižymėju
siems kovoje su Lietuva. Žemės gavo 
6 generolai, 7 pulkininkai, 6 majorai, 
10 kapitonų, 31 leitenantas, 10 ser
žantų, 3 eiliniai kareiviai. Be to, 
1921-1924 m. įsakymu iš Varšuvos 
buvo įkurdinta buvusių lenkų karių 
Vilniaus-Trakų apskrityje 166 ūkiuo
se, Švenčionių apskrityje 36 ūkiuose, 
Ašmenos apskrityje 41 ūkyje, Bres
laujos apskrityje - 21 ūkyje. Vadina
si, iš viso 264 ūkiuose. Vien po 1933 
metų Vilniaus -Trakų apskrityje 192 
kolonistai gavo žemės per 2000 ha. 
Žemės gavo taip pat Pilsudskio ka
riai: generolas Dab-Biemackis - Mo
lės dvaro centrą, 38 ha; pulk. A. 

Prystoras Barku dvaro centrą, 38 ha; 
gen. Tokarzewskis - Rukainių dvaro 
centre, 37 ha; mjr. Koscialkovskis - 5 
ha Vilniaus miesto ribose, Stef. Kir
tiklis (Vilniaus vaivada) - 5 ha ten 
pat; Cz. Makowskis - Zapalčių dvare 
43 ha ir t. t. (’’Vilnius tarp audrų“, 
121 psl.). Generolas Želigovskis įsi
gijo Andrejavo dvarą Turgelių vals
čiuje, be to, prisipirko žemės iki 189 
ha ’’išimties tvarka be teisinio pa
grindo“. O dvarą, kaip žinia, Želi
govskiui padovanojo vadinamasis 
Vilniaus Seimas. Ši J. Cicėno pateik
ta statistika atkleidžia tikrąjį Lietuvos 
Rytų kolonizavimo paveikslą. Visi 
tie ponai buvo ne vietiniai, o atsibas
tę iš įvairių pasviečių, jie stengėsi 
kurti didžiąją Lenkiją.

Velionio žmona, negimusi Vil
niaus krašte ir iš jaunystės nesusidū
rusi su brutalia polonizacija, tapo jos 
priešininke, kai pamatė, kaip šis 
kraštas žlugdomas, ujamas, neigiama 
jo lietuvybė.

Praėjusiais metais gruodžio mėne
sį P. Cicėnienė šventė savo 75 metų 
gimtadienį. Šia proga, nors ir pavė
luotai, mes linkime jai geros sveika
tos, sėkmės kasdieniniuose rūpes

čiuose bei siekiuose įamžinant J. Ci
cėno atminimą.

Viename savo laiške pernai ponia 
P. Cicėnienė, prieš tai apsilankiusi vy
ro tėviškėje, su širdgėla rašė: "Je
ronimo gražioji tėviškė sugriauta. Vie
nintelis išlikęs pastatas esti apleistas, 
gyvenamas namas niekieno neprižiū
rimas. Moterėlės, kurios ten jau šei
mininkės, Cicėno pagerbimu visai ne
sidomi. Pati vietovė - Dievo ir žmonių 
užmirštas užkampis. Gražusis pušynė
lis suniokotas ir niekas daugiau nepri
mena, jog čia linksmai basas bėgiojo 
mažasis Jeronimas. Tai mūsų visos 
tautos didžioji tragedija. Atėjūnai 
sunaikino mūsų gražiuosius sodžius ir 
palaužė daugelio žmonių dvasią. 
Pakeitė kraštovaizdžius, bet, ačiū 
Dievui, nespėjo sunaikinti tautos“.

Toji tautos dalis, kuri suvokia 
okupacijų padarinius, sužalotą Lietu
vos gyventojo gyvenimo būdą, drau
ge su Jumis nepraranda vilčių, jog 
mes visi drauge vis dėlto atgaivinsi
me sunykusius.

Lai globoja ir tesaugo Jus, pone 
Petronėle, Apvaizda!

Nikodemas Juršėnas
’’Švenčionįįos“ klubo pirmininkas

Škotijos lietuviai ir Vilniaus vadavimo sąjunga
Vilniaus vadavimo sąjungos įkūrimo 70-mečiui

1920 m. Lenkija užgrobė Lietu
vos sostinę Vilnių ir apie vieną treč
dalį lietuvių etnografinių žemių. 
Lietuva laukė teisingumo iš pasaulio 
valstybių, bet nesulaukė. Vaizdžiai 
apie tai prof. kun. Fabijonas Kemėšis 
rašė: ’’Mūsų, kad ir jaunutė diploma
tija dėjo visų pastangų palenkti Tautų 
Sąjungos sferas padarytą skriaudą 
atitaisyti. Buvo tai laikai, kad ne tik 
mes, bet ir daugelis kitų tautų Sąjun
gos galia dar tikėjo.

Tik kada 1923 m. kovo mėnesį 
Ambasadorių Konferencija pripažino 
Vilniaus kraštą Lenkijai ir Tautų 
Sąjunga savo tylėjimu tai patvirtino, 
mūsų visuomenei jau ėmė aiškėti, 
kad laikas bus pradėti remtis ir pasi
tikėti daugiausia savo tikrąją sostinę, 
vartojant tam visas galimas ir priei
namas padorias priemones, pirmoj 
tačiau vietoj - kultūrines“ (Židinys, 
1939 Nr. 10, p. 342).

1925 m. balandžio 26 d. buvo 
įkurta Vilniaus vadavimo sąjunga 
(toliau VVS). Jos steigėjais ir organi
zatoriais buvo daugelis to meto poli
tinių ir visuomenės veikėjų: prof. 
Mykolas Biržiška, prof. kun. Fabi
jonas Kemėšis, doc. Antanas Smeto
na, Seimo narys Stasys Šilingas, kun. 
Juozas Tumas, prof. Zigmas Žemaitis 
ir kt.

Vilniaus vadavimo sąjunga buvo 
visuomeninė, nepartinė, masinė orga
nizacija. 1937 m. ji turėjo daugiau 
kaip 600 skyrių su 25 tūkst. narių. Be 
to, prie VVS buvo jos autonominis 
padalinys - Vilniaus geležinis fondas 
(VGF), turėjęs 600 tūkst. rėmėjų, t. y. 
turinčių Vilniaus pasus asmenų.

Per savo egzistavimo laikotarpį 
(1938 m. lapkričio 25 d. sąjunga bu
vo uždrausta) ši organizacija atliko 
didžiulį darbą, telkdama įvairių pa
žiūrų bei partijų žmones vienam tiks
lui - Vilniaus išvadavimui. Į kiekvie
no lietuvio sąmonę įsišaknijo ne tik 
Vilniaus praradimo sąvoka, bet ir jo 
atgavimo idėjos. 1936 m. vienas iš 
WS veikėjų Andrius Rondomanskis 
rašė: "Dabar nėra Nepriklausomoje 
Lietuvoje tokio užkampio, nėra tokio 
tamsuolio, kur būtų Vilniaus vardas 
svetimas, kur žmonės neturėtų aiš
kaus nusistatymo, kad Vilnius reikia 
atgauti“ (Mūsų Vilnius, 1936. Nr. 1- 
2, p. 6).

WS daug prisidėjo ir prie kultū
rinio, dorovinio žmonių ugdymo.

Vilniaus vadavimo idėjos plėtėsi 
už Lietuvos ribų. Daugelio šalių 
žmonių pasisakymai, straipsniai ki
tomis kalbomis prisidėjo prie palan

kios opinijos Vilniaus vadavimo rei
kaluose.

Vilniaus vadavimo reikalams 
neliko abejingi užsienyje gyvenantys 
lietuviai. Vieni jų individualiai, kiti 
per įvairias organizacijas, treti, susi
būrę į VVS skyrius ar kitokius jungi
nius, stengėsi prisidėti prie Vilniaus 
ir užgrobtų lietuvių etnografinių že
mių išlaisvinimo darbų.

Į Vilniaus vadavimo reikalus 
plačiausia buvo įsitraukę JAV lietu
viai, kurių skaičius buvo didesnis ne
gu kitose šalyse. 1937 m. pabaigoje 
iš VVS 61 skyriaus, veikusio užsie
nyje, JAV buvo 50, Pietų Amerikoje 
- 4, Anglijoje - 4, Prancūzijoje - 1, 
Kanadoje ir Mandžiūrijoje - po 1.

Aktyviausiai Vilniaus vadavimo 
darbe reiškėsi Anglijos, tiksliau sa
kant, Škotijos lietuviai. Juos žinios 
apie Vilniaus vadavimo sąjungos 
veiklą pasiekdavo dažniau negu kitų 
šalių lietuvius. Jiems buvo girdimos 
ir Vilniaus radijo valandėlės, trans
liuojamos iš Kauno.

1931 m. iš Glasgovo VVS Centro 
komitetas gavo Prano Darkšaus 
laišką. Pastarasis kreipėsi pagalbos 
dėl VVS skyriaus įkūrimo. Gavęs iš 
VVS CK įvairios metodinės literatū
ros jis 1931 m. lapkričio 18 d. sušau
kė VVS Glasgovo skyriaus steigia
mąjį susirinkimą. Buvo išrinktas 
VVS skyriaus komitetas, kurio pir
mininku tapo pats P. Darkšus. Sky- 
riaus narių skaičius nuolat 
didėjo. 1931 m. jų buvo 23,
1934 m. - 85.

P. Darkšus prisidėjo ir prie 
VVS skyriaus įkūrimo Craig- 
neuk'e. Tas skyrius pradėjo 
veikti nuo 1933 m. vasario 5 d., 
turėdamas 12 narių. Skyriui va
dovavo angliakasys Martynas 
Glušauskas, kuris neįgudusią 
rašyti ranka, su rašybos klaido
mis laiške į VVS CK rašė: 
"man net nedrąsu, ką pradėt 
veikt“. Tačiau didelis noras 
dirbti Vilniaus vadavimo rei
kalui padėjo M. Glušauskui sėk
mingai vadovauti skyriui. VVS 
skyrius buvo įkurtas ir Bellshile.
1935 m. jame buvo 48 nariai. 
Skyriui pirmaisiais jo veiklos 
metais vadovavo dailidė Juozas 
Gečionis.

VVS skyriams Škotijoje 
būdinga tai, kad organizacijos 
nariais buvo įmonių darbininkai, 
angliakasiai bei jų šeimų nariai. 
Jei Lietuvoje ir kitose šalyse 
Vilniaus vadavimo sąjungos

nariais buvo jauni žmonės, tai Škoti
joje - vyresnio amžiaus asmenys, tu
rintys 50-60 m. Skyriai jautė didelę 
inteligentų stoką.

1936 m. VVS skyrių Škotijoje 
atstovai, susirinkę Bellshilyje, įkūrė 
VVS skyrių centrą. Jo pirmininku iš
rinko Vincą Krikščiūną, o nuo 1937 
m. Centrui vadovavo J. Valaitis.

Be minėtų VVS skyrių Škotijoje 
dar veikė VVS skyrius Londone. 
1933 m. jį įkūrė buvęs vilnietis P. 
Bulaitis. Nors Londone gyveno ne
mažai lietuvių, tačiau skyrius turėjo 
tik 35 narius, iš kurių aktyvumu 
išsiskyrė V. Sidzikauskas, 1931-1934 
m. ėjęs Lietuvos įgaliotojo ministro 
pareigas Londone ir Hagoje.

Škotijos lietuviai, nors ir neleng
vomis sąlygomis, tiukdant tarpusavio 
nesutarimams, stokojant patalpų ren
giniams organizuoti, dirbo Vilniaus 
vadavimo darbą. Juos tam paskatino 
VVS CK nario, ’’Mūsų Vilnius“ re
daktoriaus V. Uždavinio apsilanky
mai (1932, 1935 m.), o taip pat Mos- 
sendo klebono J. Petrausko įsitrauki
mas į VVS skyriaus Glasgove veiklą. 
Šio kunigo redaguojamame ’’Išeivių 
Draugas“ laikraštyje buvo skelbiamos 
žinios iš VVS skyrių Škotijoje gy
venimo. 1934 m., J. Petrauskui mirus, 
jo pareigas ėjęs kun. J. Gutauskas irgi 
prisidėjo prie VVS skyrių veiklos.

Škotijos lietuvių Vilniaus vadavi
mo darbas reiškėsi materialiai remi

VVS Glasgovo skyriaus komiteto ir šiaip ak
tyvieji nariai, kairėj su leidiniu ’’Mūsų 
Vilnius“ rankoj pirm. Pr. Darkšus, vidury p. 
Dervaitienė, toliau matyti ponai Šeduvis, 
Stanaitis, Serafinas ir kiti.

ant Vilniaus reikalus ir propagandi
nėje veikloje. Lėšos buvo renkamos 
įvairiais būdais: nario mokestis, 
aukos, VVS literatūros, Vilniaus pa
sų ir ženklelių pardavimas. Vilniaus 
pasų, ženklelių įsigydavo ne tik lietu
viai, bet ir nemažai škotų, tuo 
papildydami VVS lėšų fondą.

VVS skyriai Škotijoje kasmet pa
minėdavo spalio 9-ąją kaip Vilniaus 
netekties ir gedulo dieną. Minėjimų 
metu priimdavo rezoliucijų, atsišau
kimų, kuriuose išreikšdavo protestus 
dėl neteisėto Vilniaus užgrobimo, pa
reikšdavo užuojautų pavergtiems lie
tuviams. Ruošdami įvairius rengi
nius, siekdavo, kad jų programų tu
rinyje atsispindėtų Vilniaus krašto 
tema ir kova dėl jo. Tuo tikslu buvo 
suvaidintos S. Lauciaus dramos 
"Laisvės keliais“, "Ugninis ratas“. 
Prie renginių organizavimo daug 
prisidėjo Škotijoje gimęs lietuvių 
muzikas Edvardas Serafinas, o mate
rialiai - Julija Dervaitienė. Gai
vindami Vilniaus vadavimo idėjas, 
mūsų tautiečiai kartu gaivino lietu
vybę, stiprino ryšius su Lietuva. 
Nemažai Škotijos lietuvių korespon
dencijų buvo išspausdinta "Mūsų 
Vilnius“, ne kartą Vilniaus radijo va
landėlėse, skambėjo laidos, skirtos 
Škotijos lietuviams.

1938 m. kovo 17 d. Lenkijos ul
timatumas Lietuvai sukėlė nevienodą 
lietuvių požiūrį i Vilniaus vadavimo 

sąjungos veiklą. Vieni jos nariai 
buvo pasiryžę dar atkakliau 
kovoti už Vilniaus atgavimą, 
kiti buvo apimti pesimizmo ir 
nusivylimų nuotaikų. Tarp pas
tarųjų atsidūrė ir Škotijos lietu
viai. 1938 m. balandžio 10 d. 
VVS skyrių Škotijoje Centro 
pirmininkas J. Valaitis į VVS 
CK rašė: "Prašau man rimtai ir 
greitai pranešti, kas reikės daryti 
su VVS-gos skyriais Škotijoje. 
Nes po šių Lietuvos ir Lenkijos 
nemalonių įvykių pas mus žmo
nės taip atšalo, kad nesiduoda 
jokiai agitacijai Vilniaus atgavi
mo darbe. Sakoma: jis jau pra
rastas amžinai. O jei dar agituo
jame, tai tik keliame neapykantą 
prieš pačius lenkus ir sunkina
me lietuviams Vilniaus krašte, 
kur grėsė visai Lietuvai dar di
desnis smūgis. Tad manoma šią 
draugiją likviduoti, atsiunčiant 
Tamstoms likusius pasus ir GF 
(Geležinio fondo - N. K.) ženk
lelius. Narių mokestį, girdėjau, 
žada persiųsti kokiam labda-

ringam,tikslui Lietuvon“ (Lietuvos 
centrinis valstybės archyvas. F. 565. 
Ap. I. B. 609. L. 320).

Atsakydamas VVS CK pirminin
kas pik. J. Papečkys nurodė, kad už
megzdama diplomatinius santykius 
su Lenkija, Lietuva jokių nuolaidų jai 
nepadarė ir Vilniaus vadavimo sąjun
gos kova dar labiau reikalingesnė, 
nes darbo planai liko tie patys.

1938-1939 m. įvyko nemažai isto
rinių pasikeitimų, kurie buvo reikš
mingi ir Lietuvai. 1939 m. rugsėjo 1 
d. prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. 
Lenkija, kuri turėjo užgrobusi kaimy
nų žemes, tapo pirmąja šio karo 
auka. Jos užgrobtos žemės buvo iš
laisvintos. 1939 m. spalio 10 d. SSRS 
ir Lietuva pasirašė Vilniaus ir Vil
niaus srities Lietuvos Respublikai 
perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Są
jungos savitarpio pagalbos sutartį, 
pagal kurią Lietuvai buvo perduota 
Vilnius ir rytinių lietuvių etnografi
nių žemių dalis.

Šiandien Vilniaus kraštas išsiskiria 
įvairiataute gyventojų tautine sudėti
mi, kurioje vyrauja lenkų tautybės 
žmonės. Tautinei gyventojų sudėčiai 
įtakos turėjo 1920-1939 m. Lenkijos 
įtvirtintas šiame krašte karinis-oku- 
pacinis režimas, siekęs sulenkinti 
lietuvių, o taip pat gudų gyventojus.

Nastazija Kairiūkštytė

Protestas
Vasario 19 d. Glasgow'e VVS 

skyrius Blaivybės Dr. surengė Lietu
vos Nepriklausomybės 15 m. pami
nėjimo dieną. Programoje prakalbos, 
eilės, dainos, muzika.

Mes, nors gyvenam po Britanijos 
vėliava, bet mūsų niekas nevaržo pa
reikšti savo norus ir daryti susirin
kimus aptarti visokius reikalus.

"Mes, Glasgow'© lietuviai, pro
testuojame prieš- žiaurius lenkų dar
bus, kaipo nekaltai Bakanausko su
šaudymą ir kitus, taip pat griežtai 
protestuojame prieš lenkų sumanymą 
išparduoti Vilniaus katedros senobi
nius tautos paminklus ir brangeny
bes. Mes reikalaujame, kad mūsą 
broliai lietuviai savo gimtoje šalyje 
turėtų žmoniškas teises taip, kaip mes 
Škotijos lietuviai turime, gyvendami 
laisvoje Britanijoje“.

Parašai: F. Darkšus, Pranas Valai
tis, Jonas Pečelis.

(Juozas Bakanauskas buvo sušau
dytas 1932 10 14 apkaltinus jį šnipi
nėjimu - N. K.

Protestas išspausdintas "Mūsą 
Vilnius“, 1933 Nr. 6, p. 82.)
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Lietuviai Lvove Viešnia iš Floridos

Lvovas pasitiko apniukusiu dan
gumi ir purvinomis gatvėmis. Tačiau 
mane sutikusiųjų laukimo šypsena 
praskaidrino debesis ir vieni pirmųjų 
ištarti žodžiai: ’’Nežiūrėk žemyn, o 
žvelk į viršų“ pakeitė niūroką nuo
taiką.

Tie pasitikusieji - tai Ukrainos lie
tuvių draugijos ’’Medeina“ pirminin
kė Danutė Čiomyj bei jos pavaduoto
ja Beatričė su vyru ukrainiečiu, pa
kankamai gerai kalbančiu lietuviškai.

’’Medeina“ įsikūrė 1994 metais 
Lvove. Draugijoje dabar 36 žmonės.

O pradžia buvo tokia: iš Vilniaus, 
baigusi Lietuvos sostinės universiteto 
ekonominės kibernetikos specialybę 
ir susipažinusi su Lvovo ukrainiečiu, 
į jo gimtąjį miestą atvyko Danutė 
Noreikaitė (dab. Čiomyj) ir susimąs
tė: ’’Negali būti, kad šiame beveik 
milijoniniame mieste būčiau viena 
lietuvė“. Ta mintis nepaliko Danutės 
dieną ir naktį. Kartą, važiuodama 
traukiniu iš Vilniaus į Lvovą, susipa
žino su Beata (važiavo visą kelią be- 
sišnekučiuodamos rusiškai ir tik ne
toli Lvovo prašneko lietuviškai: taip 
jau lietuviai įpratinti buvo!).

Dviems lengviau, ir štai atsiranda 
dar du, po jų - dar. Gretos auga, kol 
galiausiai įregistruojama lietuvių 
draugija, kurios vienas iš pagrindinių 
tikslų - palaikyti lietuvybę steigiant 
sekmadieninę lietuvių mokyklą. Pra
sideda ieškojimų ir kančių keliai. Ga
vus tėvų pareiškimus, kreipiamasi į 
vieną, kitą, trečią mokyklą, bet nie
kas neskubėjo lietuvių priimti.

Galiausiai pastogę suteikia 58- 
osios vidurinės rusų dėstomąja kalba 
mokyklos direktorė Stefanija Stepa
nenko. Dviejose klasėse (vienoje - 
vyresniųjų grupė, kitoje - darželi
nukų) sekmadieniais mokomasi lietu
vių kalbos, lietuviškų dainų, prisime
nama mūsų istorija.

Lankymosi mokykloje dieną 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Siūlo šias paslaugas: 

parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 
užsako vieSbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320. 
Dėl smulkesnės 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

mokytoja Beata taisyklinga lietuvių 
kalba mokė susirinkusius sveikintis, 
parašyti sveikinimą gimimo, vardo 
dienos, Velykų proga. Geriau ar pras
čiau, bet visi kalbėjo lietuviškai. Dar
želinukų grupėje mokytoja Marina į 
vaikus prabilo spalvų kalba. Mačiau, 
kad sunku mažiukams įsisavinti 
raidelę G, besiasocijuojančią su gel
tona spalva, bet ir tas barjeras - nuo 
lengvesnio prie sunkesnio - bus per
žengtas. Suvokti žodį padeda gelto
nai spalvinamas piešinėlis.

Tokių užsiėmimų bus ne vienas ir 
ne du, ir mažiukai prašneks lietuviš
kai, kad vėliau prašnekintų vieną iš 
savo tėvelių (paprastai tik vienas iš 
tėvelių yra lietuvis).

Mokytojoms Danutei, Beatai, Ma
rinai (visos vilnietės), aukojančioms 
savo laisvą laiką, Lvovo švietimo 
skyrius atlyginimo nemoka, Lietuva - 
kol kas irgi. Priminsiu, kad Lietuvoje 
yra 4 sekmadieninės ukrainiečių mo
kyklos (2 Vilniuje, po vieną Jonavoje 
ir Klaipėdoje, 1 klasė Visagine; dau
gelį čia dirbančių mokytojų finansuo
ja vietiniai švietimo skyriai).

Mokomąja literatūra Lvove lietu
vių mokyklos mokytojos nesiskun
džia: jos parūpina Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerija. Didelę siuntą 
grožinės literatūros įteikė Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų depar
tamentas bei ’’Minties“ leidykla, o 
“Tuko“ redakcija pamalonino vaikus 
savo laikraščiu; kad vaikai nesirgtų - 
pasirūpino Vilniaus Justiniškių ir 
Lazdynų vaistinės. Reikia tikėtis, kad 
tai ne vienkartinis ryšys su Ukrainoje 
esančiais lietuviais.

Alfonsas Kairys 
Regioninių problemų ir tautinių 

mažumų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

vyriausiasis specialistas 
Autoriaus nuotr.

Vilniaus pedagoginiame universitete viešėjo Centrinės Floridos universiteto pedagoginės doktorantūros vadovė, 
ugdymo programų sudarymo ekspertė profesorė Marcella L. Kysilka. Lauktoji viešnia numačiusi konsultuoti kolegas 
mūsų šalyje, dalintis sukaupta patirtimi. Todėl buvo pasirašyta šių dviejų universitetų bendradarbiavimo sutartis. 
Planuojama keistis mokslo žiniomis, mokslininkais, studentais. įvyko pirmoji viešnios paskaita. Ji Vilniaus pedagoginio 
universiteto mokslininkus supažindino su JAV ugdymo turinio sudarymo moderniosiomis kryptimis.

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: profesorė Marcella L. Kysilka ir rektorius A. Pakerys po sutarties pasi
rašymo.

Posėdžiauja Sanryšos seimas
Balandžio 22-24 dienomis Vilniu

je vyks Vidurio Europos ir Rytų 
kraštų lietuvių bendrijų sanryšos 
seimo posėdis. Kaip ”EL“ pranešė 
Sanryšos valdybos pirmininkas A. 
Augulis, į tą posėdį atvyks Latvijos 
(Rygos, Daugpilio, Jelgavos, Liepo
jos), Estijos, Uzbekistano (Taškento), 
Moldovos, Ukrainos (Belaja Cerkov, 
Lvovo, Zaporožės, Kijevo), Baltaru
sijos (Gervėčių, Žirmūnų-Varenavo, 
Pelesos, Apso), Rusijos (Maskvos, 
Sankt Peterburgo, Bamaulo, Toms
ko, Krasnojarsko, Novosibirsko, 
Igarkos, Murmansko), Karaliaučiaus 
krašto bendrijų atstovai. Taip pat 
laukiama atvažiuojančių Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos lietuvių bendrijų 
atstovų.

Bus išklausyta Sanryšos darbų

Kaujų knygų lęntynyįę

’’Kaunas yra Kaunas“
Aloyzas Urbonas - žinomas žur

nalistas. Yra išleidęs bent dešimtį 
knygų (vienuoliktoji rengiama spau
dai). Viena iš jų - praėjusių metų pa
baigoje ’’Žuvėdros“ leidyklos išleista 
jo knygą ’’Kaunas yra Kaunas“.

Tai sunkaus žanro - interviu - 
knyga su žinomais kauniečiais arba 
su Kaunu susijusiais veikėjais: rašy
tojais, mokslininkais, politikos veikė
jais. Knygoje interviu turi aiškų auto
rinį atspalvį. Žurnalistas, bendrauda
mas su tokio masto asmenybėmis, 
privalo būti pats asmenybe. Interviu 
yra du autoriai - su tuo, su kuriuo kal
bamasi, ir tas, kuris klausinėja. Abu 
praktiškai privalo būti lygiaverčiai 
partneriai, kad pokalbis pavyktų. 
Žurnalistas privalo gerai žinoti situa
ciją, pokalbiui ruoštis, bet... retsy
kiais apsimesti, kad žino labai mažai, 
improvizuoti. Tokios žaidimo taisyk
lės. Dar vienas dalykas (atleiskite už 
nekuklumą, tačiau šių pastabų auto
riui neblogai žinomas iš praktikos) - 
tai neišsišokti su savo nuomone, nesi
stengti parodyti save.

Tos mintys kilo perskaičius A. 
Urbono ’’Kaunas yra Kaunas“. Dau
gelyje pokalbių - ypač su nepamirš
tamu, jau Anapilin išėjusiu Henriku 
Kurausku, poetu Eduardu Mieželai
čiu, žinomu politiniu veikėju ir žur
nalistu Rolandu Paulausku bei kitais 
rodo, kad A. Urbonas pagal minėtus 
parametrus sparčiai artėja prie opti
malaus varianto, tačiau... Žurnalistas 

ataskaita, lietuvių bendrijų atstovų 
pasisakymai, bus svarstomos proble
mos, iškylančios lietuvių bendrijose, 
kaip toliau palaikyti ryšius su Lietuva 
ir bendrijoms tarp savęs. Taip pat bus 
aptartos lietuvių grįžimo į Lietuvą 
problemos ir kiti gyvybiškai svarbūs 
lietuvybės išlaikymo klausimai. Atsi
žvelgiant į visuomeninių organizacijų 
įstatymą, bus svarstomi Sanryšos 
įstatai, renkami Sanryšos valdymo 
organai, priimta veiklos programa, 
aptartas Sanryšos dalyvavimas Lietu
vos bei kitų šalių visuomeninėse or
ganizacijose ir judėjimuose.

A. Augulio laiške ”EL“ primena
ma, kad Sanryša įkurta 1990 m. lap
kričio 12-16 d. steigiamojoje Vidurio 
Europos ir SSSR lietuvių konfe
rencijoje Vilniuje. Jos buveinė - Vil

visuomet rizikuoja savo paties verti
nimuose, ypač politinių įvykių ir 
politikų. Antai interviu su K. Bobeliu 
"Pasmerkti negrįžti“ yra toks dialogo 
fragmentas. Kai žurnalistas klausia, 
kodėl taip ilgai nebuvo panaikintas 
trukdantis užsieniečiams į Lietuvą 
grįžti diskriminacinis įstatymas (tur
būt pilietybės įstatymas - ELR), p. K. 
Bobelis sako:

”- Šito jūs klauskite ne manęs. 
Paklauskite buvusios Aukščiausios 
Tarybos, jos buvusio pirmininko Vy
tauto Landsbergio.

- Ačiū viešpačiui - jau buvusio. 
[...]“

Autorius gali turėti savo nuomonę 
apie gerb. V. Landsbergį, tačiau... 
kam ją taip grubokai akcentuoti? 
Norint įsiteikti pašnekovui? Tai čia - 
tik žurnalistinio meistriškumo požiū
riu; o jeigu iš esmės - V. Landsber
gis, kaip vienas iš pačių iškiliausių 
dvidešimto amžiau pabaigos politinių 
veikėjų, niekuomet nebuvo ir nebus 
"buvusiu“. Man, kaip žurnalistui, pi
liečiui, toli gražu patiko ir patinka ne 
visi V. Landsbergio poelgiai, priimti
nos ne absoliučiai visos jo mintys, ta
čiau reikia įvertinti ir gerbti asmeny
bės mastą. Kiek jis yra padaręs Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymui!

Bet kurioje kūrybos srityje, o žur
nalistikoje - ypač svarbus įdomumo 
faktorius. Kitaip - skaitytojas numos į 
straipsnį ar interviu ranka. Žurnalisti
niu požiūriu šia prasme mažiausiai 

nius, A. Jakšto 9-108, tel. 62 66 87. 
Sanryša siekia lietuvių, gyvenančių 
už Lietuvos ribų, gimtosios kalbos, 
tradicijų bei papročių, istorinės at
minties, nacionalinio savitumo išsau
gojimo ir kultūrinės sąveikos. Padeda 
norintiems grįžti į Tėvynę Lietuvą, 
prisideda prie lietuviškų mokyklų už 
šalies ribų, kultūros centrų, klubų, 
draugijų kūrimo ir veiklos. 1992 ir 
1993 m. rugpjūčio mėn. Sanryša or
ganizavo konferencijas Birštone 
("Lietuva-išeivija: ryšiai ir neišnau
dotos galimybės"). Rytų kraštų lietu
vių bendrijų atstovai pirmą kartą tu
rėjo galimybę bendrauti su Vakarų 
kraštų lietuvių bendruomenių atsto
vais, betarpiškai sužinoti apie jų prob
lemas, papasakoti savąsias.

ELI

pavykęs interviu su buvusiu LTSR 
premjeru, dabartiniu "Baltijos biržos“ 
prezidentu Vytautu Sakaulausku, gi
liausias - su buvusiu Užsienio reikalų 
ministru. Seimo užsienio komiteto 
nariu Algirdu Saudargu, o įdomiau
sias - visuomet esančiu ir būsiančiu 
rašytoju Vytautu Sirigos-Gira.

Yra dar vienas žurnalisto ir jo he
rojaus teisėjas. Bešališkas ir negailes
tingas - laikas. A. Urbonas - patyręs 
žurnalistas, nebijojo laiko teismo. 
Daug kur išlošė - bet ne visur. Ypač 
ten, kur pasidavė savo pašnekovų su
gestijai, kur norom nenorom tapo po
litiškai angažuotu. Turiu galvoje po
kalbį su premjeru Adolfu Sleževičiu
mi. Kažin, ar pamatuotas optimiz
mas, ypač premjero ir... jam pri
tariančio bei tikinčio žurnalisto?

Knyga pasižymi informatyvumu, 
o kai dėl pavadinimo... Kažin ar jis 
nėra pritemptas? Daug bendrų frazių 
apie Kauną, tačiau autentiškumo, 
detalių, charakterizuojančių kiekvie
no kalbintojo prieraišumą šiam mies
tui, nedaug. Nebent V. Sirijos-Giros 
spalvinguose palyginimuose: Gal dar 
Egidijaus Bičkausko sarkazme...

Gal autorius tęs savo idėją, supa
žindindamas su iš kitų miestų kilu
siomis įdomiomis asmenybėmis, gy
venančiomis ir turinčiomis realią vie
nokią ar kitokią įtaką Lietuvos gyve
nime? Nejaugi vertinsime tik po mir
ties.

Rimantas Šinkūnas

5



6 EUROPOS LIETUVIS 1995 m. balandžio 22-28 d. Nr. 17 (2355)

Be užsieniečių paramos 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 

būtų labai sunku

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovas R. Budrys (iš kairės), K. Liper- 
tas ir G. Liubkeris (Gerd Lūbker). Leono Vasausko nuotr.

Kalinių daugėja, kalėjimų - ne

Daugiau kaip šimtas Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos gai
lestingųjų seserų per metus pas savo 
globotinius lankosi apie 13 tūkst. kar
tų. Ligoti seneliai, invalidai, vieniši 
su negalia žmonės namuose sulaukia 
medicininės pagalbos, seselės juos 
paguodžia, padeda buityje. Supranta
ma, tokiems vizitams reikia vaistų, 
slaugymo priemonių. Žinant mūsų 
sveikatos apsaugos galimybes, aišku, 
kad gailestingosios seserys susiduria 
su nemažais sunkumais. Jei ne kitų 
šalių labdara, verstis ypač būtų keblu. 
Pavyzdžiui, Švedijos Ostergotlando 
srities Raudonasis Kryžius ne tik fi
nansiškai remia mūsų šalies gailestin
gųjų seserų programų, bet ir teikia ki
tą humanitarinę pagalbą - labiausiai 
vargstantiems seserų globotiniams 
atsiunčia rūbų, maisto produktų. Ši 
sritis, taip pat dar keturios sritys re
mia Vilniaus 3-ąją specialiąją inter
natinę mokyklą, aklųjų ir silpnaregių 
darželį, įvairių dovanų sulaukia Kau
no, Alytaus, Biržų, Anykščių rajonų 
Raudonojo Kryžiaus komitetai. Vais
tais gailestingąsias seseris aprūpina 
Kanada.

Neseniai Vilniuje vyko tarptauti
nis seminaras, kuriame aptarta Lietu
vos ir Švedijos bei Norvegijos Rau
donųjų Kryžių bendradarbiavimo 
plėtra. Prieita išvados, jog kur kas 
naudingiau, kai draugauja atskiri 
miestai, apskritys.

- Bendradarbiavimas turėtų būti 
naudingas abiem pusėm, - seminare 
kalbėjo Švedijos Raudonojo Kry
žiaus centro komiteto darbuotojas 
Peras Ivarsonas. - Mums turi rūpėti 
ne vien materialūs dalykai. Svarbu 
analizuoti draugijų veiklą, dalintis 
patyrimu, sužinoti, kaip rinkti lėšas 
įvairioms programoms įvykdyti. Ši
taip bendraudami stiprinsime visą 
humanitarinę bendriją.

Pirmosios regionų poros atsirado 
būtent šiame susitikime. Prasidėjo 
pokalbiai, nuvykta į svečius. Šilutėje 
lankėsi Švedijos Kronobergo srities 
atstovai, į Šiaulius važiavo svečiai iš 
Kristianstado, į Alytų ir Marijampolę

Skautai aiškinasi santykius
"Jokio skilimo tarp skautų nebu

vo. Lietuvos skautų sąjunga (LSS) ir 
toliau gyvuoja, o kiti, nesąžiningi 
organizacijos nariai, norėję įkurti 
naują organizaciją - Lietuvos skauti- 
ją, iki šiol taip ir nepajėgia Teisingu
mo ministerijoje įregistruoti savo 
organizacijos“, - Eltai pasakė Lietu
vos skautų sąjungos Garbės teismo 
pirmininkė Koletą Jurskienė.

K. Jurskienė sako, kad keturi Lie
tuvos skautų sąjungos nariai: kaunie
čiai Ričardas Malkevičius, Feliksas 
Šakalinis, Valdas Rakutis bei Pijus 
Ambrozaitis iš Klaipėdos "nuolat 
trukdė dirbti, visai nekreipė dėmesio į 
senųjų skautų pasiūlymus, patarimus“.

Todėl Lietuvos skautų sąjungos 

- Norvegijos Hordalando ir Vestfoldo 
sričių Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jai. Nemaža tarptautinio seminaro 
dalyvių grupė pabuvojo Raudonojo 
Kryžiaus Vilniaus miesto komitete.

Glaudžius ryšius su Švedijos Ore- 
bro sritimi užmezgė Lietuvos invali
dų draugija. Jai buvo pažadėta nema
ža labdara: slaugos priemonių, funk
cinių lovų, specialių liftų invalidų bu
tuose. Kad parama žmonėms su ne
galia labai reikalinga, Orebro Raudo
nojo Kryžiaus atstovai Hakan Jemse 
ir Torbjornas Pedersenas įsitikino ap
silankę Vilniaus Santariškių univer
sitetinės ligoninės fizinės medicinos 
reabilitacijos centre.

Netikėtos, bet didelės ir malonios 
dovanos Lietuvos Raudonasis Kry
žius sulaukė iš Vokietijos. "Europos 
lietuvyje“ jau buvo rašyta apie Klau
są Lipertą, Diepholco miesto moky
toją, kuris pokario metus praleido 
Varėnos rajono Pamūšiu kaime. Čia 
jį, karo pamestinuką, priglaudė Lie
tuvos ūkininkai. Atsidėkodamas už 
globą, K. Lipertas daug sykių atvežė 
į mūsų šalį labdaros krovinių, padėjo 
ligoninėms, senelių namams, Pamū
šiu kaimo žmonėms.

Apie K. Liperto gerumą sužinojo 
buvęs lakūnas Gerdas Liubkeris 
(Gerd Lūbker). Jis irgi panoro padėti 
Lietuvai. Neseniai jiedu lankėsi 
mūsų krašte ir Raudonojo Kryžiaus 
respublikiniame komitete sudarė 
labdaros sutartį. G. Liubkeris paža
dėjo iš savo asmeninių santaupų 
(keliasdešimt tūkstančių markių) 
mokėti Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus 15 gailestingųjų seserų atlygi
nimus, parengti 10 seserų instrukto
rių. Naujosios gailestingosios sese
rys galės globoti nemažą skaičių se
nelių, invalidų. O tokios paramos 
Lietuvoje laukia apie 30 tūkst. žmo
nių. Beje, Heikė Liubker, Gerdo 
žmona stomatologė, įteikė brangią 
dovaną Kauno akademinėms klini
koms - jos gavo modernių stomato
logijos įrenginių.

Algimantas Jazdauskas

Garbės teismas, vadovaujamas K. 
Jurskienės bei teismo narių skautės, 
politinės kalinės ir tremtinės Nata
lijos Pupeikienės ir pusskautininkio 
Petro Daunoravičiaus, už neskautišką 
veiklą juos pašalino iš Lietuvos skau
tų sąjungos. Tiesa, kaip pripažino K. 
Jurskienė, į teismo posėdį pašalintieji 
neatvyko.

Lietuvos skautuos Kauno krašto 
seniūnas Feliksas Šakalinis Eltos ko
respondentei tvirtino, kad "dabartinė 
Lietuvos skiAitų sąjungos veikla prieš 
juos - šmeižto ir šantažo kampanija“.

Ojų Skautijos organizacijos veik
loje, anot Kauno krašto seniūno, da
lyvauja daugiau nei pusantro tūks
tančio narių, praneša ELTA

Lietuvos kalėjimai panašūs į už
delsto veikimo bombas, mano Vi
daus reikalų ministerijos Pataisos 
darbų departamento direktorius J. 
Blaževičius. Mat nors spauda ir kalti
na teisėsaugos organus, kad vis dau
gėja nusikaltimų, o policija visai ne
gaudo juos įvykdžiusių asmenų, vis 
daugėja sulaikytų, suimtų, nuteistų ir 
įkalintų žmonių. 1990 m. įkalinimo 
vietose gyveno 8,5 tūkstančio, 1993 
m. - apie 10 tūkstančių, 1994 m. - 13 
tūkstančių. Prognozuojama, kad 
1995 m. "sėdės“ apie 18 tūkst. nusi
kaltusių žmonių. Daugėja sunkių nu
sikaltimų: tyčinių žmogžudysčių, 
stambių ginkluotų apiplėšimų, orga
nizuotų didelių grupuočių nusikalti
mų, dažnai pasigirsta net žodis "ma
fija“, todėl ir nuteistųjų kalėti ilgesnį 
laiką vis daugiau. Visiems jiems iš
laikyti reikalingi pinigai, kurie skiria
mi iš valstybės biudžeto. Tačiau Lie
tuvos kalėjimai tebėra tie patys ir to
kie patys, kaip prieš 5 ir prieš 10 me
tų. Naujiems reikia ypatingai didelių 
lėšų, nes tektų statyti pagal visus 
šiuolaikinius pasaulio standartus, 
turint galvoje apsaugos, signalizaci
jos ir stebėjimo sistemas ir kalinių 
buities bei poilsio sąlygas. Beje, dau
gumai kalėjimas - amžinos atostogos, 
nes dirbti nėra kur ir nėra ką daryti. 
Buvusioje Sovietų Sąjungoje privalė
jo dirbti visi, išsisukti nuo darbo bū
davo laimė. Dabar Lietuvos kalėji
muose dirba vos apie 30 procentų nu
teistųjų. Dažniausiai tai aukštos kval
ifikacijos darbininkai, žmonės, turin
tys laisvėje šeimas.

Ir verčiasi kalėjimų gyventojai 
kuo išmano, bet didėjant nedarbui, 
bankrutuojant ir užsidarant vis dides
niam skaičiui įmonių ir gamyklų, ka
liniams niekas neduoda užsakymų. 
Kybartų pataisos darbų kolonijoje 
kurį laiką buvo virinami seifai, Pra
vieniškių sustiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijoje gaminami papūgėlių 
lesalo briketai. Dėl to teko pasirašyti 
sutartį netgi su viena Vokietijos fir
ma, iš kurios atgabenamas lesalas ir į 
kurią išvežami gatavi gaminiai. Lie
tuvoje yra 13 įkalinimo įstaigų. Pagal 
Lietuvos teisinę reformą jų reikėtų 
dar 22. Tai kainuotų apie 2 milijardus 
litų, o statybos būtų baigtos po 15 
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metų. Jei tuo metu nusikalstamumo 
banga krašte neatslūgtų, tai ir visų 35 
įkalinimo įstaigų galėtų būti per ma
žai. Ypač sunku dėl to, kad Lietuvoje 
retai taikomas amnestijos įstatymas, 
mano J. Blaževičius. Taip daroma 
daugelyje Vakarų šalių - įkalintieji, 
atsižvelgiant į jų nusikaltimą ir el
gesį, paleidžiami į laisvę visam arba 
sąlyginai, paliekant policijos priežiū
rą. Deja, teigia Pataigos darbų depar
tamento direktorius, Lietuvos visuo
menė dar nepasirengusi amnestijoms; 
tam nepritaria ir valdžia, raginanti 
taikyti nusikaltėliams kuo griežtesnes 
priemones ir bausmes. Lietuvos Pre
zidentas specialiais dekretais jau pa
leido į laisvę apie 10 žmonių, kai 
kam turėtų būti sumažintas bausmės 
laikas. Kalėjimuose tebėra žmonių, 
kurie pagal buvusius LTSR įstaty
mus nubausti už perpardavimą, vadi
namąją spekuliaciją, yra ir valsty
binio (visuomeninio) turto grobsty- 
tojų. Departamentas, gavęs įkalintojo 
malonės prašymą, atsižvelgdamas į 
kalėjimo administracijos pateiktas 
žinias, rengia medžiagą Prezidentū
rai, pateikia charakteristiką, specia
lius dokumentus. Beje, Lietuvos ka
lėjimuose yra apie 20 žmonių, nuteis
tų kalėti iki gyvos galvos. Bet ir jų 
likimas, atsižvelgiant į gyvenseną ir 
elgesį, po 10 metų Prezidento dekre
tu gali būti pakeistas. Yra ir tokių 
recidyvistų, kurie praleido kalėjimu
ose po 40 metų su nedidelėm "eks
kursijom“ į laisvę. Pasibaigus įkalini
mo laikui, jie būdavo paleidžiami, 
tačiau išėję neturėdavo nei gyven
amosios vietos, nei lėšų, nei šeimų, 
nei darbo, todėl galbūt netgi tyčia 
nusikalsdavo, kad grįžtų į jiems 
įprastą aplinką, kur buvo aprengti, 
turėjo gultą ir netgi būdavo neblogai 
pamaitinti. Dabar, pasikeitus sistemai 
ir gyvenimo sąlygoms, paleisti į 
laisvę tokie kalėjimų senbuviai tikri 
nežinotų ko griebtis. Ypač bloga tai, 
kad ir pašalpas jie vargu bau gaus, 
juolab Lietuvoje nėra buvusių kalinių 
reabilitacijos ir įdarbinimo sistemos, 
neveikia žmogaus teises saugantys 
įstatymai. Tiesa, atgavus 
Nepriklausomybę, Lietuvos įkali
nimo įstaigose nebeliko daugybės ap
ribojimų. Kaliniai gali auginti 

plaukus (seniau priverstinai skusdavo 
plikai), turėti laikrodžius, tranzisto
rius ir netgi televizorius. Už turimas 
specialioje kalėjimo sąskaitoje lėšas 
gali pirkti maistą, išskyrus alkoholin
ius ir spirito gaminius, narkotikus, 
medikamentus. Taip pat neleidžiama 
turėti jokių ginklų, dauginimo ir ko
pijavimo aparatų, cheminių medžia
gų, fotomedžiagų ir pan. Kalėjimuo
se dažnai sėdi kai kuriems dalykams 
tikrai gabūs žmonės, kurie dolerį ar 
litą ant paprasto popieriaus taip dai
liai nupiešia ir nudailina, netgi van
dens ženklus nupiešia, kad tik spe
cialistai atpažįsta klastotes. Tokiai 
"kūrybai“ reikia ne tik priemonių ir 
laiko (kurio užtenka), bet ir sąlygų. 
Bet apie kokias sąlygas galima kal
bėti, kai, pavyzdžiui, Pravieniškių 
kolonijoje, kur kalinami pirmą kartų 
nusikaltę asmenys, yra apie tūkstantį 
vietų, o ten laikoma per 2 tūkstan
čius. Panevėžio kolonijoje, kur gy
vena nusikalstamu keliu pasukusios 
mūsų krašto moterys, jų yra 2 kartus 
daugiau, negu numatyta pagal nor
mas. Sovietiniais laikais kaliniui bu
vo skiriami 2 kvadratiniai metrai, 
dabar mūsų šalies kalėjimuose - po 
1 m2, todėl statomi dviejų aukštų gul
tai, bet gali tekti statyti netgi po 3 
aukštus. Antai Lukiškių tardymo izo
liatoriuje laikomi nenubausti, bet 
kaltinami žmonės. Jie sėdi po du, tris 
mėnesius, laukdami teismo. Jų gyve
nimo sąlygos blogesnės nei nuteistų
jų, nes 8,5 m2 kameroje stovi 6 lovos, 
o laikoma 11-12 žmonių. Taigi vieni 
miega ant cementinių grindų, kartais 
gulamasi pamainomis. Per porą mė
nesių tokie sulaikyti asmenys dažnai 
pasiligoja. Prokuratūroms, žinoma, 
patogu laikyti tuos asmenis, kaip sa
koma "po ranka“, prireikus netenka 
jų ieškoti, bet šitaip pažeidžiamos 
žmonių teisės.

Kalėjimų viršininkai skundžiasi, 
kad neturi kuo maitinti žmonių. 
Kalinius saugančių pareigūnų atly
ginimai taip pat dar labai menki.

Ateityje dar papasakosime apie 
linksmesnes kalėjimo gyvenimo 
akimirkas: slapta įvežamą alkoholį, 
pasimatymus, vestuves, veikiančius 
maldos namus.

Ona Mickevičiūtė
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Žydų gelbėtoja iš nacių pragaro
Daugelis yra girdėję apie neseną 

Steven Spielberg kinojuostą ’’Šindle- 
rio sąrašas“ (“Schindler's List“), su
silaukusią tarptautinio pripažinimo. 
Joje remiantis dokumentine medžia
ga pasakojama apie žydų genocidą 
Antrojo pasaulinio karo metais. Kaip 
pranešė Vatikano radijas, neseniai 
bendroje audiencijoje Vatikane šven
tojo Petro aikštėje popiežius Jonas 
Paulius II trumpai sustojo prie invali
do vežimėlyje sėdinčios 87-eiių metų 
moteriškės, ją palaimino ir pasakė: 
’’Puikiai žinau, kas esate ir ką esate 
nuveikusi“. Ta moteris - tai Emilie 
Schindler. Tai Popiežiaus pareikštas 
dėkingumas už jos žygius gelbėjant 
žydų tautybės žmones nuo nacių ge
nocido pragaro. Labiausiai Emilie 
Schindler atmintin įstrigęs epizodas 
iš 1945 metų sausio, kai prie jos vyro 
fabriko vartų buvo paliktas traukinio 
sąstatas su žydais darbininkais. Ter
mometras rodė - 30, užšalo gyvulinių

Černobylis liko Lietuvoje ilgam
Prieš devynerius metus, balandžio 

pabaigoje, visas pasaulis įsidėmėjo 
Černobylio pavadinimą. Beveik 7 
tūkstančiams Lietuvos vyrų jie įsirė
žė į atmintį ir į kraują - tikrąja to žo
džio prasme. Per tą laiką 184 vyrai 
iškeliavo Anapilin, dar 17 - neištvėrė 
įtampos ir pasitraukė ten savo noru, 
146 sunkiai serga ir pripažinti invali
dais.

Nedidelis Ukrainos miestelis Čer
nobylis, kurio pavadinimas įėjo į pla
netos pavojingų reiškinių istoriją gre
ta Hirosimos ir Nagasakio, yra maž
daug per 500 km nuo Lietuvos sie
nos. Priminsiu, kad tą 1986-ųjų ba
landžio 26-osios naktį 1 vai. 23 min. 
nugriaudėjo du sprogimai, nuplėšę 
nuo redaktoriaus apsauginį 16 000 to
nų sverianti stogą. Iš reaktoriaus pra
dėjo veržtis garai, dūmai, radioakty
vios medžiagos. Kenksmingas debe
sis pakilo į 1,5-2 km aukštį ir nuplau
kė per vakarinę Sovietų Sąjungos dalį 
- dabartinę vakarų Ukrainą - į Rytų ir 
Vakarų Europą. Vėjo genamas jis 
praskriejo virš Lietuvos, Baltarusijos, 
pasiekė Lenkiją, Vokietiją, Latviją ir 
Estiją. Radioaktyvios medžiagos pa
teko į Švedijos, Norvegijos, Suo
mijos, Rumunijos, netgi Austrijos ir 
Italijos dirvą bei vandenis.

Pakilęs iš IV bloko pirmasis debe
sis buvo nevienintelis, mat iš sprogu
sio reaktoriaus radioaktyvios medžia
gos veržėsi 10 dienų - iki gegužės 
10-osios, ir niekas negalėjo jų iš
vengti. Radiacija pačiame Černoby
lyje siekė 10 000 radų arba 1000 
grėjų (Gy) per valandą. Iš debesų ir 
lietaus kenksmingos medžiagos pate
ko į dirvą plote, kuriame gyvena 4 
milijonai žmonių, nors ir nestipriai, 
bet palietė apie 202 milijonus Euro
pos gyventojų. Antai daugelyje Lie
tuvos rajonų jau praėjus keliolikai 
valandų po sprogimo buvo užfiksuo
tas 30-40 mikrorentgenų per valandą 
radioaktyvumas, o normalus turėjo 
būti 10-12 mikrorentgenų. Radioak
tyvusis fonas Lietuvoje, keičiantis 
orams, vėjo krypčiai, radioaktyvių 
kritulių kiekiui, formavosi 30 dienų. 
Taigi bent po kruopelę radiacijos 
tuomet gavome visi.

Bet minėti 7 tūkstančiai 20-50 
metų amžiaus Lietuvos vyrų, dau
giausia - statybininkų, priklauso va
dinamajai antrajai apšvitintųjų gru
pei. Iš visos buvusios SSSR į Čer
nobylio zoną buvo suvežta 600 tūkst. 
žmonių, kurie turėjo likviduoti avari
jos padarinius jau hermetizavus reak
torių storiausiu boro, švino, molio ir 
dolomito sarkofagu. Niekas neklausė 
darbininkų, kuo jie serga, ar turi 
vaikų, ar nori dirbti tokioje pavojin
goje vietoje, jie buvo suvaryti kaip 
vergai, be normalaus maisto ir apsau
gos priemonių. Iš pradžių neturėta 

vagonų durų užraktai, o viduje - tik 
skarmalais apsirengę darbininkai. 
Moteris nujaučia tragediją ir liepia 
acetilenu pjauti vagonų užraktus. 
Vaizdas atidarius vagonų duris su
krečiantis - sušalusių lavonų krūvos, 
bet kai kurie žydai darbininkai dar 
rodė gyvybės ženklus. Moteris ne- 
gaišdama organizuoja gelbėjimo dar
bus, gyvuosius gabena į fabriką, juos 
gydo. Už išgelbėjimą jai amžinai liko 
dėkingi per šimtą žydų darbininkų.

Apsilankymas Romoje - tai pir
moji Emilie Schindler kelionės stotis. 
Argentinos ambasadoje prie Šventojo 
Sosto (Emilie Schindler jau beveik 
40 metų gyvena Argentinoje) sureng
toje spaudos konferencijoje ji sakė, 
jog ketinanti vykti toliau į Vokietiją 
ir į Jeruzalę. Nors jautėsi šiek tiek 
nejaukiai blyksinčių fotoaparatų ir te
lekamerų akivaizdoje, Emilie Schind
ler, nepaisant ir pagarbaus amžiaus, 
gyvai atsakinėjo į žurnalistų klausi

netgi reikalingų dozimetrų. Kai kas 
iš tų Lietuvos gyventojų praleido 
Černobylio zonoje didesnę 1986- 
1988 metų dalį. Grįžę namo šie žmo
nės atsivežė černobiliečių vardą. 
Nesulaukdami jokios buvusios SSSR 
pagalbos, jie subūrė draugiją ’’Ra
diati“, kurios centras įsikūręs Kaune. 
Jų pastangomis atsirado ir speciali 
gydymo įstaiga - Černobylio centras, 
įkurtas 1991 m. sausio 1 dieną, nes 
reikėjo teikti tai grupei nukentėjusių 
žmonių kuo geresnę medicinos pa
galbą. Pasak jo vadovės Aušrelės 
Kesminienės, Centras niekada netaps 
moksliniu centru, nes jo tikslas - 
praktinė pagalba. Juolab - Lietuvoje 
nėra nei pasaulyje naudojamos spe
cialios aparatūros radiacijos povei
kiui tirti, nei specialistų.

Kaipgi dabar gyvena Lietuvos 
čemobyliečiai, pasiteiravome gydy
tojos A. Kesminskienės. Ją sutikome 
nedideliame kabinete, apsikrovusią 
medicinos dokumentais ir muitinės 
deklaracijomis. Mat artimiausiomis 
dienomis į JAV Pitsburgo universite
to laboratoriją reikia nusiųsti 1986- 
1988 metais Černobylyje dirbusių 
600 vyrų kraują. Pagal ląstelių paki
timus biodozimetrijos metodu bus 
bandoma apytiksliai nustatyti buvu
sią apšvitos dozę. Prie kraujo mėgi
nio turi būti pridėtos kuo tikslesnės 
žinios apie šeimos ligas, profesiją, 
ankstesnius iki Černobylio susirgi
mus. Visa tai žinodami Pitsburgo 
mokslininkai, dirbantys pagal JAV 
nacionalinio vėžio instituto programą 
ir vadovaujami dr. W. Bigbee, ketina 
padaryti tai, ko nepadarė sovietiniai 
darbdaviai - nustatyti pirminę radia
cijos dozę. Pagal ją bus įmanoma 
prognozuoti galimas ligas, jų eigą, 
paskirti profilaktines priemones, gy
dymą. Pitsburgiečiai ketina nemoka
mai patikrinti visus 7 tūkst. Lietuvos 
černobyliečių bei daugiau nei 12 
tūkstančių Latvijos ir Estijos gyven
tojų, kurie priverstinai irgi dirbo Čer
nobylyje. Nemokamus tyrimus Čer
nobylio centrui atlieka Lietuvos vė
žio registras. Vilniaus universiteto 
Ekologinės genetikos laboratorija 
tiria Centre besigydančių žmonių 
chromosomas.

Japonijos ir JAV mokslininkai už
terštų Japonijos teritorijų gyventojus 
tiria jau 50 metų, siekdami nustatyti 
jonizuojančios radiacijos poveikį ilgą 
laiką gaunant mažą radiacijos dozę. 
Tik po 40 metų pavyko nustatyti 
kiekvieno japono individualią ap
švitos dozę. Todėl dabar labai sunku 
pasakyti, kokios Černobylio avarijos 
pasekmės yra arba gali būti Lietu
voje. Juk su lietumi į dirvą pateko ne 
tik radioaktyvių medžiagų, bet ir švi
no garų. Nors šalyje nėra priemonių 
padidintam švino kiekiui organizme 

mus. Apie savo amžinos atminties 
vyrą Oscar, tapusį pagrindiniu Ste
ven Spielberg kinofilmo herojumi, 
bevelijo nekalbėti, sakydama, jog no
ri pasilaikyti sau atmintį apie jį. Te- 
prasitarė, kad jos vyras buvo gražes
nis nei aktorius, vaidinęs jį Spielber- 
go kinofilme. Apie patį kinofilmą 
’’Šindlerio sąrašas“ vaizduojamų įvy
kių betarpiška dalyvė ir liudininkė 
Emilie Schindler atsiliepė šiltai, sa
kydama, kad jis gerai sukurtas ir at
spindi tiesą, nors kai kada realybė 
buvo nepalyginamai žiauresnė. Spau
dos konferencijoje kažkam ją pavadi
nus didvyre, absoliučiai nesutiko su 
šiuo titulu, sakydama: ’’Esu katalikė 
ir pirmiausiai esu įsisąmoninus du 
dalykus: nėra žmonių, turinčių dau
giau teisių negu kiti žmonės; negai
lint jėgų privaloma padėti kiekvie
nam žmogui, nepaisant jo rasės ar 
religijos“.

VAR

nustatyti, žinoma, kad švinas nėra ne
kenksmingas. Centro vadovė pasakė 
negalinti teigti, kad Lietuvoje skydli
aukės vėžio ir panašių su radioakty
viąja jonizacija susijusių ligų padau
gėjo, ir būtent dėl prieš devynerius 
metus įvykusios avarijos. Vėžiniams 
susirgimams formuotis reikia ilges
nio laiko tarpo, tad palyginus 1985 ir 
1995 metų šių ligų skaičius nepaste
bėta, kad kraujo vėžio būtų ypač stip
riai padaugėję.

Gydytoja A. Kesminienė liūdnai 
juokauja, kad į jų polikliniką čemo
byliečiai ateina netgi gavę slogą. 
Jiems norisi pajusti užuojautą, žmo
gišką šilumą, o Centro gydytojai yra 
tikrai rūpestingi, nuoširdūs, gailestin
gi. Viena, ko negalima išgydyti, yra 
čemobyliečio prichologinė trauma, 
nes tie žmonės serga radiofobija. 
Daugiau nei pusė buvusių čemoby- 
liečių jaučia nuolatinę mirties baimę. 
Jie sako esą kaip AIDS viruso nešio
tojai, suprantantys, kad yra pasmerk
ti. Tačiau net ir atlikus daugybę tyri
mų, kokius tik sugebėjo organizuoti 
Černobylio centras, nėra tikrų žinių, 
kuris, kada nuo ko susirgo ir ar tai 
pavojinga gyvybei. Centro gydytojai 
neturi mokslininkų etatų, tačiau jie 
palaiko ryšius su daugybe panašių 
gydymo ir mokslo įstaigų buvusioje 
SSSR ir kitose šalyse, savo noru 
kaupdami kuo daugiau žinių ir siek
dami kuo geriau pagelbėti nukentėju- 
siems likviduojant visiems pavojin
gus atominės elektrinės avarijos pa
darinius. Nuo 1991 metų čemobylie
čiai gauna nemokamų vaistų, kvalifi
kuotą pagalbą, sutinka dalyvauti su- 
dėtingiausuose tyrimuose. Pavyz
džiui, Centre buvo nustatyta, kad 
Černobylyje dirbo opaligėmis, virški
nimo ir kitomis ligomis sergantys 
žmonės, ilgą laiką maitinti tik kon
servais. Vienas Lietuvos gyventojas 
pateko į pavojingą zoną vos persir
gęs gelta. Grįžus namo, jo sveikata 
labai pablogėjo.

Čemobyliečiai norėtų pagerinti 
gyvenimo sąlygas, kartais jie gauna 
stambių vienkartinių išmokų. Eks
pertų komisijai nustačius, kad ligai 
įtakos turėjo darbas Černobylyje, liga 
prilyginama suluošinimui sovietinėje 
kariuomenėje, tačiau atsižvelgiama ir 
į ligos pasekmes. Neinvalidas gau
na 24 minimalių gyvenimo lygių 
(MGL) dydžio pašalpą, III grupės in
validas - 36 MGL, II - 48 MGL, I - 
60 MGL, po mirties šeimai ir arti
miesiems išmokama 120 MGL dy
džio kompensacija. Tai gali būti 10- 
12 tūkstančių litų. Tačiau žmogaus 
nesugrąžinsi.

Tai tiek trumpai galima papasa
koti apie tai, kaip gyvena visai Euro
pai pavojingos avarijos likviduotojai.

Ona Mickevičiūtė

Neseniai Kaune gyvenanti Jaunutė Darienė, legendinės "Lituanicos“ 
vieno iš šauniųjų sakalų Stepono Dariaus žmona, paminėjo 100-ąsias gi
mimo metines. Tos gražios sukakties proga ją aplankė ir pasveikino pa
saulinio garso lakūnas-bandytojas Jurgis Kairys su žmona Birute.

Ramūno Guigos (ELTA) nuotr.

Sportas
7 Lietuvos boksininkai - 

j Berlyną
Gegužės 6-15 dienomis Berlyne 

įvyks pasaulio bokso čempionatas. 
Jame Lietuvai atstovaus 7 sportinin
kai: Vidas Bičiulaitis (57 kg), Ro
bertas Nomeika (63 kg), Europos 
čempionas Vitalijus Karpačiauskas 
(67 kg), Stasys Balčiūnaitis (71 kg), 
Europos jaunimo čempionato prizi
ninkas Žydrūnas Bernatonis (75 kg), 
Jonas Dambrauskas (91 kg) ir pa
saulio pirmenybių prizininkas Gitas 
Juškevičius (daugiau kaip 91 kg). 
Beje, pastarasis šiemet viešėdamas 
Londone bendravo su ten gyvenan
čiais lietuviais, apie tai rašė ”EL“.

A. Sabonio komanda - 
čempionė

Madrido ’’Realas“, kuriame žai
džia Arvydas Sabonis, atšventė per
galę prieš Pirėjaus ’’Olimpiakoso“ 
komanda Saragosoje. Ispanų klubo 
krepšininkai varžovus nugalėjo 73:61 
ir tapo Europos čempionais.

Vilniaus ’’Ereliai“ - pirmi 
Prancūzijoje

Prancūzijos mieste Pace įvyko 
tarptautinis vaikų krepšinio turnyras. 
Jame dalyvavusi 1982 metais gimu
sių Š. Marčiulionio krepšinio mo
kyklos Vilniuje auklėtinių komanda 
’’Ereliai“ iškovojo pirmąją vietą.

Buvusios Lietuvos 
rankininkės laukia, kada 
galės atstovauti Austrijai

Austrijos rankinio federacijos 
žurnalas ’’Handball in Osterreich“ 
rašo, kad Vienos ”Hypo-Nieder- 

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

kose nuo 1995 m. balandžio 21 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsie
nio valiutų santykius:

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu ofi
cialiu 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.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.4332 Latvijos latai 7.9681
100 Armėnijos dramų 0.9899 1000 Lenkijos zlotų 1.6803
Australijos doleriai 2.9418 Moldovos lėjos 0.8852
Austrijos šilingai 0.4150 Norvegijos kronos 0.6470
100 Azerbaidžano manatų 0.0912 Olandijos guldenai 2.6076
1000 Baltarusijos rublių 0.3478 Prancūzijos frankai 0.8243
Belgijos frankai 0.1419 100 Rusijos rublių 0.0792
Čekijos kronos 0.1555 SDR 6.3718
Danijos kronos 0.7391 Singapūro doleriai 2.8643
ECU 5.3332 Suomijos markės 0.9392
Estijos kronos 0.3695 Švedijos kronos 0.5428
100 Ispanijos pesetų 3.2222 Šveicarijos frankai 3.5367
100 Italijos lirų 0.2317 10000 Ukrainos karbovancų 0.2630
100 Japonijos jenų 4.8733 Uzbekijos sumai 0.1533
Kanados doleriai 2.9245 100 Vengrijos forintai 3.4001
Kirgizijos somai 
100 Kazachijos tengių

0.3666
6.4257

Vokietijos markės 2.9202

osterreich“ klubo žaidėjos Aušra 
Žiūkienė ir Rima Sypkuvienė kovo 
mėnesį vis dar tebelaukė Austrijos 
pilietybės.

O Austrijos rinktinės vyr. treneris 
Ame Hogdahlis tebelaukė, kada jos 
tą pilietybę gaus. ’’Handball in 
Osterreich“ žiniomis, buvusios Lie
tuvos rankininkės ruošiasi atstovauti 
Austrijai šių metų pasaulio čempio
nate, kuris gruodžio mėnesį vyks 
Austrijoje ir Vengrijoje.

A. Žiūkienė atstovauti Lietuvai 
atsisakė jau prieš 1993 metų pa
saulio čempionatą, bet tada grindė 
savo atsisakymą ne tikrąja priežasti
mi (apsisprendimu tapti Austrijos 
piliete ir žaisti šios šalies rinktinėje), 
o įvairiausiais prasimanymais ir iki 
paskutinio momento apgaudinėjo ir 
Lietuvos rinktinės trenerius, ir ranki
nio federaciją, primena ’’Lietuvos 
aidas“.

R.Sypkuvienė 1993 metų pasau
lio čempionate atstovavo Lietuvai, o 
paskui atvirai pasakė, kad jai siū
loma pamėginti tapti Austrijos pi
liete, ir ji mėgins.

Vandensvydžio 
čempionatai - kauniečiai

Velykų išvakarėse Vilniuje įvyko 
Lietuvos vandensvydžio čempionato 
finalinis turnyras. Vandens sporto 
rūmuose ’’Vilnius“ dėl apdovano
jimų kovojo atrankos barjerą įveiku
sios keturios geriausios komandos, 
tarp jų debiutui Europos pirmeny
bėse besiruošianti Lietuvos jaunių 
rinktinė ir pirmą kartą startavę Kau
no veteranai. Dvikovoje dėl aukso 
medalių Kauno ’’Lituanikos-Gajos“ 
komanda nugalėjo varžovus iš Vil
niaus ’’Baltic Amadeus“.

7
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LONDONE
VELYKMETIS ŠV.

KAZIMIERO PARAPIJOJE

Didįjį Penktadieni, balandžio 14- 
ąją. lietuvių Šv. Kazimiero parapiją 
aplankė kanauninkas Valentinas 
Kamaitis. Jis šv. Kazimiero švento
vėje klausė išpažinčių ir pasakė pa
mokslą Didžiojo Penktadienio tema.

Velykų rytą Prisikėlimo Mišiose 
dalyvavo labai daug žmonių: ne tik 
senieji išeiviai, bet ir labai didelis 
būrys dabartinės Lietuvos žmonių, 
kurie studijuoja ar bando Britanijoje 
užsidirbti tvirtos valiutos.

Suorlo. ir socialinio..klubo 
kronika

NAUJAS KLUBO 
SEKRETORIUS

Marija Hoye-Kalinauskaitė, 15 
metų išbuvusi klubo sekretore, pasi
traukė iš pareigų. Nuo balandžio i 
dienos klubo sekretorium priimtas 
(bandomajam laikotarpiui) Alan 
Latham. Naujasis sekretorius kviečia 
visus lietuvius lankytis savame klube, 
sakydamas: "Klubas yra jūsų, o aš 
esu jums tarnaujantis sekretorius".

Dėkojame ilgametei buvusiai

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO

BAŽNYČIA
LONDONE

21 The Ovai, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia paminę stvtis -
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai B micslg ęęmi.g;
26. 48. 55.

PAMALDOS
Nottinghame - balandžio 30 d., 

11.15 vai.. Židinyje.
Manchcstcryje - balandžio 30 d., 

12.30 vai.
Bradforde - gegužės 7 d.. 12.30 

vai.

ETUVIS

sekretoriai už jos ilgameti darbą 
klube.

KARO PABAIGOS 
IŠKILMĖS

Gegužės 6 dieną, šeštadienį. 8 vai. 
vakaro klubo patalpose prasidės 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
minėjimo vakaras. Veiks bufetas, 
skambės šokių muzika - tokia, kokia 
buvo anuomet.

Visi kviečiami dalyvauti. įėjimas 
tik 5 svarai. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto klubo arba parapijos svetai
nėje. Klubo patalpos: 345A, Victoria 
Park Road, Ixmdon E9. Pasiekia
ma autobusais Nr. 26, 30, 32.

Stasys Kasparas

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Pastaruoju laiku fondas gavo šias 
aukas:

Po 10 svarų iš V. Cibulsko ir A. 
Bieliūno, abu Gloucester, Stroud.

2 siuntiniai su dovanomis gauti iš 
P. Miliausko. Leeds.

Fondo vadovybė dėkinga už visas 
aukas bei dovanas.

Visokios aukos laukiamos šiuo 
adresu: British-Lithuanian Relief 
Fund For Children in Lithuania, 21 
The Oval. London E2 9DT.

MANČESTERYJE
Kovo 25 d. kun. S. Matulis, MIC, 

atvykęs iš Nottinghamo, vadovavo 
Mančesterio ir apylinkės lietuvių 
dvasiniam susikaupimui - Rckolekci-

Padidės ”EL“ kaina 
spaudos kioskuose

Poligrafinės paslaugos, popie
riaus kainos Lietuvoje nenustoja 
didėti. Antai "EL“ spausdinimo 
išlaidos neseniai pabrango 4 kar
tus. ofsetinio popieriaus - dvigu
bai. Pastaruoju metu pabrango 
daugelis laikraščių. "Europos lie
tuvis“ laikosi kaip beįmanydamas, 
tačiau nuo š. m. gegužės I -osios 
irgi turės padidėti "EL“ parda
vimo kaina spaudos kioskuose.

Tikimės, kad mūsų skaitytojai 
Lietuvoje supras tokio žingsnio 
būtinybę ir toliau pirks "EL“.

ELR

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

Redakcijos svečiai
| "EL“ redakciją Vilniuje buvo 

užėjęs Tėvynėje viešėjęs Kazimieras 
Vaznonis, gyvenantis Didžiojoje 
Britanijoje, Kento grafystėje. Jis pa
pasakojo, kad Lietuvos nematė dau
giau kaip 50 metų, kai 1944-aisiais 
buvo išvežtas darbams į Vokietiją, 
ten kasė apkasus, dirbo lentpjūvėje. 
Vėliau buvo paimtas į vokiečių ka
riuomenę, nusiųstas į Italiją, bet ka
riauti neteko - vokiečiai kapituliavo, 
K. Vaznonis ir dar būrys lietuvių pa
teko į amerikiečių nelaisvę. Netru
kus jis įstojo į lenkų kariuomenę. Po 
trumpos tarnybos 1946-siais atvyko į 
Britaniją. Dirbo baldų pramonėje iki 
1982 metų, kai išėjo į pensiją. Lon
done susirado žmoną - jau Britanijo
je gimusią lietuvaitę Lilę. Ji irgi būtų 
atvykusi į Lietuvą, bet sunegalavo. 
Tai K. Vaznonis Lietuvą aplankė su 
žentu Howardu Stocdale, sukūrusiu 
šeimą su vienintele Vaznonių dukra. 
Lietuvoje jiedu viešėjo savaitę. Bu
vo gimtajame K. Vaznonio kaime 
Panevėžio rajone, lankėsi Kaune, 
Trakuose. Susitikimas su Vilniumi 
K. Vaznoniui antrasis gyvenime.

joms, išklausė išpažinčių ir pasakė 
atitinkamą pamokslą. Jį ir svečius 
priėmė B. Kupstienė.

Visi esame dėkingi kun. S. Matu
liui už mūsų dvasinį sustiprinimą ir 
aplankymą.

A. P-kis

RENGINIAI

Gegužės 6 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro Mančesterio lietuvių klu
bas ir skautai lietuvių klube rengia 
Motinos minėjimą. Paskaitą skaitys 
H. Vaineikis. Bus meninė dalis.

Kviečiame visus, ypač mamytes, 
gausiai dalyvauti minėjime.

SPAUDOS DRAUDIMO 
MINĖJIMAS

Gegužės 20 d., šeštadienį, 6 vaL 
vakaro DBLS Mančesterio skyrius 
rengia Mančesterio lietuvių klube, 
121 Middleton Road, Crumpsail, 
Spaudos draudimo minėjimą. Pa
skaitą skaitys V. Bernatavičius.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Rengėjai

DERBY
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Š. m. gegužės 7 d. (sekmadienį) 
DBL S-gos Derby skyrius rengia 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Specialist Eastern European Travel

Kelionė į Vilnių (Lietuva) 
iš Londono ir Mančesterio.

Kainos nuo £225

Dėl smukesnės informacijos kreiptis:

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Tel 0706 868765

Pirmąsyk jis čia apsilankė 1940 m., 
kai atvyko mokytis policijos mokyk
loje. K. Vaznonis sakėsi jau 15 metų 
skaitąs "Europos lietuvį“, jis ir 
paskatinęs aplankyti gimtinę.

K. Vaznonį ir H. Stocdale į re
dakciją atlydėjo "EL“ pagalbininkė 
Ramutė Salominienė. Svečiai jai dė
kingi už rūpestį ir globą Lietuvoje. 
Beje, jie sakė, kad apsigyvenimo 
vietą Vilniuje jiems padėjo rasti 
skelbimas "EL“, jog redakcijai tarpi
ninkaujant išnuomojami kambariai ir 
butai svečiams iš Lietuvos.

"EL“ redakcijoje Vilniuje taip pat 
apsilankė ponia Stanislava Matu
levičienė iš Kauno, 1966-1986 me
tais ji gyveno Londone, sakė, kad 
ten pažįsta daug lietuvių, todėl pre
numeruoja "Europos lietuvį“ ir jame 
įdėmiai skaito žinias iš Britanijos 
sostinės. Paskutinį kartą S. Matule
vičienė Londone lankėsi prieš porą 
metų, žada ten nuvykti ir šiemet. Ji 
prašė per "Europos lietuvį“ perduoti 
linkėjimus visiems jos pažįsta
miems. ELR

A. A. JONAS SKINKYS

Kovo pabaigoje mirė Jonas Skin
kys, gimęs 1923 m. Liudvinave, 
Marijampolės apskrityje. I Angliją 
atvyko 1947 m. Pradžioje dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Apsivedė su 
angle ir susilaukė sūnaus. Sudegin
tas Peel Green krematoriume.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje
Mančesterio lietuviai

A. A. VAITKŪNAS

Balandžio mėnesį Mančesteryje 
mirė senosios emigracijos lietuvis 
Vaitkūnas, sulaukęs 99 m. am
žiaus. Palaidotas balandžio 11 d.

A. P-kis

Motinos dienos minėjimą.
Jis įvyks ukrainiečių klubo pa

talpose, 27 Cliamwood SL, Derby. 
Prasidės 12 vaL dienos.

Mes tikimės, kad renginys bus 
gražus ir šeimyninio pobūdžio, su 
užkandžiais ir kavute. Be to, mano
me parodyti videojuostą su vaiz
dais iš kelionės į Lietuvą.

Visus vietos bei apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečia
me į minėjimą gausiai apsilankyti, 
drauge pagerbti Motinas ir atšvęsti 
jų dieną.

DBLS Derby skyriaus valdyba

PASAULYJE
Spaudos atstovai - 

parapijose
Sivilijos salos, Cefalu vyskupijos 

parapijose pradėjo dirbti vadinamieji 
spaudos atstovai. Nuspręsta, kol kas 
eksperimento būdu, kiekvienoje pa
rapijoje įdarbinti po etatinį darbuoto
ją, išmanantį žurnalistiką ar bent su
sipažinusį sujos pagrindais, kad ja 
platintų žinias apie parapijos veiklą ir 
kartu padėtų parapijiečiams krikščio
nišku žvilgsniu interpretuoti masinė 
komunikacijos priemonių pateikiamą 
informaciją. Kaip pareiškė Cefalu 
vyskupas Rosario Mazzola, šio eks
perimento pagrindinis tikslas yra pa
keisti daug kur vyskupijoje gyvą 
nuostatą, kad parapija yra uždara 
maldos ir kulto bendruomenė, nieko 
bendra neturinti su jos teritorijoje 
vykstančiu viešu gyvenimu. Parapijų 
spaudos atstovai turėtų priartinti vi
suomenei parapijos vidaus reikalus 
bei į parapijos užduočių darbotvarkę 
įtraukti ir einamuosius žmonių rū
pesčius.

Londone aptiktos senos 
bažnyčios liekanos

Didžiosios Britanijos "David San
key“ muziejaus archeologai paskel
bė, jog ant vienos Londono kalvų ap
tiktos IV amžiuje statytos romaninė 
bažnyčios liekanos. Jų nuomone, tai 
pirmasis Londono apylinkėse pasta
tytas bažnytinis pastatas ir, be abejo
nės, vienas didžiausių senosios krikš
čionybės laikotarpiu. Bažnyčia buvo 
dedikuota šv. Apaštalui Pauliui ir sa
vo pavidalu labai panaši į Milano šv. 
Teklės bažnyčią: 100 metrų ilgio ir 
50 metrų pločio nava buvo išpuošta 
įvairaus atspalvio marmuro plokštė
mis bei freskomis, grindys išgrįstos 
akmeninėmis plytomis. Bažnyčią pa
statė romėnų komendantas Magnus 
Maximus, tačiau jau V amžiuje ji bu
vo sugriauta. Kai kurios statybinės 
medžiagos iš sugriautos bažnyčios 
buvo panaudotos statant gynybinę 
Londono sieną.

Studijuoja vergovės 
reiškinį

Vatikane pranešta, jog Tarptautinė 
teologų komisija nusprendė įkurti 
atskirą žinybą, kuri dalyvaus į Jung
tinių Tautų švietimo mokslo ir kultū
ros organizacijos - UNESCO prieš 
dvejus metus pradėtoje vadinamojoje 
"vergų kelio“ tarptautinėje progra
moje. Joje jau dalyvauja įvairios tarp
tautinės organizacijos, studijuodamas 
XVI ir XVII amžiuose klestėjusi Af
rikos vergų gabenimo į Šiaurės ir 
Pietų Ameriką reiškinį. Programos 
pabaigoje bus pateiktas afrikiečių 
vergystės istorinis įvertinimas.

Ką skaito Italijos 
moksleiviai?

Katalikiška leidybinė grupė San 
Paolo ir Italijos literatūros premijos 
Grinzane Cavour komitetas surengė 
socialinę apklausą, norėdami išsiaiš
kinti, ką ir kaip skaito Italijos jauni
mas. Buvo apklausta 2 380 vidurinių 
mokyklų mokinių. Paaiškėjo, kad 
mokiniai turi labai nedaug laisvo lai
ko - apie dvi valandas kasdien - ir la
bai nedaug pinigų. Bet negausias sa
vo lėšas ir trumpą laisvalaikį moki
niai naudoja labai nevienodai. Maž
daug 36% mokinių skaito viską, kas 
jiems pakliūva. Būtent ši mokinių 
grupė skaito daug knygų, bet jas ren
kasi visiškai atsitiktinai. Apie 39% 
mokinių daugiausiai domisi visuo
meninėmis problemomis ir skaito vi
sų pirmą žurnalus, beveik nepalikda
mi laiko knygoms. Ši grupė geriausiu 
atveju perskaito po vieną - dvi kny
gas per metus. Trečioji grupė - apie 
25% mokinių sakosi esą labai užsi
ėmę. Jie beveik nieko neskaito.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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