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i buvę KGB

spaudoje plačiai pasklido 
jog buvusiuose KGB 

įsikūrę teismai bus išmesti
gatvę. Tikrumoje Lietuvos Vy- 

iausybė padarė sprendimą, pagal 
turį Lietuvos ypatingojo archyvo 
dalis (buvę KGB archyvai) būtų 
palikti savo vietoje ir jiems bus su
darytos tinkamos saugojimo sąly
gos.

Valdant LDDP, valdžia 
išleido daugybę pinigų, kad šie 
rūmai savo viduje neprimintų ko
munistų laikais buvusių KGB rūmų, 
liet dalinai pakeisdami akmenines 
krindis marmurinėmis. Tačiau 
politinių kalinių ir tremtinių 
baudimas ir protestai privertė ir 
tuometinę valdžią palikti pusę tų 
[ūmų neliestų ir toje dalyje kurti 
Genocido aukų muziejų. Čia jau 
lenki metai veikia Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
fentras su Genocido aukų muzie
jumi. Čia dirba apie 50 to archyvo 
Įiarbuotojų. Savo kabinetus apart 
[eismo salių, turi tik Lietuvos gener- 
llinės prokuratūros ir Valstybės 
Baugumo departamento darbuotojai, 
[eismai į gatvę nebus išmesti, tik 
keletas sekretorių ir mašininkių bus 
Berkelti, kad padaryti daugiau vietos 
Įchyvo apsaugos įrangai.

Taip pat gana plačiai buvo 
[iskutuojamą kad, iškrausčius 
fismus, rūmams bus daromas 
lapitalinis remontas. Tas ir netiesa. 
Įemontuojamos bus tik kelios pa
lipęs, netvarkytos nuo namo 
įstatymo laikų.
lentras užima daug mažesnes pa
mpas nei teismai ir jose dirba apie 
[50, kurie aptarnauja kasdien apie 
[50 lankytojų, daugiausiai senesnių, 
Iškančių dokumentų apie savo 
[minaičius. Centras užima antrą ir 
[ečią aukštą, kurį pasiekti nėra 
Įfto ir senesnio amžiaus žmonėms 
įkopti laiptais yra sunku.

Ar Kaunas neteks funi
kulieriaus?
Rugpjūčio mėnesį suėjo 68 metai 
Kauno Žaliakalnio funikulieriui, ne
priklausomybės laikų miesto sim
boliui. "‘Deja, šventės nebus,*’ -rašo 
Kauno diena. “Visiškai nėra pinigų 
net kasdieniniams reikalams." 
Mokesčiai valstybei nesumokėti, o 
kasoje pinigų mažai.

O tas funikulierius tik du 
seni vagonėliai ir neilga linija bėgių. 
Jo išlaikymas gana brangus. Jis 
veikia be perstojo nuo 7,30 iki 
18,30 vai. ir jį prižiūrėti ir ištisai 
naudoti reikia konduktorių, maši
nistų, sargų ir administracinių dar
buotojų, kuriems reikia mokėti al
gas. Jų yra vienuolika ir jų algos yra 
labai žemos - vos per du šimtus 
litų. Kas įvyks, kai kasa visai 
ištuštės? Ką Kauno valdžia su jais 
darys? Padės juos į muziejų ar tie
siog sunaikins? Tokios pabaigos 
seneliui funikulieriui tikrai nelinki 
nei vienas Kauno gyventojas. Jis 
jiems yra geresnių laikų prisimini
mas.

Kaip ir daug kitų biznių, jis 
buvo privatizuotas 1992 metais. Jį 
nupirkusi bendrovė "‘Šviesus ryto
jus" pati nebeturėjo šviesaus ryto
jaus ir jos jau nėra. Tuo metu visi 
griebė ką galėjo, tikėdamiesi, kad 
kapitalizmas duos visam blogiui at
sakymą. Tos dienos jau praėjo, pi
nigų daug mažiau Funikulierius 
neša nuostolius, kuriuos padengti 
nėra kuo. Jo perimti niekas negali ir 
norinčių nėra.

Sunku numatyti į kieno 
rankas paklius ši Kauno įžymybė ir 
ką su ja veiks naujasis savininkas. 
Gal jam bus pigiausiai jį uždaryti, o 
bėgių linijos užimamą vietą panau
doti kitiems tikslams.

Senieji funikulieriaus dar
buotojai yra susirūpinę. Ne vien tik 
savo asmeniniais rūpesčiais, bet 
galimybe Kaunui netekti savo uni
kalaus įvaizdžio.

Seimo pirmininkas atsi
sako žemės sklypo

Lietuvos spaudoje iškilus 
Vytautui Landsbergiui apkaltinimui, 
kad jis privileginiu būdu įsigijo Vil
niaus prestižinėje miesto dalyje 
žemės sklypą jis spaudai davė 
paruoštą pareiškimą kuriame sa
koma: "Praėjusių metų pabaigoje 
teisėtai, kaip ir daugelis Kovo 11- 
osios Nepriklausomybės akto sig
natarų, įsigijau Vilniuje žemės 
sklypą individualiam gyvenamam 
namui statyti. Dabar nusprendžiau 
šios nuosavybės atsisakyti.”

V.Landsbergis paprašė 
premjero sudaryti komisiją kuri 
būtų įpareigota varžytynių būdu 
parduoti šį sklypą ir gautą pelną 
skirti labdaros organizacijoms.

Šio sklypo atsisakyti jis 
buvo priverstas dėl skandalo, kilusio 
paaiškėjus, jog už jį sumokėta žy
miai mažesnė kaina negu rinkos.

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai Loreta Zakarevičienė at
metė prielaidą kad Seimo pir
mininkas atsisakė sklypo dėl opo
zicijos ir spaudos spaudimo.

Lietuva paminėjo Bal
tijos kelio dešimtmetį

Rugpjūčio 23 dieną suėjo 
dešimt metą kai žmonių grandinė, 
sukibusi rankomis nusitęsė per tris 
Baltijos šalis, parodydama pasauliui 
savo solidarumą kovojant prieš so- 
vietiją. Ši grandinė prasidėjo Vil
niuje, prie Gedimino pilies bokšto 
durų.

Paminėti jos dešimtmetį, 
rugpjūčio 23 dieną Vilniaus Gedi
mino pilyje prie bokšto sienos buvo 
atidengta memorialinė lenta. Lietu
vos Sąjūdis sostinės savivaldybėje 
surengė savo konferenciją kur kal
bėjo Baltijos kelio organizatoriai, 
visuomenės veikėjai.
Lietuvos Sąjūdis kvietė žmones su
grįžti į vietas, kur jie stovėjo prieš 
dešimt metų.

1



2 puslapis Europos Lietuvis Nr.

Ekonominė siena apie Lietuvą
Naujajam finansų ministrui liberalumo dvasios 
užteko mažiau negu dviem mėnesiam: 
spaudžiamas vis didėjančio biudžeto deficito bei 
kovingai nusiteikusio Seimo, jis pasiūlė visiškai 
uždrausti įvežti į Lietuvą alkoholinių gėrimų bei 
kitų akcizinių prekių ir jomis prekiauti turguje, - 
rašo Liudvikas Gadeikis /“Veidas” (25/8)/
Ministrą galima suprasti, - rašo jis. Vasaros pradžioje 
pasirodę optimizmą žadinantys ženklai, kad galbūt 
ekonomika po truputį atsigauna, išsisklaidė kaip dūmas, kai 
liepos mėnesį apdirbamos pramonės produkcijos 
pardavimas smuktelėjo dviem procentais, palyginti su 
birželiu. Bendras pramonės smukimas, palyginti su 
praėjusių metų liepa, siekėjau beveik 12 proc.
Sis skaičius, rodos, gana tiksliai atspindi visos ekonomikos 
padėtį. Panašiai tiek, 12.9 proc., šį pusmetį smuko 
mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių apyvarta. Prie 
viso to pridūrus, kad eksporto ir importo srautai sumažėjo 
23 proc., palyginti su praeitų metų laikotarpiu, kylančias 
kuro kainas, galima konstatuoti, kad biudžetas surenkamas 
dar visai neblogai, t.y. biudžetas patyrė mažesnių netekčių 
negu verslas.
Ministro sumanymas uždrausti akcizinių prekių gabenimą į 
Lietuvą lyg ir neturi tiesioginio ryšio su verslu -Smulkūs 
gabentojai per sieną yra akmuo po kaklu ir tuo 
užsiimantiems verslininkams. Tačiau toks jo užsimojimas 
atrodo beviltiškas. Verslumo, ypač bėdos spiriamo 
verslumo, nesustabdysi, nebent aptvertum visą Lietuvą 
sovietinio pavyzdžio spygliuota viela. Tačiau tokios 
pastangos kainuos daugiau, negu valstybė gaus naudos dėl 
bobutės neįnešto į Lietuvą butelio baltarusiškos degtinės. 
Kas dar labiau kelia nerimą - tai atgimstanti idėja, kad 
šalies biudžeto padėtį galima pataisyti įvairiais draudimais, 
papildomais suvažymais. Tai beviltiškos pastangos.
Šiandieną svarbiausias valdžios rūpestis turėtų būti, kaip 
rasti naujų impulsų šalies ekonomikai pagyvinti, landyti po 
tarptautines organizacijas, kurios dar sutinka bent 
pusėtinomis sąlygomis sušelpti Lietuvą ilgalaikėmis 
paskolomis, nes be šito sunkiai įsivaizduojamas bent kiek 
spartesnis atsigavimas.
Tuo tarpu smulkios akcijos tik sukuria veiksmo, valdžios 
veiklumo iliuziją. Lygiai kaip ir amžinas Seimo 
skendėjimas tarpusavio rietenose, amžinas dorumo, tyrumo, 
meilės liaudžiai ir tautai vienų už kitus demonstravimas, 
menkai tekreipiant dėmesį į esminius krašto reikalus. 
Šiandien Lietuvą gali išgelbėti tik radikalūs, griežta 
ekonomine logika pagrįsti sprendimai, o ne smulkus 
knaisiojimasis po kasdienybės dumblą, - rašo Liudvikas 
Gadeikis.

Mėsa į Karaliaučių
Nuo rugpjūčio mėnesio pabaigos 
Klaipėdos mėsininkai Kaliningrado srityje 
atidarė savo įmonę “Kaliningrado 
delikatesas”. Naujos įmonės vertė apie 20 
mln. litų, tai didžiausia Lietuvos investicij 
Kaliningrade. Taip klaipėdiečiai tikisi 
grįžti į Rusijos rinką, į kurią pernai 
eksportavo net ketvirtadalį produkcijos.
Alaus rūšies pavadinimas
Čekų alaus darykla “Plzensky Prazdroj”, 
kuriai iki šiol priklausė pusė Kauno 
“Ragučio” akcijų, grasina atimti iš Utenos 
aludarių labai greitai išpopuliarėjusi alų 
“Pilsener”.
Mat čekai mano, kad šis pavadinimas yra 
jų nuosavybė, tuo tarpu daug kur tas žodis 
priimamas kaip alaus rūšies pavadinimas. 
“Pilsener” dabar sudaro beveik trečdalį 
uteniškių parduodamo alaus.

/“Veidas“ Ūkis 15/8/

Medelis žydų gelbėtojams
416 Lietuvos piliečių, kurie karo metais 
gelbėjo žydus, Jad Vašemo centras 
(Jeruzalėje) yra suteikęs “Pasaulio Tautų 
Teisuolio” vardus. Jų garbei pasodinami 
medeliai.
Nors J.Žemaičio dėka išgelbėta apie šimtą* 
žydų vaikų, bet šiam kilniam žmogui 
medelio Jeruzalėje nerasite. Tiesa, 
Žemaičiui yra suteiktas Pasaulio tautų 
teisuolio vardas, bet ne Jonui,o jo 
bendrapavardžiui Vladui.
Atrodo, kad iki šiol neatsirado nė vieno, 
kuris apie tai, kad buvo išgelbėtas Jono 
Žemaičio, praneštų Jad Vašemo centrui. 
Be tokio liudijimo, teisuolio vardas 
paprastai nesuteikiamas. Galima suprasti, 
kad daugelio išgelbėtų vaikų amžius 
neleido suvokti tai, kas vyko gelbstint juos 
Bet ar dabar Lietuvos žydų bendruomenė 
negalėtų būti iniciatorė informuojant Had 
Vašemo centrą išaiškėjus tokiems kilniems 
darbams, kokius atliko kunigas, vienuolės 
ir įjuos panašūs žmones.
Juk ir Izraelio Valstybės ambasadorius 
įteikdamas Jad Vašemo centro 
apdovanojimus sakė, kad “Mūsų pareiga 
surasti tuos žmones, kurie gelbėjo žydus 
karo metais.”

/“Kauno diena* nr. 194/
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Kas valdo Rusiją?
Kazys Baronas 

Vokietijos savaitraštis “Bild am Sonntag’ priskat- 
tomas prie bulvarinės spaudos, tačiau jis turi labai 
gerų ir landžių bendradarbių. Nėra ko stebėtis, kad 
jo straipsnių ištraukos dažnai randamos Vokietijos 
įtagingoje spaudoje, minimos radijo ir televizijos 
žiniose.
Rugpjūčio mėn. 15 d. du savaitraščio bendradarbiai 
gan plačiai išnagrinėjo Rusijos politinę, ekonominę 
bei mafiozinę padėtį, prieidami prie tokios išvados: 
Rusiją valdo “semja-šeima”, o kas jai kenkia, šaltai 
pašalinamas už Kremliaus vartų. Paskutinė “auka” 
- S.Stepašin.kuris po trijų mėnesių buvo pašalintas 
iš min.pirm. vietos. “Komsomolskaja pravdos” ben
dradarbiui jis pasakė: “išmestas buvau, kadangi 
esu nepaperkamas, atsisakiau tarnauti tam tikros 
šeimos grupės reikalams”.
Toks pats likimas ištiko Primakovą ir prokurorą 
Skuratovą. Mat, jie pradėjo “knistis” po tos “šeimos" 
pamatais, nagrinėti jos reikalus, tačiau užmiršdami, 
kad tuo pačiu paliečiami Kremliaus vartai, “semja- 
šeima”. Kas priklauso tai žmonių grupei? Kas yra 
jos galva? Kas rūpinasi alkoholiko B. Jelcino ateitim 
bei jo 39 metų dukros Tatjanos likimu, jos turtu? 
Galvota, kad jis yra multimilijonierius Borisas Bere- 
zovskij, padėjęs Jelcinui rinkimuose bei tamsiais 
kanalais nupirkęs naftos bendrovės “Sibneft" akci
jas. Tačiau paskutiniu metu sužinota, kad jo labai 
įtagingu bendradarbiu yra Roma Abramovič, kuris 
dabar vienas “tvarko” visus naftos b-vės reikalus. 
Jo pavardė pasirodė spaudoje tik nupirkus 
Prancūzijos Viduržemio jūros pakrantėje B. Jelcino 
dukrai ištaigingą pilį, sumokėjus už ją 75 mln. 
pranc. frankų. Tikrovėje, taigi oficialiai, pilį nupirko 
Rytų-Vakarų investicijų bendrovė, tačiau už jos 
pečių stovėjo Abramovič, taip pat parūpinęs Jelcino 
duk-rai žiemos sporto pramogų Garmiš- 
Partenkirchen vietovėje gražų ir brangų namą. Jis 
finansuoja taip pat B. Jelcino dukros žiemos iškylas 
į šią Vokietijos Alpių vietovę.
Kas tas Roma Abramovič? Iki šiol spaudoje nesi
matė jo nuotraukų, platesnių aprašymų. Taigi kaip 
atrodo tas paslaptingas, tačiau kartu labai įtakingas 
asmuo? Jo pėdsakus seka Prancūzijos antimafijos 
policija ir FBI, kadangi Rusijos mafijai “plaunant” 
užsienio bankuose JAV dolerius, visuomet minima 
R.Abramovič pavardė. Tiesa, ne kaip pagrindinės 
rolės veikėjo, bet tik kaip pripuolamai paprasto 
ryšininko.
Vokietijos savaitraštis rašė: “rusiška žiniasklaida 
neabejoja, kad tikras Rusijos vadovas randasi prie 
Viduržemio jūros”, tad rusai tą asmenį vadina “šei
mos pinigine". R.Abramovič į tuos žodžius nek
reipia jokio dėmesio. Saugomas 30-ies gerai
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ginkluotų asmenų, jis važinėja brangiom šarvuotom 
mašinom, o atsiradus reikalui, slapta atskrenda į 
Maskvą. Jo pirmas “mafijozinis" uždarbis siekė apie 
280,000 dol. Vėliau jis įsteigė apie 40 įvairių 
įmonių, kurių vieną valdo B. Jelcino žentas 
Djačenko.
Nepaisant tų gerų santykių su B. Jelcinu, Maskvoje 

labai dažnai pasirodo tokie užrašai: "Roma, galvok 
apie “šeimą”, nes juk “šeima” galvoja apie Romą. 
Sėkmės! Roma pasirinkai puikią vietą”.

Vokiečiai mokiniai Lietuvoje
Šiaurinės Vokietijos Merbacho miestelio gimnazijos 
mokiniai trumpas atostogas išnaudojo viešnagei 
Lietuvoje. Vokiečių vaikai prieš keletą metų 
užmezgė draugystės ryšius su Šiaulių “Aido” gim
nazija (joje sustiprinta vokiečių kalba), tad jų antras 
apsilankymas Lietuvoje buvo kartu ir atsilyginimas 
už lietuvių apsilankymą pereitų metų rudenį Mer- 
bache.
Po 32 vai. kelionės keltu “Vilnius", jaunuoliai lai
mingai grįžo iš svetingos lietuviškos žemės. 
Šeiminin-kai Lietuvoje buvo paruošę jiems labai 
turtingą programą, parodydami didingą Lietuvos 
praeitį, lietuvių tautos laisvės kovas. Gana daug 
laiko paskirta bendroms pamokoms, supažindinant 
vokietukus su lietuviška mokslo sistema, tačiau 
randant laiko kelionei į Trakus, Kryžių kalną, Lietu
vos sostinę, aplankant senamiestį barokines 
bažnyčias.
Atsisveikinimas buvęs linksmas, bet kai kam ir 
liūdnas: lietuviai ir vokiečiai šoko ir dainavo liaudies 
dainas, užbaigdami linksmąją dalį jau “disco" 
salėje. Deja, savaitės bėgyje užmegzti draugystės 
ryšiai rodė (visi mokiniai ir mokytojai gyveno lietu
vių šeimose), kad priartėjo laikas imti lagaminus į 
rankas kelionei į namus. Ne vienam jaunuoliui-ei 
šis išsiskyrimas išspaudė ir graudžią ašarėlę, ka
dangi akyse pasirodė kartu ir jaunystės meilės 
žiburėliai... Vokiečiai jau vėl 2 tūkstantmetyje 
pakvietė lietuvius trečiai viešnagei į Merbachą.
Apleidę Šiaulius mokiniai sustojo Klaipėdoje. Mūsų 
uostmiestyje merbachiečiai susitiko su vietos 
vokiečių mažumos atstovais, keliavo Kuršių nerija, 
aplankė rašytojo Tomo Mano muziejų, Juodkrantę 
ir kt. vietoves.

Šiauriniame Hesseno krašte (sostinė Wiesbaden) 
Villingen vietovėje, Karolina Nakas - Nakienė 
nusipirko parduodamą bažnyčią. Joje ji įrengė 
užeigą - “knaipę”, pavadindama ją “Don Camillio”. 
Tarp suolų sustatė staliukus, prie buv. altoriaus 
įtaisė krosnį. Pasipiktino kunigas - emeritas, vy
resnės kartos miesto gyventojai. O ką į tai lietuvių 
kilmės “šinkorka”? Jos atsakymas spaudos atstovui 
buvęs trumpas: juk ir Vokietijos vienuolynai gamina 
alų...
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Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos pranešimas
(ištraukos)
PLB valdybos įstaigos adresas: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė/ Lithuanian World Community', 
14911 127th Street, Lemont, IL, 60439-7417, USA. 
Telefonas 630-257-8217; faksas 630-257-5612; 
e-mail PLBValdvba@aol.com
PLB pirmininkas Vytautas Kamantas. Lemonte yra 
telkiamas PLB valdybos archyvas, laikomos knygos 
sandėliuose, atliekami kai kurie kiti darbai.
PLB atstovybė ir jos įstaiga veikia: Lietuvos 
Respublikos Seimo III-uose rūmuose, 215 
kambaryje, Gedimino prospektas 53, Vilnius 2026, 
Lietuva. Telefonas 370-2-613441; faksas 
370-2-226896; e-mail plbav@lrs.lt
PLB atstovas ir PLB valdybos vicepirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis (dirba be atlyginimo).
PLB atstovybės veikla pasireiškė ryšiais, bendravimu 
ir bendruomeninio darbo skatinimu Rytu 
Bendruomenėse. Vidinės trinties problemos 
Latvijoje, Karaliaučiaus krašte, dalinai Baltarusijoje 
ir Rusijoje buvo ir yra nuolatinio rūpesčio reikalas, 
sprendžiamas patarimais, kartais netiesioginiu 
įsikišimu, kartais ir Išeivijos departamento 
bendradarbiavimu.
Buvo aplankytos bendruomenės Latvijoje ir Sibire - 
Krasnojarske 1 kartą, Karaliaučiaus krašte, Lenkijoje 
ir Rusijoje (Maskvoje) - 2 kartus, Baltarusijoje — 4 
kartus. Buvo ryškinama Atstovybės materialinė 
nauda Rytų Bendruomenėms ar tiesioginėmis 
nedidelėmis piniginėmis paramomis, ar 
tarpininkavimu Išeivijos departamente, ar pažymint 
iš kur kokia dovana ar parama atėjo. Kartu su LR 
Seimu, Tremtinių grįžimo fondu ir Vilniaus 
savivaldybe organizuojama delegacija vykti į
Irkucką Ulan Ude rugpjūčio 
mėnesį, kur dabar dedamos 
pastangos kurti Lietuvių 
Bendruo-menę. Gabrielius 
Zem-kalnis praėjusios 
vasaros pabaigoje vadovavo 
Lie-tuvos delegacijai, kuri 
aplankė Krasnojarsko 
lietuvius Sibire.
PLB atstovas Gabrielius 
Žemkalnis dalyvauja 
nuolatinėse Lietuvos 
Respublikos komisijose: 
Pilietybės, Informacijos 
Centro, Tūkstantmečio 
virtualios parodos, Tautinių 
mažumų ir išeivijos 
departamento lėšų 

skirstymo. Atstovas bendradarbiauja su Lietuvos 
arch\viĮ departamentu, Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centru, Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentu, turi ryšių su ministerijomis ir 
įvairiomis institucijomis. Plečiamas bendravimas ir 
bendradarbiavimas su eile visuomeninių organizacijų. 
Išsprendė Lietuvos kovų ir kančių istorijos knygų 
ruošimo ir leidimo reikalą.
Atstovybė daug patarnauja visų kraštų 
Bendruomenėms ir užsienio lietuviams. Lietuvoje 
išsiuntinėja “Pasaulio lietuvį”.
PLB Valdyba esame labai dėkingi Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirmininkui, Valdybai ir visam 
Seimui už labai geras patalpas, duotas PLB 
Atstovybei, už jų nuoširdų dėmesį kraštų 
Bendruomenėms ir visokią kitokią pagalbą PLB 
darbams bei darbininkams.
Visokiais būdais padėjome Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje. Gruodžio mėnesį gimnaziją aplankė PLB 
Švietimo komisijos pirmininkė Regina Kučienė ir 
narys Viktoras Kučas, gimnazijai nuvežė anksčiau 
PLB valdybos sudaryto Gimnazijai remti komiteto 
Čikagoje surinktas aukas. PLB valdyba ypatingai 
vertiname Vasario 16 gimnazijos mokinių, jų tėvų bei 
globėjų, mokytojų, direktoriaus Andriaus Šmito ir 
gimnazijos kuratorijos narių bei vadovų atliekamą 
didelį lietuvybės išlaikymo darbą per daugelį metų už 
Lietuvos ribų.
PLB valdyba leidžia “Pasaulio lietuvį”, kuris eina 
nuo 1963 metų lapkričio mėnesio. Daug metų 
dirbęs redaktorium Bronius Nainys 1998 rugsėjo 
14 d. pasitraukė iš pareigų.
Po daug pasikeitimų dabar redakcijoje dirba 
studentė Giedrė Kazlauskaitė, remiama Lietuvos 
fondo stipendijos. Administratorei Baniutei 
Kronienei ir jos talkininkui-vyrui Romui Kroniui 
“išėjus į pensiją”, administravimą perėmė Laima 
Zavistauskienė.

LR Prezidentas Valdas Adamkus susitinka su DBLS CV pirm. Jaru Alkiu
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Sibiro lietuviai dabar
Kauno dienoje’" nr. 194 Stasys Jokūbaitis, savo ke

lionėse po Sibirą su lietuvių delegacija, Buriatijoje, 
aprašo politinių tremtinių išgyventus sunkumus ir 
šiuolaikinę jų padėtį.
Jis su delegacija iš Lietuvos nuvyko savo akimis 
pamatyti ir susitikti su Sibiro plotuose dar užsili
kusiais lietuviais, kurie dėl amžiaus ar kitų 
priežasčių negrįžo namo Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Daugeliui grįžusiųjų pavyko įsikurti ir 
gauti darbus Lietuvoje. Dalelė, nusivylę Lietuvos 
abejingumu jiems, grįžo atgal, o dar kiti apsigyveno 
rusų valdomoje Kaliningrado srityje.
Čia keletas ištraukų iš jo aprašymo: "Kažkada bu
vęs nemažas Čelutajaus kaimas, kuriame glaudėsi 
garsiosios Transsibiro magistralės (pagrindinės 
linijos) statytojai bei tremtiniai iš Lietuvos, dabar 
beveik sunykęs. Tie, kurie tik galėjo, seniai jau 
išvyko. Išvažiavo į namus ir buvę tremtiniai. Ra
jono vadovybė neslepia, kad šiuo metu kaime 
gyvena beveik vieni pensininkai, kuriems jau kelti 
sparnų nėra kur. Grybauja, uogauja, verčiasi kaip 
kas išmano.
Kiek tokiu kaimu Sibire liko merdėti išvažiavus v <
tremtiniams niekas negali pasakyti. Buriatijoje te
begyvenantys lietuviai su siaubu prisimena Zaigra- 
jevo, Chorinskio rajonus, buvusią zoną, į kurią 
nieks be leidimo negalėjo nei įeiti, nei išeiti. Senieji 
prisimena tuos baisius rajonus, juose uždarytus 
žmones. Chara-Kutul kaime dar yra užsilikę keli 
barakai, kurių mažuose kambarėliuose, maždaug 
12-16 kvadratinių metrų, gyveno po keturis 
žmones. Dabar jau jie daugumoje tušti, bet kai kurie 
perdirbti į gyvenamus butus ir tik jų šaltos sienos 
legali paliudyti apie tremtinių kančias, prievarta at
vežtų į neįprastus šaltus tolius. Užžėlę ir takai, kū
nais čia gyvenę lietuviai buvo varomi kirsti miško, 
krauti rastų į malkomis kūrenamus dujų generato- 
rinius automobilius.
Prieš penkiasdešimt metų prie Sibiro link dun
dančio traukinio buvo prikabintas Plungės vagonas. v
Po ilgos, sunkios kelionės Žemaitijos tremtiniai 
buvo nugabenti į Užbaikalę. Daugelis jų atsidūrė 
Novoiljmsko ir kituose aplinkiniuose rajonuo
se. Vienas užsilikęs tremtinys Bernardas Razgus iš 
Plungės pasakoja kaip jis prisimena tuos laikus. Jis 
dar buvęs tik jaunas septynerių metų vaikas. Stalino 
laikais jiems nebuvo leidžiama siekti aukštesnio 
mokslo. Jis vos tik baigė septynas klases. Tik lai
kams pasikeitus, po Stalino mirties, jis baigė gim
naziją ir vėliau žemės ūkio akademiją. Gyvendamas 
Sibire vedė rusę. Broliui grįžus į Lietuvą ir jis at-
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vyko pasidairyti, bet žmona rusė, lietuvių kalbos 
nemokėjo, ir buvo priverstas grįžti atgal į Sibirą.
""Tačiau kuo toliau, tuo labiau, kartais iki skausmo 
mąstau apie Lietuvą. Norėčiau grįžti, tik ne viskas 
taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Juk 
viską reikią pradėti iš pradžių, o amžius ir jėgos jau 
ne tos’*, - guodėsi jis.
Ta pati padėtis ir kitiems Užbaikalės lietuviams. 
Skundžiasi, kad jų Novoiljinskio rajone neaplanko 
jokia delegacija iš Lietuvos, niekas neduoda pa
tarimų ką daryli. Susirinkę aptriušusioje kultūros 
namų salėje jie neslepia nei savo nuoskaudų, nei 
ašarų. Danutė Žemkalnienė, taip pat iš to Plungės 
vagono, nesusilaikiusi palūdo ašaromis: ""Žinau, 
kad aš jau niekada nesugrįšiu į Lietuvą, turėsiu ir 
mirti šioje svetimoje žemėje, gerai, kad bent jus iš 
tėvynės atvykusius pamačiau”, - kūkčiojo moteris.
Kai kurie jų jau sukomunistėję, nebenori turėti rei
kalų su iš Lietuvos atvykstančiais žurnalistais. Dar 
vis tebesvajoja apie sovietinį gyvenimą ir keikia 
Gorbačiovą, kad suardė brangiąją ""tėvynę”.
Daug kur Buriatijoje vietiniai gyventojai dar iki šiol 
prisimena išvykusius tremtinius, mini juos pačiais 
gražiausiais žodžiais. Respublikos kultūros ministro 
pavaduotoja Galina Mostov prašė Kauno apskrities 
viršininko Kazimiero Starkevičiaus padėti surasti 
buvusius bendraklasius, jos duomenimis, gyve
nančius Kaune. ""Mokėmės Ust Ordinskoje mo
kykloje kartu su tremtinių vaikais, niekuo vieni nuo 
kitų nesiskyrėme, gyvenome kaip viena šeima. La
bai norėčiau pasimatyti su savo buvusiais bendra
klasiais, gaila, kad jiem išvažiavus nutruko mūsų 
ryšiai”, - sakė Buriatijos kultūros ministro 
pavaduotoja.
I vol gos miestelyje, netoli kurio yra įsikūręs visos 
Rusijos budizmo centras, jie sutiko buriatę moterį, 
kuri taip pat mokėsi su tremtinių vaikais. Dabar ji 
sėdi vieno turgelio, esančio šalia turistų lankomo 
budistų vienuolyno, kioskelyje ir pardavinėja 
maisto produktus.
Pasakoja: ‘"Maždaug už dešimt kilometrų nuo čia 
yra kaimas, kuriame gyveno nemažai lietuvių. Pri
simenu, daug jų dirbo lentpjūvėje, kur buvo . v
ruošiamas dujų generatorių mašinų kuras. Šiuo 
metu lietuvių ten jau nėra”, - tarsi apgailestaudama 
kalbėjo moteris.
Grįžtant jų delegacijai teko pervažiuoti garsiojo 
Transsibiro geležinkelio liniją. Čia anksčiau trau
kiniai pradundėdavo kas puse valandos. Dabar jau 
daug tyliau. Jiems tenais būnant nepradundėjo nė 
vienas traukinys. Tik ožkos ganėsi prie geležinkelio 
linijos augančioje vešlioje žolėje. Nebe tie laikai.
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Laiškai
v Mano pastebėjimai,

Skaitau “Europos Lietuvio” 1999 m. liepos 12 d. 
Nr.14, puslapį 2. - “Studentai menkai bekalba 
rusiškai tarp savęs.” Apie latvius, estus negaliu 
daryti pastabų - gal tiesa.
Buvau pakviestas į vestuves Lietuvoje, kurios įvyko 
liepos 10 d. Kaune, Garliavos bažnyčioje. Pamaldos 
puikios, choras taip pat. Vestuvių ceremonija ir 
kunigėlio žodžiai, ir daina su gitara buvo pirmos 
rūšies ir padarė gerą įspūdį iš Belgijos 
suvažiavusiems jauniems ir keletui senesnių iš 
Anglijos.
Vedėsi Belgijos lietuvių šeimos vyrukas su Kauno 
lietuvaite. Buvo sukviesta daug studentų ir 
pasiturinčių šeimų jaunuolių.
Buvo karšta diena. Puikios puotos metu, kai grojo 
muzika, nedaug tešoko... Bet nuostabu, kai grojo 
rusiškas melodijas pasigirdo rusiški žodžiai, ir salė 
buvo pilna šokėjų. Žinome, kad rusų muzika graži, 
melodijos viliojančios, žodžiai irgi gražūs. Bet taip 
pat ir lietuvių. Galvojome, kad tai tik pradžioje. Bet 
ne, taip buvo visą laiką. Daugumas ir savo tarpe 
kalbėjo rusiškai.
Lietuvos studentai, jaunimas - mūsų ateities 
nešėjai. Toks jų veiksmas verčia pagalvoti, kodėl 
taip yra ir kaip ilgai taip bus. Nenuostabu, jie 
užaugo kitoje dvasioje ir, po stiklelio, grįžo į 
praeitį, gražius prisiminimus.
Pastebėjau, kad Lietuvoje nekenčiami turistai iš 
kitų valstybių. Policininkai kabinėjosi prie 
užsieniečių mašinų. Buvo mandagių, bet daug 
brutalių, net grasino žodžiais: “gausi į snukį”. 
Parduotuvėse nėra “nei ačiū, nei prašau!” Yra daug 
trūkumų sanitarijos, kanalizacijos ir gamtos 
pareikalavimuose.
Mūsų Lietuva yra puikus kraštas - ežerai, upeliai, 
miškeliai, istorinės vietos.
Žmonės, kurie nori dirbti turizme, randa sunkumų, 
nes iš anksto reikalaujami mokesčiai, dar bizniui 
neatsistojus ant kojų. Ar tokiu būdu galima 
patraukti turistus į Lietuvą? O juk Lietuvai reikia 
užsienio valiutos stiprinti ekonomiką.
Vilniaus oro uosto darbuotojai irgi neparodė 
mandagumo. Ką nors paklausus, atsakymą gavai: 
“Mes neturime laiko rūpintis turistais. Jūs tik 
svečiai.”
Kur ir kaip mūsų tautos žmonės siekia nueiti? 
Nenuostabu, kad daug gabių žmonių bėga ieškoti 
prieglobsčio svetur. Bedarbiai, seneliai, invalidai 
užmiršti. Tie, kurie neturi giminių ar praeities ryšių, 

negauna gerų vietų. Savivaldybės tikrai 
savivaldiškai tvarkosi... Įstatai ir įsakymai 
žmonėms nežinomi. Žmonės išmetami iš namų, ir iš 
jų reikalaujami mokesčiai už komunalinius 
patarnavimus — šilumą, karštą vandenį, nors jie 
tuose namuose negyvena. Kai kurie namai yra labai 
blogame stovyje, netinkami žmogui ar šeimai 
gyventi. Žmonės yra taip išvarginti net iki ligos, 
nervų ligos.
V. Adamkaus planai ir žodžiai yra dusinami 
daugelio Seimo narių, savivaldybės biurokratų, 
nešiojančių kažkokį kerštą ant pečių ir širdyse! 
Pavyzdys: ūkininkų streikas ir kiti kasdieniniai 
įvykiai.
Dieve duok, kad kuo greičiau saulė Lietuvoj 
tamsumus prašalintų, o meilė Lietuvos lietuviui 
užsidegtų širdyje.

V.K.

Viso pasaulio lietuviams
Giedrė Milukaitė

Juk mūsų širdys - sakalų
Juk vėtrų mes arai!
Mes nuolat ilgimės kalnų,
Be jų mums negerai.

Mes tolių ilgimės, šalių
Mūs protėvių slėpingų, 
Nežinomos gelmės, pilių 
Juodųjųjūros vingių.

Kai Lietuvos didybė sklido
Nuo jūrų ligi jūrų,
Už tolimųjų metų šydo.
Už saulės amžiaus durų.

Dar degam Pilėnų ugnyje
Ir Žalgiry sušvintam,
Kudirkos keliamės dvasia. 
Tai sutemose krintam.

Kada vienybė pasmaugta,
Kai išdavystės liejas.
Bet nepaklysta, o tauta!
Širdy jos - Laisvės Vėjas.

Ir vėl prašvinta mumyse
“Aušra ” ir “Varpas” gaudžia ~ 
Žygiuoja Lietuva visa. 
Erškėčiais laisvę audžia.

Juk mūsų širdys sakalų,
Juk vėtrų mes arai...
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Meilė imigracijos rašti
nėje
Rugpjūčio mėn. 27 d. “Daily Mail” 
įdėjo didoką straipsnį apie išsivys
čiusią meilę imigracijos raštinėje.
28 metų lietuvaitė Inga, belaukdama 
savo eilės imigracijos raštinėje, 
Croydon, susitiko tuo pačiu tikslu 
atėjusį kosovietį Ahmet Dragusha. 
Pažintis išsivystė į meilę ir po trum
pos draugystės jie praėjusio 
lapkričio mėn. apsivedė ir dabar jau 
laukia pirmagimio. Sakosi, niekada 
nenori išvykti iš Anglijos ir laukia 
kai jų naujagimis gaus Britų pasą. 
“Mes niekada nenorime 
palikti Anglijos. Mūsų vai
kas bus gimęs čia ir mes 
norime, kad jis turėtų teisę 
čia augti.” Tačiau Home 
Office valdininkas jų 
viltimis suabejojo: “jaunas 
kūdikis nėra laikomas, kaip 
turintys stiprius ryšius su 
šia valstybe ir lengvai 
prisitaiko prie kitokių 
aplinkybių.”
Imigracijos įstatymas buvo 
neseniai pakeistas ir čia 
gimę vaikai nebeturi auto
matiškos teisės gauti pasą. 
“Šiame krašte gimęs vaikas 
niekuo negalės padėti 
tėvams gauti teisę pasilikti 
UK”, -pridėjo jis.
Praėjusį mėnesį į šią šalį 
atvyko 6000 politinio 
prieglobsčio ieškotojų. 
Manoma, kad sekančių 
trijų metų laikotarpyje į 
šią šalį atvyks apie 
135,000 politinio 
prieglobsčio ieškotojai. 
Mokantiesiems valsty
bės pajamų mokesčius 
atvykstantieji jau dabar 
kainuoja apie £100 
mln. Išmokėdami šiuos 
milijonai ateiviams 
Home Office valdi
ninkai prisipažįsta, kad 
dabartinė sijojimo sis
tema yra pasenusi ir 
nebesugeba gerai veikti. 
Tikėkimės, kad Ingai ir 
Dragushai laimė 
nusišypsos.

Baltijos kelio miražai
“Dienovidis” nr.29 atspausdino 
Ald.Žemaitytės straipsnį - apžvalgą, 
prisiminti 10 metų sukaktuves ir kas 
yra atsiekta nuo 1989 metų 
rugpjūčio 23 dienos, kai Baltijos 
kelio dvasia sujungė tris nuo sovietų 
skriaustas ir nuo jų daug nuken
tėjusias ramias baltiečių valstybes.
Ji sako: “NE, tai ne miražas - tai 
šimtatūkstantinė šiltų, virpančių 
rankų grandinė nuo Vilniaus iki Ta
lino. Ranka prie rankos, širdis prie 
širdies. Prieš dešimt metų, kurie is
torijos bėgsme tėra akies mirksnis, o 

Lietuvos avialinijos Lithuanian Airlines

Daily service to Vilnius 
from 1st April 1999

Standard timings are as follows:
TE 452 Dep. Vilnius 13.15 - Ait. London/Heathrow 15.15
TE 453 Dep. London/Heathrow 16.15 - Arr. Vilnius 20.05

All fights are operated by Boeing 737 
aircraft with business and economy class cabins.

RETURN FARES START AT £185
For further information contact 
Lithuanian Airlines in London:

Tel: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346 
E-mail: lithair@globalnet.co.uk

Vaikų Fondo nupirktas aparatas, naudojamas Pakruojo ligoninėje

sąmoningame žmogaus gyvenime 
nemenkas laiko tarpas, leidžiantis 
padaryti daug, labai daug, jei turi 
galimybę laisva valia kurti vedamas 
savo mylimų idealų. Tik prieš 
dešimt metų milijonai žingsnių 
vėsiu Baltijos jūros pakraščiu, 
skambėję pasaulio ausyse gražiau
siais muzikos akordais.
Kodėl nutilo jų aidas ir dingo ta 
dvasios galybė, kuri supurtė ir pri
baigė blogio imperiją? Supurtė, bet 
nepribaigė, kaip mano daugelis de
mokratiškų vakariečių, pasiruošusių 
glėbesčiuotis su tais, kurie niekada 
nesiliaus grėsti tautoms jų laisvės 

kalėjimu. Bet blogis 
šiandieną tūno ne tik 
išorėje, o ir viduje. Jis 
ardo tikrove virtusią 
svajonę, ėmusią 
įsikūnyti 1989 m. 
rugpjūčio 23 dieną. 
Blogis yra mumyse 
pačiuose, todėl Balti
jos kelio tikrovė ima 
tirpti lyg dykumų mi
ražas sausros ir 
negailestingos saulės 
išdegintame ore. 
Baltijos kelio dvasia 
suardė mūsų pačių 
dvasios sausra - su
materialėjusių širdžių 
kietumas, priešų gu
drumas, prisitaikėlių 
niekšybė ir išdavystė. 
Dešimt laisvos valsty
bės kūrimo metų buvo 
iškovota politinėmis 

intrigomis, tar
pusavio vaidams, 
turto kaupimui, 
švenčiausių idealų 
niekinimui.
Pusaklė ir pusiau- 
kurtė valstybė ne 
skrido, o slinko 
laisvės, neprik
lausomybės ir 
demokratijos 
įtvirtinimo link”, 
- baigė ji.
Šie pagiežos pilni 
žodžiai tenuskam- 
ba daug plačiau, 
gal ir kurtieji juos 
išgirs.
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Kronika
BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ 
FONDAS
Gerb. Vaikų Fondo rėmėjai,

Rašo Jums Pakruojo li
goninės vaikų skyriaus dar
buotojai. Nuoširdžiai dėkojame 
už Jūsų skirtą labdarą (£3,500).

Už šiuos pinigus mes įsigi
jome mums labai reikalingos 
med. aparatūros bei med. 
instrumentų.

Vaikų ligų skyriuje yra 25 
vietos sergantiems vaikučiams 
nuo gimimo iki 16 metų. 
Sergantį vaiką slaugyti, 
sudarome sąlygas jų tėvams. 
Tenka pripažinti, jog gana didelė 
dalis vaikų yra iš šeimų, kurių 
tėvai bedarbiai, girtauja ir mažai 
jiems teskiria dėmesio. Gausu 
vaikų ir iš globos namų. 
Tokiems vaikams tenka skirti 
daugiau dėmesio nei tiems, kurių 
tėvai nuoširdžiai rūpinasi 
mažylių gerbūviu.

Dar kartą dėkojame už 
Jūsų nuoširdžią paramą. Ji mums 
labai svarbi tiek materialine, tiek 
moralina prasme.

Geros Jums sveikatos ir 
geros kloties Jūsų kilniuose 
darbuose.
Su pagarba
Pakruojo ligoninės vaikų ligų 
skyriaus kolektyvas
(Aparato nuotrauka 7 psL)
AUKOS

M.Žalkauskaitė, 
Chinizford £10

Nuoširdžiai dėkojame už šias 
aukas..4zz£a$- maloniai kviečiame 
siųsti: British - Lithuanian 
Childrens Fund. 21 The Oval, 
Hackney Road, London E2 9DT. 
Tel: 0181 579 4657

BRADFORDAS
Tautos šventė minėjimas
Tautos šventės minėjimas Brad- 
fordo '"Vyties" klubo patalpose 
įvyks š.m. rugsėjo 12 dieną, 
sekmadienį, 3 vai p. p. Pro
gramoje paskaita ir meninė dalis. 
Po minėjimo visi bus pavaišinti 
užkandžiais ir kavute.

Klubo valdyba

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares to Vilnius

Lithuanian Airlines
Heathrow - Vilnius. Special Fare till further notice £219.00 incld. tax 
Min. stay Saturday night. Max stay 1 month.
No changes - No cancellation - No refund.
Min. stay Sat.night or 3 nights. Max stay 3 mths. £279.00 incld. tax 
Change of return date permitted against small fee in Lithuania 
Cancellation fee 10% of ticket value after it has been issued.
Pensioner’s ticket £242.00 inc. tax
Ticket valid for 6 mths/change of date free of charge.
Belfast, Glasgow, Tees ide, Edinburgh, Leeds Bradford, 
Manchester-Vilnius return £308.00 inc. tax
SAS Heathrow via Copenhagen. Min.stay Sat.night or 3 nights

£279.00 inc. tax
Max stay 3 mths. Return can be changed in Vilnius. Cost £60.00
Manchester Glasgow via Copenhagen £324.00 inc. tax
Special offer - Ex Manchester j £285.00 inc. tax
Conditions as above.

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnvčia 21 The Oval, E2 9DT 
(rytinėje miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:0171 739 8735. Pamaldos 
sekmadieniais:
9 vai. lotyniškai ir angliškai. 
11.00 vai. tik lietuviškai
šiokiadieniais šv.Mišios 8 vai ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central line.v
Nottinghame - Židinyje 16
Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH, tel. 0115 
9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje kiekvieno mėnesio 
trečią šeštadienį 14 vai. Bridge 
Gate.

W.Meek, Jersey £1000.
(per pastaruosius 5 metus 
p.Meek paaukojo Vaikų
Fondui viso £10,000)

C.Budrys, Essex £100
Anoniminis, Londonas £97

Austrian Airlines Heathrow - via Vienna 
Ex Manchester
Min. stay Sat night or 3 nights. Max stay 3 mths.

£270.00 inc. tax
£285.00 inc. tax

For further information and bookings, please contact 
Gunnel Travel Services Ltd., Little Acres, The Causeway, 
Hitcham, Suffolk IP7 7NE, Tel. 01449 743121, Fax. 01449 743122
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