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Džiugių ir viltingų Šv. Velykų! Rusija stabdo savo kariuomenės 
išvedimą iš Baltijos kraštų

Petras Keidošius

Laiškas broliui
Žinai, brolau, pakviesk mane Velykom, 
Man taip prailgo šiemet Gavėnia. - 
Vingiuotą kelią už pečių palikom, 
Sekma diena tikėjom šviesesne.
Toks ilgas tas nuo Užgavėnių metas, 
Senokai pamiršau "Graudžius verksmus“. - 
Ir pas tave dabar aš svečias retas, 
Nors ir veržiuos lyg vaikas j namus. - 
Susėsime prie stalo kiek mūs likę, 
Su vienybe ir meile širdyje.
Gal velykaičiu pavaišins Velykė? 
Tatviršj s u ragavo Gabija? - 
Pag irsi u tavo moters gerą girą, 
Gal kas stipresnio spintoj atsiras. - 
Vaikai pasviečiais, po miestus pabiro, 
Augina savo sūnus ir dukras.
Jiems bus geriau,
Nei keturiems mums buvo, 
Ganykliui duoklės duoti nereikės. 
Giesmių klausysis jie - 
Ne keršto šūvių,
Ir nesipeš dėl vienulės riekės.
Todėl susėdę prie Velykų stalo, 
Dėkosime,
Kad baigės Gavėnia. - 
Paikysim duonos kepalą apvalų, 
Ir jausim sočią šilumą delne. Ridenimas - mėgstamas vaikų velykinis žaidimas.

Vyskupo Pauliaus Baltakio žodis
Mieli broliai ir sesės,
Apaštalas Šv. Paulius savo 

laiške korintiečiams rašė: ’’Kai 
kurie iš jūsų sako, jog nėra 
mirusiųjų prisikėlimo, todėl ir 
Kristus nebuvo prisikėlęs. O jei 
Kristus neprisikėlė, tai tuščias 
jūsų tikėjimas... tada mes esame 
labiausiai apgailėtini iš visų 
žmonių“. (I Kor. 15:12-181)

Kodėl Šv. Raštas ir Bažnyčia 
skiria tokią didelę, absoliučią 
svarbą Kristaus ir mūsų prisi
kėlimui?

Prisikėlimas ir išaukštinimas 
su Kristumi ir Kristuje yra mūsų 
ateitis, mūsų pilnutinis gyveni
mas, dėl kurio esame sukurti ir 
kurį Dievas yra mums numatęs 

Verbų sekmadienis Vilniuje prie Aušros 
Vartų.

Mariaus Baranausko
nuotraukos

nuo amžių pradžios. Ir tai, kas 
įvyko su Kristumi kaip žmogu
mi pirmųjų Velykų rytą, įvyks 
su kiekvienu iš mūsų pasaulio 
pabaigoje, prisikėlimo dieną. 
’’Visiems, kurie jį priėmė, jis 
davė galią būti Dievo vaikais...“ 
”O jei esame vaikai, tai esame ir 
įpėdiniai. Būdami Dievo įpė
diniai ir Kristaus bendradarbiai, 
jeigu su juo kenčiame, su juo 
būsime ir pagerbti.“ (Jn. 1:12; 
Rom. 8:16-17)

Kas iš esmės įvyko su 
Kristaus žmogiška prigimtimi 
prisikėlimo metu, mes pilnai 
nesuprantame. Prisikėlęs Kris
tus apaštalams atrodė toks pat 
žmogus, kokį jie pažino prieš 
mirtį - jų draugas, kuris juos 

mylėjo ir vadino 
pirmaisiais var
dais. Jis buvo 
žmogus, kuris 
kartu valgė ir 
gėrė, o ant savo 
kūno nešiojo di
džiosios kančios 
žymes. Tuo pat 
metu jis kartu 
buvo ir kitoks. 
Jis nebuvo vien 
tik prikeltas iš 
numirusių, kaip 
Lozorius, ar 
Naimo miestelio 
našlės sūnus, 
kuriuos Kristus 
prikėlė. Kristus 
buvo ne tik 
prisikėlęs, bet 
ir iš esmės pa
sikeitęs. Jo ne- 
bevaržė fiziniai 
laiko ir erdvės
varžtai. Jis įėjo 
pro užskleistas 
duris, nepaste
bėtas atsirado 

mokinių tarpe ir nematomai pa
sišalino. Žmonės, kurie su juo arti
mai bendravo, iš kartojo neatpažino. 
Prie jo kapo moterys palaikė jį 
sodininku. Net pats Petras jo neat
pažino. Tik Jonui pasakius, kad ’’tai 
Viešpats“, jis šoko iš valties ir 
pribėgęs jį pagarbino, (plg. Jn. 
21:7).

Ar prisikėlęs ir dvasiškai iš
aukštintas Kristus galėjo būti nufo
tografuotas, šiandien niekas negali 
pasakyti.

Viena yra tikra - prisikėlęs 
Kristus buvo visiškai kitoks negu 
bet koks kitas žmogus pasaulyje.

Neturime mes vadinamųjų ’’be
šališkų liudininkų“, nes visi, kurie jį 
matė prisikėlusį ir su juo susitiko, 
tapo tikinčiaisiais ir kartu su apaš
talu Tomu jį atpažino kaip ’’savo 
Viešpatį ir Dievą.“ (plg. Jn. 20:29)

Kad Kristaus prisikėlimas užtikri
na kiekvieno mūsų asmeninį pri
sikėlimą, liudija Šv. Raštas .- tiek 
senajam, tiek naujajam testamente: 
’’Mes tikime ir todėl kalbame, ži
nodami, kad tasai, kuris prikėlė 
Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels 
su Jėzumi.“ (11 Kor. 4:14)

Kaip pavasario žiedai atsisklei
džia nauja gyvybė po šalnų mirties, 
taip ir mes, dalyvavę Kristaus gy
venime jo pavyzdžiu, po kančių, 
vargų ir mirties tragedijos kelsimės 
naujam, išaukštintam amžinos lai
mės ir garbės gyvenimui.

”Aš esu prisikėlimas ir gyveni
mas, kas tiki mane, tas turi amžinąjį 
gyvenimą, ir aš jį prikelsiu pasku
tiniąją dieną.“ (Jn. 11, 25; 6,54)

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų 
linkiu visiems išeivijoje ir tėvy
nėje!

Vysk. Paulius Baltakis, OPM 
361, Highland Blvd. 
Brooklyn NY. 11207

USA

Lietuvoje didelį nerimą sukėlė 
Rusijos gynybos ministro P. Gračiovo 
pareiškimas, kad Rusija pristabdo ka
riuomenės išvedimą iš Baltijos valsty
bių. Tą pareiškimą jis padarė NATO 
ir Rytų Europos gynybos ministrų 
susirinkime Briuselyje. Grįžęs iš ten 
Lietuvos krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius brifinge Seime pacitavo 
P. Gračiovo žodžius: "Šiuo metu ka
riuomenės išvedimas iš Pabaltijo 
pristabdomas, kadangi nepasirašytos 
tarpvalstybinės Rusijos ir Baltijos 
valstybių sutartys, reglamentuojančios 
kariuomenės išvedimo procedūrą, 
tvarką, sąlygas, taip pat ir karių bei jų 
šeimų narių socialinę apsaugą pagal 
tarptautinės teisės normas. Rusijos 
karinių dalinių išvedimą iš Baltijos 
valstybių sunkina jų dislokacijos vietų 
įrengimo problema“.

A. Butkevičius pranešė Briuselyje 
iškart įvertinęs P. Gračiovo pareiški
mą kaip Rusijos politinį sprendimą 
dėl kariuomenės išvedimo. Jis pabrė
žė, kad tai nėra techninė problema, 
kad išreikšta Rusijos vyriausybės nau
ja pozicija.

Baltijos šalis šiame forume palaikė 
JAV, Didžiosios Britanijos, Norvegi
jos, Kanados, Islandijos atstovai. Jie 
ragino Rusiją tęsti kariuomenės išve
dimą.

P. Gračiovo pareiškimu susirūpini
mą išreiškė Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija. Jos vertinimu, Rusija 
pažeidžia Lietuvos ir Rusijos 1992 
metų rugsėjo 8 d. Maskvoje pasirašytą 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos grafiką ir nepaiso Helsinkio 
politinės deklaracijos 15-ojo straipsnio 
bei Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo 
tarybos užsienio reikalų ministrų 1992 
metų gruodžio 18 d. pareiškimo. Jame 
teigiama, kad kariuomenės išvedimas 
negali būti ir nėra siejamas su jokiais 
kitais klausimais.

Grįžęs į Vilnių, Lietuvos krašto 
apsaugos ministras sakė esąs optimis

Įvykiai Lietuvoje
PATVIRTINTA 

VYRIAUSYBĖS PROGRAMA

Seimas po ilgų, karštų diskusijų 
pritarė premjero A. Šleževičiaus pris
tatytai vyriausybės programai (už 73, 
prieš - 23, susilaikė 21). Premjeras ir 
ministrai, padėję ranką ant Konsti
tucijos, davė iškilmingą priesaiką. 
Kalbėdamas Seime, A. Šleževičius 
minėjo, kad per 3-4 mėnesius bus 
parengtas konkrečių veiksmų bei 
priemonių planas. Jis paprašė bent 
pusmetį leisti dirbti ramiai, neterori
zuoti neapgalvotais pareiškimais. A. 
Šleževičius taip pat pranešė, kad 
atnaujina savo dalyvavimą LDDP 
taryboje ir tuo prisiima asmeninę 
atsakomybę už LDDP rinkiminius 
pažadus.

NACIONALINĖ 
SVEIKATOS POLITIKA
Tokia tema Vilniuje surengta 

tarptautinė konferencija. Joje dalyva
vo Pasaulinės sveikatos organizacijos 
Europos regioninio biuro atstovai, 
Šiaurės Tarybos šalių sveikatos ap
saugos ekspertai, Europos valstybių 
sveikatos apsaugos organizatoriai, 
Lietuvos Seimo ir vyriausybės nariai, 
medicinos įstaigų atstovai.

Konferencijoje dalyvavusį Pasau
linės sveikatos organizacijos Europos 
biuro direktorių dr. J. E. Asvalą pri
ėmė Prezidentas A. Brazauskas.

Artimiausiu metu apie šį renginį 
parašysime plačiau. 

tas ir tiki, kad Rusijos kariuomenė 
paliks Lietuvą iki šių metų rugpjūčio, 
kaip ir numatyta. Jis sakė, kad reikia 
skirti kalbų ir veiksmų politiką. Rusi
jos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos 
nesustabdytas, jis vyksta ir dabar.

Susitikime Sankt Peterburge su 
karinės apygardos vadovybe P. Gra
čiovas pasakė, kad Rusijos pareiški
mas dėl kariuomenės išvedimo iš Bal
tijos valstybių pristabdymo yra ne
toliaregiškos ir griežtos Latvijos bei 
Estijos politikos padarinys.

Kaip deramą kariuomenės išvedi
mo reikalų sprendimo pavyzdį P. Gra
čiovas paminėjo Lietuvą, su kuria, 
pasak ministro, išspręsti visi su ka
riuomenės išvedimu susiję reikalai. 
Pasak informacijos agentūrų, jis pasa
kęs, kad kol nebus sudaryti dvišaliai 
susitarimai, nebus sutvarkyti finansa
vimo bei socialinių garantijų reikalai, 
kariuomenės išvedimas negali būti 
sėkmingas.

Seimo ’’Santaros“ opozicijos lyde
ris V. Landsbergis P. Gračiovo pareiš
kimą Briuselyje apibūdino kaip poli
tinio spaudimo žingsnį ir Lietuvai, ir 
Vakarams. “Prisimindami Rusijos 
užsienio reikalų ministro A. Kozyrevo 
ankstesnį pareiškimą Stokholme, kad 
Rusija savo kaimynų atžvilgiu nesilai
kys ESBK principų, mes matome, kad 
Rusija tokiais grėsmingais pareiški
mais nuolat tikrina Vakarų valstybių 
reagavimą. Vangus reagavimas pa
skatina Rusijos imperiškai mąstančius 
politikus naujiems grasinimams ir 
ekspansiniams kėslams. Šių dienų Ru
sijos politinės krizės fone galbūt tiki
masi, kad atsisakymas vykdyti 1992 
m. rugsėjo 8 d. sudarytus, įsigalioju
sius ir JTO įregistruotus Lietuvos-Ru
sijos susitarimus dėl kariuomenės iš
vedimo, įskaitant tvarkaraštį, nesu
trukdys Rusijai, kuri pasirodo kaip 
nepatikimas sutarčių partneris, gauti 
didelę finansinę Vakarų pagalbą“, - 
pareiškė V. Landsbergis.

NAUJI AMBASADORIAI
Kovo 26 d. Prezidentas A. Bra

zauskas ir Užsienio reikalų ministras 
P. Gilys pasirašė dekretą dėl nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus 
rangų suteikimo Romualdui Kozyro- 
vičiui ir Algirdui Žvirėnui. R. Kozy- 
rovičius paskirtas Lietuvos Respub
likos nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Rusijoje, A. Žviro
nas - Latvijos Respublikoje.

Taip pat paskelbta, kad Prezi
dento patarėju užsienio politikos 
klausimais paskirtas žurnalistas Jus
tas Vincas Paleckis - dirbęs sovietų 
diplomatinėje tarnyboje Šveicarijoje, 
Rytų Vokietijoje, SSSR užsienio 
reikalų ministerijoje. LKP CK.

RAŠYTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

Jis įvyko kovo 31-ąją Vilniuje. Į 
rašytojų rūmus Sirvydo gatvėje buvo 
susirinkę beveik 100 poetų prozinin
kų, literatūros kritikų. Visi iš Vil
niaus. Šiuo metu Lietuvos rašytojų 
sąjungoje - 302 nariai: nuo poeto 
Stasio Anglickio, gimusio 1905 me
tais, iki literatūros tyrinėtojo, ketu
riasdešimt septyneriais metais jau
nesnio Sauliaus Žuko. 15 narių gy
vena toli nuo Lietuvos. Tas penkio
liktasis - prieš keletą savaičių į Rašy
tojų sąjungą priimtas “Skruzdėlytės 
Greitutės nuotykių“ autorius garbu
sis Vytautas Tamulaitis, gyvenantis 
JAV.
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’’Vilnijos“ draugijos suvažiavime Baimės nereikia maitinti
’’Vilnijos“ draugija penktus metus 

rūpinasi Vilniaus krašto švietimu, 
kultūra, papročių ir lietuvybės išliki
mu šiame krašte, o taip pat lietuvių, 
gyvenančių ne Lietuvoje (Gervėčiuo
se, Pelesoje, Apse ir kt.) rėmimu.

Kovo 20 d. vykusiame “Vilnijos" 
draugijos metiniame suvažiavime 
buvo kalbėta apie opias Rytų Lietuvos 
problemas, “Vilnijos" draugijos užda
vinius, veiklų puoselėjant lietuvybę 
šiame krašte, lietuvių etninėse žemėse 
už respublikos sienų. Draugijos pirmi
ninkas K. Garšva, apžvelgęs draugijos 
metų veiklų, priminė Lietuvos val
džios abejingumų prašymams, pasiū
lymams, nes į draugijos 50 raštų teat
sakyta gal ketvirtis. Stebėjosi, kad 
Spaudos kontrolės valdyba, uždariusi 
leidinį “Jūra ir krantas", leidžia eiti 
laikraščiui “Naša gazeta“, kad Lietu
vos Seime sėdi lenkų frakcijos nariai, 
veikę prieš Lietuvų, o dabar išlaikomi 
iš mūsų mokesčių. Pastebėjo, jog Tau
tybių departamentas rūpinasi lenkų ar 
kitų tautybių žmonių reikalais, bet ne 
lietuviais ar nutautusiais lietuviais Vil
niaus krašte. Paragino visoje Lietuvo
je steigti “Vilnijos" draugijos skyrius, 
nes Vilniaus krašto problemos turi rū
pėti visiems Lietuvos žmonėms. Pri

Pluoštų naujų vadovėlių mokykloms, kuriose dėstoma lenkų ir lietu
vių kalbomis, išleido "Šviesos" leidykla. Mokykloms lenkų dėstomąja 
kalba išleidžiami visų dėstomųjų dalykų vadovėliai, o rusų mokykloms 
leidžiami lietuvių kalbos. Lietuvos istorijos ir geografijos, politologijos 
vadovėliai.

Šiemet "Šviesa" išleis 109 vadovėlius vidurinėms bendrojo lavinimo 
mokykloms. Iš jų 28 vadovėlius mokykloms lenkų dėstomąja kalba bei 
13 vadovėlių mokykloms rusų kalba. Lenkų ir rusų vadovėlių leidimo 

finansavimui valstybė šiemet skiria 49 milijonus talonų.
K. Jūrelės (ELTA) nuotr.

SIEIPTYNEOS DEIENOS
Kokia K urs i t) nerijos 

alsiūs?
"Trapiausias perlas - Kuršių 

nerija" - rašoma "Savaitės žodyje". 
Apie šį kraštą pasakoja Vyriausybės 
patarėja aplinkos apsaugos klausi
mams Irena Pilypienė.

"Kuršių nerija jau antri metai 
paskelbta nacionaliniu parku. Jos 
šeimininkas dabar - Neringos miesto 
valdyba, o Smiltynėje - Klaipėdos 
merija. Nacionalinių parkų praktiko
je kiek neįprasta, kad savivaldybė 
taptų jų šeimininke. Bet šis apsau
gos būdas nerijos sąlygomis gal 
optimaliausias, nes, pavyzdžiui, 
miškininkai, kurie anksčiau tvarkė 
miško parką, nepjėge rūpintis urba
nistika". Urbanizuoti plotai, anot 1. 
Pilypicnės. skaudžiausia problema. 
Daug kas nori čia statytis - vietos 
gyventojai. įvairiausios žinybos. - 
bet jau dabar kai kurie gigantiški 
poilsio namai į kraštovaizdį nesi- 
komponuoja. Tad į bet kokias urba
nistikos naujoves žiūrima labai at
sargiai. Sprendžiama, ar leisti Nerin
goje tūpti net ir mažiems lėktų sė
liams. atsisakyta naftos siurbimo 
idėjos nerijoje. Neieško naftos savo 
pusėje ir Kaliningrado sritis - ten 
taip pat įsteigtas nacionalinis parkas. 
Beje, jei nerija priklausytų vienai 
valstybei, ji galėtų būti įrašyta į 
Pasaulio pavekio sąrašą. Pagal kitus 
kriterijus šį statusą nerija atitinka. 
Šiaipjau planuojama, kad šis kraštas 

minsime, kad tuo rūpinasi Vilniaus 
krašto sąjunga Kanadoje, kuri remia 
"Vilnijos" draugijos veiklų.

“Vilnijos“ draugijos Kaune sky
riaus pirmininkas A. Petrukevičius iš
sakė nuomonę, jog svarbiausia dabar 
Rytų Lietuvoje paremti lietuviškus 
lopšelius, mokyklas, pastatyti Šalči
ninkų mieste lietuviškų gimnaziją. Jis 
stebėjosi, kad Lietuvos vyriausybei 
nerūpi lietuvybės išlaikymas Rytų 
Lietuvoje. Jašiūnų mokyklos mokyto
jas R. Vorevičius padėkojo “Vilnijos“ 
draugijos Kauno skyriui už jo veiklą 
Šalčininkų rajone. Tik apgailestavo, 
kad lietuviška spauda vis dar sunkiai 
pasiekia Jašiūnus, kad neturi aparato, 
kuriuo padaugintų taip trūkstamų mo
kymo pagalbinių priemonių. Mano, 
kad ir sunkiomis sąlygomis, pritrau
kus daugiau jaunimo, reikia dirbti dėl 
mūsų vaikų ateities.

“Vilnijos" draugijos Panevėžio 
skyriaus atstovas P. Kondrotėnas su
abejojo, ar Seimo nariai žino (o gal 
nenori žinoti) padėtį Vilniaus krašte. 
Pasiūlė rūpintis leidinio apie Rytų Lie
tuvos reikalus išleidimu. Vienas iš 
"Vilnijos" draugijos steigėjų J. Šime- 
lionis pabrėžė draugijos kaip visuo
meninės organizacijos veiklos svarbą 

netaps triukšmingu kurortu - jo priva
lumas idilija ir ramybė.

’•Lietuva ignoruoja 
lietuvninkus“

Taip apibūdinamas T. Žebrausko 
straipsnis "Galima sutikti senąjį 
būrą..." laikraštyje "Europos cent
ras". Straipsnyje primenama Klaipė
dos krašto istorija, pabrėžiamas lie
tuvninkų savitumas.

"Anapus “rubežiaus“ lietuvninkai 
pasiėmė iš europietiškosios vokiečių 
kultūros labai daug. įgijo racionalios 
žemėtvarkos, komunikacijų priemo
nių. pažangaus ūkininkavimo, staty
bos kultūros. Tačiau ten alsavo laisva 
lietuviška viltis, neleidusi suvokietėti 
ir nutautėti". Deja, toliau pažymima, 
"iš senųjų verslų išliko tik Priekulės 
keramikos gaminių fabrikas, lent
pjūvė. staliaus gaminių cechas. Per 
paskutiniuosius 5 dešimtmečius sun
yko smulkioji pramonė ir verslas, 
užmirštos tradicinių raudonųjų plytų ir 
čerpių gamybos technologijos, pas
kutinysis vėjo malūnas iš Alguonėnų 
iškeliavo i Rumšiškių etnografini 
muziejų." Senieji krašto gyventojai 
pažymi ir tai. kad Didžiosios Lietuvos 
kultūra ingoruoja jų papročius, "pa
kelėse ties Agluonėnais. Priekule 
atsirado didieji Lietuvos kryžiai, kokių 
šiame krašte niekas nestatė, nematė". 
Straipsnyje rašoma, kad reikės dar 
daug nuveikti istorikams, restaurato
riams. statybininkams, kad būtų pri

puoselėjant lietuvybę Vilniaus krašte. 
Seimo narys J. Dringelis nurodė, kad 
senųjų vilniečių lietuvybės palaikymo 
iniciatyvą turi perimti jaunimas. Kal
bėta apie lenkų spaudos (“Naša gaze
ta", “Magazin Wilenski") antilietuviš
kos medžiagos skleidimą.

Kitas Seimo narys, vienas iš “Vil
nijos" draugijos steigėjų R. Ozolas 
pabrėžė tautinės nuostatos bei visuo
meninių organizacijų darbo svarbą 
kontroliuojant valdžios politinius 
žingsnius, teikiant pasiūlymus, kaip 
ginti Lietuvos interesus.

Valstybinės regioninių problemų 
komisijos pirmininko pavaduotojas A. 
Augulis referavo apie šios komisijos 
surinktą gausią informaciją iš Rytų 
Lietuvos. Jo nuomone, tai neleis 1"- 
kraipyti faktų nei Lietuvoje, nei svetur.

Valstybinės regioninių problemų 
komisijos narys E. Petrovas siūlė Sei
me sudaryti Rytų Lietuvos grupę, pla
tinti mokyklose laikraštį “Voruta“, 
pateikiantį dokumentais paremtus 
istorinius faktus. “Vilnijos“ draugijos 
švietimo sekcijos darbo vadovas A. 
Kairys pažymėjo, kad per metus ne
mažai buvo įsteigta pradinių mokyklų 
Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose, kad 
buvo rūpintasi mokytojų ir mokinių 
poilsiu. Pasirodo, kad be visuomeni
nių organizacijų tuo rūpintis nėra kam. 
Mokytoja B. Daunorienė suabejojo, ar 
reikalingas toks didelis Švietimo ir 
kultūros ministerijoje tautinių mažu
mų skyrius, ar šiandien taip trūkstant 
lėšų jos tikslingai eikvojamos kelio
nėms į Lenkiją.

Suvažiavimo dalyviai priėmė rezo- 
liucijas apie prieškarinės Lenkijos 
grobikiškos politikos įvertinimą ir 
apie antilietuvišką Armia Krajowa 
veiklą bei kreipimąsi į Lietuvos Sei
mą. vyriausybę, piliečius dėl blogė
jančios lietuvių padėties Vilniaus 
krašte.

Kviečiame remti “Vilnijos“ drau
giją bei lietuvybės išlaikymą Vilniaus 
krašte. "Vilnijos" draugijos adresas: 
A. Jakšto 9-315, 2600 Vilnius, tel. 
627009. Lėšas prašome pervesti "Vil
nijos“ draugijai (labdara), einamoji 
sąskaita Komerciniame banke "Aura- 
bankas“ Nr. 5700235, kodas 
260101701.

Nastazija Keršytė 
"Vilnijos" draugijos 
atsakingoji sekretorė

keltas Klaipėdos krašto savitas 
grožis.

Inteligentai irgi nori 
vaisyti

Šiuo metu Lietuvoje visiems 
sunku, bet dažniausiai kalbama apie 
vargingiausią sluoksnį - pensininkus, 
vienišus žmones, invalidus. Tačiau, 
atrodo, greitai prie jų prisigretins ir 
inteligentai... Laikraštis "Pirmadie
nis" rašo apie tai su liūdna ironija.

Inteligentai - "visokie aktoriai, 
dainininkai, poetai, rašytojai, daili
ninkai. t. y. ypatos. duoną užsi
dirbančios ne rankomis, o gaiva, ir 
tai yra pagrindinis bruožas, išski
riantis juos iš kitos visuomenės pub
likos... Bendras bruožas su kita 
visuomenės dalimi - inteligentai taip 
pat nori valgyti. Kai kūne iš jų - net 
labai. Suprantama, iš dalies tai jų 
asmeninis reikalas, ir tautai, stipri
nančiai savo nepnklausomybę. toks 
smulkus klausimas, ką inteligentas 
valgo, gali visai nerūpėti. Šiuo metu 
inteligentai maitinasi prastai. Jei 
gatvėje sutiksite tokį perkarusį, 
išblyškusi tipą į kampą užspiesto 
žvėrelio akimis - tai ir bus tas. kuris 
nežino, kur kišti savo galvą, kad 
užsidirbtų pinigų...“ Toliau laik
raštyje rašoma, kad Lietuvoje yra 
turtingų žmonių, kurie galėtų pa
remti "protinio darbo proletarus“, bet 
užtat nėra mecenavimo įstatymo. 
Tiems inteligentams, kurie sėdi Sei
me ir yra užsitikrinę savo ateitį, 
skurstantys broliai visai nerūpi.

V. Dimas

Kovo 26 d. Lietuvos žydų bend
ruomenės centre įvyko spaudos kon
ferencija. Sukviesti žurnalistus pa
skatino "nesibaigią antisemitiniai pa
sisakymai daugelyje masinės infor
macijos priemonių", kaip rašoma 
išplatintame pareiškime. Iš keturių 
stambiausių krašto dienraščių tik 
"Lietuvos ryte“ kol kas nebuvo liestas 
šis opus abiems tautoms klausimas.

Žydų bendruomenės pareiškime 
sakoma, kad antisemitinius pasisaky
mus inspiruoja keli banalūs mitai. 
Vienas jų, neva žydų tautybės žmonės 
prieškario ir sovietų okupacijos me
tais aktyviai dalyvavo komunistinėje 
veikloje ir yra atsakingi už tarybinio 
režimo piktadarybes. Antrasis mitas 
teigia, kad žydų genocidas - dės
ningas atpildas už jų elgesį 1940-1941 
metais. Ir dabar žydai nori užvaldyti 
Lietuvą, kaip teigia trečiasis mitas.

Žurnalistams pateikta dokumenti
nė medžiaga, sudaryta remiantis L. 
Truskos “Lietuva bolševikų ir nacių 
smurto metais“, “Savanorių žygiai“, 
11., A. Damušio “Lietuvos gyventojų 
aukos ir nuostoliai karo ir pokario 
metais“. 1940 metų Liaudies seime 
iš 79 deputatų buvo 4 žydai, Liaudies 
vyriausybėje iš 15 narių 2 žydai, Lie
tuvos komunistų partijos CK (1940- 
1941 m.) - 21 narys, iš jų 5 žydai, 
LTSR Vyriausybės sudėtyje buvo 1 
žydas. Miestų ir apskričių partinių 
komitetų sekretoriais (1941 m.) buvo 
77 proc. lietuvių, 4 proc. žydų, ant
raisiais sekretoriais dauguma buvo 
rusai ir baltarusiai, lietuvių ir žydų 
buvo po 8 proc. Masinei Lietuvos pi
liečių deportacijai 1941 m. birželio 
14-15 dienomis vadovavo specialiai 
organizuoti centrinis ir vietiniai šta
bai. Centrinio štabo sudėtyje nebuvo 
nei vieno žydo, iš 77 vietinių štabų 
narių buvo 4-5 žydai. Tarp 33 tūks
tančių tremtinių buvo 7 tūkstančiai 
žydų - daugiau kaip 3 proc. visų Lie
tuvos žydų. Valstybės saugumo ko
mitete iš 285 darbuotojų (be aptar
naujančio personalo) dirbo 36 žydai -.

Atgimstanti Lietuvos Jeruzalė

Vilniuje įvyko tarptautinis semi
naras "Judaika, žydų civilizacija ir 
žydų mintis“. Privilegija rengti Judai- 
kos forumą perimta iš Paryžiaus Sor- 
bonos universiteto. Forume dalyvavo 
žinomi žydų bendruomenės veikėjai, 
mokslininkai iš Izraelio, JAV, Latvi
jos, Prancūzijos, Rusijos, Švedijos. 
Ukrainos. Vilnius prieš karą buvo 
vienas didžiausių žydų kultūros centrų 
ir yra vadinamas Lietuvos Jeruzale. 
Judaikos centro įkūrimo iškilmių metu 
profesorius įsakas Varsat-Varšavskis 
pasakė: "Džiaugiamės, kad galbūt 
Vilniuje vėl pasauliui atgims žydų 
kultūros dvasia".

Tą pačią dieną vyko Judaikos 
studijų centro inauguracijos iškilmės. 

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:
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13 proc. Maždaug tiek pat žydų sa
vanorių žuvo kautynėse dėl Lietuvos 
nepriklausomybės 1918-1921 me
tais. 9,2 tūkst. šios tautybės žmonių 
buvo nužudyti per dieną Kauno for
te, per karą sunaikinti 93 proc. Lie
tuvoje gyvenusių žydų.

Didžiausią atgarsį sukėlė poeto 
V. Rubavičiaus pasisakymas televi
zijos laidoje “Krantas“ ir jo straips
nis "Respublikoje“, pavadintas 
“Kaip ir kodėl pučiamas antisemitiz
mo burbulas?“. Autorius mano, kad 
“žydų ir lietuvių santykių aitrinimas 
lemtas didelio žydų bendrijos eko
nominio intereso. Reikalinga tik 
menkutė įstatymo pataisa, kad nekil
nojamas turtas ir žemė, jei nėra pa
veldėtojų, perduodamas Lietuvos 
žydų bendruomenei“. Spaudos kon
ferencijos metu bendruomenės na
riai neakcentavo ekonominio aspek
to, didesnį dėmesį skirdami reabili
tuotų asmenų klausimui. "Mes netu
rime juridinio pagrindo reikalauti 
parodyti bylų, tačiau prašome, kad 
reabilitacija būtų vykdoma ne admi
nistracine, o teismine tvarka. Neno
rime kerštauti: jei žmogus buvo kal
tas, nesiruošiame teisti ir bausti dar 
sykį. Norime tik teisingumo.“

Paklaustas, kodėl žydų bendruo
menė nepadavė V. Rubavičiaus į teis
mą, G. Kanovičius atsakė: “Efektas 
bus tik tada, kai žydus gins ne žydai, 
o lietuviai. Jei Lietuvos Respublika 
suinteresuota turėti gerą imidžą, ji pa
ti turi tuo rūpintis. Kol mes neatsidū- 
rėme tokioje padėtyje, kaip Italijos 
žydų bendruomenės, kurios iki šiol 
yra saugomos policijos, laikas su
klusti. Man gėda, kai žmonės tyli.“ 
Jis apgailestavo dėl to, kad Lietuvos 
inteligentija nereaguoja į tokio pobū
džio publikacijas, valdžia neturi jokio 
supratimo, "kas darosi žydų gatvėje“. 
Tuo tarpu pasaulyje reakcija greita ir 
veiksminga, nes žydų genuose gy
vuoja genocido baimė, kurios nerei
kia maitinti.

Erika Umbrasaitė

kuriose dalyvavo Lietuvos Respubli
kos prezidentas Algirdas Brazauskas, 
Lietuvoje akredituoti užsienio šalių 
ambasadoriai, žinomi Lietuvos kultū
ros ir mokslo veikėjai. Jau prieš porą 
metų Vilniaus universitete atnaujintos 
judaikos studijos, pradėta gilintis į 
žydų istoriją, kultūrą. Pasaulio žydų 
bendruomenė, jos akademiniai centrai 
parėmė oficialų Judaikos centro atida
rymą. Numatoma sudaryti naują stu
dijų programą, į centrą atvyks dirbti 
žinomi mokslo žmonės. Tikimasi, kad 
į Vilnių studijuoti suvažiuos ir Lietu
vos žydų išeivijos vaikai, besidomin
tys savo tautos istorine praeitimi Lie
tuvos žemėje, kitų šalių jaunimas.
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Po penkiasdešimties 
metų

(Senos nuotraukos biografija)

Apatinė eilė, ko gero, pati įžy
miausia. Pirmoji čia - Birutė Pū- 
kelevičiūtė. Vargu ar ją reikia pri
statinėti ”EL“ skaitytojams. Aš ją 
prisimenu, kaip nuostabią Hane- 
lę, kuri anuo metu pavergė visą 
Kauną. S. Čaikausko režisuota ši 
Hermano Hauptmano pjesė - vie
nas ryškiausių anų laikų Jaunojo 
dramos teatro spektaklių. Jis tary
tum pradėjo naują teatro etapą. Ir, 
be abejo, Birutės ir režisieriaus 
dėka. Žinau, pats autorius neseniai 
patvirtino, kad specialiai jai Jurgis 
Jankus rašė "Audronę“, kurią bu
vome pradėję repetuoti. Deja, pri
artėjęs raudonasis tvanas nutraukė 
ne tik repeticijas, bet ir išrovė iš 
gimtinės ne vieną mūsų teatro ak
torių. Jų tarpe buvo ir Birutė Pū- 
kelevičiūtė. Bene apie 1963 metus 
kažkur slapta nusitvėriau jos 
"Aštuonis lapus“. Kiaurą naktį 
skaičiau puikų romaną, įminda
mas čia ne vieną pažįstamą, aptik
damas žinomą situaciją. Neseniai, 
klausydamas Rašytojų sąjungoje 
Birutės kūrybinio rečitalio, tiesiog 
gėrėjausi jos visapusiu talentu. 
Vakaras - tikras, spalvingas ir 
labai talentingas spektaklis, kurio 
autorė, režisierė ir aktorė - Birutė 
Pūkelevičiūtė. Didelė rašytoja, 
puiki menininkė, ji ir toli nuo 
tėvynės mokė mus mylėti gimtąją 
žemę, jos žmones.

Į ją įkibusi Irena (?) Tubinaitė, 
kiek žinau, paliko sceną ir užsiė
mė kažkuriuo žemiškesnių darbu. 
Savo žurnalistiniame kely buvau 
ją sutikęs bene Panevėžy. Su nos
talgija prisiminė teatrą, bet dieva
gojosi, kad jos darbas - tiekėjos, 
ekspeditorės ar prekių žinovės (?) 
- labiau prie širdies.

Centre - Stasys Čaikauskas - K. 
Glinskio mylimas mokinys, mūsų 
vaidybos mokytojas ir režisierius. 
Amžinai įsimylėjęs (ir moteris, ir 
teatrą), jis visada buvo sklidinas 
kūrybinės ugnies. Pasak jo paties, 
nemėgęs paskutinio statomos pje
sės veiksmo, bet Stasys gebėjo su
kurti įdomius, išradingus, pub
likos mėgstamus spektaklius. 
Apie tai gali paliudyti ir su mumis 
parengti "Jaunųjų daržininkų“, H. 
Renier "Liūly muzikanto“, o ypač 
minėtas "Hanelės“ spektaklis. 
Pastarąjį jis, prisimenu, statė ypač 
užsidegęs, įsimylėjęs, versdamas 

artistus pamiršti visą skurdžią oku
pacijos metų buitį. Prieš kiekvieną 
sceną jis siūlydavo aktoriams nau
jus etiudus, eksperimentavo. 
Nenuostabu, kad “Hanelės" spek
taklyje puikų vaidmenį sukūrė ne 
tik Birutė Pūkelevičiūtė. bet ir L. 
Stanevičius (Tėvas), vėliau tapęs 
labai populiariu operetės aktorium, 
publikos numylėtiniu komiku, S. 
Vasaitis (Mokytojas). J. Kalvaitis 
(Plėškė). Bene pirmąkart tada teat
rinė visuomenė išgirdo Henriko 
Vancevičiaus pavardę - Hankės 
vaidintojui buvo lemta į Lietuvos 
teatro istoriją įrašyti itin garbingus 
puslapius. Tiesa, kaip režisieriui. 
Pats Stasys Čaikauskas vėliau ke
letą metų sėkmingai vadovavo 
Kauno muzikinės komedijos teat
rui, režisavo operetes. Vėliau, kaž
kurio pavyduolio įskųstas, pateko 
gulagan, patyrė visas jo kančias ir 
pažeminimus, bet grįžo nepalauž
tas, vėl įsijungė į kūrybinį darbą. 
Persikėlė į Marijampolę, ten vado
vavo jaunam teatro kolektyvui, pas
tatė keletą įsimintinų spektaklių. Jis 
buvo visų čia rengiamų masinių 
renginių, karnavalų, misterijų orga
nizatorius ir siela. Ligi tol, kol jį 
ištiko nelaimė: Stasys buvo para- 
ližuotas ir priverstas sėsti į invalido 
vežimėlį. Būdamas Marijampolėje, 
savo mokslamiesty, retkarčiais su
sitikdavau su juo. Stasys buvo ne 
tik mano mokytojas, bet ir šeimi
ninkas - aš gyvenau jo, jo tėvų na
muose. Ir mums visada užtekdavo 
kalbos.

Prisimenu mūsų paskutinį susi
tikimą. Tai buvo keletą mėnesių 
prieš jo netikėtą mirtį. Aplankėme 
jį su Henriku Kurausku, mūsų žy
miuoju aktorium. Jie'du nebuvo pa
žįstami, bet iš karto tapo artimais 
draugais ir sumaniais pašnekovais. 
Sėdėdamas po jam kadaise auto
riaus dovanotu V. Kasiulio pa
veikslu, nenustygdamas savo veži
mėlyje, retsykiais lūpomis palies
damas konjako taurelę, jis nepails
damas, be perstojo klojo epizodus 
iš savo turiningo teatrinio gyveni
mo, prisiminė K. Glinskį, A. Oleką- 
Žilinską, M. Čechovą, B. Dau
guvietį, kitus mūsų teatro didžiuo
sius, su kuriais jam teko gyventi, 
bendrauti ir vaidinti scenoje. O 
kaip aš tada gailėjausi, nepasiėmęs 
su savimi diktofono - žuvo puiki

dovana Lietuvos teatro istorikams. 
Deja, deja... Žadėjau vėliau tai 
padarysiąs... Bet to vėliau nebuvo. 
Net į jo laidotuves negalėjau 
nuvažiuoti, ruošiau kažkokią sku
bią publikaciją laikraščiui.

Eleną Dauguvietytę-Kudabienę, 
tikiu, pažinote, nors, atvirai kal
bant, ji nelabai panaši į tą solidžią 
ponią, kuri neseniai savo 70-mečio 
proga su Šiaulių teatru Vilniuje 
vaidino Normantienę - spalvingą 
personažą iš S. Kymantaitės-Čiur- 
lionienės "Pinigėlių“. O kas pa
mirštų jos grakštų, šoklų ir nerū
pestingą Žiogą iš V. Kuprevičiaus 
operos; jos nuostabius duetus su 
Skruzdėlyte - Julija Dvarionaite, 
viena pirmųjų mūsų operos pri
madonų? Tęsdama ir puoselėdama 
savo teatrinės šeimos tradicijas, 
Nelė (taip mes ją tada vadinome) ir 
būdama toli nuo tėvynės neatsisakė 
sunkios ir nepelningos profesijos, 
už ką jai, be abejo, dėkingi ne tik 
Kanados ir JAV lietuviai. Pernai 
matyti jos spektakliai priminė ir Lie
tuvos teatralams, kad tikras talentas 
nesensta ir nesibaigia su jaunyste.

Ir pagaliau - paskutinis, švelniai 
prisiglaudęs prie išdidžios Nelės 
šono - šių eilučių autorius. Su pa
siskolintu iš teatro rūbinės skurdžiu 
švarkeliu, paspaudęs po savimi 

gerokai išklaipytus batelius, aš tada 
buvau laikomas žadančiu aktorium 
(bent taip rašė, kai kurie kritikai, 
pav. J. Žlabys-Žengė), suvaidinęs 
"Atžalyno“ Jasių, "Jaunųjų darži
ninkų" Algį, "Juodvanių“ Širduką, 
"Saulutės“ Drąsutį ir dar kai ką. 
Svajojau apie vaidmenį, kurį atlie
kant būtinai reikėtų bučiuotis (su 
moterimi, žinoma). Deja, sceninio 
bučinio skonio taip ir neteko pa
justi. Atpylęs teatre aštuoneris me
tus, supratau, kad ne čia mano da
lia, ištįsau ligi 175 cm, bet apie he- 
rojų-meilužį dūmoti negalėjau. Pra
dėjau šį tą rašinėti, nekęsti švaraus 
popierio ir nuo 1950 metų atsidėjau 
žurnalistikai. Nepamiršau ir vaikys
tėje bandytų eilėraščių. Jų išleidau 
6 knygas, bet literatūros kritikai, 
išvardiję garsenybių pavardes, pri
deda tik "ir kiti“. Turėdami turbūt 
galvoje, ir mane. O rašau ligi šiol. 
Gal ”EL“ skaitytojus, jei redakto
rius leis, ir supažindinsiu su keliais 
naujesniais savo posmais. Žurnalis
tikai atidaviau daugiau kaip 40 
metų, iš kurių 25-ris buvau vieno 
populiariausių savo metu Maskvos 
laikraščių "Literaturnaja gazeta“ 
nuolatiniu korespondentu Lietuvai. 
Dabar pensininkas ir galvoju apie 
atsiminimus. Šis mano rašinys - 
vienas jų epizodas.

Taigi pažiūrėjau į veidus vi
siems dvidešimt dviem tolimos 
jaunystės draugams ir bendrake
leiviams. O jų buvo daug, labai 
daug. Dabar, sprendžiu pagal 
save, visi jie prįėjo ar perėjo 70 
metų slenkstį.

| šią nuotrauką kažkodėl nepa
teko nei Julija Dvarionaitė, kurią 
palaidojome 1947 m., nei Zuzana 
Arlauskaitė-Mikšienė, dailininko 
Ž. Mikšio mama, teatro veteranė, 
nei Nelė Venclauskaitė-Apei- 
kienė: mūsų "grand-dama“. mano 
- Uosio - mama Eglė. Su Nele, 
kaip minėjau, po daugelio metų 
susitikau Los Andžele. Kartais 
pasirišo jos dovanotus kakla
ryšius. Nėra čia kažkodėl ir Hen
riko Vancevičiaus, ir Petro Daili
des, tuo metu jau neblogai pasi
reiškusių teatro scenoje. Bet jie 
buvo, jie yra, jie liko ano meto 
žiūrovų atminty. Tiesa, ir aktorių, 
ir tų žiūrovų dabar jau vienas 
kitas. Laiko audros išblaškė juos 
po visą pasaulį. Ir Lietuvos jauni
mo teatras dabar visai kitas. Jo 
vardas dabar žinomas kone viso 
pasaulio publikai.

Bet ir ši nuotrauka - Lietuvių 
teatro istorijos liudininkas.

Petras Keidošius
Pabaiga. Pradžia Nr.12

Anotacija

Jurgis Jankus. Namas geroj 
gatvėj. V. 1992. 160 psl.

Pirmą kartą Lietuvoje "Idos“ 
leidyklos išleistas JAV gyvenan
čio lietuvių rašytojo (g. 1906 m.) 
romanas. Jame vaizduojamas pa
siturinčių prieškario Kauno valdi
ninkų gyvenimas. Kūrinys kom
ponuojamas psichologinio detek
tyvo principais: nuo pirmųjų pus
lapių skaitytoją intriguoja meilės 
aistrų, svetimavimo, turtinių aferų 
paslaptys. Romane keliamos prob
lemos aktualios ir dabartinei Lie
tuvai. Turto įgijimas (namas geroj 
gatvėj) moralinio nuopoljo kaina; 
tamsioji žmogaus prigimties pusė 
pasireiškia ne tik turto geismu, bet 
tai ir kūno geismas... Ir galų gale - 
tai žmogaus kančia ir tragizmas.

Jurgis Jankus anksčiau tarp ki
tų emigracijos rašytojų buvo pa
garsėjęs romanu "Paklydę paukš
čiai", tačiau "Namas geroj gatvėj“ 
susilaukė dar aukštesnio kritikos 
įvertinimo, kandidatavo į geriau
sių lietuvių romanų lentyną. Šiam 
romanui atiteko Lietuvių rašytojų 
draugijos premija. Pirmą kartą 
romanas buvo išleistas 1954 
metais Vokietijoje.

Stanislovas Buchaveckas. 
Šalčios žemė. V. 1992. 274 psl.

Informacinis leidinys, kuriame 
supažindinama su Šalčininkų ra
jono geografija, gamta, ūkio bruo
žais, istorija, kultūrinėmis ir et
ninėmis ypatybėmis.

Knygos prakalboje rašoma: 
"XX a. devintojo dešimtmečio pa
baigoje, prasidėjus Lietuvos Atgi
mimo sąjūdžiui, Šalčininkų rajo
nas pagarsėjo toli už Lietuvos ribų 
vietinių valdininkų priešiškais 
veiksmais, autonomijos siekiais. 
Imta labiau domėtis ir šio Pietryčių 
Lietuvos kampelio istorija“. Ten 
pat pažymima, kad vykęs lietuvių 
nutautėjimas šiuose kraštuose tuo 
labiau skaudus dėl to, jog XIII a. 
čia lietuviai ne tik gyveno, bet tai 
buvo dalis teritorijos, kurioje pra
dėjo formuotis Lietuvos valstybė. 
Šalčininkų krašto lietuvybės trage
dija atspindi visos Rytų Lietuvos 
praeitį. Knygoje nagrinėjami ir kiti 
svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai. 
Leidinys pravers visiems besido
mintiems praeitimi, lietuvių-lenkų 
santykiais. Jis padės geriau supras
ti šį tarsi "užmirštą“ kraštą Vil
niaus pašonėje. Knygos gale platus 
bibliografijos sąrašas. Rytų Lietu
vos krašto žemėlapiai.

Amerikiečiai ir japonai siūlo savo patirtį

Paskutiniu metu Lietuva vis daž
niau gauna kvietimų vienai ar kitai 
specialistų grupei ar pavieniams as
menims pasižvalgyti po svetimus 
kraštus. Štai šiomis dienomis iš Jung
tinių Amerikos Valstijų grįžo trejetas 
savivaldybių darbuotojų, kurie pagal 
Baltijos fondo programą stažavosi ten 
du mėnesius. Dabar savivaldybių at
stovai iš Šiaulių, Alytaus ir Vilniaus 
savo sukauptą patirtį perteiks kitiems 
Mokymo centre, kuris, to paties Balti
jos fondo sumanymu, kuriamas Kau
ne, Vytauto Didžiojo universitete. 
Tiek Arvydas Benderius, tiek Gedimi
nas Urbonaitis sutinka, kad Lietuvos ir 
JAV socialinė sankloda iš esmės 
skirtinga, tačiau,kai kuriuos teigiamus 
savivaldos darbo bruožus galima pui
kiai panaudoti ir mūsų sąlygomis, tik 
reikėtų daugiau noro ir lankstumo.

Tautybių departamento generalinė 
direktorė Halina Kobeckaitė, be abejo, 
nemažai patirties parsivežė iš kelionės 
po visą Ameriką. Šį kartą JAV Infor
macijos agentūra pakvietė į savo šalį 
beveik visų Europos valstybių atsto
vus susipažinti su tautinių mažumų ir 
imigrantų bendruomenėmis. Pirmas 
įspūdis toks - mes čia, Lietuvoje, tu
rime daug ką apmąstyti, kad nekiltų 

trinties tarp vadinamų mažumų ir 
didžiosios gyventojų dalies. Išsamiau 
galėsime papasakoti, kai įspūdžiai 
bent šiek tiek susigulės. Tuo tarpu 
kompozitorius Laimis Vilkončius jau 
gali tiesiai pasakyti, kad mums vis 
dėlto artimesnė skandinavų ar vokie
čių nei japonų švietimo sistema.

Japonija iš tiesų nuostabi šalis. Per 
porą savaičių, kurios buvo skirtos pa
žinčiai su šios valstybės švietimo sis
tema. penkiolika Baltijos respublikų 
atstovų pamatė daugiau nei galima įsi
vaizduoti. Kelionę organizavo ir fi
nansavo Japonijos fondas, propaguo
jantis savo kultūrą ir švietimą visame 
pasaulyje. Žinoma, ir pačioje Japoni
joje.

- Nepasakyčiau, kad buvau sužavė
tas, - atvirai prisipažįsta Kultūros ir 
švietimo ministerijos Menų departa
mento viršininkas Laimis Vilkončius. 
- Teisybė, japonai gyvena dvidešimt 
pirmame amžiuje. Visas pasaulis tai 
pripažįsta. Ir vokiečiai, ir skandinavai, 
ir amerikiečiai važiuoja į Japoniją pa
simokyti. Važiuoja patys, savo inicia
tyva. O štai mus, Baltijos valstybių at
stovus, japonai pasikvietė. Aš buvau 
siųstas tam, kad susipažinčiau su ja
ponų meniniu švietimu visų lygių mo

kyklose. Mes susipažinome su pa
čiomis mažiausiomis mokyklomis ir 
pačiais didžiausiais universitetais, 
švietimo ir užsienio reikalų ministeri
jomis. Parsivežėme krūvas įvairios li
teratūros, kurią dar reikia nuosekliai 
išstudijuoti.

Bet Japonijoje pasigedau dva
singumo. Nuostabu, kai kas žingsnis 
tavo gyvenimą lydi technikos pa
žanga, kai greiti liftai, traukiniai, 
puikios mašinos... Bet tai ir viskas. 
Mums neparodė šiuolaikinio Japo? 
nijos meno. Kodėl? Mes buvome mu
ziejuje. kuriame apžiūrėjome kubizmo 
ir šiuolaikinės japonų dailės parodą, 
kurioje nepamatėme nieko japoniško. 
Iš esmės tai buvo prancūzų dailė. Ir tai 
suprantama, nes japonai važiuoja 
mokytis dailės į Paryžių. Tačiau mus 
sužavėjo japonų senasis menas, jų 
tradicinis menas, - širmos, vėduoklės, 
paveikslai. Tai nuostabūs meno kū
riniai. Mes tikrai tuo laiku apie tokio 
lygio meną dar nesvajojome. Kokie 
spalvų deriniai, kokia technika! Bet tai 
buvo dvylikto amžiaus kūriniai.

Šiaip ar taip, malonu, kad pasaulis 
mums atsiveria.

Salomėja Čičiškina
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Ar Lietuva taps Kuveitu? Išeivijos spaudoje

talką Lietuvos naftininkams“

Lietuvai rizikinga planuoti naftos 
politiką remiantis vieninteliu abejo
tino patikimumo partneriu - Rusiją 
Mes privalome turėti alternatyvą 
Vakaruose. Tuo tikslu mūsų krašte 
lankėsi Lietuvos ambasadoriaus 
Venesueloje p. Vytauto Dambravos 
lydima privati Venesuelos prekybinė 
delegacija - naftos bendrovės "REL
COM“ pirmininkas Salomonas 
Cohen, "COMPEL C A.“ ir "REL
COM“ bendrovių vicepirmininkas 
Joseph Tsodikovas, atsargos divi
zijos kapitonas Jose Nicolas Albor- 
noz Tineo.

P. Vytautas Dambrava pasakė, 
kad imtis naftos problemos spren
dimo jį paskatino ankstesnis vizitas į 
Lietuvą:

- Energetikos ir tuometinės Tarp
tautinių ekonominių ryšių ministerijos 
darbuotojai kalbėjo labai nuoširdžiai, 
žymiai atviriau nei spauda: dėl kri
tiškos energetikos padėties stoja pra
monės įmonės, Lietuva visiškai prik
lauso nuo naftos importo iš Rusijos, o 
šios šalies koncernas ’’Lukoil“ nesi
laiko sutarčių, yra pavojus, kad turimi 
rezervai išseks po poros mėnesių, ir 
žiema Lietuvai gali būti labai šalta. 
Tada man buvo pasiūlyta ieškoti kelių 
Venesueloje, kaip išspręsti kom
pleksinę naftos problemą.

Reikėjo rasti atsakymus: kaip 
Lietuva galėtų apsirūpinti reikiamu 
naftos kiekiu prieinamomis kaino
mis, kaip gauti lengvatinį kreditą, 
kokios naftos perdirbimo ir eks
porto galimybės, kaip išspręsti eko
loginę problemą, ar bus galimybė 
parduoti šalutinius produktus, ypač 
tuos, kurie šiuo metu neatitinka 
pasaulinių standartų.

- Gal paiškintumėte sąvoką 
"kompleksinis naftos problemos 
sprendimas“?

- Venesuelos biznieriai imasi ne 
tik tiekti Lietuvai naftą, bet ir padėti 
surasti rinką tiems Lietuvoje gami
namiems naftos šalutiniams produk
tams, kurie dabar neatitinka pasauli
nių standartų. Projektas apima ir 
Klaipėdos terminalo bei naftotiekio 
statybą, Mažeikių įmonės moderni
zavimą, kad ji galėtų dirbti ne 30 
proc. pajėgumu kaip dabar, o visu 
100 proc. Jų nuomone, ši įmonė ver
ta 700 mln. dolerių, beveik neturi 
skolų ir turi puikias galimybes plės
tis. Manoma, kad Lietuva be prob
lemų gautų lengvatinius kreditus 15- 
20 metų. Be to, Mažeikių gamykla 
jau dabar gali pagaminti 40 000 tonų 
naftos be švino. Nors skaičius nedi
delis, tai vis dėlto nepaprastas poten
cialas: tokias galimybes turi tik ne
daugelio pasaulio valstybių (JAV, 
Kuveito) naftos firmos. Lietuva galė
tų ne tik apsirūpinti pati, bet ir eks
portuoti naftą. Tai labai pakeltų kraš
to ekonomini koeficientą. Žinoma, 
tada už viską reikėtų mokėti Vakarų 
kainomis ir gyventi pagal Vakarų 
standartus, bet būtų visos galimybės 
nešalti, gyventi laisvai ir turtingai. 
Venesuelos biznieriai niekaip nega
lėjo suprasti, kaip tiek laiko buvo ga
lima šaldyti žmones, neieškant alter
natyvių kelių.

- Ar pasaulio naftos pra
monininkams netrūksta ir "pato
gesnių“ klientų?

- Biznio varomoji jėga, aišku, yra 
pinigai. Tačiau daug ką lemia ir sim-

Seimo gamtos apsaugos komiteto 
pirmininkas A. Bajoras spaudos kon
ferencijoje pranešė, kad komitetas 
kreipėsi į vyriausybę, prašydamas ne
statyti terminalo Kopūstų kaime, kol 
nebus išnagrinėti kiti variantai. Siūlyta 
iki galo išaiškinti latvių požiūrį į ter
minalo statybą.

Aplinkos apsaugos departamento 
generalinio direktoriaus pavaduotojas 
B. Bradauskas sakė, kad, jo nuomone, 
naftos terminalo variantas Latvijoje 
atkrinta, kadangi Lietuvai priklausyti

Lietuvos Ambasadorius Venesueloje p. Vytautas Dambrava (kairėje) 
kartu su delegacijos nariais Salomon Cohen ir Joseph Tsodikov.

patijos bei lojalumas. Atvykusi į Lie
tuvą ’’COMBEL“ ir “BELCOM“ at
stovų delegacija palanki Lietuvai. P. J. 
Tsodikovas yra gimęs Vilniuje, kartu 
su tėvais emigravęs į Venesuelą. Jo 
šeima laimingai gyveno Lietuvoje, 
problemų turėdama tik su cariniais ir 
sovietiniais rusais. Stebėtina kaip 
lojalumo ir neapykantos sentimentai 
persimeta iš kartos į kartą. P. J. 
Tsodikovas pareiškė norą tapti Lie
tuvos piliečiu.

Kokių sutarčių, kontraktų 
pagrindu Venesuelos nafta būtų 
tiekiama Lietuvai?

- Venesuelai nereikia ieškoti reali
zavimo rinkos - tai viena didžiausių 
naftos tiekėjų pasaulyje, eksportuoja 
2,5 mln. statinių per dieną, Europoje jai 
priklauso viena svarbiausių naftos įmo
nių ”VEBA“, kitos naftos firmos JAV.

Šalyje naftos pramonė valstybės 
rankose. Tačiau Venesuela, savo laiku 
pasirašiusi valstybines sutartis su trim 
socialistiniais kraštais Kuba, Nikarag
va ir Jamaika, dabar jau atsisakė tos 
politikos. Reikėjo ieškoti privačių 
įmonių, kurios eitų į šią avantiūrą, nes 
Lietuva vis dėlto yra didelės rizikos 
kraštas. Be to, nemažiau svarbi prob
lema už naftos gavimą ir pristatymą 
yra finansavimas. Būtina gauti “a let
ter of credit“, kai mokėjimas už žalia
vas automatiškai atidedamas trims 
mėnesiams. Sprendžiant šiuos klau
simus man padėjo “LAGOVEN“ fir
mos prezidentas Julius Trinkūnas, 
Lietuvoje gimęs Venesuelos pilietis. 
Tolimesni kontaktai - Venesuelos val
stybinės naftos bendrovė PETRO- 
LEOS DE VENEZUELA, S.A. 
(PEDEVESA), “COMBEL“ ir “BEL
COM" naftos bendrovės. “PEDEVE
SA“ septinta pagal pajėgumą pasauly
je, turinti savo įmonių Vakarų Euro
poje, tarp jų jau minėtoji galingiausia 
įmonė "VEBA“ Vokietijoje.

- Ar galima kalbėti apie nąftos tie
kimą, neturint terminalo? Iš kokios 
šalies bus importuojama nąfta ?

- Venesuelos biznieriai siūlo tiekti 
naftą per Klaipėdoje esančius įrengi
nius iš tanklaivių. Jie net sutinka pa
statyti laikiną platformą. Taip pat yra 
įgalimybė panaudoti Ventspilio termi
nalą - naftos gavybos krizė Rusijoje 
nepalanki ir latviams. Baimė dėl būsi
mo terminalo grėsmės ekologijai, ma
no manymu, nepagrįsta. Juk ir dabar 
Klaipėda transportuoja Rusijos naftą į 
Skandinaviją, tačiau krašto ekono

Abejonės dėl terminalo vietos
nuo kitų valstybių būtų neprotinga.

“Genčių nafta“ - tokia bendra vals
tybinės Gaigždų naftos geologijos įmo
nės ir švedų akcinės bendrovės “Svens- 
ka Petroleum Exploration“ verslovė 
įsteigta vyriausybės nutarimu. Ji pla
nuoja iš Gargžduose esančio telkinio 
per du dešimtmečius išgauti 1,2 mln. 
tonų naftos. Ji būtų perdirbama Mažei
kiuose. Lietuva iš jos turėtų gauti dau
giau kaip 100 mln. JAV dolerių pelno.

Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius lankydamasis Klaipėdoje, 

miniai interesai aplenkiami. Tuo la
biau, kad pasaulinė technologija yra 
gana tobula. Balandžio mėnesį į Lie
tuvą turėtų atvykti viena Prancūzijos 
firmų, kuri specializuojasi terminalų 
ir naftotiekių statyboje. Per pasku
tiniuosius dešimt metų ji yra pas
tačiusi 27 terminalus, vieną jų per 
metus Novosibirske. Delegacija 
pristatys pilną terminalo statybos 
projektą žymiai mažesnėmis kai
nomis nei pasaulinės ir iki šiol 
siūlytos Lietuvai. Ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius susitikęs su 
mumis pasakė, kad su nafta susiję 
-projektai baigiami rengti, bet galu
tinio sprendimo dar nėra. Kol kas šis 
pasiūlymas, jo nuomone, yra pats 
solidžiausias. Galutinis sprendimas 
bus priimamas konkurso tvarka. 
Nuo to, manau, Lietuva tik laimės.

Tiesioginį žaliavų pristatymą iš 
Venesuelos tenka atmesti dėl perne
lyg aukštų transportavimo kaštų. 
Geriausias būdas: Venesuela padidi
na naftos žaliavų pardavimą JAV 
naftos firmoms, savo atstovybėms 
Europoje. Tada per jas būtų galima 
Lietuvos naftos perdirbimo įmonę 
aprūpinti žaliavomis iš Šiaurės 
Atlanto, Šiaurės Afrikos, galbūt iš 
Rusijos ar net Artimųjų Rytų. Pasi
tarimuose vyravo nuomonė, kad pa
lankiausia aprūpinti nafta iš Vokie
tijos ar Anglijos per Ventspilio uos
tą, o ne perkant naftos žaliavas iš 
Rusijos. Ši šalis vertinama kaip ne
labai patikimas partneris.

- Parengiamąjį darbą Jūs atli
kote su viena vyriausybe, toliau 
bendradarbiausite su kita. Ar val
džios atstovų kaita įtakojo Jūsų 
darbą?

- Tiek su ministro pirmininko p. 
B. Lubio, tiek ir su p. A. Šleževi
čiaus vyriausybėmis bendradarbia
vau labai pozityviai, visur sutikda
mas supratimą ir paramą. Labai no
rėčiau už tai padėkoti. Kokia bebūtų 
vyriausybė, jos tikslas - tarnauti 
krašto interesams. Visi supranta, kad 
svarbiausia šaka Lietuvai - energeti
ka. Ją sutvarkius, kraštas suklestėtų. 
Žiūriu į tai optimistiškai. Noriu ir 
kitiems pasakyti: Jūs žinote raudo
nos spalvos kainą, bet dar nežinote 
geltonos ir žalios - laisvės spalvų - 
kainos. Tai reikalauja įtempto darbo, 
pasiaukojimo, tolerancijos.

-Ačiū už pokalbį.
Erika Umbrasaitė

iš lėktuvo apžiūrėjo galimas naftos 
terminalo statybos vietas.

Kol mes tik galvojame apie ter
minalą, Estijoje nuo kovo 24 dienos 
pradėjo dirbti pirmoji naftos termina
lo linija. Antrąją planuojama įjungti 
gegužės mėnesį. Šį naftos terminalą 
kurortiniame Mugos rajone netoli 
Talino pastatė Olandijos firmos. Ter
minalo statyba nesukėlė žaliųjų or
ganizacijų ir vietinių gyventojų pasi
priešinimo.

ELR

Taip pavadintą dr. Kazio Keme- 
žio straipsnį išspausdino Australijos 
lietuvių savaitraštis “Mūsų pastogė“ 
(Nr. 12). Jame rašoma apie vieno iš 
akcinės bendrovės “Žemės turtai“ 
steigimo iniciatorių, buvusio Lietu
vos geologijos instituto direktoriaus 
pavaduotojo dr. Ginučio Juozapavi
čiaus viešnagę Australijoje. Jo vizito 
tikslas - surasti tarp užsienio lietuvių 
patyrusių, žinančių naujausias tech
nologijas specialistų, kurie kartu su 
Lietuvos geologais sudarytų rimtą 
bendrovės branduolį, sugebantį kon
kuruoti su kitomis pasaulio firmomis.

Rusija, dar iki šiol vienintelis 
Lietuvai naftos šaltinis, riboja jos 
pardavimą mūsų kraštui dėl jos 
pačios suirutės, o gal ir dėl politinių 
motyvų.

Primenama, kad Lietuvos žemės 
gelmėse yra šio itin svarbaus kuro. 
Geologai surado 15 naftos telkinių, 
tačiau iki šiol dar nė vienas jų ne
eksploatuojamas. Valstybės valdinin
kai, atsakingi už energetikos ūkį, 
kartu su valstybine Gargždų naftos 
geologine įmone užgrobę monopo
linį viešpatavimą, nesugeba sava
rankiškai organizuoti patikimą Lie
tuvos naftos išsiurbimą, bando kvies
tis užsienio kompanijas. Vienas kom
panijas - konkurso keliu, o švedus - iš 
didelės “meilės“ ir be konkurso. Nuo 
1992 m. gegužės mėnesio niekaip 
neapsisprendžiama, kuriai iš penkių 
užsienio firmų suteikti prioritetą 
siurbti naftą, o dalį negausių jos 
išteklių leisti išsivežti iš Lietuvos.

Visi alternatyvūs laisvo verslo 
pradininkų Lietuvoje pasiūlymai 
buvo palaidoti vyriausybės val
dininkų stalčiuose ir privati iniciaty
va buvo sužlugdyta. Tačiau ši inicia
tyva Lietuvoje yra neišpasakytai gaji. 
Grupė Lietuvos verslininkų, geologų, 
tarp kurių yra ir Lietuvos naftos telki
nių atradėjas dr. Vincas Korkutis, 
įsteigė akcinę bendrovę “Žemės tur
tai“. Jos artimiausias tikslas - pasi
ruošti ir dalyvauti konkurse Lietuvos 
naftos telkinių eksploatacijos teisei 
gauti.

Dr. G. Juozapavičiaus Australijoje 
praleistos dienos davė gerų rezultatų.

Leidinių pristatymas
l Lietuvą vis drąsiau ima skverb

tis laisvojo pasaulio spauda. Be 
pagrindinių masinės informacijos 
periodinių leidinių, yra ir reiškian
čių alternatyvią poziciją nusisto
vėjusiai politinei opinijai. Toje 
grupėje vienas iš lyderių - ”EIR 
(Executive Intelligence Re
view).“ Šį 72 psl. žurnalą galima 
laikyti alternatyviniu dabartinei 
kapitalistinio pasaulio politinei 
ekonominei struktūrai. Tai jokiu 
būdu nereiškia kairiosios krypties, 
veikiau priešingai.

Kapitalistinio pasaulio modeliai 
buvo kuriami Markso laikais ir vi
si jie rėmėsi iš esmės materializmu 
(vadinkim - mechanistiniu, struk
tūriniu “rojaus“ žemėje siekimu). 
Vieni utopistai buvo daugiau, kiti 
mažiau teisūs (pavyzdžiui, Markso 
modelis sugriuvo...). Na, o dabar
tinis - ar tikrai yra optimalus ir 
nekoreguotinas? Ar jis tikrai ati
tinka individo intelektualinius po
reikius ir patenkina dvasinį žmo
gaus vystymąsi? Ar tikrai iš ofi
cialių šaltinių mes sužinome tiesą 
apie aplinkui vykstančius įvykius 
ir juos sukėlusias priežastis? Štai 
maždaug tokiais klausimais gali
ma būtų apibūdinti žurnalo EIR 
poziciją. Temų ratas jame yra ga
na platus, bet didžiausias dėmesys 
koncentruojamas į ekonomikos ir 
politikos klausimus.

Pats EIR žurnalas save pristato 
kaip pirštą, esantį ant Amerikos ir 
Europos pulso. Jo korespondentai 
pateikia politinių, ekonominių ir 
kitų įvykių detalią analizę, supa
žindina ir su alternatyviais požiū

Gerai žinomo dr. Kazio Kemežio dė
ka susitikta su p. Kęstu Skirka, kelių 
garsių Australijos naftos kompanijų 
direktoriumi ir su p. Vidu Labučiu, 
naftos geologu ir ilgamečiu “Exxon“ 
firmos darbuotoju, susisiekta su 
Houston, Texas firmos “Knight Ex
ploration, Ine.“ prezidentu Kęstučiu 
Gaižučiu.

Dr. G. Juozapavičiaus pasiūlymai 
buvo palankiai sutikti. Aptartas bend
ras veiksmų planas, numatyta bend
rovės valdymo struktūra, o jos di
rektoriais pakviesti labiausiai patyrę 
Lietuvos ir užsienio naftos darbų spe
cialistai. Ruošiamas kreipimasis į 
visus pasaulio lietuvius remti šią 
naują Lietuvos akcinę bendrovę ir 
įsigyti jos akcijų.

Lietuvos vyriausybė 1993 m. 
gegužės mėn. rengia naują konkursą 
naftos telkinių eksploatavimo teisei 
gauti.

Jei pasaulio lietuviai aktyviai pa
rems šią naują iniciatyvą, tada bus 
galima kvalifikuotai paruošti siū
lymus konkurso komisijai. Svar
biausia, kad visų remiančiųjų pastan
gomis bus galima paspartinti Lietu
vos aprūpinimą taip trūkstamais 
naftos ištekliais iš savų telkinių. Visa 
nafta liks Lietuvoje. Gauto pelno 
dalis atiteks akcininkams, o kitą dalį 
bus galima investuoti į naujų naftos 
telkinių paieškas ir ateičiai užtikrinti 
naftą Lietuvai.

Tokiu būdu atsiranda galimybė 
viso pasaulio lietuviams įsigyti dalelę 
Lietuvos, padovanoti ją ten nebuvu
siems vaikams ir anūkams.

Esant dideliam akcininkų skaičiui, 
Lietuvos valdininkai neturės morali
nio pagrindo iškeisti šią iniciatyvą į 
svetimų firmų siūlymus. Tuo pačiu 
tai būtų pirmas stiprus smūgis vals
tybės monopoliui, klestinčiam Lietu
vos naftos biznyje. Tiktai nesant 
konkurencijos, užgniaužus laisvą 
veiklą, įmanoma šaldyti žmones Lie
tuvoje!

Padėkime savo tautiečiams Lietu
voje išsivaduoti iš sovietinio vals
tybės valdymo būdo relikto, - rašo 
baigdamas savaitraštyje “Mūsų pa
stogė“ dr. K. Kemežys.

riais, sprendimais, kurių nerasime 
jokiame kitame žurnale. Lietuvai 
EIR būtų naudingas ne tik paži
nimo požiūriu, bet ir galbūt pa
dėtų spręsti kai kurias konkrečias 
problemas. Pavyzdžiui, gal jis 
sudomintų tuos, kurie nemano, 
kad beatodairiškas amerikietiško
jo ar vakarų europietiškojo ekono
minių modelių priėmimas Lietu
vai būtų labai geras (amerikietišką’ 
ekonomikos modelį kopijuoja 
daugelis “trečiojo pasaulio“ šalių, 
ir žinome, kaip joms sekasi...). 
Atsispirti šiam spaudimui savo 
metu ėmėsi Skandinavijos, kai 
kurios kitos Šiaurės Europos ša
lys, sudarydamos šiuo metu savitą 
ekonominę erdvę.

Be šio žurnalo, leidžiamas ir 
savaitinis 4 psl. priedas ”EIR 
Strategic Alert“, kuriame glaus
čiau, bet greičiau sužinosime apie 
visa tai, kas dedasi reikšmingo 
pasaulyje.

’’Executive Intelligence Re
view“ prenumerata metams - 
490 dol., pusei metų - 265 dol., 3 
mėnesiams - 145 dol.

Adresas:
EIR News Service Inc., P.O. 

Box 17390, Washington, 
D.C. 20041-0390.

”EIR Strategic Alert“ metinė 
prenumerata - 6000 DM.

Adresas:
Nachrichtenagentur GmbH, 

Postfach 2308,
D - 6200 Wiesbaden. 

Tel.: 06122/9160, 
Fax: 06122/916101.
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Gerumas iš rūpesčių 
supintas

’’Tūriu garbės pranešti, kad 
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus 
komitetas 1991 metų lapkričio 7 d. 
patvirtino Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos pripažinimų 
nuo 1923 m. rugpjūčio 28 d. Šiuo 
sprendimu ji tapo 149-ąja nacio
naline draugija, tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus sąjūdžio nare“, - 
rašoma telegramoje iš Ženevos. Ją 
atsiuntė komiteto prezidentas 
Cornelia Sommaruga.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija, įkurta 1919 m., į SSSR 
Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo 
Pusmėnulio draugijų bendriją 
įjungta 1940 m., kai Baltijos šalys 
tapo Sovietų Sąjungos dalimi. Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 
1991 m. spalio 19 d. oficialiai pa
prašė Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus komiteto ankstesniojo draugi
jos pripažinimo. Ji į Ženevą nu
siuntė keletą dokumentų, tarp jų - 
įstatų tekstą ir Lietuvos vyriau
sybės oficialią notą, kurioje sako
ma, kad Lietuvos Raudonasis Kry
žius yra šalies humanitarinės veik
los pagalbininkas.

Tokia trumpa istorija, kaip 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus drau
gija vėl pradėjo savarankiškus 
žingsnius.

Likimo valiai jaunos draugijos 
nepaliko tarptautinių Raudonojo 
Kryžiaus organizacijų būstinės Že
nevoje. Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus draugijos respublikinio ko
miteto pirmininkas Juozas Šapoka 
ir jo pavaduotojas, beje, neblogai 
kalbantis angliškai, Regimantas 
Budrys buvo kviečiami į konferen
cijas ir kolokviumus. Ženeva, Bu
dapeštas, Briuselis... Tuose ir ki
tuose Europos miestuose daug 
bendrauta su kolegomis, daug su
žinota, kaip vaisingiausiai tvarkyti 
darbą, kaip paveikti žmonių širdis, 
kurios dieną naktį laukia paguodos 
ir paramos.

Tyliame Vilniaus pakraštyje tris 
dienas nebuvo didelės rimties. Vy
ko seminaras, kuriam vadovavo 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
komiteto skyriaus vedėjo pavaduo
toja Marion Harroff-TaveI ir Tarp
tautinės Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonojo Pusmėnulio draugijų 
federacijos vienos programų vado
vas Bo Bachstrom. Pirmą kartą 
Lietuvos Raudonojo kryžiaus drau
gijos miestų, rajonų komitetų dar
buotojai iŠ užsienio specialistų su
žinojo daug naujų dalykų apie pa
saulinės humanitarinės organizaci
jos veiklą, pagrindinių - septynių - 
principų platinimą ir įgyvendinimą, 
jos struktūrą, biudžetą, lėšų rinki
mo būdus, ryšius su įvairių valsty
bių vyriausybėmis. Svečiai buvo 
atsivežę videofilmų, diagramų, tad 
ekrane nušvisdavo įdomūs siužetai 
ir grafiniai vaizdai. Seminaro daly
viai į įvairias Lietuvos vietas iš
sivežė gražių plakatų, literatūros 
apie tarptautinį Raudonojo Kry
žiaus sąjūdį.

- Tokios gyvybingos, smalsios 
auditorijos nesitikėjau - kalbėjo M. 
Harroff-Tavel. - Malonu bendrauti 
su žmonėmis, kurie turi tiek daug 
noro ir nuoširdumo padėti kitiems. 
Šiomis nuostabiomis savybėmis 
grįsta visa mūsų organizacijos hu
manitarinė veikla.

Paskui vėl buvo svečių iš Žene
vos. Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus komiteto juridinis patarėjas 
Hans Peter Gasser domėjosi, kaip 
Lietuvoje rengiamasi ratifikuoti 
1949 metų Ženevos konvenciją, 
kuri apibrėžia humanitarinius Rau
donojo Kryžiaus ir konfliktuojančių 
šalių veiksmus karinių konfliktų 
atvejais. Neduok, Dieve, susidū
rimų, bet gyventojai turi žinoti kon
vencijos prasmę. Štai kodėl buvo 
numatyta šiemet surengti kariš-

kiams seminarą, duota patarimų, 
kaip konvencijos nuostatas plačiau 
įtraukti į tarptautinę teisę studijuo
jančių studentų programą, jiems ir 
dėstytojams bus suteikta praktinė 
parama.

Kartu atvykusio Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komiteto dele
gato Jacqnes de Heller misija buvo 
dar konkretesnė. Jis atvežė video- 
kasečių, literatūros, propaguojančių 
Raudonojo Kryžiaus idėjas. Atsi
rinkite, išsiverskite į lietuvių kalbą, 
o mes išleisime savo lėšomis, 
kalbėjo svečias.

Bene tvirčiausi ir nuoširdžiausi 
draugystės tiltai yra nutiesti tarp 
Lietuvos ir Švedijos Raudonųjų 
Kryžių. Ypač gražiai bendraujama 
su Ostergotlando sritimi. Įjos cent
rą Linčiopingą jau buvo nuvyku- 
sios kelios lietuvaičių delegacijos, 
stebėjo, kaip ten dirba Raudonojo 
kryžiaus savanoriai. Savo ruožtu 
mūsų krašte buvo ir švedai. Apie 
dešimt dienų Lietuvoje viešėjusi 
organizacijos sekretorė Astrid Alm 
aplankė ne vieną miestą ir rajoną, 
vaikų ir medicinos įstaigą, vienišą 
senelį. Jos patarimai, kaip geriau 
globoti negalios ištiktus žmones, 
buvo labai vertingi.

Suprantama, Lietuvos ir Vakarų 
šalių Raudonojų Kryžių tikslai kol 
kas gerokai skiriasi. Pastaraisiais 
metais pablogėjus mūsų žmonių 
gyvenimo sąlygoms, pirmiausia 
sunkumus pajuto vieniši seneliai, 
ligoniai, vaikai, invalidai. Raudo
nojo Kryžiaus darbuotojams reikia 
rūpintis, kad jie bent nebūtų alkani, 
nešaltų, turėtų būtiniausių vaistų. 
Visiems padėti krašto galimybės 
ribotos. Štai ir ateina į pagalbą dau
gelio valstybių humanitarinės orga
nizacijos. Ir dažniausiai - Raudo
nasis Kryžius.

Pirmosiomis valandomis po tra
giškųjų sausio 13-osios įvykių mū
sų pasienyje jau stovėjo raudonu 
kryžium pažymėti lenkų sunkve
žimiai su maistu ir medikamentais. 
Kroviniai ėjo ir ėjo... Už kelis mi
lijonus dolerių vaistų - Kanados 
vyriausybės dovaną - mums pri
statė šios šalies’ Raudonasis Kry
žius. Gausios labdaros sulaukė 
Lietuvos vaikų ligoninės iš Vo
kietijos, Didžiosios Britanijos, 
Olandijos, Norvegijos. Sunku su
minėti visus geradarius. Kartais 
įstringa jaudinančios minutės ir 
epizodai.

Į Lietuvą atvykęs Švedijos Kro- 
nobergo srities Raudonojo Kry
žiaus draugijos sekretorius Ake 
Karlsonas panoro savo akimis pa
matyti mūsų žmonių gyvenimą. 
Patraukėme per Biržus, Uteną, Pas
valį, Rokiškį. Biržuose užėjome į 
vieną butą, kur nelengvas dienas 
leidžia jaunuolis, sergantis nepagy-

Svečiai iš Ženevos atvyko į Lietuvą konsultuoti Raudonojo Kryžiaus 
veiklos reikalais. Iš dešinėse Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto 
darbuotojas Dieter Pfaff, komiteto departamento direktoriaus pavaduo
tojas Francois Burgnion ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 
pirmininko pavaduotojas dr. Regimantas Budrys.

Leono Vasausko nuotraukos

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas Juozas Šapoka.

doma raumenų liga. Vaikinas ėmė 
pasakoti apie sunkią savo dalią, 
apie vaistus, kurie galėtų jam pa
dėti, bet, deja, negalįs gauti ir jie ne 
varganai kišenei. Klausėsi svečias 
liūdnos šnekos ir drėko jo akys. 
Pažadėjo tuos vaistus žūtbūt nu
pirkti. Nupirko ir atsiuntė.

Ne pažadai ir ne maisto pro
duktų krepšelis sušildydavo trum
pus susitikimus. Žmonių būsenoje 
nesunku buvo pastebėti ir kitą pa
laimingą minutę. Aplankymo 
džiaugsmą. Juk laimei, nors ir neil
gai, nedaug reikia. Reikia dėmesio, 
užuojautos, padrąsinančio žodžio. 
Mes pasiilgstame gerumo kaip pa
čio artimiausio žmogaus.

Devynerių metukų vilnietė sirgo 
sunkia kraujo liga. Vienu metu 
sveikata ūmai pablogėjo ir nedel
siant prireikė reto imunoglobulino. 
Vienintelė išeitis - kreiptis į Vo
kietiją, Bonos universiteto vaikų 
ligų klinikas, kur padedant ir šel
piant geradariams, prieš kurį laiką 
gydėsi mažoji pacientė.

Lėmė ne dienos, o valandos. | 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus te
legramą vokiečių medikai reagavo 
nieko nelaukdami. Po paros iš Vo
kietijos atstovybės Lietuvoje buvo 
pranešta, jog Vilniaus aerouoste 
nusileis ’’Boeing“ iš Frankfurto prie 
Maino. Vokiečių diplomatai, skren
dantys į mūsų sostinę, atgabeno 
vaistus.

Gerumas niekuomet nebūna 
lengvas. Jis iš rūpesčių nupintas. 
Lietuvos gyventojai, ypač tie, kurie 
pajuto dėmesį ir paramą, negali 
nedėkoti kilnios dvasios žmonėms, 
nepaisant kas jie būtų .ir kur gy
ventų - kaimynystėje ar už tolimų 
jūrų.

Žinoma, gyvendamas vien iš
tiesta ranka, turtingas nebūsi ir 
vargšų dalią ne itin sušvelninsi. 
Lietuvos Raudonasis Kryžius apie 
tai nuolat galvoja ir pabrėžia.

Viename iš artimiausių ”EL“ 
numerių papasakosime, kas daro
ma, kad savo jėgomis ir ištekliais 
padėtume negandos nuskriaustiems 
piliečiams.

Algimantas Jazdauskas

Meilės ir užuojautos galia

Bocholtas, Borkenas, Emeri- 
chas, Isselburgas, Klėvė, Vredenas 
- tai toliausiai vakaruose esantys ne
dideli Vakarų Vokietijos miestai. 
Visi jie tapo Žemaitijos miestų - 
Naujosios Akmenės, Tauragės, Ši
lutės, Gargždų, Girulių - bičiuliais 
ir globėjais. Jau daugiau kaip de
šimtį sunkvežimių drabužių, mais
to, vaistų, rakandų senelių, vaikų ir 
kūdikių namams atvežta iš tų toli
mų Vokietijos miestų.

Tai nuostabus pavyzdys, ką gali 
padaryti vienas žmogus, nuoširdžiai 
mylintis savo tėviškę, turintis dide
lę širdį, ne žodžiais, o darbais įro
dantis savo humanistines nuostatas. 
Tai Bocholto gyventojas Stasys 
Čirpus. Jo pastangomis daug vaka
rinės Vokietijos vietovių gerai žino 
Lietuvos miestus ir miestelius, ren
gia humanitarinės Šalpos siuntas, 
skiria dalį savo santaupų tolimiems, 
bet užjaučiamiems seneliams ir 
vaikeliams Lietuvoje.

Stasys Čirpus savo humanitarinę 
veiklą pradėjo 1990 metų vasarą. 
Palaipsniui į tą vajų įtraukė daugelį 
savo pažįstamų, aplankė viso Vo
kietijos pakraščio miestelių Raudo
nojo Kryžiaus organizacijų vado
vus, telkė lėšas, rūpinosi transportu, 
pats ne kartą vežė siuntas į Lietuvą. 
Kiek vargo ir sunkumų tenka patirti 
tose kelionėse, visi žinome. Tačiau 
žmonių dėkingumas yra jam di
džiausias atlyginimas. Stasio širdies 
šauksmą išgirdo ir jo žmona Anne- 
liese - tikra vokietė, niekada iki

Tvirta draugystė
Mondadori leidykla išleido Gian 

Franco Sviderkoski knygą "Laiškas 
bičiuliui žydui“.

Knygoje pasakojama apie mokyk
los suole užsimezgusią ir šiandien 
tebesitęsiančią Karolio Voitylos ir jo 
žydų tautybės bičiulio Jerzy Kluger 
draugystę. Tai knyga apie draugystę, 
pergyvenusią nacizmo siaubą, karą ir 
tremtį, kurios nepajėgė išardyti jo
kios nepalankios gyvenimo aplin
kybės. ’’Viskas prasidėjo 1978 me
tais, - pasakojo autorius apie knygos 
atsiradimą, - nuo pokalbio su Klu- 
geriu rytojaus dieną po Karolio Voi
tylos išrinkimo popiežium. Šis liudi
jimas leido geriau pažinti naujojo 

Progresive Tours Ltd. ]
Organizuoja ekskursijas į Lietuvą 1993 m.

Lietuvos oro linija iš Terminai 3
Gegužės 17 - 31 d., 
gegužės 17 - birželio 7 d., 
gegužės 17 - birželio 14 d.
- kaina £220 plius draudimas. 

v
Liepos 26 - rugpjūčio 09 d., 
liepos 26 - rupjūčio 16 d., 
liepos 26 - rugpjūčio 23 d.
- kaina £240 plius draudimas.
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 13 d., 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 20 d., 1
rugpjūčio 30 - rugsėjo 27 d.
- kaina £240 plius draudimas.
Registruojantis užmokėti £50.00 deposito.

Smulkesnės i.p,formą£UQ.s kreiptis;..
P. V. BULAITIS, 40, CONNAUGHT AVE., 

NORTH CHINGFORD, LONDON E4 7AA. Tel: 081-529 1393
Dėl individualių kelionių i Vilnių ar kitus Baltijos šalių miestus 

prašome kreiptis;
PROGRESSIVE TOURS LTD., 12, PORCHESTER PLACE, 

MARBLE ARCH, LONDON W2 2BS 
Tel: 071-262 1676. Fax: 071-724 6941

Keliaujantieji apdrausti gerai žinomos
Anglijos draudimo kompanijos COMERCIAL UNION

Progresive Tours Ltd. yra 
ARTA 50669, ATOL 447 ir IATA narė

Uis. 789 /

1990-ųjų nebuvusi Lietuvoje. ’’Kitą 
kartą su labdara išvyksiu gegužės 6 
dieną. Šį kartą su Bocholto miesto 
Raudonojo Kryžiaus parama vėl į 
Naująją Akmenę. Mano žmona 
suruošė jau daugiau kaip 600 pa
ketų su drabužiais, lovų skalbiniais, 
užuolaidomis. Gavome nemažai 
baldų ten sunkiai besikuriančiam 
senelių pensionatui. Bocholto mies
to valdytojas yra labai palankus Ak
menės rajono gyventojams. Ti
kiuosi, kad su jo pagalba kelionės 
pinigines problemas pasiseks iš
spręsti.

Kitas mano draugas vokietis 
Francas Hipas ėmėsi iniciatyvos 
telkti labdarą. Dabar kiekvieną1 sa
vaitę jo žmona pakuoja po šimtą 
paketų, apylinkės žmonės jam jau 
suaukojo apie 6000 DM" (tai iš
trauka iš Stasio Čirpaus laiško).

Turiu pastebėti, kad iki to ge
gužės mėnesio reiso dar buvo 
reisas kovo 28-31 d. su labdaros 
siunta Šilutės. Gargždų. Nau
josios Akmenės senelių ir vaikų 
namams, balandžio pabaigoje 
tokios kelionės organizuojamos į 
Šilutę ir Tauragę.

Norėčiau išreikšti visų gavusiųjų 
labdaros dovanas ir savo nuoširdžią 
padėką mieliems Stasiui ir Annelie- 
se Čirpams.

Koks nuostabus yra pasaulis, 
kai jame klesti meilė ir užuojauta!

Prof. Kazimieras Antanavičius 
LR Seimo narys

popiežiaus ankstyvąją jaunystę.“ 
1989 metais, kai gimtajame popie
žiaus Wadowice mieste Lenkijoje 
buvo padėtas kertinis akmuo pamin
klui žydams, žuvusiems nuo nacių 
rankos, Gian Franco Sviderkoski 
galutinai apsisprendė parašyti knygą 
apie Woitylos ir Klugerio, aiba kaip 
jie kreipdavosi vienas į kitą - Liolcko 
ir Jureko - bičiulystę.

Autoriaus nuomone, knyga skirta 
jauniesiems skaitytojams, kurie ne tik 
turės progą pažinti tragišką praeitį, 
bet ir pasimokyti ateičiai, kad niekad 
neatgimtų rasizmas, diskriminacija, 
žmogaus asmens nuvertinimas.

VAR
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Lietuviško ’’Oskaro“ įteikimas Ar matei ’’Tartiufą“?

Atšvęsti tarptautinę teatro 
dieną aktoriai susirinko Mokytojų 
namų “Rerio“ klube, kur šeimi
ninkavo Ona Valiukevičiūtė. Va
karo vedantysis Algis Latėnas su 
nostalgija prisiminė gerus senus 
laikus, kai Teatro diena būdavo 
švenčiama Sporto rūmuose, artis
tai tapdavo krepšininkais ir fut
bolininkais, bebalsiai aktoriai 
traukdavo arijas, storuliai preten
duodavo į balerinų vaidmenį. Links
ma būdavo ne todėl, kad reikia, o 
todėl, kad iš tiesų būdavo linksma 
ir smagu. Ir šį vakarą jis pažadė

jo: "nuo teatro ir kino žvaigždžių 
švytėjimo bus šilta“.

Tą dieną buvo paskelbti ir ap
dovanoti geriausi šio sezono teatra
lai. Juozas Budraitis paskelbė pa
vardes: geriausia 1992-1993 metų 
aktore tapo Aldona Janušauskaitė 
už ponios Montrėj vaidmenį spek
taklyje ’’Markizė de Sad“ (rež. J. 
Vaitkus); geriausias metų aktorius - 
Sigitas Račkys už Galilėjaus vaid
menį spektaklyje ’’Galilėjus“ (rež. 
R. Tuminas), Rimas Tuminas tapo 
geriausiu sezono režisieriumi už 
spektaklį ’’Galilėjus“.

Praėjusių metų laureatų vardus 
pelnė Ingeborga Dapkūnaitė ir 
Povilas Budrys.

Teatro dienos minėjimas bai
gėsi Mažajame teatre, kur tą die
ną buvo pažymėtas aktoriaus Ar
no Roseno 60-ties metų jubilie
jus.

ELR

Vlado Gulevičiaus (ELTA) 
nuotraukose: aktorė Aldona Ja
nušauskaitė; režisierius Rimas 
Tuminas; aktoriai Juozas Bud
raitis ir Sigitas Račkys.

Jau gera savaitė, kai Vilniuje tik 
ir girdi tokį klausimą. Toks, atrodo, 
žinomas ir dar mokykloje įgrysęs 
Moljero kūrinys sukėlė nemažą su
sidomėjimą - Jaunimo teatro salė 
pilnut pilnutėlė. Ryšys tarp scenos ir 
žiūrovų užsimezga jau nuo pirmų F. 
Latėno muzikos akordų. Tai, kad 
dažna žiūrovė sėdi apsisiautusi paltu 
(anaiptol ne elegancijos sumetimais 
- nors ir pavasaris, vis dar šalta), 
neleidžia atitolti nuo kasdienybės. Ir 
pats režisierės I. Bučienės “Tartiu
fas" - mūsų dienų, mūsų gatvėse 
verdančio gyvenimo, įvairaus rango 
figūrų kilimo ir kritimo istorija, 
įvilkta į XVII amžiaus “moderni
zuotus“ V. Idzelytės kostiumus.

V. Bagdono įkūnytas Tartiufas 
toks panašus į šiuolaikinį šventeivą 
ir veidmainį, nuo visko atsisakiusį 
savo noru vardan didžių idealų, gro
buoniškas savo užmačias pateisi
nantis skambiomis aukštomis frazė
mis. Šventai juo tikinti ir jį remianti 
ponia Pemel (E. Žebertavičiūtė, o 
kartais - aktorei susirgus - ir pati re
žisierė) nenori net girdėti kito nuo
monės, juo labiau paklusti proto bal
sui. Savo teisybę ji pasiryžusi ginti 
net lazda.

Aklas ne tas, kuris negali matyti, 
o tas, kuris nenori. “Aklasis“ ir 
“kurčiasis“ Orgonas taip žavisi Tar
tiufu, kad net gaudyti į saują šven
tuolio spjaudomus vynuogių kauliu
kus jam atrodo aukščiausia palaima. 
Ką jau ten bekalbėti, kokia garbė 
užrašyti visą savo turtą Tartiufui ir

Marvelės kapinyno radiniai pasakoja

Kaune Marvelės kapinyno ato
dangos yra vienos seniausių ne tik 
Lietuvoje. Kapinynas tyrinėtas dar 
prieš karą, dabar gi intensyviau prie 
šio istorijos ir archeologijos pamink
lo sugrįžta daugiau priverstinai-. 
Rengiant Kauno miesto vandenvalos 
trasą, buvo aptikti mūsų protėvių 
kapai. Tad 1991 metais statybininkai 
vietą užleido archeologams ir antro
pologams, istorikams. Šiuo metu, iš
tyrinėjus daugiau nei 7 tūkstančius 
kvadratinių metrų ploto, surinkta ne
mažai įdomių radinių, kurie atitinka
mai paruošti eksponuojami Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje.

Tarp eksponatų nemažai metalo 
dirbinių, keramikos, tekstilės. Moks
lininkai ištyrė bemaž 300 griautinių, 
daugiau nei 60 degintinių kapų. Čia 
pat aptikta ir apie 30 žirgų kapavie
čių. Iš radinių spėjama, kad čia laido
ta II-III mūsų eros amžiuje.

Pasak archeologo Audriaus Ast
rausko, mūsų protėviai I mūsų eros 
amžiuje iki pat V amžiaus mirusius 
laidodavo nedegintus. V-VI mūsų 
eros amžiuje buvo laidojama ir degi
nant, ir nedeginant. Vėliau aptinkami 
tik degintiniai kapai. Matyt, mūsų 

atiduoti jam į žmonas mylimą duk
rą. Gal net ir žmoną sutiktų pa
aukoti, tik čia jau vyro-savininko 
instinktas pasipriešina. Ant smagiai 
besisukančio stalo Tartiufas bando 
išprievartauti Elmirą, karts nuo kar
to atsispirdamas į savo geradarį Or- 
goną. Salė juokiasi, o vargšas Orgo
nas, užsimetęs ant galvos gun
dančią, blizgančią it rojaus žaltys 
žmonos krinoliną, nežino kaip įsi
terpti ir sukliudyti greit besivystan
čiam veiksmui.

O viską jau seniai žinojo ir nu
matė aštrialiežuvė Dorina - K. Kaz
lauskaitė. Eiliuotas tekstas nė kiek 
netrukdo jai šmaikštauti, o kostiu
mo ir rolės suteikta improvizacijos 
laisvė tik dar labiau paryškina akto
rės komedinį talentą.

G. Žalėno Kleantas kupinas ge
ranoriškumo, bet neturintis potenci
jos veikti realiai. Jis kaip ir mes: ste
bisi tuo, prie ko jau seniai buvo lai
kas priprasti, aiškina tai, ką jau visi 
žino, plepa, kai reikia veikti. O El
mira? Ar j i nepanaši į jūsų kaimynę, 
kurios vyras pernelyg pasinėręs į 
vieną ar kitą sritį, o ji tik puošiasi, 
koketuoja, vilioja, nuobodžiauja?

Likimo pirštas išsprendžia visas 
problemas, skamba paskutinis tan
go. Žiūrovai ploja stovėdami. Kar
tais sveika pasijuokti iš savęs, susi
tikti su teatriniu Tartiufu, kaip sako 
komedijos herojė Dorina, “būtų 
sveika pasitartiufinti“.

ELR

protėviai šventai tikėjo, jog po mir
ties žmogaus gyvenimas nesibaigia, 
paprasčiausiai pasikeičia tik jo būties 
vieta. Todėl į kapą būdavo dedama 
viskas, ko žmogui reikėdavo dirbant 
įvairius darbus, kaunantis su priešu ar 
sutinkant garbingus svečius. Kapavie
tėse rasta subtilaus grožio moteriškų 
sidabro papuošalų, sagių, diržų sag
čių, kalinėtų metalo dirbinių, ginklų, 
namų apyvokos daiktų, keramikos 
liekanų, darbo įrankių. Iš rastų įkapių 
galima spręsti, jog jau tais laikais 
mūsų protėviai palaikė glaudžius 
prekybos ryšius su Centrine Europa, 
Romos imperijos pakraščiais.

Antropologai mano, jog mūsų 
protėviai buvo šiek tiek žemesni nei 
mes dabar esame. Vyrai buvę viduti
niškai 170 centimetrų ūgio, o mote
rys septyniais centimetrais žemesnės. 
Veido bruožai šiek tiek masyvesni, 
grubesni, smaila, į priekį atsikišusia 
nosim. Mūsų protėviai, atrodo, gyve
no ramiai, nesikivirčydami, nes iš 
visų tyrinėtų kapų tik vieną vienin
telę kaukolę antropologai aptiko 
kirstą aiškiai aštriu daiktu, bet sugi
jusią.

Salomėja Čičiškina

Juozo Paukštelio premija Vandai Juknaitei
Kartą per dvejus metus per Juoza- 

pines į J. Paukštelio gimtuosius Titonis 
suvažiuoja pulkelis pačių ištikimiau
sių literatūros gerbėjų. Jau antras de
šimtmetis, kai Pakruojo krašto žmo
nės įsteigę savo žemiečio Juozo 
Paukštelio vardo literatūros premiją 
autoriui, kuris rašo kaimo žmonių 
gyvenimo tema. Nėra ko slėpti, anks
čiau šis renginys buvo šiek tiek paro
domasis, nors kaimo žmonės visada 
buvo ir yra nuoširdesni ir atviresni 
nei miestiečiai. Šį sykį į iškilmes Pa
kruojyje susirinko ne toks gausus bū
rys skaitytojų. Pasak literatūros kri
tiko Valentino Sventicko, turime pa
sidžiaugti ir tuo, kad atėjo nors tiek. 
Atėjo į šaltą salę, stengdamiesi pa
jausti šventę. Bet dvasingi ir dailūs 
jaunųjų kanklininkių veideliai, suvo
kiantys renginio prasmę, neskubti 
kanklių melodija, priešingai, neno
rom spaudė ašarą. Buvo graudu ir 
liūdna, tarsi kažką palaidojus. Gal 
visus nesąmoningai slėgė faktas, jog 
šį sykį bus pagerbta rašytoja Vanda 

Juknaitė už romaną šiurpiu pavadini
mu - “Šermenys“. Pagerbta pelnytai. 
Bet toji šermenų, ne šventės, dvasia 
tvyrojo visą dieną. Tikriausiai kaip 
tik todėl rašytoja Vanda Juknaitė 
liūdnai pasakė:

- Matyt, man pačiai, kaip autorei, 
reikia išsklaidyti šermenų nuotaikas, 
- ir nusišluostė ašarą. Tada įtraukė 
krūtinėn oro ir pridūrė: - Nežinau, 
kaip elgtis. Tai pirmoji mano literatū
ros premija. Aš jau Titonyse sakiau, 
kai gausiu kitas, sakysiu - ačiū, ačiū, 
kokia garbė, kokia garbė! O dabar 
toks graudulys apima, kad visai nesi
nori prieš jus stovėti. Didžiausia ne
laimė, kad menininkas yra kokį šimtą 
kartų jautresnis už kitus. Ir šiandien 
aš norėčiau už visas tas gyvenimo 
menininkui suteiktas neišvengiamas 
kančias vieno vienintelio daikto - ke
purės, kurią užsimovęs taptum nema
tomas. Aš taip sakau todėl, kad iki 
šiol buvo suformuotas ne visai teisin
gas požiūris į žmogų, kai be ordino ar 
medalio buvai lyg ir niekas.

Važiuodama į Pakruojį, šiandien 
aš tikrai nesitikėjau tokios dovanos. 
Titonyse mus pakvietė į svečius pra
dinė mokykla, kurioje mokosi dešimt 
vaikų. Tokią mokyklą aš baigiau pa
ti. Sunku patikėti, bet čia, salėje, tarp 
jūsų sėdi ir mano pirmoji mokytoja. - 
Čia rašytoja Vanda Juknaitė nesidro
vėdama vėl nubraukė ašarą ir iš susi
jaudinimo virpančiu balsu tęsė: - Tai 
visiškai neįsivaizduojamas dalykas, 
kad, gaudamas savo pirmąją literatū
ros premiją, susitiktum su žmogum, 
kuris išmokė tave rašyti, - ne roma
nus, bet pirmąjį žodį...

Buvo salėje ir kita Vandos Juknai
tės mokytoja, bet jau Vilniaus univer
sitete, profesorė Elena Bukelienė. 
Kas geriau supras moterį, jei ne mo
teris, tuo labiau buvusi auklėtoja savo 
buvusią auklėtinę?.

- “Šermenys“ yra romanas apie 
moteris. Autorė negaili nei mūsų, 
skaitytojų, nei savęs, - kalbėjo profe
sorė Elena Bukelienė. - “Šermenyse“ 
mes atsisveikiname su savo senuoju 

gyvenimo būdu, su senuoju kaimu, 
kurį taip gražiai 1939 metais įprasmi
no Juozas Paukštelis romane “Kai
mynai“. Norom nenorom lygini šių 
dviejų autorių kūrybą. Išoriškai tos 
sąsajos aiškios. Jiedu abu aukštaičiai, 
susisiekia jų žemė, abu rašo apie kai
mą. Esama ir bendros dvasios. Bet 
koks begalinis skirtumas tarp “Kai
mynų“ ir “Šermenų“ kaimo. Juozo 
Paukštelio kaimas mums šviečia kaip 
koks prarastas rojus. Ten sunkus, bet 
gražus ir prasmingas darbas, ten dai
nos, tradicijos, papročiai, visas gyve
nimo būdas toks artimas ir savas, 
persunktas protėvių gyvenimo dva
sia. Rodos, nesunku įsivaizduoti ir to 
gyvenimo tąsą. Bet štai praeina pen
kiasdešimt metų, gimsta kūrinys, ku
ris parodo, kas atsitiko su Juozo 
Paukštelio laikų kaimu. “Šermenys“ 
- daugiau nei iškalbingas pavadini
mas. Tas vienas uždaras kaimas tarsi 
atspindi visos Lietuvos likimą. Mirš
ta kaimas, miršta to kaimo gyvense
na, miršta to kaimo žmogus. Miršta 

ne natūralia mirtim. Visa yra naikina
ma be atodairos, su keistu įniršiu. To
ji naikinimo jėga, regis, neįveikiama, 
nesustabdoma. Bet štai šalia senosios 
kartos žmonių romane veikia jaunutė 
mergaitė, vėliau moteris, dar vėliau 
motina, kuri didžiausiose kančiose, 
pati būdama ant mirties slenksčio, 
prieš gydytojų valią gimdo sūnų. Pa
gimdo ir nuveža į savo gimtąjį kai
mą, kad parodytų tuos kelius ir take
lius, kuriais vaikščiota jos tėvų ir se
nelių, jos kaimo žmonių. Čia tavo 
vieškelis, sako ji sūnui. Žiūrėk. Šituo 
keliu dar reikia mums eiti. Negalima 
leisti užželti šitam keliui, čia dar turi 
būti gyvybė.

Tikėkime, kad tėvų ir protėvių ta
kais vėl sugrįš į savo išdraskytus na
mus vaikai. Už lango pavasaris. Grįž
ta paukščiai. Netrukus ateis sėjos me
tas. Tikėkimės, kad ne vienas iš lite
ratūros popietės Pakruojyje išsinešė 
ne šermenų, bet krikštynų nuotaiką.

Salomėja Čičiškina
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Laiškai redaktoriui
Bendrovės planavimo Vienetas

(Vairavimo grupė)
Tebūnie man leista plačiau pa

aiškinti apie šios Vairavimo grupės 
vaidmenį ir uždavinius, nes apie tai 
rašė p. Kasparas ’’Europos Lietuvio“ 
savaitraštyje.

Vairavimo grupė, sudaryta be
veik išimtinai iš DBLS narių, bu
vo sukurta LNB direktorių valdy
bos, kad paruoštų projektą dėl 
Lietuvių Namų (Londone) atei
ties.

Vairavimo grupės šiandien vaidi
na vis didesnį ir svarbesnį vaidmenį 
vadovaujant prekybai. Jos perduoda 
savo patirtį, teikia pagalbą vedėjams 
ir direktoriams sprendžiant specifi
nes problemas, paruošia rekomenda
cijas ateičiai.

LNB direktoriai savo laiške Vaira
vimo grupės nariams pabrėžė, jog gru
pė nesudaroma kokiais nors ne
skelbiamais tikslais, kad parduotų vie
ną ar abi nuosavybes Ladbroke Gar
dens gatvėje. Atvirkščiai, girdėdami 
daug skirtingų nuomonių mūsų visuo
menėje dėl Lietuvių Namų ateities, 
ypač dabar, kai Lietuva yra vėl laisva, 
direktoriai tvirtai tiki, kad prieš tei
kiant bent kokias rekomendacijas ak
cininkų suvažiavimui, yra labai svarbu 
ir naudinga sužinoti rimtai apsvarsty
tas, prekyboje patyrusių žmonių nuo
mones.

Vairavimo grupei buvo pateiktas 
toks uždavinys:

"Ištirti, ar dabartiniai pastatai 1/2 

Ladbroke Gardens gatvėje yra tinka
mi mūsų bendruomenės reikalams, 
ir pateikti rekomendacijas, atkrei
piant dėmesį į bendras išlaidas, susi
jusias su remontais ir tinkamos 
būklės pastatų išlaikymu.“

Akcininkų suvažiavimui bus'pa
teikta iki šiol atliktų Vairavimo 
grupės darbų sąmata.

Su pagarba

Vincent O'Brien

*******
Norėčiau pasiūlyti tokią rezo

liuciją būsimam DBLS metiniam 
suvažiavimui balandžio mėn.:

DBLS pirmininkas renkamas 
bendro suvažiavimo, o ne Centro 
valdybos narių, todėl turėtų būti 
pakeistas 47 Sąjungos įstatų para
grafas.

A. S. įves

Kultūros ir švietimo ministerijos Ryšių su tautiečiais 
tarnyba širdingai kviečia Lietuvių bendruomenių vaikus į 
vasaros stovyklą Lietuvoje.

Stovykloje bus dvi pamainos:
pirma - nuo liepos 12 iki 31 d.,
antra - nuo rugpjūčio 2 iki 21 d.
Stovykloje numatoma kultūrinė, pažintinė, mokomoji programa.
Vaikų išlaikymas Lietuvoje - nemokamas. Kelionę prašytume 

apsimokėti patiems.
Kilus klausimams, prašome kreiptis:

E. Matulionienė - tel. 613092,
R. Kučienė - JAV
tel. (312) 778-0358,
Fax: 1-312-778-0358.

A. Antanaitis
Ryšių su tautiečiais 

tarnybos viršininkas

Lietuva Europos orbitoje

SUSITIKIMAS SU NATO VA
DOVAIS. Kovo 25-ąją Briuselyje 
NATO būstinėje krašto apsaugos 
ministrą Audrių Butkevičių priėmė 
NATO generalinis sekretorius Man
fredas Verneris. Susitikimo metu 
krašto apsaugos ministras informavo 
NATO generalinį sekretorių apie Ru
sijos kariuomenės išvedimo procesą 
iš Lietuvos Respublikos teritorijos, 
buvo pasikeista nuomonėmis dėl po
litinės padėties Rusijoje bei Lietuvos 
Respublikos ir NATO bendradar
biavimo.

Tą pačią dieną krašto apsaugos 
ministras susitiko su NATO genera
linio sekretoriaus padėjėju politikos 
reikalams ambasadoriumi fon Moltke 
ir padėjėju gynybos politikos bei pla
navimo klausimams M. Legeriu.

Ministras A. Butkevičius taip pat 
lankėsi Štutgarte, kur yra JAV kari
nių pajėgų Europoje vadovybė, ten 
susitiko su JAV kariuomenės Euro
poje vado pavaduotoju generolu Č. 
Boidu.

PASKUTINĖ REKOMENDA
CIJA. Europos Tarybos Parlamenti
nės asamblėjos komitetų posėdžiuose 
Maltoje gauta paskutinė - Teisės ir 
žmogaus teisių komiteto - rekomen
dacija, kad Lietuva būtų priimta į 
Europos Tarybą. Anksčiau Lietuvą 
rekomendavo priimti Politikos ir 
Europos šalių - ne ET narių komite
tai. Priėmimo procedūra bus tokia: 
gegužės 11-ąją bus balsuojama Par
lamentinėje asamblėjoje, o gavus jos 
pritarimą, galutinai spręs gegužės 14- 
ąją ET Ministrų taryba. Asamblėjoje 
turės pasakyti kalbą Seimo Pirminin
kas, užsienio reikalų ministras pasi
rašys dokumentus. Apie tai Seimo 
brifinge informavo prof. A. Sakalas, 
kartu su kitu Seimo nariu A. Gri
ciumi atstovavęs Maltoje Lietuvai.

AR LIETUVA GALI GAMINTI 
TRAKTORIUS? Atsakymo į tokį 
klausimą ieško Vokietijos firmos 
”KHD-Techno-Trasfer“ specialistai. 
Jie dešimtį dienų viešėjo mūsų šalyje, 
domėjosi Garliavos ’’Jėgos“, Ma
žeikių ’’Oruvos“, Panevėžio ”Auri- 
dos“, Kauno ’’Koordinatės“ ir kitų 
įmonių galimybėmis gaminti vidu
tinio galingumo traktorių detales ir

Kauno Sporto halėje iki 
balandžio 4 dienos veikė 
Velykinė mugė.

Kelios dešimtys firmų 
prekiavo įvairiausiomis pra
moninėmis ir maisto prekė
mis, pagamintomis ne tik 
Lietuvoje, bet ir Vokietijo
je, Prancūzijoje, Japonijoje 
ir kt.

Nuotraukoje: firmos
’’Lėgo“ sukonstruota ka
ruselė.

K. Jūrelės (ELTA) nuotr. 

mazgus bei juos rinkti. Traktoriaus 
gamybos, Lietuvos mašinų gamybos 
komplekso galimybes ir rinkos porei
kių studijas Vokietijos specialistai 
numato baigti iki liepos mėnesio.

’’Techno-Trasfer“ specialistai yra 
dirbę daugelyje besivystančių šalių ir 
parengę joms traktoriaus gamybos 
studijas. Šios firmos studiją Lietu
voje finansiškai remia Vokietijos Fe
deracinės Respublikos Vyriausybė.

TARPTAUTINĖ RADIJO 
STOTIS. ’’Baltic Radio Internatio
nal“ kompanija, statanti netoli Pa
langos tarptautinę radijo stotį, nese
niai Londono centre atidarė kontorą 
ir paskyrė naują programos direk
torių. Juo tapo 48 metų Rodas 
Buckl’as (Rodas Baklas), ketvirtį 
amžiaus dirbęs muzikos biznyje 
Didžiojoje Britanijoje ir Skandi
navijos šalyse. Jis sėkmingai vadova
vo nuosavai įrašų studijai ir ilgą laiką 
dirbo radijuje.

Kaip pranešė ’’Lietuvos aidas“, 
Rodas Buckl’as kartu su ’’Baltic Radio 
International“ įkūrėju Paulu Ruslingu 
(Polu Raštingu) atvyko į Vilnių.

Pastaruosius mėnesius ’’Baltic 
Radio International“ reikalai judėjo 
labai lėtai, nes projekto autoriams dėl 
ekonomikos nuosmukio Vakarų 
Europoje buvo sunku rasti pinigų. 
Projektas kainuos .per 10 mln. dole
rių, tačiau pradėjus transliacijas tiki
masi gauti didelį pelną. Pelno pro
centas bus mokafnas Lietuvos vy
riausybei, kuri yra šios bendros įmo
nės partnerė.

Inžinieriai jau tiria gruntą toje 
vietoje, kur turi būti klojami siųstuvo 
antenos pamatai. Ši antena bus pajėgi 
siųsti stereoradijo signalus visai 
Šiaurės Europai 684 kH dažniu AM.

DANAI PADĖS TAUPYTI ŠI
LUMĄ. Vilniuje vieši Danijos trijų 
firmų atstovai, kurie su Lietuvos 
trimis firmomis yra pasirašę bendra
darbiavimo sutartį, kaip geriau šildyti 
gyvenamuosius namus, taupyti ener
getikos išteklius. Apie tai pranešė 
"Tiesa“.

Pas mus, kaip ir prieš 20 metų 
Danijoje, pristatyta daug blokinių 
namų plokščiais stogais. Pagal danų 
specialistų projektą ant plokščių 

stogų turėtų būti įrengti butai, o sto
gas virš jų būtų trikampis. Tokius 
stogus dažniausiai turi individualūs 
namai. Šitaip rekonstruotas namas 
padidėtų vienu aukštu, atsirastų ne
mažai naujų butų. Reiktų atlikti ir 
kitokių darbų - specialiomis medžia
gomis apšildinti sienas, įstiklinti lo- 
džijas ir t. t. Svarbiausia, kad visi šie 
darbai būtų atliekami neiškeldinus 
gyventojų.

Vilniuje pasirinktas vienas namas, 
parengtas pavyzdinis projektas. Kai
na - apie milijonas JAV dolerių. Mat 
medžiagos būtų vežamos iš kitų vals
tybių. Danai mano, kad tokias me
džiagas, ir gana geros kokybės, ne
trukus pradės gaminti Lietuva. Tada 
bus pigiau.

Danijos atstovai bei Vilniaus 
miesto valdybos vadovai mano, kad 
galima gauti beprocenčių kreditų iš 
Vakarų valstybių bankų. Danai patys 
tuo rūpinasi. Pasak jų, skolą bus gali
ma grąžinti iš lėšų, gautų pardavus 
naujai pastatytus butus bei sutaupytų 
energetikos išteklių. Šitaip rekonst- 
rūodamos namus, šios Danijos fir
mos per metus pastato po 15 tūkstan
čių butų. Jos dirba ne tik savo šalyje, 
bet ir kitur.

KELEIVIŲ PATOGUMUI - 
NAUJAS LĖKTUVAS. Kovo 31 d. 
Vilniuje pirmąkart nusileido avia- 
kompąnijos ’’Lufthansa“ lėktuvas 
"AIRBUS A320-200“-. Toks lėktuvas 
mūsų kraštuose dar nematytas.

Jau metai, kai "Lufthansos“ lėktu
vai skraido į Lietuvą. Paaiškėjo, kad 
norint gerai aptarnauti keleivius, 
reikia talpesnio, ekonomiškesnio 
lėktuvo, ”Boeing-737-500“ nepaten
kina poreikių.

I Frankfurtą kasdien skraidys ke
turi "Lufthausos“ ir keturi "Lietuvos 
avialinijos“ lėktuvai. Sekmadieniais 
keleivių patogumui numatyti du reisai.

Kainos nepasikeitė: priklausomai 
nuo klasės, bilietas į Frankfurtą kai
nuoja nuo 672 iki 1000 JAV dolerių.

Nuo kovo 30 d. iš Vilniaus į Ams
terdamą tris kartus per savaitę (antra
dieniais-ketvirtadieniais ir sekmadi
eniais) keleivius skraidina LAL lėk
tuvas JAK-40. Bilieto kaina Lietuvos 
gyventojams į vieną pusę 180 JAV 
dolerių, į abi puses - 360 dolerių, 
užsienio keleiviams - 640 dolerių (į 
vieną pusę), į abi - 1280 dolerių.
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40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖ 

įvyks 1993 m. rugpjūčio 1-8 dienomis 
Vokietijoje, Augsburgo vyskupijos akademijoje 

H AUS ST. ULRICH, Kappelberg 1, 
8900 Augsburg-1

NUMATYTOS PASKAITOS
V. BARTUSEVIČIUS, M.A., Wittlich - Socializmo liekanos 

Lietuvos žmonių santykiuose.
Dr. A. BUMBLIAUSKAS, Vilnius - Zenono Ivinskio vieta mūsų 

istoriografijoje.
Dr. K. J. ČEGINSKAS, Uppsala - 40 savaičių ir kas po to?
V. DAUNYS, Vilnius - Jasmanto (Maceinos) lyrika.
Dr. K. GIRNIUS, Mūnchenas - Politinė padėtis Lietuvoje.
Kun. prof. J. JŪRAITIS, Termen/Kaunas - Iš kokios praeities 

semsime Lietuvoje teologinį žinojimą?
D. KUOLYS, Vilnius - Inteligentija posttotalistinėje Lietuvoje.
V. NATKEVIČIUS, M.A., Viernheim - Putino lyrika.
S. PEČIULIS, Vilnius - Ekonominės reformos raida Lietuvoje po 

Nepriklausomybės atkūrimo.
T. SODEIKA, Kaunas - Šiuolaikinė religijos situacija Lietuvoje.
Inž. A. STEPAITIS, Arlington Hts. - Žemės alyvos (naftos) svarba 

kasdieniniame gyvenime.
V. VALIUŠAITIS, Kaunas - Putinas Jono Griniaus žvilgsniu.
Koncertuos LILIJA ŠUKYTĖ ir vargonininkas prof. V. VASY- 

LIUNAS.
Savaitę moderuoja dr. K. J. Čeginskas, Uppsala, dr. S. Girnius, 

Mūnchenas, V. Natkevičius, M.A., Viernheim.
Rengėjai - A. Grinienė ir dipl. inž. R. Hermanas iš Mūncheno.

Nakvynė su maistu kainuos 490,-DM. 
Kambariai tik vienviečiai.

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Registruotis pas Aliną Grinienę:
A. GriniusDiamanstr. 7, D-8000 Mūnchen 50, 

Deutschland Tel. 089-1504471
Studijų savaitės konto:

Litauische Studienwoche in Europa 
Bayerische Vereinsbank Mūnchen 
BLZ 700 202 70 
Konto-Nr. 43734164

Rengėjai 
Užs. 781

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus 
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomosios alyvos, 4 
sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame 
tam tikslui paskirti dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, 
nes gavėjas galės dovanas pasirinkti pats. Pinigus pervedame 
greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba 
kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir 
bankines operacijas.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785
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Londone, ir Vilniuje 
leidžiamame

'EWtfXPOS
LItEtItLLVjytE'

V.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Britų- 

Lietuvių vaikų fondui ir asme
niškai poniai Hildai Piščikienei 
už labai vertingų dovanų - pul- 
soksimetrų. Dėkojame ponui A. 
Gasiūnui, atvežusiam šių dova
nų į Lietuvų.

Sveikiname Jus visus su Šv. 
Velykom.

Vilniaus Universitetinės 
vaikų ligoninės 

naujagimių reanimacijos - 
intensyvios terapijos skyriaus 
medicinos seserys ir gydytojai

PAMALDOS
Nottinghame - balandžio 8 d., 

Did. Ketvirtadieni ir Did. Penktadienį 
19 vai., Did. Šeštadieni 20 vai., 
Židinyje.

Nottinghame - Velykos 11.15 
vai., Židinyje.

Derbyje - balandžio 18 d., 14 vai., 
Bridge Gate.

Eccles - balandžio 25 d., 12.30 vai.
Manchester - balandžio 25 d., 

12.30 vai.

LONDONE
Londono Šv. Kazimiero 

šventovėje pamaldos 
Velykmetyje

Didįjį ketvirtadienį, balandžio 8 
d., 18 vaL - Mišios.

Didįjį penktadienį, balandžio 9 
d., 15 vaL - Didžiojo penktadienio re
liginės apeigos, Šv. komunija. Grau
dūs verksmai.

Didįjį Šeštadienį, balandžio 10
d., 19.30 vaL - ugnies, vandens šventi
mai ir Velykų išvakarių Mišios.

Velykų sekmadienį, balandžio 11 
d., 8 vai. - iškilminga prisikėlimo 
eisena ir Mišios. 18 vai. - sekmadienio 
Mišios.

Antrąją velykų dienų, balandžio 
12 d., 11 vaL - Mišios.

Norintieji atlikti išpažintį kviečia
mi atvykti anksčiau, prieš pamaldas.

Londono ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti Velykme- 
čio pamaldose.

LONDONE
LONDONO LIETUVIŠKOS 

ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAPIJOS TRADICINĖ 

LOTERIJA
Šiais metais tradicinė Derby 

Arklių loterija bus jau 36-oji.
Londono Švento Kazimiero pa

rapijos vadovybė kvies visus Di
džiosios Britanijos lietuvius - lietu
viškos šventovės rėmėjus - prisidėti 
rengiant šią loteriją. Bilietai plati
nami visose lietuviškose koloni
jose.

VILKAVIŠKIO VYSKUPAS 
JUOZAS ŽEMAITIS MIC 

LIETUVIŲ SODYBOJE

Kovo mėn. 22 dieną vyskupas Juo
zas Žemaitis MIC, lydimas Londono 
parapijos klebono Jono Sakevičiaus 
MIC, Justo Černiaus ir Stasio Kas
paro, aplankė Didžiosios Britanijos 
lietuvių ’’Mažąją Lietuvą“ - Lietuvių 
Sodybą.

Atvykusį vyskupą prie Sodybos 
rūmų pasitiko kun. Aleksandras Gė- 
ryba, Sodybos vedėjai Vaidotas ir 
Heidi Banaičiai.>Po to vyskupas susiti
ko su Sodyboje gyvenančiais lietu
viais pensininkais.

Sodybos vedėjas V. Banaitis apro
dė Sodybos namus ir kitus pastatus, 
plaukimo baseiną, malūną prie Way 
upės, ąžuolyną, kur LSS Europos Ra
jono skautai stovyklauja. Čia vysku
pas paminėjo, kad Marijampolėje, kur 
jis gyvena, gerai veikia palaimintojo 
Arkivyskupo J. Matulaičio skautų 
draugovė. Vasaros stovyklą ji buvo 
surengusi Lūginės kaime, palaiminto
jo tėviškėje.

Vyskupas, apžiūrėjęs Sodybos plo
tus, džiaugėsi jos grožiu, o labiausiai - 
kad lietuviai turi kur suvažiuoti bend
riems pobūviams. Gamta vyskupo ap
silankymo proga nepašykštėjo saulės 
ir šilumos.

Po gardžių pietų vėl reikėjo judėti 
Londono link.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias 
aukas:

A. R. ir B. J. Motuzos iš 
Sheffield šiais metais jau antrą 
kartą atsiunčia 25 svarų auką; 15 
sv. - T. Baranauskaitė iš Londono. 
Be to B. H. ir M. Kasparas (Chert- 
sey) parūpino laiškams popieriaus 
su nauja spalvota antgalve (žada 
parūpinti daugiau).

Fondo vadovybė lieka dėkinga

Vykstantiems į užsienį11 EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

šiems aukotojams.
Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief 

Fund For Children In Lithuania. 
21 The Oval, London E2 9DT.

PANEVĖŽIO ZONOS 
BENDRIJOS "VILTIS“ 

PADĖKA

Panevėžio zonos Bendrijos 
"Vikis“ taryba dėkoja Anglijos 
lietuviams už gautus siuntinius iš 
Britų-Lietuvių pagalbos fondo vai
kams. Lietuvoje, už tai, kad Angli
jos lietuviai skiria savo širdies 
dalelę ir širdies šilumą tiems, kam 
labiausiai to reikia, kurie patys ne
pajėgūs paprašyti pagalbos.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir lin
kėjimai šv. Velykų proga visiems 
Anglijos lietuviams.

Tarybos vardu -
Laima Biržietienė

Malonūs "Europos lietuvio“ 
skaitytojai!

"Europos lietuvio“ leidėjai, 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
junga, Lietuvių Namų akcinė ben
drovė prašo "Europos lietuvio“ 
skaitytojus, kurie dar nesusimokėjo 
prenumeratos mokesčio, kaip gali
ma greičiau sumokėti.

Būsime dėkingi už Jūsų talką ir 
dėmesį.

DBL S-gos, 
LNA B-vės valdybos

DBLS CENTRO APYSKAITA 
UŽ 1992 METUS

Pajamos
1992 1991

1. Nario mokestis £-
2. Parama iš Lietuvių Namų

£ 118

bendrovės, pereinamos 
sumos ir aukos 4,494 8,745

3. Už parduotas prekes - 173
4. Kitos pajamos ir suma

atkelta iš rezervo
£ 4,494 £ 9,036

Išlaidos
1. Parama įvairioms

organizacijoms £- £-
2. Kelionių išlaidos 728 1,829
3. Centro įstaigos

išlaidos 454 1,130
4. Soc. ir kult, reikalai 1,266 5,144
5. Revizija 588 529
6. Prekių pirkimas -

£ 3,036 £ 8,632
Apyyartos perteklius 1,458 404
Atkelta iš 1991 m. 6,747 6,343
Keliama į 1993 m. £ 8,205 £ 6,747

GLOUCESTERYJE
*

Pranešame, kad Gloucesterio ir 
Stroudo DBLS skyriaus metinis 
susirinkimas įvyko 1993 m. vasario 
9 d. Ukrainiečių klube.

Susirinkimą pradėjo skyriaus 
pirmininkė M. Gelvinauskienė. 
Tylos minute buvo pagerbti Glou
cesterio ir Stroudo skyriaus pra
ėjusiais metais mirę nariai.

Skyriaus valdyba palikta ta pati: 
M. Gelvinauskienė - pirmininkė, O. 
Pukienė - iždininkė, A. Gravas - 
sekretorius. Revizijos komisija - J. 
Šlepertas ir S. Šiulauskas.

Skyriaus valdyba.

MOTINOS MINĖJIMAS
Gegužės 1 d., šeštadienį, 5 vai. p. p. ML Soc. klubas ir skautai ren

gia Motinos dienos minėjimų.
Paskaitų skaitys Irena Gergždžiūnienė. Programų atliks skautai.

Po minėjimo motinos bus pavaišintos užkandžiais ir šiltu gėrimu.
Prašome visus gausiai dalyvauti, ypač motinas.

Rengėjai

Metinis Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
suvažiavimas įvyks

I 1993 metų balandžio 24-26 dienomis l 
Lietuvių Namuose, I

1-2 Ladbroke Gardens, London W11. I
I I

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro valdyba I

SKAUTIŠKUOJU
KELIU

LSS Europos Rajono 
PETRO JURGĖLOS

Deimantinio jubiliejaus 
stovykla

Stovykla įvyks š. m. liepos 24- 
31 dienomis Lietuvių Sodyboje, 
Headley Parke. Vadovaus s. Vida 
Gasperienė su pavaduotoju v. s. 
Juozu Maslausku. Pilnas stovyklos 
vadovų sąrašas bus paskelbtas vė
liau.

Mokestis stovyklautojams 45 
sv., didesnėms šeimoms - su nuolai
da.

Visi registruojasi pas stovyklos 
viršininkę:

V. Gasperienė, 107 HARCAX- 
TON DRIVE, NOTTINGHAM, 
NG7 1TD, tel. 0602 41 8706. 
Registruotis iki 1993 m. liepos 1 d.

Jubiliejinė stovykla Lietuvoje 
įvyks š. m. liepos 3-11 dienomis, 
Kunigiškėse prie Palangos. Vyksta 
tik pilnamečiai (per 18 m.), savo 
nuožiūra ir lėšomis. Registruojasi 
pas Rajono vadovą v. s. J. Alkį: 18 
AVONDALE DRIVE, LOUGH- 
TON, ESSEX, teL 081 502 1887.

Jubiliejinė stovykla JAV įvyks 
1993 m. liepos 31 d. - rugpjūčio 11 
d. Vykstantieji praneša rajono 
Vadui.

1993 metai yra labai svarbūs 
lietuviškai skautybei. Nors ir nepa
vyko surengti vieną bendrą stovyk
lą Lietuvoje, atšvęskime jubiliejų su 
džiaugsmu ir viltimi ateičiai.

Budėkime!
v. s. Jaras Alkis, 

rajono vadas
AUKOS SKAUTŲ 

STOVYKLAI
Per s. E. Šova, DBL S-gos 

Maidnhead skyriaus pirmininkę, 
gauta 27 svarai. Aukotojai: po 7 sv. 
- P. Gintys, P. O. Žukai, 7 sv. - J. 
Kvietkauskas, 5 sv. - Derbyje gy
venantis pensininkas A. Tirevičius.

Skautiškos idėjos rėmėjams iš
reiškiamas nuoširdus ir skautiškas 
ačiū!

v. s. Juozas Maslauskas

NAUJI 
"EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI

1993 metams "Europos lietuvį“ 
užsiprenumeravo Mrs. M. Voice- 
kiene ir Mr. L. Ramanauskas iš 
Didžiosios Britanijos.

Išnuomojami 
atskiri kambariai 

ir butai užsienio svečiams. 
Mokestis valiuta.

Rašyti:
"Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

Iranas 
pavojingesnis 

už Iraką?

Prezidento Busho laikais Ame
rikos dėmesys daugiausia buvo 
nukreiptas į Iraką, kur diktatorius 
Saddam Hussein po Persijos įlan
kos karo buvo laikomas pavojin
giausiu priešu toje pasaulio dalyje. 
Tuo labiau, kad jis dažnai pasi
šaipydavo iš Busho už jo esą neaiš
kią karo pergalę, nes po jos Irakas 
ir toliau vykdė naikinimo politiką 
prieš savo vidaus priešus, tęsė 
ginklavimąsi. Pasikeitus preziden
tams Amerikoje, Saddam Hussein 
palankiau pradėjo žiūrėti į Ameri
ką. Clintonas pradėjo kreipti savo 
dėmesį nuo Irako į Iraną, kuris yra 
daug galingesnis ir savo apsigina 
klavimu bei palaikydamas teroriz
mą kelia didesnį pavojų pasauliui.

Nematyti galo 
Italijos 
suirutei

Po tiek daug skandalų jau pra
dedama abejoti, ar išsilaikys Krikš
čionių demokratų partija, kuri valdė 
kraštą viena ar koalicijoje pasku
tinius keturis dešimtmečius. Sep
tynis kartus buvęs ministru pir
mininku Giulio Andreotti perduo
damas teismui už korupciją. Plačiai 
žinomas pažangus politikas Mario 
Segni išstojo iš partijos, kurią jis 
apkaltino atidarius duris korupcijai, 
susidėjus su mafija. Manoma, kad 
visa partija turės reformuotis, pa
keisti senąją gvardiją naujais na
riais.

Italija dabar supančiota korupci
jos, bijoma, kad valstybė gali net 
subyrėti.

Nauja valdžia 
Prancūzijoje

Po didelio socialistų pralaimė
jimo Prancūzija atsidūrė nepavy
dėtinoje padėtyje, nes susidarė sa
votiška dvivaldystė. Socialistų par
tijos prezidentas Mitterand pasi
lieka prezidentu iki 1995 m. Jis jau 
pareiškė, kad nebus tik pastum
dėlis, bet ypač prižiūrės šalies už
sienio politiką ir gynybą. Vyriau
sybę sudarė dvi dešiniųjų partijos - 
Giscard d'Estang vadovaujama 
UDF ir Jacques Chirac vadovauja
ma RPR su premjeru Edouard 
Balladur, kuris yra buvęs finansų 
ministru kitoje vyriausybėje.

Dabar daug spėliojama, kokią 
poziciją užims nauja vyriausybė 
dėl Maastricht sutarties, o ypač dėl 
ERM, valiutų reguliavimo įstai
gos. Iš jos jau išstojo kai kurios 
Europos Bendrijos valstybės, tarp 
jų Didžioji Britanija, norėdama 
nuvertinti savo svarą. Eina kalbos, 
kad ir frankas turėtų būti nuvertin
tas, o tai reikštų išstojimą iš ERM, 
o tuo pačiu ir tos įstaigos žlugimą, 
nes Vokietija ir Prancūzija yra 
ERM pamatas. Tas gali pakenkti ir 
Maastricht sutarties sudarymui, 
kuri šiuo metu vos kapstosi britų 
parlamente.

Pagalbos 
šauksmai 
Bosnijoje

Sunku įsivaizduoti, kad Europo
je gali būti tokie žiaurumai, ko
kiuos matėme Bosnijos mieste 
Srebrenica. Tas miestas yra serbų 
apsuptas, ten žmonės badauja ir 
kenčia, serbų kariuomenė neleidžia 
jiems nugabenti JT pagalbos. Kai 
vienas pagalbos dalinys šiaip taip 
pasiekė miestą, vietinių žmonių 
šauksmai apkurtino JT stebėtojus. 
Serbai aiškiai nori užimti ne tik tą 
miestą, bet tą visą provinciją. Gal 
dėl to mažai kas tiki, jog pavyks 
įgyvendinti planą dėl tos teritorijos 
padalinimo į 10 kantonų.
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