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Įvykiai Lietuvoje

Šienelį grėbiau, gražiai dainavau
Per visą vakarų Lietuvą nuvilnijo 

Tarptautinis folkloro festivalis ’’Balti
ca-93“. Liaudies buities muziejaus 
Rumšiškėse pievos, kur festivalio da
lyviai susitiko su Lietuvos etnografi
nių regionų kaimo ansambliais, kve
pia vystančia žole. Nors nuo jūros 
vėjas vis ginė sunkius debesis, o ra
dijas pranešdavo, kad Baltijos van
duo užterštas, dainininkai ir šokėjai, 
tik porą dienų pakoncertavę Vilniuje, 
Žemutinėje pilyje surengę vakarą, o 
Katedroje pagiedoję religinių gies
mių, linksmi keliavo link pajūrio. Že
maičiai, niekada nelepinami kultūros 
renginiais, taip laukė, taip ruošėsi 
festivaliui. Palangoje, Klaipėdoje, 
Juodkrantėje, Mosėdyje, Plungėje... 
Čia prasidėjo toks sveikas sujudimas, 
o kad šienapjūtės ir kiti vasaros dar
bai nesitrukdytų, beveik visos links
mybės persikėlė į naktis. Tačiau liepą 
jos tokios trumpos, kad liko tiek šie
napjūtės, rugiapjūtės dainų nepadai
nuota, kupolio neiškupoliuota.

Kaip papasakojo "Baltica-93“ 
scenarijaus autorė ir meno vadovė 
Zita Kelmickaitė, "pasirinkta darbo 
tautosaka išskyrė šį festivalį iš anks
tesniųjų, vykusių tiek Lietuvoje, tiek 
Latvijoje, tiek Estijoje, ir savotiškai jį

Liepos 6-ąją Valstybės šventės 
renginiai Lietuvos sostinėje prasi
dėjo šv. Mišiomis Arkikatedroje 
bazilikoje.

Pirmojo valstybės valdovo garbei 
Iv. Mišias atnašavo vyskupas Juozas 
Tunaitis. Sakydamas pamokslą jis 
pažymėjo, kad karaliaus Mindaugo 
reikšmė Lietuvai yra dvejopa. Pirma, 
pavienes gentis suvienijo į valstybę, 
antra, apsikrikštijęs jis pakvietė lietu
vių tautą į Dievo karalystę. Popiežius 
Inocentas IV, atsiųsdamas Mindau
gui karaliaus karūną, padėjo Lietuvai 
tapti visoje Europoje pripažįstama 
valstybe.

Pavakary, prasisklaidžius lietaus 
debesims, Vidaus reikalų ministeri
jos pučiamųjų orkestras Gedimino 
prospektu nuvedė Mindaugo kole
gijos ir skautų vėliavomis pasidabi
nusią koloną iš Nepriklausomybės 
aikštės į Katedros aikštę. Čia įvyko 
šventinis ritualas. Ant šoninio Ka
tedros fasado buvo atidengtas daili
ninko Vytauto Ciplijausko nutapy
tas karaliaus Mindaugo portretas.

1 susirinkusius kreipėsi prem
jeras A. Šleževičius. Jis apžvelgė

JT pareigūno viešnagė
Jungtinių Tautų Generalinės 

Asamblėjos Prezidentas Stojanas Ga- 
nevas (Stoyan Ganev) liepos 4-6 die
nomis aplankė Lietuvą. Asamblėjos 
Prezidentas, buvęs Bulgarijos užsienio 
reikalų ministras, vizitavo visas tris 
Baltijos valstybes.

Prezidento Ganevo apsilankymas - 
aukščiausio lyg šiol Jungtinių Tautų 
pareigūno vizitas Lietuvoje, nurodo
ma Lietuvos misijos JT pranešime 
"EL“. Asamblėjos Prezidentas - antra
sis Jungtinių Tautų asmuo po Genera
linio Sekretoriaus Boutros Boutros- 
Ghali.

S. Ganevo vizito tikslas - susipa
žinti su dabartine politine, socialine 
bei ekonomine padėtimi Baltijos 
kraštuose, ištirti, kaip vykdomas Ru
sijos kariuomenės pasitraukimas.

S. Ganevas susitiko su Prezidentu 
A. Brazausku, užsienio reikalų minist- 
111 P. Gyliu, Seimo pirmininku Č. Jur-

Baltica-93" atidar> mas Žemutinėje pilyje.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

vienijo. Įdomu buvo laukti, kokios 
švedų ar latvių rugiapjūtės dainos, ar 
jie dar turi jų.“

Nors sakoma, kad Palanga - svie
to pabaiga, tačiau praėjusį sekmadie
nį poilsiaujantiems prie jūros šis 
liaudies posakis - nė motais, nes čia 
griaudėjo tik ’’Baltica-93“ pabaigtu

Paminėta valstybės diena
dramatišką Lietuvos valstybingu
mo istoriją. Atkreipdamas dėmesį į 
XIII amžiaus sąsajas su dabartimi, 
A. Šleževičius paragino grupinius 
ir partinius interesus derinti su tau
tos siekiais. Premjero kalba buvo 
pertraukta minios švilpimu ir skan
davimu ’’Landsbergis!". Prof. V. 
Landsbergis savo kalboje pažymė
jo, kad Lietuvos valstybės šaknys 
glūdi dar giliau: po keliolikos metų 
minėsime tūkstantmetį, kai metraš
tininkai pirmą kartą paminėjo Lie
tuvos vardą. Jis paragino įvertinti 
šimtmečiais varginusius begalinius 
vaidus. Visus tuos, kurių šiandien 
jau nėra, bet kurie labai mylėjo Lie
tuvą, paprašė prisiminti Vilniaus 
miesto meras Vytautas Jasulaitis. 
Apie skelbiamą Mindaugo dešimt
metį ir svarbiausius numatomus 
renginius pranešė Karaliaus Min
daugo kolegijos narys akademikas 
daktaras Zigmas Zinkevičius. Min
daugo žmoną karalienę Mortą pri
siminė kolegijos narė daktarė etno
loge Angelė Vyšniauskaitė. Ji taip 
pat pranešė, jog yra įsteigtas prizas 
- karalienės Mortos krištolinė vaza.

šėnu, Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pir
mininku K. Bobeliu, 
Seimo opozicijos lyde
riu V. Landsbergiu, 
taip pat su kitais Lietu
vos ir Vaikų Fondo 
(UNICEF), UNESCO, 
Jungtinių Tautų Vys
tymosi Programos 
(UNDP) atstovais Vil
niuje.

Su Prezidentu Ga- 
nevu praėjusių metų 
rudenį buvo susitikęs 
tuometinis Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis savo vizito Jungtinėse 
Tautose metu. Per šį susitikimą Asamb
lėjos Prezidentas Ganevas išreiškė so
lidarumą su Baltijos valstybių siekiais 
nedelsiant sulaukti visiško Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų pasitraukimo. 

vių nuotaikos. Po rimtų diskusijų 
’’Tradicinė muzika XX a. kultūros 
kontekste“ ir ’’Folkloro festivalių 
tikslai, problemos ir perspektyvos“ 
festivalio dalyviai surengė smagią 
eiseną Vytauto gatve ir uždarymo 
koncertą Vasaros estradoje.

Danutė Šiaudinytė

Ji kasmet bus įteikiama moterims - 
gražiausių tautinių kostiumų auto
rėms. Šiemet šio prizo už dzūkiš
kus drabužius nusipelnė Onutė Šin
kūnienė. Susirinkusieji plojimais 
padėkojo ir aktoriui Gintarui Mika
lauskui. Jis šiemet tapo Mindaugo 
oratorių laureatu.

Baigiantis minėjimui, susirinku
siuosius pradžiugino mindaugaičių 
ir ’’Aurabanko“ surengtas šventinis 
fejerverkas. Baigiamuoju šventės 
akordu tapo Arkikatedroje sugiedo
tos Jeronimo Kačinsko ’’Mišios“.

Išvakarėse Vilniuje, Menininkų 
rūmuose, įvyko iškilmingas Vals
tybės dienos minėjimas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos Prezidentas A. 
Brazauskas, Ministras pirmininkas 
A. Šleževičius. Seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas perskaitė pranešimą. Su 
švente susirinkusius pasveikino 
JTO Generalinės Asamblėjos Prezi
dentas Stojanas Ganevas.

Valstybės dienos proga minėji
mai įvyko ir kitose Lietuvos vie
tose. 2 puslapyje spausdiname pa
sakojimus apie iškilmes Anykš
čiuose ir Dieveniškėse.

Stojano Ganevo pokalbis su Vytautu 
Landsbergiu Vilniuje.

Algimanto Žižiūno nuotr.
Pasak svečio, jeigu tarptautinė 

bendrija sugebės padėti Baltijos vals
tybėms išspręsti svetimos kariuo
menės išvedimo problemą, susidarys 
palanki situacija spręsti visas kitas ir 
visų pirma ekonominės stabilizacijos 
problemas.

Dariaus ir Girėno skrydžio 
minėjimas60-mečio

Žaibo greitumu pasklidus pla
čiam Wolffo agentūros komunikatui 
apie S. Dariaus ir S. Girėno žuvimą, 
ne vienas pagrindinių Prancūzijos 
laikraščių įsidėjo garsiąją "Lituani
kos“, skrendančios viršum Niujorko 
dangoraižių, nuotrauką ir pavadino 
lietuvių skridimą ”ne tik didvyrišku, 
bet ir klasišku aeronautikoje“. Tą 
mintį pratęsė "Stockholms Tidnin- 
gen“: "Lietuvių lakūnų žuvimas tra
giškiausias aviacijos istorijoje. Lakū
nai, iškėlę Lietuvos vaidą, žuvo tė
vynės garbei ir žmonijos pažangai. 
Jų mirtis liudija, kiek pasiryžimo, 
drąsos, valios ir energijos turi lie
tuvių tauta“.

Tuos pasaulio spaudos atsiliepi
mus "Lietuvos ryte“ priminė V. Ka- 
žukauskas, papasakojęs apie respub
likinėje (dabar M. Mažydo) biblio
tekoje dirbusį Stepą Jurą. Jis pervertė 
visą Europos ir Amerikos 1933 metų 
spaudą ir išrašė į korteles viską, ką 
rado apie Darių ir Girėną. Iš viso 
tokių išrašų 2073.

Lietuvos aeroklubo generalinis 
sekretorius Antanas Karpavičius 
interviu ”EL“ papasakojo:

- 1993-ieji Lietuvoje paskelbti 
Dariaus ir Girėno metais. Jie skirti 
prisiminti žymių mūsų tautiečių 
triumfą, kai jie to meto sunkiomis 
sąlygomis perskrido Atlantą, ir tra
gediją, kai skrydis baigėsi tragiškai.

Pažymint šio įvykio 60-metį Lie
tuvoje, taip pat užsienyje įvyks daug 
renginių. Pagrindiniai - šiomis dieno
mis. Liepos 15-ąją 19 vai. Vilniuje, 
Menininkų rūmuose prasidės iškil
mingas Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą 60-mečio ir Pasaulio lie
tuvių vienybės dienos minėjimas. 
Liepos 16 d. nacionalinėje M. Maž
vydo bibliotekoje bus atidaryta paro
da, skirta Dariaus ir Girėno žūties 
60-mečio sukakčiai.

Pagrindiniai renginiai vyks Kau
ne. Liepos 16 d. Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje numatyta atidaryti 
parodą, bus Lietuvos aviacijos vete
ranų susitikimas, eisena į Aukštųjų 
Šančių kapines, vainikų padėjimas S. 
Dariaus ir S. Girėno amžinojo poil
sio vietoje. Kauno medicinos akade
mijoje bus atidaryta kripta, kurioje 
saugojami garsiųjų lakūnų ąžuoliniai 
ir variniai karstai. Vakare įvyks mi
nėjimas Kauno muzikiniame teatre. 
Liepos 17 d., šeštadienį, vienas svar
biausių visų metų renginių - 12 vai. 
bus atidengtas paminklas Ąžuolyne. 
Tai didžiulis 23 metrų aukščio mon
umentas, dar prieškary suprojektuo
tas skulptoriaus Broniaus Pundziaus. 
3,3 metro aukščio Dariaus ir Girėno 
figūrų skulptūrų modelį iš gipso su
kūrė kaunietis skulptorius Juozas Šli- 
vinskas. Jas nuliedino Vilniaus dailės 
kombinatas. Šios statybos vienas la
biausiai nusipelniusių fundatorių - 
Čikagoje gyvenantis tautietis Ed
mundas Jasiūnas.

A. Karpavičiaus nuomone, tokio 
paminklo Lietuvoje dar nebuvo. Tą 
pačią dieną, 15 valandą, Kauno Alek
soto aerodrome, kuriam suteiktas 
Dariaus ir Girėno vardas, įvyks di
delė aviacijos šventė. Liepos 18-ąją, 
sekmadienį, aviacijos šventė įvyks ir 
Vilniuje, Kivyškių aerodrome.

Dideli renginiai taip pat įvyks 
Klaipėdos rajone, Judrėnuose - S. 
Dariaus gimtinėje (ten bus surengtas 
skrydžio per Atlantą 60-mečio minė
jimas ir aviacijos šventė) ir Šilalėje, 
Vytogaloje, kur gimė S. Girėnas (irgi 
bus minėjimas, tautinės muzikos va
karas, aviacijos šventė).

Renginys, skirtas paminėti gar
siųjų lietuvių žygiui per Atlantą, 
įvyks ir Anykščiuose, prie Puntuko - 
vakare susirinkę vietiniai žmonės 
prisimins ne tik skrydį, bet ir vokie
čių okupacijos įvykius, kai B. Pun- 
dzius ant to akmens iškalė Dariaus ir 
Girėno bareljefus.

Liepos 25 d., sekmadienį, įvyks 
didelės iškilmės Pščelniko kaime 
(buv. Soldine) Lenkijoje, lakūnų žū
ties vietoje. Ten nuvyks grupė Lietu
vos aviacijos veteranų ir kitų mūsų 
krašto piliečių, pasakojo A. Karpa
vičius. Jis paminėjo ir numatomą 
rugpjūčio 14 d. Dariaus ir Girėno 
minėjimą Nidoje, kur kartu vyks Ni
dos sklandymo mokyklos įkūrimo 
60-ųjų metinių ir aviacijos šventė.

A. Karpavičius taip pat sakė, kad 
į iškilmes Lenkijoje iš Lietuvos avia
toriai skris 3 motorizuotomis skrai- 
dyklėmis ir 3 savo gamybos lėktu
vais, tarp jų bus Dariaus ir Girėno 
"Lituanicos“ kopija. Ji prieš dešimt 
metų buvo pagaminta Lietuvos kino 
studijos užsakymu, jau mėnuo Pane
vėžyje, kur ją atskraidino "Lituani- 
ca-2“ atkūręs panevėžietis Vladas 
Kensgaila. Režisieriui R. Vabalui 
sukūrus filmą apie lakūnus, lėktuvą 
buvo priglaudęs Kauno aviacijos ir 
istorijos muziejus. Iš Lenkijos ”Li- 
tuanica-2“ turėtų atskristi į Kauną, į 
aviacijos šventę, lyg simboliškai 
užbaigdama tai, kas nepavyko S. 
Dariui ir S. Girėnui.

Dar vienas įdomus įvykis tomis 
dienomis - ”Lituanica-3“ skrydis. 
Grupei Amerikos lietuvių kilo idėja 
pažymint Dariaus ir Girėno žygdar
bio 60-ąsias metines pakartoti skri
dimą iš Niujorko į Kauną. Lėktuvas 
”Gulfstream-4“ gautas iš "Coca- 
cola“ firmos. Juo skris Simo Velons- 
kio sūnus Edvinas ir Amerikos pro
fesionalus lakūnas Bilas Vokeris 
(Bill Walker). Kaip sakė A. Karpa
vičius, tai jau reaktyvinis lėktuvas, 
jis per 19 valandų turėtų pasiekti 
Lietuvą. Dariaus ir Girėno skrydis 
truko 37 vai. 12 min. Jie nuskrido 
6411 kilometrų. ”Lituanicos-3“ žygį 
parėmė Niujorko lietuvis verslinin
kas "Globė Technologies“ savinin
kas S. Velonskis. Lietuvių bendruo
menės Niujorko apygardos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas su valdyba ir 
"Laisvės žiburio“ radijo direktorius 
Romas Kezys sutiko prisidėti prie 
šio skrydžio organizavimo - surengti 
iškilmingą lėktuvo išlydėjimą į Kau
ną. Lėktuvas pakils liepos 16 d. 22 
vai. vietos laiku iš Respublikos aero
uosto Famingdeile (Long Ailendas, 
apie 35 mylios nuo Niujorko centro) 
ir turėtų nusileisti Kauno Dariaus ir 
Girėno aerodrome liepos 17 d. tarp 
15 ir 17 vai. irgi vietos laiku. Iškil
mingos palydėtuvės Niujorke prasi
dės 21 valandą. Laimingo skrydžio 
lakūnams palinkės Lietuvos ambasa
dorius Jungtinių Tautų Organizacijo
je Anicetas Simutis, Lietuvos gene
ralinis konsulas Niujorke Linas Ku
činskas ir Amerikos Lietuvių bend
ruomenės krašto valdybos pirminin
kas Vytas Maciūnas. Šiuo skrydžiu 
iš Niujorko į Lietuvą ir atgal bus ga
benamas ir paštas. Laiškai bus pažy
mėti specialiu žymekliu.

Lietuvos Seimas priėmė įstatymą 
dėl Dariaus ir Girėno atminimo me
dalio įsteigimo. Dariaus ir Girėno at
minimo medaliu bus apdovanojami 
Lietuvos ir kitų valstybių piliečiai, 
taip pat asmenys be pilietybės, ypač 
nusipelnę Lietuvos aviacijai.
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Voruta mena karalių
Valstybės dienos minėjimas 

Anykščiuose prasidėjo įspūdinga 
teatralizuota eisena. Iškilmingai 
vežama Mindaugo karūna, čia ir 
pats Mindaugas su broliu Dausp
rungu (aktoriai R. Adomaitis ir L. 
Noreika), juos lydi raitelių eskortas. 
Eisena patraukia Šeimyniškėlių pil
iakalnio link, kur istoriniame land
šaftiniame draustinyje XIII a. sto
vėjo garsioji Vorutos pilis, pami
nėta 1251 m. - vienintelė Mindaugų 
menanti Lietuvos vieta. Iškilmių 
metu Anykščių monsinjoras A. 
Talačka pašventino paminklą Lie
tuvos karaliui Mindaugui, sukurtą 
anykštėno tautodailininko J. Tvar- 
dausko. Šventėje dalyvavo archeo
logas G. Zabiela, pastarųjų metų 
tyrinėjimo objektu pasirinkęs Vo
rutą. Jo žodžiais tariant, "...kol kas, 
be Šeimyniškėlių piliakalnio, nėra 
kitos tokios vietos, kuri taip atitiktų 
mūsų turimas žinias apie Vorutą“.

Mūsų tėviškėnas profesorius A. 
Avižienis pasidžiaugė, kad Anykš
čiai šiandien susigrąžina tą garsą, 
kurį jie kažkada - Mindaugo laikais 
- turėjo. Aktoriai R. Adomaitis ir L. 
Noreika ant Vorutos piliakalnio
atliko sceną iš J. Marcinkevičiaus dramos "Mindaugas". Buvo 
apdovanoti moksleiviai, dalyvavę istorinio rašinio konkurse 
"Mindaugo Lietuva“. Šventė baigėsi Mindaugo uždegtu laužu pilies 
kalne ir gražia vakarone.

Irena Andrukaitienė
Jono Junevičiaus nuotraukose: paminklas Mindaugui prie 

Anykščių; tautodailininkas Jonas Tvardauskas.

******
Kaune Valstybės dienos renginiai prasidėjo Vytautinės vėliavos 

pakėlimu Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšte. Muziejuje veikia 
paroda, pasakojanti apie karalių Mindaugą ir jo epochą. Arkikatedroje 
Bazilikoje aukotos šv. Mišios. Rotušėje vyko miesto herbo įteisinimo 
ceremonija, kurioje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Iškilmingas Valstybės dienos minėjimas vyko 
Vytauto Didžiojo universitete.

SEEWNHOS BUENOSDU
’’Lietuvoje feminizmas 
neskelbia karo vyrams“

Taip pavadintame R. Keliuotytės 
straipsnyje, išspausdintame "Tiesoje“ 
07 02, rašoma apie Vilniaus univer
sitete pasibaigusią Lietuvos, Latvijos, 
Estijos universitetų moterų asociacijų 
konferenciją.

Joje pranešimus skaitė ne tik šių 
šalių įvairių moterų organizacijų 
atstovės, bet ir lektoriai iš JAV, 
Olandijos, Šveicarijos. "Pagrindinis 
konferencijos tikslas - pasidalyti tar
pusavyje patirtimi, pakalbėti apie 
moterų problemas, pasitarti, ką rei
kia ir ką galima nuveikti. Kaip ge
riau organizuoti moterų veiklą, ku
riai veiklos sričiai teikti pirmeny
bę?“ Konferencijoje buvo konsta
tuojama, kad mūsų šalyje "doku
mentais nors ir deklaruojama vyrų ir 
moterų lygybė, tačiau praktiškai la
bai dažnai tenka susidurti su moterų 
diskriminacija". Darbe, moksle pir
menybė visada teikiama vyrui, net 
jei moters kompetencija ar sugebė
jimai būtų ne menkesni. Moteriai 
tenka ir pagrindinis vaikų auklėjimo 
ir priežiūros krūvis, visi varginantys 
buitiniai rūpesčiai, namų ruoša. Bu
vo pažymėta, kad to priežastis ne 
vien ekonominis skundas, bet ir mū
sų visuomenėje giliai šaknis įleidu- 
sios senos patriarchališkos nuosta
tos. Vis dėlto, kaip rašoma laikraš-. 
tyje, Lietuvos universitetų moterys 
vengia kraštutinio karingo feminiz
mo. skelbiančio kerštą, neapykantą 
vyrams (ačiū - aut.). Norima tik, kad 
vyrai suprastų moterų problemas, 
padėtų jas spręsti. Šiuo metu Lietu
voje yra 13 moterų organizacijų, ku
rios tarp savęs sėkmingai bendradar
biauja.

’’Gyvenk ir norėk“...
Jau kuris laikas, kaip buvę Vil

niaus KGB rūmai yra atvėrę duris

lankytojams, turistams. "Lietuvos 
aidas“ 07 01 spausdina skaitytojo A. 
Juškos atsiliepimą apie tai - "KGB 
rūsiai atrodo kaip bendrabutis“.

"Šiandien jie gražiai išdažyti, ka
merose spintelės daiktams susidėti, 
pakabos drabužiams kabinti, po dvi 
metalines lovas. Skyriuje yra pilna 
knygų biblioteka - tariamai knygos 
kaliniams skaityti. Žmogus, anksčiau 
ten nepatekęs, gali patikėti, kad visą 
laiką taip ir buvo. Kameros tvarkingos 
kaip bendrabutis, gyvenk ir norėk“. 
Autorius pabrėžia, kad tai melas, ypač 
jaunimui mulkinti. Jis pats kalėjęs 
tuose rūmuose 1946 m. ir dabar apra
šo. kaip viskas buvę iš tiesų. Kalinių 
kameroje buvę ne po du, kaip rodo lo
vos, o po 15-20. Tekdavo stovėti per 
naktį ar kėpsoti sėdomis. "Parašą“ 
leisdavo išnešti tik rytais, apie knygas 
nebuvo nė kalbos, kamerų sienos ne 
dažytos, kaip šiandien, o drėgnos ir 
apirusios. Ir tokiomis sąlygomis ten 
buvo kankinami tūkstančiai žmonių. 
Straipsnio pabaigoje pažymima, kad 
jei tai nėra tyčinis kamerų demonstra
vimas. prie įėjimo reiktų bent parašyti 
paaiškinimą, kaip iš tikrųjų atrodė 
kameros masinio kalinimo laikotarpiu.

Pametė granato...
Jau buvome informavę apie sėk

mingą policijos reidą prieš mafiją 
Šiaurės Lietuvoje. Eilės laukia turbūt 
Kaunas. "Lietuvos rytas“ 07 02 infor
muoja, kad ten per dvi savaites buvo 
įvykdyti šeši sprogimai.

O štai Lentvaryje po vienu auto
mobiliu rasta pariedėjusi kovinė gra
nata F-l su nenuimtu saugikliu (užtat 
ir nesprogo). Policija spėja, kad grana
tą bus tiesiog pametęs koks praeivis...

’’Vargšė“
"Amžius“ Nr. 27 Mindaugo karūna

vimo ir Lietuvos valstybės dienos pro
ga pirmajame puslapyje spausdina,

deja, nelinksmas V. Šatkuvienės 
mintis.

Rašoma, kad "ši diena verta 
odės“, tačiau tautos pasididžiavimas 
ir džiaugsmas taip nenoriai aidėjęs 
per pasaulį jau užgeso. Daugelis nė 
neįtarė, kad "pirmąsyk Lietuvos is
torijoje tautos išrinktas Prezidentas! 
- pačioje pirmojoje savo didesnėje 
išvykoje į užsienio valstybes nesi
drovėdamas apsimeluos... [ skundo 
gelmę vis labiau slystantys žmonės 
neteko žado, sužinoję apie savo jau 
"gerėjantį" gyvenimą". Pažymima, 
kad namo grįžęs Prezidentas nutrau
kė spaudos konferenciją, "užčiaup
damas bumas žurnalistams užsienie
tiškais šokoladais“. Žmonėms gi, 
nors buvo paruoštas dar saldenis 
kąsnis - litai, tačiau odžių giedoti jie 
jau nebenori. "Vargšė Lietuva“ - 
taip baigiamas šventės progai skirtas 
straipsnelis.

Patriotizmas ar 
ekonomika?

"Respublikoje“ 07 07 straipsnyje 
"Išskris kartu su doleriais“ susirūpi
nus klausiama, "ar Kauno įmonė už 
tvirtą valiutą remontuos sraigtaspar
nius užsienio valstybėms, ar augins 
šampinjonus?“.

Visa problema, kad numatoma 
aviacijos technikos remonto įmonė 
yra bendra - Lietuvos ir Rusijos. Šio 
projekto priešininkai remiasi teiginiu, 
kad negalima kurti Lietuvos teri
torijoje bendrų su Rusija karinių 
įmonių. Straipsnyje teigiama, kad tai 
nebūtų karinė įmonė, nurodomas di
delis ekonominis efektyvumas - jo 
užtektų bent jau gerokai sumažinti 
dujų kainą Lietuvoje. Didmeninė vie
no sraigtasparnio remonto kaina už
sieniui kartais siekia net 1,5 mln. do
lerių. Vien Jugoslavijoje skraido de
šimt čia suremontuotų sraigtasparnių. 
O iš viso tinkamų Kaune remontuoti 
sraigtasparnių pasaulyje eksploatuo
jama 27 šalyse, jų yra daugiau kaip 
2000, pažymima laikraštyje.

V. Dim as

Laužas prie Dieveniškių 
Mindaugo garbei

Dieveniškės - labiausiai į pietry
čius nutolęs Lietuvos valstybės mies
telis, esantis "autonomijos“ planais 
liūdnai pagarsėjusiame Šalčininkų ra
jone. "Autonomistų“ galimybes spe
kuliuoti istorijos audrų pasekmėmis 
sumažino kolūkinės santvarkos žlu
gimas, panaikinęs buvusių kolūkių 
pirmininkų, turėjusių feodalų teises, 
įtaką kaimo žmogui. Nebeliko Die
veniškių miestelio centre kolūkio 
kontoros ir prie jos ištisą dieną stovi
niuojančių vyrų. Gyvenvietė, neteku
si šio kolūkinio šurmulio ir sumenkė
jus prekybai, tarytum apmirė, tik pa
daugėjo sekmadieniais bažnyčią lan
kančių žmonių.

Pirmutinysis liepos sekmadienis 
išsiskyrė iš šventadienių. Jis tarytum 
vainikavo ištisą savaitę Dieveniškėse 
veikusios ketvirtosios respublikinės 
maironiečių stovyklos darbus. O jie 
keturiasdešimčiai moksleivių iš Pa
nevėžio miesto ir rajono, Kauno, Ma
rijampolės ir kitų Lietuvos vietų bu
vo ne tik turiningi, bet ir pamokantys. 
Užrašyta nemažai dainų, atsiminimų, 
kalbinių reliktų, pabuvota Pelesoje, 
Lydoje ir kitose Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Gudijos lietuvių 
gyvenvietėse. Užmegzta draugiškų ir 
abipusiškų prasmingų kontaktų su 
Dieveniškių apylinkių - lietuviškiau- 
sio Šalčininkų rajono kampelio - gy
ventojais, kurie dar ne taip seniai bu
vo visiškai užguiti sovietinės kasdie
nybės.

Liepos 4-osios sekmadienis Die
veniškėse įspūdingas buvo Valstybės 
dienos minėjimu. Jis prasidėjo vietos 
bažnyčioje, kurioje tautinės toleranci
jos tradicijas puoselėjantis klebonas 
D. Valančiauskas atlaikė iškilmingas 
šv. Mišias, pagerbė žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Po to miestelio gyvento
jai, Lietuvos pasieniečiai, nulenkę 
galvas prie gretimame Krakūnų kai
me žuvusio pasieniečio Gintaro Ža- 
gūnio paminklo, maironiečiai, svečiai 
iš Vilniaus ir Lietuvos televizijos 

PR A KTIŠKIA U S!A S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais arba svarais 
(amerikiečių, anglų) .

Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
į dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus ■ 
mažesnis mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
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Pirmadieniais ir penktadieniais
Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144,

Fax: 07106 526668
Užs. 782

grupė rinkosi į miestelio klubą. Čia 
maironiečiai, pasinaudodami Dieve
niškių techninėmis galimybėmis, su
rengė koncertą, jame buvo ir liau
dies, ir estradinių dainų, ir spektak
liukas, nukėlęs į XIII a. Mindaugo 
Lietuvą. Iškilmingą minėjimo dalį 
pradėjo nenuilstanti viršaitė Irena 
Kuprijan, pasidžiaugusi maironiečių 
viešnage ir pirmuoju Valstybės die
nos paminėjimu nuošaliame Lietuvos 
kampelyje. Istoriko žodį tarė šių 
eilučių autorius. Apie Dieveniškių 
apylinkių indoeuropiečių ir lietuvių 
kalbinius lobius kalbėjo kalbininkas 
dr. A. Vidugiris, o apie maironiečių 
veiklos uždavinius ir galimybę Lie
tuvai atgimti dvasiškai - Vilniaus 
universiteto prof. J. Girdzijauskas, 
abu, beje, buvę maironiečių stovyk
loje nuo jos įsikūrimo pradžios. 
Maironiečių stovyklos Dieveniškėse 
ir prasmingo renginio Dieveniškių 
miestelyje nebūtų buvę be maironie
čių vadovų E. Urbono ir B. Goberie- 
nės entuziazmo, tikėjimo, jog ši jau
nimo organizacija ateityje bus dar 
aktyvesnė ir padės Lietuvai keltis iš 
moralinio nuopolio, žadins jaunąją 
kartą stiprinti ir garsinti savo Tėvynę.

Vakare, kai visoje Lietuvoje ant 
daugelio piliakalnių buvo uždegti 
laužai, kuriais buvo pabrėžti Mindau
go darbai ir nuopelnai Lietuvos vals
tybės kūrimo istorijoje prieš 740 
metų, laužas suliepsnojo ir prie Die
veniškių, Gaujos upės pakrantėje. 0 
Gaujos vanduo žinią apie Dieveniš
kėse pareikštą pagarbą praeičiai nu
plukdė į kaimyninę gudų šalį, kuri 
drauge su lietuviškomis žemėmis 
sudarė Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės branduolį, užstojo Vakaių 
Europą nuo mongolų puolimų ir su Į 
Lenkijos karalyste sutriuškino pavo
jingą Kryžiuočių Ordino valstybę. 
Tai buvo europinės ir pasaulinės 
svarbos įvykiai!

Stanislovas Buchaveckas
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Gal sugrįžime pradžia?
Viekšniuose lankėsi profesoriaus Mykolo Biržiškos dukra Ona Biržiškaitė-Barauskienė su sūnum Vytautu ir dukra Venta

Ona Biržiškaitė-Barauskienė (kairėje) su sunum Vytautu ir Biržiškų draugijos Viekšniuose pirmininkė
gydytoja Aušrelė Gurauskaitė.

Žinia, kad j Lietuvą iš Amerikos 
atvyko profesoriaus M. Biržiškos 
dukra Ona Biržiškaitė-Barauskienė, 
nudžiugino viekšniškius. Miestelio 
inteligentai, Biržiškų draugijos nariai 
- visi pokario kartų žmonės, suvo
kiantys garsiųjų kraštiečių, trijų bro
lių profesorių Mykolo, Vaclovo ir 
Viktoro Biržiškų nuopelnus tautai ir 
visai mūsų valstybei, bet apie tuos di
džius žmones vis dėlto žinantys tik iš 
raštų. O čia galimybė iš pirmų - arti
miausio žmogaus - lūpų išgirsti prisi
minimų, nuomonę apie savo pastan
gas išsaugoti ir įamžinti profesorių 
atminimą.

Išvysti tėvo gimtinę ne mažiau rū
pėjo ir viešniai. Tik trumpai apsisu
kusi Vilniuje ir Kaune, nė nepailsėju
si, ji išsirengė kelionėn per visą Lie
tuvą. Pakeliui pabuvoję Šiauliuose, 
Kryžių kalne ir Kuršėnuose, svečiai 
atvyko į jaukų ii; seną miestelį prie 
srauniosios Ventos. Po penkių de
šimtmečių vėl žvilgsnis į vaizduotėje 
išsaugotas gatveles, parymojimas 
prie senelių - daktaro Antano Biržiš
kos ir jo žmonos Elžbietos - kapo.

Biržiškų draugijos aktyvistų lydi
mi, svečiai užsuka į profesorių me
morialinę ekspoziciją aviatoriaus A. 
Griškevičiaus visuomeniniame mu
ziejuje. Muziejaus įkūrėjas ir puose
lėtojas mokytojas A. Gedvilas jau 
turi sukaupęs nemažai profesorių 
nuotraukų, raštų kopijų, vis gausesnė

Anotacijos

Alfonsas Vaišvila. Lietuva ir 
asmenybė kryžkelėje. V., 1992. 60 p.

Ši knyga yra socialinio ugdymo 
filosofijos etiudas. Aptariamos kai 
kurios nūdienos Lietuvos dvasinio 
gyvenimo linkmės, laisvosios konku
rencijos kapitalizmo socialinė cha
rakteristika, valdininkijos prieštarin
gas vaidmuo kultūroje, Lietuvos kul
tūrinė orientacija į Vakarus ir jos tak
tika. Knygos pratarmėje rašoma, kad 
inteligentijos misija - ”ne pasyviai 
sekti paskui istorinį procesą, fiksuo
jant ir aiškinant jo pasekmes, o ’’ma
tyti“ ateitį, ją įtakoti, įspėti tautą apie 
tuos padarinius, kurių neįžvelgia 
kasdienybės techniškuose dalykuose 
paskendęs empirinis protas“. Šiame 
veikale pateikiama nauja viduramžių 
Lietuvos bajorijos nutautėjimo prie
žasčių versija. Lietuvos ateitis vaiz
duojama kaip kapitalizmo ir socializ
mo sintezė. Pateikiama originali so
cialinių jėgų santykio visuomenėje 
reguliavimo per mokesčių politiką 
schema. Demokratijos realus sugrį
žimas į Lietuvos gyvenimą siejamas 
su vidurinio sluoksnio tautoje atsira
dimu. Kultūroje autorius grindžia 
dvasingumo ir švietimo primatą.

Knygą išleido Mokytojų kvali
fikacijos instituto kultūrologijos kate
dra.

ir antikvarinėmis tapusių jų knygų 
kolekcija. Atsisėdusi prie muziejuje 
išsaugoto senelio darbo stalo, viešnia 
sklaido dokumentus, ir matau, kaip po 
storais akinių stiklais giedrėja žvilgs
nis - vaikystės dienų prisiminimai, 
artimų ir brangių žmonių veidai ir bal
sai pasibeldžia į širdį. Įdomi svečiams 
ir praeito amžiaus pabaigos bei šio 
amžiaus pradžios etnografinių ra
kandų ekspozicija, ir eksponatai XIX 
amžiaus aviatoriaus A. Griškevičiaus 
atminimo kambaryje.

O kaip dabar nepasukti prie Ven
tos, kuri nuo čia vos už poros šimtų 
metrų, plačiai išsiliejusi malūno 
tvenkiniu. Regis, visa 83 metų gyveni
mo našta nuo pečių nusirito, taip spar
čiai žengia O. Biržiškaitė į pasimaty
mą su savo vaikystės upe. Kol šeimi
ninkai dainuoja tradicinę viekšniškių 
liaudies dainą ’Ten, kur Venta“, vieš
nios dukra spėja bent kojas sušlapti 
Ventos srovėje. Upė - jos bendravar
dė. Kodėl tokį vardą parinkote? - tei
raujamės viešnią. ’Tėvynės prisimini
mui“, - atsako trumpai.

Paskui visi stabteli kad ir ankštuo
se, bet daugelio lankomuose kultūros 
namuose. Prisiminę, kad O. Biržiškai
tė buvo žinoma pianistė, įkalbame 
sėsti prie pianino. ’’Kad dabar mažai 
bemuzikuoju, - kuklinasi viešnia. - 
Anksčiau sekmadieninėje lietuvių mo
kykloje ir chorams, dainininkams 
akompanuodavau, dabar pasenau, tik

Vilniaus universiteto biblioteka 
gavo paskutiniąją Alberto Geručio 
(1905-1985 m.) archyvo dalį.

Susitikau su tais žmonėmis, kurių 
dėka Lietuvos diplomatijos atstovo 
Šveicarijai ir Vokietijos Federatyvinei 
Respublikai, rašytojo, bibliofilo, žur
nalisto gausus rašytinis palikimas iš 
Berno atkeliavo į Lietuvą. Tai Lietu
voje viešėjęs Šveicarijos lietuvių ben
druomenės pirmininkas, daktaras 
Vaclovas Dargužas-Hoferis, buvęs 
Vilniaus universiteto bibliotekos di
rektorius Jurgis Tomau ir bibliotekos 
direktoriaus pavaduotojas Algirdas 
Čaplikas. Pirmiausia jie visi pasi
džiaugė, kad daktaro Geručio žmona 
Elena Gerutienė rūpestingai išsaugojo 
ir perdavė visą vyro kolekciją.

Negalima nepaminėti tokių unika
lių archyvo turtų kaip žymaus Mažo
sios Lietuvos veikėjo Erdmono Simo
naičio (1888-1968 m.) dienoraštis, 
Vaižganto rankraštis apie visuomeninį 
judėjimą. Pats A. Gerutis, būdamas 
vienas iš organizacijos ’’Europos žmo
gaus teisių ir apsisprendimo konfede
racijos“ steigėjų ir valdybos narių, kė
lė lietuvių bei kitų nerusų tautų išsi
laisvinimo problemą, apie tai skaitė 
paskaitas konferencijose. 1979 metais 
jis redagavo Šveicarijos Rytų instituto 
Berne išleistą veikalą ’’Volker in 
Ketten“. Dr. A. Gerutis redagavo ir

Apolinaro Juodpusio nuotr. 
vaikų šokių pamokėlėse dar paskam
binu.“ Įgudę pirštai lengvai perbėga 
klavišais ir nejučia pasilieja tokia 
graudžiai pažįstama ir kaklą gniau
žianti melodija: ’’...leiskit į tėvynę, 
leiskit pas savus...“ Dieve, Dieve, kaip 
giliai turėjo būti širdin įsigėlęs tasai 
atodūsis, kad taip graudžiai prasi
veržtų po penkių dešimtmečių tolima
me Žemaitijos miestelyje saulei lei
džiantis...

Paskui ilgai šnekėjomės jaukiuose 
gydytojos Aušrelės Gurauskaitės, Bir
žiškų draugijos vadovės, namuose. 
Šeimininkai apjuosė viešnią tradicine 
tautine juosta, įteikė suvenyrų, leidinė
lių apie Akmenės kraštą. Sveikatos ir 
ilgų gyvenimo metų palinkėjo rajono 
Tarybos pirmininkas K. Pakeltis, rajo
no valdytojo pavaduotoja Z. Kazlaus
kienė, pranešdami, kad Vyriausybė 
skyrė 2 milijonus talonų (arba atitin
kamai 20 000 litų) paminklo profeso
riams Biržiškoms kūrimui, kad tam 
šią vasarą Viekšniuose ir šaukiama 
trumpa skulptorių stovykla. Kad ren
giamasi restauruoti pokario metais su
darkytus Biržiškų šeimos namus 
Viekšniuose ir įkurti juose memoria
linį profesorių muziejų.

Vis dėlto labai knietėjo išgirsti iš
samesnį pačios viešnios ir jos vaikų 
pasakojimą apie save, apie tėvą ir se
nelį, jo brolius, apie tokius ilgus emi
gracijos kelius. Ir išgirdome nelinks
mą sakmę apie 1944 metų vasarą, kai 

Geručio kolekcijos perdavimo istorija
prisidėjo prie veikalo "Lithuania. 700 
Years“ parašymo, yra monografijų 
"Petras Klimas“ ir ”Dr. Dovas Zau
nius“ autorius, paskelbė veikalus "Ky
bartų aktai“, "Pulk. Kazys Škirpa - su
kilimo inspiratorius“, rašė straipsnius 
apie Lietuvos laisvės bylą.

Kaip papasakojo V. Dargužas- 
Hoferis, A. Gerutis rašė Šveicarijos 
lietuvių istoriją nuo pat šešioliktojo 
amžiaus, kai lietuviai atvažiuodavo 
studijuoti į Bazelio universitetą. Deja, 
jam šio darbo nepasisekė užbaigti, 
kaip ir knygos apie Lietuvos diploma
tiją, kurios pradėtą rankraštį perdavė 
S. Lozoraičiui.

Dabar A. Geručio užbaigti ir pra
dėti darbai saugomi Vilniuje šalia 
gausios jo bibliotekos lietuvių, pran
cūzų, vokiečių, anglų kalbomis, kurios 
didelę dalį sudaro Vakaruose leista li
teratūra apie Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, netgi Armėniją, taip pat ne
mažai rankraščių, periodikos.

Sudėtinga ir jau šiandienos žvilgs
niu istoriškai įdomi, netgi detektyvinė 
A. Geručio kolekcijos grįžimo į Lietu
vą istorija. Ją mielai prisiminė J. Tor- 
nau. Kai 1975-aisiais daktaras kreipėsi 
į dabartinę M. Mažvydo biblioteką ir 
pasiūlė nemokamai perduoti šiuos tur
tus, ten jam ne tik nepadėkojo, bet net
gi neatsakė. Dr. A. Gerutis kiek sutri
ko ir nesumojo, ką toliau daryti. L. 

prie Vilniaus vis labiau artinosi raudo
nieji ’’išvaduotojai“, pasirengę triuš
kinti ne tik fašizmą, bet ir pačius va
duojamuosius. Tuo metu O. Biržiškai
tė, ką tik ištekėjusi už lituanisto Kazio 
Barausko, rengusio daktarinę diserta
ciją apie V. Krėvės kūrybą, darbavosi 
Mokslų Akademijos lituanistikos sky
riuje kartu su Jadvyga Čiurlionyte. 
Ketino likti tėviškėje. Bet pikta nuo
jauta nedavė ramybės, ir leidosi drau
gų įkalbama. Traukėsi dideliu būriu iš 
Vilniaus - profesoriai Salys, Skar
džius, artimiausias tėvo bendradarbis 
V. Maciūnas, Kaune prisidėjo V. Krė
vė su žmona ir dukters šeima. Kultū- 
ringiausi, tauriausi Lietuvos vaikai, 
tautos šviesa ir sąžinė traukėsi. Teisūs 
buvo, nes vargu ar jų, pasilikusių, būtų 
pagailėję nugalėtojai. Kaip nepagai
lėjo į Sibiro tremtį išveždami profeso
rių L. Karsaviną, aktorių K. Inčiūrą, 
poetą A. Miškinį... Po ilgų klajonių at
sidūrė pietų Vokietijoje, Freiburgo 
apylinkėse, kurias netrukus užėmė 
prancūzai. Atmintyje iki šiol žiaurūs 
bombardavimai, kai pernakt žūdavo 
po tris dešimtis tūkstančių žmonių. 
Bombos neskyrė nacių nuo pabėgėlių 
lietuvių. Gyveno dideliame ir gana 
tuomet vieningame tautiečių būryje. 
Tėvas, kaip ir nemažai kitų mokslinin
kų, netrukus gavo darbą Pinebergo 
mieste įsteigtame Pabaltijo universi
tete. Šiaip taip vertėsi. Gimė vaikai. 
Bet paskui atėjo laikas apsispręsti, ką 
daryti toliau. Atsirado galimybė iš
vykti į Jungtines Amerikos Valstijas - 
pakvietė ir priglaudė geri žmonės. Ne
trukus persikėlė ir įsikūrė Amerikos 
vakaruose - Los Andžele. Uždarius 
Pabaltijo universitetą, nebetekęs dar
bo ir pragyvenimo šaltinio, čionai at
vyko ir tėvas su motina. Trys vaikai 
namuose, vienintelis šeimos maitinto
jas Kazys Barauskas, be penkių minu
čių lituanistikos daktaras, šiaip taip įsi
darbina paprastu darbininku metalur
gijos fabrike ir anksti pervargęs po 
penketo metų miršta. Beveik kartu su 
juo amžinojo poilsio išėjo ir Mykolo 
Biržiškos žmona Bronislava. Ligos, 
vaikų auginimo rūpesčiai. Dabar vis
kas jau praeityje. O tuomet oi kiek rū
pesčių rūpestėlių kamavo.

Bene svarbiausia, kas įstrigo at
mintin artimiesiems iš Mykolo Biržiš
kos dešimtmečio Los Andžele, - tai jo 
pareigingumas. Kas rytą tarsi į paskai
tas universitete buvęs Vilniaus univer
siteto rektorius išskubėdavo į biblio
tekas, ten ilgai ir atidžiai dirbdavo, ieš
kodavo dokumentų ir literatūros savo

Vladimirovas jam patarė kreiptis į 
Vilniaus universiteto biblioteką. Tuo
metinis jos direktorius J. Tomau susi
domėjo tuo pasiūlymu. Jis pasakojo, 
kaip užsimezgė abipusis ryšys. ”Iš 
pradžių vyko susirašinėjimas, aptarė
me, kaip bus perduotas fondas, kaip 
jis bus tvarkomas ir saugomas. Vėliau 
daktaras pradėjo siuntinėti knygų paš
tu. Norėdami patikrinti cenzūros triu
kus, sutarėme, kad A. Gerutis paruo
šia du leidinių sąrašo egzempliorius - 
vieną iš anksto pasiunčia į Vilnių, kitą 
pasilieka sau. Kai siuntinys ateina, 
patikriname, ar kas nedingo. Pastebė
jome įdomų reiškinį: cenzoriai autori
tetingai sprendė, kuris leidinys "ge
ras“, o kuris "blogas“, nors be rusų jie 
nemokėjo kitų kalbų, kuriomis buvo 
parašytos knygos“.

A. Geručio bibliotekos pergabeni
mas užsitęsė, o taip pat pašto paslau
gos brangiai kainavo. Todėl daktaras 
pasiūlė į Berną atvažiuoti sunkveži
miu ir parvežti viską iš karto.

"Ilgai tęsėsi derybos su įvairiausio
mis įstaigomis, kurios siuntinėjo vie
nos pas kitas, - prisimena J. Tomau. - 
Rodos, nebuvo jokių vilčių. Tačiau 
tuometinis Universiteto rektorius V. 
Kubilius savais kanalais užčiuopė tam 
tikras galimybes. Pagaliau 1983 me
tais pavyko sutarti su "Sovavtotrans“ 
firma, kad skirtų mašiną. Tačiau man 

pradėtiesiems darbams tęsti. Deja, 
čia nebuvo tokios gausios lietuvių 
kolonijos, kaip Čikagoje, toli nuo 
rankraštynų ir lietuviškos spaudos 
nebuvo įmanoma rengti lituanistikos, 
lietuvių kultūros istorijos darbų. 
Tačiau atsakomybė, pareiga savo 
tautai liko gyva ir šaukė. Tad mirus 
broliui Vaclovui perėmė jo didžiau
siojo darbo - "Aleksandryno“ tvar
kymą, bet vieną dieną sustingo pa
linkęs prie mašinraščio lapo.

Supratome, kad pirmiausia sene
lio ir tėvo nuopelnas - graži, taisyk
linga anūkų lietuviška šneka. Onos 
Barauskienės sūnus Vytautas - anglų 
literatūros specialistas, tačiau dirba 
kompiuterių sferoje, žmona olandė, 
o dukrelių vardai lietuviški. Dukros 
Ventos vaikų vardai - taip pat. Ką 
jau besakyti apie antrąją dukrą - Da
nutę, kuri laiškuose artimiesiems ža
da gal kitąmet atvažiuoti į mamos 
gimtinę pagrybauti. Tėvo rankraš
čius tvarko ir memorialinį kambarį 
prižiūri antroji M. Biržiškos dukra - 
Marija Žymantienė, dailininkė. 
Viekšniškiai ėmė teirautis, gal ji tu
rinti kokių sumanymų dėl paminklo 
tėvui ir jo broliams profesoriams jų 
gimtuosiuose Viekšniuose.

Greitai kaip vanduo pro pirštus 
nutekėjo tos šviesaus bendravimo 
valandos Viekšniuose. Ilgai laukta 
kelionė, ilgai jai ruoštasi. Pasak sū
naus Vytauto, kelionė gana brangi, ir 
atostogų jis keletą metų neturėjęs, šį 
pavasarį staiga apsisprendęs ir pa
skambinęs mamai, girdi, pagalvok ir 
paskambink - ar skrendam. Jau po 
penkių minučių pasigirdęs mamos 
skambutis: skrendam, sūnau.

Susitikimas Biržiškų draugijos 
nariams padėjo daugiau sužinoti apie 
paskutiniuosius profesorių gyvenimo 
dešimtmečius, kai jie ir svetimame 
krašte dirbo dėl Lietuvos, jos išsi
ginti ir atsižadėti. Bet tikėdami gera 
tėvynės ateitimi. Pasak Bronio Rai
los, gerai pažinusio Mykolą Biržišką 
Amerikos vakarų pakrantėje, kai jį 
kas paklausdavęs: ’’Profesoriau, ar 
dar tiki, kad grįši į laisvą Lietuvą? - 
jis nedvejodamas atrėždavęs:

- Aš ne tik tikiu, bet ir žinau, kad 
grįšiu!

Ir kartais pamąstęs nusišypsodavęs:
- Gyvas ar miręs, bet vis tiek grįšiu.
Gal tikrai išauš diena, kuomet 

laisva ir atsikvėpusi nuo vargų tėvy
nė galės įvykdyti taip ją mylėjusio 
sūnaus troškimą...

Leopoldas Rozga

teko važiuoti traukiniu, net negavus iš 
Maskvos oficialios komandiruotės. 
Prisimenu, kokį gatvelės, kurioje Ber
ne gyveno A. Gerutis, gyventojų są
myšį sukėlė pasirodžiusi didžiulė ma
šina su rusiškais užrašais. Tačiau grei
tai daktaras juos ir iškviestus polici
ninkus nuramino. Dr. V. Dargužo-Ho- 
ferio remiamas, sutvarkiau kelionei 
spaudinius, ir sunkvežimis pajudėjo 
namo. Jame buvo gabenama ir nepa
prastai vertinga senovinių žemėlapių 
kolekcija, dr. V. Dargužo-Hoferio 
dovanota Vilniaus universitetui. Tai 
buvo pirma tokia šio šimtmečio karto
grafinė dovana bibliotekai.“

Šį sunkų ir ilgą A. Geručio kolek
cijos pargabenimo darbą "apvainika
vo“ KGB ir sovietinių muitininkų su
tikimas Vilniuje. Su dideliu triukšmu 
jie prie bibliotekos vartų pastatė gink
luotus automatininkus, kurie įsiveržė į 
vidų ir ėmė šeimininkauti. Cenzoriai 
naršė po atvežtą turtą ir, pasiėmę ke
letą leidinių, dingo. Tik po ilgo tąsy- 
mosi ir sukėlus triukšmą Maskvoje jie 
buvo grąžinti bibliotekai.

Po poros metų, 1985-aisiais, dr. A. 
Gerutis mirė. Tik dabar, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, tie kolekci
jos leidiniai, kurie jokiu būdu nebūtų 
pravežti pro sovietinę cenzūrą, buvo 
atgabenti į Vilnių.

Danutė Šiaudinytė
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Į musų mokyklą atvažiuoja vaikai, nemokėdami lietuvių kalbos, - 
sako Vilniaus vidurinės mokyklos ’’Lietuvių namai“ direktorius Alfonsas Rudys

Kas pirmas ištarė žodį "reikia", 
šiandien sunku beatsekti. Ir pats 
"Lietuvių namų“ direktorius Al
fonsas Rudys nebeprisimena, o 
gal, būdamas santūrus žmogus, ne
nori prisiminti. Tiesiog 1990 metų 
pavasarį, uždarius būsimųjų sovie
tų armijos karininkų internatinę 
mokyklų, susimąstyta, kam panau
doti likusias tuščias patalpas Vil
niuje, Dzūkų gatvėje. Vakarai nuo 
seno turėjo lietuvišką gimnaziją, o 
Rytai - ne. Tuo tarpu, sakysim, 
grįžta iš Rytų lietuvių šeima, ir 
vaikai priversti eiti į rusišką mo
kyklą. Ne tik todėl, kad nemoka 
lietuviškai, bet kad visa savo esy
be yra persiėmę svetima dvasia, 
yra paveikti kitokių papročių, kito
kios gyvensenos, netgi aplinkos. 
Kaip jaustųsi toks vaikas lietu
viškoje mokykloje?

Taigi susirinko vienminčiai, gal 
jautresni kito likimui, gal ne tokie 
suvaržyti šeimos ir asmeninių rei
kalų, vienaip ar kitaip patys patyrę 
buvusios sistemos nemalonę, o 
svarbiausia - norintys ir galintys 
išmokyti nežinia kelintos kartos 
lietuviukus lietuviškai. Kad ir kaip 
darniai buvo dirbama, bet mokslo 
metai čia prasidėjo tik spalio mė
nesį. Jei kada užklysite į "Lietuvių 
namus“, jums būtinai duos pavar
tyti mokyklos metraštį, kuris pri
mins viską iš eilės. Štai nuotrauka, 
kurioje tada Kultūros ir švietimo 
ministras Darius Kuolys ant lentos 
užrašo "Lietuvių namai“, štai ku
nigas Kazimieras Meilus ir kuni
gas Andrius Narbekovas (taip, 
taip, futbolininko Armino Narbe
kovo tikrų tikriausias brolis!) 
drauge su mokyklos auklėtiniais, 
svečiais švenčia Kūčias...

Lietuvą atranda, kaip kokią 
šventą knygą puslapis po puslapio 
versdami lietuvybės pradžiamokslį 
vaikai ir tėvai nelietuviškomis 
pavardėmis ir vardais. Čia mokosi 
1863 metų sukilimo dalyvių ainiai. 
Čia mokosi prieškario ir pokario 
tremtinių vaikaičiai. Yra ir vadi
namųjų meilės tremtinių atžalėlių, 
kai lietuvaitis ar lietuvaitė sukūrė 
šeimą tolimuosiuose Rytuose... 
Šių vis dėlto mažiausiai. Daugu
mos likimai verti liūdnų apmąs
tymų. Mokosi čia berniukas gruzi
niška pavarde, rusišku vardu. Prieš 
metus atvažiavo, neva, pasižval
gyti, neturėdamas rimtesnių suma
nymų. Šiaip ar taip jau devintokas 
buvo. Dzūkų gatvėje svečią pri
ėmė be išlygų. Po trijų dienų jis 
apsisprendė, liko mokytis ir šį pa
vasarį gana sėkmingai baigė de
šimtą klasę. Yra vienas iš geriau
sių mokinių. Puikiai kalba lietu
viškai. Dabar jo tėvai gyvena Ba
ku, Azerbaidžane. Jo giminės pro
tėviai pakliuvo caro nemalonėn po 
1863 metų sukilimo, po daugelio 
daugelio metų, negalėdami grįžti į 
gimtąsias vietas, iš atšiauraus Si
biro patraukė į Užkaukazę, bet ir 
iš čia Stalinas ištrėmė...

- į mūsų mokyklą galima at

Lietuvių namuose".

vykti bet kuriuo mokslo metų laiku 
ir išvykti galima kada panorėjus, - 
sako direktorius Alfonsas Rudys. - 
Čia yra tokia mokykla, į kurią vai
kas atvažiuoja, turėdamas tikslą, ži
nodamas, ko nori. Ne mama ar tėtis
- pats vaikas. Mes nieko negalime 
padėti mamai, kuri labai labai norė
tų, kad sūnus čia mokytųsi, nes jai 
čia labai patinka, bet viena bėda 
esanti - sūnus nenorįs. Gaila, žino
ma, tokios mamos. Gal pasilikite 
pati? - mėginame guosti... Buvo, ži
noma, vienas kitas, kuris nesimokė 
nei ten, nei čia. Tai jau tėvų, ne mo
kyklos rūpestis.

Pirmaisiais mokslo metais čia 
mokėsi šiek tiek daugiau nei šešios 
dešimtys vaikų, šiemet - jau dvigu
bai tiek. Yra vaikų nuo pirmos iki 
dvyliktos klasės. Pernai dvyliktą 
klasę baigė aštuoni abiturientai. 
Visi liko Lietuvoje, studijuoja Vil
niaus ir Klaipėdos aukštosiose mo
kyklose, Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete. Viena mergaitė lankė 
Universiteto parengiamuosius kur
sus, šiemet jau turėtų studijuoti lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Pati kilusi 
iš Baltarusijos, norėtų mokyti vai
kus lietuvių kalbos Šalčininkuose. 
Šiemet dvyliktokų jau didesnis pul
kelis. Gabių šaunių vaikų. Yra rea
lių pretendenų į medalius. Kaip sa
koma, duok Dieve! Ir nė vienas iš 
keturiolikos baigusių "Lietuvių na
mus“ šiandien tolesnio savo gyveni
mo jau neįsivaizduoja be Lietuvos, 
ne Lietuvoje.

- Pedagogams, be abejonės, čia 
labai nelengva dirbti. Nelengva ir 
vaikams, - kalba direktorius Alfon
sas Rudys. - Čia negali sulyginti su 
jokia bendro lavinimo mokykla. 
Nėra tokios metodikos, kaip grei
čiau išmokyti vaiką kalbėti lietu
viškai. Mūsų mokykla tuo ir skiriasi 
nuo kitų, kad pas mus atvažiuoja 
vaikai, nemokėdami lietuviškai. 
Dažniausiai nė žodžio negirdėję lie
tuviškai. Tenka dirbti atskirai su 
kiekvienu vaiku. Dirbti taip, kad 
vaikas neprarastų vilties, kad moks
las jam neapkarstų ir netaptų atgra
sus.

Mokykloje darbo diena praside
da 7 valandą 30 minučių. Auklėtoja 
ir budintys mokiniai miegaliukus 
pažadina. Po pusryčių nuo 9 valan
dos ryto iki 2 valandos 30 minučių 
po pietų vaikams būna pamokos 
klasėse. Mažiausia klasė šiemet 
buvo keturi mokinukai, o didžiausia
- septyniolika. Po pietų iki penktos 
valandos gali verstis kuom nori. 
Vyresnieji ir į miestą patys išeina, 
mažesnieji vieni nepaleidžiami - 
kad kokia nelaimė neatsitiktų. Nuo 
penktos valandos iki septintos vaka
ro visi turi sėsti prie knygų. Savo 
kambarėliuose, kur jie gyvena po 
vieną ar po du. Čia jie turi daugmaž 
viską, ko reikia: ir vadovėlius po 
ranka, ir mokytoją, jei kartais kas 
neaišku. Nuo pat pirmos dienos vai
kai žino, kad 4-6 valandą po pietų 
mokykloje visada ras matematikos, 
fizikos, chemijos, lietuvių, vokie-

Po mokyklos vėliava norėjo nusifotografuoti visi - tai jų namų 
vėliava.

čių, anglų kalbos mokytoją... Gera
noriškai nusiteikusį, visa širdim 
atsidavusį savo auklėtiniams. Todėl 
nenuostabu, kad vaikai, atvažiavę, 
sakysim, iš Kamčiatkos, Vidurinės 
Azijos, Altajaus, Užkaukazės, Uk
rainos. Lenkijos, Baltimorės ar To
ronto, nepraranda metų, nors čia be 
išlygų tenka visų dalykų mokytis tik 
lietuvių kalba. Bet darbas su kiek
vienu vaiku atskirai, atsižvelgiant į 
jo polinkius ir gabumus, tikrąja to 
žodžio prasme daro stebuklus. Iki 
šiol vaikų žinios buvo vertinamos 
penkiais balais, nuo kitų mokslo 
metų jau bus vertinama dešimties 
balų sistema.

Suprantama, vaikai ne vien moks
lu gyvi. Būdami nuo ryto iki vakaro 
užsiėmę, lengviau išgyvena namų 
ilgesį. Muzikos mokytojas Viktoras 
Žeimys su savo balsingaisiais auk
lėtiniais dalyvavo respublikiniame 
"Dainų dainelės“ konkurse. Nenuo
bodžiauja šokėjai, turintys polinkio 
dailiesiems menams. Beje, mokyto
jos Živilės Šimelevičienės, dėstan
čios vokiečių kalbą, auklėtinių dar
beliai žavi tiek spalvų žaismu, sub
tiliu piešiniu, tiek ir pavydėtinu jau
nųjų dailininkų kruopštumu. Tikrai 
pasisekė "Lietuvių namams“ ir vai
kams, kad turi tokią puikią mokyto
ją. Ir ne ją vieną. Pasak direktoriaus 
Alfonso Rudžio, negabių vaikų nė
ra. Svarbu pažadinti kiekvieno žmo
gučio polinkius. Tikriausiai todėl ir 
pasakojimą apie savo mokyklą di
rektorius visada pradeda nuo vaikų 
darbelių parodėlės, kur akys tiesiog 
pasiklysta tarp siuvinių, karpinių, 
piešinių, lipdinių... Visų - ir pradi
nukų, ir vyresniųjų klasių moki
nių... O tada jau paduoda metraštį, 
svečių knygą, rodo mokyklos atmi
nimo ženklelius, diplomus, pagar
bos ir padėkos raštus, kuriais pager
biami tiek mokytojai, tiek mokiniai. 
Mokykla kuria savo tradicijas, gra
žiai draugauja su Vasario 16-osios 
gimnazija. Ir šiomis dienomis, Tau
tos fondo remiami, būrelis dainorė- 
lių, šokėjėlių, lydimi savo mokyto
jų, autobusu buvo išvykę į Hūtten- 
feldą.

Šiaip jau mokykla yra visiškai 
išlaikoma valstybės lėšomis, nei 
vaikams, nei jų tėvams čia niekas 
nekainuoja. Vaikai maitinami pen
kis kartus per dieną. Vienam vaikui 
skiriama (birželio 22 d.) po 226 ta
lonus maistui per dieną. Direktorius 
sakė, kad turi gerą šeimininkę, kad 
vaikai alkani nevaikščioja. Žinoma, 
vaisių ir daržovių tiek žiemą, tiek 
vasarą beveik nemato. Nebent kuris 
mokytojas ar auklėtojas iš savo dar
žo atneša krepšį... Ne, kol kas Lie
tuvos verslininkai, visomis radijo 
bangomis siūlantys pirkti pigiau
siomis kainomis tropinių vaisių. 
Dzūkų gatvėje esančios mokyklos 
neprisimena. Ne taip dažnai mokyk
lą aplanko ir tie, kuriems lyg ir de
rėtų pagal savo pareigas čionai 

užsukti bent kartą per mėnesį. 
Užtat iš tolimų užsienių atvykę 
tautiečiai prisimena likimo vėjų iš
blaškytus lietuviukus. Tarp garbių 
svečių buvo Bernardas Brazdžio
nis, Juozas Kojelis, Regina Kučie- 
nė, Andrius Šmitas, Izolda Devis- 
Požėlaitė, Julija ir Emilis Sinkiai... 
Tauriems tautiečiams iš Califor- 
nijos Julijai ir Emiliui Sinkiams 
mokyklos direktorius Alfonsas 
Rudys ypač dėkingas už nepapras
tai reikalingą ir brangią dovaną - 
dauginimo aparatą... Būta svečių 
iš daug kur, bet ypač graudu buvo 
skaityti Artūro Mičiūdos iš Argen
tinos žodžius: "Pas mus lietuvybė 
pamažu tirpsta, ir neturime prie
monių jai išlaikyti. Dabar atsirado 
proga mūsų vaikams atvažiuoti į 
protėvių gimtąją žemę išmokti 
kalbėti lietuviškai. Duok Dieve, 
Jums sveikatos ir ištvermės!“

To paties palinkėkime ir mes, 
malonūs skaitytojai. O prie mo
kyklos vartelių stabtelėkime vieną 
akimirksnį, paglostykime žvilgs
niu ąžuolo stogastulpį.

Aukštai aukštai ant pačios krai
go smailės tupi du paukšteliai, 
žiūri į Rytus ir į Vakarus, viduryje
- šviečia saulutė, o pastogėje - at
versta balta baltutėlė knyga. Trys 
spalvos - žalia, balta ir geltona - 
simbolizuoja "Lietuvių namus“. 
Tačiau tautodailininkas Julius Gir- 
dziška neatkartojo mokyklos atmi
nimo ženklelio ąžuole. Po simbo
line Tėviškės saulute, po ąžuolo 
stogu jis pasodino lietuvę moterį 
su vaikučiu ant kelių ir glėbiu 
knygų. Stogastulpis nenoromis 
primena dailininko Petro Rimšos 
1906 metų skulpūrą "Lietuvos 
mokykla 1964-1904“, - caro pries
paudos metais ji simbolizavo Lie
tuvos švietimo padėtį. Kokios 
keistos analogijos, - tarsi nebūtų 
praėję šimtas metų, tarsi laikas bū
tų sustojęs ties riba - būti ar nebūti 
lietuvybei. Tuo labiau kad ausyse 
vis dar skamba mokyklos direkto
riaus Alfonso Rudžio liūdnas bal
sas:

- Šiandien padėtis nėra džiugi
nanti. Kodėl? Todėl, kad dabar 
atvykti į mokyklą vaikams yra ne
paprastai sunku - baisingai brangi 
kelionė. Būtų daug vaikų iš Rusi
jos, iš Tolimųjų Rytų, iš Sibiro, 
bet kai už kelionę reikia mokėti 
dešimtimis tūkstančių, tėvai susi
mąsto...' Kol kas tik Tremtinių 
sąjunga rūpinasi tremtinių vaikais
- nuperka jiems bilietus.

Kodėl? Su šiuo nebyliu klausi
mu ir atsisveikinu su jaukiais 
"Lietuvių namais“ Vilniuje, Dzū
kų gatvėje Nr. 43. Atsisveikinu, 
vildamasi, jog "Lietuvių namams“ 
lemta gyvuoti ilgai ir prasmingai. 
Duok Dieve, kad taip būtų.

Salomėja Čičiškina 
Algimanto Zižiūno nuotraukos

Šventė sėlių 
krašte

Zarasų kraštas - senoji sėlių žemė. 
Šiame rytiniame tėviškės kampelyje 
buvo surengta graži kraštiečių šventė, 
Į ją buvo pakviesti ir Vilniaus "Ežere- 
nų“ klubo, gyvuojančio jau trečius 
metus, žmonės: klubo pirmininkas, 
dailininkas Alfonsas Šeduikis, jo pa
vaduotoja Alvina Pučinskaitė, M. 
Mažvydo bibliotekos skyriaus vedėja, 
ir kiti. Iš Švenčionijos klubo dalyvavo 
šių eilučių autorius bei L. Šapokienė.

Gamtovaizdžio požiūriu Zarasų 
kraštas - tai gamtos perlas, nusėtas 
ežerų ežerėliais, nuostabiomis kalvelė
mis, nepakartojami jo peizažai; žydint 
vyšnioms, alyvoms ir ievoms ar pir
mosioms pievų gėlėms atsiduri, anot 
poeto, tarsi rojaus kampelyje.

Zarasiškių bendravimas - nuošir
dus ir žavus. Jie moka ne tik dirbti, bet 
ir linksmintis, o jau dainos, diriguo
jamos tėviškėno L. Abariaus, - neap
sakoma, gaivalinga garsų ir sąskam
bių jūra. Jos - skambios, sklidinos 
jausmo, patoso ar graudaus linksmu
mo.

Zarasų bažnyčioje buvo surengtas 
Anykščių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiš
kio, Svėdasu, Zarasų chorų jungtinis 
koncertas. Čia taip pat dainavo atskiri 
solistai. Atrodė, jog toks koncertas 
daugiau negu įprastinė malda ar eilinis 
bažnyčios choro giedojimas. Jis pra
noko savo didingumu mums įprastą 
bažnytinį giedojimą. Po šv. Mišių 
buvo atidengtas paminklas šviesiam 
šio krašto žmogui, gydytojui Domi
nykui Bukontui (1873-1919) gynu- 
šiam šio krašto žmonių interesus. 
Zarasų kraštotyros muziejuje atidalyta 
šio krašto dailininkų paroda. Literatū
rinės popietės metu centrinėje bib
liotekoje kalbėjo ir savo eiles skaitė 
Meilė Kudarauskaitė bei kiti šio 
krašto literatūros mėgėjai. Be pami
nėtų renginių dar buvo kraštiečio ak
toriaus A. Latėno atsivežtas Jaunimo 
teatro spektaklis "Keturiese vidur
naktį“.

Šeštadienio vakaras baigėsi ge
gužine Sėlių aikštėje Zarasuose. Gal
būt reikėtų apgailestauti, jog susi
rinkus iš čia kilusiems inteligentams ir 
vietiniams žmonėms taip ir neįvyko 
rimtesnio pokalbio apie šio krašto 
ateitį, kuriam mus pabrėžtinai kvietė 
rajono valdžios atstovai per pirmąjį 
susitikimą "Zarasai ir zarasiečiai". Kai 
kurie nedalyvavę šventėje zarasiškiai 
skundėsi, jog sunku dirbančiam žmo
gui miestelyje nusipirkti duonos bei 
pieno produktų, kadangi nedirbantys 
piliečiai juos superka ir dideliais kie
kiais išveža į Daugpilį. Pasak jų, eilė 
prie duonos kaip pokario metu. Juos 
patenkintų net kortelių sistemos įvedi
mas šiems produktams. Tuomet, ma
no jie, būtų garantuotas nors minimu
mas ir nereikėtų grumtis eilėse su 
nedirbančiais.

1836 m. Zarasuose lankėsi caras 
Nikolajus I (plento tiesimo metu). Jis 
buvo liepęs Zarasus vadinti Novo- 
aleksandrovsku. Tas vardas čia nepri
gijo. Tikroji šio krašto kultūros istorija 
siejasi ne su carais, o svarbiomis visai 
Lietuvai asmenybėmis: K. Būga, F. 
Kirša, A. Vienažindžiu, P. Ivanausku. 
P. Širviu, J. Gruodžio, P. Gaule, F. 
Latėnu, M. Reiniu, V. Mažiuliu ir 
daugeliu kitų garsių žmonių. Taigi 
zarasiškiai turi stiprias savąsias šaknis, 
o tai jau geras pamatas liemens ir 
šaknų sklaidai.

Drauge švenčiamos šventės visus 
mus skatina daug glaudžiau ir efek
tyviau bendradarbiauti, kad būtų at
gaivinta ir stiprinama šio krašto lie
tuviška dvasia. Mes įsipareigojame ne 
tik švenčių metu bendrauti, bet it 
šiokiadieniais daugiau prisidėti ma
žinant sėlių krašto rūpesčius. Toks 
susiėjimas suteikė ne tik džiaugs
mingų akimirkų, bet ir padėjo atgai
vinti bei užmegzti naudingų ryšių. Ti
kimės Zarasuose įsteigti "Vilnijos" 
skyrių. Toks skyrius bus įkurtas ir 
Visagine. Reiškiame padėką visiems 
rengėjams ir šio krašto žmonėms už 
susitikimą.

Nikodemas Juršėnas
Švenčionijos klubo pirmininkas
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Daugpartinė sistema Vengrijoje primena 
Rubiko kubą. O Lietuvoje?

Šių metų gegužės mėnesį Buda
pešte vyko tarptautinis seminaras 
"Nuo subjekto prie piliečio“. Jame 
dalyvavo Vakarų, Centrinės ir Rytų 
Europos šalių bei JAV politologai 
bei sociologai. Seminare buvo apta
riami postkomunistinių šalių politi
nės sistemos formavimosi ypatumai, 
panašumai ir skirtumai. Vengrų so
ciologai turi nemažai politinių proce
sų tyrimo patirties, jie yra sukaupę 
didelę empirinių duomenų bazę.

Pažvelkime į Vengrijos politinį 
žemėlapį remdamiesi vengrų Laszlo 
Keri ir Adam Levendel straipsniu 
"Vengrijos daugpartinė sistema - tre
jų metų patirtis“. Vengrų sociologai 
teigia, kad dabartinę Vengrijos poli
tinę sceną galima palyginti su Rubi
ko kubu. Tiek kairėje, tiek dešinėje 
pusėje galima aptikti įvairių spalvų - 
šiuo metu beveik visos partijos įvai
riaspalvės. Vengrų sociologai mano, 
kad laikas, likęs iki 1994-ųjų parla
mento rinkimų, leis nusistovėti aiš
kesnei daugpartinei struktūrai, paro
dys, kurioms partijoms būdinga žalia, 
mėlyna, geltona ar raudona spalva.

L. Keri ir A. Levendel lygina 
Vengrijos politinę sceną su Rubiko 
kubu norėdami parodyti, kad kiek
vienos partijos likimas labai priklau
so nuo likusių partijų likimo. Poky
čiai bet kurioje iš jų neišvengiamai 
daro įtaką kitų partijų vidiniams pro
cesams, nes pastarosios yra privers
tos tuoj pat reaguoti į savo konkuren
tų veiksmus ir sprendimus. Vengri
jos daugpartinė sistema nuolat kei
čiasi, tačiau jos struktūra beveik ne
pakito nuo 1990-ųjų. Šiam stabilu
mui būdinga keletas bruožų:

1) šešios partijos, patekusios į Na
cionalinę asamblėją 1990-aisiais, ir 
šiuo metu sudaro daugpartinės siste
mos pagrindą. Per trejus metus nė 
viena iš šių partijų neskilo, nors be
veik visas draskė vidiniai prieštaravi
mai;

2) visos šešios partijos, spren
džiant iš dabartinės situacijos, turi 
galimybių vėl patekti į Nacionalinę 
asamblėją per 1994-ųjų rinkimus. 
Nuolatinės viešosios nuomonės ap
klausos rodo, kad beveik 90 procen
tų Vengrijos rinkėjų, ketinančių bal
suoti ateinančiuose rinkimuose, ren
kasi vieną iš šešių parlamentinių par
tijų. Ir nors palaikančių konkrečias 
partijas skaičius kinta, svarbu tai, kad 
rinkėjų simpatijos pasidalija tarp mi
nėtų šešių partijų;

3) visos pagrindinės šešios Veng
rijos partijos yra nevienalytės, todėl 
L. Keri ir A. Levendel mano, kad 
kiekviena iš pagrindinių šešių partijų 
gali vystytis bet kuria kryptimi. Jų iš
vadą patvirtina ir tokia aplinkybė, 
kad beveik visose partijose yra

stiprių asmenybių, palaikančių skirtin
gas politines ideologijas ir galinčių 
nukreipti savo partiją radikaliai kita 
kryptimi. Tad Rubiko kubo pavyzdys 
rodytų, kad visos šešios pagrindinės 
partijos turi stiprių politikų, kurie šiuo 
metu jose nevaidina reikšmingo vaid
mens, tačiau gali bet kuriuo metu 
užimti svarbią padėtį savo partijoje ir 
pakeisti jos kryptį;

4) dabartinė Vengrijos parlamento 
struktūra beveik simetriška - egzistuo
ja lygsvara tarp valdančiosios koalici
jos ir opozicijos koalicijos. Tačiau po
tencialių koalicijų skaičius ir galima 
įvairovė yra labai didelė;

5) svarbi Vengrijos politinio gyve
nimo ypatybė - nė viena partija nesu
gebėjo užimti dominuojančios vietos 
politinėje šalies scenoje. Šiuo metu 
nėra požymių, kad kuri nors iš šešių 
partijų sugebėtų pralenkti likusias tiek, 
kad viena galėtų daryti įtaką būsimai 
politinei struktūrai;

6) partijos, 1990-aisiais nepate
kusios į Vengrijos parlamentą, kei
čia savo programas, jų nacionali
niai suvažiavimai 1992-ųjų rudenį 
buvo plačiai nušviečiami masinių 
informacijos priemonių. Ir nors 
partijų šalininkų skaičius šiek tiek 
padidėjo, sprendžiant iš dabartinės 
situacijos, nė viena iš mažesnių 
partijų neturi rimtesnių galimybių 
patekti į parlamentą.

Paveikslėlyje matome Vengrijos ir 
Lietuvos rinkėjų preferencijas. Vengri
joje populiariausia FIDESZ (Jaunųjų 
Demokratų Lyga), po jos - SZDSZ 
(Laisvųjų Demokratų Lyga), MDF 
(Vengrijos Demokratinis Forumas), 
MSZP (Vengrijos socialistų partija), 
FKGP (Nepriklausoma smulkiųjų 
savininkų partija), KDNP (Krikščionių 
demokratų liaudies partija).

Kokia Lietuvos situacija? Pa
žvelgę į vengrų sociologų analizę, 
matome, kad daugelis jų išvardytų 
politinės struktūros bruožų būdin
gi ir mūsų partijoms: daugpartinės 
struktūros branduolį sudaro pen
kios partijos ir Sąjūdis; tos politi
nės jėgos ir praėjus daugiau nei 
pusmečiui po rinkimų turi dau
giausiai rėmėjų. Tiesa, Sąjūdis 
per rinkimus gautus balsus dabar 
dalijasi su konservatoriais, o Centro 
partija, nors ir nepateko į Seimą 
balsuojant pagal sąrašus, tačiau 
buvo netoli nuo jo slenksčio. Kaip 
ir Vengrijoje, dauguma rinkėjų, tei
giančių, kad balsuotų artimiausiuo
se rinkimuose, renkasi vieną iš šeš
ių partijų ir judėjimų (žr. schemą).

Visos pagrindinės šešios Lietu
vos politinės jėgos, kaip ir vengrų 
partijos, turi stiprių asmenybių, 
galinčių nukreipti jų kursą viena 
ar kita kryptimi, visos tikslina ar 
rengia savo programas, tad šių 
programų negalime laikyti už
baigtomis. Partijos, nepatekusios į 
dabartinį Seimą, turi nedaug šali
ninkų ir jeigu rinkimai vyktų arti
miausiu metu, jos neįveiktų 4 pro
centų rinkėjų balsų barjero.

Skiriasi Lietuvos ir Vengrijos 
parlamentų struktūra - jei Vengrijos 
parlamente nė viena partija nedomi
nuoja, tai Lietuvoje LDDP turi dau
gumą.

Paanalizuokime, kaip iš 100 rin
kėjų, 1992-ųjų spalį balsavusių už 
vieną ar kitą partiją, balsuotų (beje, 
ne visi iš 100 apklaustųjų dalyvautų 
rinkimuose), jei rinkimai vyktų 
dabar (“Lietuvos Barometras“, 1993 
m. birželis, “Baltijos Tyrimai“, ap
klausta 1000 suaugusių Lietuvos 
gyventojų):
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1. LDDP 71 1 1 4 5
2. Sąjūdį 43 12 1 5 19
3. KDP+DP 67 9 4
4. SDP 52 11
5. Centro judėjimą 77
6. Lenkų Sąjungą 100
7. Liberalų Sąjungą 58

Pastaba: Vengrijos situacija analizuojama pagal: “L. Keri, A. 
Levendel. The multiparty system in Hungary - from three years perspec
tive“, paveikslėlyje.panaudoti duomenys apie Vengrijos rinkėjų preferen
cijas pateikti tų pačių autorių, remiantis “Szond Ipsos“, Political Party 
Preferences, 1992. Budapest, pp. 1-93.

Rasa Ališauskienė
’’Baltijos Tyrimų “ direktorė

POLITINIŲ PARTIJŲ PREFERENCIJOS
KDNP 3% 
FKGP 5% 
MSZP 7% 

MDF 7% 
SZDSZ 8%

FIDESZ 27%

KITOS PART.6%

NEBALSUOTU
37%

KP (TS) 4% 
LSDP 5% 
CENTRO P. 7%
SĄJŪDIS 9%

LKDP 12%

LDDP 27%

KITOS PART. 14%

NEBALSUOTU 
22%

VENGRIJA
1992 m. gruodis

LIETUVA
1993 m. birželis

Klaipėdoje, greta Miško kvartalo, buvusiam Karaliaus darže, iš kurio 
kažkada ištekėjo Žvejonės upeliukas, pagal architektų Adomo Skiezgilo ir 
Ričardo Krištapavičiaus projektų statoma pati didžiausia Lietuvoje šv. Ka
zimiero bažnyčia. Šiuolaikinė, moderni trikampė su trim bokštais šventovė 
sutalpins apie 3000 tikinčiųjų. Prie bažnyčios bus įrengtos dvi mirusiųjų 
šarvojimo patalpos, pasitarimų salė.

Klaipėdoje šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Boleslovui Jonauskui 
bažnyčios statyboje daug padeda ir finansiškai remia įvairios uostamiesty
je įsikūrusios gamybinės organizacijos.

Šv. Kazimiero bažnyčios kertinį akmenį neseniai pašventino Telšių vys
kupas Antanas Vaičius.

Nuotraukoje: Telšių vyskupas Ananas Vaičius šventina Klaipėdos šv. 
Kazimiero bažnyčios kertinį akmenį, į kurį įdėta kapsulė su dokumentais.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

Paskelbta vizito programa
Vyriausybės rūmuose įvyko Popie

žiaus apsilankymo Lietuvoje komiteto 
posėdis. Po to įvykusioje spaudos 
konferencijoje pranešta, kad posėdyje 
aptarti techniniai vizito reikalai, pa
tikslintas maršrutas, derinti Popie
žiaus apsaugos, tvarkos palaikymo 
žmonių susibūrimo vietose klausimai.

Arkivyskupas A. J. Bačkis supa
žindino su vizito programa. Popiežius 
į Vilnių atvyksta rugsėjo 4 dieną, šeš
tadienį. Apsigyvens Nunciatūroje. 15 
vai. numatoma oficiali sutikimo cere
monija Vilniaus aerouoste, dalyvaus 
Lietuvos Prezidentas, i6 vai. 10 min. - 
popiežius atvyks į Arkikatedrą, kur 
susitiks su dvasininkija, vienuolija ir 
klierikais. Pakeliui iš aerouosto į Arki
katedrą popiežių galės pamatyti gy
ventojai. Apie 17 vai. 40 min. popie
žius lankysis Prezidentūroje ir pasvei
kins Prezidentą. 2) vai. 30 min. - Auš
ros Vartų šventovėje sukalbės Rožinį, 
kurį pirmąjį mėnesio šeštadienį kalba 
per Vatikano radiją. Tai bus transliuo
jama visam pasauliui.

Rugsėjo 5 dieną, sekmadienį, 8 
vai. 30 min. - ekumeninis susitikimas 
Nunciatūroje su kitų tikybų atstovais. 
9 vai. 15 min. - popiežius aplankys 
Sausio 13-osios ir Medininkų aukų 
kapus Antakalnio kapinėse. 10 vai. 30 
min. - šventosios Mišios Vingio par
ke. Tema “Krikštas. Krikšto pažadų 
atnaujinimas“. 17 vai.- susitikimas su

diplomatiniu korpusu Nunciatūroje, iš 
ten garbingasis svečias eis į Universi
teto šv. Jonų bažnyčią - 18 vai. joje 
susitiks su kultūros ir mokslo darbuo
tojais. 19 vai. - Jonas Paulius II aplan
kys Šv. Dvasios bažnyčią ir susitiks 
su lenkų bendruomenės atstovais, 20 
vai. 10 min. - vakarieniaus Vilniaus 
arkivyskupijos Vyskupų rūmuose.

Rugsėjo 6 dieną, pirmadienį, Po
piežius atskris į Kauną. 10 vai. - šv. 
Mišios "Liudykime savo krikštą“. 12 
vai. 30 min. - pietūs ir susitikimas su 
Lietuvos vyskupais Kauno arkivysku
pijos rūmuose. 15 vai 45 min. - priva
tus vizitas Kauno arkikatedroje. 16 
vai. 20 min. - susitikimas su jaunimu 
Dariaus ir Girėno sporto centro stadio
ne. Vakare popiežius grįš į Vilnių.

Rugsėjo 7 dieną, antradienį, 10 vai. 
30 min. - Šventasis Tėvas aukos šv. 
Mišias Kryžių kalne Meškuičiuose 
prie Šiaulių. Tema: “Kankiniai, trem
tiniai, Lietuva - kryžių šalis“. Popiet 
vyks į Šiluvą. 17 vai. 20 min. - malda 
Šiluvos koplyčioje. 17 vai. 45 min. - 
žodžio liturgija Šiluvos bažnyčioje te
ma "Krikščioniška šeima“. Masinis 
susitikimas su tikinčiaisiais nenumato
mas. Vakare grįš į Vilnių.

Rugsėjo 8 dieną, trečiadienį, 8 vai. 
30 min. planuojama išvykimo cere
monija Vilniaus aerouoste.

Popiežius dvi dienas svečiuosis 
Latvijoje ir vieną dieną Estijoje.

Katalikų jaunimas rengiasi susitikimui 
su Popiežiumi

Lietuvos katalikų jaunimo vasaros 
stovykloje bus klausomasi paskaitų, 
vyks videofilmų peržiūros, pokalbiai 
apie Jono Pauliaus II asmenį, jo dar
bus, bendros maldos. Pranciškonų jau
nimas, pavyzdžiui, rengia Šventojo 
Rašto studijų savaitę, liepos pradžioje 
įvyko žygis iš Kretingos į Žemaičių 
Kalvariją. Liepos viduryje darbo, mal
dos ir savišvietos stovykla Vilniaus

jaunimui organizuojama Nemen
činėje. Studentų bendrija “Verus“ 
stovyklaus Anykščių rajone. Skautai 
šį mėnesį susirinko Palangoje ir 
Gulbinuose.

Per Lietuvą nusidrieks keliaujanti 
ateitininkų stovykla. Liepos 9 dieną 
ateitininkai susirinko Žemaičių Kalva
rijoje. Tolimesnis maršrutas: Telšiai- 
Kryžių kalnas-Kaunas-Marijampolė.

Prašo Lenkijos pasų
Lenkai iš Rytų nesirengia grįžti į 

Tėvynę, - rašo Varšuvos laikraštis 
“Rzeczpospolita“. Jis pažymi, jog iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ateina 
pirmieji prašymai suteikti Lenkijos 
pilietybę. Vis dažniau Baltijos šalyse 
gyvenantys lenkai, kurie nenori arba 
pagal ten veikiančius įstatymus ne
gali gauti vietos pilietybės ir iki šiol 
yra SSRS piliečiai, prašo Lenkijos 
pilietybės. Lenkijos konsulate Vil
niuje jau gauta keliolika tokių pra
šymų, nors padėtis Lietuvoje iš dalies 
stabilizavosi.

Mūsų tautiečiai, nurodo “Rzecz
pospolita“, prašydami Lenkijos pilie
tybės, dažniausiai pareiškia, jog į 
Tėvynę grįžti nesirengia. Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijos kon
sulinio skyriaus direktoriaus pava

duotojo Voicecho Tycinskio nuo
mone, taip yra dėl to, kad Lenkijoje 
jie neturėtų galimybių adaptuotis. 
Pagal 1965 m. Lenkijos Respublikos 
ir buvusios SSRS konvenciją dėl 
dvigubos pilietybės. Rytuose gyve
nantiems lenkams lenkiški pasai 
neišduodami. Tačiau jau kelios de
šimtys Rusijoje ir Ukrainoje gyve
nančių mišrių šeimų pasinaudojo 
galimybe vaikui suteikti Lenkijos 
pilietybę.

Kitose pasaulio šalyse gyvenan
tiems lenkams Lenkijos pasai iš
duodami. Šie dokumentai, kaip teigia 
V. Tycinskis, suteikia jiems galimy
bę atgauti nekilnojamąjį turtą, daly
vauti privatizacijos procese, jie jau
čiasi saugesni, rašo “Rzeczpospo
lita“.
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Amerikoje - įdomus susitikimai, namuose - marių bangos politinėje stiklinėje

Lietuvos Seimo užsienio reikalų komiteto narė, Tėvynės Sąjungos valdybos narė ryšiams 
su užsieniu ir jaunimu Laima Andrikienė neseniai lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
Pakvietėme ją pokalbiui apie šitą išvyką.

- Įdomus dalykas: Respublikos 
Prezidento Algirdo Brazausko viz
ito į Didžiąją Britaniją išvakarėse 
Jūs lankėtės šioje šalyje; dabar, kai 
premjeras Adolfas Šležjevičius kro
vėsi lagaminus į kelionę anapus 
Atlanto, Jūs jau vaikštinėjote po 
Ameriką, susitikinėjote su tos vals
tybės pareigūnais, mūsų broliais 
išeiviais. Sutapimas ar taisyklė?

- Sutapimas. Prieš išvykdama į 
Ameriką, aš nežinojau apie Premje
ro vizitą į šitą šalį. Skyrėsi mūsų 
keliai, skyrėsi mūsų tikslai.

- Būtent?
- Mudu su Seimo nariu G. Vag

noriumi vykome į konferenciją 
’’Verslo ir investicijų galimybės 
Lietuvoje-93‘‘. Tema gal kiek ir 
susišaukia su Premjero vizito tiks
lais. Jis be šitų klausimų neapsiėjo...

- Iš Lietuvos buvote tiktai 
dviese?

- Iš Seimo. O šiaip dalyvavo 
Lietuvos biznierių, tarp jų visiems 
žinomas Arvydas Stašaitis, kaip jis 
pats sakėsi, per metus jau darąs 20 
milijonų dolerių apyvartą. Buvo 
vyriausybės atstovų. Dalyvavo Že
mės ūkio ministerijos užsienio ryšių 
departamento direktorius. Informa
cijos instituto direktorius Julijus 
Novickis. Konferencijoje kalbėjo 
išeivis biznierius Kęstutis Makaitis, 
papasakojęs istoriją apie TV-26, 
ponia Ingrida Bublienė, kažkada 
norėjusi nusipirkti Vilniaus Parodų 
rūmus, bet nenusipirkusi.

- Ir kokios idėjos? Kokios nuo
monės apie mūsų kraštą kaip terpę 
užsienio investicijoms?

- Tautiečius užsienyje tiesiog 
pritrenkia lietuviškasis biurokratiz
mas, galingas valdininkijos medis, 
kuris meta šešėlį visur, neleisdamas 
vešėti tam, kas naujo. Tos mintys 
skambėjo visų išeivijos lietuvių ir 
Amerikos ekspertų pasisakymuose, 
ir tai nebuvo malonu girdėti. Negi 
mums lemta žūti nuo biurokratiz
mo, nuo valdininkų, nuo nesugebė
jimo operatyviai spręsti savo reika
lus? Nuo žmonių ne savo vietoje? 
Nuo sovietinio palikimo, tos pira
midės, kai apačia išsižiojusi žiūri į 
viršų ir laukia, ką pasakys vir
šiausias? O patys nieko nedaro?

- Jūsų kabinete Stasio Lozorai
čio portretas. Ar buvote ji sutikę 
Jungtinėse Valstijose?

- Taip, buvome sutikę. Pono 
Stasio Lozoraičio kvietimu ir vyko
me į minėtą konferenciją. Tik jam 
ir dar p. Albinui Markevičiui galiu 
būti dėkinga, kad savo akimis pir
mą kartą pamačiau Ameriką.

- Kokios p. S. Lozoraičio nuo

taikos? Vilniuje dėl jo badaujama, 
vyksta piketai. Kaip Amerikos lie
tuviai reaguoja į mūsų Prezidento 
sprendimą?

- Ambasadorius laukia žmogaus, 
kuriam galėtų perduoti savo pareigas. 
Jau niekas nebetiki, kad Prezidentas 
pakeistų savo sprendimą, nors iki šiol 
išeivijoje buvo laukiama, kad Prezi
dentas apsigalvos, o tie, kurie inspira
vo tuos veiksmus, paliks postus. Pa
sakysiu tiesiai - net kandidatai į už
sienio reikalų ministro postą buvo 
minimi.

- Konferencjja Amerikoje nesi- 
tęsė dešimt dienų, kiek ten praleido
te. Regis, buvo nemažai įdomių ir 
naudingų Lietuvai susitikimų?

- Žinoma. Jau pačią pirmąją dieną 
lankėmės Valstybės departamente, 
susitikome su oficialiais asmenimis, 
kurie kuruoja Baltijos ir Rytų Euro
pos šalis. Jie neblogai informuoti 
apie mūsų krašto vidaus reikalus. Pa
vyzdžiui, domėjosi, kokia padėtis 
Seime dėl Vilniaus tarybos paleidi
mo? Ar Seimo dauguma jau atsisakė 
šitų kėslų? Kokia spaudos situacija 
Lietuvoje? Laisva jinai ar kontroliuo
jama? Koks televizijos likimas, ypač 
Tele-3 ir TV-26?

- Ar tai nėra svetimos valstybės 
kišimasis į mūsų valstybės vidaus 
reikalus?

- Ar domėdamiesi situacija JAV 
ar Rusijoje mes kišamės į tų valsty
bių vidaus reikalus? Paaiškinimas la
bai paprastas: pasaulis per daug ma
žas, kad būtų galima nesidomėti ar 
nesirūpinti, kas vyksta bet kurioje ša
lyje. JAV pareigūnai domisi demo
kratijos problemomis mūsų krašte. 
Taip ir klausė: kuo galime padėti, 
kad Lietuvoje būtų vykdomos refor
mos, vystytųsi demokratija? Nacio
nalinės demokratijos institute, Nacio
naliniame fonde demokratijai remti. 
Tarptautiniame spaudos fonde - irgi 
tie patys klausimai, gal tiktai konkre
tesni: kaip padėti Lietuvoje įkurti pri
vačią televiziją, nevalstybinę žinių 
agentūrą, kaip paremti nepriklau
somą spaudą?..

- O Amerikos lietuviai? Kokios jų 
nuotaikos po rinkimų mūsų krašte? 
Esu prisiklausęs visokiausių nuo
monių.

- Vis dar tebesisieloja, kodėl taip 
atsitiko, kad Lietuvoje rinkimus lai
mėjo LDDP, taip pat klausia, kas pa
sikeitė mūsų krašte, atėjus į valdžią 
brazauskininkams. Visus domina pi
lietybės, nuosavybės klausimai. 
Žmonių į sales susirenka daug, susi
domėjimas gimtuoju kraštu didelis. 
Gyvenome tarsi maratono trasoje: iš 
lėktuvo - į traukinį, iš traukinio - į sa

lę, iš salės - į... Ir vėl susitikimai. 
Turėjome nuoširdžiausius pokalbius 
su Bostono, Baltimorės, Los Angelo, 
Niujorko lietuviais.

- Manau, kad propagavote ir 
naująją - Tėvynės Sąjungos (Lietu
vos konservatorių) - partiją. Kaip ją 
vertina lietuviai išeiviai?

- Atrodo, teigiamai. Pritaria mūsų 
idėjoms. Jų nuomone. Sąjūdžio vie
toje jau anksčiau reikėjo steigti parti
ją ir tiktai po to eiti į rinkimus. Gal 
tuomet situacija būtų buvusi kitokia...

įkūrėme keturias mūsų partijos 
kūrimo iniciatyvines grupes miestuo
se, kuriuose lankėmės. Manau, su 
mumis nueis ne vienas tūkstantis 
išeivijos lietuvių. Jie padės mums 
spręsti tas problemas, kurių nepajė
giame išspręsti patys.

- Bet yra amžina taisyklė: prie 
naujo ima šlietis perėjūnai, kurie 
gerą sumanymą sukompromituoja...

- Ta proga aš ir noriu perspėti bro
lius išeivius: jei jus kas ragina stoti į 
mūsų partiją ir reikalauja aukų arba 
siūlosi tas aukas parvežti į Lietuvą - 
paprašykite dokumentų. Žinau, kaž
kokie du apsimetėliai jau reikalauja 
mūsų vardu paramos iš britų konser
vatorių. Gali atsirasti tokių ’’entuzias
tų“ ir kitose valstybėse. Partija stei
giasi tokiomis sąlygomis, kad gali at
sirasti žmonių, kurie nori ją sukom
promituoti dar nesustiprėjusią, nes 
jaučia jos būsimą jėgą. Norime, kad 
ją remtų dori žmonės. Štai rugpjūčio 
20-26 dienomis Anykščiuose ren
giame jaunųjų konservatorių stovyk
lą. Joje dalyvaus apie 80 žmonių: 
penkiasdešimt iš Lietuvos ir trisde
šimt iš užsienio. Žinoma, kad atva
žiuos jaunimo atstovai iš JAV, Kana
dos, Norvegijos. Būtų malonu su
laukti ir Anglijos lietuvių pasiuntinių. 
Beje, kviečiame ne tiktai lietuvius, 
bet ir anglus. Laukiame.

- Ar po šitos įdomios kelionės 
Jūsų nepasieks šitokie laiškai, kaip 
šis, rašytas Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkui dr. K. Bobe
liui: ’’Mums, Anglijos lietuviams, 
nėra priimtini tokie kvaili dalykai iš 
Tėvynės Santaros pusės, kada visų 
lietuvių pareiga - prisidėti prie gero
vės ir gero vardo palaikymo užsieny
je, atitinkama grupė tą viską griau
na. Kyla klausimas, ar tokia ponia 
(Laima Andrikienė - red.) tinka būti 
užsienio reikalų komisijos nare?“ 
Pasirašo Stasys Kasparas. Tai apie 
Lietuvos Respublikos Seimo opozici
jos laišką Jungtinės Didžiosios Bri
tanijos karalystės Parlamentui Lie
tuvos Respublikos Prezidento Algir
do Brazausko vizito Anglijoje metu. 
Tas laiškas išspausdintas ’’Nepri-

Los Angeles gyvenantys tautiečiai Arūnas Sadonis, Albinas 
Markevičius, Antanas Dambrūnas ir Edvardas Mickus su Laima 
Andrikiene ir Gediminu Vagnoriumi (viduryje).

klausomos Lietuvos“ laikraštyje...
- Galiu pacituoti kitą raštą, pa

sirašytą p. Jaro Alkio: ’’kas link p. S. 
Kasparo straipsnio ’’Nepriklausomoje 
Lietuvoje“, kur yra taikoma kritika ir 
užmetimai Jums, norėčiau pareikšti, 
kad tai yra S. Kasparo nuomonė, o 
Anglijos ar Britanijos lietuvių vardu 
kalba Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas ar jo įgaliotas 
asmuo. Esu tikras, kad Britanijos lie
tuviai supranta padėtį ir yra susidarę 
savo nuomonę“. Taigi šitaip, ponas 
Kasparai...

Galiu pacituoti ištrauką iš dar vie
no dokumento. Gal Didžiosios Brita
nijos lietuviams ir įdomu:

’’Gerbiamas Daktare, dėkojame už 
spaudon paleistą p. S. Kasparo laišką 
(’’Nepriklausoma Lietuva“, 1993 06 02). 
Jūs, kaip prityręs politikas, žinojote 
kame reikalas ir suteikėt progą Lietu
vos gyventojus supažindinti su S. K. 
"kilniais“ veiksmais išeivijoje. <...>

S. K. laiškas Jums, gerbiamas 
Daktare, lietė Lietuvos Respublikos 
Seimo opozicijos siųstą faksą Didž. 
Britanijos Parlamentui. Jį pasirašė 
penkių frakcijų pirmininkai, o per
siuntė Dr. L. Andrikienė. Jame išdės
tyti punktai yra dalykiški, ir vakarų 
kraštuose priimtini kaip demokratiški 
ir normalūs politiniai veiksmai. <...>

Gal S.K. laiškas atitiktų meškos 
pasitarnavimu dabartinei Lietuvos 
vyriausybei, nes jame įskaitomas ne
tiesioginis grasinimas susidoroti su 
"tokia ponia“. Tai pažeidžia pagrin
dinius principus atvirai informuotis 
tarp parlamentų, ir Jūsų pritarimas 

visuomenės gali būti suprastas kaip 
vyriausybės polinkis į diktatoriškus 
veiksmus. Verčiau p. S. Kasparas už
siimtų kitais būdais dirbti ir išlaikyti 
gerą Lietuvos vardą užsienyje“.

Tai ištrauka iš atviro laiško dr. 
K. Bobeliui, jį pasirašė Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos skyrių 
pirmininkai A. Ivanauskas, E. Šova, 
H. Vaineikis, A. Podvoiskis.

- Jūros bangos stiklinėje... Kokie 
esame, tokie esame. Matyt, neverta to
liau apie tai kalbėti Betraukdami tą 
lenciūgėlį, galūne į dausas nueiti...

Dar vienas klausimas, kurį už
duodu visiems politikams, kurie 
keliauja po užsienius: kas šitą ke
lionę į Ameriką finansavo - Sei
mas, valstybė, kokia nors labda
ringa organizacija, konservatorių 
partija?

- Gal tegu tas klausimas lieka be 
atsako. Bet noriu pabrėžti tai, kad, 
gavę p. S. Lozoraičio vardinius 
kvietimus dalyvauti konferencijoje, 
gegužės septynioliktąją aš ir p. G. 
Vagnorius raštu kreipėmės į Seimo 
pirmininką Č. Juršėną, prašydami 
komandiruoti mus į minėtą konfe
renciją, tai yra, apmokėti kelionės 
išlaidas. Atsakymo tebelaukiame 
iki šiol. Gaila, kad demokratiniai 
darbiečiai šitaip supranta pliuraliz
mą ir demokratiją. Tarp kitko. Sei
mo daugumos atstovų kelionėms 
pinigų užtenka, o štai opozicijai...

Taigi!
- Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Adolfas Strakšys

Kas iš tų tūkstančių žmonių, stovė
jusių 1991 m. sausio 13 d. naktį Vil
niuje prie Televizijos bokšto, prie Ra
dijo ir televizijos pastato, galvojo apie 
kompensacijas, lengvatas, pinigus, ku
riais už jų narsą ir auką paskui atsily
gins Lietuvos vyriausybė? Tą naktį to
kių nebuvo. O paskui, kai kilo pagun
da, atsirado ne tiktai nukentėjusiųjų, 
bet ir tokių, kurie nutarė paspekuliuoti 
būtąja narsa ir nuoširdumu.

Kas iš tų šimtų tūkstančių išeivių, 
steigdami visokius vadavimo komite
tus, pagalbos, šalpos Lietuvai draugi
jas, komisijas, eidami kryžiaus žygius 
per pasaulio valstybių parlamentus, 
vyriausybes, masines informacijos 
priemones, ragindami pasaulio sąžinę 
neužmiršti pavergtos Lietuvos, skai
čiavo, kokią sąskaitą iš paliktų Lietu
voje hektarų, malūnų, pieninių ar vais
tinių pateiks išvaduotai tėvynei? Gal ir 
buvo tokių, vienas Dievas težino. Bet 
kiek daug buvo orių, nesavanaudiški) 
žmonių, kurie, tiek ilgai laukę, būtų 
palaukę dar, kol valstybė atsistos ant 
kojų... Jei pati Lietuvos valstybė nebū

Neleiskime savęs gundyti...
tų įvedusi jų į pagundą, paskubėdama 
atstatyti ne tik teisę į nuosavybę, bet ir 
tos teisės tęstinumą, įsipareigodama 
pirmiausia grąžinti nuosavybę (žemę) 
buvusios laisvos Lietuvos piliečiams 
(ir jų vaikams). Pilietybės statuso su
saistymas ne tik su garbe, bet ir su ma
terialine nauda būtent tokia forma, 
kaip tai buvo padaryta Lietuvoje, pa
žadino ne pačius geriausius instinktus 
net ir tuose žmonėse, kurie apie save 
galvojo geriau.

Ar būtina buvo atsikūrusiai Lietu
vos valstybei imtis atsakomybės už tą 
moralinę skriaudą ir materialinę žalą, 
kurią padarė kita valstybė, ir pačiai 
imtis atlyginti patirtus nuostolius? Pa
klausti lengviau, negu į tą klausimą 
atsakyti. Kiekvienam jo netektis skau
džiausia. o skriauda - didžiausia. Bet 
ar galima lyginti kančią to. kuris prie
varta buvo išrautas iš gimtosios žemės 
ir ištremtas - į šaltį, badą, mirtį, ir 
skausmą išeivio, nors ir netekusio 
gimtinės, bet tą netektį pasirinkusio 
savo sąmoninga valia? Nenoriu už
gauti nė vieno, kuris išvažiavo iš Lie

tuvos vienais ar kitais sumetimais, o 
paskui dėjo tam tikras pastangas iš
saugoti lietuvišką savo ir savo vaikų 
dvasią. Garbė jiems, bet jei taip visi 
būtu išvažiavę - ką mes būtume vada
vę, apie ką tada būtume svajoję?! Lie
tuva be lietuvių - nebe Lietuva. Ir ko
kie mes. išeiviai, bebūtume gražūs, 
turtingi, įžymūs savo naujosiose "tė
vynėse“ - mes tik atplaišos, tik dalis... 
Lietuva išliko todėl, kad ne visus lie
tuvius išjos išrovė istorijos viesulas.

Iš Lietuvos buvo labai daug atimta. 
Ir atėmė svetimi. Kai lietuviai matė, 
kaip iš to, kas vadinta Lietuvos TSR, 
pelnosi atėjūnai ir vietinė komunistinė 
nomenklatūra, neatsilaikė pagundai ir 
paprasti žmonės. Šiandien griebia, 
vagia savi - nepriklausomos Lietuvos 
piliečiai. Ar ne taip buvo ir Maironio 
laikais? Kaip tada, taip ir dabar "val
dininkai ir atstovai, demokratai, rods, 
visi. Bet nejaugi tautos vadovai 
vaikščios pėsti ir basi?!" Kas nepri- 
lindo prie LTSR lovio, stengiasi pasi
pelnyti iš Lietuvos Respublikos... Ar 
ne todėl ir ne vienam išeiviui parūpo 

dviguba pilietybė?
Išprusę, pasaulio pamatę išeiviai 

galėtų supasti, jog tikros, atsakingos 
už save ir savo piliečius Lietuvos vals
tybės dar nėra. Tebestovi svetima ar
mija. Tebėra atviros sienos. Per Lietu
vos žemę važinėja, oro erdvę pažeidi
nėja, kas tik netingi. Nėra nuoseklios 
užsienio politikos, labai vargana ūkio 
padėtis. Apie nacionalines pajamas (iš 
kurių būtų galima kažką kažkam 
kompensuoti) kalbėti graudu, auga tik 
nacionalinės skolos. Jeigu V. Lands
bergio vyriausybės išdrįsdavo reika
lauti, kad būtų atlyginta agresijos ir 
okupacijos žala, tai dabar tie reikalavi
mai darosi vis nedrąsesni, tylesni, pa
našesni į prašymą... vasalo iš siuzere- 
no. Gal, sakau, išeivijai visą savo pa
tirtį ir išmintį reikėtų sutelkti tam, kad 
Lietuvos valstybei būtų atlyginta pa
darytieji nuostoliai, o ne pešioti ir kaip 
svyruojančią nuo šalčio ir vidaus poli
tinių rietenų besikuriančią valstybę, 
kad ji suteiktų daliai buvusių jos pilie
čių tokias teises, kokių nesiryžta duoti 
netgi viena iš demokratiškiausių ir tur
tingiausių pasaulio valstybių, kaip 
JAV - turiu galvoje dvigubą piliety
bę? Iš Lietuvos pusės būtų gana gra

žus žingsnis, jei parengtų perspektyvi
nę pilietybės ir nuosavybės teisės at
statymo programą, atsižvelgiant į 
realias vidaus gyvenimo sąlygas ir 
tarptautinę situaciją. Jei jau ko ir galė
tume reikalauti, tai kad tokia progra
ma būtu sudarinėjama ne "konfiden
cialiai“, bet atvirai, pasitariant ir su 
Lietuvos gyventojais, ir su tautiečiais 
užsienyje. Artimiausios ateities būti
nybė - tai ne nuosavybės sugrąžini
mas buvusiems Lietuvos piliečiams 
per dvigubos pilietybės statusą (aš pir
moji sutikčiau negriebti sulig rytdiena 
savo tėvų žemės), bet - vizų režimo 
įvedimas, apgalvojus ir įteisinus to reži
mo lengvatas tiems užsienio kraštų gy
ventojams. kurie turi teisę (ar jau ir at
statė ją) į Lietuvos pilietybę. Mes, iš
eiviai, galime pamokyti Lietuvos val
dininkus būti korektiškais, sąžiningais 
dirbti taip, kad nedarytų gėdos vals
tybei. Bet valstybė galėtų lengvatinio 
vizų režimo pagalba palengvinti po
tencialiems piliečiams finansines prob
lemas ir moralinę įtampą, kuri šiandien 
neretai atsiranda, susidūrus su Lietuvos 
muitinės, pasienio pareigūnais.

Jūratė-Sofija Laučiūti
Sankt Peterburgas
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Pasirašyta Tauragės ir Riedstadt sutartis
"Pagrindiniai šio partnerystės ry

šiais paremto bendradarbiavimo užda
viniai turi apimti, visu pirma, šias sri
tis: - viešnagių ir kontaktų tarp piliečių 
iš abiejų sutarties šalių skatinimas, - 
apsikeitimas jaunimo delegacijomis, - 
sporto vystymas, - kultūrinių ryšių 
plėtojimas, - mokyklų bendradarbiavi
mas, - ekonominiai ryšiai ir bendra
darbiavimas."

Tai vienas iš Partnerystės sutarties 
paragrafų tarp Riedstadt bendruome
nės Vokietijoje ir Tauragės miesto 
Lietuvoje, kuri buvo iškilmingai pasi
rašyta šių metų birželio 25 dieną 
Riedstadt abiejų pusių atstovų.

0 viskas prasidėjo gana paprastai 
ir dėsningai. Vokietijos televizija, 
laikraščiai ir iš Lietuvos atkeliaujan
čios žinios gana dramatiškai vaiz
duodavo Lietuvos būklę, ypač medici
nos ir kitose socialinėse srityse. Ried
stadt gydytojai sukruto, pradėjo rinkti, 
kur tiktai įmanoma, medikamentų. 
Tarp jų dirbo ir gydytojai Gudeliai. Jie 
praėjusių metų šaltą kovo mėnesį su 
humanitarine pagalba traukiniu buvo 
nuvykę į daktaro Leono Gudelio vai
kystės miestą Tauragę.

Tada paaiškėjo, kad reikia žengti 
žingsnį toliau, sudaryti plačią Partne
rystės sutartį. Tokia sutartis jau pen
kiolika metų egzistuoja tarp Riedstadt 
ir vieno Prancūzijos miestelio. Po 
kelių mėnesių atvyko Riedstadt bur
mistras Andreas Hoffman su grupe 
Taurage besidominčių savo kraštiečių.

Per pastaruosius metus, iki sutar
ties pasirašymo, vyko intensyvus, 
daug laiko ir ypač nervų kainuojantis 
darbas. Tikriausiai dr. Leonas Gude
lis, kuris yra šios partnerystės "tėvas“, 
šiek tiek ant manęs užpyks, kad ati
dengsiu paslaptį, iš kur tiek daug ener
gijos tokiam tikslui, kuris, deja, iš
šaukia ir piktų apkalbų...

Užuomazgų reikia ieškoti jo bio
grafijoje. Vaikystėje gana didelės įta
kos jam turėjo dėdė (motinos brolis) 
Rabinovičius. Pokalbiai su juo Leonui 
Gudeliui padėjo išmokti nepasimesti 
sudėtingoje padėtyje, siekti užsibrėžto

tikslo. Rabinovičius tarpukaryje buvo 
vienas iš geriausių - kai kurie tvirtina: 
geriausias - Lietuvos diplomatų. Jis 
buvo siunčiamas į Maskvą, Londoną, 
Ameriką. Kuriant pasiuntinybes arba 
susidarius Lietuvai gana keblioms 
diplomatinėms situacijoms jo patirtis 
ir sugebėjimas buvo reikalingi visoms 
prieškario Lietuvos vyriausybėms. 
Kad išsilaikė Lietuvos konsulatas 
New Yorke, kur Rabinovičius dirbo 
okupuojant Lietuvą sovietams, tai 
nuopelnas šio diplomato, kaip tvirtina 
ambasadorius A. Simutis. L. Gudelis 
iškentėjo 17 metų tremtį Sibire, kursu 
savo tėvais ir sesute buvo išvežtas tik 
todėl, kad tėvai buvo pasiturintys ply
tinės savininkai Tauragėje. Kai Kauno 
medicinos institute, kur grįžęs iš trem
ties Leonas studijavo, prasidėjo "kom
jaunuoliškas šūkavimas“ prieš repre
suotus, daugelis studentų, kuriuos bu
vo numatyta išmesti, galėjo baigti stu
dijas Vilniuje. Tai tuometinio Uni
versiteto rektoriaus prof. J. Kubiliaus 
nuopelnas. Pabuvojęs trumpai Izraely
je, dabar jau antrą dešimtmetį gyven
damas Riedstadt (30 km nuo Frank
furto prie Maino), susitvarkęs savo 
buitinius reikalus, dr. Leonas Gudelis 
įsitraukė į visuomeninę veiklą. Kai tik 
Frankfurte buvo įsteigta draugija Vil
niaus universitetui remti, dr. Leonas 
Gudelis pradėjo eiti jos vicepirminin
ko pareigas. Tas per daug nesirekla- 
muojantis, daugiausia Frankfurto uni
versiteto profesorių ir darbuotojų sam
būris sugeba kasmet keliems Lietuvos 
studentams parūpinti stipendijas 
Frankfurte ir materialiai paremti Vil
niaus universitetą.

Panaši draugija dr. Leono Gudelio 
dėka buvo įkurta Riedstadt miestelyje. 
Ji subūrė žmones, kurie pasiryžę rem
ti Tauragę. Jie ir suruošė tauragiškių 
išvyką į Riedstadt. Atvyko Tauragės 
"Juros“ ansamblis - jauni šokėjai, pa
gyvenę choristai ir gana smarki kaimo 
kapela - iš viso 60 žmonių. Be to, su
tarties pasirašyti buvo atvykę valdi
ninkų, su jais buvo 'Tauragiškių bal
so" bei vietinės televizijos darbuotojų.

Sutarties pasirašymo vakaras, "Ju
ros“, vietinių lietuvių ir čia gyvenan
čių italų saviveiklininkų pasirodymai 
pilnoje 600 žmonių talpinančioje di
džiausioje miesto salėje visiems pali
ko šventišką įspūdį.

Rengėjams, ypač tauragiškių drau
gams vokiečiams, buvo didelis džiaugs
mas ir staigmena, kai jie renginyje 
išvydo Lietuvos Seimo narį dr. Justiną 
Karosą ir Seimo atstovą spaudai Vilių 
Kavaliauską, kurie jiems Vilniuje pa
deda ne tik susikalbėti, bet ir apeiti 
biurokratines kliūtis. Tiedu svečiai ati
dėjo savo išskrydimą į Vilnių dienai, 
sužinoję apie šį renginį. Šiltai buvo 
sutikta Lietuvos ambasados Bonoje 
patarėjo dr. Jono Rudalevičiaus svei
kinimo kalba. Keistokai buvo sutiktas 
Frankfurte esančio Lietuvos garbės 
konsulo Kari Rothenbergerio su žmo
na ir Lietuvos Seimo nario Antano 
Račo atvykimas tuo momentu, kai 
Tauragės "Juros" ansamblis jau šoko 
atsisveikindamas su publika. Tamsiai 
nudegęs Račas teisinosi, kad jie tik 
dabar grįžo iš Ispanijos...

Dar keisčiau galima vertinti naujo
jo Lietuvos ambasadoriaus Z. Nama- 
vičiaus elgesį. Kai renginyje dalyvavo 
dr. J. Rudalevičius, jo nebuvo pasiges
ta, bet kai sekančią dieną "Juros“ 
ansamblis Vasario 16 gimnazijoje 
vykstančiose Joninių šventėse parodė 
sutrumpintą programą, ten buvęs 
ambasadorius su žmona kažkur dingo. 
Nesugebėjo nei ansambliečiams, nei 
su jais atvykusiems Riedstadto bei 
Tauragės vadovams ir renginio orga
nizatoriams padėkoti...

Tokių susitikimų reikėtų daugiau. 
Tauragiškiams "kvepia“ panašios su
tartys ir su Prancūzijos bei Italijos 
miestais. Čia atvykusius galima laikyti 
tikraisiais Lietuvos ambasadoriais. 
Pasižiūrint į jaunus ir vyresnio am
žiaus žmones, galima laisvai tvirtinti, 
kad dabar susidariusi sunki ekono
minė ir socialinė padėtis Lietuvoje tik 
laikinas reiškinys.

Romas Šileris
Frankfurtas prie Maino

Latvijos prezidentas - 
Guntis Ulmanis

Praėjusią savaitę Rygoje prasidėjo 
pirmoji Latvijos Seimo sesija. Seime - 
100 deputatų. Vyriausybę turėtų for
muoti "Latvijos kelio“ koalicija, kuriai 
priklauso beveik pusė parlamento na
rių. Likusias vietas kontroliuoja kitos 
šešios partijos ir judėjimai.

Pirmajame posėdyje Latvijos sei
mas nesugebėjo išrinkti šalies prezi
dento. Rinkimų susivienijimas "Latvi
jos kelias“ į prezidento postą pasiūlė 
emigrantą, pirmojo Latvijos užsienio 
reikalų ministro sūnų Gunarą Mejero- 
vicą. Valstiečių sąjunga - pirmojo Lat
vijos prezidento sūnėną Guntį Ulmanį, 
Krikščionių demokratų sąjunga - moks
lininką iš JAV Aivarą Jerumanį. Meje- 
rovicas gavo 35 balsus, Ulmanis - 12, 
Jerumanis - 14. Frakcija "Santarvė Lat
vijai“ visai nebalsavo, nes siūlo su
rengti visuotinius prezidento rinkimus, 
o 16 Judėjimo už nacionalinę Latvijos 
nepriklausomybę frakcijos deputatų 
išbraukė visas kandidatūras, nes nenori 
matyti prezidento poste žmogaus, pri
klausančio kokiai nors partijai.

Antrajame rinkimų ture Latvijos 
prezidentu išrinktas Guntis Ulmanis.

Latvijos seimo pirmininku tapo 
buvęs Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Anatolijus Gorbunovas.

Patvirtinęs 99 deputatų mandatus. 
Seimas priėmė Laikinosios mandatų 
komisijos siūlymą atidėti Alfredo Ru- 
biko mandato tvirtinimą, kol teismas 
paskelbs nuosprendį. Už tai balsavo 
80 Seimo narių, prieš buvo 7 (frakcija 
"Ravnopravije“) ir 9 susilaikė (frakci
ja "Santarvė Latvijai“). Tad Rubikas 
neteko deputato imuniteto ir jam gali 
būti taikomos teismo organų numaty
tos kardomosios priemonės. Šis žmo
gus kaltinamas bandymu 1991 m. nu
versti Latvijos vyriausybę. Rygoje 
vyksta jo teismas.

Seimas turi apsvarstyti pilietybės 
įstatymą, kuris kol kas nepriimtas.

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

rinkose nuo 1993 m. liepos 8 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio
valiutų santykius:
Valiutos 
pavadinimas

Anglijos svarai sterlingų 6.4886
Australijos doleriai 2.8961
Austrijos šilingai 0.3598
100 Baltarusijos rublių 0.2256
Belgijos frankai 0.1230
Čekijos kronos 0.1509
Danijos kronos 0.6592
ECU 4.9334
Estijos kronos 0.3153
Ispanijos pesetos 0.0332
100 Italijos lirų 0.2782
Japonijos jenos 0.0399
JAV doleriai 4.3000
Kanados doleriai 3.3403

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Latvijos latai 6.6225
100 Lenkijos zlotų 0.0251
Norvegijos kronos 0.5988
Olandijos guldenai 2.2543
Prancūzijos frankai 0.7482
100 Rusijos rublių* 0.4060
SDR 6.0355
Singapūro doleriai 2.6165
Suomijos markės 0.7954
Švedijos kronos 0.5537
Šveicarijos frankai 2.8435
100 Ukrainos karbovancų 0.1080
Vengrijos forintai 0.0487
Vokietijos markės 2.5291

*Rusijos Federacija ir kitos valstybės, buvusios SSRS respublikos, 
neturinčios savo nacionalinės valiutos.

Bankai iš juridinių ir fizinių asmenų užsienio valiutą perka ir jiems 
parduoda pagal pačių bankų nustatytus užsienio valiutų pirkimo ir par
davimo kursus.

Bankai parduoda užsienio valiutą už litus ir iki 1993 liepos 20 d. - už 
laikinuosius pinigus - talonus, o ją superka, mokėdami tik litais. Liepos 
7 d. "Vilniaus bankas“ 100 JAV dolerių pirko už 365 litus, pardavė už 
415 litų, 100 Vokietijos markių pirko už 213 litų, pardavė už 237 litus.

40-OSIOS EUROPOS 
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 

SAVAITĖS
1993 m. rugpjūčio 1-8 d. 

Augsburge, Haus St. Ulrich

PROGRAMA
Sekmadienis, rupjūčio 1 d.
20 vai. susipažinimo vakaras

Pirmadienis, rugpjūčio 2 d.
10 vai. Atidarymas
DARIUS KUOLYS (Vilnius) "Inteligentija posttotalistinėje 

Lietuvoje“.
20 vai. VINCAS BARTUSEVIČIUS (Wittlich) "Social izmo 

liekanos Lietuvos žmonių santykiuose".

Antradienis, rugpjūčio 3 d.
10 vai. VINCAS NATKEVIČIUS (Viernheim) "Putino lyrika“.
19.30 vai. Studijų savaičių kūrėjų prof. A. Maceinos, prof. Z. 

Ivinskio, prof. J. Griniaus pagerbimas: VAIDOTAS DAUNYS 
(Vilnius) "Gruodas už lango. Jasmanto ir Putino poezijos prasmenys“, 
ALFREDAS BUMBLIAUSKAS (Vilnius) "Zenono Ivinskio vieta 
mūsų istoriografijoje“, VIDMANTAS VALIUŠAITIS (Kaunas) 
"Putinas Jono Griniaus žvilgsniu“.

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d.
10 vai. Kun. JONAS JURAITIS (Termen/Kaunas) "Iš kokios 

praeities semsim stiprybę ir gudrybę - mintį ir išmintį?“ (Teologija, 
filosofija ir sielovada Lietuvoje).

Popiet ekskursija į Bavarijos pilis
20 vai. TOMAS SODEIKA (Kaunas) "Šiuolaikinė religijos situaci

ja Lietuvoje“.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 5 d.
10 vai. KĘSTUTIS GIRNIUS (Mūnchenas) "Politinė padėtis 

Lietuvoje“.
17 vai. VYTENIO M. VOSYLIŪNO (Northeim) vargonų koncer

tas: J. S. Bacho, J. Gaidelio, A. Ginastera'os, H. Howells kūriniai.
20 vai. ALGIRDAS STEPAITIS (Arlington Hts) "Žemės alyvos 

(naftos) svarba kasdieniniame gyvenime“.

Penktadienis, rugpjūčio 6 d.
10 vai. SAULIUS PEČIULIS (Vilnius) "Ekonominės reformos 

raida Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo“.
20 vai. TĖVYNĖS VALANDĖLĖJE - prof. VYTAUTO LANDS

BERGIO žodis ir M. K. Čiurlionio kūriniai pianinui.

Šeštadienis, rugpjūčio 7 d.
10 vai. KAJETONAS ČEGINSKAS (Uppsala) "40 savaičių ir kas 

po to?“ (Pasisakymas dėl Savaičių ateities).
20 vai. LILIJOS ŠUKYTĖS (Northeim) koncertas, palydint 

VYTENIUI VASYLIUNUI.

Sekmadienis, rugpjūčio 8 d.
10 vai. Šv. Mišios. Aukoja vysk. A. DEKSNYS.
11 vai. Savaitės uždarymas.

Savaitę moderuoja Kajetonas J. Čeginskas (Uppsala), Saulius 
Girnius (Mūnchenas), Vincas Natkevičius (Viernheim). Rengėjai - 
Alina Grinienė ir Richardas Hermanas iš Mūncheno.

Kapelionas - kun. J. Jūraitis.

Nakvynė su maistu kainuos 490,-DM. 
Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Registruotis:
A. Grinius 

Diamanstr. 7, 
D-8000 Mūnchen 50

Rengėjai
Užs. 781

E

i

Derby miesto muziejuje
Pickford House, 41 Friar Gate, Derby

nuo gegužės 22 iki liepos 11d.

vyks tradicinių lietuviškų rūbų, 
audinių paroda, 

apimanti šimtą, metų.
Maloniai kviečiame aplankyti šią, turtingą parodą.

DBLS Kultūros reikalų vedėjai
0 [BErgJgJglgJgfgjgjgĮgjBjgfBfgJBfBJgfBigjBfgJBJBOBfBJBJgJBJgJgJBigj 0

LSS EUROPOS RAJONAS 
mielai kviečia skautus, skautes ir 

jaunas šeimas

į DEIMANTINIO JUBILIEJAUS 
STOVYKLĄ

liepos 24-31 dienomis Lietuvių Sodyboje 
Picketts Hill, Near Bordon, Hampshire.

Dėl registracijos kreiptis į
s, V, Gasperiene
arba
v, s. .1, Maslauska,
Lietuvių Namai,
2 Ladbroke Gardens,
London Wil 2PT (iki liepos 1 d.)
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NAUJI 
"EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI

1993 metams ’’Europos lie
tuvį“ užsiprenumeravo Mr. M. 
Rasaitis.

PADĖKITE SURASTI
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

draugijos respublikinis komitetas 
gavo Bronės Pelenienės, gyv. Ig
nalinos rajone, Kumšos kaime, 
laišką, kuriame prašo padėti rasti 
jos vyrą BERNARDĄ PELENĮ.

1939 m. prasidėjus karui su vo
kiečiais jis buvo paimtas į lenkų 
kariuomenę. Žinoma, kad pateko į 
sovietų nelaisvę, o po to lenkų ar
mija jį paėmė į Angliją (apie 1956 
m. gautas jo laiškas iš Anglijos).

Jeigu ką nors žinote apie Ber
nardą Pelenį, prašome pranešti 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
adresu:

Gedimino 3a
Vilnius 2600
Lietuva-Lithuania.

PADĖKA
Ačiū visiems, kurie dalyva

vo Stepono Nenorto laidotu
vėse: kun. J. Sakevičiui, chor
vedžiui J. Černiui ir choris
tams, S. Kasparui, K. Ma
kūnui. Taip pat dėkinga už 
gėles, mišias ir užuojautas.

Petrutė Nenortienė

DBL S-gos Derby skyriaus 
nariui Vladui KONČIUI mi
rus, jo žmoną, brolį Lietuvoje 
bei gimines giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Skyriaus valdyba ir nariai

PAMALDOS
Nottingham - liepos 18 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Manchester - liepos 25 d., 12.30 

vai.
Bradford - rugpjūčio 1 d., 1230 vai.
Eccles - rugpjūčio 8 d., 12.15 vai.

LONDONE
EUROPEAN LIAISON 
GROUP VAKARIENĖ

Po ilgesnės pertraukos European 
Liaison Group 1993 metų birželio 
28-osios vakare Londono lenkų 
centre surengė vakarienę, kurioje 
dalyvavo 40 asmenų, pakviestų iš 
European Liaison Group sudaran
čių etninių bendruomenių ir britų 
visuomenės.

Vakarienę pradėjo "Group“ pir
mininkas R. Merčetic, pakviesda
mas kun. dr. John Lang S. J. palai
minti vakarienės stalus.

Vakarienei paįvairinti buvo pa
kviestas kalbėtojas sir Alfred Sher
man, buvęs vienas iš vadovaujan
čių apžvalgininkų "Daily Tele
graph“, konservatorių valdžios pa
tarėjas Rytų Europos ir Balkanų 
reikalams.

Šį kartą jo kalbos tema buvo 
naujas vokiečių žygis į Rytus. Pre
legentas kalbėjo apie Čekijos ir 
Slovakijos persiskyrimą, gvildeno 
Vengrijos ir Balkanų problemas, 
kodėl Europos valstybės nesiima 
užgesinti karo veiksmų buvusioje 
Jugoslavijoje. Išsakyta nuomonė, 
kad ten Vokietija turi savo interesų, 
vokiečiams vykstantis neramumas 
duoda naudos.

Po kalbos buvo daug paklausi
mų, vieni iš jų buvo pritariantys 
kalbėtojui, kiti gana aštriai buvo 
pasisakantys prieš.

Rudeniop European Liaison 
Group numato tokių vakarienių-va- 
karonių surengti daugiau.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas.
Po 200 sv. - A. Galbuogienė,

BRADFORDO VYTIES KLUBO VALDYBA 

šaukia klubo narių

PUSMETINĮ SUSIRINKIMĄ

šių metų liepos 25 d., sekmadienį, 14.30 vai.

Bus daromi Klubo valdybos ir Revizijos komisijos pranešimai, 
sprendžiami Klubo einamieji reikalai.

Nesusidarius kvorumui, susirinkimas atidedamas 1 valandą.
Prašome visus narius dalyvauti.

Klubo valdyba

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

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS SKAUTU 

STOVYKLAI

Bradfordo lietuvių ’’Vytis“ klu
bo valdybos ilgametis pirmininkas 
ir LSS Garbės narys Vyt. Gurevi
čius atsiuntė klubo 50 svarų, s. Ire
nos Gerdžiūnienės tėveliui, klubo 
nariui a.a. G. Banaičiui mirus, klu
bas vietoj gėlių skyrė skautų sto
vyklai 10 svarų. Vyt. Gurevičius 
rašo: ’’Bradfordo ’’Vyties“ klubo 
valdybos, narių ir rėmėjų vardu 
skautų stovyklos vadovams, sto
vyklautojams ir svečiams valdyba 
ir nariai linki kuo gražiausio pasi
sekimo, gausios, našios stovyklos 
ir saulėto oro. Džiaugėmės Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimu. 
Džiaugėmės kartu su Jumis šven
čiant Lietuvių Skautų Sąjungos 75- 
čio deimantinę sukaktį ir Jubilieji
ne stovykla. Teliepsnoja skautiški 
jaunimo laužai ir skamba jau
natviškas džiaugsmas: Lietuvoje, 
Amerikoje ir Lietuvių Sodyboje.“

******
Skautininkas Antanas Jakima

vičius, gyvenantis Manchesteryje, 
skautas vytis jau buvęs Lietuvoje, 
skautavęs per 50-tį metų ir sulau
kęs brandaus amžiaus, bet širdyje 
jausdamas skautišką pareigą ir 
meilės jausmą, skyrė 10 svarų sto
vyklai. Jis linki gražios, prasmin
gos ir skautiškai darbingos stovyk
los mūsų gražioje Lietuvių Sody
boje. Jis ilgus metus buvęs stovyk
lų kasininkas.

DBLS-gos Nottinghamo sky
riaus pirmininkas ir LSS Garbės

Bradford; S. Balniaus šeima, Lon
don.

Po 100 sv. - S. M. Blotnys; Mrs. 
A. Rawlins-Balniute, London; Mrs. 
Z. Rawlins, London.

Po 50 sv. - Patricia, Elizabeth, 
Kalinauckas, Buckhurst Hill; K. 
Jankus, Brunley, Yorks.

Po 25 sv. - Lt. Col. C. J. Dain- 
ney, Eversley, Hants.

Po 20 sv. - Miss D. Levickas, 
Twickenham; B. Drewinskas, Iver- 
ness, Scotland; Mrs. H. Dixon; V. 
Jasaitis, Bedford.

Po 10 sv. - Frances Rimkus, 
Stoke-on-Trent; A. Petkevičius, 
Wolverhamptone.

5 sv. - S. Plock, London.
Visos šios aukos skiriamos Lie

tuvos vaikams, sergantiems tuber
kulioze. Paskutiniuoju laiku gauna
momis žiniomis TB epidemija siau
čia vaikų tarpe.

Fondo vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems šiems gausingiems 
aukotojams savo ir Lietuvos vaikų 
vardu, nes jie patys to padaryti ne
gali.

Aukas prošome siųsti:

British-Lithuanian
Relief Fund for Children
in Lithuania
21 The Oval
London E2 9DT. 

narys J. Damaševičius, atsiuntęs 20 
svarų skyriaus ir 19 svarų skautų 
tėvų komiteto skautų stovyklai, ra
šo: "Mielieji skautų vadovai ir skau
tai, Nottinghamo tautiečių vardu 
sveikiname jus visus su šiuo metu 
švenčiama 75-čio deimantinės su
kakties stovykla. Per tuos skautavi- 
mo ilgus metus jūs toli nukeliavot, 
pažinojot vargą, kovą ir sunkumus, 
bet ir daug padarėt gražių darbelių 
mūsų brangiajai ir dabartyje laisvę 
atgavusiai Tėvynei Lietuvai!

Linkiu, kad ši stovykla būtų dar 
kitas žingsnis į tolimesnę, naudingą 
veiklą ir kad lietuviškos skautybės 
dvasia tremtyje niekuomet neuž
gestų. Būkite kaip iki šiol buvote - 
žiburiai, kurie apšviestų lietuvišką 
sąmone ir šildytų jaunas lietuviškas 
širdis. Tėvynės meilė telydi vado
vus ir jaunąjį atžalyną per stovyk
lavimo ir skautavimo dienas.“

aje jfc sįc 4< 4< sįc
Gerbiamiems LSS Garbės na

riams Vyt. Gurevičiui, St. Grybui, 
A. Bučiui, Juliui Damaševičiui, 
Bradfordo lietuvių ’’Vytis“ klubo 
valdybai ir nariams, Nottinghamo 
tėvų komitetui ir nariams, s. A. Ja
kimavičiui ir visiems skautiškos 
idėjos rėmėjams už nuoširdumą, 
dosnumą ir skautiškos veiklos įver
tinimą bei gausias aukas reiškiamas 
nuoširdus, broliškas ir seseriškas 
AČIŪ!

Budžiu,

v. s. Juozas M as taus kas 
LSB Europos Rajono atstovas

DR. KAZIO 
MARTINKAUS 
(1953-1984 M.)
POMIRTINIS 
STIPENDIJOS 

FONDAS

1984 m. sausio 13 d. mirus 
biochemijos dr. Kaziui Martinkui, 
jo šviesaus atminimo įamžinimui 
1985 m. buvo įsteigtas ir inkorpo
ruotas kasmetinis stipendijų fon
das.

Stipendijos fondo komisija ap
svarstė gautus sipendijų prašymus 
ir nutarė iš gautų procentų 1993 
metais skirti šią stipendiją Vitai 
Žukauskaitei, studijuojančiai me
diciną Čikagos universiteto Pritz- 
ker School of Medicine.

Kristina Martinkutė 
Chicago

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems Tra
vel Document arba Certifica
te of Identity vizos išduoda
mos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., 
trečiadieniais nuo 15 iki 18 
vai.

PASAULYJE
’’Viršūnių“ konferencija

Tris dienas septynių turtingiausių 
valstybių vadovai posėdžiavo Japoni 
jos sostinėje. Jie tarėsi, kaip pagyvinti 
prekybą tarp jų šalių, kad pagerinti 
žmonių gerovę, apkalbėjo kitus pašau- 
linio masto reikalus. Valstybių galvos 
dalyvavo su užsienio ir finansų minist
rais iš Amerikos, Kanados, Britanijos, 
Vokietijos, Italijos, Prancūzijos ir Ja- 
ponijos. Prezidentas Jelcinas irgi buvo 
pakviestas.

Ši "viršūnių“ konferencija (G-7) 
gal buvo viena iš silpniausių ne vien 
dėl to, kad pasaulis kenčia ekonominę 
krizę, bet ir dėl kai kurių valstybių va
dovų sumažėjusių autoritetų. Prezi
dento Clintono markė namie labai že
ma, negeriau ir Italijos premjerui 
Ciampi, kancleriui Kohl ir prezidentui 
Mitterrand, o šeimininkės Japonijos 
premjeras Mijazawa vos kapstosi, pra
laimėjęs pasitikėjimo balsavimą par
lamente. Sprendžiant iš to, kad Brita
nijos ekonomika vienintelė Europoje 
rodo augimo žymių, premjeras Major 
turėjo jaustis labai gerai, bet nelaimei, 
jo prestižas namie tebėra labai žemas. 
Jis pasiūlė kitaip organizuoti tokias 
"viršūnių“ konferencijas, daugiau dė
mesio sutelkti dalykiniams reikalams.

Italija pyksta ant JT 
ir JAV

Somalis vėl išgarsėjo po to, kai ten 
nužudytų trijų Italijos karių kūnai bu
vo pargabenti namo laidojimui. Jie žu
vo, kai buvo mėginama surasti svar
biausią sukilėlių vadą generolą Aidi- 
dą. Jis tebesislapsto sostinėje Mogadi
še ir jo pasekėjai neduoda ramybės 
Jungtinių Tautų kariams, kurie, prane
šama, ten gyvena kaip kalėjime, bijo
dami užpuolimų. Italija reikalauja, kad 
ir jos karininkai būtų priimti į JT kari
nių pajėgų štabą, nes jie, kaip buvę So
malio kolonistai, geriau už Ameriką 
pažįsta tą kraštą ir jo žmones. Italijos 
komentatoriai apkaltino JAV, kad jos 
uzurpuoja Somalio operacijos kontrolę.

Amerika ginčijasi 
su Europa

Svarbiausi Amerikos draugai Eu
ropoje iki šiol buvo Britanija ir Pran
cūzija, Saugumo Taryboje jie visi su
tardavo. Pastaruoju metu tai lyg ir pra
dėjo keistis, matyt, dėl dviejų dalykų- 
Bosnijos apginklavimo ir Saugumo 
Tarybos praplėtimo. Amerika visą lai
ką agituoja panaikinti sankcijas Bos
nijai ir leisti jai apsiginkluoti, bet to
liau taikyti sankcijas Serbijai ir Chor- 
vatijai. Tam pritaria ir Vokietija, kuri 
pirmoji pripažino Bosnijos nepriklau
somybę. Britanija su Prancūzija tam 
griežtai priešinasi, bijodamos, kad 
JAV pasiūlymas nieko neišpręs, tik 
paaštrins konfliktą ir didins kraujo 
praliejimą. Be to, Amerika norėtų pri
imti į JT Saugumo Tarybą nuolati
niais nariais Vokietiją ir Japoniją. Ta
da jos galėtų prisidėti prie taikos palai
kymo savo kariais. Dabar šios valsty
bės to negali daryti dėl savo konstitu
cinių suvaržymų. Ir vėl Britanija su 
Prancūzija tam priešinasi, gal bijoda
mos, kad sumažės jų vaidmuo Saugu
mo Taryboje. Flirtas tarp Amerikos ir 
Vokietijos sustiprino Britanijos ir 
Prancūzijos aljansą, jis iki šiol kiek 
šlubavo.

Pietų Afrika 
nusiginkluoja

Pietų Afrikos užsienio reikalų mi
nistras Pik Botha pranešė, kad dėl 
komercinių sumetimų ta šalis atsisa
ko toliau vystyti tolimų distancijų 
sviedinių gamybą. Tokie sviediniai 
gali būti apginkluoti branduoliniais 
užtaisais. Nors viešai pranešta, kad 
taip nuspręsta komerciniais sumeti
mais, diplomatai teigia, kad daug lė
mė didelis Amerikos spaudimas. Bu
vo bijoma, kad tokie ginklai nepa
kliūtų į eventualios ANC vyriausybės 
rankas, nes ANC palaiko ryšius su 
tokiomis valstybėmis kaip Libija ir 
Kuba, taip pat musulmonų funda
mentalistų organizacijomis, kurios 
užsiima terorizmu.

8


	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1993-07-15-EUROPOS-LIETUVIS-0008

