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Policijos uždavinys - sutikti Popiežių 
su pagarba ir užtikrinti saugumą

Žurnalistų sąjungoje Vidaus reika
lų ministerijos Kelių policijos valdy
bos vyresnysis komisaras R. Oleka, 
Vilniaus miesto kelių policijos komi
saras S. Glebus bei diakonas G. Gru
šas susitiko su masinių informacijos 
priemonių atstovais, papasakojo apie 
kelių policijos pasiruošimą priimti 
Popiežių.

Kaip pasakė komisaras R. Oleka, 
policijos veikla bus modeliuota lenkų 
pavyzdžiu: Lenkijoje Popiežius lan
kėsi jau keturis kartus, todėl jie turi 
nemažą patyrimą. Tiesa, Lenkijoje 
tvarką saugojo 30 tūkstančių polici
ninkų, o lietuviai neturi nė trečdalio 
tiek. Manoma, kad bus sutelkta 3/4 
policijos pajėgų. Policijos uždavinys - 
sutikti Popiežių su pagarba ir užtikrin
ti jo saugumą. Be to, priemonės, kurių 
bus imtasi, neturi trikdyti kitų tar
nybų, susijusių su Šventojo Tėvo vizi
tu, veiklos. Policija turi sudaryti kuo 
geresnes sąlygas tiems, kurie vyks j 
susitikimus su Popiežiumi. Žinoma, 
apribojimų, kurie sukels nepatogumų, 
bus, bet tai yra būtinybė, pasakė ko
misaras R. Oleka

Pagrindinės pamaldos vyks Vil
niaus Vingio parke, Kauno Santakoje 
ir Kryžių kalne prie Šiaulių. Į Vilniuje 
ir Kaune vykstančias mišias jau skirs
tomi pakvietimai, manoma kad tiek į 
Vingio parką, tiek į Santaką galės pa
tekti apie 130 tūkstančių žmonių. Dėl 
jų galima kreiptis į vietines parapijas 
(į Vilniaus pamaldas - iš Vilniaus ir 
Kaišiadorių apylinkių, į Kauną - iš 
Kauno ir aplinkinių rajonų). Kvieti 
mai padės žmonėms vietoje išvengti 
spūsties. Šiluvoje vyks uždaras ren
ginys - Šv. žodžio Liturgija kur Po
piežius bus tik su maža pakviestų 
asmenų palyda. Todėl kitiems ti
kintiesiems pamatyti Šventąjį Tėvą 
Šiluvoje galimybė labai maža.

Vietovėse, kur vyks šv. Mišios, 
jau prieš porą valandų bus menine 
programa - sakraliniai chorai, mintys 
padės pasiruošti Šventojo Tėvo atvy
kimui. Įėjimas Į jas bus uždaromas 
prieš pusantros valandos, todėl prašo
ma atvykti anksčiau.

Popiežiaus vizito metu Vilniuje. 
Kaune ir Šiauliuose įvažiavimas į 
šiuos miestus bus ribojamas, atvyki
mo į miestą išvakarėse kai kurios gat
vės ir rajonai bus uždaromi transporto 
eismui. Todėl patariama visus reika
lus sutvarkyti taip, kad tuo metu ne
reikėtų važinėti šių miestų gatvėmis - 
’’geriau nusiteikite daugiau vaikščioti 
pėsčiomis“. Visose trasose eismas bus 
uždaromas prieš 3 vai. Popiežiui at
vykstant, kitu laiku eismas leidžiamas 
visuomeniniam ir aptarnaujančiam 
transportui. Mašinų parkavimas Vil- 

jniaus Senamiestyje ir Naujamiestyje 
griežtai draudžiamas - kitaip policijos 
pareigūnai nugabens tokias mašinas į 
joms skirtas stovėjimo aikšteles. 
Tranzitu keliaujantys žmonės turės 
miestus apvažiuoti. Sostinėje apriboji
mai prasidės nuo rugsėjo 2 d. ir galios 
kelias dienas. Aplink Vilnių (kaip ir 
apie Šiaulius bei Kauną) bus 11 kem
pingų ir stovėjimo aikštelių, kurios, 
manoma, bus apsaugomos. Ten bus 
galima palikti savo transportą, iki 
miesto kursuos visuomeninis trans
portas. Prie savivaldybės veiks apgy
vendinimo tarnyba: su ja turėtų susi
siekti kiekvienos parapijos atstovai ir 
pasirūpinti savo piligrimais. Kaip po
licija galvoja kovoti su vagimis ir ki
tais tvarkos pažeidėjais? Komisaras 
R. Oleka pataria organizuoti savisau
gą. Tarkime, išvykdami į susitikimą 
su Popiežiumi, žmonės, ypač kaimuo
se, paliks savo namus visiškai tuščius.

Todėl geriausia, kad būtų organizuotos 
vietinių gyventojų grupės, kurios galėtų 
saugoti žmonių turtą. Be to, pajuokavo 
komisaras, geriausia būtų, jei vagys pa
siskirtų sau kelias nedarbo dienas.

Realiausia galimybė pamatyti Po
piežių, išgirsti Jį bus Kryžių kalne. Ti
kinčiųjų patogumui ’’Lietuvos geležin
keliai" skyrė papildomus traukinių 
sąstatus į Šiaulius. Tariamasi ir su kitų 
miestų geležinkelio tarnybomis. Dau
guma žmonių galės vykti traukiniais, 
kas padės išvengti spūsties keliuose. 
Pageidautina, kad kuo daugiau piligri
mų vyktų organizuotai. Visai gali būti, 
kad į Kryžių kalną suvažiuos apie 100 
tūkstančių automobilių. Vykstantiems 
asmeniniu transportu policija rekomen
duoja naudotis ne tik geraisiais keliais, 
bet ir blogesniais - numatyti 9 maršru
tai. Automobilių savininkai turi pasitik
rinti mašinų techninę būklę, ypač san
kabas, nes teks važiuoti mažu greičiu, 
apsirūpinti gesintuvais, vaistinėlėmis. 
Policija prašo būti atidiems ir atlai- 
diems savo kolegoms, nelenktyniauti - 
tai bus ne laiko taupymas, bet bereika
linga rizika, nesistengti ką nors aplenk
ti, nes įvažiavus į priešpriešinę eismo 
juostą gali atsitikti taip, kad nebus gali
ma sugrįžti į savo eismo juostą - atstu
mai tarp automobilių bus minimalūs, 
be to, tai trukdys pravažiuoti specia
liam transportui (pvz., greitajai pagal
bai). Taip pat patariama neatidėlioti ke
lionės paskutinei minutei, kad nebūtų 
spūsties keliuose - prie Kryžių kalno 

Kaip informavo "EL" Šiaulių rajono valdytojas Vytautas Krasauskas, prie 
Kryžių kalno bus įrengta apie 200 sektorių su nurodytomis vietomis. Iš viso juose 
tilps apie pusę milijono žmonių. Norintieji gauti leidimus kreipiasi į parapijas. UŽ 
sektorių galės rinktis ir neturintys vietos. Vietos užlėktų milijonui žmonių.

Šv. Ignaco bažnyčios rektorius Stasys Kazėnas SJ pranešė žurnalistams, kad už 
tikinčiųjų aukas daroma Jėzaus Širdies stovyla, kurių pašventins Jonas Paulius //.

Atvykti prie Kryžių kalno bus galima jau tris paras prieš rugsėjo 7-qjq.
Kryžių kalne baigta statyti koplyčia, iš kurios Popiežius Jonas Paulius 11 lai

mins tikinčiuosius. Statinio projekto autorius architektas Algimantas Jukna. Jam 
talkina architektė Rasa Budrytė. Koplyčių statė "Atramos" uždaroji akcinė 
bendrovė.

Baigiama statyti koplyčia Jurgaičių kryžių kalne.
Antano Dilio (ELTA) nuotr.

geriau atvykti išvakarėse, aikštelėse 
rikiuoti automobilius numatyta tvar
ka. o paskui pėsčiomis eiti iki mišių 
vietos. Organizuotai vykstančias 
invalidų grupes policijos darbuotojai 
stengsis“ praleisti kuo arčiau renginio 
vietos. Atskirai vykstantiems nebus 
tokios galimybės, todėl žmonės, apsi- 
imantys vežti paliegusius žmones, 
turėtų apie tai pagalvoti.

Policijos pareigūnai pataria žmo
nėms pasiimti radijo imtuvus: susida
rius kritinei situacijai iš sraigtasparnių 
bus galima palaikyti ryšį su mašinų 
kolonomis per radiją.

Daugumai iš dokumentinių kadrų 
pažįstamu šarvuotu automobiliu Jo
nas Paulius II vyks iš Vilniaus aero
uosto iki Katedros - tai bus proga 
daug kam pamatyti Popiežių, pasakė 
diakonas G. Grušas, kviesdamas at
vykti visus norinčius. Tokia pat gali
mybė bus ir Šiauliuose bei Kaune.

Manoma, jog susitikti su Popie
žiumi atvyks ir daug maldininkų iš 
užsienio. Pavyzdžiui, iš Baltarusijos 
laukiama kelių tūkstančių organizuo
tų piligrimų, iš Latvijos kiek mažiau, 
nes Popiežius iš Lietuvos vyks į šią 
valstybę, taip pat bus piligrimų iš Ka
raliaučiaus, Punsko. Su Lenkijos vys
kupų konferencija susitarta, jog iš 
Lenkijos atvyks tik neorganizuoti 
žmonės: savo tėvynėje Popiežius lan
kėsi jau kelis kartus, o lietuviai tą gar
bingą svečią priima pirmą kartą.

Erika l hnbrasaitė

Šiaulių odos galanterijos fabrikas ruošiasi naujiesiems mokslo me
tams. Iki rugsėjo 1 d. pradinukams fabriko kolektyvas pagamins 23 
tūkstančius keturių modelių kuprinių.

Pirmajai klasei ruošiasi Dovilė Rupšytė ir Jovita Ročaitė.
Antano Dilio (ELTA) nuotr.

Rusija daro spaudimą Lietuvai, 
kad būtų pasirašyta sutartis

Praėjusią savaitę visą Lietuvą su
jaudino Krašto apsaugos ministro 
Audriaus Butkevičiaus pranešimas, 
kad Rusija nutarė sustabdyti kariuome
nės išvedimą iš Lietuvos. Jį užbaigti 
buvo numatyta rugpjūčio 28 d. Pa
skambinęs Rusijos gynybos ministeri
jos generalinio štabo viršininkui M. 
Kolesnikovui. ministras sužinojo, kad į 
Lietuvoje likusius Rusijos kariuo
menės dalinius išsiųsta generalinio 
štabo direktyva - sustabdyti kariuo
menės išvedimą, sustiprinti dalinių 
apsaugą bei išgabenti kariškių šeimas.

Kaip sakė A. Butkevičius, kalbėda
mas per televiziją, ’’šią naują nuostatą 
ir politinį žingsni Rusija aiškina tuo, 
jog derybų delegacijų susitikimo metu 
tarp Lietuvos ir Rusijos nebuvo prieita 
prie susitarimo, ir tuo, jog Lietuvos 
pusė, Rusijos nuomone, kelia Rusijai 
visiškai nepriimtinus reikalavimus.“

Kaip rašė V. Landsbergis ’’Lietu
vos ryte“, "Rusijos gynybos ministeri
ja, galbūt spaudžiama Užsienio reika
lų ministerijos valdininkų, daro ne
draugišką gestą gąsdindama, kad su
stabdys kariuomenės išvedimą.“

Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo 
likę apie 2,5 tūkst. Rusijos kariškių 
(daugiausia Klaipėdoje - 1500, Vil
niuje - 120) ir 20 proc. jų karinio turto. 
Pasak A. Butkevičiaus, nė vienas iš li
kusių 40 karinių dalinių nėra iki galo 
sukomplektuotas. "Rusijos kariuome
nės Lietuvoje nebėra, tėra jos liku
čiai“, - sakė ministras. Jo nuomone, 
kariuomenės išvedimo trukdymas - 
Rusijos politinis žingsnis, kartu - tarp
tautinių tos šalies įsipareigojimų lau
žymas.

A. Brazauskas kelis kartus buvo

Seimo opozicijos pareiškimas
Rusija vėl ėmėsi karinio spaudimo 

veiksmų prieš Lietuvą, skelbdama, 
jog stabdys kariuomenės išvedimą, tai 
yra pratęs jos neteisėtą buvimą Lietu
voje, sykiu laužydama tarptautinį, pri
pažintą ir ligi šiol vykdytą susitarimą. 
Lietuvos vadovai neprotestuoja, nesi
kreipia į pasaulio viešąją nuomonę, o 
priešingai - sutinka vaidinti jiems iš 
Maskvos primetamą kaltininkų ir pra
šytojų vaidmenį. Vadovų asmeninės 
savybės virsta pavojumi Lietuvai, kaip 
1940-aisiais metais. Pasitvirtina anks
tesni spėjimai, kad nesutarimai tarp 
Vilniaus ir Maskvos prezidentūrų tik 
tariami, imituojami politiniais tikslais, 
o iš esmės jau susitarta. Paruošiamasis 
ekonominis fonas, dirbtiniai skolų, ne- 
atsiskaitymų. neišmokėjimų, produk
cijos nesupirkimo sunkumai žemės 
ūkyje ir pramonėje, nepakeliamai nu
smukdytas pragyvenimo lygis turi nu

susitikęs su derybų delegacija, su ja 
užsienio reikalų ministru ir kitais vals
tybės pareigūnais tarėsi dėl sutarties, 
kurios kai kūne straipsniai nepatinka 
Rusijai. Kaip sake per televiziją dery
bų su Rusija delegacijos narys R. 
Ozolas, šiuo metu rengiant sutartį su 
Rusija delegacija nedalyvaus, nes taip 
pasiūlė Prezidentas.

Rugpūčio 18 d. A. Brazauskas, 
kalbėdamas per radiją, pasakė kalbė
jęs su Rusijos prezidentu ir susitaręs 
artimiausiu metu su juo susitikti. Prieš 
atiduodami spausdinti "EL“ iš Prezi
dento spaudos atstovo Nerijaus Maliu
kevičiaus sužinojome, kad prezidentų 
susitikimas planuojamas rugpučio 23 
d. Kartu su A. Brazausku į Maskvą 
vyks užsienio reikalų ir Krašto apsau
gos ministrai P. Gylys ir A. Butkevi
čius, derybų su Rusija delegacijos va
dovas V. Bulovas.

A. Brazauskas kalbėdamas per ra
diją išreiškė viltį, kad per susitikimą 
su B. Jelcinu pavyks pasirašyti tai, kas 
bus parengta, ir apsvarstyti, ką reikės 
daryti ateityje. "Įsivaizduoju, kad vie
nas iš pagrindinių klausimų - tai žalos 
atlyginimo, kaip derybų objekto, 
svarstymas“, - sakė Prezidentas.

Lietuvos nuolatinė misija prie JT 
pranešė, kad Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius paskyrė Singapūro dip
lomatą profesorių Tommy Kohą savo 
specialiuoju pasiuntiniu Baltijos vals
tybėse. Jis vadovaus JT delegacijai, 
kurios misija bus stebėti ir pranešti, 
kad Rusija išveda savo armiją iš Balti
jos valstybių. Rugpūčio 28 d. T. Ko- 
has su delegacija išskris iš Niujorko. 
Vilniuje delegacija lankysis rugpjūčio 
31 -rugsėjo 3 d.

teikti žmones paklusniai priimti naują 
Lietuvos pririšimą prie Rusijos.

Kviečiame visas nekomunistines 
partijas ir organizacijas paremti šį pa
reiškimą ir numatomą rugpjūčio 23 d. 
protestą. Kviečiame Lietuvos Prezi
dentą - nevykti į Maskvą, kol neišves
ta Rusijos kariuomenė, o ypač be su
derintų ir visuomenei žinomų susitari
mų projektų, atspindinčių Tautos va
lią. Nereikia slaptos diplomatijos, kaip 
Molotovo laikais! Nepasiduokime iš 
svetur einančioms provokacijoms ir 
skaldymui!
/ 993 m. rugpjūčio 18 d.

V- I^andsbergis (opozicijos lyde
ris), B. Gajauskas (Politinių kalinių 
ir tremtinių laisvės frakcija), A. Sta
siškis (Sąjūdžio frakcija), P. Katilius 
(Krikščionių demokratų frakcija), J. 
Tartilas (Demokratų frakcija), S. 
Šaltenis (Piliečių chartijos frakcija)
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Latvijos prezidentas lankėsi 
Vilniuje

Toliau ruošiama sutartis su Lenkija

Rugpjūčio 13 d. Vilniuje su darbo 
vizitu lankėsi Latvijos Respublikos 
prezidentas Guntis Ulmanis. Svečių 
namuose Latvijos prezidentų G. Ulma- 
nj sutiko Lietuvos Respublikos prezi
dentas A. Brazauskas. Įvyko pokalbis 
dviese.

Iš svečių namų Latvijos prezidentas 
ir Latvijos Respublikos delegacija at
vyko į Seimo rūmus.

A. Brazauskas parodė svečiams pre
zidento, taip pat Seimo posėdžių sales.

Brifinge Lietuvos, Latvijos ir užsie
nio žurnalistams prezidentai labai gerai 
įvertino susitikimo rezultatus.

Latvijos ir Estijos derybos dėl Rusi
jos kariuomenės išvedimo vyksta sun
kiai. Tačiau G. Ulmanis nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad po kelių savaičių Lietu
voje tikriausiai neliks nė vieno Rusijos 
kareivio. Tai, G. Ulmanio nuomone, 
yra didelis Lietuvos laimėjimas.

A. Brazauskas pažymėjo, kad trijų 
Baltijos valstybių bendradarbiavimas 
turėtų priversti Rusijos kariuomenę 
greičiau išeiti iš-šių šalių.

Latvijos prezidentas pareiškė nuo
monę, kad Lietuva yra gerai išsprendu
si pilietybės klausimą.

Latvijos Respublikos prezidentas 
sakė, kad pokalbiuose su A. Brazausku 
buvo aptarti Baltijos šalių politinės ir 
ekonominės integracijos klausimai. Jie, 

pasak G. Ulmanio, turėtų būti patikslin
ti trijų Baltijos valstybių vadovų susiti
kime, kuris galėtų įvykti rugpjūčio pa
baigoje.

A. Brazauskas pabrėžė, kad dviejų 
valstybių prezidentų susitikime aptarti 
kai kurie šalių ekonominių santykių 
klausimai. Tarp šalims prioritetinių 
įvardinti dujų tiekimo ir elektros ener
gijos klausimai.

Per pusantros valandos trukusį pri
vatų prezidentų pokalbį buvo aptarti 
Lietuvos ir Latvijos santykiai su kai
myninėmis šalimis. Kalbėdamas apie 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių san
tykius su Kaliningrado sritimi, Latvijos 
prezidentas pabrėžė, kad jis visiškai 
pritariąs išmintingiems Lietuvos veiks
mams pasienio santykiuose su Kalinin
grado sritimi.

Susitikime pabrėžtas būtinumas 
glaudžiau koordinuoti Baltijos valsty
bių politiką siekiant asociatyvios sutar
ties su Europos Bendrija.

******
Rugpjūčio 16 dieną Rygoje, Latvi

jos ministrų kabineto pastate, įvyko 
Latvijos ministro pirmininko V. Birka- 
vo ir Lietuvos ministro pirmininko A. 
Šleževičiaus susitikimas. Derybose da
lyvavo abiejų valstybių energetikos, su
sisiekimo ir kai kurie kiti ministrai, at
sakingi pareigūnai.

Dvi dienas Vilniuje, Užsienio 
reikalų ministerijoje, vyko Lenkijos 
ir Lietuvos delegacjjų susitikimas. Iš 
"Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos draugiškų santykių ir 
gero kaimyninio bendradarbiavimo 
sutarties“ 26 punktų visiškai buvo su
derinti 20. Tai spaudos atstovams 
pranešė Lenkijos delegacijos vado
vas, užsienio reikalų ministro pava
duotojas I. Bičevskis (I.Biczewski). 
Trys punktai beveik suderinti, reikės 
patikslinti formuluotes, dėl kitų trijų 
tik pasikeista nuomonėmis. Kaip pra
nešė Lietuvos delegacijos vadovas, 
užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas V. Domarkas, šiame derybų raun

Lietuvos statistikos departa
mento duomenimis, Lietuvos ūky
je dirba daugiau moterų negu vy
rų. Jos sukuria pusę nacionalinio 
turto. Tuo tarpu labai mažai jų da
lyvauja valdymo reikaluose, ypač 
priimant svarbius socialinius 
sprendimus bei įstatymus. Daug 
moterų eina dirbti į statybas, že
mės ūkį, švietimą. Tačiau ir čia vis 
didėjantis nedarbas pirmiausia 
gresia būtent joms. Įsidarbinti mo
terims taip pat sunkiau negu vy
rams. Daugelis moterų neužtikrin
tos ir šeimos rytdiena. Jos dėl fi
nansinių ir kitų sunkumų stengiasi 
gimdyti mažiau vaikų, dažnėja 
skyrybų, savižudybių ir mirčių 
nuo piktybinių auglių. Lietuvoje 
gyvena 180 tūkstančių vienišų 
moterų.

Visos šios ir kitos problemos 
labiausiai jaudina pačias moteris, 
susibūrusias į Vilniaus universite
to moterų studijų centrą ir Lietu
vos universitetų moterų asociaciją. 
Jos Vilniuje surengė tarptautinę 
konferenciją "Moters kelias: Rytai 
ir Vakarai“. Kaip papasakojo Vil
niaus universiteto moterų studijų 
centro valdybos narė Vida Ka- 

de buvo patvirtintas sutarties pavadi
nimas. Apie sutarties preambulę, Lie
tuvos ir Lenkijos istorijos reikalus 
nekalbėta. Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus V. Domarkas pasakė, kad 
nebuvo kalbėta apie Želigovskio ag
resijos įvertinimą, be to, jis pridūrė, 
jog sutartyje tokių terminų kaip "ag
resija“ tikrai nebus. Kaip žinia, prieš 
kurį laiką Lietuvos ir Lenkijos prem
jerų susitikime Varšuvoje nutarta, 
kad istorijos vertinimas bus Deklara
cijoje, kurią Lietuva siūlo Lenkijai 
pasirašyti kartu su sutartimi. Matyt, 
Deklaracijos projektas bus nagrinėja
mas kitame abiejų šalių delegacijų 
susitikime, kuris pasak V. Domarko,

’’Moters kelias: Rytai ir Vakarai“
nopienė, Centras įkurtas tik prieš 
pusantrų metų, siekiant keisti Lie
tuvoje nusistovėjusį požiūrį į mo
terį ir lyčių santykius, kadangi šių 
santykių humanizacija yra svarbi 
prielaida tikrai Lietuvos demokrati
jai ir liberalizmui. Todėl Centro 
tikslas - plėtoti ir gilinti žinias apie 
šalies moteris kultūros ir visuo
menės gyvenime, skatinti lyčių 
bendravimo kultūrą. Domėjimasis 
moterų studijomis auga. Pasiekta 
neblogų laimėjimų: vyksta diskusi
jos, paskaitos ir seminarai, pub
likuojami literatūros vertimai. 
Centras šiam darbui sutelkė moks
lininkes, dėstytojas bei studentes, 
kurios dirba moterų problemų stu
dijų srityje ir kurios dar tik pradeda 
tokias studijas. Užmegzti ir pa
laikomi ryšiai ir viso pasaulio Mo
terų studijų institutais bei kitomis 
moterų organizacijomis. Centro 
narės nuolat dalyvauja tarptautinėse 
konferencijose, kviečiasi koleges iš 
svetur skaityti paskaitų. Ateityje jos 
tikisi bendrų mokslinių tyrimų, 
akademinių programų mainų su 
moterų studijų institutais kitose 
šalyse.

Ši konferencija, kurią padėjo 

turėtų įvykti šio mėnesio pabaigoje. 
Pirmasis šių delegacijų susitikimas 
įvyko Varšuvoje liepos 19 d.

Susitikime buvo nagrinėti ir tauti
nių mažumų klausimai, didesnė dalis 
jų buvo suderinta.

Atsakydamas į klausimą, ar gali
ma tikėtis, kad sutartis bus pasirašyta 
numatomame abiejų valstybių prem
jerų susitikime Lietuvos-Lenkijos 
sienos Kalvarijų-Budzisko perėjos 
atidarymo metu rugsėjo 1 d., V. Do
markas kalbėjo, kad už premjerą sun
ku atsakyti, bet, jo nuomone, vyriau
sybių vadovų pareiškimas bus kon
kretizuotas vėliau.

ELR

organizuoti Minesotos universite
tas, gal pagreitins šių darbų pra
džią. Tai gera proga pakalbėti apie 
teorinių tyrimų pradžią Lietuvoje, 
pavyzdžiui, įvertinti feministinių 
tyrimų perspektyvą, palyginti su 
kitose šalyse atliktais darbais, 
kadangi į Vilnių skaityti prane
šimų atvažiavo moterų studijų, 
institutų bei moterų organizacijų 
atstovės iš Latvijos, Estijos, Ang
lijos, Kanados, Vokietijos, Nor
vegijos, Švedijos, Suomijos, Čeki
jos. Konferencijos temos ("Femi
nistinė teorija. Feminizmo per
spektyvos“, "Moteris ir sveikata“, 
"Moters paveikslas literatūroje ir 
mene“, "Moteris ir politika. Mo
teris ir darbas“, "Moters samprata 
kultūroje ir filosofijoje“, "Moters 
savivoka ir lyčių skirtumai“, 
"Moteris ir mokslas“, "Moteris ir 
šeima“) aprėpia moters gyvenimą 
ir ją supančią aplinką.

Keliasdešimties pranešimų au
torės - lietuvės mokslininkės, dės
tytojos, studentės. Išleistas konfe
rencijai skirtas leidinys lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Danutė Šiaudinytė

SWTTWHOS ©HIENOS
’’Partijų lyderiai aptarė 

Rytų Lietuvos 
problemas“ -

informuojama "Tiesoje“ 08 14.
"Ketvirtadienį Užsienio reikalų 

ministerijoje Lietuvos politinių par
tijų ir judėjimų lyderiai, Vyriausybi
nės regioninių problemų komisijos 
pakviesti, aptarė Vilniaus ir Šalčinin
kų rajonų problemas“. Pasisakiusieji 
atkreipė dėmesį, kad "lenkai nesiin- 
tegruoja į jokias Lietuvos politines 
jėgas, nestoja į partijas, laikosi prie 
Lenkų sąjungos“. "Dabartinė valdžia 
nesiimanti ryžtingų priemonių, iš 
Lenkijos vadovaujami Bažnyčios at
stovai tęsia lenkinimą Vilniaus kraš
te, o savivaldybėse vis įsitaisą senos 
nomenklatūros žmonės". V. Lands
bergio nuomone, "Rytų Lietuvos 
problema turi būti sprendžiama kaip 
bendras rūpestis, o ne kaip korta po
litiniame žaidime“. Po pasitarimo su
kurta darbo grupė, kuri ir toliau seks 
įvykius, teiks pasiūlymus Vyriausy
bei ir ministerijoms.

Ar užteks vien gero
ūkininkų darbo?

"Lietuvos aidas“ 08 13 supažindi
na skaitytojus su premjero A. Šleže
vičiaus ir žemės ūkio ministro R. Ka
razijos spaudos konferencija.

"Gyvename sunkiausią periodą“ 
- rašoma straipsnyje. Premjeras at
kreipė dėmesį į labai sunkią finansi
nę padėtį. "Ypač daug problemų at
sirado žemės ūkyje. Dabar finansinių 
išteklių užteks nupirkti 150-200 
tūkst. tonų maistui skirtų grūdų“.

Žemės ūkio ministras pripažino, 
kad dabar kaime didelė įtampa. 
Žemdirbius jaudina, jog po 2-3 mė
nesius neužmoka už pristatytą pieną. 

gyvulius. Sunku realizuoti gyvulius. 
(...) Šiemet užaugo neblogas derlius. 
Prognozuojame, kad bus prikulta apie 
2 mln. tonų grūdų. Už visą žemdirbių 
išaugintą derlių iš karto apmokėti nėra 
galimybių, todėl jis priimamas saugo
ti. Perdirbimo įmonėms skiriami kre
ditai su nedidesnėmis kaip 60 proc. 
palūkanomis. Tačiau jau yra signalų, 
kad grūdų įmonės už gautus kreditus 
neatsiskaito su mūsų žemdirbiais, o 
siekia įsigyti pigesnių grūdų Kazach
stane.“ Straipsnis baigiamas premjero 
mintimis, kad visi turime išlaikyti sun
kius išbandymus. "Tiems, kurie blogai 
dirbs, grės bankrotas“.

Korupcija

"įtariama, kad šiuo metu Lietuvoje 
siautėja apie šimtą, o Vilniuje - keliolika 
organizuotų nusikaltėlių gaujų“ - rašo
ma sostinės laikraštyje "Vakarinės 
naujienos“ 08 16.

Pažymima, kad pastaruoju metu 
sostinėje sulaikyta keletas nusikaltėlių 
grupių. Specialistų nuomone, Vilniuje 
organizuotas nusikalstamumas turi 
daug specifinių bruožų. "Čia - sostinė. 
Čia visos valstybinės įstaigos ir orga
nizacijos. Todėl problema visų pirma 
yra ta, kad organizuoto nusikalstamu
mo hifai jau labai sėkmingai prasi
skverbė į visas valstybinės veiklos sfe
ras: bankų sistemą, valdymo organus, 
pradedant Vyriausybės struktūromis, 
baigiant - savivaldybėmis. Todėl 
rungtis su korupcija - ne vien krimina
linės policijos arba prokuratūros reika
las (...). Būtina pasiekti, kad žmonės 
pagaliau pradėtų tikėti policija, proku
ratūra ir, žinoma, teismais“. Tačiau 
kaip tai pasiekti, iš straipsnio nėra aiš
ku, juo labiau, kad, kaip pažymėta, 
nusikaltėlių grupuotės be atsakingų 
valdžios vyrų paramos klestėti ne

galėtų. "Siūlų galai veda į kai kurias 
ministerijas, komercinius bankus, la
bai jau atsakingų ponų kabinetus“.

“Su išeivija pyktis būtų 
nuodėmė“

- taip pasakė interviu "Lietuvos ry
tui“ 08 17 kandidatas j Lietuvos am
basadorius JAV istorikas Alfonsas Ei
dintas.

Pažymėjęs, kad S. Lozoraičio at
šaukimas padarytas procedūriškai 
netinkamai, A. Eidintas pasakė, kad 
Lietuvos Vyriausybė turi suderinti 
visų pusių interesus, "antraip bet ku
rio naujo asmens darbas Vašingtone, 
Lietuvos ambasadoje, gali būti ne
sėkmingas, ypač suvokiant tai, kad 
JAV yra ne tik didelė ir Lietuvai su- 
persvarbi valstybė, bet, turint galvo
je, kad joje gyvena didžiausia mūsų 
išeivijos dalis, visada Lietuvai pa
dėjusi ir įtakojusi jos gyvenimą. Su 
išeivija pyktis būtų nuodėmė“.

Pastebėjęs, kad keičiant diploma
tus neturėtų būti skubotumo. A. Ei
dintas pasakė: "Keistoka tik, kad 
Lietuvoje jau bandoma skirstyti savo 
diplomatus į "geros" ar "blogus“ ne
priklausomybės gynėjus (ypač eks
tremalios situacijos atveju). Nors da
lis jų jauni ir dauguma nebaigę dip
lomatijos mokslų, sunku būtų patikė
ti, kad kuris jų drįstų išduoti Lietuvą, 
ypač katastrofos atveju. Kad visuo
menė būtų ramesnė, manau, kad mū
sų diplomatai galimos agresijos atve
ju, jeigu Lietuvos Vyriausybė taptų 
neveiksni, privalo turėti griežtas ins
trukcijas savo politinei veiklai, o vy
riausias ir labiausiai prityręs mūsų 
ambasadorius turi gauti plačius įga
liojimus kaip diplomatijos šefas, 
koordinuojantis viso diplomatinio 
korpuso veiklą ir galįs eliminuoti per 
daug "nedrausmingą“ kolegą, jai 
Vilnius to padaryti jau nebegalėtų.“

V. Dimas

PRAKTIŠKIAUSIAS
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 
j 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
, Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir penktadieniais
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Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.
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England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144,

Fax: 0706 526668
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25 metai lagerio už du apsakymus
’Taip. Gražiai rašai... Kaip Čecho

vas... - po pirmosios kvotos oriai pa
reiškė Kauno KGB tardytojas Jarce- 
vas, perskaitęs kažkurio "geradario“ 
išverstus mano apsakymus “Pirmas 
ešalonas“ ir "Krintantis vanduo“. Ir 
dar oriau pridūrė: - Bet daugiau tu 
nerašysi!“

Nerašysiu?! Bet juk aš - rašytojas. 
Parašiau ir išleidau keturis romanus, 
apysaką, apsakymų. Ir kritika tarytum 
palanki. Tiesa, prikišo Hamsuno ir 
Čechovo įtaką, bet argi tai blogai? Aš 
tuo net didžiavausi. Svarbiausia, skai
tytojai nepeikė. Romanas “Jaunystė 
prie traukinio“, apysaka "Juodojo mil
žino žmonės" apie geležinkelininkus, 
kuriuos iš mažumės gerai pažinojau, 
su kuriais augau ir brendau, kuriuos 
mylėjau. Negailėjau biurokratų, kyši
ninkų. dviveidžių ir šiaip visokių nie- 
kadėjų. Neneigsiu, jiems nuo manęs 
kliūdavo. Bet niekur niekada nesu žo
džio pasakęs nei prieš lietuvių tautą, 
nei prieš kitas: neleido sąžinė, meilė 
darbo žmogui, su kuriuo vargą var
gau, džiaugsmais dalinausi, grūdinau- 
si. Tai prieštaravo mano - žmogaus, 
piliečio, rašytojo - humanistinėms 
nuostatoms. Sovietinę okupaciją suti
kau, nuoskaudą ir nerimą širdy paslė
pęs. Viešai neburnojau. Hitlerinės 
okupacijos metais irgi su jokiomis 
valdžiomis nesusidėjau. Gyvenau 
Šiauliuose, Mokslo ir kalbos draugijos 
pasiūlytas, redagavau literatūros al
manachą "Varpus“. Buvau nuolatos ir 
uoliai "prižiūrimas“ hitlerinės cenzū
ros, kad, gink Dieve, kokio šešėlio ant 
pasaulio užkariautojų nemesčiau.

Nepalikau Tėvynės ir antrajam 
raudonajam tvanui artėjant. Nesijau
čiau kaltas nei savo tautai, nei kitoms. 
Persikėliau į Kauną. Pakviestas, nu
ėjau dirbti į Valstybinę grožinės lite
ratūros leidyklą, kur man buvo patikė
ta vertimų iš rusų kalbos redakcija. 
Per šešeris metus į mano Darbo kny
gutę buvo įrašytos penkios padėkos. 
Už pavyzdingą darbą, už grožinei lite
ratūrai versti patelktus jaunus tajpnfin- 
gus vertėjus. Pats Petras Cvirka val
džios vardu įteikė medalį “Už šaunų 
darbą Didžiojo tėvynės karo metu 
1941-1945 m.“ Buvau rašytojų sąjun
gos narys, nevengiau, kiek tai įmano
ma, visuomeninės veiklos. Ir rezulta
tas - naujas įrašas: "Atleistas kaip ne
tinkamas savo pareigoms...“ Keista 
aritmetika: padėkos ir... netinkamas. 
Po tokio įrašo įvyko tai, ko ir reikėjo 
anuo metu laukti: aš - liaudies priešas, 
sėdžiu saugumo parengiamojo tardy
mo kameroje, mano veikla domisi tar
dytojas...

Esu kaltinamas antitarybine veikla, 
apšauktas “liaudies priešu“. Patekau į 
KGB nagus ir mano likimas nuspręs
tas.

Tokios juodos mintys varpė mano 
galvą, kai aš, sargybinio lydimas, iš 
tardytojo kabineto grįžau į perpildytą 
saugumo kalėjimo kamerą.“

Šitą liūdną, bet sovietmečiui labai 
įprastą istoriją man prieš kurį laiką pa
pasakojo iškilus lietuvių prozininkas 
Kazys Jankauskas, baigiantis aštuo
niasdešimt septintuosius gyvenimo 

metus. Jo graudi poringė prikėlė ir at
gaivino skaudų epizodą tos gulaginės 
Golgotos, kurios kančioms buvo pa
smerkta lietuvių tauta.

įvairiai anuomet kalbėjo apie Ka
zio Jankausko "kaltę“, keisčiausias 
nesąmones. Sklido gandai, neva jis 
aktyviai bendravęs su hitleriniais oku
pantais, neva rėmęs "miško brolius“, 
neva teikęs materialinę pagalbą kaž
kokiems "liaudies priešams“. Žodžiu, 
buvo įtikinėjama, kad Kazys Jankaus
kas - aršus antitarybininkas, lietuvių 
tautos priešas, kenkęs jai niekšiška sa
vo veikla.

O tiesa buvo žymiai paprastesnė: 
didžiausia jo "piktadarybė“ - du apsa
kymai: "Pirmasis ešalonas" ir "Krin
tantis vanduo“, kuriuos išspausdino 
hitlerinės okupacijos metų spauda. 
Abu jie buvo pagimdyti didžiulio as
meninio skausmo, abu jie apie pir
muosius lietuvių trėmimus. Tą giedrią 
ir tvankią birželio 14-osios naktį į gy
vulinį grotuotą vagoną buvo įsodinta 
jos sesuo su šeima - niekuo nenusikal
tusi, nieko pikto nepadariusi - ir išvež
ta į Sibirą.

įdomu, kad tik kone po dešimties 
metų buvo "atsektas“ tų apsakymų an- 
titarybiškumas: iki tol jie tarytum 
niekam neužkliuvo.

Absurdiška buvo kaltė. Tiksliau, 
jokios kaltės. Bet jai buvo pritaikyti 
keli "garsiojo“ 58-jo straipsnio "prie
dai“ ir to užteko, kad Kauno srities 
liaudies teismo teisėjas paskelbtų 
nuosprendį: 25 metus lagerio. Po 12 
su puse metų už kiekvieną apsakymą.

Tiek pat buvo atseikėta ir kitiems 
dviems plunksnos broliams, kažkodėl 
"sujungtiems“ į vieną bylą. Vertėjui ir 
žurnalistui Eduardui Viskantai tiek 
buvo "atlyginta“ už darbą korektoriu
mi okupantų spaudoje, o poetui ir žur
nalistui Pranui Būdvyčiui - už kažko
kią alegorišką poemą, kur Drakonas 
rijo nacijos vaikus. Matyt, įžiūrėta 
užuomina į "neklystantį nacijų tėvą“. 
Lyg ir skirtingos buvo literatų "kal
tės“, ne vienu metu "padarytos“, o by
la ir bausmė buvo viena - 25 metai la
gerio.

Vėliau, bene 1952 metais, K. Jan
kauskui pavyko pasiųsti laišką tuome
tiniam TSRS rašytojų sąjungos vado
vui A. Fadejevui. Šis, ačiū Dievui, ne
liko abejingas kolegos skundui ir per
siuntė jį Sovietų Sąjungos generali
niam prokurorei. Netrukus į vieną iš 
gausių Kostromos srities lagerių, kur 
mišką kirto K. Jankauskas, atėjo ir 
"linksmesnė“ žinia: nuo "pilnos špū- 
laitės“ (taip žargonu buvo vadinamas 
nuosprendis 25 metams) buvo "nuvy
niota“ 15 metų. Liko dar 10 ilgų ir be
prasmiškų, kančios ir pažeminimo 
metų.

Rašytojas nebuvo tardomas "nau
dojant jėgą“, atseit, mušamas ir kanki
namas, bet praėjo kalėjimą ir įvairaus 
režimo lagerius. Daugiausia kirto miš
ką. Jis ligi šiol su jumoru pasakoja 
apie tuos šimtus kubinių metrų medie
nos, kurią su nelaimės draugais sukro
vė į pulmanus ir išsiuntė į... Angliją. 
Rašytojui vis dar knieti pamatyti tuos 
namus, baldus ar pastatus, suręstus iš 

jo nuverstų, genėtų, nužievintų ir 
pjaustytų rąstų.

Visokių būta valandų. Apie jas 
vaizdingai ir išsamiai savo knygose 
pasakojo ne vienas buvęs kalinys ar 
tremtinys. K. Jankauskas laimingiau
siomis laiko valandas, kada jis, po 
sunkios katorginio darbo dienos grįžęs 
į lagerį, rasdavo kur nuošalesnę vietą, 
užsikniaubdavo ant šiurkštaus stalo 
kampo ir pieštuko nuolauža rašydavo 
apsakymus. Tiesa, jie kone visi turi 
paantraštę "pasaka", bet tai tik prižiū
rėtojų akims apdumti, jeigu šie juos 
rastų. Mat, rašymas dažnai karceriu 
"kvepėdavo“. Vogčiomis rašydavo, 
Ezopo kalba, vengdamas aštresnių žo
džių ir vaizdų, kad rašymu bėdos sau 
ir kitiems neužtrauktų. Jo apsakymų 
veikėjai, kaip ir anksčiau, gerokai 
keistuoliai ir svajotojai, nusivylę inte
ligentai. bėgantys iš sugadinto miesto 
į sveiko kaimo aplinką, į darbininkų 
tarpą. Suprantama, jie - ne kaliniai, o 
laisvi žmonės. Mylintys, abejojantys, 
paikiojantys, neapsaugoti nuo gyveni
mo smūgių, bet ir džiaugsmui nesveti
mi. Apsakymų, vaizduojančių tiesiog 
Gulagą, tarp "lagerinių apsakymų“ 
nedaug. O tokių apsakymų K. Jan
kauskas parašė lygiai 25. Kiekvienam 
numatytam įkalinimo metui po apsa
kymą. Ir visi jie buvo išsiųsti į Kauną, 
žmonai. Ir visi pasiekė adresatę. Net 
tas, kurį jis pasiuntė pulmanu, įspraus
tą tarp rąstų. Mediena į Angliją buvo 
siunčiama per Klaipėdą. Pulmaną 
iškrovęs geras klaipėdietis rado voką 
ir pasiuntė nurodytu adresu. Visi tie 
apsakymai buvo išsaugoti, ir kone 
visus juos dabar galima rasti knygoje 
"Dvi galaktikos“.

Mirus Stalinui gyvenimas Gulage 
kiek palengvėjo, sužibo laisvės viltis. 
1955 metais K. Jankauskas grįžo į 
Kauną. Kaip amnestuotas. Vadinasi, 
jo buvo tik pasigailėta, "kaltė“ liko...

O "amnestuotam" nelengva buvo 
grįžti į aktyvų literatūrinį procesą. 
Niekas neskubėjo grąžinti jam rašyto
jų sąjungos nario bilietą. Bet argi bi
lietas rašo? Tiesa, 1959 metais, pasi
naudojus chruščioviniu "atlydžiu", 
senų pažinčių dėka (leidykloje dar ne 
visi pamiršo savo reiklųjį kolegą) K. 
Jankauskui pavyko išleisti apsakymą 
ir apysakų knygą "Krito kaštonai“, bet 
po to vėl... tremtis. Šį kartą vidinė, bet 
vėl... 25 metams. Literatūros istorikų 
įkeltas į dekadentų lentyną, apšauktas 
neoromantiku, impresionistų, estetu, 
hamsunistu, nuo pat kūrybinio darbo 
pradžios pritapusiu prie tos grupės 
rašytojų, kurie stengėsi eiti modernis
tiniu keliu, K. Jankauskas toliau buvo 
"ribojamas ideologijos ir nekritiško 
požiūrio į tikrovę“. O tokie rašytojai 
anuo metu laisvai rašyti galėjo tik... į 
stalčių.

"Amnestuotasis“ rašytojas, matyt, 
taip ir darė, kadangi lygiai po 25 metų 
(lemtis!) skaitytojai pagaliau gavo 
naują jo knygą "Stogas ir žvaigždėtas 
dangus“. Joje po daugeliu apysakų ir 
apsakymų - priverstinės tremties da
tos. O kad kaip nors gyventų, ėmėsi 
tvarkyti Kauno 13-sios vidurinės mo
kyklos biblioteką. Dirbo čia ištisą

Rašytojas Kazys Jankauskas. Algimanto Žižiuno nuotr.

dešimtmetį, iki pavėluotos pensijos. 
Dar šį tą vertė. 1988 metais išėjo 
nauja knyga "Ne pirmas karias". Pa
vadino ją romanu. Iš pirmos knygos 
buvo aišku, kad autorius pasišovęs at
skleisti mūsų neramaus, kruvino ir sū
kuringo amžiaus plačią panoramą. 
Abi knygos buvo dedikuotos "Žmonai 
- ilgo gyvenimo palydovei ir narsiai 
giedrių dienų draugei“. Jai skirtas ne 
vienas šios stambios apimties kūrinio 
puslapis.

Prieš keletą metų mirusi Aleksand
ra Jankauskienė, iš profesijos vaisti
ninkė, kaip ir kitos "liaudies priešų“ 
žmonos, verta ištisos epopėjos. Jos, 
moters su pakirsta sveikata, narsa ir 
pasiaukojimas - beribiai. Likusi su 
dviem vaikais, ji sugebėjo juos ne tik į 
žmones išleisti (vyresnysis sūnus taps 
mokslo daktaru), ne tik kalinčiu vyru 
pasirūpinti, bet ir jo kūrybą išsaugoti. 
Jos dėka ir išleista knyga "Dvi galak
tikos“, į kurią sudėta 18 jos išsaugotų 
"lagerio apsakymų.“

Kitos dvi knygos irgi buvo parašy
tos prieš penketą meti), bet tik šiomis 
dienomis pasirodė knygynų vitrinose. 
Abi jos sudėtos į vieną tomą. Kalta 
mūsų leidybinė elgetystė.

Trilogija - vadinu taip, kaip ji buvo 
sugalvota - tai mūsų audringo, kančių 
ir nužmoginimo sklidino amžiaus 
metraštis, kurį autorius rašo Jonio Pul
kaus vardu. Tarp knygos veikėjų - rea
lūs žmonės, mūsų tautai plačiai žino
mo rašytojai - A. Gricius, J. Grušas, 
H. Radauskas, P. Cvirka, A. Churgi
nas, V. Katilius, o taip pat K. Binkis, 
V. Krėvė, B. Sruoga ir daugelis kitų. 
Romanas sklidinas mūsų amžiaus 
realijų, labai reikšmingų tik autoriui. 

bet visai lietuvių tautai. K. Jankauskui 
teko gyventi lemtingų kataklizmų me
tu, kai keitėsi santvarkos, ideologijos, 
vadai, diktatoriai, apsišaukėliai. O ra
šytojas nebuvo tik pasyvus tų įvykių 
stebėtojas, bet aktyvus jų dalyvis, 
jutęs juos ir kūnu, ir siela.

Rašytojas kažkada yra sakęs, kad 
šią knygą jis laikąs svarbiausiu savo 
kūriniu ir todėl rašęs ją taip, kad tai 
būtų ne memuarai, ne publicistika, o 
tikra Literatūra.

Beje, viską, ką čia pasakojau, apra
šė pats autorius. Jis man pasakojo visa 
tai anksčiau, ir maniau, kad tai bus 
įdomu skaitytojams, gyvenusiems to
liau nuo gimtųjų namų, nepatyrusiems 
tokios savivalės ir paniekinimo. Be to, 
ir knyga juos, matyt, pasieks ne taip 
greit.

...Baigdamas šį' rašinį, negaliu ne
pacituoti dar vieno dokumento - ma
žos kronikos žinutės, kad LTSR 
Aukščiausiojo teismo plenumas pra
neša išnagrinėjęs bylas, kuriose buvo 
nepagrįstai nuteisti žinomi Lietuvos 
kultūros veikėjai - rašytojai Kazys 
Jankauskas, Juozas Keliuotis, Pranas 
Būdvytis, vertėjas Eduardas Viskanta. 
Informuojama, kad jie visiškai reabili
tuojami. Viso 10 eilučių - po pustre
čios kiekvienam. Tai buvo prasidėjus 
atgimimui, bene 1988 metais. Juozas 
Keliuotis ir Pranas Būdvytis reabili
tuoti po mirties.

O Eduardas Viskanta, pernai at
šventęs 90-tąjį gimtadienį, ir Kazys 
Jankauskas - irgi iš pirmojo Lietuvos 
rašytojų senjorų - gimusių pirmajame 
šio amžiaus dešimtmetyje - penke
tuko, dar tvirtai laiko plunksną.

Petras Keidošius

Kelis vakares Vilniuje, Meninin- aktorių) - W. Shakespeare'o vėlyvoji 
kų rūmų kieme, buvo rodomas ben- pjesė "Cimbelinas“. Buvo įdomu jau 
dras Europos universitetų teatrų vien todėl, kad šis kūrinys yra mažai 
spektaklis (dalyvavo apie šimtas žinomas mūsų žiūrovams - neskaity-

Penkiakalbis ’’Cimbelinas“ Vilniuje
tas ir nematytas. Idėja pastatyti bendrą 
spektaklį gimė Bezansono universitete 
1992 m., kur tų metų balandžio mė
nesį buvo susirinkę šešių universitetų 
teatrų, kurie dalyvauja šiame projekte, 
vadovai - iš Prancūzijos, Italijos, Bel
gijos, Anglijos, Rumunijos ir Lietu
vos. Pjesė buvo išskirstyta dalimis ir 
palikta kiekvieno teatro režisieriaus 
nuožiūrai - jokių nurodymų kaip, ko
kiu būdu statyti, kaip interpretuoti. Vi
siška improvizacijos laisvė kiek nu
gąsdino konservatyviuosius lietuvius, 
bet vis dėlto Vilniaus universiteto 
filologai-aktoriai, ruošiami Senamies
čio teatrui, sugebėjo kažką parodyti, 
įpinti į šekspyrišką pjesę lietuvišką 
kalbą, sutartines, klumpes, deivę Lai
mą, etc. Jiems vadovavo režisieriai V.

Limantas ir A. Savickaitė.
Kaip teigia šio projekto koordina

torius režisierius Francais Rodinsonas 
(Prancūzija), "Cimbelinas“ pastatytas 
Europos šalių jungimosi proga. Todėl 
jis penkiakalbis, margas, studentiškai 
žaismingas, bet gal kiek per ilgas - 
trunka tris valandas. "Cimbelinas" - 
ekstravagancijds ir eksceso pjesė - 
apie meilę ir neapykantą, ištikimybę ir 
išdavystę, žmonių ir tautų kariaujantį 
pasaulį, kuriam reikia susitaikymo, 
tiesos ir atlaidumo. Siužetas nuo britų 
ir Romos kovų, Bokačo novelių, škotų 
folkloro, senosios Anglijos peršoka 
prie šiandienos aktualijų - žemės, dan
gaus ir pragaro šiuolaikiniame gyven
ime. Sunku susigaudyti anglų, prancū
zų, rumunų, italų, lietuvių kalbų su

maištyje, bet mes juk už Europą be 
sienų ir apribojimų. Turbūt visi stu
dentai supranta vienas kitą, jučlab 
kad skamba muzika - visiems žino
mas "Pink Floyd“ motyvas.

"Cimbelinas“ po paskutinių re
peticijų liepos vidury Benzansone 
nuo liepos 23 d. keliauja po Europą - 
į kiekvieną miestą, kurio teatras da
lyvauja projekte. Tiesa, lietuviai taip 
ir nespėjo į repeticijas - pavėluotai 
išduotos vizos išsklaidė iliuziją apie 
Europą be sienų. Bet vis dėlto kultū
rinis jos susivienijimas vyksta, gal 
kiek mėgėjiškai, bet tai kone pirma
sis toks grandiozinis bendras įvairių 
šalių piliečių projektas, kainavęs 25 
tūkst. JAV dolerių.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
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’’Vilnius tarp audrų“
Pernai liepos mėnesį Lietuvoje 

viešėjo Amerikoje gyvenusio ir miru
sio kraštiečio etnografo rašytojo Jero
nimo Cicėno (1909 07 24-1988 10 21) 
žmona Petronėlė Cicėnienė su savo 
dukra Raminta. Velionio našlė apsi
lankė Vilniaus tėviškėnų klube "Šven- 
čionija“. Šio susitikimo organizatorė 
buvo mūsų klubo kalbininkė, redak
torė Ema Vanagienė. Su viešnia susi
tikime dalyvavo kai kurie minėto klu
bo žmonės: mokytoja V. Pundienė, 
bibliotekininkė D. Minkauskienė, in
žinierius L. Gylys, istorikė mokytoja 
L. Kurtinienė, pensininkas S. Šarka, 
šių eilučių autorius bei kiti.

Mūsų viešnios vyras - gerai žino
mas prieškarinės Lietuvos etnografas, 
žurnalistas, gimęs mūsų krašte. Kilęs 
jis iš Geršvinės trijų ūkininkų viensė
džio, greta landšaftinio draustinio, vi
sai arti Dysnykščio ir Dysnų ežerų bei 
upės. Jeronimas Cicėnas, kaip ir jo 
gimnazijos bendraklasis profesorius 
Povilas Čibiras, laikė save ignaliniečių
- švenčioniškiečiu, dar tiksliau, daugė- 
liškėnu. Jo dėdė buvo garsus mūsų 
krašte kunigas, patriotas, lietuvybės 
žadintojas Jonas Burba, daug nuvei
kęs tautos savimonės gaivinimui bei 
dvasinės kultūros plėtrai. Savo straips
niuose, o taip pat radijo laidose, kny
gose bei leisdamas laikraščius ir pats 
juose rašydamas J. Cicėnas gvildeno 
bei vaizdavo Vilniaus krašto žmonių 
patirtus sunkius tarpukario išgyveni
mus. Tie mūsų tėvų ir brolių išgyveni
mai iš tiesų buvo nelengvi. Juos čia 
negailestingai skriaudė, niokojo, že
mino, kankino ir žudė visokio plauko 
atėjūnai, grobikai. J. Cicėnas pats visa 
tai matė savo akimis ir iškentėjo savą
ja širdimi.

Jau pasitraukęs į Ameriką, žymiai 
vėliau parašė autentiškais faktais pa-' 
grįstą ir vertingą knygą įsidėmėtinu 
pavadinimu "Vilnius tarp audrų". Jo 
liudijimų paneigti neįmanoma, nes jie
- gyvas to meto metraštis, papildantis 
negausią ano laikotarpio istorinę lite
ratūrą. Autorius knygoje gyvai vaiz
duoja tikrus istorinius bei kasdienio 
žmonių gyvenimo įvykius.

Knyga "Vilnius tarp audrų“ pirmą 
kartą išleista 1953 m. Čikagoje 1000 
egz. tiražu. Berods, mūsuose ją anks
čiau buvo skaitęs vos vienas kitas, 
kaip, tarkime, J. Cicėno kolega K. 
Umbražiūnas, I. Šimelionis, buvę 
tremtiniai, senieji vilniečiai.

Knygos nauja laida Lietuvoje rūpi
nosi ir mūsų viešnia Petronėlė Cicė
nienė bei Izidorius Šimelionis. "Vil
nius tarp audrų“ išėjo šiemet. J. Cicė
no knyga vertinga tuo, kad leidžia 
skaitytojui geriau suvokti to meto mū
sų kaimynų imperialistines, didžiatau- 
tinio šovinizmo užmačias, agresyvius 
veiksmus, kurie objektyviai sąlygojo 
mažesnių (skaičiumi) tautų paver
gimą, jų kultūros užgožimą bei žlug
dymą. Kraštiečio autentiški prisimini

Žurnalistų atsakomybė
Vatikane vyko susitikimas 

"Šeimos teisės ir komunikacijos 
priemonės“. Jį surengė Popiežinė 
Socialinės Komunikacijos Taryba 
ir Popiežinė Šeimos Taryba. Pas
kelbtoje baigiamojoje deklaracijo
je pirmiausia pabrėžiama, jog vie
na svarbiausių masinės komunika
cijos priemonių pareigų yra padėti 
šeimai siekti savo prigimtinių 
tikslų ir sėkmingai atlikti savo už
duotis. Komunikacijos priemonės 
- spauda, radijas, televizija - neturi 
teisės kėsintis į šeimas, neturi tei
sės savo turiniu žeminti žmogaus, 
pirmiausia moters, orumo, neturi 
teisės kėsintis į šeimos neišardo
mumą. Antra vertus, rašoma bai
giamojoje deklaracijoje, šeimoms, 
ypač krikščioniškoms šeimoms, 
spauda, radijas ir televizija turi 
padėti krikščioniškai auklėti vai
kus. Pirmiausia valstybinės radijo 
ir televizijos stotys turi dalį savo 
transliacijų laiko rezervuoti religi
nio turinio programoms. Be to, vi
soje per masinės komunikacijos 

mai vertingi vaizduojamų istorinių 
įvykių konkretumu, to meto aktualijų 
atskleidimu bei objektyvia istorine 
autoriaus pozicija.

Tik vienas pavyzdys iš tos knygos. 
Štai kaip reagavo anų dienų Lydos 
apskrities mokyklų inspektorius, per
skaitęs Vygonių ir Smūginių gyvento
jų prašymą įsteigti lietuvišką mokyk
lą: "Esate banditai, Kauno agitatoriai, 
bolševikai. Reikalaujate to, ko nebuvo 
ir nebus... Kaip žiedas peržydėjęs nu
krinta, taip iš lietuviško mokslo jokios 
naudos nėra. Kaip vėjas paskui save 
nepalieka pėdsako, taip lietuvių kal
bos čia pėdsako nebeliks“. (75 psl.). 
Bet panašaus raugo bumotojų prana
šystės neišsipildė.

Ši knyga taip pat leidžia giliau su
vokti ir atskleisti dabartinių autono
mijų kūrimo gaivalų ir visokio plauko 
jedinstvininkų užmačias bei tikruosius 
jų kėslus, pavojų Lietuvos valstybei. 
Svarbu pabrėžti dar ir tai, kad J. Cicė
no pateiktas istorinis paveikslas aiškiai 
byloja apie tokios kurstytojiškos, pra
gaištingos nacionalinio egoizmo poli
tikos bergždumą, atskleidžia šio kraš
to žmonių dirbtinio supriešinimo pa
vojus, jų šaknis.

Naudodamasis proga, noriu pas
kelbti, kad prieš kurį laiką "Švenčioni
jos“ klubo ir Švenčionėlių vidurinės 
mokyklos susitikime buvo priimtas 
kreipimasis į Švenčionių rajono visuo
menę bei deputatus,* kuriame neprita
riama lenkų mažumos, gyvenančios 
Švenčionyse, prašymui suteikti dabar
tinei Partizanų gatvei Švenčionyse ki
tą, Žvirkos, pavadinimą. "Tai, kad šis 
asmuo kurį laiką čia gyveno, dar ne
reiškia jo nuopelnų šiam kraštui, - sa
koma kreipimesi.- Manome, jog 
Švenčionijos kraštas ir jo žmonės nėra 
pamiršę brutalaus ir žiauraus nutauti
nimo įrengimo, vykusio lenkų okupa
cijos metu šiame Lietuvos krašte/...) 
Manome, kad gatvės pavadinamos 
vardais tų žmonių, kurie iš tikrųjų yra 
nemaža nuveikę krašto labui.“ Šią 
mūsų nuostatą remia ir palaiko "Vilni
jos“ draugija, visuomeninė Rytų Lie
tuvos reikalų taryba.

Norėdami pagerbti mūsų mielą 
tautietę P. Cicėnienę, priminti jos in
dėlį drauge su velioniu vyru į Lietuvos 
kultūrą, norėtume atspausdinti jos 
laišką, rašytą D. Minkauskienės vardu 
mūsų klubui. Tikimės, jog Petrutė Ci
cėnienė neužsirūstins dėl šio jos šiek 
tiek patrumpinto laiško kraštiečiams 
publikavimo bei nežymaus jo redaga
vimo. Dėkojame jai už laišką ir tiki
mės Šiemet aplankyti mums artimo 
kraštiečio gimtinę - Geršvinės vien
sėdį. Ateityje bandysime kaip nors pa
žymėti tą visiems mums brangią tė
viškėno J. Cicėno gimtąją vietą. Jo 
darbai, ypač knyga "Vilnius tarp aud
rų“, verti didžiausios pagarbos.

Nikodemas Juršėnas
"Švenčionijos" klubo pirmininkas 

priemones skelbiamoje informaci
joje neturi būti vietos išpuoliams 
prieš krikščionių tikėjimo tiesas ir 
doros dėsnius.

Susitikimo "Šeimos teisės ir 
komunikacijos priemonės“ baigia
mojoje deklaracijoje taip pat pa
teikiami kai kurių anksčiau pra
vestų sociologinių apklausų duo>- 
menys. Štai, pavyzdžiui, Jungtinė
se Amerikos Valstijose smurto 
scenas vaizduoja net 70 procentų 
per televiziją rodomų multiplika
cinių filmų vaikams; vaikai per 8 
pirmuosius gyvenimo metus tele
vizijoje pamato 15 tūkstančių 
žmogžudystės scenų/

Deklaracijoje pabrėžiama, kad 
nors ir masinės komunikacijos 
priemones privalo saistyti doros 
dėsniai bei atitinkami įstatymai, 
vis dėlto pagrindinė atsakomybė 
tenka pačioms šeimoms. Ne radi
jas ir televizija juk auklėja naująją 
kartą, o susipratę ir atsakingi tė
vai.

• Vatikano radijas

’’Tėvynės ilgesys mus graužė kaip pikčiausias 
vėžys“

Esu Jums dėkinga už parodytą 
vilnietišką nuoširdumą. Drauge atsi
prašau, kad negalėjau plačiau papa
sakoti apie mano a. a. vyrą Jeronimą. 
Man tai pati graudžiausia tema, ypač 
sugrįžus į Vilnių be jo. Mano pasą
monėje Vilnius ir Jeronimas nedalo
mi. Abu taip glaudžiai susiją su ma
no jaunyste, su geriausiomis viltimis 
į ateitį.

Viltys ir svajonės sudužo, kai 
antroji sovietų okupacija artėjo prie 
Vilniaus. 1944 m. liepos 2 d. su vie- 
nerių metų dukryte Raminta turėjo
me palikti mūsų brangią Tėvynę. Ti
kėjomės, kad karo audra praeis ir 
grįšime namo. Nė blogiausiame sap
ne nesapnavome, kad likimas mus 
nublokš iš gimtosios žemės nesugrįž
tamai...

Karo audra praėjo, bet grįžimo 
viltys skaudžiai apvylė. Grįžti į mirtį 
ar į Sibiro taigas nebuvo prasmės.

Karui pasibaigus mus, kurie atsi
sakėme grįžti į pavergtą tėvynę, įkur
dino Vokietijos stovyklose.

Jeronimas tuojau sumanė leisti 
stovyklos laikraštėlį. Tuo metu buvo 
labai sunku gauti popieriaus, bet už 
cigaretes (jų duodavo stovykloje prie 
savaitinio davinio po 1 pakelį) pas 
vokiečius gaudavome.

Tokiu būdu Jeronimas tęsė savo 
mėgiamą darbą, ir taip šiek tiek galė
davome gausinti stovyklos maisto 
davinį. Jo "Kelyje tėvynėn“ laikraštė
lis išeidavo kas savaitę, bet kai ne
gaudavome popieriaus - kas dvi. Be 
nuolatinių žinių, Jeronimas jame ska
tino tautiečius nepalūžti ir nepasi
mesti svetimybių kryžkelėse, girtavi
me ir neviltyje.

Jeronimas buvo mėgiamas dėl pa
prastumo, nuoširdumo ir draugiš
kumo su visąis. Todėl sulaukdavome 
pagalbos iš daugelio žmonių. Mūsų 
stovykloje (anglų zonoje) buvo dau
giausia jauni vyrai, kuriuos vokiečiai 
buvo sugaudę darbams ir apkasų ka
simui. Jie buvo aprengti vokiečių ka
rių uniformomis ir po karo paimti į 
anglų nelaisvę. Su jais buvo lietuvis, 
pasišventęs kunigas Kireilis ir dakta
ras. Kunigui pavyko išsilaisvinti, ir 
jis atsirado mūsų stovykloje. Buvo 
labai suvargęs ir išbadėjęs. Anglams 
po karo patiems visko trūko ir todėl 
belaisvius tiesiog badu marino. Mūsų 
stovykloje buvo keletas šeimų, ku
rios buvo repatrijavę į Vokietiją, bet 
tie žmonės buvo puikūs Lietuvos pat
riotai. Vienas iš jų turėjo savo sunk
vežimį. Taip naktimis ir pradėjo iš- 
voginėti mūsų kareivėlius iš nelais
vės. Po poros mėnesių mūsų stovyk
lai teko daug aiškintis, kol anglai pa
tikėjo vadovų mintimis ir liudijimais, 
nes tuo metu Rusija dar buvo jų są
jungininkė, o vokiečiai - priešai. Tai
gi šie lietuviai, jų manymu, buvo ko
laborantai. Jeronimo laikraštėlis irgi 
buvo laikomas tokiu. Vėliau jis buvo 
uždraustas ir konfiskuojamas. Turėjo 
nuolat keisti poziciją. Jis privalėjo 
neberašyti nieko neigiamo apie 
Sovietų Sąjungą. Bet šiek tiek vėliau 
ėmė pūsti kiti vėjai.

Mūsų stovykloje buvo gausu ir 
inteligentijos. Mokytojai čia organi
zavo vaikams lietuviškas mokyklas. 
Gyvenimas bėgo, bet viltis grįžti į 
Tėvynę vis labiau nyko. Tėvynės il
gesys mus graužė kaip pikčiausias 
vėžys. Jeronimas nuolat .dirbo. Jis ra
šė į visus lietuviškus laikraščius, ku
rie tuomet buvo leidžiami Vokietijo
je. Tai vyko daugiausiai vokiečių zo
noje. Aš tapau jo nuolatine sekretore,

1993 m. liepos 31 d. Chicagos 
Kultūros centro rūmuose buvo pa
sirašyta Vilniaus ir Chicagos mies
tų bendradarbiavimo sutartis. Su
tartį pasirašė miestų merai Vytautas 
Jasulaitis ir Richard M. Daley. Tuo 
būdu prieš penkerius metus Chi- 
cago-Vilniaus draugystės komiteto

nes spausdinimo mašinėle jis niekuo
met nerašė, o jo rankraštį buvo ne
lengva perskaityti.

Vėliau pradėjome rūpintis emi
gracija. Viengungiams siūlė vykti dar
bams į Angliją, po to ir į Kanadą. Bet 
su šeimomis niekas nesiryžo kviestis. 
Vieną kartą pasitaikė proga ir mums 
išvykti į Kanadą, bet vėliau buvo atsa
kyta. Dėl to iš dalies džiaugėmės, nes 
tuo metu gavau iškvietimą į Ameriką.

Tuomet iš Amerikos buvo atskridę 
studentai, norintys studijuoti vokiečių 
universitetuose. Lėktuvai grįždami pa
gal susitarimus priimdavo žydus, no
rinčius skirsti į Ameriką. Kadangi žy
dai nedrįso grįžti, tai mes visai netikė
tai gavome leidimą vykti į Ameriką. 
Mes skristi nebijojome, nes per daug 
buvome išvargę nuo stovyklų gyveni
mo. 1949 m. liepos 4 d. išlipome iš 
lėktuvo New Yorko aerodrome.

Pradžioje buvo labai sunku. Tais 
laikais Amerikoje buvo didelė krizė ir 
nedarbas. Mūsų globėjas niekur nega
lėjo rasti darbo Jeronimui. Mano tetos 
šeima jau buvo įsikūrusi Omahe. Ne- 
braskos valstijoje. Ji susitarė su vieti
niu lietuvių parapijos klebonu, ir šis 
greitai atsiuntė mums pinigų kelionei į 
Omahą.

Anuo metu Omaha buvo gyvulių 
skerdyklų miestas. Čia Jeronimas ga
vo darbą skerdykloje. Jau po metų ir 
aš pradėjau dirbti, bet kitos kompani
jos skerdykloje.

Jeronimas, nepaisant sunkaus dar
bo ir nuovargio, greitai pradėjo bend
radarbiauti spaudoje. Jis nuolat rašė 
Chicagos "Naujienose“, "Dienų ske
veldrose“, literatūros priede. Be to, jis 
rašydavo ir kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose.

Be to, jis rinko medžiagą savo už
sibrėžtam tikslui, t. y., norėjo parašyti 
knygą apie Vilniaus krašto lietuvių 
kančias ir kovas lenkų okupacijos me
tais. Tai jis darė po savojo tiesioginio 
darbo skerdyklose, nuo miego ati
trauktomis valandomis. 1953 m.jo 
knyga "Vilnius tarp audrų“ buvo ati
duota leidyklai. Knyga išleista 1953 
m. Čikagoje.

Ši knyga, tikiuosi, neužilgo atsiras 
Lietuvos knygynuose. Ją perskaitę pa
tys galėsite geriau pažinti šį Vilniaus 
krašto sūnų ir suvokti, jog man buvo 
taip sunku apie jį kalbėti. Jis gyveno 
meile savo Tėvynei, o ypač Vilniaus 
kraštui, meile savo šeimai,'meile čia 
gyvenantiems ir ten, tėvynėje, liku
siems. Jo brolis Jonas paguldė savo 
kaulus kažkur Sibire, brolis Valeras 
grįžo iš Šiaurės, bet greitai mirė gerk
lės vėžiu. Sesutė Apolonija Stragonie- 
nė taip pat sugrįžo, bet be sveikatos ir 
po kelių metų mirė. O mamutė, jo taip 
labai mylėta ir brangi, palikta viena 
namuose, vieniša ir mirė. Kas gali su

Pasirašyta Vilniaus ir Chicagos miestų
bendradarbiavimo sutartis

pradėtas darbas įgavo naują ko
kybę, į aktyvią veiklą įtraukiamos 
Vilniaus ir Chicagos municipalinės 
institucijos.

Turinčius pasiūlymų, kaip nau
dingiausiai išnaudoti užsimezgu
sius oficialius ryšius tarp šių, lietu
viams svarbiausių, miestų ar norin

skaičiuoti tą gilų skausmą, kurį žmo
gus būna priverstas per savo gyveni
mą patirti savo kūnu ir siela.

1955 m. Jeronimas išleido knygą 
"Omahos lietuviai“. Ji apima ir lietu
vių kūrimosi pradžią šiame mieste. 
Lietuvių kolonija čia atsirado 1901 
metais. Joje vaizduojamas sunkus 
kūrimosi laikotarpis, kurį pergyveno 
mūsų pirmieji broliai ir sesės, palikę 
savo Tėvyhę. Dalis iš jų nutautėjo, 
bet didžiuma išliko tvirtais lietuviais. 
Jų dauguma padėjo atsikuriančiai 
mūsų krašto nepriklausomybei 1918 
metais.

Vėliau sekė antrasis lietuvių ant
plūdis. Tai jau buvo po 1945 metų. 
Čia rašoma apie mūsų kartos lietuvy
bės žadinimą, angliškai kalbanti 
visuomenė supažindinama su mūsų 
tautos kančiomis.

Jeronimas yra gavęs literatūros 
premiją už savo kūrybą. Dabar nega
liu prisiminti premijos gavimo metų.

Jei ne sunki ir per ankstyva liga, 
užklupusi šį darbštų ir kūrybingą 
žmogų, būtų nuveikęs savo Tėvynės 
labui daug daugiau. Mano vyras su
sirgo Parkinsono liga 1966 metais. 
Tų pačių metų pavasarį buvo užda
ryta jo skerdykla. Tuo metu jis dar 
nesirgo. Kadangi tuomet jis dar netu
rėjo pakankamo darbo stažo, tai ne
teko ligos draudimo. Laimė, kad aš 
dirbau kitoje skerdykloje, ir mano 
draudimas apmokėjo kelionės išlai
das. Vaistai ir gydymas Amerikoje 
negailestingai brangūs.

1968 metais uždare ir mano sker
dyklą. Todėl mes buvome priversti 
persikelti, nes negalėjau netekti dar
bo. Be ligonio dar auginome maža
metį sūnų.

Taip ir atsiradome šiame lowos 
valstijos mieste.

Pradžioje Jeronimo liga dar nebu
vo taip varginanti, bet su metais vis 
sunkėjo. Rašyti jam jau nesisekė ir 
dėl to jis sielojosi, o 1979 m. pavasa
rį net gavo širdies priepuolį. Vėliau 
jo liga smarkiai progresavo. Bet čia 
nelaimėje laimė. Mano skerdykla 
taip pat užsidarė, ir aš galėjau išeiti į 
ankstyvą pensiją. Tada jau Jeroni
mui buvo reikalinga nuolatinė prie
žiūra. Tai mane džiugino, nes sam
dyti žmogų prižiūrėti ligonį buvo ne
įmanoma. Aš jį slaugiau iki jo pas
kutinės šios žemiškos kelionės. Porą 
paskutinių metų jau turėjau pagalbi
ninką, nes viena negalėjau nei iš
prausti, nei kilnoti.

1993 m. spalio 21 d. sueis 5 metai 
nuo jo mirties. Man buvo be galo 
sunku atsiskirti nuo žmogaus, kuris 
buvo neatskiriamas gyvenimo paly
dovas ištisus 47 metus. Kartu džiau
gėmės, kartu liūdėjome. Tie ilgos li
gos metai dar labiau mus suartino, 
mums daugiau netrukdė darbas. Tie
sa, aš labai pasigesdavau mūsų pasi
kalbėjimų, nes jam jau nesisekė riš
liai reikšti mintis, bet jis mane su
prasdavo.

Sakoma, kad laikas gydo žaizdas. 
Gal ir tiesa, bet tik iš dalies. Širdies 
gilumoje pasiliko didžiulė tuštuma. 
Taip atsitiko su manimi Vilniuje. Ta 
tuštuma, esanti mano širdyje, yra 
sunkiai pakeliama...

Baigdama dar kartą dėkoju už Jū
sų visų nuoširdumą, už puikų pri
ėmimą, ir drauge atsiprašau, kad ne
sugebėjau valdyti savo jausmų. Ti
kiuosi, mane suprasit ir pateisinsit.

Petrutė Cicėnienė 
USA 

čius dalyvauti konkrečioje veikloje, 
prašome kreiptis į Chicagos-Vil- 
niaus draugystės komiteto pir
mininką Stanley Balzeką.

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago,
TL 60629 (312) 582-6500.
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Pagerbtas istoriko Adolfo Šapokos 
atminimas Kaimas vis dar kryžkelėje

Grybeliuose, netoli Utenos, nebėra 
namų, kur gyveno Šapokų šeima, ku
riuose 1906 m. vasario 13 d. gimė ant
rasis jų sūnus Adolfas.

Šiemet rugpjūčio 15-ąją daug 
žmonių susirinko į tą vietą, kad prisi
mintų žymųjį Lietuvos istorijos met
raštininką. Jo atminimui pastatytas di
delis stogastulpis, sukurtas liaudies 
meistro Prano Kaziūno. Ąžuolą meist
rui Dubingių miškuose surado Utenos 
urėdijos vyrai. Statė ir aplinką tvarkė 
AB "Utesta“, Utenos valstybinės kelių 
statybos ir melioracijos statybos val
dybos žmonės kiti savanoriai, kuriuos 
sutelkė A. Šapokos paminklo statybos 
komitetas, vadovaujamas A. Telksnio.

Stogastulpį pašventino ir kalbą pa
sakė Utenos dekanas P. Adomonis. 
Kalbėjo Lietuvos Seimo nariai profe
sorius V. Landsbergis ir rašytojas S. 
Šaltenis, Kultūros ir švietimo ministro 
pavaduotojas V. Balčiūnas, Istorijos 
instituto direktorius A. Tyla, Adolfo 
Šapokos sūnėnas A. Šapoka, Utenos 
rajono valdybos pirmininko pavaduo
tojas P. Galiauskas, istorijos mokyto
jas V. Eismantas, liaudies meistras P. 
Kaziūnas.

Rezistentų susitikimas Ariogaloje
Iš visos Lietuvos tremtiniai, politi

niai kaliniai ir rezistencijos dalyviai 
rugpjūčio 7 d. skubėjo į Ariogalą, kur 
surengta Gynėjų diena. Pirmiausia su
sirinkusieji, o jų buvo keletas tūkstan
čių, atėjo į Ariogalos kapines. Šlamant 
tautinėms ir daugelio rajonų tremtinių 
vėliavoms, buvo padėta gėlių, vainikų, 
uždegtos žvakės prie paminklo kanki
niams. Po to eisena pasuko prie parti
zanams skirtos koplyčios, kur buvo 
pagerbtas jų atminimas. Greta koply
čios yra partizanų, perlaidotų atgimi
mo metais, kapai, ant jų padėta gėlių. 
Ariogalos bažnyčioje už mirusius ir 
gyvus tremtinius bei partizanus šv. 
Mišias aukojo Ariogalos klebonas. 
Lietuvos kariuomenės vyriausiasis ka
pelionas monsinjoras Alfonsas Sva
rinskas savo pamoksle pažymėjo, kad 
dabar ypač reikia budėti dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, jis ragino visus 
dirbti Lietuvos labui.

Po šv. Mišių susirinkusieji pa
traukė į gražų Dubysos slėnį, kur ne
paisydami lietaus išklausė Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
prezidento Balio Gajausko kalbos. Jis 
pasveikino susirinkusius ir priminė, 
kad Lietuva šiandien vėl stovi kryžke

Mirė Pranas Ožinskas
Lietuvos garbės konsulas Ar

gentinoje Algis Rastauskas prane
šė, kad Buenos Airėse, eidamas 
87-uosius metus, mirė šios šalies 
lietuvių kultūros veikėjas, ilgame
tis "Argentinos lietuvių balso“ 
leidėjas ir redaktorius Pranas 
Ožinskas.

Pranas Ožinskas gimė 1907 m. 
vasario 11 d. Šiauliuose, augo de
šimties vaikų šeimoje. Dirbo, nuo

Kaune atidarytas pirmasis Lietuvoje profesionalus būrimo salonas. 
Salonų įkūrė Liudmila Petrenko, subūrusi profesionalias būrėjas Kaune, 
netrukus žada tokias paslaugas teikti ir Vilniuje. Čia atėjusieji gali 
sužinoti savo laimę iš kortų, iš delno ar net iš kavos tirščių. Būrėjų galima 
išsikviesti ir į namus. Klientų anonimiškumas garantuojamas.

Ką rodo delnas. Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Buvo prisiminti istorijos daktaro 
Adolfo Šapokos darbai. Pabrėžta, kad 
kiekvienas jo veikalų - ’’Lietuva ir 
Lenkija Jogailos laikais", ’’Lietuva ir 
Lenkija po 1569 m. Liublino unijos“, 
"Senasis Vilnius" ir kiti - tebėra aktua
lūs ir padeda daug ką suvokti visiems, 
kas nori išsiaiškinti ir suprasti praeitį. 
1944 metais nuo raudonojo teroro su 
šeima pasitraukęs iš Lietuvos į pabė
gėlių stovyklą Vokietijoje Adolfas Ša
poka kasmet rašė po 15-20 straipsnių. 
Nuo 1949 m. iki pat mirties Toronte 
dirbdamas vyriausiuoju "Tėviškės 
žiburių“ redaktoriumi jis nepamiršo ir 
istorijos temos. Vis dėlto labiausiai 
Adolfą Šapoką išgarsino 1936 metais 
išleista "Lietuvos istorija“, kurios 
bendraautoris ir redaktorius jis buvo. 
“Kai Lietuvos istorija buvo paniekin
ta, draudžiama, neigiama, iškraipoma, 
bandoma perrašyti arba neleidžiama 
parašyti, ta knyga buvo tiesos knyga", 
- sakė Grybeliuose Vytautas Lands
bergis, palygindamas šią knygą su J. 
Basanavičiaus "Aušra“.

Tą saulėtą sekmadienio pavakarę 
Grybeliuose dainavo A. Driuko vado
vaujamas tremtinių ansamblis.

lėje, sunku pasakyti, kur kraštą nuvai
ruos dabartiniai Lietuvos vadovai. To
dėl užgrūdinti kovose, kančiose ir 
varge tremtiniai, politiniai kaliniai, 
rezistencijos dalyviai turi saugoti Lie
tuvos nepriklausomybę. Lietuvių grį
žimo fondo vedėjas Vytautas Cinaus- 
kas savo kalboje pabrėžė, kad tremti
niai šiandien ne vieniši - juos remia ir 
užsienio valstybės. Raseinių tremtinių 
klubo "Garsas" pirmininkas Antanas 
Vizbaras kalbėjo apie tremtinių atei
ties uždavinius - būti vieningais ir ne
pasiduoti provokacijoms.

Tremtinius sveikino vietinės val
džios atstovai, šauliai, kurių gretos 
stovėjo susirinkimo metu. Jurbarko, 
Tauragės ir Vilkijos tremtinių chorai 
dainavo trerntinių ir lietuvių patrioti
nes dainas, renginio dalyvius linksmi
no dainininkai iš Kauno. Po to buvo 
bendra vakarienė, vaišinomės vieni ki
tų atsivežtais sumuštiniais. Ilgai netilo 
kalbos Dubysos slėnyje. Kai kurie 
tremtiniai susitiko po 30^K) metų ne
simatymo. Įspūdžių buvo daug.

• Kęstutis Balčiūnas 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos tarybos narys, 
Šilalės skyriaus pirmininkas

mažumės padėdamas šeimai.
1929 m. atvyko į Argentiną, 

kur aktyviai prisidėjo prie lietuvių 
išeivijos visuomeninio gyvenimo. 
Leido, o nuo 1973 m. redagavo 
"Argentinos lietuvių balsą“, 
įkurtą 1927 metais.

Pranas Ožinskas buvo kultūri
nių ryšių su okupuotąja Lietuva 
šalininkas, joje lankėsi keletą 
kartų.

- Jau kelinti metai mūsų 
kaime kažkas vyksta: vieni sako, 
jog reforma, kiti tą griežtai nei
gia, vieniems atrodo, kad žemė 
grąžinama teisėtiems savinin
kams, kitiems - atimama. Tad pir
mas klausimas - kas gi dabar kai
me augina duoną ?
■ - Lietuvos žemės ūkyje šiuo metu 
yra trys dariniai, gaminantys produk
ciją. Pirmiausia, tai ūkininkai, kurių 
yra apie 100 tūkstančių. Praėjusiais 
metais jie užėmė 18 procentų naud
menų, vidutinis ūkio dydis - 8 hek
tarai, gamino 9 procentus visos pro
dukcijos.

Kita grupė - 2-3 hektarų savininkai. 
Kitaip tariant, tai buvę kolūkiečiai, 
žemės ūkio darbininkai, kuriems 
paskirta ūkio žemė. Nors ir būtų keista, 
tačiau šie žmonės efektyviausiai nau
doja savo žemę, lyginant su ūki
ninkais, produkcijos gamina daugiau.

Trečia grupė - žemės ūkio bend
rovės. Jų padėtis skirtinga. Yra bend
rovių, kurios beveik nesuskilo, kurių 
ūkinė struktūra išliko. Jos, kiek tai 
įmanoma mūsų sąlygom, verčiasi 
neblogai, gamina nemažai produkci
jos, padeda vietos gyventojams ap
dirbti sklypus, teikia kitokias paslau
gas ir t. t.

Tačiau yra bendrovių, kurios iširo 
į keletą ar net kelioliką darinių. Taik
liausiai jų padėtį apibūdino akademi
kas A. Būdvytis: kai į kelias dalis su
traukomas sliekas, tai jis atauga, ta
čiau, kai į dalis supjaustomas dramb
lys, iš naujoji atgaivinti sunkoka. 
Šiaip ar taip, vakarykščiai ūkiai buvo 
ne kokie nors ideologiniai dariniai, o 
ūkiniai, kurie turėjo savo sistemą: 
gyvulių fermas, mechanines dirbtu
ves, pastatus. Ir kai toks stambus da
rinys be jokių ekonominių apskaičia
vimų buvo sudraskytas į dalis - vie
noje liko dirbtuvės, kitoje - tvartas, 
trečioje dar kas nors, - jis pradėjo 
merdėti. Daugelis susiskaidžiusių 
bendrovių sunkiai gyvuoja, irsta ir, 
ko gero, numirs.

Žodžiu, Lietuvos žemės ūkis, ku
ris dar ne taip seniai buvo neblogai 
išvystytas, dabar ilgam nublokštas at
gal. Ir jį pakelti bent iki buvusio lygio 
reikės labai daug lėšų bei pastangų.

- Prieš išeidamas atostogauti 
Seimas priėmė visą krūvą naujų 
dokumentų, koreguojančių anks
tesniąją žemės ūkio reformą. Ko
kia jų esmė?

- Senoji reforma buvo pradėta 
vykdyti be jokių ekonominių apskai
čiavimų, visai šaliai pritaikytas vie
nas mastelis. Reformatoriai visiems 
savininkams buvo pažadėję grąžinti 
žemę, nors jau iš anksto buvo matyti, 
kad tai neįmanoma. Štai ir išėjo, kad 
dabar į vieną lopinėlį žemės preten
duoja du, trys ar net keturi žmonės. 
Todėl, jei būtų tęsiama senoji refor
ma, žmonių susipriešinimas augtų. Šį 
procesą kuo skubiau reikėjo pradėti 
valdyti. Naujuosiuose dokumentuose 
tas ir mėginama daryti. Pagal juos, 
pirmenybė teikiama kaimo žmo
nėms, kurie turi galimybę žemę dirb
ti efektyviai. Jiems žemė natūra grą
žinama pirmiausia.

Taip pat išplečiama kompensavi
mo už žemę sistema, kad žmonės ga
lėtų pasirinkti, ką jiems imti: žemę ar 
pinigus, čekius, mišką, sklypą namo 
statybai ir 1.1. Žodžiu, žmonėms, ku
rie gyvena mieste ir neturi jokios ga
limybės greitai kaime įsikurti, pradėti 
ūkininkauti, siūloma nemažai kom
pensavimo būdų. Tas turėtų sušvel
ninti įtampą, kilusią dėl žemės da
lybų.

Kadangi žemė Lietuvai - vienas iš 
pagrindinių turtų, suprantama, visuo
menė suinteresuota, kad ji būtų nau
dojama efektyviai. Įstatyrrias numato 
tam tikras ekonomines sankcijas 
žmonėms, kurie nesirūpins žeme, 
apleis ją. Pavyzdžiui, jei dvejus 
metus žemė bus nenaudojama, ji

Pokalbis su Seimo Agrarinio komiteto pirmininku, 
žemės ūkio mokslų kandidatu Mykolu Pronckumi

galės būti paimama į valstybės fondą, 
išmokant savininkui kompensaciją.

- Ar jau nustatyta žemės kaina?
• Žemės kaina buvo nustatyta ir 

anksčiau, tačiau dabar, žinoma, ji nėra 
reali. O šiaip jau žemės kainą nustato 
rinka, o ne kokie nors įstatymai ar 
nutarimai. Dabar tokios rinkos Lie
tuvoje dar nėra, ji atsiras, kai bus daug1 
savininkų, kurių vieni žemę parduos, 
kiti - pirks.

Šiuo metu žemės pardavimas už
draustas: bijomasi, kad turtingi miesto 
žmonės, neturintys jokio ryšio su 
žeme, kol nėra jos realios kainos, gali 
supirkti didelius plotus ir pradėti 
spekuliuoti. Rudenį turėtume priimti 
Žemės bei Turto registro įstatymus, 
kurie turėtų padėti vystytis rinkos san
tykiams.

-104 tūkstančiai pretendentų 
jau atgavo žemę. Kaip Jums atro
do, kiek dar bus tokių žmonių?

- Iš viso buvo paduota per 500 
tūkstančių pareiškimų dėl žemės 
grąžinimo. Tačiau, išplėtus kompen
savimo formas, kai kurie žmonės gali 
apsigalvoti ir neprašyti žemės natūra. 
Tad kiek iš tiesų bus norinčių atgauti 
žemę, pasakyti sunku.

- Kokios perspektyvos susi
grąžinti žemę užsienyje gyvenan
tiems buvusiems savininkams?

- Žemė grąžinama tik Lietuvos 
Respublikos piliečiams. Iki rugsėjo 
dešimtosios pratęsėme prašymų pada
vimo laiką, nes nemažai žmonių 
ankstesnį terminą buvo praleidę. Žo
džiu, jei užsienyje gyvenantis Lie
tuvos pilietis nori atgauti žemę, jis turi 
atvykti į Lietuvą ir paduoti pareiš
kimą.

- Ar būta atvejų, kai užsienie
čiai norėjo atsiimti žemę ?

- Taip, tik didžioji jų dalis buvo ne 
Lietuvos piliečiai. Atsakymas vienas: 
pirmiausia reikia susitvarkyti pilie
tybės reikalus.

- Didelį triukšmą dėl Seimo 
daugumos priimtų agrarinių do
kumentų buvo sukėlusi opozicija. 
Ketino net kreiptis į tarptautinius 
ekspertus...

- Žinoma, opozicija gali ir kri
tikuoti, ir piktintis - tai jos teisė. Ta
čiau kartais viskas paverčiama nerim
tu politiniu žaidimu. O ir tarptautiniai 
ekspertai vargu ar ką gali padėti. Juk 
kiekviena šalis reformas vykdo atsi
žvelgdama į savo specifines sąlygas, 
tik ji žino, ko labiausiai trūksta. Eks
pertai gali tik patarti, pakonsultuoti. 
Beje, mūsų reformos pakeitimai pa
daryti atsižvelgiant į jų nuomones. Jei 
žemės netruktų ir jos galėtume duoti 
visiems norintiems, būtų kas kita, ta
čiau, deja, taip nėra.

- Lig šiol daugiausia kalbėjome 
apie grąžinamą žemę. Tačiau yra 
kita be galo svarbi ir šiuo metu itin 
aktuali tema - žemdirbių ekonomi
nės problemos. Prašyčiau šiek tiek 
apie jas.

- Esmė ta, kad žemdirbiai, beveik 
visus resursus pirkdami pasaulinėmis 
kainomis, už savo produkciją tegauna 
20-60 procentų tos kainos. Šis veiks
nys stabdo bet kokią ūkinę veiklą.

Kita problema - be galo vėluojan
tys perdirbimo įmonių atsiskaitymai 
su žemdirbiais. Kitaip tariant, produk
cija išauginta, atiduota, o pinigų - 
nėra. Štai dėl šių dviejų dalykų vyriau
sybė labiausiai kritikuojama, nors ne 
tik ji viena dėl to kalta. Pernai Lie
tuvos nacionalinis produktas sudarė 
tik 49 proc. 1989 m. lygio. Kitaip ta
riant, visko gaminome du kartus ma
žiau negu prieš trejus metus. Tad gali
ma įsivaizduoti, kokia šalies eko
nomikos, o kartu ir žemės ūkio būklė. 
O žemdirbiai tą junta labai skaudžiai.

- Tačiau nepanašu, kad Lietu
vai grėstų badas: parduotuvių len
tynos lūžta, mėsos, pieno kombi
natai net nežino, kur dėti produk
ciją. Žinoma, kainos - stulbina...

- Šiuo metu lietuviai priėjo tokią

ribą, kai daug kas negali normaliai 
maitintis. Daugelis produktų, kuriuos 
žmonės valgė anksčiau, dabar ne
įperkami. Todėl perprodukcija - dirb
tina.

Paskaičiuota, kad mėsos, pieno 
poreikis dabar sumažėjęs tris kartus. 
Vadinasi, žmonės tenkinasi skur
desnių maistu. Tai labai blogai, 
sakyčiau, mūsų tautos gėda, nes 
žmonės turi valgyti normaliai ir so
čiai. O jei taip būtų, produkcijos, 
kurią šiuo metu gaminame, nepa
kaktų. Palyginimui pasakysiu, jog 
anksčiau maitinomės normaliai ir dar 
į Rytus eksportuodavome apie 200 
tūkst. tonų mėsos bei daugiau kaip 
milijono tonų pieno produktų. Dabar, 
jei patys sočiai valgytume, apie jokį 
eksportą ir kalbos negalėtų būti.

Aš asmeniškai niekaip negaliu 
sutikti su "atpratinimo valgyti" politi
ka.

- Ar neatsitiks taip, jog mūsų 
kaime iš viso nebeliks duonos 
augintojų? Jau dabar jis gerokai 
"senas“, nes jaunimas labai ne
noriai eina į žemės ūkį.

- Klausimą formuluočiau kiek 
kitaip: ar reikia kaimui tiek žmonių, 
kiek jų yra šiandien? Daugelyje 
išsivysčiusių šalių žemės ūkyje dirba 
3-4-5 procentai gyventojų. Pas mus 
dirba 17 procentų, gyvena - apie 30. 
Viskas priklausys nuo to, kokį ūkį 
mes kursime. Jei tai bus labai smul
kus ūkis, paremtas primityviu rankų 
darbu, tuomet reikės daug žmonių. 
Tačiau labai abejoju, ar XXI amžiaus 
prieigose eisime tokiu keliu. Man 
atrodo, kad rinksimės kur kas našesnį 
ūkį. Tuomet reikės dirbančių jaunų 
žmonių. Tačiau tiek, kiek jų dabar 
gyvena kaime, gali nereikėti. Ką 
jiems pasiūlyti? Kol kas neaišku.

- O kada tas aiškumas paga
liau atsiras?

- Lig šiol neturime bendros 
Lietuvos ūkio vystymo programos. 
Todėl, kol nėra atsakymų į kardina
lius viso ūkio vystymo klausimus, 
kalbėti apie žemės ūkio perspektyvas 
labai sudėtinga. Jau kelis kartus vy
riausybėje vyko diskusija ar iš viso 
reikalingas Lietuvai žemės ūkis, ar 
ne? Kai kurių ministrų nuomone, 
nereikalingas, nes Vakaruose pakan
kamai daug produkcijos, kurią te
lieka parsivežti. Todėl esą į mūsų že
mės ūkį investuoti lėšų neapsimoka, 
tegu kapanojasi kaip išgali. O man 
neaiškus vienas dalykas: už ką pirk
sime tą produkciją? Jei turėtume 
aukso, deimantų kasyklas, pakanka
mai naftos, tai gal ir galėtume sau tą 
leisti. Tačiau teturime vieną turtą - 
žemę. Ir jei ją blogai išnaudosime, tai 
į ką tai panašu?

Taigi, nuo Nepriklausomybės at
gavimo iki šiol dar nėra atsakymų į 
pagrindinius klausimus. O juk vals
tybė galinga ne kokiais nors ideologi
niais šūkiais, bet savo ekonomika, 
žmonių gyvenimo gerove. Šiuo po
žiūriu mūsų padėtis gana tragiška.

- Ačiū už pokalbį.
Raimonda Ramelienė
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Švedai užkariauja Klaipėdą
Klaipėda - Lietuvos jūrų vartai į 

Europą ir pasaulį. Daugelio pasau
lio šalių laivai sustoja uoste, aplanko 
ne tiktai muziejus, kavines, restora
nus, bet ir mokyklas. Vienas tokių 
lankytinų objektų - K. Donelaičio vi
durinė mokykla. Vienintelė Klaipė
doje, kur vaikai jau nuo septynerių 
metų mokosi anglų kalbos. Ja dėsto
mi ir kai kurie dalykai. Kalbėt dėsto 
penkiolika mokytojų. Jie buvo išvykę 
į Kembridžą, Kaliforniją, Švediją. 
Aštuoniasdešimt septyntaisiais JA V 
organizuotame pasaulio vaikų sąsk
rydyje dalyvavo mokyklos mokslei
viai V. Bambalaitė ir T. Matukas. 
Atviro Lietuvos fondo bei kitų orga
nizacijų suruoštame konkurse sėk
mingai dalyvavo moksleivės K. Mi- 
kalčiutė, 1. Špėlytė, J. Butvilaitė, A. 
Žilevičiūtė ir kiti.

O pastaraisiais metais mokyklon 
koją įkėlė švedai. Tai pirmoji gimna
zija Lietuvoje, kurioje mokomasi šios 
šalies kalbos. Apie tai pasakoja K. 
Donelaičio vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja užsienio kal
boms ir gimnazijai Dalia Lomsar- 
gienė.

Devyniasdešimtieji. Birželis. At
siradus galimybei, mūsų mokyklos 
direktorius Romualdas Bloškys ir 
anglų kalbos mokytoja Kristina Po- 
ciuvienė vyksta i Švediją, kur orga
nizuotas Baltijos šalių ekologų semi
naras. Žinia, tuomet buvo toks paki
limas, visi rūpinomės Baltijos jūra, 
ją buvome apjuosę rankomis kaip 
mylimiausią daiktą. Juk vieną jūrą 
teturime! Kokia ji bus, toks bus ir 
mūsų gyvenimas!

Seminare - naujos pažintys, nauji 
draugai. Klaipėdiečiai susipažino su 
Karlskronos miesto Čapmano gim
nazijos mokytojais. Nors buvo vasa
ra - atostogų metas, bet biologijos 
mokytojas G. Svennson'as mielai ap
rodė gimnaziją, pakvietė svečius už
megzti draugystės ryšius.

Šeimininkų žodžiai nebuvo pa
leisti vėjais. Tų pačių metų spalio 
mėnesį Karlskronos mieste vyksta 
didelis Baltijos šalių pedagogų semi
naras - pažintis su Karlskronos mo
kyklomis. Į svečius pakviečiami ir 
penki mūsų mokyklos mokytojai. 
Karlskronos merijoje pasirašoma K. 
Donelaičio vidurinės mokyklos ir 
Čapmano gimnazijos bendradarbia
vimo sutartis ir planas. Sutartyje - 
daug patrauklių punktų, išskyrus vie
ną - švedų kalbos mokymą K. Done
laičio vidurinėje mokykloje. Tai at
rodė tik fantazija, nes tokios kalbos 
mokymas nenumajytas mūsų res
publikos švietimo ministerijos prog
ramoje.

Bet praėjo metai, ir padėtis pasi
keitė. K. Donelaičio vidurinės mo
kyklos bazėje atsikūrė Vytauto Di
džiojo gimnazija, kurios plane numa
tytas dviejų privalomų užsienio kal
bų - anglų ir vokiečių - mokymas, 
trečia kalba - laisvai pasirenkama. Ta 
laisvai pasirenkama kalba tapo šve
dų. Iš 52 gimnazistų tik du buvo pa
sirinkę rusų kalba, bet netrukus jos 
atsisakė.

Kiekviena naujovė atneša daug 
rūpesčių. Klaipėdoje nėra nė vieno

Naujas leidinys apie sovietų ir vokiečių pasitarimus prieš 50 metų
Vokietijos knygų lentynose pasiro

dė naujas Hallėje išleistas prof. Wer- 
nerio Maser leidinys ’’Prieš 50 metų 
sovietų ir vokiečių pasitarimai po Sta
lingrado“. Jame vokietis nagrinėja 
slaptas taikos derybas 1943 m., nors 
vokiečiai patyrė didelį pralaimėjimą 
prie Stalingrado.

Autorius rašo, kad tiems pasitari
mams pradžią davė Rusijos vokietis 
Edgars Clans ir J. Ribbentropo štabo 
narys dr. Petras Kleist (Lietuvos pa
siuntinys Berlyne P. Škirpa taip pat tu
rėjo su juo daug pasikalbėjimų - K. 
B.). Ryšiai buvo užmegzti neutralioje 
Švedijoje. Istorikas toliau rašo, kad 
jau 1942 m. B. Mussolini patarė pasi
rašyti atskirą taiką su Stalinu, tačiau 
Hitleris šį dučės patarimą atmetė.

Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos liaudies instrumentų 
ansamblio dalyvių ir mokytojų grupė 1991 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos 
vardo aikštės atidaryme Karlskronoje.

Nuotrauka iš leidinio "Pirmoji lietuvių gimnazija Klaipėdoje“.

kvalifikuoto švedų kalbos mokytojo. 
Kaip mokytis kalbos, jei nėra kam 
mokyti? Bet noras buvo didelis. Apsi
lankiusi Čapmano gimnazijoje kaip 
Baltijos ir Šiaurės šalių pedagogų se
minaro dalyvė, visus tuos klausimus 
išsprendžiau: pasirinkau vadovėlių, 
gavau audiokasečių, metodinės rqe- 
džiagos, susitariau, kad Švedijos mo
kytojai kas mėnesį atvyks į Klaipėdą 
ir padės mums dirbti.

Netrukus sulaukėme brangių sve
čių. Pirmieji į Klaipėdą atvyko švedų 
kalbos mokytojai S. Bjorka ir B. Jo- 
hansson’as. Abu pedagogai puikiai 
įvedė mūsų gimnazistus į švedų kal
bos garsų pasaulį. Jie - patyrę pedago
gai. B. Johansson'as-Nattraby mokyk
los direktorius, S. Bjorka - Karlskro
nos švietimo skyriaus vedėjo pava
duotojas. Suprantama, jie padėjo ne 
tiktai mokytis švedų kalbos, bet ir or
ganizuojant kalbų mokymą apskritai.

Išlydėjome brangius svečius, o po 
mėnesio jau atvyksta Čapmano gim
nazijos sociologijos dėstytojas L. 
Kristiansonas, du mėnesius mokinius 
konsultavo ir testavo Karlskronos 
švietimo skyriaus inspektorius S. 
Alghren'as ir Karlskronos universiteto 
dėstytojas B. Peterson'as. Tomis die
nomis mokiniams nebuvo lengva. 
Švedų kalba, atvykus svečiams, dėsto
ma šeštadieniais ir sekmadieniais, bet 
mokiniai uoliai lankė pamokas, atsisa
kydami jaunystės metui būdingų ma
lonumų, kurių siūlo gyvenimas. Jiems 
svarbiausia yra mokslas. Juk švedų 
kalbą jie pasirinko savanoriškai, ir ją 
išmokti - garbės reikalas. Ir ne tiktai 
garbės. Lietuvai bus reikalingi šios 
kalbos žinovai.

Vasario mėnesį mūsų gimnazijoje 
antrą kartą lankėsi mokinių mylimas 
Čapmano gimnazijos dėstytojas L. 
Lennart’as. Jis talentingai moka dirbti 
su jaunimu, yra reiklus, įdomus. Buvo 
malonu stebėti, kaip šis pedagogas 
bendrauja su mokiniais, atsakinėja į jų 
klausimus, pats klausinėja klaipėdiš
kių paprastų dalykų. Po velykinių 
atostogų sulaukėme švedų kalbos ir li
teratūros dėstytojos anglistės I. Heden.

Ir štai baigėsi pirmieji gimnazijos 
mokslo metai. Keliamieji egzaminai.

Kas vertė rusus siekti pasitarimų su 
vokiečiais? Leidinio autoriaus nuomo
ne, Stalinas nevisiškai pasitikėjo Va
karais, ypač kai pasirodė, kad antihit
lerinės koalicijos sąjungininkai nenori 
Maskvai atiduoti Rytų Europos. Taip 
pat Stalinas įžiūrėjo, kad Vakarai bus 
tuo "besijuokiančiu trečiuoju“, kuris 
diktuos visas karo pabaigos sąlygas, 
kadangi rusdi bus nusilpninti.

Pasikalbėjimų pradžioje rusai buvę 
labai atsargūs, tačiau 1943 m. rugsėjo 
mėn. jiejau reikalavę vokiečių kariuo
menės pasitraukimo iš Sovietų Sąjun
gos bei 1914 m. Rusijos-Vokietijos sie
nų pripažinimo, kartu garantuodami 
Hitleriui visokeriopą ūkinę paramą.

Kuo remiasi W. Maser, kad pasita
rimai vyko Švedijoje? Dar 1943 m. 

Visą medžiagą ruošė L. Thorilsson ir 
1. Heden Švedijoje, o egzaminuoja 
Čapmano gimnazijos dėstytojas A. 
Aronzon’as Klaipėdoje. Mokiniai eg
zaminuojami testuojant jų žinias. Eg
zaminai tęsėsi dvi dienas. Mokinių 
žinias įvertino L. Thorilsson ir 1. He
den. Rezultatus perdavė faksimile.

Mūsų gimnazijos darbu nuolat 
domisi Karlskronos gimnazijos rek
toriaus pavaduotojas L. Alenius. 
Čapmano gimnazija finansuoja šve
dų mokytojų keliones į Klaipėdą. 
Mes nuoširdžiai dėkingi mokyklos 
rektoriui S. Hakauson'ui už tai, kad 
palaiko mūsų norą mokytis švedų 
kalbos ir priėmė du mūsų gimnazis
tus balandžio mėnesį. Planuojame į 
Čapmano gimnaziją pasiųsti mokytis 
švedų kalbos ir kitų dalykų keletą 
trečios klasės gimnazistų.

Baigdama noriu visų gimnazistų 
ir jų tėvų vardu nuoširdžiai padėkoti 
Švedijos Karlskronos švietimo dar
buotojams už neįkainojamą lobį, 
nuolat perduodamą mūsų moki
niams. Tas lobis - žinios. Tikime, 
kad ši pagalba neliks be atsako. Lie
tuvai tikrai reikia išprususių, išsilavi
nusių, kalbas mokančių žmonių. Ir 
mūsų gimnazija tokių paruoš. Tai 
busimieji diplomatai, vertėjai, moks
lininkai, prekybininkai. Visko reikia 
mūsų jaunam kraštui. Ir labai gerai, 
kad tuos mūsų norus supranta mūsų 
artimieji kaimynai. Ateis ruduo, ir 
mes vėl sulauksime Čapmano mo
kyklos laivo ’’Vartena“, atgabenan
čio vadovėlių, kitų mokyklinių reik
menų siuntą.

Tai siunta mūsų krašto ateičiai.
P. S. Baigiant šį pasakojimą apie 

švedus Klaipėdos K. Donelaičio vi
durinėje mokykloje, reikia pridurti, 
kad Romualdas Bloškys jau nebe 
šios mokyklos direktorius, dabar jis 
dirba Lietuvos Seime, Švietimo ir 
kultūros komiteto narys. Ir dar: lai
kotarpiu tarp švedų atvykimo į mo
kyklą švedų kalbą dėsto Dalios 
Lomsargienės sūnus, šios mokyklos 
auklėtinis Ernestas Lomsargis, ban
ko darbuotojas, švedų kalbos išmo
kęs Karlskronoje.

Adolfas Strakšys

Stalinas atmetė JAV pasiūlymą iš So
vietų Sąjungos karinių aerodromų 
leisti amerikiečių lėktuvams bombar
duoti Vokietiją, atmetė taip pat pasiū
lymą garsinti įsteigtą "Tautinį laisvos 
Vokietijos komitetą“, nenorėdamas 
erzinti Vokietijos tautą, patį Hitlerį.

Istorikas toliau rašo, kad nuo pasi
tarimų su rusais Hitlerį atkalbėjo M. 
Bormann, matydamas, kad raudonąja! 
armijai užėmus teritoriją su 1914 m. 
sienomis, ji greitai pasieks ir patį Rei
ną. Hitleris ėmėsi naujos propagandos 
šaukdamas, kad jis kovoja prieš rau
donąją armiją, raudonąjį terorą ir bol
ševizmą, mėginantį savo replėmis su
griebti visą Europą.

K. Baronas 
Vokietija

Vokietija

Joninės
Šiemet Vasario 16-osios gimnazi

jos Romuvoje rengtos Joninės buvo 
įvairiais požiūriais pasisekusios: pui
kus oras, didelis žmonių skaičius, 
daug garbingų svečių ir, kas svarbiau
sia, labai plati ir aukšto lygio progra
ma. Tiek įvairių meninių grupių vienu 
kartu iš Lietuvos Romuva dar nėra tu
rėjusi.

Šventė prasidėjo popiet šv. Mišio- 
mis, aukotomis kun. Edžio Putrimo ir 
kun. Jono Dėdino perpildytoje Lietu
vos šventųjų koplytėlėje pilyje.

Joninių šventės iškilmės vyko par
ke po šimtamečiu ąžuolu. Jų šeiminin
kas gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas čia galėjo pasveikinti garbin
giausius svečius: Lietuvos ambasado
rių Vokietijoje prof. dr. Zenoną Na- 
mavičių su žmona, Vokietijoj ir Lie
tuvos parlamentų narius dr. Klaus 
Kūbler ir Antaną Račą, Lietuvos gar
bės konsulą Frankfurte Kari Rothen- 
berger, Lietuvos ambasados patarėją 
dr. Joną Rudalevičių su žmonomis, 
Lampertheimo dekaną kun. Hamme- 
rich, Hūttenfeldo viršaitį Maul, Lam
pertheimo miesto burmistrą Giesbert 
Dieter ir daug kitų aukštų vietos savi
valdybės pareigūnų.

A. Šmitas vokiečių kalba supažin
dino svetimtaučius svečius su lietuviš
kais Joninių papročiais.

Prof. Z. Namavičius papasakojo, 
kaip Jonines daug metų šeimos bei 
artimųjų ratelyje šventė savo sklype ir 
sovietų okupacijos metu.

Bundestago narys dr. Kubler pra
nešė, jog ir vokiečiai švenčia Jonines. 
Jis esąs pakviestas jų švęsti į kaimyni
nį Lorschą ir į Odenvvaldą, tad čia ne
galės pasilikti iki paparčio pražydimo. 
Jis sakė, kad gražiai bendravo su bu
vusiu Lietuvos ambasadoriumi Vokie-. 
tijoje prof. Antanaičiu, tikisi tokio pat 
bendradarbiavimo ir su prof. Z. Nama- 
vičiumi Vokietijos ir Lietuvos naudai.

Hutenfeldo viršaitis Maul teigė, kad 
jis su malonumu dalyvauja visose lietu
vių šventėse. Jo nuomone. Vasario Iri
osios gimnazija iki šiol puikiai atliko 
savo uždavinį. Ji bus reikalinga ir atei
tyje. Savo sveikinimą baigė lietuviškai: 
Linksmo vakaro ir Cingulingu.

Gražią dainų, muzikos ir šokių py
nę pateikė Vasario 16-osios gimnazi
jos mokiniai. M. Šmitienės vadovau
jama tautinių šokių grupė sušoko 
ketvertą mūsų liaudies šokių, A. Palti- 
no išlavinti orkestras bei skudutinin- 
kės pagrojo po porą muzikos gabalė
lių. Mergaičių ansamblis padainavo 
tris estradines daineles.

Tada direktorius Šmitas išvardino 
keletą daugiausiai nusipelniusių vo
kiečių, telkiančių ir siunčiančių para
mą Lietuvai. Jiems klausytojai smar
kiai plojo. Vilniaus Lietuvių namų vi
durinės mokyklos vicedirektorė Vi- 
sockytė pristatė savuosius programos 
atlikėjus. 9 mergaičių dainos būrelis 
per du išėjimus padainavo keletą pat
riotinio turinio dainelių, 6 porų tauti
nių šokių grupė, palydima magneto
fono muzikos, sušoko tris mūsų liau
dies šokius, pora mokinių deklamavo 
apie lietuvių kalbos grožį ir svarbą.

Lampertheimo miesto burmistras 
Giesbert Dieter grožėjosi lietuvišku 
folkloru. Jis teikiąs jam didelį pasigė
rėjimą. Su Hūttenfeldo lietuviais jis 
susigyveno ir labai pasigestų, jei jų 
nebūtų. Burmistras sakė, kad Vasario 
16-osios gimnazija padare didelį įnašą 
į Lampertheimo miesto kultūrinį gy
venimą.

Tauragės lietuvių liaudies dainų ir 
šokių ansamblis "Jura“ į Romuvą at
vyko iš Riedstadto su puikia progra
ma. Pasisveikinę "Kepurine“, padai
navo 7 harmonizuotas lietuvių liau
dies dainas ir pašoko 7 šokius, tarp jų 
čia dar nematytus, kaip "Šėltinis“, 
"Kūgiukas“ ir kt., jiems pritarė puikus 
liaudies instrumentų orkestras, jis dar 
pagrojo ir šokiams. Nors tauragiškių 
atliekami dalykai susisiekia su profe
sionalumu, bet tai yra lietuviško liau
dies meno mylėtojų bei puoselėtojų 
grupė. Deja, tauragiškiai ilgai neužtru
ko - išskubėjo į Riedstadtą, nes jų ten 
dar laukė pasirodymai.

Laimei, netikėtai pasirodė nema

žiau šaunus po Vokietiją keliaujantis 
Kauno medicinos akademijos meno 
kolektyvas. Jis čia atliko plačią mūsų 
liaudies grupinių ir solo dainų bei šo
kių programą, o vėliau trankiai grojo 
šokiams, įtraukdamas į sūkurį ir gar
binguosius svečius.

Sutemus uždegtas laužas su dideliu 
spalvotų ugnių fejerverku. Apie jį 
žmonės būriavosi iki paryčių.

Tyras ir sveikas parko oras kėlė di
džiulį apetitą. Prie bilietų kasos val
giams ir gėrimams visą naktį neišny
ko eilės, o jų barus aptarnaujantieji 
mokytojai ir mokiniai turėjo plušėti 
pasiraitoję rankoves. Sparčiai dirbo ir 
kavos baras su pyragais. Didelį pasise
kimą turėjo Romuvos moterų klubo 
loterija, nes Joninių naktį daug kas no
rėjo išbandyti savo laimę. Jei kas 
laimę loterijoje surado, tai Moterų 
klubas, susilaukęs gražaus pelno.

Jei kam pabodo sukiotis apie 600 
žmonių šurmuly, kurio mažiausiai pu
sė buvo iš Lietuvos, tas apžiūrinėjo 9- 
oje klasėje iškabinėtus mokinių dailės 
darbelius:

Lietuviškos Joninės neliko nepas
tebėtos vokiečių spaudos. Jų laikraš
čiai išspausdino išsamius reportažus.

Netikėtas žemaičių 
ansambliuko ’’Taduja“ 
apsilankymas

Žemaitiško folkloro ansambliukas 
"Taduja“ iš Kelmės gastroliavo Stette- 
no pilyje ir apylinkėse, grįždamas na
mo birželio 15 d. užsuko į Vasario 16- 
osios gimnaziją, čia irgi koncertavo. 
Kadangi vėlyvas popietis buvo gied
ras ir šiltas, kelmiškiai šoko, dainavo 
ir grojo aikštelėje po šimtamečiu 
ąžuolu.

Atvažiavo 19 ’Taduja“ narių su sa
vo vadove Angele Jonušaite: 14 tauti
niais drabužiais apsirengusių šokėjų 
bei dainininkų (9 mergaitės ir 5 vyrai) 
ir 5 žmonių pučiamųjų orkestrėlis. 
Dainavo tik žemaitiškas liaudies dai
nas ir šoko tik Kelmės regiono liau
dies šokius, grojo liaudies muzikos 
instrumentais - kanklėmis, armonika, 
lumzdeliu, būgnu bei skambalu.

Koncertas pradėtas smagiu maršu. 
Tuoj suskambėjo chorelio dainos, pa
sirodė šokėjai, šokius pakeitė orkest
ras, taip žemaičių liaudies menas ban
gavo apie valandą. Lietuvos Seimo 
narys kelmiškis Antanas Račas supa
žindino savo kraštiečius su žiūrovais. 
Dėkojo gimnazijos direktoriui Andriui 
Šmitui ir LB valdybos pirmininkui 
Arminui Lipšiui, kurie, kai geležinė 
uždanga buvo dar nepajudinama, 
"ambasadoriavo“ Lietuvai. Prasidėjus 
"perestroikai“, Vokietijos lietuvių 
aukomis įsteigė Lietuvių informacijos 
biurą. Jam vadovauti pakvietė kalbė
toją. Paminėjo ir Justiną Lukošių. 
Tamsiausiais Lietuvai laikais per Tau
tinį Ispanijos radiją iš Madrido jis pa
laikė pavergtųjų tautiečių išsilaisvini
mo viltį šūkiu: Lietuvi, nenustok tikė
jęs Lietuvos laisve! Galop priminė ir 
masinių pabaltijiečių trėmimų pra
džios 52-ąsias metines.

Po orkestro intarpo Andrius Šmitas 
padėkojo svečiams už puikią meno at
gaivą. Šioje gimnazijoje yra koncerta
vę patys geriausi Lietuvos ansambliai, 
bet kelmiškio ansambliuko pasirody
mas jiems nenusileidžia.

A. Šmitas papasakojo apie gimna
ziją, jos veiklą ir apie Vokietijos lietu
vius. Kadangi tik prieš keletą valandų 
sužinota apie svečių atvykimą, negali
ma buvo sukviesti daugiau žiūrovų. 
Dėkojo A. Račui už vadovavimą Lie
tuvių informacijos biurui, per kurį už
megzta daug Lietuvai naudingų ryšių 
ir surasta daug draugų. Tas biuras pa
skatino vokiečių parlamentarus įsteigti 
Pabaltijiečių informacijos biurą Bono
je, Lietuvos vyriausybę - savo amba
sadą Vokietijoje.

Svečiai pastebėjo, kad tarp žiūrovų 
yra labai dosni vokiečių Naumerių 
šeima iš Mannheimo. Ji teikia didelę 
paramą Kelmės ir kitoms šalpos 
įstaigoms. Ir tądien atskubėjo su vai
siais bei kitomis gėrybėmis keliau
jančiam ansambliukui. Naumerių gar
bei sugrotas smagus maršas. Sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Iš ’’Vokietijos LB valdybos 
informacijų“, 1993 m, N r. 3
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44-oji jubiliejinė stovykla
Apie jų trumpai informavome 

praėjusiame numeryje. Spausdiname 
platesnį pasakojimų.

Europos rajono 44-osios Jubilieji
nės Stovyklos padalinys - LSS Pir
mūno "Petro Jurgėlos" vardo stovyk
la įvyko š. m. liepos 24-31 dienomis 
Lietuvių Sodyboje. Jubiliejinės 
stovyklos skautiškoje šeimoje buvo 
77 stovyklautojai. Vadovybę sudarė: 
Vida Gasperienė - viršininkė, J. 
Maslauskas - pavaduotojas, S. Mi- 
neikis - komendantas, stovyklos dva
sios vadas - kun. A. Geryba, progra
mos vadovai - pastovyklių viršinin
kai: seserijos - E. Augaitytė, brolijos
- A. Cornish. Stovyklos maitinimą 
organizavo Genė Cornish. Irena Ger- 
džiūnienė, stovyklos iždininkas - A. 
Gerdžiūnas, pirmosios pagalbos tei
kėjai - T. Philpott ir Gidą Lipede, 
sportu rūpinosi J. Žilinskas, "Tau
kuotą Puodą“ redagavo K. Hannes, 
už laužų programą atsakė Z. Žilins
kaitė, už pionieriją - Audra Gedmi
naitė, už lietuvių kalbą - H. Gaspe - 
ras, už tautinius šokius - K. Harmes, 
už dainavimą - Julija Horwill, už 
skautavimą - VI. Gedmintas, už spe
cialybes - T. Philpott, iškylų vadovas
- G. Jakimavičius.

Jubiliejinė stovykla buvo padalin
ta į keturias pastovykles: skaučių 
"Birutė“ (vadove vyr. sk. E. Augai
tytė), skautų "Vytautas“ (vadovas 
s.v. A. Cornish), "Ateitis IV“ (vado
vė vyr. sk. R. Gasperaitė), skautinin
kų "Atžalynas“ (vadovas s. A. Ger
džiūnas).

V. Gasperienė su šeima ir Londo
no "Geležinio Vilko“ dr-vės skautai 
bei skautės anksčiau atvykę sutvarkė 
virtuvę ir stovyklos rajoną. Iš toli
mesnių vietovių atvykę skautai ir 
skautės užbaigė stovyklos papuoši
mus. Ir štai šeštadienio vakare skau
tai išsirikiavo stovyklos atidarymui. 
Stovyklos viršininkė V. Gasperienė 
tarė stovyklautojams žodį, linkėda
ma geros nuotaikos. Sveikino J. Al
kis, LSS Europos rajono vadas, ir J. 
Maslauskas. J. Alkiui palinkėta sėk
mingos kelionės į Jubiliejinę stovyk
lą "Lituanica, Rakas 93“ Amerikoje.

Vėliau vėliavų aikštėje, žvakučių 
šviesoje, skautininkų ratelyje per
skaitytas LSS Tarybos Pirmijos įsa
kymas, kuriame skambėjo, kad Jonui 
Žilinskui ir Tony Philpott suteikti 
paskautininko laipsniai.

Nuskamba skautininko įžodis: 
"Brangindamas savo garbę, aš pasi
žadu“... Davusiems įžodį, J. Alkis 
garbingai užriša žalią kaklaraištį. 
Naujuosius skautininkus J. Žilinską 
ir T. Philpott pasveikina susirinku
sieji, skautės įteikia po rožę.

Jubiliejinė stovykla praėjo geroje 
nuotaikoje. Graži Sodybos gamta ir 
patenkinamas oras leido įgyvendinti 
gerai paruoštą ir įdomią jaunųjų va
dovų progamą, kurios pagrindinis 
tikslas buvo susipažinti su nepriklau
somybę atgavusia tauta ir Lietuvos 
skautybe, jos istorija ir papročiais. 
Teko atlikti įvairiausius uždavinius 

Baigėme 44-ąją vasaros tradicinę skautų ir skaučių 
Jubiliejinę stovyklą, skirtą Lietuvių Skautų Sąjungos 75- 
čio deimantinei sukakčiai. Liko gražus, brangus ir garbin
gas atsiminimas, ypač tiems, kurie per tuos 44-erius skau- 
tavimo metus liko aktyvūs skautiško sąjūdžio nariai, 
ištikimai, nepavargdami vykdo skautiško šūkio siekimus: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Mes daug kam turime būti dėkingi, kas per visą skau
tavimą ir stovyklavimą įvairiausiai rėmė, remia ir, turime 
viltį, rems.

Tepasiekia mūsų nuoširdus skautiškas AČIŪ visus 
brangius rėmėjus ir aukotojus: DBL S-gos skyrius, klu
bus, organizacijas, pavienius asmenis. Reiškiame 
skautišką padėką H. V. Banaičiams - Sodybos vedėjams, 
stovyklos dvasios vadui kun. A. Gerybai - už dvasinę 
globą, maldas ir klubo pašventinimą. Dėkojame mūsų 
mielam talkininkui A. Klimui už būklės įrengimą 
Sodyboje, "Europos lietuvio“ redakcijai ir administracijai.

Ypatingą nuoširdžią ir skautišką padėką išreiškiame p. 
Genei Cornish, Irenai Gerdžiūnienei už sumaniai ir

skoningai organizuotą maitinimą. Skautiška padėka p. p. 
J. B. Levinskams, p. M. Barenenei, P. Tričiui, J. Alkiui, G. 
O'Brien, p. Gidai Lipedei, p. Astai Greenhill, p. E. 
Vainorienei, p. N. Vainoriutei, p. H. Gasperiui, p. P. 
Maloney, V. O'Brien, Londono šeimoms, globojusiems 
svečius.

Didelis seseriškas ir broliškas AČIŪ visiems vado
vams ir visoms vadovėms, visai mielajai visuomenei!

Džiaugiamės žydinčiais žiedais - jaunąja karta, kuri 
ištikimai, skautiškoj nuotaikoj ir lietuviškoj dvasioj gy
veno, dirbo, žaidė ir meldėsi per Jubiliejinės stovyklos 
dienas.

Pagarbiai ir su dėkingumu gerbiame vystančius lapus - 
lietuviškosios skautybės veteranus, kasmetinius, dosniuo
sius ir nepavargstančius ir garbiuosius rėmėjus! Ačiū 
visiems!

Budime!

s. Vida Gasperienė ir v. s. Juozas Maslauskas 
J.S. Vadovybė

skilčių sistemoje, per praktinius skau
tiškus užsiėmimus. Buvo įdomių ir 
jaunimui naudingų žygių, sporto žai
dimų ir išvykų. Vienas iš įdomiausių 
išvykos prisiminimų, liksiąs visai sto
vyklai, iš anglų karių mokomosios 
mokyklos Bordone. J. B. Levinskų 
dėka stovyklos dalyviams buvo leista 
ten apsilankyti ir parodyti savo suma
numą bei jėgą pagal karių instruktorių 
nurodymus. Iš ten stovyklautojai grįžo 
kupini įspūdžių. Vakare, po lauželio, 
žvakučių šviesoje dvasios vadas kun. 
A. Geryba, įspūdingais šventinimo žo
džiais prabilęs, pašventino skautų 
būklę ir atnašavo šv. Mišias, pasakė 
prasmingą pamokslą.

Stovyklą aplankė grupė anglų 
skautų. Nepamiršo Jubiliejinės sto
vyklos Derby gyvenantis ir Lietuvoje 
jubiliejinėje stovykloje dalyvavęs 
skautininkas Barry Parker. Jis buvo 
pristatytas stovyklautojams. Iš jo išgir
dome gražių atsiliepimų apie Lietuvą, 
jis išsakė susirinkusiems nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus.

Stovykloje atlikta daug praktiškų 
pionerijos darbų, apie tai liudijo pas
tovyklių vartai, įvairūs įrengimai ir 
papuošimai.

Ypatingą ir gražų pasisekimą turė
jo jaunučių (3-6 metų) pastovyklė 
"Ateitis IV“, kur mažieji drauge su sa
vo tėvais stovyklavo pagal J. S. patai
kytą programą. Penki aguonėlės ir gi
liukai, pasipuošę jų šakos kaklaraiš
čiais, o penkios paukštytės, keturios 
skautės ir viena vyresnioji skautė, pa
sipuošusios tų šakų kaklaraiščiais, 
buvo pasveikinti per vėliavų pakėli
mą. Brolijos pastovyklėje davė žodį: 
vilkiuko - vienas brolis, skauto - ketu
ri, prityrusio skauto - vienas, skautų 
vyčių - A. Gasperas, R. O'Brien ir G. 
Jakimavičius. Penki skautų vyčių 
kandidatai buvo supažindinti su tradi
cijomis, vyko sueigos, kurias pravedė 
VI. Gedmintas.

Penktadienio vakare, po pastovyk- 
lėse įvykusio įžodžio, vėliavų nuleidi
mo visi stovyklos dalyviai buvo nuga
benti į Bordoną pas J. B. Levinskus, į 
jų gražiąsias patalpas. Du anglų profe
sionalai. pasireiškę televizijoje savo 
gabumais, jumore, pritariant muzikai, 
džiugino stovyklautojus ir svečius iki 
ašarų. Jų parodyti jumoristiniai nume
riai visiems nepamirštami.

Šeštadienis buvo skirtas svečių lan
kymu isi ir pasiruošimui stovyklos už
darymo iškilmėms, atsisveikinimo 
lauželiui. Po raportų, maldos, dalyvių 
pasveikinimo ir padėkos rėmėjams 
buvo apdovanoti: A. Klimas - 'Tėvy
nės Sūnaus“ garbės žymeniu, R. Gas- 

• peraitė - "Vėliavos“ garbės žymeniu ir 
G. Jakimavičius - "Pažangumo“ gar
bės žymeniu. LSS 75-čio deimantinės 
sukakties proga rėmėjams išleistais 
ženklais už darbą ir talką organizuo
jant stovyklą pagerbti : p. Genė Cor
nish, p. Bernadeta Levinskienė, p Vai
dotas Banaitis (Sodybos vedėjas) ir p. 
Gidą Lipedė. Jubiliejinės stovyklos 
viršininkė V. Gasperienė apdovanojo 
dovanėlėmis jaunesniuosius skautus ir

PADĖKA 

stovyklos jaunus vadovus. Ji dėkojo 
DBL S-gai. skyriams, klubams ir vi
siems rėmėjams už aukas ir paramą 
stovyklai, taip pat išreiškė nuoširdžią 
padėką Sodybos vedėjams H. V. Ba- 
naičiams už globą ir paramą stovyk
los metu. J. B. Levinskams ir ki
tiems.

Sveikinimo žodžius tarė ir Lietu
vių Namų bendrovės pirmininkas s. 
Vincent O'Brien.

Stovyklautojus raštu pasveikino 
S. Miknaitis - LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininkas, G. Deveikis - LSB Vy
riausias Skautininkas, s. kun. St. Ma
tulis, MIC, skautininkai - E. R. Šo
vai, B. G. Zinkai, St, Vaitkevičius, J. 
Levinskas, J. B. Čemiai, L. B. Šval- 
kai, P. B. Varkala, G. Kaminskienė, 
Br. Puodžiūnienė, iš Škotijos - Juo
zas Bliūdžius, K. Tamošauskas, J. 
Damaševičius, Juozas Blinstrubas, 
St. Bosikis, J. Barziliauskas, Brad- 
fordo klubo "Vytis“ pirmininkas V. 
Gurevičius, Mančesterio lietuvių so
cialinio klubo valdyba ir kiti. Ačiū 
visiems.

Stovyklautojams, tėvams ir sve
čiams buvo įteikta "Lithuania-10“. 
Už tą leidinį išreikšta padėka p. Ma
rijai Barėnėnei ir p. P. Tričiui.

Po trumpos pertraukos visi susi
rinko prie atsisveikinimo laužo. Pasi
girsta dainos, šūkiai, pasirodymai. 
Ypač gražiai pasireiškė jauniausieji 
stovyklautojai. Nuskamba "Lietuva 
brangi“... Po to skautų vakarinė mal
da. Ateina naktis...

Atsisveikiname, nuleidžiamos vė
liavos. Stovykla uždaryta. Skautai vy
čiai ir kandidatai stovyklavimą už
baigia sueiga. Skautų vyčių sueigoms 
vadovavo s.v.s. VI. Gedmintas.

Ši 44-oji LSS Pirmūno "Petro 
Jurgėlos" vardo skautų ir skaučių 
Jubiliejinė stovykla, LSS švenčiant 
75-čio deimantinę sukaktį, dalyvau
jant svečiams iš JAV, Vokietijos ir 
Lietuvos, buvo ypatinga tuo, kad 
Lietuva jau atgavusi laisvę ir nepri
klausomybę. Jubiliejinei stovyklai 
vadovavo jauni vadovai, ji pasižy
mėjo stipria skautiška programa, jos 
dalyvių susiklausymu ir drausmingu
mu. Stovykloje patirta, kad daugelio 
tautiečių viltis buvo 75-čio deiman
tinę sukaktį pažymėti bendroje 
skautiškoje šeimoje ir Jubiliejinėje 
stovykloje Lietuvoje. Mūsų ilgesys ir 
lūkesčiai neišsipildė...

Lietuvių Skautų Sąjungos 75-čio 
deimantinei sukakčiai pažymėti dvi 
jubiliejinės stovyklos įvyko ir Lietu
voje prie Palangos ir Gulbinuose. 
Stovykloje ”Lituanica-93“ dalyvavo 
keturi anglų dr-vės skautų vadovai iš 
Derby, vadovaujami Barry Parker, 
tarpininkavo v.s. Br. Zinkus.

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
Jubiliejinėje stovykloje "Lituanica, 
Rakas 93“, vykusioje nuo liepos 31 
d. iki rugpjūčio 11 d., buvo atstovų iš 
Lietuvos, Australijos, Brazilijos, 
Kanados. Europai atstovavo v.s. 
Jaras Alkis.

v.s. J. Maslauskas

Dr. Kazys Bobelis Londone
Anksčiau Didžiosios Britariijęs 

lietuvius iš Lietuvos lankydavo dau
giausia sąjūdininkai. Po 1992 metų 
Seimo rinkimų pradėjo atvažiuoti jau 
mišrios delegacijos, susidedančios iš 
krikščionių demokratų, LDDP, social
demokratų, centro ir Tėvynės Santa
ros (Lietuvos konservatoriai) žmonių.

Visus juos DBL S-gos Centro val
dyba priimdavo, surengdama pasima
tymus su Londono lietuviais, kad iš
girstų jų pasisakymus ir išsakytų savo 
nuomones, ką galvoja apie Lietuvą ir 
ko nori išjos Londono lietuviai išeiviai.

Paskutinis toks susitikimas Lietu
vių Namuose įvyko rugpjūčio 13- 
osios vakare su buvusiu išeiviu, dabar 
Lietuvos Respublikos Seimo nariu dr. 
Kaziu Bobeliu.

Susitikimo dalyviams S. Kasparas 
pristatė dr. K. Bobelio praeities gyveni
mo bruožus ir pakvietė svečią tarti žodį.

Dr. K. Bobelis savo pranešimą 
pradėjo nuo pilietybės klausimo. Pa
sak jo, Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba tuojau po Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 1991 
metais gruodžio 5 dieną Lietuvos išei
vijai, esančiai įvairiuose kraštuose, su
davė mirtiną smūgį, atimdama Lietu
vos pilietybę. Paskutiniuose Seimo se
sijos posėdžiuose buvo norima atitai
syti anuometinės Aukščiausiosios Ta
rybos padarytą gėdingą nusistatymą 
prieš išeivijos lietuvius, ištaisyti pilie
tybės įstatymą taip, kad nebūtų tvoros 
tarp Lietuvos ir išeivijos lietuvių. O 
kas atsitiko - socialdemokratai su Tė
vynės Santaros šalininkais tuos patai
symus atmetė. Nors Lietuvos Respub
likos Prezidentas A. Brazauskas ape
liavo Seimo narius balsuoti už patai
symus. Dr. K. Bobelis sakė: "Atsimin
kite, kad opozicija su jumis kalba vie
naip, o namuose daro kitaip“.

Toliau jis papasakojo savo Išgyveni
mus, kaip jis pateko į Seimą ir kaip Tėvy
nės Santara jį nori išgyvendinti iš Seimo.

Dr. K. Bobelis daug paaiškino apie 
Lietuvos Respublikos Prezidento rin

Valiutos pirkimo ir pardavimo kainos 
komerciniame banke ’’Vilniaus bankas“ 

1993 m. rugpjūčio 19 d.

Valiuta Pirkimo kaina Pardavimo kaina
(Lt už vnt.) (Lt už vnt.)

JAV doleriai 3,55 3,70
Vokietijos markės 2,02 2,10
Austrijos šilingai 0,29 0,30
Anglijos svarai sterlingų 5,14 5,34
Olandijos guldenai 1,75 1,82
Danijos kronos 0,50 0,52
Kanados doleriai 2,57 2,67
Prancūzijos frankai 0,58 0,60
Švedijos kronos 0,42 0,44
Australijos doleriai 2,30 2,39
Šveicarijos frankai 2,25 2,32
Norvegijos kronos 0,46 0,48
Suomijos markės 0,58 0,60
Estijos kronos 0,25 0,26
NVS rubliai (už 100 rub.) 0,25 0,40

Nuo rugpjūčio 4 d. Lietuvos banko nustatytas oficialus lito ir užsienio 
valiutų kursas nepasikeitė. Už 1 USD dolerį - 4 Lt, už Vokietijos markę - 
2,3052 Lt, už Anglijos svarą sterlingų - 5,9198 Lt.
’’Vilniaus banko“ valiutos pirkimo ir pardavimo punktas yra 
Vilniaus aerouoste, dirba nuo 10.00 iki 18.30 vai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos 
ambasadai 
Londone 

skubiai reikalinga 
kanceliarijos 

vedėja.

Kandidatė (pageidautina 
užsienio lietuvaitė) turi būti 
komunikabili, tobulai mokėti 
anglų kalbą, gerai išmanyti 
kanceliarijos darbą, mokėti 
naudotis kompiuteriu ir kita 
biuro įranga;

Pareiškimą^ ir Curricu
lum vitae prašome siųsti 
adresu

17 Essex Villas,
London W8 7BP. 

kimus. Jo nuomone, Stasys Ldžoraitis 
prieš kandidatuodamas į Prezidentus 
turėjo atsistatydinti iš ambasadoriaus 
pareigų, kad būtų galima paskirti kitą 
ambasadorių į Vašingtoną. Kai S. Lo
zoraitis atvyko į Lietuvą kandidatuoti 
į prezidentus, Vašingtono ambasada 
liko be vadovybės. Ar taip gali elgtis 
žmogus, kuris atstovauja Lietuvai 
JAV. klausė pranešėjas.

Susitikimo dalyviai daug sužinojo, 
kaip veikia Seimo užsienio reikalų ko
mitetas, nes dr. K. Bobelis yra jo pir
mininkas. Bet, deja, jis nepasakė, kas 
bus naujasis Lietuvos ambasadorius 
Londone.

Pranešėjas kalbėjo ir apie Rusijos 
kariuomenės išvedimą iš Lietuvos, 
apie tai, kaip keliamas klausimas dėl 
padarytos žalos Lietuvai atlyginimo.

Po pranešimo svečiui buvo pateik
ta klausimų. Klausta apie Banko val
dybos pirmininko V. Baldišiaus atlei
dimą, Lietuvos užsienio reikalų koor
dinavimą, oro erdvės kontrolę Rusijos 
karinei aviacijai, desovietizaciją, 
žemės reformą, kur dingo V. Čepaitis, 
ar nėra jis Tėvynės Santaros patarėjas, 
kodėl dr. K. Bobelis buvo paskyręs į 
Strasbūrą Algį Klimaitį, kada pagaliau 
LDDP atsiprašys už komunistų pada
rytą skriaudą lietuvių tautai. 11 asme
nų pateikė klausimus. Dr. K. Bobelis, 
būdamas didelės erudicijos kalbėtojas, 
atsakė į visus.

Baigdamas dr. K. Bobelis pakvietė 
visus išeivius veikti kartu su tais, kurie 
dirba konstruktyvų darbą dėl Lietuvos 
ir jos žmonių gerovės. Būkime vieningi 
ir solidarūs, tik mes patys galime pa
statyti Lietuvą, kokios nori jos žmonės, 
sakė Londone lietuvių svečias.

Susitikime dalyvavo apie pusšimtis 
žmonių, tarp jų Lietuvos Respublikos 
laikinasis reikalų patikėtinis dr. Anta
nas Nesavas, ponia Dalia Bobelienė, 
sūnus Jonas ir tuzinas žmonių iš Lie
tuvos, kurie šiuo metu stažuojasi ir 
dirba mokslinius darbus.

ELR

LIETUVIŲ DIENA
Šeštadienį, rugsėjo 18 d. 

630 vai. vak. Boltono Uk
rainiečių salėje, 99 Castle 
Street, Bolton, Lancashire, 
įvyks D. Britanįjos lietuvių 
SĄSKRYDIS - TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Programoje dalyvaus žymi 
Lietuvos solistė sopranas Sigutė 
Trimakaitė ir DBLS ansamblio 
"Gimtinė“ kanklininkės.

Po programos bus šokiai, tur
tinga loterija, veiks barai ir bus 
parduodami užkandžiai.

Įėjimas - 2.50 sv.
Visi tautiečiai yra maloniai 

kviečiami šiame metiniame są
skrydyje gausiai dalyvauti.

Boltono lietuviai ir 
DBLS Centro Valdyba
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Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems Tra
vel Document arba Certifica
te of Identity vizos išduoda
mos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 10 iki 13 vai., 
trečiadieniais nuo 14 iki 17 
vai.

PAMALDOS
Nottingham - rugpjūčio 29 d. 

11.15 vai. Židinyje.
Manchester - rugpjūčio 29 d., 

12.30 vai.
Bradford - rugsėjo 5 d.. 12.30 vai.
Nottingham rugsėjo 5 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Nottingham - rugsėjo 8 d., Mari

jos - Tautos šventės proga 19 vai. Ži
dinyje.

Nottingham - rugsėjo 12 d., 11.15 
vai. Židinyje.

Eccles - rugsėjo 12 d., 12.15 vai.
Nottingham - rugsėjo 19d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Derby - rugsėjo 19d., 14 vai., 

Bridge Gate.

LONDONE
LONDONO LIETUVIU 
ŠVENTO KAZIMIERO

KLUBO
METINIS SUSITIKIMAS
Pavėluotai įvykusį Londono Lietu

vių Švento Kazimiero klubo narių me
tinį susirinkimą Londono lietuvių pa
rapijos menėje atidarė klubo valdybos 
pirmininkas Stasys Kasparas. Jis pa
siūlė, kad būtų sudarytas susirinkimo 
darbo prezidiumas. Bet nariai pagei
davo, kad susirinkimą vestų klubo pir
mininkas, o sekretoriautų sekretorė F. 
Senkuvienė.

Pirmininkas savo pranešime sakė, 
kad klubas praeitais finansiniais me
tais turėjo mažiau pajamų, nes šiuo 
metu Anglijoje siaučia didelė ekono
minė krizė. Žmonių neateina mažiau, 
bet jie mažiau išleidžia gėrimams. 
Šiaip negalima skųstis, klubo veikla 
pagal esamas sąlygas gera.

Baigdamas savo pranešimą pirmi
ninkas padėkojo valdybai už gražų su
gyvenimą. Būta ir kritikos pirminin
kui. Jis sakė, kad priimąs visokią kriti
ką, iš teisingos kritikos galima pasi
mokyti. Juk patarlė sako: "Neik į vir
tuvę, jeigu bijai karščio!" Pranešimas 
baigtas padėka klubo valdybai.

Klubo sekretorės pareigos pagal 
angliškąsias tradicijas yra atsakingiau
sios klubo administravime. Savo pra
nešime ji pasidžiaugė, kad visas dar
bas vyko gerai, tai padėka visiems 
klubo nariams ir klubo lankytojams.

Iš kasininko pranešimo paaiškėjo, 
kad klubas turėjo 6879 svarų pajamų, 
išlaidų - 5780 svarų, pelno - 1699 sva
rų. 1993 m. sausio 31 d. klubo turtas 
buvo 22036 svarai. Klubo kasininko 
pareigas eina Zenonas Mackevičius. 
Auditorius Micheal Semeta raštiškai 
patvirtino visas klubo apyskaitas.

Klubo valdyba perrinkta aklamaci
jos būdu.

Prezidentas kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius MIC, pirmininkas - Stasys Kas
paras, kasininkas Zenonas Mackevi
čius, auditorius - Micheal Semeta, 
sekretorė - Frances Senkuvienė. Val
dybos nariai: Hilda Pisčikienė, Vikto
rija Puidokienė, Zofija Grupiljonienė, 
Bronė Černienė. Kandidatas - inž. Pet
ras Žurenkas.

Po susirinkimo uždarymo visi da
lyviai prie mažų užkandžių ir alaus 
stiklų dar diskutavo, kaip geriau vesti 
klubo gyvenimą. Jame iškilo klausi
mų. ar nevertėtų klubui įsigyti savo 
"minibus", bet būtų problema, kur jį 
laikyti.

Kitas dalykas - dėl pavadinimo.

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

Tas klausimas daugiausia iškyla atva
žiavusiems iš Lietuvos, atrodo, jog ne 
vienam pavadinimas Švento Kazimie
ro klubas reiškia, kad jame viskas yra 
susiję su religija. Švento Kazimiero 
klubas yra unikalus visiems lietu
viams. iš kur jie beatvyktų. visi laukia
mi. Pigiausias alus ir kiti gėrimai visa
me Londone. Visus mielai ir nuošir
džiai aptarnaus darbštusis Balys Nar- 
butis. Čia nebus ramstoma neteisybės 
tvora tarp vienos tautos vaikų!

Klubas atidarytas tik sekmadie
niais nuo 12-15 vai.

Adresas: 21 The Oval, London 
E2 9DT.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
JAUNĖJA IR DIDĖJA

Pastarųjų dviejų mėnesių laiko
tarpiu Švento Kazimiero parapijos 
sekmadienio pamaldose dalyvauja 
daug jaunų lietuvaičių iš Lietuvos, 
kurie Londone mokosi arba dirba 
(kartais būna daugiau negu dvidešimt 
asmenų).

Po pamaldų jie mielai draugauja su 
londoniečiais Švento Kazimiero klube.

TAUTOS ŠVENTĖ 
LONDONE

Šiais metais Tautos šventė bus 
minima sekmadienį, rugsėjo 12 dieną, 
1 1 valandą iškilmingomis mišiomis 
Šv. Kazimiero Šventovėje, 21 The 
Oval, Hackney Road London E2 .

Visi kviečiami dalyvauti minėjimo 
pamaldose.

BRITU-LIETU VIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas:
25 sv. - Diana Vassilion - Liūd- 

navičiūtė, Komford. Be to. ji pasižada 
aukoti kas mėnesį po 10 svarų.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
mielai aukotojai.

Šiaulių respublikinės ligoninės 
gimdymo skyriaus vedėjas dr. R. 
Šaulys dėkoja Britų-lietuvių pagalbos 
fondui vaikams Lietuvoje už pa
dovanotą inkubatorių per anksti gimu- 
siems kūdikiams. Jis perduoda padėką 
visiems Fondo rėmėjams Didžiojoje 
Britanijoje. Ir kartu prašo atsiųsti nau
jagimiams medikamentų, kurių negali 
gauti Lietuvoje.

Aukas prašome siųsti:
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, 
21 The Oval
London E2 9DT.

Replika
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

LIETUVIAMS ŠIRDĮ 
SKAUSMAS SUSPAUDĖ...
Turbūt niekas iš lietuvių, gyve

nančių Anglijoje. Australijoje, Vokie
tijoje ir kituose kraštuose, nesitikėjo 
išgirsti pasakymo, kad jis neturi teisės 
būti Lietuvos piliečiu...

Ne gana to! Štai antrasis Vilniaus 
smūgis užsienio lietuviams, kaip iš 

Bradfordo Vyties klubas ruošia ekskursiją į metinį Didžio
sios Britanijos lietuvių sąskrydį - Tautos šventės minėjimą, 
kuris įvyks Boltone, Ukrainiečių salėje š. m. rugsėjo 18 d., 
šeštadienį.

Už autobusą apmoka klubas, išvykstame nuo Vyties klubo 3 vai. p.p. 
Prašau užsirašyti pas kult reikalų vadovą p. A.-Gerdžiūną.

Vyties klubo valdyba

b 13J5r3JSr3fSJSI2JEJ5rSISf3fEJ2r2r&f3J5J2J3I2J3f2J2f3JSI3ISf3f3fBf5JSf B
Nottingham© DBLS skyrius ruošia ekskursiją j 1i metinį Didžiosios Britanijos lietuvių sąskrydį - 11 Tautos šventės minėjimą, 1kuris įvyks Boltone, Ukrainiečių salėje,

Castle Street, Bolton, š. m. rugsėjo 18 d.
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giedro daugaus perkūnija.
Liepos mėn. 9 dieną Lietuvos Vy

riausybė priėmė įstatymą Nr. 518. kad 
užsienio lietuvių dovanos savo gimi
naičiams ir kitoms institucijoms dau
giau kaip 50 dolerių vertės apdedamos 
muito mokesčiu.

Skaudu buvo kentėti nuo rusiško 
okupanto pajuokos. Šiandien dar sun
kiau išgyventi panieką užsienio lietu
viams nuo savo Nepriklausomos Lie
tuvos Seimo ir Vyriausybės.

Stasys Kasparas

BRADFORDE
KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Įvyko Vyties klubo narių pusmeti
nis susirinkimas. Apie klubo veiklą 
pranešė pirmininkas V. Gurevičius, 
apie klubo finansinę būklę painforma
vo A. Bučys.

Pranešimai ir apyskaitos priimtos ir 
patvirtintos.

Susirinkime klubo valdyba pasiūlė 
ir nariai nutarė susidariusį iš narių pa
likimo išeivijoje išleistų knygų pertek
lių persiųsti į Lietuvą, padengiant 
siuntos išlaidas.

SVEČIAVOSI
Lietuvoje leidžiamo laikraščio 

"Gimtasis kraštas“ vyriausiasis redak
torius Algimantas Bučys. Keletą sa
vaičių čia atostogaudamas jis atrinko 
ir persiuntimui į Lietuvą paruošė išei
vijoje išleistų knygų. Be to, Vyties 
klubo archyve jis rinko medžiagą pla
nuojamai knygai "Dar po 20 metų“. 
Tai bus apžvalginis tęsinys 1972 m. 
išleistos knygos ”25 metai“ apie Brad- 
fondo ir apylinkės lietuvių veiklą.

Vyties klubo valdyba reikšdama 
dėkingumą gausiai apdovanojo svečią 
už naudingai praleistas "atostogas“.

MIRUSIEJI
At A GREGORIJUS BANAITIS

Gimė 1908 m. Sankt Peterburge. 
1918 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. Po 
Antrojo pasaulinio karo atvyko į Ang
liją. 1954 m. jis emigravo į Kanadą. 
Visą laiką nuo pat jaunystės, per dvi 
okupacijas ir Kanadoje, dirbo geležin
kelių žinyboje.

Sulaukęs pensijos, grįžo į Angliją 
ir gyveno pas savo dukrą Ireną Ger- 
džiūnienę Huddersfielde. Dar turėjo 
du sūnus.

Mirė 1993 m. birželyje. Savo odi
sėją baigė krematoriume. Tykus Vy
ties klubo narys palydėtas būrelio lie
tuvių.

AtA KLEMENTINA 
MUDELEINA 

VAITEKAITIENĖ
Gimusi Šakiuose 1922 m. Atvyko 

po karo į Angliją, gyveno savo na
muose Bradforde. Keletą metų naš- 
liavo. Mirė 1993 m. liepos mėnesį. 
Palaidota Bradforde. Liko sūnus An
tanas, dirbąs Bradfordo miesto vyriau
sybės įstaigoje.

A-tas B.

PASAULYJE
Šnipinėjimų ir 

kriminalinių nusikaltimų 
gausėja

Kriminalinių nusikaltimų užtenka
mai yra visame pasaulyje, bet jų ypač 
daug postkomunistinėje Europoje. Tai 
atkreipė net specialiųjų tarnybų dė
mesį. Amerikos FBI (slaptoji policija) 
atidarė savo agentūrą Maskvoje, kad 
arčiau susipažintų su Rusijos mafijos 
veikla, nes ji ypač gausiai reiškiasi ir 
Amerikoje. Sakoma, kad ten apie 
2000 rusų emigrantų užsiima orga
nizuota kriminaline veikla. Per Mask
vą ritasi žiaurių kriminalinių nusi
kaltimų banga. Iš kitų buvusios SSSR 
kraštų išsiskyrė Gruzija, kai ten buvo 
nušautas Amerikos diplomatas.

Pačioje Rusijoje ekonominiai rei
kalai taip pablogėjo, kad jos padėtis 
yra lyginama su Weimaro Vokietija, 
kai ten dėl nesuvaldomos infliacijos 
algos turėjo būti vežamos vežimais. 
Valdžios prestižas, taip pat ir paties 
Jelcino, yra labai žemai kritęs Jelci
nas siekia paskelbti rinkimus į parla
mentą dar šį rudenį, bet dabartinė Ru

sijos aukščiausioji taryba tam prieši
nasi. Pasaulio spaudoje išsakoma bai
mė, kad tokia padėtis gali atvesti tą ša
lį prie diktatoriško valdymo.

Rusijos kariuomenė turi 
palikti Baltijos valstybes

Britanijos premjero John Major 
vizito Švedijoje metu abi valstybės 
pareiškė, kad Rusija privalo išvesti 
savo kariuomenę iš Baltijos valstybių 
"besąlygiškai“. Maskva delsia savo 
karių išvedimą iš Estijos ir Latvijos, 
teisindamasi, kad tos valstybės pažei
džia žmogaus teises rusiškai kalbančių 
gyventojų atžvilgiu, taip pat ieško 
priekabių Lietuvai, kad ir iš ten iki 
rugsėjo I d. neišeitų jos kariuomenė.

Ar einama prie 
susitarimo Bosnijoje?
Jau daug laiko praėjo po to. kai 

prasidėjo Ženevoje taikos konferenci
ja dėl Bosnijos ir Hercegovinos pada
linimo. Bet nepajėgiama sustabdyti 
karinių veiksmų, nors dažnai buvo 
duota pažadų. Jie tuojau pat yra sulau
žomi. Visi miestai daug nukentėjo. 
Ypač sostinė Sarajevas buvo atsidūru
si labai sunkioje padėtyje, kai Bosni
jos serbai uždarė privažiavimą ir nesi
liovė bombardavę miestą. Gyventojai 
kentėjo, sužeisti vaikai buvo pasmerk
ti mirčiai, nes ligoninės neturėjo gali
mybės jų gydyti, visko trūko. Pasaulio 
dėmesį atkreipė viena mergaitė Irma, 
kuri buvo baisiai sužalota. Dėl jos bri
tų premjeras John Major pasamdė lėk
tuvą. ji buvo atgabenta į Britaniją. Tas 
padarė tokį didelį įspūdį, kad pradėjo 
plaukti pasiūlymai iš daugelio valsty
bių priimti sužeistuosius, ypač vaikus, 
į ligonines. Visus viršijo Italija, kuri 
prižadėjo suteikti vietos ligoninėse 
400 sužeistųjų.

Gal tas paveikė ir derybas Že
nevoje, visos trys šalys - musulmo
nai, serbai ir chorvatai - sutiko laiki
nai perduoti Sarajevo administra
vimą JT kariuomenei, kuriai padėtų 
vietos policija.

Libija atmetė 
ultimatumą

Amerika, Britanija ir Prancūzija 
pateikė ultimatumą Libijai įvykdyti 
JT reikalavimą atiduoti dujos pilie
čius toms valstybės teisti už Pan 
Am lėktuvo susprogdinimą virš 
Lockerbie vietovės 1988 m. Tada 
270 tų valstybių piliečių žuvo. Jei 
tas nebus padaryta iki spalio 1 d., 
sankcijos prieš Libiją bus sustip
rintos. Libija atmetė tą datą, bet pa
kartojo jau seniau duotą ir tų trijų 
valstybių atmestą pasiūlymą tartis 
dėl teismo kitoje valstybėje.

Sankcijų sustiprinimui gali daryti 
kliūčių ir Europos valstybės, kurios 
turi gerą biznį su Libijos naftos garny 
bos pramone. Susisiekimas oru su Li
bija jau buvo sustabdytas pernai pagal 
JT rezoliuciją.
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