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PIRMĄ KARTĄ Į MUSU KRAŠTĄ 
ATVYKSTA POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II

Be Tikėjimo nėra 
pilnakraujo gyvenimo

Interviu su kunigu Vaclovu Aliuliu MIC

Lietuva! Girdžiu Tavo balsą. Girdžiu balsą prie 
Baltijos gyvenančios ir po pasaulio žemynus 
išsisklaidžiusios tautos. Ir atsiliepiu j šj balsą...

Jonas Paulius II

Lietuvoje didelės ir nepaprastai reikšmingos šventės išvakarės - pirmą 
kartą į mūsų gimtąjį kraštą atvyksta didžiai brangus ir aukštas svečias, 
nuoširdus Lietuvos bičiulis - Didysis Ganytojas, Popiežius Jonas Paulius 11.

Apie šio išskirtinio įvykio reikšmę ir svarbą Lietuvos Katalikų bažnyčiai, 
visai lietuvių tautai "Europos lietuvio" laikraščio bendradarbis poetas Petras 
Keidošius paprašė pasidalinti mintimis žinomą šalies dvasininką, visuomenės 
veikėją, žurnalistą, "Katalikų pasaulio" leidyklos direktorių, neseniai išrinktą 
Marijonų vienuolijos Vyriausiojo vadovo pirmąjį patarėją-pavaduotoją 
kunigą Vaclovą Aliulį MIC.

Primename, kad pašnekovai - bendramoksliai: abu Marijampolės 
Privačios Marijonų gimnazijos auklėtiniai. Lemtingą Lietuvai 1940 m. birželio 
15 d., kai geriausias gimnazijos mokinys, jos vėliavininkas, busimasis 
Marijonų vicegenerolas, busimasis kunigas Vaclovas, baigęs XII (paskutinę) 
laidą, gavo brandos atestatą, stiprus ketvertukininkas, jaunųjų literatų būrelio 
pirmininkas, būsimas poetas ir žurnalistas Petras buvo perkeltas į III (refor
muotą) klasę.

Įdomi detalė: kunigas Vaclovas kalba ir rašo lotyniškai, vokiškai, angliškai, 
prancūziškai, rusiškai, lenkiškai, baltarusiškai, itališkai, moka ir graikiškai.

- Gerbiamas kunige Vaclovai, 
Lietuva laukia Popiežiaus. Berods, 
tai pirmas Kristaus Vietininkas, ryžę
sis asmeniškai aplankyti Lietuvą - 
Marijos žemę. Jei manęs neapgauna 
atmintis, tik Achilles Ratti, tuomet 
dar arkivyskupas, prieš tapdamas Po
piežium Pijum XI, yra lankęsis Lietu
voje. Bet tai buvo epizodas, kuris 
anuomet nepaliko ryškaus pėdsako. 
Dabar gi Lietuva rengiasi iškilmingai 
sutikti Jo Šventenybę Joną Paulių II. 
Sakykite, kokios mintys kyla, kokie 
lūkesčiai sieja mūsų šalį su šiuo 
reikšmingu įvykiu?

- Popiežiaus vizitas - iš tikrųjų di
delės reikšmės įvykis. Ir ne tik Ka
talikų Bažnyčiai, bet visai lietuvių tau
tai. Todėl ir sutikti jį rengiamasi ki
taip, negu sutinkami kiti aukšti valsty
bių atstovai. Kitaip, negu buvo sutik
tas JAV viceprezidentas, Švedijos ir 
Danijos karališkosios šeimos, Prancū
zijos prezidentas. Tai Ganytojo vizi
tas. Popiežius atvyksta pas savo tikin
čiuosius. Be abejo, jis susitiks ir su 
Lietuvos valdžios vyrais. Bet tai bus 
tik mandagumo vizitas. Svarbiausia 
Popiežius laiko susitikti su dvasinin
kais, kultūros darbininkais, su jauni
mu, su visais tikinčiaisiais. Perjuos 
šv. Tėvas rengiasi ganytojišku žodžiu 
prabilti į tautą jai rūpimais klausimais. 
Popiežius, kaip žinoma, norėjo atvykti 
į Lietuvą tada, kai ji šventė krikščio
nybės įvedimo 600 metų sukaktį, dar 
1987-siais. Nebuvo pribrendęs laikas. 
Bet jau tada, Romoje, Popiežius pada
rė viską, kad Lietuvos vardas skambė
tų Europoje, kad apie mūsų šalį, apie 
jos pastangas išsilaisvinti iš ateistinės 
priespaudos sužinotų visas pasaulis. 
Sužinotų ir paremtų. Dar anksčiau. 
1984 metais, per šv. Kazimiero jubi
liejų jis laikė šv. Mišias lietuvių kalba, 
kurios per Vatikano radiją buvo trans
liuotos visam Žemės rutuliui. O dabar 
jis atvyksta pamatyti krašto, kurį, pa
sak Jo, norėtų apeiti pėsčias. Popiežius 
yra sakęs, kad tarp jo protėvių yra lie
tuvių kilmės žmonių. Be to, tai kraš
tas, su kuriuo jo gimtąją Lenkiją jun
gia ilgaamžė bendra istorija. Iš Kroku
vos (turbūt ir iš Vatikano) ji visuomet 
atrodė romantiškesnė, be to keisto an
tagonizmo, kuris, deja, įsivyravo čia, 
dažniau susitinkančių ir greta gyve
nančių.

Iš Popiežiaus apsilankymo labiau
siai laukiame moralinės paskatos, do
rovinio impulso, kuris mums taip rei

kalingas po pusės amžiaus priversti
nės ateizacijos. Popiežius nuolatos 
primena, kad svarbiausia tautų gyve
nime - dora, teisingumas, amžinos 
vertybės. Mes kaskart vis giliau grims- 
tame į ekonominius rūpesčius, į politi
nius vaidus, pamiršdami, kad yra ir šis 
tas brangesnio, šventesnio, kas nesi
keičia su oru, nuotaika ar santvarka. 
Kas grūdina žmogaus sielą, tautos 
dvasią, be ko neįmanoma kultūra. Po
piežiaus vizitas paskatins mus susi
mąstyti, kas yra svarbiausia ir vertin
giausia kiekvienam asmeniui ir mūsų 
tautai.

Popiežiaus pamokslai, pokalbiai, 
bendros maldos, tikiu, pažadins tikėji
mo drąsą, atkreips kitų, dabar menkai 
su Bažnyčia ir tikėjimu susijusių žmo
nių dėmesį. Gal jie supras, kad būtent 
Tikėjimas yra toji nepraeinanti verty
bė, kuri vienija žmones, stiprina jų 
dvasią, kad be Tikėjimo neįmanomas 
pilnakraujis gyvenimas.

- Gerbiamas kunige, ’’Europos 
lietuvis" jau rašė apie ganytojišką 
Jono Pauliaus II kelionės maršrutą, 
bet gal vertėtų jį priminti.

- Jo Šventenybė atvyksta į Vilnių 
šeštadienį, rugsėjo 4 d. Pirmiausia jis 
aplankys Arkikatedrą, kur su kuni
gais, klierikais, vienuoliais ir vienuo
lėmis lietuviškai giedos Mišparus. 17 
vai. 40 min. padarys mandagumo vizi
tą Lietuvos Prezidentui. Šventasis Tė
vas, kad ir kur būtų, pirmąjį mėnesio 
šeštadienį visada vadovauja Rožan
čiaus maldai. Nebus išimties ir lankant 
Vilnių. Rožančius tą vakarą bus kal
bamas Aušros Vartuose. Šią maldą 
girdės ir matys visas pasaulis: ją trans
liuos televizija. Tai bus vienas svar
biausių transliuojamų vizito momentų. 
Ji prasidės 21.30 vai. Lietuvos laiku.

Sekmadienio rytą Popiežius pir
miausia susitiks su kitų tikybų atsto
vais, paskui aplankys Sausio 13-sios ir 
Liepos 31-sios aukų kapus, pagerbda
mas mūsų rezistenciją ir laisvės siekį. 
Po to, 10.30 vai.. Vingio parke aukos 
šv. Mišias, skirtas krikščionybės įve
dimo jubiliejui apvainikuoti. Jų tema - 
Krikštas, Krikšto pažadų atnaujini
mas. Šv. Tėvas pakrikštys būrelį jau
nuolių, kurie nebuvo krikštyti vaikys
tėje. Tą pačią dieną popiet Popiežius 
yra numatęs susitikti su diplomatiniu 
korpusu, kultūros darbuotojais. Šis 
susitikimas įvyks šv. Jonų bažnyčioje, 
šalia Vilniaus universiteto.

Pirmadienį - Kaunas. Iš ryto - iškil

mingos mišios tema "Liudykime savo 
krikštą" - Nemuno ir Neries santakoje, 
kuri, kaip ir Vingio parkas, tuo metu 
virs milžiniška maldos erdve. Čia tu
rėtų tilpti apie 150 tūkstančių maldi
ninkų. Po šv. Mišių Popiežius priva
čiai aplankys Katedrą, o po pietų - 
Dariaus ir Girėno stadione susitiks su 
jaunimu. Tikiuosi, kad tai bus tikrai 
dvasinio pakilimo ir nuoširdumo va
landa, nes Popiežius nepaprastai myli 
jaunus žmones ir jais nuolat rūpinasi.

Grįžęs į Vilnių, Jonas Paulius 11 
apsistos Nunciatūroje, Kostiuškos 
gatvėje. Tai gražiai suremontuoti ir 
restauruoti buvę Dailininkų sąjungos 
rūmai.

Antradienį iš ryto seks šv. Tėvo iš
vyka į Kryžių kalną, kur Popiežius šv. 
Mišiomis - "Kankiniai, tremtiniai, 
Lietuva - kryžių šalis“ - pagerbs Lie
tuvos kryžiaus kelią, jos kančias, var
gus, sielvartus ir netektis. Melsis už li
gonius ir vargstančius, išreikš pagarbą 
Išganymo ženklui - Kryžiui. Manoma, 
kad čia Popiežiaus maldose dalyvaus 
ir jo žodžio klausysis nemažiau kaip 
pusė milijono žmonių.

Po Kryžių kalno - Šiluva. Ten šv. 
Mišių nebus - tik Žodžio liturgija. Šv. 
Tėvas susitiks su katalikų šeimomis, 
drauge klausysis Šventojo Rašto, tars 
ganytojišką žodį. Kaip ir kitur, aiškins 
krikštyto ir sutvirtinto krikščionio už
davinius - būti Dievo liudytoju Žemėje.

Trečiadienį, rugsėjo 8 d.. Jonas 
Paulius II iškilmingai atsisveikins su 
Lietuva ir išvyks į Latviją, o iš ten - į 
Estiją, kur katalikų šiuo metu dar ne
gausu.

- Gerbiamas kunige, ar nederėtų 
mūsų skaitytojams, kurių didelė dalis 
gyvena ne Lietuvoje, paaiškinti, ko
dėl šv. Tėvas pasirinko Kryžių kalną 
ir Šiluvą? Kuo reikšmingos ir bran
gios šitos vietos mūsų kraštui?

- Kryžių kalnas, esantis tarp Šiau
lių ir Meškuičių, yra vienintelis toks 
reiškinys pasaulyje. Čia pastatyta de
šimtys tūkstančių kryžių. Pirmieji jų 
čia atsirado po 1863 metų sukilimo, jo 
aukoms atminti. Vėliau jie buvo stato
mi nuolatos, prašant Dievo pagalbos ir 
palaimos gyviesiems. Tai tiesiog tau
tos vargo, kančios ir ryžto simbolis. 
Nelaisvės metais jį buvo mėginama 
sulyginti su žeme - ten ne kartą darba
vosi buldozeriai. Bet nuversti, nupjau
ti, išniekinti kryžiai kaip legendinis

Nukelta į 3 psl.

Įvykiai Lietuvoje
ET Parlamento asamblėjos 

prezidento vizitas
Rugpjūčio 25-27 dienomis Lietu

voje lankėsi Europos Tarybos Parla
mento asamblėjos prezidentas Mige
lis Andželas Martinesas (Miguel An
gel Martinez).

Aukštasis svečias susitiko su Pre
zidentu A. Brazausku, Seimo pirmi
ninku Č. Juršėnu. Lietuvos parla
mento delegacijos Europos Taryboje 
nariais. Seimo užsienio reikalų bei 
žmogaus ir piliečių teisių komitetų 
nariais. Seimo frakcijų vadovais, 
premjeru A. Šleževičiumi, užsienio 
reikalų ministru P. Gyliu. Pokal

Šią atvirutę su Popiežiaus portretu gavome iš Vatikano radijo lietuviškųjų 
laidų redakcijos. Atvirutės antroje pusėje yra Jono Pauliaus II žodžiai, kurie 
iškelti virš nuotraukos, redakcijos adresas (Programme/ Lituano Radio 
Vaticana, (3)120 Citta del Vaticano. tel. 698.83482, fax 39-6-698. 84565). 
Tokių gražių atvirukų su Popiežiaus mintimis apie Lietuvą Vatikane išleista ir 
daugiau, į tai dėmesį atkreipė laiške "EL" ir Anglijoje gyvenantis kunigas A. 
Matulis MIC. "EL" dėkoja kolegoms iš Vatikano radijo lietuviškųjų laidų 
redakcijos už informaciją ir nuotraukas.

Atvežama Dievo
Atv-ykdama susitikti Lietuvoje 

su Šventuoju Tėvu, Lietuvių kuni
gų vienybės delegacija atveš į Lie
tuvą Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos statulą.

1951 m. gegužės mėnesį į Ro
mos šventojo Kazimiero lietuvių 
kolegiją susirinkę priverstinėje 
emigracijoje atsidūrę lietuvių vys
kupai, kiti dvasininkai nutarė pa
aukoti Lietuvą Švenčiausiosios 

biuose su ET Parlamento asamblėjos 
prezidentu Lietuvos atstovai, be kitų 
temų, kalbėjo ir apie Rusijos nutarimą 
sustabdyti kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos.

Paminklinis akmuo Artūrui 
Sakalauskui

Rugpjūčio 21 dieną Vilniuje, ne
toli Seimo rūmų, buvo pašventintas 
paminklinis akmuo savanoriui A. 
Sakalauskui atminti. Jis 1991 m. rug
pjūčio pučo metu budėjo prie Par
lamento rūmų. A. Sakalauskas žuvo 
per incidentą su Rusijos kariškiais, 
kūris kilo, kai jų mašina buvo su
stabdyta netoli tuometinių Aukščiau

Motinos statula
Mergelės Marijos širdžiai, prašyda
mi jos globoti Lietuvą.

Kelionės intencija buvo vienyti 
visus išeivius maldoje už pavergtos 
tėvynės laisvę. Per kelerius metus 
apkeliavusi lietuvių parapijas Šiau
rės ir Pietų Amerikoje, Švenčiau
siosios Mergelės Marijos statula 
prisiglaudė Putname, Nekalto pra
sidėjimo vargdienių seserų vienuo
lyno bažnyčioje.

siosios Tarybos rūmų, kai išlipę iš 
automobilio Rusijos kariškiai pra
dėjo mėtyti sprogstamuosius pake
tus, kilo susišaudymas.

Paminklinį akmenį pašventino 
Lietuvos kariuomenės kapelionas 
monsinjoras A. Svarinskas.

Susirinkusiems žodį tarė Prezi
dentas A. Brazauskas, Seimo pir
mininko pavaduotojas A. Sakalas, 
opozicijos lyderis V. Landsbergis 
ir kiti. Kalbėjo savanorio A. Saka
lausko motina.

Valstybės vadovai, savanoriai, 
pašventinime dalyvavę žmonės 
prie paminklinio akmens padėjo 
gėlių, pražygiavo SKAT-o štabo 
garbės sargybos kuopa.
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Vilnius
Bauginanti žinia

Lietuvių išeiviją sukrėtė žinia, kad 
buvo nutrauktos Lietuvos derybos su 
Rusija dėl jos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos ir kad Maskva pagrasino 
imtis ’’greitų ir lemiamų“ žygių, jeigu 
jos likę kariai būtų išprovokuoti. Pre
zidentas A. Brazauskas atšaukė savo 
susitikimą su prezidentu B. Jelcinu, 
nes ’’pagrindiniai dalykai tarp tų dvie
jų pusių nebuvo išspręsti“. Lietuva 
norinti 146 mlid. dolerių kompensa
cijos už 53 metų sovietų okupaciją, 
bet Rusija nesutinkanti mokėti. Pagal 
spaudos pranešimus, tai buvusi di
džiausia krizė tarp Lietuvos ir Rusijos 
po nepriklausomybės atgavimo, ypač 
kai rusų kariuomenės išvedimas buvo 
beveik baigtas, nes iš 22000 liko tik 
2500 karių be sunkiųjų ginklų ir jie tu
rėjo pasitraukti iki rugpjūčio 31 d., dėl 
ko dabar kyla abejonių. Anglų spau
doje Rusija kaltinama įžūlumu, ypač 
dėl to, kad ji pasirinko Lietuvą, kur 
gyvena mažiausiai rusų ir kur jie yra 
tolerantiškai traktuojami.

Mečys Bąjorinas 
Londonas

******
Apie Rusijos sprendimą sustabdyti 

kariuomenės išvedimą, kol nebus pa- • 
sirašyta atitinkamo sprendimo, Lietu
va oficialiai buvo informuota rugpjū
čio 20 d., kai Rusijos Federacijos lai
kinasis reikalų patikėtinis Lietuvai A. 
Burlakovas įteikė užsienio reikalų mi
nistrui P. Gyliui Rusijos URM pareiš
kimą.

Tą pačią dieną Krikščionių demo
kratų, Demokratų, Socialdemokratų, 
Nepriklausomybės partijų, Lietuvių 
tautininkų, Centro, Liberalų ir Tėvy
nės Sąjungų lyderiai priėmė bendrą 
pareiškimą dėl rugpjūčio 23 d. pla
nuoto A. Brazausko vizito į Maskvą. 
Jame išreikštas labai rimtas susirūpini
mas, kurį sukėlė Lietuvos Prezidento 
sprendimas savo iniciatyva paskubo-

pasisako už dialogą su Maskva
mis vykti į Maskvą ir pasirašyti doku
mentus, kurių tekstai nėra iš anksto 
suderinti ir žinomi. Vienintelė LDDP 
- jos tarybos prezidiumas - parėmė 
Prezidento- ketinimą vykti į Maskvą, 
nesutikdama su išankstiniais vertini
mais, kaltinimais bei abejonėmis, ar 
Prezidentas nesitaikstys su Rusijos 
spaudimu.

Nors sekmadienio ryte jau tapo ži
noma, kad Lietuvos Prezidentas į 
Maskvą nebevyks. Sąjūdžio ir kitų vi
suomeninių organizacijų organizuotas 
mitingas susitikti su partijų, pasirašiu
sių bendrą pareiškimą, atstovais Vil
niuje, Nepriklausomybės aikštėje, ne
buvo atšauktas. ’’Lietuvos rytas“ rašė, 
kad į jį susirinko apie 4 tūkstančiai 
žmonių. Kalbėjo Seimo opozicijos ly
deris V. Landsbergis, Krikščionių de
mokratų partijos valdybos pirminin
kas P. Katilius, rašytojas K. Saja, 
monsinjoras A. Svarinskas ir kiti, jie 
kritiškai atsiliepė apie Prezidento ir 
užsienio reikalų ministerijos poziciją 
formuojant santykius su Rusija, Rusi
jos URM pareiškimą vertino kaip 
grubų ankstesnių susitarimų išvesti 
kariuomenę iš Lietuvos laužymą. 
Tėvynės Sąjungos pirmininko pava
duotojas M. Laurinkus pareiškė, kad 
iki šiol Lietuvos užsienio politika bu
vo aiški ir vieninga; tačiau vienu metu 
atsirado keliolika nuomonių, kurios, jo 
manymu, suteikė viltį manipuliacijai 
Maskvoje. Tai yra pasekmės neko
ordinuoto Lietuvos valstybės instituci
jų darbo.

Sekmadienio vakare per Lietuvos 
TV buvo parodytas interviu su A. 
Brazausku. Esminis nesutarimas tarp 
Lietuvos ir Rusijos, pasak A. Brazaus
ko, yra vienas - žalos Lietuvai atly
ginimas. Lietuvos Prezidentas teigė, 
kad Rusija kategoriškai atmeta dery
bas dėl žalos atlyginimo. ’’Mes kol kas 
labai tvirtai laikomės savo pozicijos, 
nes mūsų referendumo rezultatai 
smarkiai suriša mums rankas“, - pažy
mėjo A. Brazauskas. Kita vertus, jis 

sakė, kad ’’reikia mums visiems pagal
voti, kokios aukos yra leistinos ir iki 
kokio lygio galimi kompromisai šiuo 
klausimu“.

I Maskvą rengti Lietuvos ir Rusijos 
vadovų susitikimo buvo nuvykę Pre
zidento patarėjas J. Paleckis, URM po
litikos departamento direktorius A. Ja
nuška ir Lietuvos derybų delegacijos 
vadovas V. Bulovas. Jie nieko nepešė.

Seime surengtoje spaudos konfe
rencijoje Lietuvos derybų delegacijos 
vadovas V. Bulovas sakė, kad tokios 
padėties derybose su Rusija buvo gali
ma laukti bet kada. Pasak jo, delegaci
jos narys N. Medvedevas siūlė aptarti 
visus atvejus, jeigu Lietuvai nepasi
sektų, tačiau delegacija jų nespėjo iš
nagrinėti. Pasak jo, deryboms pakenkė 
ir viešai pradėtas skelbti žalos atlygi
nimo dydis - 146 mlrd. dolerių. Rusi
jos spauda dėl to išvystė plačią propa
gandinę kampaniją. Tokie prelimina
riniai apskaičiavimai buvo pernai 
įteikti Rusijai, tačiau V. Bulovas ne
galėjo pasakyti, kas konkrečiai nustatė 
tokią sumą, ar ji reali, galų gale kas 
pateikė tokį pasiūlymą. Delegacija tos 
sumos per derybas oficialiai nepateikė 
Rusijai. Šiuo metu Vyriausybėje suda
roma ekspertų grupė, kuri apskaičiuos 
žalą visose srityse. Pasak V. Bulovo, 
Rusijos pusė neneigia, kad dėl kom
pensacijos bus galima derėtis, tačiau 
nenorima tai susieti su susitarimu dėl 
armijos išvedimo.

Prezidentas per televiziją išsakė 
nuomonę, kad reikėtų pasitelkti į pa
galbą kokią nors trečiąją pusę, kad ji 
patartų Lietuvai kaip toliau elgtis. Jis 
pareiškė turįs pretenzijų Lietuvos de
rybų delegacijai, kuri, pasak jo, buvo 
pasiėmusi didesnes funkcijas, negu jai 
priklausytų.

Rusijos prezidento spaudos sekre
torius V. Kostikovas, komentuodamas 
A. Brazausko sprendimą atšaukti savo 
vizitą į Maskvą, agentūrai Interfax 
pareiškė, kad demokratinė Rusija nėra 
atsakinga už stalinizmo totalitarinę 

politiką ir kad ji pati buvo tos politi
kos auka. ’’Nepagrįstos Lietuvos pu
sės pretenzijos Rusijai, bandymas da
ryti jai spaudimą per trečiąsias šalis 
gali tik sukelti atsakomąją neigiamą 
reakciją“, - pažymėjo Rusijos preži- 
dento spaudos sekretorius. Anot jo, 
tos jėgos, kurios stengiasi išstumti Ru
siją iš šio regiono, turi suvokti, jog 
Rusija amžiais įsisavino šią geopoli
tinę erdvę, panaudojo didžiulius mate
rialinius ir intelektualinius išteklius jai 
plėtoti. ’’Rengdama naują demokrati
nės užsienio politikos koncepciją, Ru
sija negali ir neketina atitrūkti nei nuo 
istorinių faktorių, nei nuo nacionalinių 
interesų“, - pabrėžė V. Kostikovas. 
Tarsi nujausdamas, kad bus toks pa
reiškimas, monsijoras A.Svarinskas 
sekmadienį Nepriklausomybės aikštė
je sakė: ’’kas sėdėjo lageryje, tas žino 
vieną tiesą: rusai monarchistai, komu
nistai, demokratai vienodai tiki, kad 
Rusija turi būti didelė ir nedalijama“.

Praėjusios savaitės antradienį išpla
tintame Prezidento pranešime buvo 
pasakyta, kad nepaisant nuskambėju
sių aštrių pareiškimų Lietuva visiškai 
nesuinteresuota įsivelti į ’’psicholo
ginį“ ar ’’šaltąjį“ karą su Rusija. Pasi
sakyta už dialogą su Maskva.

Krikščionių demokratų valdybos 
vicepirmininko A. Saudargo vertini
mu, jeigu Rusija paliks kariuomenę 
Lietuvoje po rugpjūčio 31 d. - tai bus 
naujas agresijos aktas.

Rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respub
likos Prezidentas priėmė JAV nepa
prastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių D. 
Džonsoną (Johnson). Pokalbyje aptar
ta situacija, susijusi su Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Lietuvos sustabdy
mu. JAV ambasadorius išdėstė JAV 
valstybės departamento poziciją šiuo 
klausimu. JAV pritaria Lietuvos Pre
zidentui ir Vyriausybės šiuo metu 
vykdomam kursui politiniame dialoge 
su Rusija, siekiant surasti išeitį iš susi
dariusios padėties.

Darius Žvelgaitis

Laiškai redaktoriui
Gerh. Redaktoriau,
Labai apgailestauju, kad p. Bra

zausko prezidentinė konferencija de- 
rybų su Rusija klausimu pateikta tokiu 
kampu, kaip tai yra atsitikę publikaci
joje ”Ar Helmutas Kohlis Lietuvoje 
būtų laikomas išdaviku?“ Rašant in
formaciją nuo redakcijos (ELR) jau 
buvo žinoma, kad p. Gylys Maskvoje 
aprobavo susitarimo tekstą, kuris atsi
sakė kompensacijos už okupacijos 
metus atlyginimo. Tokią ją ir būtų pa
sirašęs Prezidentas, jeigu būtų nuvy
kęs į Maskvą rugpjūčio 5 d. Taip Pre
zidentas būtų išdavęs valstybę. 
Džiaugiuosi, kad to neatsitiko. O p. 
Gylys nepasakęs delegacijai išsiuntė 
derybų priešininkui naująjį. Preziden
tą gelbstintį, tekstą. Tas žingsnis ir 
mūsų pokalbius Maskvoje padarė ty- 
čiojimusi iš mūsų Prezidento, Valsty
bės, tautos, ir dabar yra atmetinėjamas 
tyčiojantis. Jau iš visko. ’’Europos 
lietuvis“ - kartu su jais?

Su apgailestavimu -
R. Ozolas

Redaktoriaus paaiškinimas: tradi
ciškai abreviatūra ”ELR“ buvo iššif
ruojama trejopai: "Europos lietuvio“ 
redakcija, redaktorius arba reporteris. 
Gerb. R. Ozolo minima publikacija Nr. 
31 yra ”ne nuo redakcijos“, bet vieno iš 
mūsų reporterių žvilgsnis į konkretų 
įvykį. Redakcijos pozicija - parodyti 
gyvenimą Lietuvoje iš įvairių pusių, 
suteikti galimybę išsakyti įvairias nuo
mones. Tenka pripažinti, jog tai ne vi
sada pavyksta dėl įvykių dinamikos. 
Priminsime, kad Nr. 31 taip pat infor
muojama apie Piliečių chartijos tarybos 
pareiškimą, kuriame išsakomas susirū
pinimas dėl derybų su Rusija, praneša
ma apie kitų kelių politinių partijų pozi
ciją dėl Prezidento kelionės į Maskvą.

Šį epizodą vertiname kaip tam 
tikrą pamoką apskritai; konkrečiai dėl 
”ELR“ - ateityje tai bus tik redakto
riaus ženklas.

SEPTYNIOS DIENOS
?trejkas 

Žemaitijoj“...
- rašoma "Lietuvos aide“ 08 20.

’Telšių rajono ūkininkai, protes
tuodami prieš žemės ūkio produkci
ją perdirbančių įmonių diktatą, nu
sprendė streikuoti. Streikas turėtų 
prasidėti rugpjūčio 27 d. Telšių ūki
ninkų reikalavimus remia kaimyni
nių rajonų žemdirbiai, Lietuvos ūki
ninkų sąjunga, Žemės ūkio bendro
vių asociacija. Lietuvių tautininkų 
sąjunga priėmė pareiškimą, kuria
me sakoma, kad monopolistinių 
žemės ūkio produkcijos įmonių sa
vavaliavimas, jų įsiskolinimas žem
dirbiams už supirktą produkciją, 
mažos žemės ūkio produkcijos 
superkamosios kainos, nepagrįstai 
didelė paskolų palūkanų norma, 
nuolat kylančios pramonės gaminių 
ir energijos išteklių kainos, nepalan
ki žemės ūkio produkcijos eksporto 
ir importo politika atvedė žem
dirbius prie skundo ribos“.

Tačiau laikraštyje išreiškiama ir 
šiokių tokių abejonių streiko tiks
lingumu: ’’sėkmingo streiko atveju 
gali bankrutuoti stambi įmonė (per
dirbimo), turinti apie 400 darbuotojų. 
Pridėkime šeimų narius, tai bus dra
ma 1200-1500 Telšių miesto žmo
nių“.

Šūviai Vilniaus gatvėse

Tokio žiauraus ir įžūlaus nusikaltimo 
po kruvinųjų 1991 metų Sausio įvykių 
Vilniuje nebuvo“, - rašoma "Respubli
koje“ 08 18.

’’Liepkalnio gatvės rajone praei
viai pastebėjo, kad du plačiapečiai 
vyrai muša ir jėga į mėlynos spalvos 
žigulius tempia kažkokį žmogų. Mo
terys pradėjo šaukti pro šalį atsitikti
nai bėgusiems kareiviams (toje 

vietoje dažnai krosus bėgioja ’’Ge
ležinio vilko“ kariai)... Vaikinai su
skubo padėti. Iš automobilio nusi
kaltėliai pradėjo šaudyti automatu. 
Penki žmonės sukniubo. Su įvairaus 
sunkumo šautiniais sužalojimais jie 
skubiai nugabenti į miesto ligonines. 
Kilus sumaiščiai, vyrui, kurį bandė 
pagrobti banditai, pavyko pasprukti. 
Nusikaltėliai nurūko miesto centro 
link“. Nežiūrint to, kad miestas buvo 
blokuotas, o kiek vėliau identifikuoti 
ir patys nusikaltėliai, šiems pavyko 
pasislėpti. Vėliau ’’Respublikos“ laik
raštis (08 20) atkreipė dėmesį į tai, kad 
tie du banditai policijai gerai žinomi 
subjektai; jų aistra - ginklų kaupimas... 
(vienas jų kaltinamas išžaginimu). 
Tačiau iš policijos rankų jie vis 
būdavo paleidžiami - vienąsyk už 
10000 talonų užstatą (apytikriai 30 
dol.), kitą kartą - šiaip, teismas atidėjo 
bausmę metams... Taip kad tragiška 
baigtis gana logiška.

'’Ar krikštys Popiežius 
Kauno reketininku 

atžalas?“ -
- klausiama savaitraštyje "Europa“ 
Nr20.

’’Kauno valdininkai, matydami vi
sišką policijos bejėgiškumą, nutarė 
neoficialiai kreiptis į mafijos vadeivas, 
prašydami talkininkauti saugant Po
piežių jo kelionės po Lietuvą metu. 
Tačiau, pasirodo, Kauno ’’berniu
kams“ net Kristaus vietininkas - ne 
autoritetas. Reketininkų ’’šulai“ pa
reiškė, kad Popiežių saugos tik tada, 
jei šis asmeniškai pakrikštys jų vai
kus...“ Laikraštis nenurodo, iš kur pa
imta informacija apie minėtą dialogą, 
tačiau krašto kriminogeninė situacija 
leidžia daryti prielaidą, kad derybos su 
nusikaltėliais yra visai reali pers
pektyva...

Norinčių rizikuoti nėra...
Apie muitininkų rūpesčius Lietuvos- 
Lenkijos pasienyje informuoja savait
raštis "Litas“ N r. 34.

Lietuvos muitinės departamentas 
pasikvietė populiariausių laikraščių 
žurnalistus į pasienį. ’’Lietuvos vy
riausiasis muitininkas sakė, jog pas
taruoju metu Lazdijų muitininkai 
jaučia labai didelį psichologinį spau
dimą, kurį sukėlė publikacijos apie 
netvarką pasienyje. Anot jo, neteisin
ga viskuo kaltinti muitininkus, tačiau 
pripažino, kad muitinės darbą reikia 
gerinti, nes tai pagrindinis Lietuvos, 
kaip tranzitinės šalies, imidžo aspek
tas“. ’’Lito“ korespondento R. Peciu- 
levičiaus įspūdžiai: “Lazdijų-Ogrod- 
nikų pasienio perėjimo postas mus 
pasitiko milžiniška eile, beveik 4 ki
lometrus įsiskverbusia Lietuvos gilu- 
mon“. Lazdijų muitinės viršininko 
A. Sadonio nuomone, ’’šiuo metu su
mažinti eilę yra nerealu - jau ir dabar 
muitininkai automobilius tikrina tik 
paviršutiniškai (2-3 minutes), o dar 
labiau liberalizavus muitinės veiklą 
būtų beveik legalizuota kontrabanda. 
Muitininkų nuomone, beveik 90 
proc. važiuojančių per sieną keliauja 
komerciniais tikslais. Tačiau dauge
liu atvejų komercija tolygi kontra
bandai. Šią mintį patvirtino ir tai, jog 
neseniai atidarytas ’’Žaliasis korido
rius“, kuriuo gali be patikrinimo pra
važiuoti, jei neveži nedeklaruojamų 
prekių. Tačiau jis beveik tuščias, ma
čiau tik tris mašinas. Tai buvo užsie
niečių mašinos. Mūsų tautiečiai neri
zikuoja, nes sugauti vežant “Žaliuoju 
koridoriumi“ kontrabandą ne tik pra
randa prekes, bet dar turi mokėti 4-5 
tūkstančius litų baudą, tenka atsisvei
kinti ir su automobiliu...” "Muitinin
kai sakė, jog tol, kol šalyje nebus su
reguliuoti ekonominiai santykiai, 
eilės bus didelės, nebent įteisintume 
kontrabandinį verslą“.

V. Donas

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina

mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 11. Praktiškas ir įvairus: 2 I valgomo
sios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. biskvitų, 
2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.’

H ŪBAI - puikus vyriškas arba moteriškas nertinis, palaidinukė 
arba vyriški išeiginiai marškiniai, speciali medžiaga suknelei, 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas. Kaina - £160.

Parduodame OPTIMA (elektronines) rašomąsias mašinėles 
su lietuvišku šriftu. (Su pristatymu - £160.)

Rašomoji juostelė cartridge - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (5) - £8.75.
Sudarome testamentus, išrūpiname pensijas, pervedame 

palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta bei 
atliekame finansines ir bankines operacijas.

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

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Specialising in travel to the Baltic States

for air tickets, accommodation and other travel 
related information contact

Gunnel Travel Service Ltd
Hayling Cottage, Stratford St Mary 

Colscester, England 
tel 0206 322033, fax 0206 322352

Užs. 791
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Be Tikėjimo nėra pilnakraujo gyvenimo'
Interviu su kunigu Vaclovu Aliuliu MIC

Atkelta iš 1 pat.

Feniksas atgimdavo jau kitą rytą. Jų 
atsirasdavo daugiau, puošnesnių ir ga
lingesnių. Prasidėjus Atgimimui, į kal
ną, kryžiais nešinos, plaukė eisenos ir 
atskiri maldininkai. Žmonės ėjo gie
dodami ir melsdamiesi, ėjo su viltimi, 
kad baigsis pusę amžiaus užsitęsęs 
lietuvių tautos žeminimas, religijos 
persekiojimas. Jie ėjo ir dėkojo Die
vui, statydami naujus.kryžius ir kryže
lius. Ir Dievas išklausė jų maldas... Ir 
šiandien tebestatomi ir tebekabinami 
nauji kryžiai ir kryželiai.

Šiluva - labai žymi šventovė. Jos 
garsas ne taip skamba pasaulyje, kaip 
Aušros Vartų, kuriuos savo šventove 
laiko Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos 
ir kitų kraštų tikintieji. Tačiau Šiluva 
tam tikru požiūriu pranoksta Aušros 
Vartus, nes Šiluvoje XVII amžiaus 
pradžioje piemenėliams apsireiškė 
Mergelė Marija. Ankstyvas tai buvo 
apsireiškimas. Katalikybė tik pradėjo 
atsigauti po reformacijos. Vėlesniai
siais amžiais tokie reiškiniai tapo daž
nesni. Šiluvoje tai primena Mergelės 
Marijos paveikslas, dar 1786 m. vaini
kuotas Popiežiaus atsiųstu vainiku. 
(Aušros Vartų Šv. Marijos paveikslas 
tokiu vainiku pagerbtas tik 1927 me
tais, čia apsireiškimo nebuvo, tik šiaip 
daugybė malonių).

Laimingas tas kraštas, kuris turi 
tiek šventovių, susijusių su Dievo Mo
tinos vardu. Žemaičių Kalvarija, Kre
kenava, Pažaislis, Pivašiūnai. Tai ne
paprastai populiarios, tikinčiųjų gau
siai lankomos šventovės, turinčios 
Dievo Motinos Marijos paveikslus, 
kurie tikinčiųjų itin gerbiami, nes čia 
jie jaučia, kad, melsdamiesi Marijai, 
patiria ypatingą pagalbą. Yra tokia 
šventovė ir netoli mano tėviškės, ant 
pietinio Dusios ežero kranto. Tai Bo- 
rūnų Kryžiai, arba tiesiog Kryžiai. Da
bar ten atkuriama prieš kelis dešimt
mečius nugriauta koplytėlė. Kryžių 
pradžia siekia švedų karų laikus. Dar 
vaikas būdamas, ir vėliau, per atosto
gas, ten dažnai lankydavausi su tėve
liais. Per Sekmines ir Petrines. Mari
jos kultas - pagarba Jėzaus Motinai - 
kaip tik atitinka lietuvių tautos dvasią: 
lietuviai didžiai gerbia Moterį, Moti
ną, Mergystę. Pastaraisiais metais 
mus užgriuvusi sekso šlovinimo, por
nografijos banga, propaguojama masi
nės informacijos priemonių - tai tikra 
agresija prieš lietuvių tautos tradicijas 
ir krikščioniškąją dvasią.

- Ar susitiks Šv. Tėvas - buvęs 
Krokuvos kardinolas Karolis Voityla 
• su Lietuvos lenkais?

- Taip, toks susitikimas įvyks sek
madienį Šventosios Dvasios (Domini
konų) bažnyčioje. Paprastai visur, kur 
yra didesnė lenkų bendruomenė, Po
piežius randa laiko su ja susitikti. Tai 
jo širdies paguoda. O apie 7% Lietu
vos gyventojų ir apie 10% jos katalikų 
laiko save lenkais, vadinasi, ir čia jų 
bendruomenė nemaža. Prieš kelerius 
metus lenkai taip pat ištiesė lietuviams 
draugystės ranką: kai Popiežius lankė
si Lomžoje, jie labai rūpestingai pri
ėmė keliolika tūkstančių Lietuvos 
maldininkų. Dieve duok, kad tai padė
tų aplyginti aštresnius mūsų tarpu
savio santykių kampus. Mūsuose an
tagonizmas, deja, didesnis, negu tarp 
Lenkijos lenkų ir Lietuvos lietuvių. 
Anie lenkai pabara mūsiškius, ragina 
juos būti lojalius. Pamenu, kaip Elko 
vyskupas, būdamas Marijampolėje, 
kur vyko palaimintojo Jurgio Matulai
čio garbei iškilmės, džiaugėsi, kad 
Punsko lietuviai katalikai gaus lietuvį 
kunigą.

- Jums, berods, teko susitikti su 
Popiežium, bendrauti. Sakykite, koks 
jis - Jonas Paulius II?

- Su Popiežium esu labai trumpai 
susitikęs keturis kartus. Triskart tik 
pasisveikinau. Pirmąkart tai įvyko 
1980 metais, kai mes su vyskupu 
Liudviku Poviioniu ir profesorium ku
nigu Pranciškum Vaičekoniu nuvežė
me tvirtinti lietuvišką Mišiolo tekstą. 
Kalbėjome tik apie tai. Tada Popie

žius, valiūkiškai nusišypsojęs, paprašė 
vatikaniškius bendradarbius pasitrauk
ti: ’’Dabar mes, lietuviai, nusifotogra
fuosime!“ Antrąkart per arkivyskupo 
A. J. Bačkio konsekraciją 1988 m. 
mes tik pasisveikinom. Trečią kartą 
Lomžoje man pavyko perduoti Šv. 
Tėvui sunkiai sergančio Vilniaus arki
vyskupo Julijono Steponavičiaus svei
kinimą. Popiežius prašė pasakyti arki
vyskupui, kad jis už jį meldžiasi. Grį
žęs dar spėjau perduoti arkivyskupui 
Popiežiaus žodžius. Vos girdimai ar
kivyskupas sušnibždėjo ’’Dėkui!“ Ne
seniai, kai Jonas Paulius II Vatikane 
priėmė Marijonų IX kapitulos daly
vius, pranešiau jam apie tai, ir Popie
žius atsiliepė: "Taip, atsimenu arki
vyskupą Steponavičių.“ Manau, kad 
Popiežius gerai susivokia Lietuvos 
reikaluose. Pavyzdžiui, kai šiemet va
sario mėnesį Vatikane lankėsi mūsų 
vyskupai, jie pastebėjo, kad Popiežius 
dar pagilino Lietuvos problemų anali
zę, trumpai pateiktą Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininko.

Priimdamas Marijonų kapitulos 
dalyvius, itališkai pasakytoje kalboje 
šv. Tėvas pasakė: "Mūsų laikų žmo
nėms labai reikia meilės, atleidimo ir 
solidarumo. Šiandien privalu skleisti 
viltį ir atlaidumą. Būkime pasirengę 
palaikyti svyruojantį, pakelti parpuo- 
lantį. Tiesa tampa įtikinama, kai ją ly
di artimo meilė ir nesavanaudiškas 
tarnavimas“. Iš pradžių kiek pavargęs 
ir liūdnas, jis baigė savo žodį pagyvė
jęs, pasitempęs, o kai pradėjo su kiek
vienu mūsų sveikintis, išvis pralinks
mėjo, šypsojosi. Su gyvaisiais Popie
žius visados gyvas ir atidus. Be to, rei
kia atsiminti, kad Jonas Paulius II kaip 
joks kitas Kristaus vietininkas labiau
siai vertina tiesioginius kontaktus su 
tikinčiaisiais: jo Ganytojiška kelionė į 
Lietuvą - 61-oji per 15 metų. O reikia 
nepamiršti, kad šv. Tėvas jau aštuntą 
dešimtį pradėjęs.

- Popiežiaus valstybės kalba, 
berods, italų. Bet teko girdėti jį'ir 
lietuviškai šnekant. Kokia kalba jis 
bendraus su Lietuvos tikinčiaisiais?

- Popiežius kalba bene dvylika kal
bų. Lietuvoje visas maldas ir pamoks
lus jis skaitys lietuviškai, greta turė
damas itališkus tekstus. Visi lietuviški 
tekstai paruošti iš anksto. Ir lietuviškų 
faktų, esu įsitikinęs, ten apstu. Popie
žius turi labai gerą muzikinę klausą, 
kiekvienos kalbos žodžius taria labai 
aiškiai ir taisyklingai. Ir lietuviškai jis 
kalbės, tikiuosi, tikrai gražiai ir su
prantamai. Jis labai kruopščiai ruošiasi 
padedamas Romos lietuvių.

- Ganytojiškoji Popiežiaus kelionė 
suaktyvino įvairių organizacijų, ju
dėjimų, kolektyvų ir atskirų žmonių 
kūrybinę išmonę ir veiklą. Visi ruo
šiasi kuo geriau, kuo išradingiau ir 
šilčiau pagerbti šv. Tėvą. Tuo, ma
nau, džiaugiasi ne tik Lietuvos Kata
likų Bažnyčia, bet ir visa kultūringoji 
mūsų visuomenė? Tai - garbė tautai, 
ar ne?

- Be abejo. Geriausi krašto meno 
kolektyvai, chorai, ansambliai, orkest
rai, atskiri dainininkai ir muzikantai 
parengė specialias programas, išmoko 
daug naujų giesmių, kantatų. Profeso
riaus Leopoldo Digrio suburti geriausi 
mūsų vargonininkai su solistais apva
žiavo visą Lietuvą ir, kur tik buvo tin
kami vargonai, atliko iškiliausius pa
saulio ir lietuvių kompozitorių bažny
tinės muzikos kūrinius. Puiki buvo ta 
"Musica sacra“! Neseniai teko į Kre
tingą lydėti 150 jaunų žmonių an
samblį - grigališko giedojimo sambū
rį. Jaunieji entuziastai rengė turiningą, 
melodingą, tiesiog puikią programą. 
Su dideliu užsidegimu, labai uoliai ir 
stropiai jie mokėsi grigališkųjų melo
dijų, kurios vos vegetavo mūsų bažny
čiose! Esu tvirtai įsitikinęs, kad jų ne
nustelbs mūsų sales ir aikštes, o svar
biausia jaunas akis ir sielas, agresyviai 
užpuolęs kakofoninis "rokų“ ir "me
talų“ triukšmas.

Dailininkai rengė specialias paro
das, ekspozicijas, plenerus. Leidėjai 
parūpino Lietuvai vertingų knygų re-

1980 m. gegužės 17 d. Vatikane su popiežiumi Jonu Pauliumi II (iš 
kairės) arkivyskupas Achille Silvestrini, kunigas profesorius dr. Pranciškus 
Vaičekonis, vyskupas Liudvikas Povilonis, kunigas Vaclovas Aliulis MIC, 
prelatas Audrys J. Bačkis.

ligine tematika, nušviečiančių Katali
kų Bažnyčios ir brangaus svečio - Jo
no Pauliaus II gyvenimą ir veiklą. 
"Santara“, pavyzdžiui, išleido Popie
žiaus (visam pasauliui žinomas Karo
lio Voitylos literatūrinis talentas!) - 
grožinių kūrinių knygą "Priešais juve
lyro parduotuvę“. Režisierius R. Tu
minas stato teatre šią kunigo Ričardo 
Jakučio išverstą pjesę. "Baltų lankų“ 
leidykla išleido Andrė Frosaro knygos 
"Jono Pauliaus II pasaulis“ vertimą, 
kur įspūdingai nušviečiama tarptau
tinė politinė Popiežiaus įtaka, didele 
dalimi lėmusi komunizmo žlugimą. 
Popiežiaus vizito proga paruošta ir di
deliais tiražais išleista daugybė suve
nyrų, atvirukų, paveikslų, maldos la
pelių, plakatų, religinės atributikos. 
Daugelį jų maldininkai gauna veltui. 
Mūsiškė "Katalikų pasaulio“ leidykla 
3000 egz. tiražu išleidžia 27 dailinin
kų 47 ekslibrisų rinkinį.

Be to, mes apsivalėme, apsikuopė
me, šį tą atnaujinome, suremontavo
me, pasistatėme, pasidažėme. Kai kas 
jau dūsauja ar netgi niurzgia, kam to
kios išlaidos tokiu varganu Lietuvai 
laiku. Žmonės gi galo su galu nesudu
ria. Žinoma, tokių nuomonių reiškėjai 
iš dalies teisūs. Bet juk garbingasis 
Svečias nieko su savim neišsiveš, 
viskas liks Lietuvai ir jam išvykus.

Ganytojiškoji Popiežiaus kelionė 
lietuvių tautai, jos žmonėms - išskirti
nis įvykis. Po pusės amžiaus nevalios 
jis budina iš sąstingio gyvenimą. Dau
gelyje parapijų įvyko evangelizacijos 
dienos ir vakarai, rekolekcijos, katali
kiškojo jaunimo šventės. Po Lietuvą 
keliavo ateitininkų stovykla, chariz
matinė grupė "Gyvieji akmenys“, 
prancūzų ir amerikiečių evangelizaci
jos grupės. Sutikti garbingąjį Svečią 
aktyviai ruošiasi ne tik Lietuvos 
dvasininkija, bet ir mokytojai, gydyto

jai, inteligentija. O kokį pakilimą 
matome mūsų kaime, kur religija liko 
net juodžiausiais ateizacijos metais. 
Šis apsilankymas - dar viena proga 
skleistis lietuvių tautos kūrybiniam 
talentui. Popiežius negeidžia nei tur
tingų sutiktuvių, nei pompastinių iš
kilmių. Jis atvyksta kalbėtis, tartis, 
melstis kartu su tikinčiaisiais. Jis 
neteikia pirmenybės nė vienai partijai, 
nė vienam politiniam judėjimui - jo 
misija bendrauti su tikinčiaisiais, kelti 
jų dvasią, dorą, stiprinti tikėjimą. O 
apie varganą Lietuvos būklę Popie
žius žino neblogiau už kitą kurį Že
mės galingąjį. Lietuvą kasdien lydi jo 
rūpestis ir malda.

- Gerbiamas kunige Vaclovai, 
artimiausiais metais Jums teks iš 
arčiau stebėti Popiežių, dažniau su 
juo bendrauti, nes Marijonų kongre
gacijos IX kapitula, vykusi birželio 
pabaigoje netoli Romos, Ariccia 
miestelyje, išrinko Jus Vyriausiojo 
vadovo pirmuoju patarėju. Iš visos 
širdies sveikindamas Jus asmeniškai 
(vis dėl to - buvęs ’’marįjonukas“) ir 
linkėdamas Jums visapusiškos sėk
mės ir ištvermės, kartu ir pagailėsiu. 
Juk Jums teks būti ir Romos Mari
jonų vienuolyno vyresniuoju. Vadi
nasi, Lietuva ilgą laiką negirdės Jūsų 
balso iš Vilniaus katedros, neskaitys 
Jūsų įdomių ir patrauklių straipsnių, 
nematys Jūsų - judraus ir energingo 
- Vilniaus gatvėse? Jūs pers įkelsite į 
Vatikaną?

- Kuriam laikui teks, mielas Petrai. 
Tik ne į Vatikaną, o į Romą. Ten, Via 
Corsica 1, įsikūrusi Marijonų vienuo
lijos centrinė vadovybė. 1909 metais 
atgaivinta, ji turėjo vos 4 narius. 
Dabar jų - 524, iš kurių 132 priklauso 
Šiaurės ir Pietų Amerikos provinci
joms, 282 - Lenkijos (ir Baltarusijos) 
provincijoms. Yra jų Latvijoj, Ukrai

noj, netgi Australijoje ir Ruandoje. 
Lietuvoje dabar mūsų - 38. Kaip žinai, 
iki 1940 metų birželio mūsų vienuoli
ja Lietuvoje buvo viena iš gausesnių ir 
įtakingesnių. Turėjo 11 vienuolynų ir 
filialų. Turėjo bažnyčių, gimnaziją 
(kurioje ir mudu mokėmės), leidyklą, 
stalių dirbtuves, daržininkystę, leido 
"Šaltinį" ir "Šaltinėlį“ (kuriame ir pats 
bene savo žurnalistinę karjerą pra
dėjai). Bolševikinė okupacija vie
nuoliją išvaikė, daugelis kalėjo, buvo 
ištremti, žuvo. Dabar mes tik atsiku- 
riame: Marijampolėje jau baigiamas 
atstatyti vienuolyno pastatas. Su gim
nazija blogiau - niekaip negalime jos 
atgaut, nes ten dabar V. Mykolaičio- 
Putino mokykla internatas. Tiesa, kol 
kas mes ir nesiplėšėme. Reikia su
tvirtėti. Na, o dėl manęs sielotis neten
ka - Roma ne taip jau toli nuo Vil
niaus. Vykdamas atostogų į savo 
gimtąją Dzūkiją, būtinai į sostinę 
užsuksiu su artimaisiais bičiuliais 
pasimatysiu. Neištversiu ilgai be 
tėvynės dūmų, be Vilniaus bažnyčių. 
Ir parašysiu tikriausiai, plunksna dar 
neatšipo, ir sveikatėlės šiek tiek yra.

- Kadangi mūsų laikraščio gim
tinė yra Londonas, norėčiau, kad 
keletą žodžių pasakytumėte ten 
gyvenantiems ”EL" skaitytojams, 
kurie turbūt Jus pažįsta, nes ten, kiek 
žinau, lankėtės.

- Deja, buvau ten tik vieną kartą 
1990 metais. Tačiau ligi šiol mielai 
prisimenu tą neilgą viešnagę. Po ilgo 
ir priverstinio išsiskyrimo, labai 
malonu buvo susitikti ir pasikalbėti 
su savo kapelionu - lietuviškosios 
Londono šv. Kazimiero katalikų 
parapijos klebonu Jonu Sakevičiumi 
MIC. Jo tėvišką ranką ir žodį, žinau, 
anuo metu ir pats, gerbiamas Petrai, 
jautei. Pasimačiau su buvusiu klasės 
draugu, Notinghamo ir apylinkių 
lietuvių dvasios vadovu kun. Steponu 
Matuliu MIC. Galbūt teks kada nors 
Anglijoje vėl apsilankyti, nes turime 
ten besidarbuojančių lietuvių ir lenkų 
marijonų. Gaila, nebeteks susitikti su 
mieluoju inžinieriumi Steponu Ne
nortu, su kuriuo kartu mokėmės ant
roje Alytaus valstybinės gimnazijos 
klasėje ir kurį turėjau progą aplankyti 
prieš trejetą metų labai jaukiuose jo 
namuose. Su giliu liūdesiu jūsų laik
raštyje perskaičiau apie jo mirtį. 
Žinau, kokia tai didelė netektis 
Londono ir visos Didžiosios Brita
nijos lietuvių bendruomenei! Ger
biamas Steponas buvo vienas akty
viausių jos narių, lietuviška veikla 
nusipelnęs didžios tenykščių tau
tiečių pagarbos. Perduokite gilios 
užuojautos žodžius jo gerajai žmonai 
Petrutei, kitiems artimiesiems.

Sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Didžiosios Britanijos lietuviams, 
visiems ”EL“ skaitytojams!
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Rugpjūčio 20 dieną Anykščiuose 
prasidėjo ir visą savaitę tęsėsi tarp
tautinis konservatorių jaunimo foru
mas. Iš visos Lietuvos čia susirinko 
140 jaunųjų konservatorių. Į forumą 
atvyko ir Didžiosios Britanijos, Kana
dos, JAV ir Latvijos jaunųjų konserva
torių atstovai. Stovyklos darbe dalyva
vo, Seimo nariai, Tėvynės Sąjungos 
atstovai L Andrikienė, A. Kubilius, V. 
Žiemelis, K. Dirgėla ir Jaunimo lygos 
atstovas G. Korsakas. Visą savaitę 
jaunimas mokėsi politikos - vyko po
kalbiai, kuriuose dalyvavo žymūs Lie
tuvos politikai V. Landsbergis, G. 
Vagnorius, A. Stasiškis, M. Laurinkus. 
Buvo aptariamos perspektyvos, Lietu
vos užsienio politika. Svečiai iš Di
džiosios Britanijos David Clark, Da
vid Dicas ir Janet Donaghey vedė se
minarą "Jaunimas ir rinkimai". Vieš
nia iš Prancūzijos profesorė Fransua- 
za Thom vedė pokalbi tema "Ką reiš
kia būti konservatoriumi postkomu
nistinėje valstybėje“.

Jaunieji konservatoriai rimtai mo
kėsi - imitavo Prezidento rinkimų 
kampaniją. Jie steigė partijas, rinko jų 
vadovybę, atrinko kandidatus į Prezi
dentus. Vyko kandidatų susitikimas su 
rinkėjais, jų spaudos konferencijos, te- 
ledebatai, pagaliau - balsavimas ir re
zultatų paskelbimas. Kol kas tai tik 
Žaidimas, ndrs iš tiesų tai - rimtas ren
gimasis politiko darbui.

Į šį jaunimo susibūrimą atvyko ir 
Tėvynės Sąjungos rėmėjas p. Albinas 
Markevičius iš Santa Monikos (JAV), 
jis mielai sutiko atsakyti į keletą klau
simų.

- Kas Jus atvedė iš tolimos Kali
fornijos į Anykščius, į šį jaunimo 
sambūrį?

- Mes atvykome su sūnumi Dariju
mi. Norėjau parodyti jam Lietuvą, su

Seimo nariai E. Zingeris ir A. Kubilius susitikimo metu.

Vienas žymiausių Žemaitijos 
knygnešių buvo Petras Kavaliauskas 
iš dabartinio Šilalės rajono Kvėdar
nos apylinkės G valdų kaimo. Jis pla
tino rusų carizmo draudžiamas kny
gas spaudos draudimo (1864-1904 
m.) laikais ne tik Kvėdarnos apylin
kėse, bet po didelę dalį Žemaitijos, 
pasiekdamas net Plungę. Jo augintinė 
Zosė Kaunaitė, gimusi 1909 m., man 
papasakojo visa tai 1972 m. Ji augo 
Onos ir. Petro Kavaliauskų šeimoje 
nuo vienerių metų. P. Kavaliauskas 
dažnai pasakodavęs, kaip jis nešda- 
vęs lietuviškas knygas.

P. Kavaliauskas gimė apie 1858 
m. baudžiauninko šeimoje. Pieme
naudamas jis susirgo raupais ir apa
ko. Nors ir aklas būdamas, pynė plėš
kes iš kanapių, vijo virves, apsičiupi- 
nėdamas kirto malkas. Plėškes ir vir
ves atiduodavo kaimynams ir dviem 
dvarams: Vlado Bucevičiaus ir Big- 
no Bucevičiaus Sodalės kaime. Mal
kas kirto tik sau. Turėjo jaują, kurioje 
džiovindavo linus dvarui, kaimy
nams ir sau.‘Lietuviškas knygas nešti 
pradėjo niekieno neraginamas iš Til
žės. Krosnyje turėjo slėptuvę. Aplin
kui kūrendavo, slėptuvėje būdavo 
knygos, {ėjimą į slėptuvę buvo įsi
rengęs per lubas. Caro žandarai drau
džiamos spaudos ieškodavo palėpėje, 
šiene, o ten jos nebūdavo. Kita knygų

Reikia rengti politikų pamainą

Fransuasa I hom su jaunaisiais Lietuvos konservatoriais.

teikti galimybę pabendrauti su Lietu
vos jaunimu. Aš pats, nors ir esu biz
nio žmogaus, domiuosi politika. Esu 
Tėvynės Sąjungos rėmėjas, tad norė
josi pasirūpinti ir šios partijos jaunimu 
bei paremti pačios Tėvynės Sąjungos 
steigiamuosius žingsnius. Mes, išei
viai, suprantame, kad Lietuvai reikia 
stiprios partijos, kuri savo veiklą pa
grįstų tikrai demokratiniais principais. 
Reikia partijos, savo gretose jungian
čios tuos žmones, kuriems visiškai ne
priimtina kairioji LDDP arba tuos, ku
rie dešiniųjų pažiūrų, bet dėl kokių 
nors priežasčių nenori stoti į Krikščio
nių demokratų partiją. Stiprios partijos 
reikia ir tuo atveju, jei dešiniosios jė
gos pralaimėtų ateinančius rinkimus. 
Tuomet Tėvynės Sąjunga taptų stipria 
opozicija. Aš sveikinu šį jaunimo fo- 

Aklas knygnešys
slėptuvė buvo po klevu darželyje prie 
pat kelio į Judrėnus. Vedžiodavo jį 5- 
6 metų vaikas Jonas Siurplys, užau
gęs tapo savarankišku knygnešiu. 
Kad neatkreiptų nereikalingų akių 
dėmesį, eidavo elgetaudamas. Kas 
įtars aklą elgetą, vedamą mažo vai
ko. Dažniausiai jis iš Tilžės pemeš- 
davo knygų per sieną ir palikdavo 
pas ūkininkus, kurie jau parsiveždavo 
tas knygas į namus. Jo tėvai turėjo 3 
ha ūkelį, o jis prasigyveno iki 20 ha 
žemės. Kai kas Lietuvoje už knygas 
atsilygindavo, o kitiems duodavo dy
kai. Kol mažai turėjo pinigų, nešė tik 
po keletą elementorių, o vėliau vežė 
vežimu. Aplinkiniai žmonės jį palai
kė - niekas neskundė. Žmoną pasirin
ko pagal gražų balsą: prašė padai
nuoti. Abu Kavaliauskai darniai gie
dodavo laidotuvėse, pas ūkininkus po 
darbo vakarais dainuodavo.

Žmona - Ona Raškytė - Judrėnų 
bažnyčios dvarininko dukra ne tik 
mėgo dainuoti,bet ir skaitė knygas ir 
laikraščius, užsidangstę langus, kad 
niekas nepamatytų. Vakarais pas 
juos būdavo pilna žmonių iš aplinki
nių sodžių, kurie klausydavo Onos 
Kavaliauskienės skaitymo, Petro 
Kavaliausko pasakojimų, pasakų, 
kurių pas jį netrūkdavo, skaitant lie
tuvišką spaudą, kas nors iš kaimynų 
būdavo sargyboje, kad neužkluptų 

rūmą, nes tai yra Lietuvos viltis. Juk 
tai jauni žmonės pakeis dabartinius 
politikus.

- Jūs palaikote opoziciją Lietuvoje?
- Aš priklausau Respublikonų par

tijai, kuri dažnai būna opozicijoje, to
dėl čia man nieko naujo ar neįprasto... 
Beje, 98-99% lietuvių Amerikoje pa
laiko Tėvynės Sąjungą ir kitas deši
niąsias jėgas.

- Jūs daug prisidėjote prie to, kad 
ši. jaunimo stovykla šiemet būtų su
rengta. Koks Jūsų požiūris (jaunimo 
dalyvavimą politikoje?

- Jaunimas turi ruoštis profesijai ir 
gyvenimui, bet neturi pamiršti ir poli
tikos. Jei jis nesimokys politikos me
no, tai kas lauks Lietuvos? Juk šie jau
ni žmonės - moksleiviai, studentai - 
po kelerių metų kurs Lietuvos politinę 
sistemą. Jaunimas negali laikytis nuo
šaly. Gal dėl to ir mūsų šiandieninės 
bėdos, kad Lietuvoje nebuvo ugdoma 
demokratinės santvarkos idėja, politi
nė kultūra. Todėl ir tenka pradėti nuo 
pagrindų - mokytis kaip katekizmo. 
Tam ir yra skirta ši stovykla. Tai tik 
pradžia, tik daigelis. Jam dar reikia 
augti, sulapoti.

- Ši konservatorių stovykla - tai di
delio darbo pradžia.

- Taip, Tėvynės Sąjunga turėtų 
nuolatos rengti tokius seminarus, kon
ferencijas, ieškoti įvairiausių jaunimo 
veiklos formų, kad konservatorių idė
jos plistų visuomenėje, patrauktų 
žmonių dėmesį.

Būtina ugdyti savus politikus. Mes 
galime Jums padėti, jeigu prašote - pa
remti finansiškai, patarti. Bet ne taip, 
kaip kai kurie iš užsienio bando čia 

rusų žandarai. Jų ūkis buvo tapęs 
švietimo centru. Lietuvišką spaudą 
platinti jam padėdavo žmona. Vieną 
kartą, įvažiuojant į Plungę, Ona Ka
valiauskienė pamatė, kad juos seka 
rusų žandaras. Palikusi vežimą ir ja
me Petrą Kavaliauską, žmona pasi
slėpė. Žandaras apžiūrėjo vežimą ir, 
radęs draudžiamos lietuviškos spau
dos, norėjo P. Kavaliauską suimti. 
Tas išsigynė, kad čia ne jo vežimas, 
kad jis einąs elgetaudamas, esąs ak
las, beeinant pavijo vežimas ir jis 
pasiprašęs, kad jį pavėžintų, o kas 
vežime nežinąs. Žandaras išmetė jį 
iš vežimo, o tuo vežimu nuvažiavo į 
žandarmeriją. Kavaliauskai likosi be 
arklio, vežimo ir knygų. Jie ir toliau 
nešė knygas ir platino jas. Jie buvo 
idėjiniai švietėjai, nesivaikę asmeni
nės naudos. Benešdami ir platinda
mi knygas jie vėliau tiek nusigyve
no, kad sunku buvo net išlaikyti kar
vę, norint prasimaitinti teko eiti į 
dvarą dirbti. Paaugus Jonui Siurp- 
liui, P. Kavaliauską vedžiojo jo pus
brolio vaikas Audrius Kavaliauskas. 
Vieną kartą vaikas pamatė, kad juos 
vejasi stražninkai (pasieniečiai). 
Juodu sutūpė už eglaičių lyg tai at
likti gamtos reikalų, o krepšį su kny
gomis paslėpė po eglaitėmis. Straž
ninkai apžiūrėję ir nieko įtartino ne
pastebėję nujojo. P. Kavaliauskas be 

mokyti. Mano nuomone, tai labai ne
priimtina ir daugeliu atvejų Lietuvai 
pridarė žalos. Turiu minty tokią "do
vaną“ Lietuvai kaip daktarą K. Bobe
lį. Tai apgailėtina, bet čia yra pavyz
dys, kaip politikai neturėtų elgtis. Poli
tika turi būti korektiška. Žinote, visada 
yra lengviau smukti negu kilti.

Aš daug metų dirbau Tautos Fon
do atstovybėje Vakarų Amerikoje, tu
rėjau tiesioginių reikalų su VLIK'u. 
VLIK'o organizacija buvo labai gar
binga, joje buvo daug garbingų, pasi
aukojančių žmonių, daug darbo įdėjo, 
daug ir žuvo dėl tos idėjos. Gaila, kad 
paskutinis pirmininkas taip negarbin
gai užbaigė VllK'o veiklą ir paliko to
kią nemalonią dėmę visai išeivijai...

- Dabartiniai politikai, kuriuos šis 
jaunimas ateis pakeisti, vadina save 
kompetentingais, tai pabrėždami 
kiekviena proga.

- Jeigu nuolat sakys "balta, balta“, 
daug kas ir patikės. Bet jų klaidos tai 
savaime aiškios. Tarkim, supainioti 
nuosavybės klausimai. Ji tai grąžina
ma, tai vėl negrąžinama. Sąmoningai 
ar nesąmoningai vyksta savininkų ir 
nuomininkų kiršinimas. Aš tai puikiai 
matau, nes pats administruoju nuosa
vybę. Jei žmogus negali pasitikėti pas
tovumu - tai blogai...

- Vadinasi, išeitis viena - rengti ge
rą profesionalių politikų pamainą...

, - Taip, reikia skatinti jaunimą šiam 
darbui.

- Ačiū Jums už paramą rengiant 
šį konservatorių jaunimo forumą. 
Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Irena Andrukaitienė
J. Junevičiaus nuotr.

vadovo per Jūros upę (tilto nebuvo, 
tik lieptas) ateidavo į Kvėdarną, 
orientuodamasis pagal vėją, lazda 
suduodamas į kurpes ir sklindantį 
aidą. Z. Kaunaitei Kavaliauskai bu
vo geriausi tėvai. Iš Šilutės jiems 
knygų atveždavo į namus Markvart 
ir kt.

Petras Kavaliauskas mirė 1933 m. 
Ant jo kapo buvusiame mediniame 
kryžiuje buvo išdrožtas įrašas: ”1933. 
Čia ilsis kūnas Petr. Kavaliauski. Mi
rė 1933 m. 15 d. rugsėjo mėn.“ (raš
tas netaisytas - K. B.). Palaidotas 
Kvėdarnos kapinėse.

1993 m. birželio 12 d. buvo mini
mos Petro Kavaliausko mirties še
šiasdešimtosios metinės. Kvėdarnos 
bažnyčioje už jį klebonas Juozapas 
Vaičius laikė šv. Mišias. Prie Petro 
Kavaliausko kapo apie jo gyvenimą, 
nuopelnus Lietuvai, knygnešio darbą 
kalbėjo kraštotyrininkas, Kvėdarnos 
vaistinės vedėjas Kęstutis Balčiūnas. 
Kvėdarnos tremtinių choras, vado
vaujamas Reginos Šimkūnienės. pa
giedojo "Marija, Marija“, Lietuvos 
himną. Ant kapo padėta gėlių nuo 
Kvėdarnos tremtinių, knygnešio anū
kių ir proanūkių. Nuoširdžiai, nors 
kukliai, buvo paminėtas žmogus, 
daug pasidarbavęs Lietuvos švieti
mui ir Atgimimui.

Kęstutis Balčiūnas
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Gedimino trečiojo laipsnio ordinas 
įteiktas dailininkui V.K. Jonynui

Rugpjūčio 19 d. Lietuvos Preziden
tas A. Brazauskas įžymiam JAV lietu
vių dailininkui Vytautui Kaziui Jony
nui už nuopelnus Lietuvai įteikė Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
III laipsnio ordiną. Pasak ’’Respubli
kos“ laikraščio, šis apdovanojimas dai
lininkui turėjo atitekti dar 1938 m., bet 
dėl jo bičiulystės su kairiųjų pakraipų 
dailininkais V.K. Jonynas buvo pelnęs 
tuometinės valdžios nemalonę. įtei
kiant ordiną dalyvavo dailininko dukra, 
prancūzų literatūros profesorė Giedra 
Jonynaitė-Tronconė. V.K. Jonynas, 
įteikęs A. Brazauskui T. Sakalausko 
knygą "Kelionė", pasakė: ”Aš labai su
jaudintas ir dėkingas Jo Ekscelencijai, 
Vyriausybei ir visai Lietuvai už man 
suteiktą didelę garbę. Džiaugiuosi, kad 
mano Tėvynė yra Jūsų rankose". Daili
ninkas Lietuvoje lankosi jau septy
nioliktą kartą.

V.K. Jonynas gimė 1907 m. kovo 
10 d. Mokėsi Kauno meno mokykloje, 
baigė dvi Prancūzijos meno mokyklas. 
Dėstytojavo Kauno meno mokykloje ir 
Taikomosios dailės institute. 1951 m. 
išvyko į JAV. Ten dėstė Niujorko ir 
Foidkamo universitetuose. 1938 m. už 
suorganizuotą Pasaulinę parodą Pary
žiuje jam buvo įteiktas Prancūzijos 
Garbės legiono ordinas, už joje ekspo

nuotus darbus apdovanotas dviem 
Grand prix. 1946-1950 m. Freiburge jis 
įkūrė Taikomosios dailės institutą ir 
jam vadovavo. Už tai dailininkui pa
skirta VLIK'o garbės premija. Už nuo
pelnus Amerikos dailei V.K. Jonynas 
yra išrinktas tikruoju JAV menų akade
mijos nariu. Parodose dalyvauja nuo 
1931 m. Personalines parodas yra su
rengęs Paryžiuje, Romoje, Niujorke 
etc. Yra iliustravęs nemažai knygų, pa
statęs ir įrengęs daugiau kaip 60 bažny
čių (žymiausia - šv. Kazimiero koply
čia Vatikano šv. Petro bazilikoje).

V.K. Jonynas - pirmasis išeivijos 
dailininkas, padovanojęs visą savo kū
rybą Lietuvai. Geriausi jo darbai yra 
veltui perduoti Lietuvos dailės muzie
jui ir eksponuojami Druskininkuose 
pastatytame V.K. Jonyno studijoje-mu- 
ziejuje. Dailininkas norėtų ir savo ar
chyvą bei biblioteką perduoti Lietuvai.

Po Lietuvos nepriklausomybės at
statymo Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinai 
įteikti keturiems žmonėms: matemati
kui J. Kubiliui, rašytojui Just. Marcin
kevičiui, kunigui ir poetui R. Mikutavi
čiui, ambasadoriui Jungtinėje Didžio
sios Britanijos ir Šiaurės Airijos kara
lystėje V. Balickui.

ELI

Praeitą savaitę Šiuolaikinio meno 
centre buvo atidarytos dvi parodos.

Pirmosios - Tarptautinės autorinės 
knygos parodos - sudarytojas gra
fikas K. Vasiliūnas, ne kartą grįž
tantis prie autorinės knygos. Pa
saulyje tokios parodos rengiamos jau 
nuo 8-ojo dešimtmečio. Lietuvoje 
pirmąkart ji vyko užpernai "Arkoje“ 
(tada paroda vadinosi "Vandens gė
rimas iš krano“), pernai - Kaune, pa
vadinimu "Vynas". Šįmetinėje paro
doje - knygos, virstančios lagaminais, 
albumais, atskirais popieriaus lakš
tais, dėžėmis, sentencijų sąsiuviniais. 
Kai kurie eksponatai išdėti taip, jog 
juos galima liesti, vartyti, skaityti jo
se parašytas istorijas (pvz., apie dai
lininkus, susirenkančius vakarais prie 
vyno taurės ir pamokslaujančius: 
"nesveika ilgai mąstyti, nes galima 
apsibarstyti (pelenais nuo cigare
tės)“), žavėtis iliustruotais Omaro 
Chajamo eilėraščiais. Parodos auto
riai - A. Andziulytė, A. Janušonis, D. 
Radavičiūtė, Ž. Mikšys, M. Navakas, 
A. Petrašiūnaitė, P. Repšys, R. Vai- 
geltaitė, K. Vasiliūnas etc. - paprastai 
nesieja savo darbo su tradiciniu kny
gos menu. Parodoje savo meną tap
atina su knyga ir keramikas A. Janu
šonis, tapytoja A. Petrošiūtė, skulpto

Tapyba ant popieriaus“ 
ir originalios knygos

rius M. Navakas, grafikai (pvz., P. 
Repšys).

Didžiojoje salėje - žymiausių Vo
kietijos dailininkų paroda "Tapyba 
ant popieriaus". Mums tai labai ne
įprastas tapybos būdas - popierius 
vertinamas kaip neilgalaikė ir nepa
tvari. todėl ir nepopuliari medžiaga. 
(Gyvenimo ironija, bet kartais ne
patvarus ir ilgam neišliekantis nei at
minty. nei meno istorijoj būna pats 
kūrinys, negu medžiaga, ant kurios 
jis atliktas). Kaip parašyta parodos 
kataloge, "ši paroda skirta ne pa
veikslų eskizams ant popieriaus, bet 
tiesiog pačioms tapybos proble
moms”.

"Tapybos ant popieriaus" kon
cepcijos autorius ir kolekcijos suda
rytojas, Berlyno nacionalinės galeri
jos direktorius D. Honischas įvade 
parodos katalogui rašo: "Popierius - 
tai niekieno žemė, atsitiktinai ati
tekusi tapybai. Jis tarsi daug mažiau 
suvaržo dailininką, palieka jam taip 
trokštamą nevaržomos saviraiškos 
laisvę. Bet tuo pat metu, dirbant su 
popieriumi, autoriaus reakcija priva
lo būti tokia pat staigi ir tiksli kaip 
autolenktynininko. Mat net mažiau
sia pataisa sumenkina vaizdo įtaigą, 
o apsidraudėliškumas nepalieka 

erdvės spontaniškam judesiui, atsir
anda bjauri monotonija. Taigi po
pierius - tai tapybos, kuri nors ir 
naudojasi atsitiktinumu, bet neturi 
teisės remtis vien tik juo, eksperi
mentų ir sklaidos vieta“

Dvylika Vokietijos menininkų 
(E. Schumacher, F. Thieler, G. 
Graubner. W. Stohrer, M. Lupertz. 
A R. Penck, S. Polke, M. Buthe, J. 
Klauke, I. Knoebel, H. Eglo. P. 
Knoller) "siekia tyrinėti tapybą ir 
popierių". Kaip jiems tai pavyksta, 
galime spręsti patys: parodoje eks
ponuojami 44 darbai, daugiausia jų 
sukurta devintajame dešimtmetyje.

"Tapyba ant popieriaus“ - tai te
minė paroda, kuriai darbai buvo 
renkami penkerius metus (1984- 
1989). Paroda jau apkeliavo nema
žai Europos miestų, dabar apsilankė 
Vilniuje, prieš išvykdama į pasku
tinę savo stotį - Rygą, kur latviai 
galės susipažinti su vokiečių tapyba 
"Arsenalo" galerijoje. Parodą pa
rengė Kultūros ryšių institutas Štut
garte (Institut fur Auslandbezie- 
hungen). Šis institutas rūpinasi Vo
kietijos meno reprezentavimu bei ki
tų šalių meno pristatymu (taip pat ir 
Lietuvos) savo šalyje.

E. U.

Dveji Lietuvos geležinkelio metai
Pirmasis rugsėjo šeštadienis - Lie

tuvos geležinkelio diena. Dėl Popie
žiaus vizito šiemet ją paminėjome 
kiek anksčiau.

Tokia data mūsų profesinei šven
tei pasirinkta neatsitiktinai. 1860 m. 
rugsėjo 4 d. atvyko pirmasis traukinys 
į Vilnių. 1991 m. rugsėjo 6 d. buvo at
kurta nepriklausomų Lietuvos gele
žinkelių valdyba, vėliau pertvarkyta į 
Generalinę direkciją. Šiandien mes 
švenčiame mūsų darbo antrąsias me
tines.

Nors tarybiniais metais geležinke
lis buvo modernizuojamas, garvežiai 
pakeisti šilumvežiais, įdiegta naujos 
kartos signalizacija, sustiprintas kelio 
ūkis, tačiau visos geležinkelio techni
nės priemonės savo lygiu bent kelio
mis dešimtimis metų atsiliko nuo Va
karų geležinkelių, o jeigu dar atsi
žvelgsime į tai, kad Pabaltijo geležin
keliai buvusioje Tarybų Sąjungoje 
buvo vertinami kaip periferiniai, Mas
kva daugiausia dėmesio skirdavo Si
biro, Uralo keliams, nesunku įsivaiz
duoti, kokį palikimą gavome.

Kas nuveikta per praėjusius dvejus 
metus? Pirmiausia teko išspręsti tris 
būtinus savarankiškam darbui uždavi
nius: sukurti valdymo struktūrą, pa
ruošti geležinkelių ekonominį modelį 
ir organizuoti tarptautinius perveži
mus, kuriais tapo beveik visi krovinių 
pervežimai, kadangi vidaus perveži
mai sudaro tik apie 15%. 'Viskas kit
kas - tranzitas į Klaipėdos uostus bei 
naftos eksporto bazę Kaliningrado 
sritį arba pervežimas Šiaurės bei Rytų 
kryptimis.

Reorganizavome Vilniaus ir Šiau
lių geležinkelio apygardas, nuo 1992 
m. sausio 1 d? pradėjo funkcionuoti 
jau kaip juridinis asmuo valstybinė 
įmonė "Lietuvos geležinkeliai“, vado

larptautinis traukinys "Baltijos ekspresas“ Talinas-Šeštokai 
pravažiuoja pro Kauną. ,

Leono Vasausko nuotr.

vaujama Generalinės direkcijos. Gele
žinkelio įmonės - depai, stotys, signali
zacijos ir ryšių, kelių ir kitokie ruožai - 
tapo struktūriniais naujosios įmonės 
padaliniais. Ekonominis geležinkelių 
modelis liko praktiškai nepakitęs: lė
šos, gaunamos stotyse už keleivių ir 
krovinių pervežimą, centralizuojamos, 
ir tai, kas lieka atsiskaičius su valstybe, 
skirstoma visiems struktūriniams pa
daliniams.

Mes gerai supratome, kad traukinių 
eismas negali būti nutrauktas nė minu
tei', todėl stengėmės kuo greičiau iš
spręsti trečiąjį uždavinį: pasirašyti gele
žinkelio susisiekimo sutartis su kaimy
nais. Tokios sutartys greitai buvo pasi
rašytos su Latvija, Baltarusija, Rusija o 
1992 m. liepos 7 d. ir su Lenkija. Šiose 
sutartyse buvo išspręsti tarptautinių 
pervežimų organizavimo ir atsiskaity
mo už paslaugas klausimai. Gaila kad 
iki šiol nesugebėjome pradėti krovinių 
gabenimo į Vakarus per Šeštokus. Mes 
nuveikėme daug. Suremontavome dau
giau kaip 20 km Europos vėžės kelio, 
pastatėme naują Mockavos stotį, re
konstravome ir paruošėme krovinių 
perkrovimui Šeštokų stotį, tačiau lenkų 
kolegos čia atsiliko ir darbui pasiruošti 
žada tik 1994 m. pirmame pusmetyje. 
Todėl Šeštokai kol kas krovinius pri
ima tik pagal atskirus susitarimus.

Per pastaruosius dvejus metus toli 
pažengėme tarptautinio bendradarbia
vimo srityje: buvome priimti į Tarptau
tinę geležinkelių sąjungą (UIC), kurios 
centras Paryžiuje, ir į Geležinkelių ben
dradarbiavimo organizaciją (OSŽD) su 
centru Varšuvoje. Pastarosios sudėtyje 
- buvusios socialistinės šalys, tačiau į ją 
buvome priversti įstoti, kadangi Rusija 
ir dauguma buvusios TSRS geležinke
lių nėra UIC nariai, o keleivių ir krovi
nių kol kas daugiausia gabename bū- 

tent ten. Dalyvaudami OSŽD veikloje 
mes pereiname prie pervežimų pagal 
tarptautines taisykles ir tiesioginių atsi
skaitymų, apeidami Maskvą? Beje, 
mus, buvusias TSRS respublikas, rišą 
dar viena grandinė - Rytų Europos 
(1520 mrp) geležinkelio vėžė. Visų bu
vusių TSRS respublikų geležinkelių 
administracijos dar dalyvauja NVS ge
ležinkelių Tarybos, sukurtos NVS šalių 
vadovų nutarimu; veikloje. LietūVos 
geležinkeliai šioje organizacijoje daly
vauja stebėtojo teise. Atsisakyti stebė
tojo statuso kol kas negalime, nes ten 
dar sprendžiami prekinių vagonų bei 
konteinerių pasidalinimo ir jų naudoji
mo klausimai. Buvo paruošta ir Vy
riausybių pasirašyta tarpvalstybinė su
tartis dėl vagonų ir konteinerių pasida
linimo. Paruošta ir visų buvusių TSRS 
respublikų paveldėtojų, išskyrus Lietu
vą, pasirašyta sutartis dėl bendro vago
nų parko eksploatavimo. Gali kilti 
klausimas, kodėl mes pripažįstame 
kažkokį bendrą vagonų parką. Ar tai 
nebus grįžimas į sąjunginę valstybę?

Jokiu būdu ne. Lietuvos geležinke
liai yra tranzitiniai, tokia jau mūsų geo
grafinė padėtis. Kaip anksčiau jau mi
nėjau, mūsų vidaus pervežimai sudaro 
nežymią geležinkelių darbo dalį. Mes 
paprasčiausiai neturėtume ką veikti su 
savo 13 000 prekinių vagonų. Sutarties 
dėl bendro vagonų parko Lietuva nepa
sirašė dėl to. kad joje nėra mechaniz
mo, leidžiančio disponuoti savo vago
nų kiekiu aprūpinant krašto vidaus po
reikius.

Taigi geležinkelių transportas nebu
vo sustojęs nė minutei, tačiau ir mes 
patys puikiai suprantame, ir spauda, ra
dijas bei televizija nuolat primena, kad 
toks Lietuvos geležinkelis, koks jis yra 
šiandien, visuomenės nepatenkina. Gal 
ir ne pati didžiausia problema, bet opi - 
keleivių pervežimas. Ir ne bilietų kai
nos - jos kaip tik Europoje žemiausios, 
o labai blogi vagonai, mažas greitis, že
ma aptarnavimo kultūra, spūstis prie
miestiniuose traukiniuose ir prie kasų.

Ko tik nedarėme - ne kartą keitėme 
keleivių aptarnavimo direkcijos vado
vus, skelbėme palydovų ir bilietų kasi
ninkų konkursus, organizavome etikos 
ir estetikos kursus - padėtis negerėja. 
Dirbti ateina vis daugiau žmonių, turin
čių visai kitus interesus: bilietai ir vie
tos traukiniuose - deficitas, kelionės į 
užsienį - galima ką nors nusipirkti, ką 
nors parduoti... Ir garsėja Šeštokai su 
savo "turistais“, kurie apkrauna vago
nus maišais, motociklais, skalbimo ma
šinomis ir kitkuo. Jie bevelija pavargti 
kelias valandas tarp bagažo, negu lauk
ti kelias dienas Lazdijų muitinėje. Jie 
nepatenkinti visad, kai geležinkelinin

kai reikalauja laikytis tarptautinio va
žiavimo taisyklių... Beje, per Šeštokus į 
Lenkiją važiuojančių keleivių daugu
ma - ne Lietuvos piliečiai. Dabar, kai 
tik viena Lietuva iš trijų Baltijos valsty
bių nereikalauja įvažiavimo vizų, jei ne 
visas kraštas, bent mūsų geležinkeliai 
tapo kažkokia kloaka. Ir labai apmau
du, kad dėl spūsties Vilniaus gele
žinkelio stoties rūmuose, dėl daužomų 
ir laužomų vagonų, chuliganizmo ir 
banditizmo traukiniuose beatodai
riškai kaltinami vien geležinke
lininkai. O traukinys Vilnius-Varšuva- 
Berlynas? Tik keleiviai ir geležinke
lininkai težino, kad bilietai perkami tik 
iki pirmos užsienio stoties, o nuo 
Baltstogės (Bialystok) traukinys va
žiuoja beveik tuščias. Ne vienas pi
lietis Baltstogėje parduoda butelį deg 
tinės ir toliau važiuoja už zlotus, o 
mes patiriame didžiulius nuostolius. 
Bet tai niekam nė motais.

Pastarųjų minorinių minčių tikslas - 
šiek tiek apibūdinti terpę, kurioje dirba 
me. O šiaip visgi ieškome būdų, kaip 
taisyti padėtį. Šiuo metu, be keleivių 
aptarnavimo, didžiausia bėda - riedme
nų - keleivinių vagonų, lokomotyvų, 
dyzelinių traukinių - būklė. Dauguma 
jų savo amžių nugyveno, bet atnaujinti 
juos, kaip tai daro Rytų Vokietija, mes 
negalime. Ieškoti išeities turime patys. 
Mūsų eksploatuojamų riedmenų di
džiuma pagaminta Vokietijoje, Lenki
joje, Vengrijoje, Slovakijoje. Vokietijo
je perkame atsarginių dalių keleivi
niams vagonams, o 1993-1994 metais 
pirksime 14 naujų vagonų. Su lenkų 
kolegomis sudarėme sutartį restauruoti 
visus 39 jų gamybos vagonus. Penki iš 
jų Bydgoščio gamykloje bus atnaujinti 
jau šiemet. Likusieji - 1994 metais. Be
viltiškai pasenę vengrų gamybos dyze
liniai traukiniai. Jų vengrai nebegami- 
na. Bandome juose dar palaikyti gyvy
bę, pirkdami Vengrijoje atsarginių da 
lių, bet jau šiemet ketiname pirkti Ry
goje trys dyzelinius traukinius. Ateityje 
orientuosimės į Rygos dyzelius ir šiuo
laikinius vagonus, gaminamus Vaka
ruose. Slovakijoje perkame atsarginių 
dalių manevriniams šilumvežiams. Pa
laipsniui atsisakome Rusijos riedmenų 
remonto paslaugų, nes labai žema re
monto kokybė. Vilniuje aktyviai pradė
jome statyti lokomotyvų kapitalinio re
monto cechą. Vilniaus krovininių va
gonų depą perprofiliavome į keleivinių 
vagonų depą ir jame jau suremontavo
me keliasdešimt vagonų, nors per me
tus įrengti keleivinių vagonų remonto 
įmonės neįmanoma, todėl nei remonto 
apimtis, nei kokybė kol kas netenkina 
šiuolaikinių keleivių pervežimo reika
lavimų. Geležinkelio vagonų remonto 

reikmėms numatoma perduoti buvu
sią Zoknių aviacijos remonto gamyk: 
lą, tačiau vagonų remonto gamyklos 
sukūrimas pareikalaus kelerių metų ir 
nemažų lėšų.

Viena iš didžiausių bėdų - kelio 
būklė. 1992-metas dėl medžiagų sto
kos kelio kapitališkai beveik nere
montavome ir todėl susidarė grėsmin
ga padėtis, daugelyje ruožų apribotas 
greitis. Šiemet pasisekė medžiagas 
sukomplektuoti, abi - Lentvario ir Ši
lėnų - kelio remonto stotys dirba, ir tai 
teikia vilčių, kad kelio ūkis pradės kil
ti iš duobės.

Geležinkelyje yra aibė problemų, 
bet visų jų pagrindinė - kadrai. Pir
miausia, Pabaltijo geležinkelio Vil
niaus ir Šiaulių apygardoms niekada 
neteko spręsti tokio lygio klausimų, 
kokie užgriuvo dabar mus. Todėl, aiš
ku, nebuvo ir atitinkamo lygio specia
listų. Pagal darbo sąlygas, gamybos 
kultūrą Lietuvoje, neturinčioje kalna
kasybos, metalurgijos, geležinkeliai 
dabar užima bene žemiausią nišą. To
dėl geležinkelininko profesija nėra 
populiari. Lietuvoje nebuvo ruošiami 
šios srities aukštosios kvalifikacijos 
inžinieriai. Dabar reikėtų visiems ge
rai pasimokyti, bet reikalai neleidžia, 
traukinių nesustabdysi.

Tarpukario Lietuvoje geležinkeli
ninko profesija buvo vertinama ir ger
biama, kaip, beje, bet koks darbas val
stybės įmonėje. Per penkiasdešimt 
pokario metų, pasikeitus ekonominei 
padėčiai, tai liko prarasta. Dabar įsi
siūbuoja privatizacijos procesai, bet 
geležinkelių jie greičiausiai nepalies, 
jie iš esmės liks valstybiniai. Taip yra 
daugelyje pasaulio valstybių, kurios 
rūpinasi plieno keliais, jų darbuoto
jais. Dabar pradedame jausti pagarbos 
mūsų profesijai sugrąžinimo pa
stangas.

Dveji metai - nedidelis laikotarpis. 
Praeis kelen metai, ir Lietuvos gele
žinkelis turės tapti krašto pasididžiavi
mu, jo turtu, kuris garsės tuo, kad iš 
Vilniaus į Klaipėdą nuvažiuosime per 
dvi-tns valandas, kiekvienas galės ke
liauti taip, kaip norės ir išgalės, vi
siems vietų pakaks. Mūsų keliai bus 
švarūs, o traukiniai neterš puikios 
krašto gamtos. Viskas, ką mes dabar 
matome Vakarų valstybėse, ateis į 
mūsų branginamą Lietuvą, tik turime 
neužmiršti visi - 19 tūkstančių plieno 
magistralių darbininkų, kad tai pasie
kiama atsidavusiu darbu.

Tikiu, kad šito Lietuvos geležinke
lininkai niekad nestokos.

Algirdas Kliorė 
Lietuvos geležinkelių 
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Tėvynei brangus visi jos vaikai
Birštone, kur vyko konferencija 

"Lietuva-išeivija ryšiai ir neišnaudo
tos galimybės“, buvau tik vieną die
ną. Ketvirtadienis, rugpjūčio 19-oji, 
buvo skirta temai "Žodžio ir informa
cijos laisvė“. Iš Vilniaus į Birštoną 
vyko pilnas autobusas žurnalistų, ma
sinės informacijos darbininkų. Vi
siems knietėjo, jei nepasidalinti savo 
mintimis, tai bent pasiklausyti, ką 
šneka kaip gyvena išeivija, ką jie gal
voja apie mūsų laikraščius, žurnalus, 
radijo ir televizijos laidas. Ir, žinoma, 
pasikalbėti, pabendrauti su lietuviais 
iš JAV ir Kanados, iš Australijos ir 
Pietų Amerikos, iš Lenkijos, Ukrai
nos, Baltarusijos, Moldovos, iš įvairių 
Sibiro - lietuvių tautos kančios - vieto
vių, iš Karaliaučiaus. Sutikau puikiai 
kalbančių gimtąja kalba ir ją primir
šusių.

Šių metų' konferencija - antroji. 
Pirmoji studijų savaitė įvyko pernai, 
ten pat - Birštone. Šiais metais ją ren
gė Valstybinė regioninių problemų 
komisija. Vidurio Europos ir Rytų 
kraštų lietuvių bendrijų sanryša, Pilie
čių chartija. Žmogaus teisių gynimo 
asociacija. Lietuvių jaunimo bendrija 
“Lituanica“ ir Tautos namai.

Nuo sekmadienio konferencijos 
dalyviai, kiekvieną dieną pradėję šv. 
Mišiomis, jau buvo aptarę Lietuvos 
politinę ir ekonominę padėtį. Vakarų 
ir Rytų kraštų lietuvių bendruomenių 
veiklą ir ryšius su Lietuva, mokslo, 
kultūros, religijos ir labdaros būklę. 
Po masinės informacijos darbininkų 
viešnagės jiems dar buvo likęs pokal
bis apie Lietuvos ūkio problemas.

Tarp svečių ir pranešėjų buvo Mi
nistras pirmininkas A. Šleževičius, 
ministrai R. Karazija, J. Veselka, Sei- t 
mo narių, verslininkų, pramonininkų, 
žemdirbių, ekonomistų, bankininkų, 
žurnalistų, ūkininkų. Kiek tiksliai bu
vo dalyvių, konferencijos rengėjai ne
galėjo pasakyti, kadangi, anot jų, vie
ni atvažiuoja, kiti išvažiuoja, treti gi
mines lanko. Sako, kad apie pusantro 
šimto visgi buvo.

Konferencijoje girdėjau kalbų, ne
va PLB pirmininkas p. B. Nainys ne
palaiminęs šios konferencijos dėl to, 
kad ją rengia ir jai Vadovauja... kairie
ji. O kai kas ketino tiesiog iš Augs
burgo Birštonan važiuoti, net bilietus 
buvo pasirūpinę. JAV LB krašto val
dybos pirmininkas p. V. Maciūnas 
paneigė kalbas apie draudžiantį PLB 
vadovo pirštą, tačiau tokie gandai virš 
konferencijos dalyvių visgi pleveno. 
Visi JAV lietuviai tikino atvažiavę į 
Birštoną savo noru ir lėšomis, niekas 
jų nesiuntęs. Čia nebuvo nė vieno 
Anglijos lietuvių atstovo.

Teko kalbėtis su studijų savaitės 
dalyviais - su tuo pačiu V. Maciūnu, 
su Kanados LB krašto valdybos pir

mininku A. Vaičiūnu, su profesorium 
iš Rochestefio A. Klimu, Seimo nariu 
A. Basku, “Sanryšos“ draugijos pirmi
ninku A. Auguliu, su buvusiais politi
niais kaliniais V. Petkum ir L. Dam
brausku, klausytis Australijos žurnalis
to A. Laukaičio, Sankt Pėterburgo lie
tuvių atstovės J. Laučiūtės, Kalinin
grado srities - S. Šamborskio, žurnalis
to iš Lenkijos S. Čėplos, jo kolegos 
kauniečio - "Santaros“ leidyklos vado
vo R. Norkaus, Demokratų ir Nepri
klausomybės partijų atstovų P. Peče
liūno ir L. Masaitienės, "Vilnijos“ 
draugijai atstovaujančios E. Valiukaitės 
ir kitų kalbų - visi kalbėjo apie vieną 
kraštą, apie panašų į širdį žemės lopi
nėlį prie Baltijos - apie Lietuvą, po ilgų 
nelaisvės metų vėl savarankiškai besi
tvarkančią. savo kelio beieškančią mū
sų Tėviškę, Gimtinę, Tėvynę. Jie kal
bėjo ir rūpinosi, kad po Lietuvos spar
nu tilptų ir gerai jaustųsi visi jos sūnūs 
ir dukros, nesvarbu, kokių jie pažiūrų, 
kokio tikėjimo, kokios parapijos. Lietu
vai reikalingi visų jos vaikų protai, šir
dys ir rankos. Tiesa, yra kliūčių, truk
dančių telktis į sandarų vieningą būrį, 
bet apie tai, man regis, ir susirinko pasi
tarti konferencijos dalyviai. Jie tikino, 
kad skirstyti lietuvius pagal krūtinės 
puses - bergždžias ir didžiai žalingas 
reikalas. Ypač dabar, kai lietuvių tautai 
taip stinga vienybės ir susikaupimo, ty
laus darbo ir gilių apmąstymų.

Be abejo, Vakarų ir Rytų išeivijos 
gyvena skirtingai, jų buitiniai ir dvasi
niai interesai anaiptol ne vienodi. Štai, 
sakysim, atsiradus naujoms sienoms, 
naujiems pinigams, pasams, vizoms, 
muitams. Rytų kraštų išeivija pateko į 
tikrai keblią padėtį - tapo žmonėmis be 
pilietybės, be būsto, biurokratinių kliu
vinių atskirti nuo gimtosios kalbos, 
gimtojo židinio, brolių, tėvų, tėvynai
nių. Jie negirdi lietuviško žodžio, nega
lėjo mokytis, negauna laikraščių. Netgi 
tie, kurie gyvena už šimto ar dviejų 
šimtų kilometrų nuo Vilniaus - Lenki
joje, Latvijoje, Baltarusijoje, Sankt Pe
terburge ar Kaliningrade. Kalta ir mūsų 
išsilaisvinusio krašto sumaištis ir uba
gystė. Pasinėrusi į problemų problemė
lių sūkurius, Lietuva tiesiog nespėja sa
vo vaikų priglausti, visais jais pasirū
pinti. Be abejo, atsimušama ir į neišpa
sakyto biurokratizmo spygliatvores, 
dramblišką nerangumą, atstumiantį 
egoizmą, kurie vešėte vešėję 50 metų, 
pastaruoju metu, deja, apauga naujais 
piktžolių guotais ir kemsynais. Apie tai 
buvo kalbama su kartėliu ir viltimi.

O vakariečiai skundėsi, kad dauge
lis tautiečių į juos žiūri kaip į neišsen
kamą šalpos, labdaros ir dovanų aruo
dą. Menkai ką duodami, jie nori kuo 
daugiau gauti.

Kritinės pastabos, pasiūlymai, rei
kalavimai pylėsi kaip iš gausybės rago.

Bet. apskritai, dauguma konferenciją 
vertino teigiamai.

- Gal jos turėtų būti mažesnės. - kal
bėjo prof. A. Klimas iš Rochestefio. - 
Dabar jos primena ilgas paskaitas su 
keliais paklausimais, o turėtų būti 
gyvos dedukcijos. Ir žmonės turėtų 
sėdėti ne salėje, padrikai, o prie vieno 
stalo (arba stalų). Detroite nebuvau, 
perdaug kainuoja, bet girdėjau ir skaiči
au, kad nuo diskusijų ten net sienos 
kaito. Birštonan patekau atsitiktinai: 
netoli mano gimtasis Peliakonių 
kaimas, kur gyvena mama. Bet man 
įdomu (ir svarbu!) buvo išgirsti, apie ką 
kalba mano tautiečiai. Daug naujo, 
įdomaus ir reikalingo išgirdau iš Mi
nistro pirmininko A. Šleževičiaus kal
bos. Konkrečios, apsčios faktų, savikri- 
tikos ir drąsių pamąstymų. Nebuvo 
tušti ir kiti pranešimai. Apsidžiaugiau ir 
susimąsčiau iš jūsų kolegos Š. Viparto 
(Spaudos kontrolės valdybos virši
ninkas - aut.) sužinojęs, kad Lietuvoje 
išeina 447 laikraščiai, 219 žurnalų, kad 
dirba 640 leidyklų ir leidėjų. 7 tarp
tautinės žinių agentūros, 127 radijo ir 
televizijos siųstuvai. Tai puiku. O 
susimąsčiau, išgirdęs, kad daugiau nei 
pusė kai kurių leidinių patenka į maku
latūrą kaip nenupirkti. Pamaniau, o gal 
mažiau, bet geriau? Apie tai, ką gir
dėjau ir mačiau - parašysiu draugams ir 
- tikriausiai - spaudai. Lietuviškai ir 
angliškai. Ir konferenciją vertinsiu tei
giamai. Tik mano galva, tokios kon
ferencijos turėtų vykti Vilniuje, ko 
gero. Universiteto globojamos. Prane
šimai turėtų būti labai trumpi, kon
kretūs, jokio vandens, ir diskusijos, gin
čai, nuomonių grumtynės.

Prieš kokius 40 metų, vos patekę į 
Ameriką, mes irgi daug ir beprasmiš
kai po valandą-dvi plepėdavome. Da
bar tokį šnekų plepį klausytojai tiesiog 
nušvilptų. Išmokome iš amerikiečių. Iš
moksite ir jūs.

(Baigdamas p. A. Klimas priminė, 
kad 1947-1948 metais jis yra gyvenęs 
Anglijoje ir ligi šiol bendradarbiauja 
"Europos lietuvyje“, kuris anuo metu 
vadinosi "Britanijos lietuviu“. Prašė jo 
skaitytojams perduoti linkėjimus, ką su 
malonumu ir darau.)

- Tokių konferencijų darbas turėtų 
vykti sekcijomis, pagal profesijas, kur 
būtų šnekama konkrečiais klausimais, - 
kalbėjo Seimo narys A. Baskas. - Apie 
tai yra kalbėta su išeivijos žmonėmis ir 
jie tam pritarė, net konkrečiai šį tą pa
siūlė. Neigiama PLB pažiūra į konfe
renciją, be abejo, pakenkė jos prestižui, 
sumenkino jos reikšmę. Nenoriu nei 
peikti, nei teisinti tokios pažiūros, ta
čiau, man rodos, kad klasikinis tautų 
skaldymo būdas - priešpastatyti vieną 
tautos dalį kitai, - mums niekados nebu
vo priimtinas, o ypač dabar. Nepritar
damas mūsų krašto skirstymui į "deši-

Konferencijos dalyvius linksmina saviveiklininkai.
A. Žižiūno nuotr.

niųjų“, "kairiųjų“, "čiabuvių“ ir "išei
vių“ Lietuvą, aš ir į politiką įsijungiau. 
Idant galėčiau aktyviai ir veiksmingiau 
įsijungti į tautos vienijimo procesą, 
dalyvauti telkiant ir stiprinant mūsų at
gimusią valstybę. Esu tvirtai įsitikinęs, 
kad oficialus gausiausios ir galingiau
sios išeivijos dalies dalyvavimas spren
džiant gyvybiškai svarbius Lietuvai ma
terialinius ir dvasinius reikalus nebūtų 
pakenkęs garbingam PLB autoritetui. O 
Lietuvos reikalui būtų tik pasitarnavęs. 
Būtų buvę daugiau nuomonių, konfer
encija galėjo būti labiau vykusi.

- Buvau čia pernai, ištvėriau iki pa
baigos ir šiemet, - pasakė Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjungos pirmi
ninkas, žinomas disidentas ir politinis 
kalinys V. Petkus. - Ir neabejoju, kad 
tokios konferencijos labai reikalingos ir 
naudingos. Jos žengia pirmuosius 
žingsnius ir nėra tobulos. Jos galėtų da
ryti įtakos Vyriausybei, būti naudingos 
visai tautai. Tik iš jų reikia šluote iš
šluoti skambias deklaracijas: tai turėtų 
būti gerai informuotų specialistų pokal
biai. Apskritai, mums visų pirma reikia 
vaisingiau panaudoti išeivijos profesinę 
patirtį, jos mokslinį potencialą. Kol kas 
mums stinga, pavyzdžiui, teisės, biz- 
niavimo specialistų. O argi blogai, kai 
draugėn susirinkę viso pasaulio lietu
viai - įvairių pažiūrų, skirtingų įsitikini
mų - svarsto - sutelktai, geranoriškai, su 
pakanta kiekvieno nuomonei - svar
biausias gimtojo krašto problemas? Ir 
kai jų žodžius girdi lietuviai, gyvenan
tys už tėviškės ribų, kur informacija 
apie tėvų kraštą ir silpna, ir nelabai tik
sli? Argi konferencijos dalyviai neturės 
ką jiems papasakoti, išklausę rūsčią, 
turiningą, be nereikalingų puošmenų 
Ministro pirmininko A. Šleževičiaus 
kalbą? Ar jie nepasidarė turtingesni? 
Gerą įspūdį man paliko ir Vytauto Di
džiojo universiteto prorektoriaus pava
duotojo daktaratūrai V. Kero praneši
mas ’Tarptautinė mokslo ir mokslinių 

paslaugų komercija. Lietuvos intere
sai ir išeivijos talka“. Jis patvirtino, 
kad išeivijos galimybės panaudoja
mos aiškiai nepakankamai.

Giliai susidomėję konferencijos 
dalyviai išklausė JAV ir Kanados LB 
kraštų valdybų pirmininkų V. Maciū
no ir A. Vaičiūno kalbas, pranešimus 
iš kini lietuvių bendruomenių, iš įvai
rių lietuvių apgyventų vietų, lietuviš
kų organizacijų vadovų. Ir ačiū Die
vui, kad nė vienas per daug nesigyrė, 
o sunkios jų aimanos - suprantamos ir 
verčia susimąstyti. Tikėkime, kad į 
jas bus įsiklausyta.

Žurnalistas iš Australijos A. Lau
kaitis iš konferencijos tribūnos pasi
džiaugė, kad Ministras Pirmininkas 
A. Šleževičius pažadėjo išeivius bent 
kartą per savaitę aprūpinti naujausiais 
informaciniais faksais.

Visi, su kuriais pavyko įsišnekėti, 
tvirtino, kad itin naudingos ir jaukios 
buvo valandos, laisvos nuo posėdžių 
ir kalbų. Gausūs koncertai, pajėgių sa
viveiklos kolektyvų meninės progra
mos dar labiau sutelkė tautiečius, kėlė 
ir stiprino jų dvasią.

Ir tą popietę, kai lankiausi Biršto
ne, konferencijos dalyviai buvo links
mai "pavėžyti“ garlaiviu, nuo kurio 
denio galėjo grožėtis nuostabiais Ne
muno krantais. Jie taip audringai šo
ko, dainavo ir dūko, kad net dėl gar
laivio pradėta nuogąstauti.

Šokiai ir dainos nenutrūko ir laužui 
suliepsnojus, alučiui putojant karšiu ir 
kumpiu alkį malšinant. O kai susikibo 
ir pasileido šokiui Torontas su Vor
kuta, Punskas su Čikaga Karakasas su 
Karaliaučiumi, Vilnius su Gardinu, 
Murmanskas su Kijevu ir visiškai 
ramu pasidarė. Jokių skirstymų į de
šinę ar kairę, į čiabuvius ir išeivius. Ar
čiau susiglaudė galvos, vieną ritmą pa
gavo širdys, atsilapojo ir prakalbo lie
žuviai. Šoko ir dainavo viena Lietuva.

Petras Keidošius

Atsiliepimai i publikacijas
Kada išmoksime vieni kitų klausyti?

Istorinis teisingumas turi būti atstatytas

"EL“ N r. 31 buvo išspausdintos 
Žinutės iš Pasaulio lietuvių bendruo
menės informacinio biuletenio N r. 7, 
tarp jų apie š. m. gegužės 8 d. PLB 
posėdyje svarstytų klausimų dėl 
būsimos konferencijos Birštone. "EL“ 
gavo Sankt Peterburge gyvenančios 
Jūratės Laučiūtės laiškų, kuriame 
polemizuojama su pernykštės konfe
rencijos Birštone kritiniu vertinimu,- 
išsakytu PLB Pirmininko pasirašytoje 
informacijoje. J. Laučiūtė rašo:

"Seniai jau žinoma: neklysta tas, 
kas nedirba. Žinoma ir tai, jog kon
struktyvi kritika duoda daugiau nau
dos, negu nepelnyti pagyrimai. Bet ką 
konstruktyvaus galima pasakyti apie 
renginį, jame nedalyvavus? Informa
cijoje, pasirašytoje PLB valdybos pir
mininko B. Nainio, taip ir prisipažįsta
mą: "PLB valdyba joje (konferencijo
je - J. L.) nedalyvavo...“ Be reikalo! 
Tai, kas būtų buvę įdėmiai išklausyta 
ar perskaityta kaip suinteresuoto daly
vio apmąstymai, dabar tampa nesu
prantamu niurzgėjimu, besiremiančiu 
vien gandais iš trečių ar ketvirtų lūpų 
ar kažkieno užuominomis“.

"...jei būtų atidžiau perskaityti kon

ferencijoje priimti dokumentai, būtų 
paaiškėję, jog jokių "nutarimų“ nebu
vo, o ko nebuvo, tas niekam, tuo la
biau PLB, neprivaloma vykdyti. Kon
ferencijoje priimti pasiūlymai, reko
mendacijos, pageidavimai nė nepre
tendavo būti kam nors privalomi. Tie
siog buvo tikėtasi, jog Lietuvoje - 
Vyriausybėje, parlamente, visuomeni
nėse organizacijose - atsiras žmonių, 
tikrai, o ne deklaratyviai besirūpinan
čių ryšiais tarp Lietuvos ir kitur gyve
nančių lietuvių. Jiems tokio pobūdžio 
konferencijų dalyvių mintys, išvados, 
pasiūlymai galėjo būti naudingi.

Deja! Mes, pernykštės konferenci
jos dalyviai, pasirodėme besą naivūs 
ar romantikai. Politinių audrų purto
mai Lietuvai, ypač - valdžios žmo
nėms. neberūpėjo niekas, kas tiesio
giai nelietė jų politinio, nomenklatūri
nio ir ekonominio išlikimo. Abejingu
mas ne visada yra kaltė. Neretai tai - 
didelė bėda, kaip liga. Matyt, ligota 
yra ir visa lietuvių tauta. Nesveikomis 
ambicijomis. įtarumu, noru suniekinti, 
pažeminti savo artimą užsikrėtę lietu
viai tiek Vakaruose, tiek Rytuose, tiek 
ir Europos centre gyvenantieji"

"Šiemet rimtai abejojau - dalyvauti 
vėl Birštono konferencijoje, ar ne, - 
rašo baigdama laišką J. Laučiūtė. - Ir 
būtent dėl to. dėl ko panašias konfe
rencijas (ne posėdžius!) kritikuoja 
PLB valdyba: dėl to, kad "konferenci
ja nuskambėjo spaudoje, o po to jos 
lyg ir nebūta“ (tiesa, cituotasis atsilie
pimas liečia kitą, Vašingtone vykusią 
konferenciją, bet tinka ir mūsiškei...). 
Tikrai, kas iš tų mūsų pasiūlymų buvo 
išgirsta, priimta? Katino ašaros... Bet 
tos konferencijos brangios ne vien iš
sakytų minčių realizacija. Laukia susi
tikimai su gerais, nuoširdžiais bendra
minčiais, tautiečiais ne kažkur sveti
moj padangėj, o čia, Lietuvoje, tėvų 
protėvių žemėje! Laukia prisilietimas 
prie Lietuvos, jos žemės, gamtos, me
no, kalbos, - prie tų mūsų ištakų, iš 
kurių sruvena lietuvybės šaltinėlis po 
šalis plačiausias. Ir jau vien dėl to ver
ta aukoti tuos pinigus, kurių kažkas 
nepraulios "Stiklių“ restorane ar Flori
dos kurortuose!

O kada nors, tikiu, mes vėl išmok
sime: vieni - klausytis, kiti - kalbėti 
tai, kas prasminga, kas verta būti ištar
ta ir išgirsta.“

A. Brazauskas rugpjūčio 18 d. 
priėmė buvusio Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministro Kazio Skučo 
žentą Albertą Šukį ir dukterėčią 
Ramutę Skučaitę. Prezidentui buvo 
įteiktas prašymas padėti reabilituoti 
buvusį Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministrą Kazį Skučą.

K. Skučas paskutiniuose dviejuose 
Lietuvos Respublikos ministrų kabi
netuose buvo vidaus reikalų ministras. 
SSRS vyriausybei ultimatyviai reika
laujant, iš vidaus reikalų ministro pa
reigų buvo atleistas. 1941 m. birželio 
15 d. buvo suimtas ir laikomas SSRS 
saugumo organų žinioje Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime. 1941 m. pervež-

Skulptūra Herkaus
Važiuojant iš Lietuvos į Karaliau

čių, dvidešimt kilometrų už Įsručio- 
Čemiachovsko. Mantegarbio kalno 
papėdėje patatyta skulptūra garbingo 
prūso Herkaus Manto atminimui (au
toriai skulptorius S. Indrašius ir archi
tektas G. Rutkauskas).

Trys granito luitai vaizduoja suka
potą žaltį. Paminklinėje lentoje prūsų, 
lietuvių, rasų ir vokiečių kalbom įra
šyta, jog 1273 m. vakarų lietuvių gen- 

tas į Butyrkos kalėjimą Maskvoje, 
kur liepos mėnesį buvo teisiamas, nu
baustas mirties bausme. Apie jos 
įvykdymą žinių nėra.

Tai neturintis precedento tarptauti
nės teisės pažeidimas. Lietuvos vals
tybės veikėjo, karininko ir karinio di
plomato garbės ir orumo pažemini
mas, sakoma pateiktame prašyme.

Susitikime pažymėta, kad K. Sku
čo suėmimas, nuteisimas vertintinas 
kaip SSRS vyriausybės bolševikinės 
politikos vykdymas okupuotuose 
kraštuose.

Prezidentas pažadėjo nuodugniai 
išnagrinėti prašymą. Istorinis teisingu
mas turi būti atkurtas, pasakė jis.

Manto atminimui
čių žemių pakraštyje, prie Narkyčių, 
Mantegarbio papėdėje, žuvo Didžiojo 
prūsų sukilimo vadas Herkus Mantas. 
Kaip žinome iš istorijos, prūsų sukili
mas leido atsigauti vidaus karų nuka
muotai Lietuvai, ir sužlugdė kryžiuo
čių paskutinę viltį ją užkariauti.

Į skulptūros atidengimo iškilmes 
rugsėjo 3 d. susirinks Karaliaučiaus 
krašto lietuviai, istorikai. Mažosios 
Lietuvos organizacijų nariai.
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Mitingas Vilniuje 
prie Adomo 

Mickevičiaus 
paminklo

Rugpjūčio 23-osios vakare prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo įvy
kusiame mitinge prisimintos lemtin
gos Lietuvai ir kitiems kraštams 54- 
osios Ribbentropo-Molotovo pakto 
metinės. Kalbėjo kunigas monsinjoras 
A. Svarinskas, Seimo opozicijos lyde
ris V. Landsbergis, kunigas R. Grigas, 
istorikas R. Batūra ir kiti. Mitingą 
pradėjęs Lietuvos laisvės lygos lyderis 
A. Terleckas prisiminė, kad prieš še
šerius metus čia pirmąkart būrelis drą
suolių viešai sugiedojo Lietuvos him
ną. Kalbėjo ir 1987 m. mitingo dalyvė 
N. Sadūnaitė. Ne vienas iš kalbėjusių 
išreiškė nerimą, kad Rusija sustabdė 
kariuomenės išvedimą, sakė, kad pa
dėtis vėl darosi panaši į tragiškuosius 
1939-uosius.

Tai metais padarytą SSSR ir Vo
kietijos suokalbį savotiškai prisiminė 
ir ”EL“ skaitytojas Juozas Domeika iš 
Anglijos, sukūręs šių metų birželio 14 
d., baisiųjų trėmimų iš Lietuvos 52- 
ųjų metinių proga eilėraštį.

Trisdešimt 
devintieji 
metai

Trisdešimt devintieji metai
buvo pražūtingi, 

vienus šaudė, korė, kitus
tankais trindė. 

Krosnys suliepsnojo,
lavonais kūreno, 

rudas ir raudonas, grobikai
nuo seno.

Hitleris ir Stalins pasirašė raštą, 
sutarty minėjo Pabaltijo kraštą. 
Tu Lietuvos nori, Hitleris suriko, 
negausi žemaičių be jokio skatiko.

Hitleris pareiškė: vien tiktai 
auksiniais, 

o jei už rublius, tai be Suvalkijos. 
Pinigų pritrūko, sakė, neužtenka, 
siuntė Molotovą išplėšt

Kauno banką.

Stalins ūsus kraipė, 
derybos nutrūko, 

tardams Ribentropui,
pypkę užsirūko. 

Septyni ir pusė aukso milijonų, 
duok man valią veikti, kad

neliktų ponų.

Auksinius sukrapštė, brangiai 
sumokėjo, 

Hitleris ne juokais Klaipėdos norėjo. 
Sakė, ten mūs uostas, jį 

vadinam Mėmei, 
dar ir Suvalkija kris j mūsų glėbj.

Tiek Lietuva aukso Rusijai kainavo, 
Stalinas įniršęs stipriai protestą vo. 
Sakysiu tau tiesą ir be argumentų, 
nupirkau lietuvius po

dvidešimt centų.

Doleris ne viskas, jo ir neturėta, 
bejėgė Lietuva, jau man pažadėta. 
Pradėsime darbus, vešime

kiekvieną, 
kuris mėgins bėgti, statysim

prie sienos.

Taip sutarta buvo prie raudono
stalo 

išnaikint mūs Tautą iki pačio galo. 
Ešelonus vežė, vaikai tėvams mojo, 
lietuvių lavonais Sibirą nuklojo.

1993 m. birželio 14 d.
Juozas Domeika

Škotijoje nesibaigia bylinėjimasis dėl A. Gečo
Škotijos pareigūnai pranešė, kad 

baigtos tirti įtariamų nacistinių 
nusikaltėlių, atvykusių į šalį po 
Antrojo pasaulinio karo, bylos.

Valdžios atstovai paneigė anks
čiau paskelbtą žinią, jog baudžia
mojon atsakomybėn nebus patrauk
tas 77 metų lietuvis Antanas Gečas, 
Škotijos teismo pripažintas kariniu 
nusikaltėliu. Tačiau teismas dar 
spręs, ar bus baudžiamojon atsako
mybėn traukiami asmenys, kurie 
padarė nusikaltimus prieš 50 metų.

A. Gečas, kalnakasybos inži

Popiežiaus vizito proga išleista 
keturių pašto ženklų serija

Iš Vokietijos į Lietuvą jau atvežta keturių pašto ženklų serija, skirta Jono 
Pauliaus II vizitui. Proginius ženklus 500 tūkstančių egzempliorių tiražu 
atspausdino Leipcigo spaustuvė.

Pašto ženklus, laimėjęs metų pradžioje paskelbtą konkursą, sukūrė 
šiaulietis dailininkas Andrius Repšys. Juose - Popiežiaus portretas ir vietų, ku
rias ganytojiškoje kelionėje aplankys šv. Tėvas, vaizdai. Tai - Vilniaus Aušros 
Vartų, Kauno šv. Jurgio bažnyčia, Kryžių kalnas bei Šiluvos koplyčia. Visa 
serija kainuos 2,8 lito.

Pirmosios dienos antspaudu Popiežiaus vizitui skirti ženklai Vilniuje bus 
antspauduojami rugsėjo 3-ąją. Specialiais žymekliais pašto ženklai taip pat bus 
žymimi Vilniuje - rugsėjo 4-5 dienomis, Kaune - rugsėjo 6-ąją, Šiauliuose bei 
Šiluvoje - rugsėjo 7-ąją.

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Vokiečių kultūros dienos Baltijos 
valstybėse

Nuo rugsėjo 3 iki spalio 16 d. Vil
niuje ir kituose Lietuvos miestuose 
vyks vokiečių kultūros dienos. Vilnie
čiai jau turi progą susipažinti su vo
kiečių daile (Šiuolaikinio meno centre 
atidaryta paroda "Tapyba ant popie
riaus“, apie tai rašoma šiame ”EL“ nu
meryje). Į Lietuvą turėtų atvykti ir vo
kiečių šiuolaikinės muzikos ansamblis 
"Avangardas“, ansamblis "Senosios 
muzikos akademija“, Vokietijos fede\ 
ručinis džiazo orkestras, Hanoverio 
berniukų choras, Bremeno kamerinis 
orkestras, choras "Cantemus“. Teatro 
mėgėjai turės progą pamatyti Breme
no teatrą, taip pat šokio teatrą "Soap“. 
Kaune - pažintis su Vokietijos foto
grafija. Ten bus atidaryta paroda "Fo
tografija Rytuose ir Vakaruose“. 
Bendros diskusijos lietuviams ir vo
kiečiams rūpimais klausimais vyks 
Klaipėdoje - abiem tautom artimame 
mieste. Uostamiestyje numatomas su-

Lietuvos filatel 
parodoje

Šiais metais Poznanėje pirmą kartą 
Lietuvos trispalvė buvo pakelta tarp 
kitų 81 valstybių vėliavų. Buvo eks
ponuojami 867 rinkiniai.

Tik Lietuvai išsilaisvinus iš okupa
cijos, jos filatelistams tapo prieinamas 
toks pasaulinis forumas. Jame savo 
rinkinius parodė penki Lietuvos filate
listai. Vygintas Bubnys pateikė rinkinį 
- ”1800-1939 m. Vilniaus pašto ant
spaudai“, už jį apdovanotas didžiuoju 
sidabro medaliu; Algis Preikšą - "Lie
tuvos oro paštas 1921-1940“, apdova
notas didžiuoju sidabro medaliu; Hen
rikas Kebeikis - "Žmonės Mėnulyje“, 
apdovanotas parodos diplomu; Ričar
das Vainora - "Marso tyrimai“, apdo
vanotas parodos diplomu; Edvardas 
Piliponis - "Žalias medis - graži gam
ta", apdovanotas parodos diplomu.

nierius, atvykęs į Angliją 1947 me
tais, buvo pripažintas kariniu nusikal
tėliu praėjusiais metais, po to, kai 
teismas atmetė jo ieškinį dėl kom
pensacijos už moralinę žalą Škotijos 
televizijai. A. Gečas tvirtino, jog jis 
buvo apšmeižtas STV telekompani- 
jos 1987 metais sukurtame dokumen
tiniame filme "Karo nusikaltimai“. 
Šiame filme pasakojama apie jo da
lyvavimą civilinių gyventojų žudy
nėse Lietuvoje ir Baltarusijoje bei va
dovavimą lietuvių nacistiniam polici
jos batalionui, naikinusiam žydus. 

rengti kolokviumas "Istorine sąmonė 
ir nacionalinis idehtitetas“ bei konfe
rencija "Baltijos valstybių kalbos ir li
teratūros; jų vaidmuo vokiečių ir baltų 
ryšiams“. Naujų-minčių atneš ir Vil
niuje skaitomi pranešimai "Visuo
menės transformacijos procesai Balti
jos valstybėse“ bei kolokviumas "Uto
pijų praradimas“.

Seniai jąu- tapo tradicija tai-, jog 
Vilniaus kino.centras dalyvauja įvairių, 
šalių kultūros dienose, t.y. rodo tos ša
lies iškiliausių režisierių filmus. Šį 
kartą pamatysime.žinomą vokiečių 
vaidybinį filmą "Tėvynė“;

Vokiečių kultūros dienos vyks ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos 
valstybėse - Latvijoje bei Estijoje. Lie
tuvoje jomis rūpinasi Vokietijos Fede
racinės Respublikos ambasada Vilniu
je kartu su Lietuvos Respublikos kul
tūros ir švietimo ministerija.

ELI

istai pasaulinėje 
Poznanėje

Lietuvis iš Kanados Povilas Barba- 
tavičius rodė savo rinkinį "Lietuvos 
oro pašto istorija“, kuris buvo įvertin
tas parodos paauksuotu medaliu. Taigi 
šešios lietuviškos pavardės įtrauktos į 
parodos ”Polska-93“ katalogus.

Lietuvos filatelistai visas išlaidas 
turėjo apmokėti savo lėšomis. Nesusi
laukė jokios paramos nei iš Lietuvos 
filatelistų sąjungos, nei iš vyriausybės. 
Ateityje lietuviams bus sudėtinga da
lyvauti tokio masto renginiuose, ka
dangi susidaro didžiulės finansinės 
išlaidos, dalyviui reikia apsimokėti už 
stendus, ekspozicijų pervežimo išlai
das. ,

Tačiau svarbiausia tai, kad Lie
tuvos filatelistai jau darosi žinomi pa
saulyje.

Henrikas Kebeikis

A. Gečas pripažino, kad jis buvo 
karininkas šiame batalione, bet 
neigė žudęs ar dalyvavęs masinėse 
žudynėse. Teismas pripažino A. 
Gečą dalyvavus civilių gyventojų, 
ypač žydų, žudynėse.

Tarnavęs nacistų policijos bata
lione ir apdovanotas Vokietijos ge
ležiniu kryžiumi. A. Gečas vėliau 
perėjo į sąjungininkų pusę, įstojo į 
lenkų batalioną Didžiosios Britani
jos 8-ojoje armijoje ir buvo apdova
notas Lenkijos kariniu kryžiumi.

‘ Reuter-ELTA

Praneša Lietuvos ambasada
Knygos iš Oxford University 

Press bus atgabentos j Lietuvą
Kaip jau esame informavę skaityto

jus, Oxford University Press leidykla 
dovanojo Lietuvos mokykloms didelę 
siuntą įvairių vadovėlių bei knygų 
anglų kalba.

Iš pradžių buvo manyta šias knygas 
laikinai patalpinti Lietuvių namuose 
Londone, o po to lėktuvu mažomis par
tijomis nugabenti į Lietuvą.

DB Lietuvių Sąjungos pirmininkas 
p. J. Alkis susitarė su britų firma Amber 
Zintars Ltd., kuri už nedidelį mokestį 
rugsėjo viduryje nugabens laivu šias 
knygas į Rygą. Iš ten jos bus pervežtos 
į Vilnių. (Kaip informavo DBLS. per
siuntimas kainuos apie £500).

Alec Carlisle pas Valijos pabaltijiečius
Šiuo metu krenta Britanijos gy- 

. ventojų pasitikėjimas konservatorių 
vyriausybe. Rinkėjai, gavę progą bal
suoti, protestuoja išrinkdami liberalus 
demokratus parlamentarais. Tokioje 
nuotaikoje Alec Carlisle, liberalas, 
parlamentaras ir Cardiff Baltic Socie
ty patronas, dėstė savo pažiūras susi
tikime su CBS nariais.

Liberalų demokratų partijoje A. 
Carlisle yra įtakingas. Jisai prasitarė, 
kad 1991 m. susitikime tarp partijos 
lyderio P. Ashdown ir Lietuvos Res
publikos Aukščiausios Tarybos pir- 

. mininko V. Landsbergio vyravo jo 
suformuoti klausimai: karo nusikaltė
lių patraukimas atsakomybėn, lenkų 
mažumos reikalavimai ir rusų kariuo
menės atitraukimas. Šie klausimai 
dar ir šiandieną neišspręsti, o nulems 
Pabaltijo tautų ateitį.

. Pagal liberalų demokratų galvo
seną, Pabaltijo valstybės užima stra
teginę vietą vidurio Europoje. Todėl 
•būtiną šiais kraštais domėtis ir jiems 
padėti demokratiztiotis, bet nebūtinai 
Westminsterio modeliu. Svarbų išlai
kyti įvairių nuomonių reiškimo ir in
formacijos laisvę bei toleranciją tarp 
skirtingų religijų. Parlamentinis-veik
los supratimas taip pat svarbus. Jam 
teko susitikti ir padirbėti su tarp
parlamentine grupe iš Lietuvos, ku
rios nariai negalėjo suprasti Britani
jos parlamentarų nusižeminimo užsi
imant, pavyzdžiui, sutvarkyti drenažą 
savo apygardos gyventojui. A. Car
lisle nuomone, parlamentarai yra 
aukštas algas gaunantys socialiniai 
tarnautojai - jiems žmonių rūpesčiai

Naujas lietuvis kunigas
Seinų Švenčiausiosios Mergelės 

Marijos Apsilankymo bazilikoje dia
konui Romui Zdaniui buvo suteikti 
kunigystės šventimai. Naują lietuvį 
kunigą pašventino vietos - Elko - 
vyskupo pagalbininkas vyskupas 
Edward Samsel. Pirmasis šv. Mišias 
kunigas Romas Zdanys aukojo savo 
gimtosios Smalėnų parapijos Punsko 
valsčiuje, šv. Izidoriaus bažnyčioje.

Kunigas Romas Zdanys gimė 
1967 metais. Pradinę aštuonklasę 
mokyklą lankė Navinykuose, Punsko

Valiutos pirkimo ir pardavimo kainos 
komerciniame banke "Vilniaus bankas“ 

1993 m. rugpjūčio 25 d.

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 pirkinio ir pardavimo punktas yra 
Vilniaus aerouoste (senąjame pastate), dirba visą parą.

Valiuta Pirkimo kaina
(Lt už vnt.)

Pardavimo kaina
(Lt už vnt.)

JAV doleriai 2,70 2,81
Vokietijos markės 1.57 1.63
Austrijos šilingai 0,22 0,23
Anglijos svarai sterlingų 3,90 4,06
Olandijos guldenai 1.41 1.47
Danijos kronos 0,38 0,40
Kanados doleriai 2,01 2,09
Prancūzijos frankai 0.45 0,47
Švedijos kronos 0,33 0,35
Australijos doleriai 1,78 1,85
Šveicarijos frankai 1.79 1,86
Norvegijos kronos 0.35 0,37
Suomijos markės 0,45 0,47
Estijos kronos 0,20 0,26
NVS rubliai (už 100 rb.) 0,25 0,40

Londone
Baltic States Conference 

Londone
Rugpjūčio 12 d. Lietuvos laikina

sis reikalų patikėtinis Londone dr. 
A. Nesavas susitiko su Confedera
tion of British Industry (CBI) Cent
rinės ir Rytų Europos departamento 
vadove ponia Pauline Shearman. 
1994 m. sausio mėnesį Londone, 
CBI būstinėje, įvyks "Baltic States 
Conference“, į kurią kviečiama 
aukšto lygio Lietuvos vyriausybės 
delegacija. Susitikimo metu buvo 
aptarti įvairūs šios konferencijos 
rengimo klausimai. Su CBI pagalba 
bus mėginama parengti specialų 
Financial Times priedą, skirtą Balti
jos valstybėms.

nei per"maži, nei per dideli.
Pabaltijis yra ir pasiliks Europos 

Bendrijos sferoje ir susilauks jos para
mos bei užtarimo. Visgi, teigė A. Car
lisle, Lietuvos ateitis, skirtingai nuo 
Latvijos ir Estijos, priklausys nuo san
tykių su kaimyne Lenkija. Tokį aiški
nimą galima visaip suprasti. Jam buvo 
suteikta žinių apie mažumas Lietuvos 
ir Lenkijos kraštuose. Aišku, padėtį 
galima gerinti ir užsienio pagalba, ir 
pats A. Carlisle asmeniškai bei daly
kiškai prisidėtų, jei būtų kviestas.

Prelegentas linkęs manyti, kad 
skubus rusų kariuomenės atitrauki-, 
mas iš Pabaltijos žemių yra pageri, 
dautinas, bet uždelsimas nebus žalin
gas. Jis konstatavo, jog atgavus ne
priklausomybę reikia, tikėtis ir priimti 
dalį spaudimų iš buvusio valdytojo. 
Su tokiomis išvadomis CfeS nesu
tiko. Padėtį švelnino jp pasisakymas, 
kad rusų, okupacijos metais padaryta 
žala Pabaltijo valstybėms turėtų būtį 
padengta reparacijomis.

Savo pokalbį svečias baigė Ukrai
nos paradoksu. Ukraina tokią turtinga 
žaliavomis ir žemės ūkio potencialu, 
bet atsidūrusi chaose. Atominių gink
lų pąsilaikymas tuština šios valstybės 
iždą ir tuo kenkia jau ir taip blogoje 
padėtyje esančiai jęs ekonomikai. Pa
baltijo akimis, Ukrainą pastoja kelią 
plėstis naujam Rusijos imperializ
mui. Bet A. Carlisle norėtų matyti 
Ukrainą be atominių ginklų, o kitaip 
galvojančius ir nepasitikinčius Rusija 
CBS narius jis laiko pesimistais. 
Laikas parodys, kas teisus.

Eimutis Šova

valsčiuje. Ją baigęs, įstojo į Misio
nierių Nekaltai Pradėtosios Mergelės 
Marijos Oblatų mažąją seminariją, 
Markovice miestely, Lenkijos vi
dury. Baigęs mažąją seminariją ir 
įsigijęs brandos atestatą, 1986 metais 
įstojo į Lomžos vyskupijos kunigų 
seminariją. Po dvejų metų buvo pa
siųstas studijuoti į Romą. Popiežinia
me Grigaliaus universitete įsigijo 
filosofijos ir vėliau teologijos baka
lauro laipsnius.

Vatikano radijas
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AUKOS SPAUDAI
A. Kuliukas - 2 sv.
R. Silius - 20 Lt.

UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA
Gerbiami aukotojai, 
lėtai eina vajus Ramintos Kuo

dytės. Pasistenkim.
Dar pora aukotojų:

A. Janusevičius - 77.54 sv. (Vo
kietija),
Arno Heid - 10 sv. (Vokietija).

Ačiū už aukas.
K. Makūnas

PADĖKA
Mano vyrui Vladui Končiui 

mirus, širdingai dėkoju visiems 
draugams ir pažįstamiems už 
gausų atsilankymą palydėti jį į 
amžinąją poilsio vietą, už gėles 
bei vainikus.

Dėkoju Onutei Virbickaitei ir 
moterų draugijos narėms už pa
galbą paruošti arbatėlę.

Končiuvienė

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis - 

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
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 19 d., 11.15 

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

Bridge Gate.

LONDONE
DBLS PIRMININKAS 

AMERIKOJE

Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos pirmininkas, skautininkas Jaras 
Alkis lankėsi Amerikoje, kur dalyva
vo Lietuvių Skautų Sąjungos jubilieji
nėje stovykloje Rake, Custer, Ml. Šį 
75 metų jubiliejų atšventė per 700 
skautų, skaučių ir vadovų iš JAV, Ka
nados, Europos, Australijos ir iš Lie
tuvos.

Skautininkas Jaras Alkis aplankė ir 
Čikagą, kur turėjo pasitarimus su Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba ir jos pirmininku B. Nainiu.

Ta proga jis aplankė Čikagos 
lietuvių centrą Lamonte, "Pasaulio 
lietuvio" redakcijos būstinę ir susi
tiko su kai kuriais lietuvių veikėjais 
Čikagoje.

Kaip Britanijoje, taip ir užjūryje 
yra labai jaučiamas lietuvių nusivyli
mas dėl Lietuvos Seimo nutarimo pi
lietybės reikalu, o taip pat dėl siuntinių 
taksavimo ir bendros laikysenos išei
vijos atžvilgiu.

DBLS VALDYBOS VEIKLA

Vasaros atostogos nutraukė aktyvų 
valdybos darbą. Nepaisant to buvo 
paruošti planai lietuvių sąskrydžiui 
Boltone, surengti "Ainių“ ansamblio 
koncertai Londone ir Sodyboje, 
"Gilijos“ ansamblio pasirodymas 
Sodyboje ir neseniai įvykusi skautų 
Europos rajono stovykla buvo valdy
bos narių darbo vaisius. Po atostogų 
bus užbaigti planai dėl Lietuvių namų 
ateities.

DBLS direktorių valdyba

DBLS REMIA LIETUVOS 
AKLŲJŲ SPORTININKU

KELIONĘ I ANGLIJĄ
Š. m. rugsėjo 11-17 dienomis 

Loughborough universitete įvyks tarp
tautinės Europos aklųjų futbolo rung
tynės, kur dalyvaus ir Lietuvos aklieji 
futbolistai.

DBLS valdyba. įvertindama mūsų 
aklųjų sportininkų pastangas, sutiko 
finansuoti jų atvykimą, skirdama 
560.00 sv.

Buvo kreiptasi ir į kitas Britanijos 
lietuvių institucijas. Jau yra gauta iš 
Bradford© lietuvių 200.00 sv., Man
česterio Lietuvių socialinis klubas 
paaukojo 200.00 sv. Kviečiame ir 
kitas lietuviškas kolonijas remti akluo
sius sportininkus. Dėkojame Brad- 
fordui ir Mančesteriui.

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

BRITU-LIETUVIŲ PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

St. Georgas mokyklos, Harrow, Middlesex, jau antrą kartą ponios Ann 
Edgar (kilimo lietuvė) vadovaujama klasė surengė kavos popietę ir mažą 
loteriją paremti Lietuvos invalidus vaikus. Šis kavos pobūvis davė 60 
svarų pelno.

Re to, mokyklos vaikai per tėvus surinko 200 kilogramų vaikiškų 
drabužių ir žaislų vaikams.

Finansinė parama Lietuvos aklie
siems sportininkams

Liet. Vyties klubas - 130.00 sv.
R. M. Grybai - 10.00 sv.
P. G. Pucevičiai - 10.00 sv.
V. G. Ašmenskai - 10.00 sv.
V. Gurevičius - 9.00 sv.
A. Bučys - 5.00 sv.
R. Karalius - 5.00 sv.
P. Babinskas - 5.00 sv.
P. Zdanavičius - 5.00 sv.
B. Šimėnas - 5.00 sv.
V. Rekešius -3.00sv.
K. Puleikis - 2.00 sv.
J. Rinkevičius -l.OOsv.
Iš viso - 200.00 sv.
Reiškiame didelę padėką

DBLS valdyba

LIETUVIU SKAUTŲ 
SĄJUNGOS EUROPOS 

RAJONO DEIMANTINIO 
JUBILIEJAUS STOVYKLOS 

PETRAS JURGĖLA, 
įvykusios Skautų Kalnelyje, Lietu

vių Sodyboje, Picketts Hill, Nr. Bor- 
don, Hampshire nuo liepos mėn. 23 d. 
iki liepos mėn. 31 d.

Apyskaita
Pajamos:
Registracija (77 stovyklautojai) 
1822.50 sv.
Aukos 673.50 sv.
2496.00 sv.
Išlaidos:
maistas 1371.81sv.
Stovyklos bendros išlaidos (įs

kaitant ir skautų buklo ir skautiškų 
reikmenų sandėlio pagerinimai) 
773.72 sv.

2145.53 sv.
Likutis:
perkeliamas į LSS Europos 

Rajono kasą: 350.47 sv.
s. Vida Gasperienė 
Stovyklos viršininkė

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

0 r5J3f5J3J2rSf20J02J2J3J@L00J&r&0JEfSJ3J03fSJ3fgEISI3JSJSJSJ5JSI 0
Nottinghamo DBLS skyrius ruošia ekskursiją j 
metinį Didžiosios Britanijos lietuvių sąskrydį - 

Tautos šventės minėjimą, 
kuris įvyks Boltone, Ukrainiečių salėje, 

Castle Street, Bolton, š. m. rugsėjo 18 d.

Kelionės kaina £6.00. Autobusas išvyksta nuo Salutation Inn, 
Maid Marin Way 3 vai. p. p. Sekantis sustojimas Derby Rd. įpras
toje vietoje. Norinčius užsirašyti prašome skambinti tel. 505-686.

Skyriaus valdyba
0 r2i03J3J3f3J0j0&00jaraiaisj0af3i000j3init!jaj0sio00j3JBfaj3J

JUNGTUVĖS LONDONE

Šiais metais Londone buvo tik 
dvejos lietuviškos kilmės jungtuvės.

Gegužės 22 d. Caroline Ludwig 
susituokė su Ričardu Nichols. Jaunoji 
buvo ilgametė lietuvių šokių dalyvė 
drauge su savo seserim Angela ir bro
liu Mykolu, kuris praeitais metais va
dovavo Jaunimo Lietuvių sąjungai 
Anglijoje.

Vedybų pokylis įvyko Lietuvių 
Sodyboje.

Rugpjūčio 21 d. susituokė Laire 
Maria Passa su Jerry Roos. Jaunoji 
buvo krikštyta Lietuvių bažnyčioje ir 
mėgo ją lankyti. Seneliai buvo uolūs 
bažnyčios lankytojai ir rėmėjai.

J. Sakevičius

MANČESTERYJE
Rugpjūčio 14 d. Mančesterio 

lietuvių soc. klubas surengė metinį 
tradicinį klubo narių balių-pobūvį. 
Dalyvavo daug narių, bet ne tiek 
daug kaip ankstyvesniais metais, 
nes jau daug narių atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Pobūvį atidarė klubo pirminin
kas Ark. Podvoiskis ir sukalbėjo 
vaišių palaiminimo maldą. Pobū
viui skanų maistą paruošė Br. 
Kupstienė su padėjėjais. Pobūvis 
praėjo visų pakilioje nuotaikoje. Po 
pobūvio buvo pabendrauta su iš 
Lietuvos atvykusiais mokslininkais, 
kurie po tarnybos atvyko į mūsų 
klubą.

*** * **
Klube nuomininko virtuvėje kilo 

gaisras, kai palikta keptuvė su 
maistu ant ugnies užsidegė. Pradė
jus priešgaisrinei sirenai kaukti, 
spėta laiku ugnį užgesinti. Reikės 
perdekoruoti virtuvę.

A. P-kis

PASAULYJE
Nesiseka taikintojams 

Bosnijoje
Paskutinis taikos planas, kurį patei

kė taikintojai lordas Owen ir Thorvald 
Stoltenberg Ženevoje per paskutinę 
taikos konferenciją, buvo tuojau Bos
nijos serbų ir chorvatų priimtas. Bet 
musulmonai, kuriems paliekama tik 
30% teritorijos, susvyravo ir išvažiavo 
apsigalvojimui. Jie irgi norėtų prižadė
tos taikos, bet krašto padalinimas į tris 
dalis jiems labai nepatinka. Antra ver
tus, karo prailginimas galėtų išeiti tik 
Serbijos naudai, nes musulmonai var
giai galės atsispirti galingesniam prie
šui. Pagal tą planą, sostinė Sarajevas 
liktų JT priežiūroje dvejus metus. 
Bosnijos prezidentas Alija Izetbe- 
govičius nerekomendavo savo parla
mentui tą planą priimti, bet pastebėjo, 
kad taika duotų progą suvienyti kraš
tą, tuo tarpu karas juos tik skaldo.

Susitaikymas Bosnijoje išspręstų ir 
Europos-Amerikos ginčą dėj to ne
lemto bombardavimo iš oro. Mat pre
zidentas Clintonas vis siekė nubausti 
serbus už jų agresyvumą, siūlydamas 
bombarduoti iš lėktuvų jų pozicijas. 
Tai Europa ir jų karo vadai Bosnijoje 
įvertino kaip bereikšmį dalyką. Brita
nijos ir Prancūzijos diplomatai turėjo 
daug darbo, kad nuramintų prezidentą 
dėl tokių įžeidimų.

Einama prie taikos 
Afrikoje

Po 16 metų trukusio pilietinio karo 
taikos sutartis dar pernai buvo pasira
šyta tarp Mozambiko prezidento Chis- 
sano ir sukilėlių vado Afonso Dhlaka- 
ma. Bet skirtumai dėl ateinančių rinki
mų 1994 m. liko neišspręsti. Buvo bi
joma, kad pilietinis karas vėl gali pra
sidėti, kaip buvo Angoloje, kur sukilė
lių vadas Jonas Savimbi nepripažino 
rinkimų rezultatų ir tęsė ginkluotą ko
vą. Mozambike sukilėlių Renamo va
das pats atvyko į sostinę Maputo, kur 
buvo minios entuziastiškai sutiktas. Jis 
pasiryžęs tartis su Frelimo vyriausybe 
dėl ateinančių rinkimų 1994 m. Rena
mo reikalauja teisės paskirti savo ad
ministratorius jų užimtose vietovėse ir 
nesutinka demobilizuotis, kol tai ne
bus padaryta. JTO nori susitarimo kuo 
greičiau, kad galėtų atitraukti savo ka
rius (apie 6 500) ir siųsti juos į reika
lingesnes vietas.

Kodėl nemiršta 
antisemitizmas?

Septynerius metus nekaltai iškentė
jęs Izraelio kalėjime, Jonas Demjaniu- 
kas vėl buvo teismo sulaikytas, kad 
būtų duota proga priimti naujus kalti
nimus dėl jo buvimo sargu kitoje sto
vykloje, Sibibor. Jį nuteisė mirties 
bausme už klaidingą apkaltinimą, kad 
jis buvęs "Jonas Žiaurusis“ Treblinkos 
stovykloje. Už tai jis išteisintas liepos 
29 d., bet vis dar tebėra kalėjime. Jam 
grasinama net nužudymu, jeigu jis bus 
paleistas iš kalėjimo. Jo giminės Ame
rikoje daro pastangas jam atgauti pi
lietybę ir gauti leidimą įvažiuoti į tą 
šalį, nes jis buvo neteisingai ištremtas 
kaip "Jonas Žiaurusis“. Nacių gaudy
mo Simon Wiesenthal centro atstovas 
Efraim Zuroff pareiškė, kad "kiekvie
na valanda, kol jis bus kalėjime, pasi
tarnaus žmoniškumo labui“.

Iš Vokietijos pranešama, kad žydai 
bėga kitur, bijodami vis labiau besi
plečiančio antisemitizmo.

Ruckojus teisinasi
Rusijos prezidento Jelcino paskirta 

komisija tiria skundus, kad viceprezi
dentas Aleksandras Ruckojus, kuris 
yra Jelcino priešas, įsivėlęs į korupciją 
ir esąs pasiuntęs dideles sumas komu
nistų partijos pinigų savo naudai i 
Šveicariją. Tokius kaltinimus pakarto
jo teisingumo ministras Jurijus Kal
mykovas, kalbėdamas per televiziją. 
Tačiau pats Ruckojus tai griežtai pa
neigė, pridėdamas, kad jis turįs daug 
medžiagos, inkriminuojančios Jelcino 
ministrus. , į
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