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’’Trokštu padrąsinti toliau kurti naują Lietuvą“

Paskutinės akimirkos Lietuvos žemėje.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Rugsėjo 4 d. Vilniaus aerouoste 
nusileido aviakompanijos ’’Alitalia“ 
laineris, kuriuo pirmą sykį mūsų šalies 
istorijoje atvyko 26-asis Kristaus vie
tininkas žemėje Popiežius Jonas Pau
lius 11. 15.02 vai. išlipęs iš lėktuvo Jo 
Šventenybė tradiciškai pabučiavo 
žemę - specialiai paliktą tarpą iki nu
tiesto raudono kilimo, šitaip pagerbda
mas kraštą, kuris vadina save Marijos 
žeme, kuris yra paties Popiežiaus 
motinos Emilijos Kočarovskos (san
tuokoje - ponios Voitylos) gimtinė.

Pasitikti Šventojo Tėvo į lėktuvą 
pakilo Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis, apaštalinis 
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Justo 
Mullor Garcia. Jo Šventenybei buvo 
pristatyti Lietuvos Prezidentas A. 
Brazauskas (pasisveikindamas jis 
pabučiavo Jo Šventenybės žiedą.), už
sienio reikalų ministras P. Gylys, Lie
tuvos ambasadorius prie Šventojo 
sosto Vatikane Kazys Lozoraitis, Lie
tuvos bažnyčios vyskupai.

Po Vatikano ir Lietuvos valstybi
nių himnų Lietuvos Prezidentas krei
pėsi į Šventąjį Tėvą ir susirinkusiuo
sius: ”... Atvykote į mūsų šalį, Šven
čiausias Tėve, kaip meilės ir tikėjmo 
piligrimas. Mūsų širdys atviros mal
dai, palaiminimui, santarvei, vilčiai.“ 
Jonas Paulius II savo kalbą pasakė 

Popiežius Vingio parke krikštija Žanetą Novikovą.
Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

lietuviškai, prisimindamas Lietuvos 
istoriją, šešis lietuviškos krikščiony
bės šimtmečius, karvedį Mindaugą, 
Vytautą Didįjį, Šventąjį Kazimierą - 
“asmenis, padėjusius kurti Lietuvos 
valstybinę ir krikščionišką didybę“. 
Kalbėdamas apie Lietuvos ateitį. Jo
nas Paulius II sakė: ’’Įsikūrusi beveik 
Europos centre tarp senojo Žemyno 
Rytų ir Vakarų, pasitikinti savo ilga 
krikščioniška tradicija Lietuva galės iš 
naujo eiti vienybės atkūrimo keliu, 
darniai bendradarbiauti su kitomis 
Europos tautomis. Galės atsiverti nau
josios evangelizacijos akiračiams. 
...Atkeliauju pas jus pirmiausia kaip 
Ganytojas, tad trokštu padrąsinti to
liau kurti naują Lietuvą, štai jau laisvą 
ir siekiančią kuo geriau išvystyti savo 
galimybes“.

Arkikatedros aikštėje Šventojo 
Tėvo laukė apie 20000 žmonių. Po
piežių pasitiko Arkikatedros Bazilikos 
klebonas monsinjoras Kazimieras Va
siliauskas. Jonas Paulius II meldėsi 
Šventojo Kazimiero koplyčioje prie 
ištikimai Dievui tarnavusio karalaičio 
karsto. Po Mišparų Vilniaus arkivys
kupas A. J. Bačkis pasveikino Popie
žių. Įvyko ir programoje nenumatytas 
atvejis - Jonas Paulius II nusileido į 
Arkikatedros požemius pasimelsti prie 
buvusio tremtinio velionio arkivysku
po Julijono Steponavičiaus karsto.

Lietuvos Prezidentas sutinka Jo Šventenybę prie Seimo rūmų.

Savo kalboje Jonas Paulius II ne
mažai dėmesio skyrė bažnyčios vaid
meniui postkomunistinėje visuome
nėje. Jis pasakė, kad valstybė neturėtų 
kištis į religiją, kuriai autonomiją 
garantuoja Konstitucija ir tarptautinės 
konvencijos, o kunigai, vykdydami 
evangelizaciją, neturėtų kištis į partijų 
politiką ar teisioginį valstybės valdy
mą. Tačiau tai nereiškia, kad dvasinin
kija laikosi pasyviai. Katalikybės lau
kia dideli iššūkiai - indiferentiškumas, 
nesupratimas, tendencija į sekuliariza
ciją, psichologinė izoliacija visuome
nėj, pergyvenančioje dramatiškus po
kyčius, if sektos, kurių daugėjimą pas
katina klaidingas religijos supratimas. 
Reikšmingas sutapimas, kad Jonas 
Paulius II, jau 15 metų būdamas 
Apaštalų Soste ir siekęs komunizmo 
žlugimo, atvyko į Lietuvą vos kelioms 
dienoms po oficialaus Rusijos armijos 
išvedimo. Popiežius kalbėjo apie būti
numą susitaikyti, apie tai, kad žlugus 
komunizmui neturėtų būti laimėjusių 
ir pralaimėjusių. Reikia padėti žmo
nėms nusigręžti nuo klaidos ir atsigau
ti nuo smurto, valdžios piktnaudžiavi
mo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo 
padarinių.

Iš Arkikatedros Šventasis Tėvas 
vyko į Prezidentūrą. Išlipusį iš limu
zino Popiežių pasitiko Prezidentas A. 
Brazauskas. Pagal protokolą svečiui 
buvo pristatyti Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas, premjeras bei Vyriausybės 
nariai. Popiežius pakilo į Prezidento 
kabinetą. Susipažinęs su A. Brazaus
ko šeima. Šventasis Tėvas ir Prezi
dentas kalbėjosi dviese. Kaip vėliau 
pasakė Prezidentas, pokalbio metu 
Popiežius domėjosi Lietuvos reikalais, 
katalikiška bažnyčia, Lietuvos kaimo 
gyvenimu, A. Brazauskas papasakojo 
apie bažnyčios ir jos tarnų likimą 
pokario Lietuvoje. Prezidento nuomo
ne, "Šventasis tėvas yra nepaprastai 
šviesi asmenybė, ir tai matai iš jo vei
do ir šypsenos“. A. Brazauskai sakosi 
esąs tikintis ir sovietų valdymo metais 
privačiai praktikavęs religiją.

Česlovas Juršėnas pagal protokolą 
Popiežiui pristatė Seimo vadovybę,

Mariaus Baranausko nuotr. 
frakcijų ir komitetų vadovus. Jonas 
Paulius II trumpam stabtelėjo prie 
Vytauto Landsbergio, prisimindamas 
jų susitikimą Vatikane. Išeidamas iš 
salės Šventasis Tėvas atsisuko į ten 
buvusius žurnalistus ir palaimino juos.

Rožinis Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos 

koplyčioje
Pagal katalikišką tradiciją kiek

vieno mėnesio pirmąjį šeštadienį yra 
kalbamas Rožinis - tai malda rožių 
krūmui, kurį Mergelė Marija pasodino 
Kaimelių kaime, prašydama žmonių 
neužmiršti ir nuolat kartoti jos vardą. 
Šį kartą Popiežius Rožinį kalbėjo 
Aušros Vartų Švenčiausiosios Merge
lės Gailestingumo Motinos koplyčio
je. Vatikano radijas jį transliavo visam 
pasauliui. Šventasis Tėvas kreipėsi į 
susirinkusius lietuvių, lenkų ir balta
rusių kalbomis, kviesdamas šioje viso 
krašto tikinčiųjų vienybės vietoje 
Mergelės Marijos akivaizdoje pasida
linti "tuo pačiu tikėjimu, viena viltimi 
ir tikrąja meile“. Palaiminęs susirin
kusius, Popiežius nusileido į minią - 
toks neplanuotas žingsnis sukėlė tru
putį nerimo apsaugai.

Sekmadienio rytą Jonas Paulius 11 
susitiko su devynių tradicinių nekata
likiškų konfesijų atstovais. (Lietuvoje 
be Romos katalikų yra užregistruotos 
stačiatikių, graikų katalikų, sentikių, 
evangelikų-liuteronų, reformatų tikin
čiųjų bendruomenės, taip pat 20 pava
dinimų mažesnių religinių bendrijų.)

Antakalnio kapinėse, kur palaido
tos Sausio 13-osios ir Medininkų 
aukos. Popiežius meldėsi kartu su 
žuvusiųjų artimaisiais, palaimino juos. 
Ta proga Šv. Tėvas prisiminė Rusijos 
istoriją, kuri taip tragiškai atsiliepė jos 
kaimynams.

Krikšto mišios
Nors sekmadienis buvo šaltas ir 

lietingas, į šv. Mišias Vingio parke 
susirinko apie 100 tūkstančių tikinčių
jų. Popiežius pasveikino visus tuos,
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Lietuvos Prezidentas 
ligoninėje

Rugsėjo 5-osios rytą vykdamas į 
šv. Mišias Vingio parke Prezidentas 
A. Brazauskas pasijuto negaluojąs ir 
užsuko į Antakalnio universitetinę li
goninę, kur jam buvo konstatuotas 
tulžies akmenligės priepuolis. Prezi
dentui buvo suteikta pagalba, ir ne
trukus po to jis išvyko į namus. Ta
čiau vakare vėl pasikartojus priepuo
liui jis buvo paguldytas į Antakalnio 
universitetinę ligoninę medicini
niams tyrimams. Ligoninės vyriau
siasis gydytojas Adolfas Berūkštis 
pranešė, kad diagnozė pasitvirtino. 
Tęsiamas gydymas, ir pastaruoju 
metu Prezidento sveikata pagerėjo. 
A. Brazauskas anksčiau akmenligės 
priepuoliais niekada nesiskųsdavo. 
Medikų konsiliumas nutarė, kad šiuo 
metu operacijos Prezidentui nereikės, 
tačiau ligoninėje jis turėtų išbūti ke
lias dienas.

Popiežius Jonas Paulius II, rugsė
jo 7-osios rytą prieš išskrisdamas 
prie Kryžių kalno, paskambino į li
goninę Lietuvos Respublikos Prezi
dentui A. Brazauskui. Palinkėjęs kuo 
greičiau pasveikti, Šventasis Tėvas 
padėkojo už šiltą sutikimą ir pareiš
kė pasitenkinimą Lietuvos žmonių 
siekimu dvasiškai tobulėti. Pokalbis 
truko 7 minutes. Prezidentas ir Po
piežius kalbėjosi lenkiškai.

Apie tai, kad Prezidento sveikata 
gerėja, galima spręsti ir todėl, kad, 
medikams leidus, A. Brazauskas rug
sėjo 8 d. buvo atvykęs į aerouostą 
palydėti Joną Paulių II. Tačiau po to 
jis vis dėlto sugrįžo į ligoninę.

Prokuratūra pateikė 
kaltinimą Lietuvos banko 

valdytojui
Rugsėjo 7 d. į Vilniaus miesto 

prokuratūrą pakviestam Lietuvos 
banko valdybos pirmininkui R. Viso
kavičiui pateiktas kaltinimas dėl nu
sikaltimo, numatyto Baudžiamojo 
kodekso 177 straipsnyje (piktnau
džiavimas tarnybine padėtimi - bau
džiamas laisvės atėmimu iki trejų 
metų, jeigu padariniai sunkūs iki še- 
šerių arba pataisos darbais iki dvejų 
metų, arba atleidimu iš pareigų). Lie
tuvos banko valdybos pirmininkui 
skirta kardomoji priemonė - pasiža
dėjimas neišvykti iš Vilniaus.

Baudžiamąją bylą pagal šį BK 
straipsnį Vilniaus miesto vyriausiojo 
policijos komisariato ekonominių 
nusikaltimų tyrimų skyriaus darbuo
tojai iškėlė šių metų liepos 27 d. dėl 
Lietuvos banko pareigūnų piktnau
džiavimo tarnybine padėtimi sutei
kiant 20 milijonų litų "Lilimpex ban
kui“, nes tuo, kaip teigiama, valstybei 
padaryta žala. Lietuvos banko vado
vai šiuos kaltinimus atmeta. Jų išpla
tintame pareiškime sakoma, jog "šio
je bankininkystės praktikoje nėra jo
kio asmeninio ar grupinio suintere
suotumo ir Lietuvos banko įstatymas 
nėra pažeistas“. R. Visokavičiaus ad
vokatas K. Lipeika "Lietuvos aidui" 
pareiškė, kad šiuo metu (sprendžiant 
iš medžiagos, kuri pateikta prokura
tūroje) kaltinimas yra nepagrįstas. 
Kaip pranešė "Respublika“, Vilniaus 
miesto vyriausiasis prokuroras R. 
Grockis pasirašė nutarimą nušalinti 
R. Visokavičių nuo užimamų parei
gų. Šitai turi spręsti Seimas ir Prezi
dentas. Artimiausiu metu R. Visoka
vičiaus įgaliojimai gali būti sustab
dyti.

Tą reikalą nagrinėja ir Seimo 
ekonominių nusikaltimų tyrimo ko
misija, kurios įpareigojimu Valstybės 
kontrolės departamentas atliko pa
tikrinimą Lietuvos banke ir "Litim- 
pex banke“.

ELI
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Lietuva ir išeivija: 
abipusio supratimo tikimasi 

daugiau
Rugsėjo 1 dieną Prezidentas Al

girdas Brazauskas priėmė Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovą Lie
tuvoje Juozą Gailą.

Kaip informavo ELTA, svečias 
pranešė Prezidentui, kad Jungtinėse 
Valstijose laukiama jo vizito. Ir 
nors visiems žinoma, kad išeivijos 
dauguma balsavo už Stasio Lozo
raičio kandidatūrą, pagal anglo
saksišką tradiciją išeiviai gerbia 
išrinktą Prezidentą ir ruošiasi jį 
gražiai sutikti.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
atstovas pažymėjo, kad yra tam tik
ro nesutarimo tarp Lietuvos val
džios ir išeivijos. Jo nuomone, išei
vija ne visuomet visapusiškai infor
muojama apie Lietuvoje vykstan
čius procesus, todėl esama kai ku
rių Lietuvos padarytų žingsnių ne
supratimo. Pasak jo, tuos dalykus 
derėtų išeivijai daugiau aiškinti.

A. Brazauskas su tuo sutiko ir 
kartu pažymėjo, kad Lietuvos tele
gramų agentūrai ELTA reikėtų pa
sirūpinti išeivijos spauda, laikraš

Pilietybės 
išsaugojimas ir atstatymas

Š. m. rugpjūčio 23'd. Lietuvos 
vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 
642, kuriuo patvirtintos Lietuvos 
Respublikos pilietybės dokumentų 
rengimo ir nagrinėjimo taisyklės. 
Jose sakoma ir apie Lietuvos Res
publikos pilietybės įstatyme numa
tytas teisės į Lietuvos Respublikos 
pilietybę išsaugojimą. Teisė į Lie
tuvos Respublikos pilietybę neter
minuotai išaugoma:

asmenims, turėjusiems Lietuvos 
Respublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d., gyvenantiems kitose 
valstybėse ir turintiems kitos vals
tybės pilietybę, jeigu šie asmenys 
nėra repatrijavę iš Lietuvos;

asmenų, turėjusių Lietuvos Res
publikos pilietybę iki 1940 m. bir
želio 15 d., vaikams, kurie gimė 
Lietuvoje ar pabėgėlių stovyklose, 
tačiau gyvena kitose valstybėse;

kitiems lietuvių kilmės asme
nims, gyvenantiems užsienio val

čiams, taip pat radijo stotims siunti
nėti daugiau visapusiškos objekty
vios informacijos apie Lietuvos 
įvykius.

Pokalbyje su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovu Prezidentas 
dar kartą akcentavo, kad iš Ameri
kos ir kitų šalių nuolatiniam gyve
nimui į Lietuvą grįžtantiems žmo
nėms būtų sudaromos geros sąly
gos įsikurti: įsigyti arba pasistatyti 
namą. Mes labai suinteresuoti tuo, 
kad kuo daugiau prityrusių versli
ninkų, pramonininkų, finansininkų, 
taip pat politikų, karybos specialis
tų grįžtų į Lietuvą ir įsijungtų į val
džios, Vyriausybės, kitas struktū
ras. Tų žmonių patirtis ir noras dar
buotis Lietuvos labui sveikintinas ir 
labai reikalingas mums, pasakė 
Prezidentas.

A. Brazauskas ir J. Gaila pareiš
kė esą įsitikinę, kad šios ir kitos 
bendradarbiavimo su išeivija prob
lemos bus plačiai aptartos Prezi
dento viešnagės Niujorke šių metų 
spalio 28-29 dienomis metu.

stybėse ir turintiems kitos valstybės 
pilietybę arba neturintiems jokios 
pilietybės (lietuvių kilmės asme
nims, išvykusiems iš Lietuvos iki 
1919 metų, ir šių asmenų palikuo
nims, kurie neturėjo Lietuvos Res
publikos pilietybės 1919-1940 me
tais).

Pagal Lietuvos Respublikos pi
lietybės įstatymą Lietuvos Respub
likos pilietybę gali atstatyti lietuvių 
kilmės asmenys, turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir nuo 1940 
m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 
11 d. pasitraukę iš Lietuvos ir gy
venantys kitose valstybėse, taip pat 
jų vaikai, kurie su gimimu kitoje 
valstybėje neįgijo šios valstybės 
pilietybės. Šiuo atveju nereikalau
jama, kad nurodytieji asmenys per
sikeltų nuolat gyventi į Lietuvą ar 
atsisakytų turimos kitos valstybės 
pilietybės.

(Iš ’’Valstybės žinių“, N r. 41)

’’Europos parko“ pradžia

Simpoziumo uždarymo metu. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Pasibaigė pirmasis tarptautinis jau
nųjų skulptorių simpoziumas ’’Euro
pos parkas“. Per du mėnesius sukurta 
dvylika darbų iš akmens ir medžio. 
Nepelno organizacijos ’’Mažasis me
no centras“ vadovo Gintaro Karoso 
iniciatyva buvo pakviesta jaunų skulp
torių iš Armėnijos, Graikijos, JAV, 
Norvegijos, Suomijos, Vengrijos. Ats
tovauta ir Lietuvai. Simpoziumas vy
ko Gintaro Karoso sodyboje - Vil
niaus rajone, netoli geografinio Euro
pos centro.

Nuomonės

Turime reikalauti reparacijų
Taip jau yra nuo seno, kad karą 

pralaimėjusi valstybė sumoka karo 
nuostolius karą laimėjusiai valstybei. 
Taip buvo ir po Antrojo pasaulinio 
karo: Vokietija turėjo sumokėti Sąjun
gininkams karo nuostolius, kuriuos jie 
pasiėmė su kaupu, ypač Rusija ir Len
kija; pastaroji dar ir didelį teritorijos 
plotą prisijungė sau. Bet Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai priklausiusias reparaci
jas iš Vokietijos pasiėmė sau Rusija, 
kadangi buvo okupavusi tas valstybes. 
Todėl mes iš Vokietijos daugiau nieko 
negalime gauti, nors mums ir priklau
so. Okupavę Lietuvą rusai be ato
dairos viską grobte grobė ir vežė į Ru
siją; taip buvo pirmos okupacijos me
tu, kai sugrįžo ir dabar, rusų kariuo
menei traukiantis iš Lietuvos. Rusija 
už Lietuvos okupaciją ir padarytus 
įvairius nuostolius yra skolinga 10 
milijardų dolerių (Lietuva oficialiai 
dar nėra nusprendusi, kokio dydžio

Skulptūros simpoziumai ’’Mažaja
me meno centre“ - Gintaro Karoso so
dyboje - bus rengiami kiekvieną vasa
rą, žadama pasikviesti ir landšafto ar
chitektą. ’’Europos parkas“, organiza
torių nuomone, galėtų užimti kokį 50 
hektarų miško teritorijos.

Simpoziumo uždarymo iškilmėse 
dalyvavo JAV ambasadorius D. John- 
sonas, Tautybių departamento direk
torė H. Kobeckaitė, Vilniaus tarybos 
pirmininkas V. Šapalas, šios progra
mos rėmėjai.

žalos atlyginimo reikalauti iš Rusijos 
už sovietinės okupacijos laikotarpį - 
ELR), kurių ji nenori duoti, taip pat ir 
kompensacijų tremtiniams, teisinda
masi, kad tam neturinti pinigų. Bet 
Rusija tą skolą galėtų atlyginti me
džiagomis: nafta, dujomis, anglimis ir 
dalinai pinigais, be to, ir ginklais, tų 
dalykų ji turi labai daug.

Bet tai dar ne viskas. Kažkodėl 
jau niekas nekelia klausimo dėl žalos, 
Lenkijos padarytos per Vilniaus kraš
to okupaciją ir lenkų Armijos kra- 
jovos veiksmų Vilniaus krašte Antro
jo pasaulinio karo metu ir tuoj po ka
ro. Nors lenkai lietuvių netrėmė ma
siškai į Lenkiją, tačiau lietuvių perse
kiojimas, diskriminacija, kuri ir dabar 
Suvalkų krašte ir kitose lietuvių 
gyvenamose vietose nesibaigia, kali
nimas ir žiaurus lenkų elgesys su 
lietuviais nebuvo ir nėra mažesnis ar 
švelnesnis už rusų ir vokiečių-nacių,

Sutikimas A. Eidintą 
skirti ambasadoriumi

JAV
Užsienio reikalų ministerijos 

pareigūnai patvirtino žinią, jog gautas 
agremanas iš JAV dėl sutikimo 
paskirti Alfonsą Eidintą Lietuvos 
ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Apie tai pranešė ’’Lietuvos 
rytas“.

A. Klimaičiui nutraukta 
baudžiamoji byla

Baudžiamoji byla dėl šnipinėjimo 
Algiui Klimaičiui buvo iškelta Lietu
vos generalinėje prokuratūroje 1992 
m. gegužės 14 d.

Generalinės prokuratūros tardymo 
departamento valstybinių nusikaltimų 
tyrimo skyriaus tardytojas G. Plioplys 
šių metų rugpjūčio 31 d. nutarė šią by
lą nutraukti, nes panaudojus visas tar
dymo galimybes, dokumentinę me
džiagą, kitų asmenų parodymus nepa
vyko nustatyti, jog A. Klimaitis 
sąmoningai dirbo TSRS KGB naudai. 
Todėl prieita išvada, jog nėra surinkta 
pakankamai įrodymų, kad A. Klimai
tis šnipinėjo, kad, susitikdamas su 
KGB darbuotojais, jis tai darė sąmo
ningai ir kad padarė žalos Lietuvai.

EU

tai paliudija liudininkai, jų parody
mai surašyti ne vienoje knygoje. 
Lenkai sudegino ar kitaip sunaikino 
daug lietuvių ūkių, kalino, trėmė lie
tuvius patriotus ir mokytojus, nema
žai jų sušaudė. Lenkija už tai taip pat 
turi atsilyginti Lietuvai. Tam reikalui 
turi būti sudaryta komisija, kuri ap
skaičiuotų reparacijų dydį ir įteiktų 
Lenkijos vyriausybei. Žinoma, triukš
mo bus. Bet teisė ir teisingumas reika
lauja, kad skriaudos būtų atlygintos. 
Aišku, padarytos moralinės skriaudos 
niekas negalės atlyginti.

Reparacijų turime reikalauti, 
nors mums jų ir nenorėtų duoti. Bet 
tada mūsų niekas negalės kaltinti, 
kad reparacijų neprašėme.

Pasaulyje dar ir dabar teisiami Ant
rojo pasaulinio karo nusikaltėliai. Lie
tuva irgi turėtų daug ką ir už ką teisti, 
bet nesiryžta. Neteisti tautos skriaudikų 
- reiškia legalizuoti skriaudėjų veiks
mus tr padarytą skriaudą tautai ir Lie
tuvai.

Ark. Podvoiskis
Anglija

Totalitarizmas ar laisvė?
"Savininkas“ Nr. 22 pirmame pusla
pyje Šv. Tėvo atvykimo proga šalia 
nuotraukos - Popiežius laimina kuni
gą R. Grigą uždėdamas ranką ant 
galvos - spausdina aktualius šiandien 
Marcelijaus Martinaičio žodžius.

Poetas sako: "Mus veikęs reži
mas žlugdė ne vien dvasiškai, bet su
trikdė tautos, visuomenės viduje bū
tiną socialinę, ūkinę, ekonominę bei 
kultūrinę apytaką, kuri kiekvienam 
teikia supratimą, kas jis yra, kur jam 
būti, ko reikia ir kaip elgtis. Totali
nis režimas žmogaus elgesį reguliuo
ja statutais, įsakais, priesakais, nuos
tatais. Todėl dabar, rodos, tokie tei
singi skaičiavimai ar numatymai 
vien politiniame ar gerų norų lygme
nyje atsimuša į žmogų, kurio valia 
dar tebėra paralyžuota. Jį mėginama 
pažadinti patraukliais įstatymais, 
nors reikėtų kažkokio vieno, paties 
svarbiausio - išpančioti jį ir paleisti 
gyventi savo protu“.

“Mūsų krikSčioniška pareiga
- padėti Bažnyčiai“ -

tokiu pavadinimu spausdinamas A. 
Visocko straipsnis "Respublikoje“ 09 
03.

Čia gana kritiškai vertinamos 
Bažnyčios pretenzijos į kažkada pra
rastą turtą: "Paaiškėjo, kad jai (Baž
nyčiai) labai reikia visų tų turtų, ku
rie jai kadaise priklausė, tačiau šian
dien savaime yra tapę visos Lietuvos 

nuosavybe. Ir nors teisės specialistai 
teigia, o ir kiekvienam žmogui aišku, 
jog per šitiek dešimtmečių faktiškai 
susiklostė nauji nuosavybės santykiai, 
Bažnyčia į tai nekreipia dėmesio. Yra 
restitucija ir taškas, nė žingsnio atgal. 
Vis dar atgailaujanti ir persigandusi 
LDDP, atrodo, su kaupu grąžins Baž
nytėlei viską, ką p. Landsbergis paža
dėjo... Uždaromos bibliotekos, mo
kyklos ir klubai, iškeldinimo bylos ke
liauja į teismus, greit į gatvę bus 
kraustomos ištisos šeimos. Kas verčia 
.šventuosius hierarchus taip drastiškai 
$r plėšikiškai elgtis? Kokia nors kon
kreti būtinybė? Tikrai ne. Manau, kad 
čia kaltos vien ambicijos ir paprastas 
žmogaus godumas...“.

Galimi konfliktai
"Lietuvos rytas“ 09 03 išspausdintame 
straipsnyje dėl turto grąžinimo Bažny
čiai atkreipiamas dėmesys j galimus 
tarpkonfesinius konfliktus.

Įvykusioje spaudos konferencijoje, 
kurioje buvo aptarti valstybės ir Baž
nyčios santykiai, Vyriausybės patarė
jas religijos klausimais P. Plumpa in
formavo, kad turtingos Vakarų sektos 
stengiasi "papirkti ir prisivilioti gy
ventojus“. "Sektos skuba steigti mo
kyklas, skiria stipendijas, siūlo kelio
nes ir tuo pritraukia kai kuriuos žmo
nes. Tačiau jos niekuo nėra nusipel
niusios valstybei, todėl suteikiama pir
mumo teisė atsistatyti dvasiškai ir 
fiziškai senosioms tradicinėms ben
druomenėms“.

Į dangų kelias pigesnis...
Savaitraštis "Pirmadienis“ Nr. 35 
su pasipiktinimu konstatuoja, kad 
Popiežiaus atvaizdu papuošti daik
tai kai kur nėra labiausiai vertina
mi.

"Trakai. Stotis. Spaudos kios
kas, prekiaujantis įvairiais leidi
mais. Įdomu tai, jog čia esantis 
"Playboy” kainuoja 8 litus, tuo 
tarpu žurnalas su Popiežiaus at
vaizdu tik 3,5 Lt.“ Straipsnelio 
autorės N. Gaidytės pasipiktini
mas toks didelis, jog pateikė ir fo
tonuotrauką su ką tik minėtais 
greta stovinčiais žurnalais kioske, 
taip pat autorė atsisako nuo kokių 
nors komentarų. Vis dėlto lieka 
nesuprasta - kuo piktintasi? Pačiu 
sugretinimo faktu ar kainų skirtu
mu? Straipsnelis vadinasi - 
"Pinigai ar moralė?“.

“Pavėluotas spektaklis“
- taip vadinasi replika "Apžvalgoje“. 
Nr. 35, kurioje rašoma apie Rusijos 
kariuomenės išvedimo pabaigą.

"Pagal sumanymą jis (kariuome
nės išvedimas) turėjo būti grandiozi
nis ir nepakartojamas: iš anksto jau 
buvo sutarta paskutinio karinio dali
nio išėjimo diena (tai turėjo įvykti 
rugpūcio 28 d.) iš Kauno, paskirtas 
kareivis, kuris turėjo įnešti karinio 
dalinio vėliavą į traukinį. Sumanytas 
spektaklis nepakartojamas, nes ne
teko girdėti, kad kur nors pasaulyje 
okupantai būtų taip iškilmingai paly
dimi.“

V. Dimas

PRAKTIŠKIAUSIAS
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

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

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

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

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD-
Specialising in travel to the Baltic States

for air tickets, accommodation and other travel 
related information co-ntact

Gunnel Travel Service Ltd
Hayling Cottage, Stratford St Mary

Colscester, England
tel 0206 322033, fax 0206 322352

Užs. 791
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’’Trokštu padrąsinti toliau kurti naują Lietuvą“
Atkelta iš 1 psl.

kurie nepabūgę blogo oro atėjo mels
tis, taip pat tuos, kurie negalėjo ar ne
norėjo ateiti. Šv. Mišių metu Jonas 
Paulius II paragino Baltijos valstybes 
ir Rusiją padėti į šalį savo nesutari
mus ir keršto jausmus. Popiežius ru
siškai kreipėsi j Lietuvos didįjį kaimy
ną, pavadindamas Lietuvą natūraliu 
tiltu tarp Vidurio ir Šiaurės Europos 
regiono bei Rytų Europos. Jonas Pau
lius II kalbėjo apie ortodoksų bažny
čios tradiciją ir gerbiamą Maskvos 

Jonas Paulius II, arkivyskupas A. J. Bačkis ir kardinolas V. Sladkevičius 
Aušros Vartų Švenčiausios Mergelės Gailestinguipo Motinos koplyčioje.

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Šventasis l'ėvas Kryžių kalne. Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

patriarchą, paragino katalikų bažnyčią 
padėti Rusijai pasiekti taikos ir gero
vės siekius.

Šventasis Tėvas suteikė krikštą de
šimčiai merginų ir jaunuolių, kuriuos 
buvo atrinkusios vyskupijos. 100 
žmonių ir pakrikštytiesiems Popiežius 
dalijo Komuniją. Iš Jono Pauliaus II 
rankų Komuniją priėmė ir invalidai. 
Kaip pasakė Popiežius, šiems žmo
nėms labiausiai yra reikalinga Dievo 
ir žmonių pagalba.

Nunciatūroje susitikęs su užsienio 
diplomatais Popiežius sakė, kad istori

jos pamokyta diplomatija turi remti 
politinį dialogą tarp tautų, politinių jė
gų ir visada atsiminti kai kurių pra
eities diplomatinių sąjungų rezultatus.

Kalbėdamas su inteligentija Šventų 
Jonų bažnyčioje Jonas Paulius II sam
protavo apie tautų tarpusavio santy
kius ir nurodė, kad ne mažesnė už 
marksizmą šio amžiaus tragedija yra 
vadinamųjų ’’dešiniųjų“ režimo atneš
ta žala, kai "nacijos“ ir "tradicijos“ 
vardu lygiai taip pat buvo paniekintas 
žmogaus orumas. Buvo prisimintas 
nacių smurtas prieš žydų tautą. (Po
piežiaus kalbos susitikimuose su už
sienio diplomatais ir Šventų Jonų baž
nyčioje bus paskelbtos artimiausiuose 
”EL“ numeriuose - ELR).

Vilniaus pašaukimas - 
tarnauti krikščionių santarvei

Lietuviai, kaip ir dera mūsų santū
riam charakteriui, labai išlaikytai reiš
kė savo emocijas ir džiaugsmą, susi
tikdami su Popiežiumi. Galbūt apsau
gos priemonės ir tvarkdarių pastangos 
lėmė, kad gatvėse susirinko mažiau 
žmonių negu tikėtasi. Lietuvos lenkų 
bendruomenė, su kuria Jonas Paulius 
II susitiko Šv. Dvasios bažnyčioje šeš
tadienio vakare, dulksnojant lietui sto
vėjo gatvėje ir savo emocijas reiškė 
entuziastingai, džiaugsmingai skanda
vo "Tegyvuoja Popiežius“, iš Len
kijos atvykę hafcerai (ši organizacija 
panaši į skautų) laikė plakatą, svei
kinantį Šv. Tėvą. Popiežius pasvei
kino susirinkusius, kreipdamasis įjuos 
kaip į lenkų kilmės lietuvius bei be
silankančius Lietuvoje lenkus, ragin
damas didesnį dėmesį kreipti į ateitį, o 
ne į nelaimingą praeitį. Popiežius 
pasiūlė lietuviams ir lenkams ieškoti 
savitarpio supratimo per bendrą kata
likų bažnyčią: "rytojaus Lietuva ir 
Lenkija harmoningai augs, jei Jūs, 
kaip Bažnyčios vaikai, asmeniniame 
ir visuomeniniame gyvenime semsitės 
šviesos ir išminties iš Evangelijos“. 
Popiežius kalbėjo apie Vilnių - brangų 
jam miestą, "miestą, kuriam suteiktas 
ypatingas pašaukimas dialogui ir 
broliškai santarvei krikščionių, kurie 
įvairiomis kalbomis meldžiasi ir 
suvokia esą paveldėtojais skirtingų, 
nors dalinai ir bendrų istorinių tradi
cijų“.

Pirmadienį Popiežius aplankė 
Kauną

Neries ir Nemuno Santakoje buvo 
laikomos šv. Mišios "Liudykime savo 
krikštą“. Ten Jonas Paulius II kalbėjo 
apie meilės, tikėjimo ir tiesos jėgą, kuri 
tegali atnaujinti visuomeninį, šeimų, 
asmeninį, tautinį gyvenimą. Nemažas 
dėmesys buvo skirtas ekologijai: "žmo
gus padeda atnaujinti žemės veidą. 
Deja, jis tą žemės veidą taip pat geba 
sudarkyti ir sunaikinti. ...Taigi žmogaus 
dėka atsinaujina žemės veidas“.

Po trumpo poilsio zakristijoje Jo
nas Paulius II Kauno arkivyskupijos 
kurijoje susitiko su Lietuvos vyskupų 
konferencijos nariais. Šventasis Tėvas 
kalbėdamas apie bendruomenių evan
gelizaciją akcentavo kunigijos atnau
jinimą ir pasauliečių rengimą. Pasau
liečių judėjimai, pripažinti bažnytinės 
vadovybės ir paplitę visame pasauly
je, prisidės prie krikščioniškojo gyve
nimo atnaujinimo - moksle, darbe, 
universiteto gyvenime, visuomeninės 
ir politinės veiklos srityse, šeimose, 
kurios turi tapti "namų bažnyčiomis“.

Bažnyčia atvira trokštančiam 
tobulėti jaunimui

Po privačios maldos Kauno Arki
katedroje Bazilikoje Jonas Paulius II 
susitiko su Lietuvos jaunimu. Popie
žius taip buvo sujaudintas jaunimo 
parengtos sutikimo programos su šo
kiais, dainomis, giesmėmis, jog tarė 
porą žodžių ekspromtu italų kalba. 
Dėkodamas už šiltą sutikimą, jis pa
juokavo, jog galbūt netgi lietus buvo 
numatytas programoje, nes visi atėjo 
su skėčiais. Popiežius kalbėjo, jog jau
nimas visada yra vilties, ateities, verž
lumo, jėgos, ieškojimų, lavinimosi 
troškulio matas. Žodis "jaunimas“ pri
mena ypatingą atsakomybę. Šventasis 

Tėvas pabrėžė, kaip svarbu tą žodį pa
teisinti, nenuklysti vartotojiškumo ir 
pašlijusios dorovės keliu, neieškoti 
laimės sektose, kurios žaidžia su žmo
gumi, siūlo egzotikos ir magijos pokš
tus - "nuo šių klystkeliuose augančių 
medžių nuraškyti vaisiai tučtuojau 
apkarsta".. Kiekvienam, trokštančiam 
auklėtis ir tobulėti, atvira Bažnyčia.

Viešnagę Kaune sudrumstė pora 
nemalonių įvykių. 9 vai. 30 min. tra
soje, kuria turėjo vykti Popiežius, iš 
buto lango buvo paleista signalinė ra
keta. Policija sulaikė neblaivų pilietį, 
kuris nė kiek nemanė sugadinti šven
tės - jis šovė iš džiaugsmo. Dar trys 
piliečiai buvo sulaikyti po susišaudy
mo, kuris įvyko apie 10 vai. netoli pir
mojo įvykio vietos. Policija šiuos įvy
kius komentuoja ne kaip grėsmę Šv. 
Tėvui, o kaip chuliganizmą.

"Dėkoju Lietuvos žmonėms 
už Kryžių kalną“

Ketvirtąją ganytojiškosios kelionės 
po Lietuvą dieną Jonas Paulius II 
aplankė Kryžių kalną ir Šiluvą. Rytas 
buvo saulėtas ir be lietaus. Nusileidus 
Popiežiaus sraigtasparniui prie Kryžių 
kalno danguje net atsirado vaivorykš
tė. Nors kvietimų buvo išdalinta 300 
tūkstančių, žmonių susirinko ne tiek 
jau daug - apie 150 tūkstančių. Minio
je buvo matyti JAV, Prancūzijos, Len
kijos vėliavos. Apvažiavęs papamo- 
biliu maldininkus, Šventasis Tėvas 
pakilo į Kryžių kalną. Nusileisdamas 
Jonas Paulius II sustojo prie kryžiaus, 
kuriame buvo iškalta malda ir data: 
"Kristau, karaliau, apsaugok Popiežių. 
1981". Kaip žinome, tais metais buvo 
pasikėsinta į Šventąjį Tėvą. "Aš lydė
jau Popiežių visose jo kelionėse, - 
pasakė vėliau žurnalistams Šventojo 
sosto spaudos biuro direktorius dr. 
Joaquino Navarro-Valls, - todėl iš jo 
veido aš supratau, kaip stipriai jį tai 
sujaudino“. Kryžių kalne Jonas Pau
lius II pasakė nenumatytą kalbą ita
liškai: "Aš dėkoju visiems Lietuvos 
žmonėms už šį Kryžių kalną. Tai nepa
prastas liudijimas Dievui ir žmonijai.“

Anksčiau buvo manyta, jog ant šio 
kalno yra apie 51 tūkstantis kryžių, 
dabar, pasak vieno kunigo, tik angelai 
galėtų besuskaičiuoti. Nemažai kryžių 
pastatyta laukiant Popiežiaus apsi
lankymo. Vilniaus arkivyskupui A. J. 
Bačkiui Popiežius pasakė: ”Į Kryžių 
kalną jūs turėtumėte sukviesti visus 
Europos ir pasaulio žmones ir parody
ti jiems šią tautos kančių ir golgotos 
vietą“.

Šv. Mišių tema buvo "Kankiniai, 
tremtiniai. Lietuva kryžių šalis“.

Jonas Paulius II pasakė: "Užkop
kime čionai, ant Kryžių kalno, - ir pri
siminkime visus jūsų krašto sūnus ir 
dukras, kadaise nuteistus ir įmestus į 
kalėjimą, išsiųstus į koncentracijos 
stovyklas, ištremtus į Sibirą ar į Ko- 
lymą, nuteistus myriop“.

Jo Šventenybė aukojo mišias ir sa
kė pamokslą. Jam koncelebravo ke
lios dešimtys vyskupų ir daugiau 100 
kunigų. Per šventas Mišias giedojo 
tūkstančio giesmininkų jungtinis cho
ras. Skambėjo lietuvių kompozitorių 
bažnytinė muzika.

Papamobilį vairavo ir svečią saugojo Lietuvos valstybės apsaugos 
departamento darbuotojai. Jiems Popiežius atsidėkojo, įteikdamas 
atminimo medalius. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Tuo metu, kai choras giedojo gies
mes Popiežiaus garbei, akyli sargyba 
pastebėjo, jog vienas choristas tyli. Ir 
pirmą giesmę, ir antrą.;. Kilo įtarimas. 
Apsaugos vyrai nepastebimai pateko į 
choristų tarpą ir išsivedė vyriškį. Jis 
buvo patikrintas specialia aparatūra, ar 
neturi ginklų, apklaustas. Paaiškėjo, 
jog žmogus iš tiesų buvo choristas, ta
čiau jam skaudėjo gerklę ir jis 
negalėjo dainuoti, to nepaisydamas, 
atėjo su savo choru, nes labai norėjo 
išvysti Šventąjį Tėvą.

Pasibaigus mišioms, Šventasis Tė
vas išskrido į Šiaulius. Sraigtasparnis 
nusileido miesto stadione. Jonas Pau
lius II kartu su jį lydinčiais dvasinin
kais nuvyko į Jėzuitų centrą - neseniai 
grąžintą šv. Ignaco bažnyčią, vienuo
lyną, katalikišką pradinę mokyklą. Po 
pietų ir poilsio Jonas Paulius II išskri
do į Šiluvą. Beje, Šventasis Tėvas po 
Lietuvą keliavo malūnsparniais, ku
riuos aptarnavo 53 lenkų pilotų ir 
technikų grupė, atsivežusi su savimi ir 
kapelioną.

Sraigtasparnis atskrido ir į Šiluvą. 
Nusileido netoli miestelio. Iš ten 
Šventasis Tėvas važiavo į Apsireiški
mo koplyčią.

Pirmoji koplyčia toje vietoje, ku
rioje prieš 385 metus apsireiškė Ma
rija, pastatyta apie 1663 metus, o 
dabartinė - 1924 metais.

Po privačios maldos Popiežius nu
vyko į Šventos Mergelės Marijos gi
mimo baziliką. Ten tegalėjo sutilpti 
maža dalis tikinčiųjų, atėjusių paklau
syti žodžio liturgijos "Krikščioniškoji 
šeima“. Simboliška tai, kad Šventasis 
Tėvas apsilankė Šiluvoje vienos iš 
didžiausių krikščioniškų švenčių - 
Švenčiausios Mergelės Marijos dan
gun žengimo dienos - išvakarėse. 
Rugsėjo pradžioje prasidėjo Šilinės.

Palaiminimas atsisveikinant
Po prasmingos, bet sunkios keturių 

dienų ganytojiškos kelionės Lietuvoje 
antradienio vakarą Šventasis Tėvas il
sėjosi nunciatūroje. Rugsėjo 8-osios 
rytą, kai Jo Šventenybė turėjo išvykti 
į Rygą, prie nunciatūros rinkosi žmo
nės. norintys palydėti Joną Paulių 11. 
Ryto oras buvo skaidrus ir saulėtas, o 
žmonių veidai kupini meilės ir tikė
jimo. Šventasis Tėvas išėjo į balkoną 
atsisveikinti su susirinkusiais.

Kelios minutės prieš Popiežiaus at
vykimą į aerouostą atvažiavo Respub
likos Prezidentas A. Brazauskas. Jis 
kelioms valandoms buvo išleistas iš li
goninės. Šventąjį Tėvą lydėjo valsty
bės aukštieji pareigūnai, Seimo Tėvy
nės Santaros lyderis V. Landsbergis, 
Bažnyčios hierarchai, Lietuvos amba
sadorius prie Šventojo Sosto Kazys 
Lozoraitis.

Popiežius kalbėjo, jog išvyksta iš 
Lietuvos kupinas įspūdžių, kurie pa
virs malda. Atsisveikindamas dėkojo 
Lietuvos Prezidentui, bažnyčios hierar- 
chams, visiems žmonėms, kad buvo 
svetingai atvertos Lietuvos durys.

Lėktuvo trapo viršuje Jonas Pau
lius II trumpam sustojo, atsisuko, siųs
damas mums visiems savo atsisveiki
nimą ir palaiminimą.

Erika Umbrasaitė
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Žemaičiai seniūnijos neatkūrė, bet akademiją įsteigė
Prieš trejetą metų steigiamojoje 

Žemaičių kultūros draugijos konferen
cijoje buvo prisiminta visa garbi že
maičių krašto praeitis, visi istorijos 
slenksčiai, ties kuriais nepalūžo že
maičių dvasia. Ne, šiandien žemaičiai 
nesirengia atkurti savo autonomiją, 
reikalauti Jogailos ir Vytauto privile
gijų, bet panorusiems kad ir ne piktai 
pašiepti būtinai atsikirs, jog kadaise 
(1411-1795) Žemaitijos seniūnas, tu
rėjęs vaivados teises, Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės ponų taryboje 
pagal rangą ėjo po Vilniaus ir Trakų 
vaivadų. Seniūną rinko Žemaitijos 
bajorai, o tvirtino didysis kunigaikštis. 
Gal todėl XV amžiaus viduryje Že
maičių seniūniją vis dažniau imta va
dinti Žemaitijos kunigaikštyste. XVII 
amžiuje iš Kražių seniūnijos adminis
tracijos centras persikėlė į Raseinius, 
kur rinkosi seimeliai, posėdžiavo teis
mai. Žinoma, seniūnijoje vyravo sen- 
jorinis ūkis, baudžiava buvo lengves
nė nei Aukštaitijoje, buvo daugiau as
meniškai laisvų, vadinamųjų išeivinių 
valstiečių. Po Žečpospolitos trečiojo 
padalijimo 1795 metais Žemaičių se
niūnija atiteko Rusijai...

Pirkti ir parduoti, smerkti ir niekin
ti žemaičiai per amžius išlaikė savo 
kalbą (ne tarmę!), išlaikė dvasios savi
tumą, prigimtį, būdą, kurį taip įtaigiai 
aprašė Simonas Daukantas. Spalio 28 
dieną sukaks du šimtai metų nuo šio 
garbaus žemaičio, istoriko ir švietėjo 
gimimo dienos. Sukaktis minėti mes 
esame išmokę puikiai. Dabar irgi su
daryta valstybinė komisija minėjimui 

Klaipėdoje atidengta skulptūra paminklas, skirta tauros kančiai 
atminti. Jis pastatytas skverelyje netoli pastato, kuriame pirmaisiais 
pokario metais buvo įsikūręs NKVD, o jo rūsiuose buvo laikomi ir 
kankinami Lietuvos patriotai.

Paminklinę skulptūrą "Kančia“, simbolizuojančią kalinį, po tardy
mo grąžintą į kamerą, sukūrė konkurso nugalėtojas - dailininkas 
Juozas Genevičius. /.< bronzos ją išliejo Klaipėdos valstybinės įmonės 
"Laivitė" meistras Kazys Černiauskas. Statybos projektą savo lėšomis 
padėjo įgyvendinti buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, uostamiesčio 
savivaldybė, įmonės ir organizacijos.

Paminklą atidengė Lietuvos Seimo narys, Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos pirmininkas Balys Gajauskas. Iškilmėse dalyvavo 
uostamiesčio gyventojai ir svečiai iš aplinkinių miestų ir rajonų, buvę 
tremtiniai, politiniai kaliniai, šauliai, kitų visuomeninių organizacijų 
atstovai. Degė atminimo žvakutės, buvo prisiminta fašistinė ir 
bolševikinė okupacijos ir jų padariniai.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotraukoje: paminklinė 
I skulptūra ’’Kančia“

surengti. Tuo tarpu spaustuvėse 
stringa "Akademinių raštų“, "Didžiojo 
lenkų-lotynų kalbų žodyno“ tomai, 
dar ant redaktorių stalo tebeguli "Isto
rijos žemaitiškos“, kaip ir laiškai isto
rikui Teodorui Narbutui... Bet kai kas 
jau spėta padaryti. Gal net svarbiau
sias renginys įvyko. Turiu galvoje 
Varnių konferenciją, skirti Simono 
Daukanto gimimo 200-osioms meti
nėms.

I šią, jau trečią iš eilės konferenci
ją susirinko visi tie, kurie jaučia tam 
tikrų sentimentų žemaičių kraštui, jo 
praeičiai, yra vienaip ar kitaip susiję 
su Žemaitijos istorijos ir archeologijos 
tyrimais. Tiesa ir tai, kad žmogus, 
bent kartą apsilankęs Varniuose, pa
buvęs senove alsuojančiose vietose, 
pajunta tarsi sustingusį laiką ir jau nie
kados nepamiršta tų įspūdžių, kurie 
lieka sugrįžus iš atkampaus miestelio, 
tokio slėpiningo, ramaus ir šiek tiek 
nežemiško. Taip kalbu todėl, kad pri
simenu, ką pati patyriau penkiasde
šimt aštuntųjų metų vasarą, kai mus, 
kelias abiturientes, mokytojai pasi
kvietė kelionėn į Telšius ir Varnius. 
Būtent Varniuose pajutau istorijos 
dvelksmą. Akis į akį susitikau su vys
kupu Motiejum Valančium ir istoriku 
Simonu Daukantu. Čia jų būta, dirbta, 
kurta, mąstyta. Tada, beje, pirmą kar
tą išgirdau, kiek nusipelnę šie du že
maičiai ne tik Žemaitijai, bet ir visai 
Lietuvai. Išgirdau ne literatūros ir ne 
istorijos pamokose, bet bažnyčioje. Iš 
tiesų neišdildomas įspūdis, kai klausai 
apie Motiejaus Valančiaus švietė

jiškus darbus, jo knygyną, biblioteką, 
pastangas leisti laikraštį bažnyčioje, 
kurios požemiuose guli kunigaikščių 
ir vyskupų palaikai, kur daug kas pri
mena anuos buvusius laikus. Gyva is
torijos pamoka įsirėžė atmintin tik
riausiai amžiams. Tada patyriau, jog 
Varniai daugiau nei 400 metų buvo 
žemaičių kultūros ir religijos centras, 
kad čia vyskupiją įkūrė patsai Vytau
tas Didysis, kad dar XV amžiaus vi
duryje čia buvo įsteigta pirmoji para
pinė mokykla, kad nuo XVIII amžiaus 
vidurio iki pat 1864 metų čia veikė 
kunigų seminarija, kurioje mokėsi ir 
pats Motiejus Valančius, taip pat 
Antanas Strazdas, Antanas Vienažin
dys, Antanas Baranauskas. Būtent 
Motiejus Valančius pasikvietė iš Pet
rapilio Simoną Daukantą, kad abu 
drauge imtųsi švietėjiškos veiklos. 
Tiesa, Simonas Daukantas Varniuose 
gyveno vos penkerius metus. Paskui 
caro valdžia, numalšinusi 1863 metų 
sukilimą, uždarė kunigų seminariją, 
uždraudė bet kokią lietuvybės apraiš
ką. Tačiau šūkis buvo mestas. Žino
ma, jog dar 1848 metų balandžio 23 
dieną vyskupas Motiejus Valančius 
rašė į Petrapilį Simonui Daukantui 
laišką, kuriame dalijosi mintimis apie 
ką tik pasirodžiusią savo knygą "Že
maičių vyskupystė“, išleistą Vilniuje 
J. Zavadskio leidykloje, žadėdamas ją 
atsiųsti. Kaip tikras ūkininkas vysku
pas Motiejus Valančius dėstė parapi
jos naujienas, pasakojo apie ankstyvą 
pavasarį, javų sėją, sielojosi dėl lietu
vybės ir tautos skurdo: "Jeigu pralob-

Laiškai redaktoriui

J. Pilsudskio vaikaitė
"Europos lietuvyje“ Nr.25 buvo 

atspausdinta Lenkijos respublikos 
gynybos ministro Januszo Onysz- 
kiewicziaus ir jo žmonos Joanos su 
vaikais nuotrauka, straipsnyje "Su
tartis su Lenkija karinėje srityje“ 
nurodyta, kad Joana yra maršalo 
Pilsudskio vaikaitė.

Šia proga norėčiau trumpai pri
minti pirmojo Lenkijos karo atašė 
Lietuvoje Leono Mitkiewicziaus 
prisiminimus "Wspomnienia ko- 
wienskie“. Jis rašo (psl. 259-261), 
kad 1939 m. rugsėjo 19 d. apie 19 
vai. 30 min. į Kauną atvyko maršalo 
J. Pilsudskio našlė Aleksandra Pil
sudska, dukros Vanda ir Jadvyga, 
Vilniaus vaivada Maruszevskis, 
min. Aleksanderis Prystoras ir kt. 
"Maršalo našlė ir jos dukros laikėsi 
tvirtai, vyriškai. Pasikalbėjime su 
pik. L.Mitkiewicziumi ponia Pil
sudska nurodė mūsų valstybės orga
nizacines klaidas, t. y. didelį, berei
kalingą liuksusą, didelę reprezen
taciją, mažą dėmesį moderniems 
ginklams bei silpną techninį kariuo
menės aprūpinimą. Pakartojo taip 
pat maršalo J. Pilsudskio žodžius: 
"sunkiau bus išlaikyti Lenkijos ne
priklausomybę, negu ją iškovoti.“

L. Mitkiewiczius rašo: "Nauji 
vėjai papūtė Lenkijos pasiuntinybėje 
Kaune. Tai buvo atgarsiai viso to, 
kas įvyko Lenkijoje: neapykanta vy
riausybėms, visiems legionieriams, 
pilsudskininkams, pačiam maršalui 
J. Pilsudskiui (atrodo, kad pik. 
Leonas Mitkiewiczius buvo didelis 
J. Pilsudskio gerbėjas - K. B.). Tai 
pasekmės pralaimėjimo ir Lenkijos 
valstybės žuvimas. Toms srovėms 
pasidavė ir F. Charwatas (Lenkijos 
pasiuntinys Lietuvoje). Ponia A. 
Pilsudska atvažiavo į jo privatų 
butą. Tuo tarpu F. Charwatas man 
pasakė, kad jis išnuomavo jai kam
barius Versalio viešbutyje, kadangi 
jo namuose nėra pakankamai vietos. 
Pasipriešinau, pateikdamas jam 
alternatyvą: arba ponia Pilsudska ir 
dukros gyvens pas jį, arba mes 
kviečiame pas save. Pasekmės - 
ponia Pilsudska liko pas Charwatą.

1939 m. rugsėjo 21 d. vakaro iš 
Kauno į Taliną ir toliau per Stok
holmą. Paryžių ir Londoną išvyko 
ponia A. Pilsudska su dukromis. 
Buvome su žmona geležinkelio sto

čiau ir gyventumėme iš pusės, kas 
Varniuose, kas Petrapilyje, uždėtume 
Žemaitišką Akademiją“...

Šiandien galima tik spėlioti, kokių 
minčių paakintas vyskupas Motiejus 
Valančius parašė šiuos du žodžius - 
Žemaitiška Akademija, nes daugiau 
žinių istorikai iki šiolei nėra aptikę jo
kiuose raštuose. Tačiau, kaip mano 
jaunas kalbininkas Giedrius Subačius, 
Žemaitiškos Akademijos pradžia ir 
buvo Simono Daukanto pasikvietimas 
į Varnius. Nes kas yra Akademija? 
Tai žmonės ir tų žmonių kryptinga 
veikla. O kas yra Žemaitijos istorija? 
Pasak istoriko Edvardo Gudavičiaus, 
tai raktas Lietuvos istorijai pažinti.

Šioje vietoje norėtųsi stabtelėti ir 
prisiminti pirmąją Varnių konferenci
ją, vykusią dar 1987 metais, kurią per 
didelius vargus surengė istorikas Ado
mas Butrimas, ilgus metus paaukojęs 
Biržulio ežero apylinkių tyrimams. 
Domėjimasis tautos istorija soviet
mečiu nebuvo pageidautinas. Kaip 
prisipažįsta Adomas Butrimas, teko 
gudrauti, akcentuoti mokslą, archeolo
gijos tyrimus, renginį sumaniai įvardi
nant kaip Biržulio baseino kompleksi
nio tyrinėjimo dešimtmetį. Nors tu
rinys tik pusakliui galėjo būti neįžvel
giamas. Bet tokios buvo žaidimo tai
syklės, ir apdairūs kultūrininkai šių 
taisyklių bendro darbo labui neatmetė. 
Ir išlošė. Nes šiandien jau turime du 
"Žemaičių praeities“ tomus. Tai pir
mosios ir antrosios Varnių konferenci-

Nukelta į 6 psl.

tyje. Sunku buvo žiūrėti į Lenkijos 
kūrėjo žmoną tremtyje, atsisveikin
ti Kauno stotyje, kai visa Lenkija 
yra okupantų valdžioje. Ponia Pil
sudska laikėsi labai narsiai, kaip ir 
panelės Pilsudskaitės. Tačiau joms 
tikrai skaudėjo širdys, atsisveiki
nant su taip artima jų tėvui lietu
viška žeme.“ (A. Ščerbinska-Pil- 
sudska buvo didelė socialdemokra
tų veikėja).

Nuo savęs norėčiau pridėti, kad 
J. Pilsudskis iš pirmos ir antros 
žmonos susilaukė dukrų -Vandos ir 
Jadvygos, tačiau nežinau, kuri jų 
buvo vyresnė. Viename lenkų žur
nale (gaunu gausią lenkų spaudą) 
teko skaityti, kad A. Pilsudska bu
vo labai vaišinga moteris, jos keps
niai garsėjo visame Londone, A. 
Pilsudskos namuose gausiai "su
kosi“ lenkų emigrantai. Čia Vanda 
susipažino su RAF (Royal Air 
Force) lenkų karininku, ištekėjo už 
jo, susilaukė dukrų. Baigęs tarnybą 
J. Pilsudskio žentas įsteigė staliaus 
dirbtuvę. Reikia spėti, kad šiandie
ninio Lenkijos gynybos ministro 
žmona yra Vandos dukra. Nesiste
biu, kad ji aplankė savo senelio 
gimtinę. Manding, prieš keletą me
tų lenkiškoje spaudoje teko skaityti, 
kad iš J. Pilsudskio tėvų dvaro neli
kę jokios žymės. Šeimos koplyčia 
taip pat nugriauta, išlaužtos rūsio 
durys, lauke išmėtyti J. Pilsudskio 
tėvų kaulai, ieškant karstuose bran
genybių. Bulviakasio metu raudon
armiečiai viską surinko, sudėjo į 
krepšį ir vėl padėjo į rūsį.

Pernai lankiau tėvo kapą Rasų 
kapinėse. Keletai minučių sustojau 
prie J. Pilsudskio širdies ir jo moti
nos kapo. Atrodo, kad tamsų grani
tą mėginta kapoti, skaldyti. O gal 
tai kulkosvaidžio žymės? Tačiau, 
apskritai, "tuteišiai “ kapą prižiūri, 
kaip ir lenkų karių, buvo padėta gė
lių, perrištų tautinių spalvų juos
telėmis. Buvo sustojęs Lenkijos 
"Orbis“ autobusas su ekskursantais, 
o senukas lenkiškai siūlė atvirutes.

Kazys Baronas 
Vokietija

ELR: artimiausiu metu paskelb
sime ištrauką iš minėtos L. Mitkiewi
cziaus knygos apie užsienio pasiunti
nybes Kaune prieškaryje. Vertimą iš 
lenkų kalbos parengė K. Baronas
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Antanas Baranauskas sugrįžo į Anykščius
Šventojo Tėvo vizito į Lietuvą iš

vakarėse Antanas Baranauskas - Vys
kupas ir Poetas - sugrįžo į gimtuosius 
Anykščius ir sustojo šalia bažnyčios, 
senamiestyje, Vyskupo skvere. Tai 
pirmas paminklas vyskupui Lietuvoje. 
Antanas Baranauskas pro 6 metrų 
aukščio granito arką laiptais žengia į 
Anykščių žemę.

Ilgas buvo jo kelias. Prieš keletą 
metų, dar sovietinės Lietuvos laikais, 
anykštėnai buvo nusprendę tinkamai 
pagerbti garsųjį savo žemės sūnų ir 
pastatyti jam paminklą. Deja, tuomet 
nepavyko. Skulptorius A. Kynas prisi
mena tuos kančių kelius. ’’Kompe
tentingiems meno kūrinių "vertinto
jams" iš tuometinio kompartijos CK 
nepatiko kunigiškas A. Baranausko 
rūbas. Liepė skulptūros atsisakyti - 
uždraudė ją statyti. Ir liko tik biustas, 
kuris stovi dabar prie poeto klėtelės. 
Bet ir tai penkios komisijos iš CK 
važiavo į Anykščius ir tikrino, ar nėra 
kokios užuominos į kunigišką rūbą, ar 
A. Baranauskę žvilgsnis nenukreiptas 
į bažnyčią. Buvo kategoriškai pasaky
ta: tegu žiūri į bet kurią puse, tik ne į 
bažnyčią“.

Kas yra matęs tą poeto biustą, pa
sakys, kad nors ir labai stengėsi cen
zoriai, bet vis tiek pražiūrėjo...

Po tiekos metų laukimo tik dabar 
išsipildė anykštėnų viltys. Rugpjūčio 
pabaigoje dvi dienas tęsėsi šventiniai 
renginiai, skirti A. Baranausko pa
minklo atidengimo progai. Jie pra
sidėjo šeštadienio popietę prie A. Ba
ranausko klėtelės, kurioje ir buvo už
rašyta didžioji giesmė - ’’Anykščių 
šilelis“.

Skambėjo senas įrašas - garsiųjų 
dainininkių Kairiūčių giedamas 
’’Anykščių šilelis“. Šią tradiciją 
anykštėnės išsaugojo - "Šilelis“ čia 
giedamas iki šiol.

Anykštėnai ir jų svečiai, aplankę 
klėtelę, senosiose Anykščių kapinėse 
pagerbė A. Baranausko tėvų kapą. 
Tyliai ošia šilelio pušys, popietės tylo
je girdi, kaip plevena žvakių ugnelės, 
priglunda gėlės prie žemės, kurioje 
ilsisi poeto tėvai. Švelni, gedulinga

G. Ručytė, V. Landsbergis, paminklo autoriau A. Sakalauskas, R. Krištopavičius, poetas S. Geda 
Vyskupo aikštėje.

Trupinėlis šviesos nakties tamsoje
Pernai Audriaus Stonio filmas 

"Neregių žemė“ buvo pripažintas ge
riausiu Europoje. Su mintimi remti to
kius akluosius, kuriančius literatūros ir 
meno kūrinius, ir buvo Lietuvoje įkur
tas Pranio Daunio fondas. Pats P. 
Daunys, gimęs 1900 metais, augo 
Utenos krašte, savanoriu jaunutis išėjo 
ginti tėvynės. Buvo sužeistas prie Šir
vintų ir neteko regėjimo, tačiau jis to
liau kovojo dėl savo ir kitų aklųjų bei 
kurčiųjų gyvenimo. Tiesiog belieka 
stebėtis šiuo žmogumi, kai sužinai, 
kaip jis gražiai kankliavo ir tiek daug 
muzikavo su savo mokytoju Puskuni- 
giu, kad, nuvažiavęs mokytis į Rygos 
aklųjų institutą, dvidešimt penkerių 
metų invalidas sėdo prie fortepijono ir 
pasiekė tokio lygio, jog ruošėsi stoti į 
Konservatoriją. Kad jis ypatingai rū
pinosi likimo broliais ir sesėmis, liudi
ja vien tai, kad Brailio raštą pritaikė 
lietuvių kalbai. Pats P. Daunys rašė 
publicistiką, prozą. Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo išleistos trys jo knygos

Iš kairės: monsinjoras J. Juodelis, Panevėžio vyskupas J. Preikšas, Pasaulio lietuvių 
vyskupas P. Baltakis paminklo A. Baranauskui atidengimo iškilmėse.

birbynių melodija. Skleidžia ramybę. 
Antano Baranausko giminės tęsėjas 
Rapolas Šaltenis, kalbėdamas prie 
savo prosenelių kapo, pasakė: "Tėvai 
perima iš Viešpaties rankų gyvybės 
pradmenį, žmogaus pradmenį ir 
Dievo nurodytais keliais jį veda ir 
ugdo. Taip savo paskirtį suprato ir 
poeto A. Bafanausko tėvai - paprasti, 
šviesios sielos ir poetinės prigimties 
žmonės, perdavę savo sūnui Dievo 
dovaną, iš kurios radosi tie dideli dar
bai, kuriuos jis paliko po savęs šioje 
žemėje“.

Literatūrinio vakaro leitmotyvu ta
po Maironio poetinė dedakcija A. Ba
ranauskui:

Tėve mūsų tėvynės!
Mūsų ryto žvaigždelė!
Būk pagarbintas pramynęs
Mums kaip milžinas kelių!
Tarsi šių žodžių patvirtinimas buvo 

nauja literatūrologės R. Mikšytės kny
ga "Antanas Baranauskas“, kurią gra
žiai pristatė profesorė V. Daujotytė, 
apie ją kalbėjo poetas K. Bradūnas. 
Monografijos autorė prisiminė šios 
knygos kelią ir žmones, pasakė, kad 
turėtų atsirasti dar vienas paminklas

- "Ties likimo sostu“, "Benius Vana
gas“ ir "Vargo keliais“. Jis parašė ir 
ketvirtąją, tačiau jau trisdešimt metų 
Brailio raštu rašytas rankraštis "Naktis 
ir naktis“ ieškomas, dar nerasta jokių 
pėdsakų. Nelaiminga buvo ir gyveni
mo pabaiga. Buvęs Lietuvos savano
ris sovietiniais metais tapo "liaudies 
priešu“, nesisekė jam ir šeimos gyveni
mas. Taip ir mirė skunde.

Savotiškai Prano Daunio likimo 
kelias persipynė su P. Daunio fondo 
kūrimo iniciatoriaus, rėmėjo, prezi
dento monsinjoro Juozo Antanavi
čiaus gyvenimu. Dar mažas būdamas, 
vos tik pramokęs rašyti jis eidavo į P. 
Daunio rūpesčiu įkurtą aklųjų prieg
laudą, kur padėdavo čia gyvenantiems 
parašyti laiškus. Kaip pats monsinjo
ras pasakojo, P. Daunio apysaka "Be
nius Vanagas" apie luošu tapusį sava
norį tada jam buvo pati gražiausia 
knyga.

Kaip fondo prezidentas J. Antana
vičius turi daug rūpesčių. Pirmiausia 

poetui - akademinis 7 tomų jo raštų 
leidinys. Tai didelis ir ne vienerių 
metų grupės mokslininkų darbas, tad 
R. Mikšytė pakvietė visus paremti šią 
idėją, paragindama anykštėnus steigti 
A. Baranausko akademiją.

Istoriko žvilgsniu į Vyskupą ir 
Poetą, į jo likimą pažvelgė anykštėnas 
profesorius A. Tyla, pabrėžęs, kad A. 
Baranauskas palaikė ir puoselėjo lietu
vybę, dirbo Lietuvos kultūrai iki 
paskutinės gyvenimo valandos. Ir net 
pasirinkęs Seinus amžino poilsio 
vieta, jis kovoja iki dabar už lietuvių 
etnosą, kviečia neužmiršti tos lietuvių 
tautos dalies, kuri gyvena Seinų ir 
Punsko krašte.

Neįprastai, netikėtai pažvelgti į A. 
Baranauską pakvietė poetas S. Geda, 
pavadinęs "Anykščių Šilelį“ Šventąja 
knyga ir sugriovęs nuo seno susi
klosčiusią poetinių dydžių hierarchiją.

Savaip į mus prakalbo "Anykščių 
šilelis“, kai aktorius P. Venslovas jį 
deklamavo kaip maldą. Tai buvo 
šventa apeiga, kurioje didinga giesme 
skambėjo poeto žodžiai, pritariami 
kanklių garsų, perpinami sodriais bir
bynių tonais.

jis pats fondui paaukojo tūkstantį JAV 
dolerių. Iš Vokietijos katalikiško nere
gių fondo padėjo gauti ženkliukų ga
minimo mašiną akliesiems Panevėžy
je. Kai monsinjoras lankėsi Ameriko
je, susitiko su Lietuvių katalikų šalpos 
fondo vadovais, jie taip pat pažadėjo 
paremti Lietuvoje gyvenančius akluo
sius.

Fondui pasirinkti naują veiklos 
kryptį - tapti katalikišku fondu - mintis 
kilo birželio mėnesį. Tada Vilniuje 
vyko tarptautinė konferencija "Vaikų 
su negalia ateitis Baltijos respubliko
se“. J. Antanavičius susitiko su rengi
nyje dalyvavusiais Tarptautinės aklųjų 
labui dirbančių katalikiškų fondų fe
deracijos, kurios centras Briuselyje, 
vadovais - prezidente Rozmari Segra- 
da ir generaliniu sekretoriumi Driek 
Van Litsenborgh. Svečiai buvo atva
žiavę į Lietuvą sužinoti, kokios pagal
bos reikia akliesiems. Jie lankėsi ir A. 
Jonyno mokykloje, pasiūlė fondui sto
ti į vienintelę pasaulyje katalikišką to

Poeto kūrybą, jo 
laiškus skaitė aktoriai 
R. Abukevičius, M. 
Capas, V. Kochans- 
kytė, Marijos žemei 
skirta skambėjo solis
tės R. Preikšaitės at
liekama ”Ave, Mari
ja“. Jai akomponavo
G. Kviklys. Pradžiugino kalbininko S. 
Valento rekonstruota anykštėnų 
tarme, kurios jau niekas nebemoka 
mūsų krašte, skaitomas "Anykščių 
šilelis“. A. Baranausko šventas 
giesmes giedojo Anykščių Šv. Mato 
bažnyčios kamerinis choras. Skam
bėjo ir kitos poeto giesmės - skau
džios, aukštaitiškai graudžios "Sudiev, 
Lietuva“, "Dainų dainelę“, "Anykščių 
šilelis“.

Vakaras tęsėsi Anykščių koplyčio
je, kuri mena A. Baranauską, pra
ėjusiame šimtmetyje čia aukojusį Šv. 
Mišias. Ši susikaupimo valanda buvo 
skirta poezijai ir muzikai.

Sekmadienis prasidėjo sakralinės 
poezijos ir muzikos pusvalandžiu 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje. Šv. 
Mišias*koncelebravo panevėžio vys
kupas J. Preikšas, Pasaulio lietuvių 
vyskupas P. Baltakis, monsinjoras J. 
Juodelis. Po Šv. Mišių iš bažnyčios į 
Vyskupo skverą pajudėjo procesija. 
Bažnytinės vėliavos pusračiu sustojo 
aplink paminklą. Rudenėjančio dan
gaus fone visiems laikams sustingo 
Laiko Arica. Ties ja kaip po gimtinės 
stogu susitiko kelios Baranauskų 
giminės kartos: Vyskupas ir Poetas, jo 
giminės tęsėjas Rapolas Šaltenis ir jo 
sūnus Saulius Šaltenis.

Vyskupas P. Baltakis pašventino 
paminklą, ir mūsų pirmoji malda šioje 
šventoje vietoje baigėsi tokiais žo
džiais: "Tegul Vyskupo dvasinės ver
tybės, jo taurioji dvasia, įkūnyta šiame 
paminkle, išlieka amžiams...“

Atidarymo iškilmėse kalbėjo rajo
no valdžios atstovai. Prezidentas A. 
Brazauskas, poetas A. Paulavičius, pa

kio pobūdžio organizaciją, kurios na
riai jau yra Vokietijos, Austrijos, Bel
gijos, Šveicarijos, Italijos katalikiški 
aklųjų fondai bei panašios organizaci
jos Pietų Amerikoje, Indijoje. Susitiki
mo metu buvo pateiktas klausimas: ar 
galės katalikiško fondo veikloje daly
vauti ne katalikai, ar rems fondas to
kius žmones? Federacijos vadovai už
tikrino, kad į katalikiško fondo veiklą 
galima priimti visus norinčius. Juk 
svarbiausia - ne kokios žmogus konfe
sijos, o jo reali pagalba kitam žmogui.

To paties paklausiau ir fondo 
prezidento J- Antanavičiaus. Jis at
sakė:

- Pirmiausia P. Daunio fondas turė
tų vienyti neregių bičiulius ir tuos 
žmones, kurie nori padėti akliesiems. 
Svarbių pakitimų fonde nebus. Suva
žiavime tiesiog nutarėme, kad jis pasi
rinks katalikiškos organizacijos, kurių 
Lietuvoje dar tiek mažai, veiklos pa
kraipą. Atėję su nuostata - pagelbėti 
nelaimės paliestiems žmonėms - 
fonde nesijaus svetimi.

Danutė Šiaudinytė

Paminklo autoriai skulptorius A. Saka
lauskas ir architektas R. Krištopavičius.

minklo autorius skulptorius iš Klaipė
dos A. Sakalauskas. Poetas S. Geda 
priminė mums Pranciškaus Asyžiečio 
sakmę apie tai, kad bažnyčią pastatys 
ne tas, kas nešasi akmenį rankoje, ne 
tas, kas eina su pilnomis rieškučiomis 
pinigų, o tas, kas turi mylinčią širdį-.

Seimo narys profesorius V. Lands
bergis įžvelgė paralelę tarp tų laikų, 
kurie Lietuvai buvo juodžiausi, ir 
nūdienos. Turėjo suskambėti tada Lie
tuvoj nors vienas balsas. Ir jis su
skambėjo:

Kad tu, gude, nesulauktum.
Ne taip, kaip tu nori,
Bus kaip Dievas duos...
Ir buvo žmonės, kurie girdėjo tą 

balsą. Ir jie dainavo: "Mūsų širdys 
tvirtos...“

Bet ne tik tada, o ir dabar gudų 
"priesakai nedori“ tiesiasi į Lietuvą...

Ir kiekvienas širdy suprato, kad ir 
šiuo metu turi suskambėti Lietuvoj 
nors vienas balsas ir turi būti žmonių, 
kurie girdėtų tą balsą...

Šventė baigėsi. Nulingavo bažnyti
nės vėliavos, išėjo oficialūs svečiai. Bet 
žmonės nesiskirstė. Ir tada netikėtai 
nuskambėjo "Ilgiausių metų“ lai
mingiems paminklo autoriams skulpto
riui A. Sakalauskui, architektui R. 
Krištopavičiui. Apsupę ratu juos ir 
šventės svečius R. Šaltenį, V. Lands
bergį. G. Ručytę-Landsbergienę, S. 
Šaltenį, S. Gedą, A. Tylą su ašaromis 
akyse susirinkusieji giedojo A. Bara
nausko giesmes. Toks džiaugsmas lydi 
tik tuos, kurie turi mylinčią širdį.

Irena Andrukaitienė 
Jono Junevičiaus nuotr.

Anotacija
Platinamas 6-asis žurnalo "Lo

gos" numeris, dedikuotas Jo Šven
tenybei Jonui Pauliui II.

Numerį pradeda B. Brazdžionio 
eilėraštis "Tavo laiminančios ran
kos“ (paantraštėje: "Popiežiui Jonui 
Pauliui II - Apaštalui ir Piligrimui, 
visoj istorijoj pirmą kartą lankan
čiam Lietuvą“).

Skaitytojams pateikiama Jono 
Pauliaus II (Karolio Voitylos) kū
rybos.

Šiaulių dramos teatras. V., 
1992. 207 p., iliustr.

Lietuvos teatro sąjungos reklami
nis leidinys skirtas Šiaulių dramos 
teatro 60-mečiui. Šią knygą reikėtų 
laikyti albumu. Gausi fotografinė 
medžiaga iliustruoja Šiaulių dramos 
teatro istorijos kelią nuo pat įkūrimo 
1930 m. iki šių dienų. Leidinys supa
žindina su labiausiai nusipelnusiais 
teatrui žmonėmis - vadovais, režisie
riais, aktoriais. Pateiktas teatro reper
tuaras nuo 1931 m. iki 1990 m.

5



6 EUROPOS LIETUVIS 1993 m. rugsėjo 16 d. Nr. 36 (2271)

Su gimtąja žeme suaugęs

Keletas Basildono miesto polici
ninkų ir taksistų nusprendė su labda
ros misija vykti į Lietuvą. I Londono 
Lietuvių namus geradariai faksu at
siuntė laišką, kuriame prašė patarimų, 
kaip geriau nukeliauti į mūsų kraštą, 
kam prisistatyti. Padėti bičiuliams pa
sišovė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovas Didžiojoje Britanijoje Balys 
Butrimas. Jis greit suvokė ir kitą daly
ką - tai puiki proga nuvežti į Tėvynę 
dovanų. Ėmė rinkti drabužius, ava
lynę. 30 maišų sudėjo. Ir štai drauge 
su anglais Balys Butrimas šešioliktą 
kartą gimtinėje.

Pirmas apsilankymas po beveik 
ketvirtį amžiaus trukusio išsiskyrimo 
buvo 1968 metais. Tada, sako, ašaro
mis laistęs tėviškės žemę. Ir neapsa
koma baimė kaustė. Juk sekė kiekvie
ną žingsnį. Ką galėjai žinoti, ar nepri
kiš, kad 1944 metais iš Zarasų apylin
kių pasitraukė į Vakarus, buvo belais
vių stovyklose, bėgo, slapstėsi. 1947 
metais atsidūrė Anglijoje. Ravėjo dar
žus, genėjo medžius, triūsė dujų per
dirbimo įmonėje. O vakarais mokėsi 
maisto tiekimo žinovų kursuose. Ga
vęs pažymėjimą, įsidarbino ligoninėje. 
Balys Butrimas stebisi, kad taip greit 
prabėgo 37 metai vienose pareigose.

Dabar jau pensininkas. Iš išvaizdos 
nepasakysi, kad septinta dešimtis 
įpusėta. O be darbo, be visuomeninės 
veiklos negali. Kone kasdien lankosi 
Londono Lietuvių namuose, kur įsikū
ręs Didžiosios Britanijos Lietuvių Są
jungos centras, čia prieglobstį randa 
tautiečiai iš viso pasaulio. Balys Butri
mas daugelį metų buvo sąjungos val
dybos narys, Lietuvių sodybos, kuri 
už Londono 70 kilometrų, administra
toriumi.

Žemaičiai seniūnijos neatkūrė, bet akademiją Įsteigė
Atkelta iš 4 psl.

jos pranešimai. Beje, antroji Varnių 
konferencija įvyko 1990 metais ir 
buvo skirta Motiejui Valančiui. O ši, 
trečioji, kaip minėjau, skirta Simonui 
Daukantui. Čia buvo perskaityta dau
giau nei dešimt pranešimų, kurie taip 
pat bus išleisti atskira knyga. Tai bus 
’’Žemaičių praeities“ trečias tomas. 
Kalbėta apie Simono Daukanto reikš
mę, puoselėjant lietuvių istorinę 
sąmonę, tautos orumą ir savigarbos 
jausmą. Ypač pabrėžta jo įtaka že
maičių kalbos gyvybingumui išlikti. 
Kas jau kas, o žemaičių kalba patyrė 
tiek prievartos ir paniekos, kad iš tiesų 
tenka stebėtis, kaip išliko. Juk netgi 
pačioje Žemaitijoje nebuvo mokoma 
žemaičių kalba. Priešingai, iš kitų vietų 
suplaukę mokytojai netgi bausdavo iš 
Plungės ar Šilalės, Skuodo ar Telšių 
kaimų kilusius vaikus, jei per pamokas 
atsakinėdavo ne bendrine šnekamąja 
kalba. Pasak docento Juozo Pabrėžos, 
puodą užsivožęs, bobas tikrai nerasi. 
Taip ir su kalbomis. Ačiū Dievui, kad 
jų Lietuvoje tokia gausybė, kad visos

1990 metais . B. 
Butrimas tapo oficialiu 
Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atstovu Di
džiojoje Britanijoje. 
Įgaliotas tvarkyti visus 
mūsų humanitarinės 
organizacijos reikalus. 
Dalyvauja seminaruo
se, pasakoja britams 
apie Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus veiklą.

Didžiausias rūpestis 
- labdara. Ne vienam 
Lietuvos žmogui padė
ta. Įsimena jaudinantis 
prieš trejus metus į 
Lietuvių Sąjungą at
siųstas laiškas iš Ra
seinių. Penkiamečio 
Mantuko tėveliai prašė 
pagalbos. Sūnelis su
sirgo leukemija ir jam 
reikėjo vaistų. B. But
rimas kartu su vienu 
Sąjungos veikėju, deja, 
jau velioniu Stepu Ne

nortu surengė vajų lėšoms rinkti. Lie
tuviai paaukojo apie 1000 svarų, už 
kuriuos ir buvo nupirkta gyvybę le
miančių medikamentų. Visus tuos 
metus nenutrūksta ryšys tarp Mantuko 
ir jo globotinių iš Londono. B. Butri
mas lankėsi pas vienos vaikų ligoni
nės profesorę Chessel ir teiravosi apie 
galimybę persodinti kaulų čiulpus. 
Pasirodo, jog tai nepaprastai brangi 
operacija. Tada B. Butrimas ryžosi pa
galbos kreiptis net į ministrę pirmi
ninkę Margaret Thatcher. Atsakymas 
nebuvo neigiamas. Kritišku Mantuko 
sveikatos atveju, galimas daiktas, jam 
būtų suteikta finansinė parama.

Dabar mažasis Mantukas gyvena 
Panevėžyje. B. Butrimas šiuo metu 
vėl lankosi tėviškėje ir žada būtinai 
aplankyti savo globotinį, apie jo svei
katą pasiteirauti Universitetinės vaikų 
ligoninės hematologijos skyriuje, su 
kurio gydytojais ne kartą bendravo. 
BBS televizija kartą per savaitę rodo 
pusvalandines laidas. Jų metu popu
liari šių laidų vedėja Esther Janson 
kreipiasi į visuomenę prašydama pa
dėti tiems pasaulio žmonėms, kurie 
kenčia ir skursta. Į televiziją laišką nu
siuntė ir B. Butrimas. Gal bus praneš
ta, kad mažytėje Lietuvoje, mažyliai, 
sergantys kraujo ligomis, irgi reikalin
gi paramos.

Panevėžyje B. Butrimas turi ir kitų 
reikalų. Išvykstant iš Londono, Lie
tuvos laikinasis reikalų patikėtinis An
tanas Nesavas jam įteikė panevėžietės 
Dalios M. laišką, kurį diplomatas, 
savo ruoštu, gavo iš Lietuvių są
jungos. Invalidė skundžiasi sunkiomis 
materialinėmis sąlygomis ir prašo pa
dėti. Štai ir teks įsitikinti, ar būtina pa
rama. Užėjęs į Lietuvos Raudonojo 

tokios savitos. O kad žemaitis su 
žemaičiu galėtų susikalbėti, reikia 
mokytis. Štai profesorius Aleksas 
Girdenis išleido ’’Žemaičių kalbos 
pradžiamokslį“. Beregint neliko. Vadi
nasi, žmonėms reikia, žmonėms įdomu 
ir svarbu. Ir tai jokiu būdu ne provin
cialumo bruožas. Tik savitumo suvoki
mas. Apie lietuvių ir žemaičių kalbos 
santykį yra rašęs ne vienas žymus švie
tėjas. Ir netiesa kad žemaičių kalba yra 
neskambi. Tik paklausykime vieno pa
vyzdžio: ”Vaka mažė, dėkte grąžė“. Iš- 
verskite į lietuvių kalbą: ’’Vaikai maži, 
labai gražūs“...

Štai Šveicarijoje, Norvegijoje pra
džios mokyklą vaikai baigia tarmiš
kai, stengiamasi vienu ypu neriukirsti 
šeimos ir kalbos prigimties šaknų. 
Nevalia dirbtinai varyti lauk ir že
maitiškumo. Jau dabar vienur kitur at
siranda sekmadienio mokyklos, kur 
suaugę ir vaikai gali mokytis savo 
gimtosios kalbos. Ačiū Dievui, kad 
nors šiuo klausimu baigiame išgyven
dinti, pasak Alekso Girdenio, lingvis
tinį chamizmą.

Gal kam ir keista buvo šioje konfe

Kryžiaus draugiją, B. Butrimas spėjo 
sužinoti, kad Dalia yra prižiūrima 
draugijos miesto komiteto, yra gavusi 
maisto, drabužių. Tačiau gal to nepa
kanka, laiške minima, jog invalidė ne
turi ant ko miegoti. Jeigu iš tikrųjų 
Dalia atsidūrė varge, B. Butrimas 
stengsis ją sušelpti - atsivežė šiek tiek 
prieš kelionę į Lietuvą labdarai pa
aukotų svarų.

Išankstinė nuomonė apie tikruosius 
vargetas visada reikalinga. Didžiosios 
Britanijos Lietuvių sąjunga, šalies 
Raudonasis Kryžius dažnai gauna 
graudžių laiškų. Kai kurie jų patenka 
pas B. Butrimą - Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos atstovą. Tada jis 
tuos laiškus persiunčia į Lietuvą ir 
prašo draugijos suteikti žinių, ar ne
abejotina bėda ištiko žmogų. Juk pasi
taiko apsimetančių vargšais, net avan
tiūristų. Antai kažkoks Antanas iš 
Klaipėdos kreipėsi į Didžiosios Brita
nijos ambasadą Lietuvoje. Rašė, jog 
labai skursta, vienas augina ketvertų 
metų sūnų. Ambasada laišką persiuntė 
į Didžiosios Britanijos Raudonąjį kry
žių, o šis perdavė B. Butrimui. Netru
kus sužinota, kad tas kaulytojas yra 
tikras melagis, sūnų augina su žmona, 
gyvena neblogai. Beje, gudročius ban
dė pašalpą gauti ir iš Australijos Rau
donojo Kryžiaus.

- Visada malonu padėti tiems, ku
riuos aplankė nelaimė, - sako Balys 
Butrimas. - Renkame aukas ir pinigus 
įdedame į Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus sąskaitą Londone. Mūsų lietu
viai būtų dosnesni, tačiau pastaruoju 
metu labai nepatenkinti, kad Lietuvos 
įstatymai neleidžia susigrąžinti iki ka
ro turėtą pilietybę. Sako, Lietuvai rei
kalingi ne mes, o mūsų pinigai. Tokį 
prastą įstatymą derėtų kuo skubiausiai 
keisti.

- Parama neturtingiems krašto 
žmonėms galėtų būti didesnė, jei ir 
valdžia ja labiau domėtųsi, - tęsia 
pašnekovas. - Galėtume surinkti daug 
drabužių, kitų.daiktų. Tik kaip juos at
gabenti? Prieš keletą mėnesių Lietu
vių namuose lankėsi keli Seimo na
riai. Apie šią problemą jiems pasakė
me. Jie užsirašė ir žadėjo viską sutvar
kyti. Bet grįžo į Lietuvą ir... užmiršo.

Guvusis Balys Butrimas aštuonio
liktą kartą Tėvynėje. Po kelių savaičių 
vėl patrauks į ūkanotą Londoną ir 
lauks kitos vasaros, kito susitikimo su 
gimtine. O su Lietuvos Raudonuoju 
Kryžiumi jį ir toliau sies glaudūs 
ryšiai. Grižęs namo, ims rengtis susi
tikimui su draugijos vadovais. Mat 
spalio pabaigoje, lapkričio pradžioje 
Birminghame vyks Raudonojo Kry
žiaus generalinė asamblėja. Tad kaip 
neužsukti į Londoną, kaip nepasikal
bėti su tėvynainiais!

Algimantas Jazdauskas

rencijoje, gal kas pasijuto lyg užsie
niuose, nes bemaž kiekvienas prane
šėjas kalbėjo žemaitiškai, o jau per per
traukas kitos kalbos negalėjai nė 
išgirsti. Žemaičiai yra atviros dūšios. Ir 
tai sugriauna visas bendravimo kliūtis.

Taigi, pirmoji Varnių konferenci
jos diena buvo daugiau mokslinė, 
ataskaitinė. Žemaičių kultūros draugi
jos pirmininku vėl išrinktas inžinierius 
Stasys Kasperavičius. Nuostabiai 
įžvalgus, darbštus ir mielas žemaitis. 
Tai jo pečiams teko sunkiausia našta, 
rengiant konferenciją, leidžiant "Že
maičių praeities“ knygas, spausdinant 
Telšių "Alkos“ muziejaus įkūrėjo Pra
no Genio literatūrinį palikimą, statant 
Rainių koplyčią, rengiant kraštotyros 
ekspedicijas ir t. t. Žinoma, ne viskas 
lengvai klojasi, žemaičiai yra įpratę 
gyventi savo kiemo reikalais. O jei tų 
kiemų keturiolika? Kaip iš kiekvieno 
prisišaukti žmogų į vienokį ar kitokį 
renginį? Kaip sužinoti, kokių suma
nymų turi Šilalės ar Kretingos že
maičiai? Kuom jie turtingi, ko jiems 
trūksta? Mintis, jog būtina griauti kinų 
sieną tarp Žemaitijos rajonų, ruseno

Amerikoje skautai stovyklavo 
pakilioje nuotaikoje

Interviu su DBL S-gos direktorių valdybos 
pirmininku Jaru Alkiu

”EL“ kreipėsi į Di
džiosios Britanijos Lie 
tuvių Sąjungos direk
torių valdybos pirmi 
ninku prašydamas pla 
čiau papasakoti apie 
kelionę į Ameriką, pa
sakyti, kiek kartų jis bu
vo toje šalyje, pasida 
tinti įspūdžiais iš susi 
tikimų su tautiečiais.

- Amerikoje regu
liariai lankausi jau nuo 
1960 m. dvejopais tik
slais - dėl Skautų są
jungos veiklos, taip 
pat vykstu į Pasaulio 
Lietuvių Bendruome
nės seimus, renginius 
bei šventes. Sunku bū
tų suskaičiuoti, kiek 
kartų teko keliauti į 
JAV, bet ir šį kartą 
bandžiau atlikti abi sa
vo pareigas kaip LSS 
Europos rajono vadas 
ir Didžiosios Britą 
nijos Lietuvių Sąjun 
gos pirmininkas, - at
sakė Jaras Alkis.

- Per savo 20-ties metų pirmi
ninkavimo Sąjungai laikotarpį teko 
lankytis ir kituose kraštuose - Ka
nadoje, Vokietijoje, Belgijoje, Švei
carijoje ir kt. Tikslas buvo ryšių pa
laikymas išeivijoje, nes juk buvome 
atskirti nuo savo tėvų krašto.

Pagrindinis šios kelionės į Ame
riką tikslas buvo atšvęsti lietuvių 
skautybės 75 metų jubiliejų ir susi
tikti su PLB vadovybe, pasikeisti 
nuomonėmis apie įvykius Lietuvoje, 
jos Seimo pažiūras į išeiviją, aptarti 
kitų metų jaunimo kongreso organi
zavimą Europoje.

Kaip jau rašė ”EL“, LSS jubi
liejinė stovykla ’’Lituanica“ įvyko 
liepos 31-rugpjūčio 11 dienomis 
’’Rako“ stovyklavietėje, Custer, 
Michigan. Joje dalyvavo daugiau 
kaip 700 skautų, skaučių ir svečių, 
atvykusių iš JAV, Kanados, Ang
lijos, Australijos, Brazilijos. Pirmą 
kartą išeivijos skautai priėmė 23 
stovyklautojus iš Lietuvos. Stovyk
los viršininkas - v. s. fil. Sigitas 
Miknaitis, Brolijos pastovyklei va
dovavo s. fil. Gintautas Taoras, Se
serijos - v. s. Birutė Banaitienė ir 
akademikams - v. s. fil. Kęstutis 
Gečius.

Stovykla praėjo pakylioje nuo
taikoje, buvo gerai parengta jos pro
grama, skirta jubiliejui, tai pa
ryškino įvairios parodos ir papuo
šimai.

Įspūdingas buvo jubiliejui skirtas 

seniai. Gal ji persidavė nuo vyskupo 
Motiejaus Valančiaus laikų? Bet šią 
vasarą Žemaičių akademijos idėja ga
lutinai subrendo, jai pritarė ir Vilnius. 
Todėl antrąją Varnių konferencijos 
dieną jau buvo kalbama apie tokios 
Akademijos įsteigimą. Tai nebus dar 
viena valdinė institucija, nors trims 
etatiniams darbuotojams bus moka
mas atlyginimas iš valstybės biudžeto. 
Kita vertus, Žemaičių kultūros draugi
jos nuveikti darbai prilygsta bet 
kokios Akademijos veiklai. Ir šis aktas 
sąlyginai laikytinas tik simboliu, 
įteisinančiu tai, kas jau egzistuoja.

Žemaičių akademijos rektoriumi 
išrinktas istorikas Adomas Butrimas. 
Tikras žemaičių sąjūdžio lyderis, itin 
gabus organizatorius, kartu su kitais 
įsiūbavęs Varnių konferencijas, daug 
dirbantis leidžiant "Žemaičių pra
eitį". Žemaičiai kaip reta yra susitel
kę savo istorijos, savo praeities paži
nimui. Ir ekonominės sąlygos jų taip 
negąsdina. Reikia tik džiaugtis, kad 
žmonės sugeba, nori dirbti, reikia tą 
jų norą ir sugebėjimą palaikyti. Čia 
jau vien visuomenės polėkių nebeuž
tenka, nes Žemaičių kultūros draugi
jos veiklos nebeįmanoma atskirti nuo 
visos Lietuvos akademinės veiklos.

paradas, kuriame dalyvavo ir sveiki
no skautiją Lietuvos Konsulas Či
kagoje p. Vaclovas Kleiza, J. E. 
vyskupas Paulius Baltakis, PLB 
pirmininkas Bronius Nainys ir JAV 
LB Tarybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas. Ta proga buvo pašven
tinta nauja LSS vėliava. Parade 
dalyvavo ir stovyklos skautai svečiai 
amerikiečiai, vengrai, latviai ir 
ukrainiečiai.

Po stovyklos turėjau progą 
praleisti keletą dienų Čikagoje pas 
ponus Nainius. PLB pirmininkas 
supažindino ne tik su pačios PLB 
veikla, bet ir pakvietė aplankyti La- 
monto Lietuvių centrą. Šioji ins
titucija palieka malonų įspūdį. Baž
nyčia, meno galerijos, mokykla, 
tautodailė, visi įrengimai aiškiai 
rodo centro pajėgumą tarnauti apy
linkės lietuviams jų bendruomenės 
veikloje.

Taip pat susidariau įspūdį, kad 
ateityje į gražias Lamonto apylinkes 
persikels ne vienas Čikagos lietuvis. 
Jau šiuo metu paties centro patal
pose įsikūrė gražus būrys pensi
ninkų.

Čia yra ir ’’Pasaulio lietuvio’* 
būstinė, kur PLB pirmininkas dar
buojasi jau daugelį metų, leisdamas 
į pasaulį šį žurnalą, tuo telkdamas 
bei informuodamas įvairiuose kraš
tuose išsisklaidžiusius lietuvius.

ELR

Žemaičiai įrodė, kad nėra provinci
jos. Vien užmojis įkurti Žemaičių 
dailės muziejų Plungėje Oginskių rū
muose vertas daugiau nei pagarbos. 
Žemaičiai viliasi kgrtu tvarkyti iš ran
kų į rankas ėjusius, todėl gerokai nu
niokotus rūmus, kartu eksponuoti po 
pasaulį išblaškytų savo krašto vaikų 
darbus. Beje, kaip tik šiomis dieno
mis čia galima pamatyti Juozo Bag
dono iš Amerikos darbų. Per pusę 
šimto jų dar pernai dailininkas dova
nojo būsimam muziejui. O kol vyks 
rūmų restauracija, tikimasi sukaupti 
žinių apie žemaičius - dailininkus, 
skulptorius, medžio drožėjus, kal
vius, audėjus, kad būtų galima suda
ryti katalogą ir pradėti rūpintis nuo
seklia ekspozicija.

Trumpai tariant. Žemaičių akade
mija turi telkti Žemaitijos kultūrinin
kus, besigilinančius į šio krašto ypatu
mus. Kad mažosios akademijos pateisi
na savo buvimą, įrodo Vokietijos, 
Prancūzijos, pagaliau Baltoskandijos 
akademijos veikla Panevėžyje. Tiki
mės skaitytojams pagal išgales pasakoti 
apie Žemaičių akademijos darbus. Kol 
kas ji įsikūrusi Telšiuose. "Alkos” 
muziejuje. Atsiliepkite, žemaičiai!

Salomėja Čičiškina
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Lietuva-Lenkija: toliau rengiama sutartis
Varšuvoje įvyko trečias Lietuvos 

ir Lenkijos delegacijų susitikimas, 
kuriame toliau buvo derinamas Drau
giško bendradarbiavimo ir gerų kai
myninių santykių sutarties projektas. 
Kaip sakė Lietuvos delegacijos vado
vas, užsienio reikalų ministro pava
duotojas V. Domarkas interviu "Tie
sai“, šiame susitikime daugiausia dė
mesio skirta tautinių mažumų proble
moms. Pasiekta pažangos apibrėžiant 
tautinių mažumų bendravimų su 
valstybinėmis institucijomis, akcen
tuojant integralumą, tautinių mažumų 
atstovų, kaip atitinkamos šalies pi
liečių, ne tik teises, bet ir pareigas. 
Planuota baigti derinti visus sutarties 
punktus, bet to padaryti nepavyko.

Tikimasi, kad kitas delegacijų su
sitikimas įvyks rugsėjo 16-17 dieno
mis Vilniuje.

******
Vilniuje lankėsi Lenkijos vice

premjeras H. Goryszewskis. Susitiki
me su premjeru A. Šleževičiumi jis 
sakė, kad grįžęs į namus paragins mi
nisterijų vadovus spartinti prekybos

Vilniuje lankėsi Baltarusijos ministrai
Rugsėjo 1-2 dienomis Vilniuje 

lankėsi Baltarusijos užsienio reikalų 
ministras P. Kravčenka. Jis su Balta
rusijos švietimo ministru V. Gaisio- 
noku dalyvavo baltarusių mokyklos 
atidarymo ceremonijoje.

Ši mokykla, siekianti atkurti prieš 
karą Vilniuje veikusios baltarusių 
gimnazijos tradicijas, įsikūrė Žvėry
ne, 17-osios vidurinės mokyklos pa
talpose. Jos kolektyvas dar nedidelis 
- gauta apie 200 paraiškų mokytis. 
Pasak baltarusių bendrijų (jų yra 
šešios) koordinacinės tarybos pirmi
ninko Valentino Stecho, moksleivių 
skaičius padidėtų, jeigu būtų galima 
įsteigti ir bendrabutį. Jau dabar atsira
do žmonių, gyvenančių už Vilniaus, 
pasiryžusių mokyti vaikus gimtąja 
kalba. Pagal paskutinius gyventojų 
surašymo duomenis šiuo metu bal
tarusiai Lietuvoje sudaro apie 1,7 
procento gyventojų. Baltarusijos 
švietimo ministras V. Gaisionokas at
vežė dovanų - baltarusiškai "kalban
tį“ kompiuterį, knygų bibliotekai.

P. Kravčenką priėmė Lietuvos 
Prezidentas, premjeras, įvyko jo susi
tikimas su užsienio reikalų ministru. 
Kalbėta dėl sienos delimitacijos ir 
demarkacijos. Derybos tuo reikalu 
pradėtos prieš porą metų, pasak P. 
Kravčenkos, darbas baigiamas, dau
guma klausimų ekspertų lygiu sude
rinta. Nors dokumentų pasirašymo 

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

rinkose nuo 1993 m. rugsėjo 10 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:
Valiutos Litai už
pavadinimas ■ valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.7026 
Australijos doleriai 2.8428
Austrijos šilingai 0.3820
100 Baltarusijos rublių 0.2175 
Belgijos frankai 0.1238
Čekijos kronos 0.1515
Danijos kronos 0.6507
ECU 5.0830
Estijos kronos ' 0.3360
Ispanijos pesetos 0.0331
100 Italijos lirų 0.2782
Japonijos jenos 0.0413
JAV doleriai 4.3500
Kanados doleriai 3.3022

Latvijos latai 6.9168
100 Lenkijos zlotų 0.0223
Norvegijos kronos 0.6151
Olandijos guldenai 2.3932
.Prancūzijos frankai 0.7644
100 Rusijos rublių* 0.4359
SDR 6.1825
Singapūro doleriai 2.7145
Suomijos markės 0.7582
Švedijos kronos 0.5456
Šveicarijos frankai 3.0676
100 Ukrainos karbovancų 0.0729 
Vengrijos forintai 0.0468
Vokietijos markės 2.6868

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

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

Bankininkai tikėjosi, kad lankantis Šventajam Tėvui tūkstančiai mal
dininkų iš kitų kraštų atveš didelį kiekį užsienio valiutos, ilgiau dirbo pi
nigų keityklos. Tačiau laukto maldininkų antplūdžio nebuvo. Nepasi
tvirtino ir prognozės, kad tuo metu JAV dolerio ir lito santykis gali pa
siekti net vienetą. Pastaruoju metu konvertuojamos valiutos paklausa 
auga, todėl kyla jos pirkimo kaina. Rugsėjo 3 d. "Vilniaus bankas“ JAV 
dolerius pirko po 3, 55 Lt, pardavė po 3,70 Lt (pardavė tik tiek, kiek su
pirko), rugsėjo 9 d. jau pirko po 4,29 Lt, pardavė po 4,46 Lt. "Koopera
cijos bankas“ ir Senamiesčio bankas už JAV dolerį mokėjo daugiausia - 
po 4,40 Lt, pardavė po 4,60 Lt.

sutarties su Lietuva rengimą. Ekono
minis bendradarbiavimas neatsieja
mas nuo politikos, tad geros Lietuvos 
ir Lenkijos kaimynystės sutartis taip 
pat turėtų būti greičiau parengta. 
"Istorija neturėtų surišti mums rankų, 
turime žiūrėti į dabartį ir kurti saugią 
ateitį“, - akcentavo Lenkijos vice
premjeras.

******
Kauno centre, Juozo Gruodžio 

gatvėje 9, atidarytas Lenkijos Res
publikos generalinio konsulato Vil
niuje konsulinis punktas.

Konsulinis punktas padės stiprinti 
ekonominius, kultūrinius ir kitų sri
čių bendradarbiavimo ryšius. Lanky
tojai kol kas priimami du kartus per 
mėnesį. Jeigu jų bus daugiau, iš Vil
niaus atvykę konsulato darbuotojai 
priiminės dažniau.

Konsulinio punkto atidarymo ce
remonijoje dalyvavo Lenkijos Res
publikos ambasadorius Lietuvoje J. 
Widackis, Kauno meras A. Račkaus
kas, kiti oficialūs asmenys, žurnalis
tai.

data dar nenumatyta, bet manoma, 
kad tai gali įvykti jau šį mėnesį. A. 
Brazauskas ir P. Kravčenka taip pat 
kalbėjo apie sienų režimą. Baltarusija 
pasisako už simbolinę sieną, už tai, 
kad ir lietuviams, vykstantiems į 
Baltarusiją, ir baltarusiams į Lietuvą, 
nereikėtų vizų.

Susitikimo su Prezidentu metu P. 
Kravčenka iškėlė kai kuriuos pagei
davimus dėl švietimo, kultūros ob
jektų. Jis minėjo, kad V. Landsbergis 
ir Baltarusijos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas S. Šuškevičius buvo 
džentelmeniškai susitarę dėl kai 
kurių pastatų Lietuvoje perdavimo 
Baltarusijos kultūros ir švietimo 
įstaigoms, tačiau niekas nepadaryta.

A. Brazauskas kalbėjo apie pasta
tus Baltarusijos lietuvių kultūros ir 
švietimo įstaigoms.

A. Brazauskas atkreipė P. Krav
čenkos dėmesį į ne visai korektišką 
Baltarusijos atstovų pareiškimą Jung
tinėse Tautose, kur Didžioji Lietuvos 
kunigaikštystė sutapatinama su Bal
tarusijos valstybe.

"Mes niekada oficialiai nereiš- 
kėme teritorinių pretenzijų Lietuvai, - 
pasakė žurnalistams P. Kravčenka. - 
Jei kam nors kyla kokių nors abejo
nių, visada būtina orientuotis į Balta
rusijos užsienio reikalų ministerijos 
poziciją“.

ELI

Rugpjūčio pabaigoje Vilniuje, 
prie Nacionalinės M. Mažvydo bib
liotekos fasado suplevėsavo Lietuvos 
Respublikos ir Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos karalys
tės vėliavos. Bibliotekoje buvo orga
nizuota knygų iš Anglijos paroda. 
Joje - 800 knygų, kurių vos keletas 
buvo po porą egzempliorių. Tiesa, 
jos nepigios (minimali kaina 8 USD, 
t.y. apie 30 litų, kitos kainuoja ir virš 
100 litų). Tačiau nemažai žmonių 
vaikščiojo, žiūrinėjo, vartė knygas: 
kas domėjosi medicina, kas matema
tika, psichologija ar sociologija, kiti - 
menu, muzika, kalbomis, geografija, 
biologija etc. Nemažo dėmesio turėjo 
susilaukti biznio bei reklamos kny
gos. Reklamos sritis Lietuvoje dar 
naujovė, todėl kiekvienai firmai, už
siimančiai ja, pravartu būtų turėti 
knygą "Reklamos principai ir prakti
ka“ ("Advertising Principles and 
Practice“, W. Wells, J. Burnett, S. 
Moriarty), gal tada nesiskųstume 
provincialia reklama. Muzikams 
įdomi knyga - "Džiazo stiliai. Istorija 
ir analizė“, nors knygų apie meną, 
pvz., teatrą, kiną, parodoje galėtų bū
ti ir daugiau. Lingvistinių knygų taip 
pat nebuvo gausu. Istorikai (o galbūt 
ir žmonės nesusieti su šia specialybe) 
turėtų susižavėti tokiomis knygomis 
kaip "Pasaulis XX a. Didžiųjų karų ir 
revoliucijų amžius“, "Amerika. Pra
eitis ir dabartis“, "Amerikos nacijos 
istorija“, "Pasaulio istorija“.

Tai tik keletas pavadinimų, kri
tusių į akis. O labiausiai, ką paste
bėjau ir kas sužavėjo parodoje - tai 
knygų poligrafinė kokybė, spalvų 
įvairovė. Apie parodą paprašiau porą 
žodžių tarti Valijoje gyvenantį tauti
etį Eimutį Šovą, firmos "Premierd 
Books Limited“ konsultantą.

- Visada turėjau tą mintį, jog Lie

Tęsiamas 
valstybinio turto 
privatizavimas 

už laisvai 
konvertuojamą 

valiutą
įvedus nacionalinį pinigą - litą’ir 

uždraudus atsiskaitymus užsienio va
liutomis, valstybinio turto privatizavi
mo už ją perspektyvos buvo neaiš
kios.

Lietuvos Vyriausybė nutarė tęsti 
valstybinio turto privatizavimą už lais
vai konvertuojamą valiutą.

Ekonomikos ministerijos privatiza
vimo departamento skyriaus viršinin
kas Arvydas Darulis mano, jog toks 
Vyriausybės sprendimas leidžia užsie
niečiams atvirai, be jokių apribojimų 
ir toliau dalyvauti privatizavime. Vy
riausybė įpareigojo Centrinę privatiza
vimo komisiją patikslinti sąrašą ob
jektų, kuriuos siūloma parduoti už 
tvirtą valiutą. Iki šiol sąraše buvo apie 
100 didelių ir mažų objektų. Dabar ja
me bus paliktos tik tos įmonės, kurios 
galėtų sudominti užsienio investuoto
jus. Pagal Vyriausybės nutarimą Lie
tuvos piliečiai ar firmos už įsigytus 
objektus mokės nacionaline valiuta - 
litais pagal Lietuvos banko nustatytą 
lito ir užsienio valiutos oficialų kursą 
mokėjimo dieną. Užsienio piliečiai ar 
firmos mokės laisvai konvertuojama 
valiuta, jeigu jie atsiskaito per užsie
nio bankus, ir litais - jeigu atsiskaito 
pačioje Lietuvoje. Iki rugsėjo pirmos 
dienos Lietuvoje parduoti 25 nedideli 
objektai už 3 431,89 tūkst. JAV dole
rių bei Klaipėdos tabako fabrikas - už 
10,5 mln. dolerių.

Paskelbtas Vilniaus viešbučio 
"Lietuva“ (70 proc. įstatinio kapitalo) 
privatizavimo konkurso nugalėtojas. 
Tai vokiečių firma "Jacob Gerhardt 
GmbH“, visoje Europoje turinti maiti
nimo ir gėrimų skirstymo kompanijas 
ir siūlanti iš pagrindų atnaujinti vieš
butį. Kol bus pasirašytos pirkimo-par
davimo sutartis, informacija apie san- 

'•'dėrį, įskaitant pirkimo kainą, neskel
biama.

Imkit mane ir skaitykit
tuvai yra svarbu įsiskverbti į Vakarų 
pasaulį. Ar tai būtų mokslo, technolo
gijos, ar meno srityje. Jei pažvelgsime 
į spausdintą žodį anglų kalba, pamaty
sime, kiek naujausių duomenų, įvairių 
žinių visose srityse yra sukaupta. To
dėl svarbu, kad lietuviams ši literatūra 
būtų prieinama. Taip kilo mano susi
domėjimas, susirūpinau, kaip galima 
knygų pristatyti į Lietuvą, pirmiausia - 
universitetams, bibliotekoms. Susipa
žinau su firma "Premiere Books Li
mited“, kuri jau pusantrų metų dirbo 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet be 
ryškaus rezultato. Jie paprašė mano 
patarimo, ir žingsnis po žingsnio orga
nizuota ši paroda. Turiu pasakyti, jog 
tai nėra mano nuolatinis darbas - aš 
esu tik tos firmos konsultantas. Taip 
pat esu siuntęs knygų, kurias suaukojo 
Walijos ir Bristolio universitetai bei 
pavieniai asmenys. Paskutinė tokia 
siunta neseniai pasiekė Klaipėdą, ir 
greitai knygos turėtų patekti į Lietuvos 
universitetus ir institutus bei mokyklą 
Jurbarke.

Šioje parodoje perka daugiausia 
privatūs asmenys. Bet jos tikslas nėra 
pardavimas. Siekiama tokia paroda 
sukelti susidomėjimą ir pavienių žmo
nių, ir organizacijų, vyriausybinių įs
taigų, juolab bibliotekų. Be to, taip 
mūsų firma galėtų gauti duomenų, 
kiek ir kokių knygų reikia Lietuvai. 
Mes bendradarbiaujame ir su Soroso 
fondu. Per jį keli universitetai gaus 
knygų sąrašą, kokios ir bus atgabentos 
jiems. Jei pavyks šitų knygų platini
mas ir pardavimas Lietuvoje, tai mes 
galėsime dalį pelno paaukoti ir įsteigti 
Reference Library - biblioteką, kurioje 
bus po vieną egzempliorių įvairių po
puliarių mokslinių knygų. Taigi idėja 
jau yra. Prieš pusę metų esame patei
kę mokslo tarybai knygų sąrašus-ka- 
talogus. Taryba surašys, kokios kny

’’Svaras“ kviečia keliauti
Neseniai Lietuvos televizijos vie

noje laidoje kalbėta apie kelių šimtų 
mūsų krašto turistinių firmų veiklų. 
Pažymėta, jog tik keturios užsiima ne 
komerciniu, o pramoginiu turizmu. 
Tarp jų - firma "Svaras". Jos vadovas 
- jaunas, energingas, kaip daugelis 
Lietuvos įvairaus biznio žmonių, Regi
mantas Snieška žiūri ne vienkartinio 
pelno, o ilgalaikės veiklos perspekty
vos.

- Ar finuos pavadinimas - pinigas 
"svaras“?

- Ne, jis su pinigais nieko bendro 
neturi. Pavadinimas gimė netikėtai, 
bežiūrint animacinį filmuką apie par
šelį Svarelį. Man nuobodokas gėlių, 
mergaičių vardų pasirinkimas arba 
Baltik su įvairiais priedais...

- Kodėl organizuojate nekomerci
nes keliones?

- Turizmas - pastovus biznis. Žmo
nės keliavo ir keliaus. Pradėjau šį biz
nį kaip daugelis lietuvių. Nuo komer
cijos. Norėjau net turėti maršrutinį au
tobusą į Lenkiją, bet mūsų biurokratai 
šį norą sužlugdė. Mat, reikėjo gauti 
tris parašus - sutikimus iš susisiekimo 
ministerijos, muitinės, autobusų par
ko, kuris norėjo "realizuoti“ mūsų ke
liaujančiųjų kelialapius ir gauti iš mū
sų 10% pelno (!?). Organizavome ma
dingas keliones į Turkiją. Buvom su
manę, kaip kiti, nusigauti į Pekiną. 
Bet Lietuvos avialinijos neturėjo tie
sioginio reiso, o per rusų oro trasas su 
lietuviškais pasais žmonėms daugiau 
rūpesčio. O bet koks vargas žmogui - 
mums nepriimtinas.

Be abejo, neorganizuodami pelnin
gų apsipirkimo išvykų į Arabų Emira- 
tus ar kitur, neįgijame "lengvo“ pelno. 
Tačiau kiekvienas pasirenkame tai, 
kas patinka. Man patinka, kai žmonės 
važiuoja ne uždirbti pinigų, o - išleisti. 
Tačiau žinant, jog pinigai Lietuvoje, 
na, ir svetur, nelengvai uždirbami - 
svarbu organizuoti gerą pramoginį tu
rizmą. Žmonės turi nesigailėti išleistų 
pinigų. Svarbu firmos geras vardas, 
populiarumas. Stengiamės net keis
čiausius norus patenkinti.

- Ką pasiūlytumėte į Lietuvą at

gos yra reikalingos Lietuvai. Knygų 
pasirinkimas didelis - jos skiriamos 
ne tik universitetams ir institutams, 
bet ir darželiams, pradinėms mokyk
loms.

Dabartinė paroda - tik maža dale
lė to, kas yra sukaupta visame pasau
lyje. Kataloguose yra 10 mln. įvai
riausių pavadinimų knygų. Tačiau 
minėtos firmos finansinės galimybės 
neleidžia jų visų pristatyti Lietuvoje - 
todėl reikia sukelti įtakingų žmonių 
susidomėjimą jomis ir įrodyti visuo
menei, jog tokios knygos yra lengvai 
prieinamos. Parodoje yra pigesnių ir 
brangesnių knygų. Žinoma, visoms 
joms yra taikoma nuolaida. Kai ku
rios parduodamos net labai pigiai. Be 
to, tokių knygų, kaip čia, jūs nerasite 
nė viename Vilniaus knygyne. Dalis 
knygų, kurių nepavyks parduoti pa
rodoje (nors, kaip jau minėjau, parda
vimas nėra pagrindinis tikslas), ati
teks M. Mažvydo bibliotekai.

Erika Umbrasaitė 
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

vykstantiems? Ar populiarus "lauki
nis“ turizmas, ar geidaujama ko nors 
panašaus į Las Vegas? •

- Deja, neturim lošimo namų, rule
tės. Bet didmiesčiuose yra neblogų at
rakcionų. Pagal žmonių skonį, pagal 
piniginę... Galite pasirinkti įvairiausių 
kelionių, poilsio variantų: ramaus, in
tensyvaus, elitinio ar pigesnio turisti
nio pobūdžio. Norite - galite susipa
žinti su Lietuvos kultūros paminklais! 
Norite - plaukite upėmis, ežerais, gy
venkite geruose viešbučiuose ar kem
pinguose ir net etnografiniuose kai
muose, kokių Vakarų Europoje nėra. 
Ilsėkitės puikiame mūsų pajūryje, prie 
nuostabių ežerų, miškuose, kur gamta, 
oras švarūs ir ne mažiau puikūs kaip 
Kanadoje. Lietuvoje mėgstamos me
džioklės. Savaitgaliais atvažiuoja vo
kiečių, prancūzų, italų pamedžioti. Juk 
Lietuvoje tai gerokai pigiau nei Afri
kos Safari. Medžioklės gerai pareng
tos. Įvairios: ant arklių, be jų. Užsie
niečiai ypač mėgsta paukščių me
džiokles.

Kas trečiadienį einu į Lietuvos tu
rizmo asociacijos rengiamus pobūvius 
"Lietuvos“ viešbučio seklyčioje, kur 
prie kavos dalykiškai šnekamės apie 
mūsų krašto turizmo perspektyvas su 
kolegomis, įvairiais specialistais, žmo
nėmis, suinteresuotais šiuo bizniu. Tu
rizmas - juk virtinė paslaugų. Nors iš 
kailio išsinenčiau, bet vienas nepajėg
čiau suorganizuoti gero serviso. Pri
klausome vieni nuo kitų. Norim už
dirbti pinigų - turim visi gerai dirbti.

- Tai kokia Jūsų darbo ar biznio 
nuostata, garantijos?

- Viskas - žmogui. Kaip pats norė
čiau, taip kitam siūlau. Norite tumė po 
Lietuvą, videofilmo ar tik vertėjo, pa
lydovo, transporto ar bilieto ir panašiai 
- prašau. Jūsų visi norai bus patenkin
ti. Jūsų paslaugoms mūsų faksas Vil
niuje 627009. Mūsų darbo principai, 
garantijos kaip visame civilizuotame 
pasaulyje.

Nors vasara praėjo, bet ir ruduo 
puikus metas kelionėms Lietuvoje.

Nastazija Keršytė
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DBLS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų DBLS Tarybos bendras suvažiavimas 
įvyks 1993 m. spalio 9 d., šeštadienį, 13 vai. Ukrai
niečių klube, Merridale Street West, Wolverhampton. 
Kviečiami visi Tarybai priklausančių organizacijų, vie
netų ir DBLS skyrių atstovai.

Dr. Antanas Nesavas, Lietuvos Respublikos laikinasis reikalų 
patikėtinis Didžiojoje Britanijoje, maloniai sutiko suvažiavime 
dalyvauti ir tarti žodį.

Po suvažiavimo dalyviams 18 vai. bus suruošta vakarienė.
Pagrindinė suvažiavimo tema - "Ryšiai tarp išeivijos ir 

Lietuvos: tolimesnės perspektyvos“.
Norintys suvažiavimui pasiūlyti rezoliucijų projektus, 

prašomi iš anksto pranešti Tarybos pirmininkui:
K. Baublys,
7 Somerfield Road,
London N4 2JN
Tel. 071 359 3141.
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Redaktorius Mindaugas Milieška

AUKOS SPAUDAI
M. V. Pyschow - 5 sv.
A. Midveris - 15 DM
E. Vainorienė - 2 sv.

Ui aukas nuoširdžiai dėkojame.

WOLVERHAMPTONE
MIRĖ VITAS KLYVYS

1993 m. rugpjūčio 31 d., 18 vai., 
sulaukęs 66 metų, mirė Vitas Kly- 
vys.

Šeštadienį, rugsėjo 18 d. 6.30 vai. vak. 
Boltono Ukrainiečių salėje, 

99 Castle Street, Bolton, Lancashire, 
įvyks Didžiosios Britanijos lietuvių

SĄSKRYDIS - 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

NAUJI 
L’EURQEQS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI

1993 metams ’’Europos lietuvį“ 
užsiprenumeravo Mr. M. V. Pys
chow iš Vokietijos.

PADĖKA
Lietuvos Raudonasis Kry

žius dėkoja, dr. A. Kušliui, gy
venančiam Šveicarijoje, Berno 
mieste, už suorganizuotą hu
manitarinės pagalbos siuntą.

Mirus VITUI KLYVIUI jo sū
nums Algirdui, Kęstučiui ir anū
kams, taip pat jo draugei M. Gri
ffiths, jos sūnums Stuart, Shaun 
ir jų anūkams reiškiame širdingą 
užuojautą.

Wolverhamptono skyrius

A. A. MARIJAI TERESEI 
JAKIMAVIČIENEI tragiškai 
mirus, jos sūnui skautui vyčiui 
Gerardui, anūkams Vytui ir Kris
tinai ir visai šeimai užuojautą 
reiškia

LSS Europos rąjono vadovai, 
skautai ir skautės

NAUJAS TAUTOS 
FONDO

(LITHUANIAN NATIONAL
FOUNDATION, INC.)

RAŠTINĖS
ADRESAS:

351 Highland Boulevard
Brooklyn,
New York 11207-1910,
USA

Tel. (718) 277-0682
Fax. (718) 277-0682

Minėjime paskaitą skaitys dr. A. Nesavas, Lietuvos 
Respublikos laikinasis patikėtinis Didžiojoje Britanijoje.

Programoje dalyvaus žymi Lietuvos solistė sopranas 
Sigutė Trimakaitė ir DBLS ansamblio ’’Gimtinė“ kankli
ninkės. i

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

Įėjimas - 2.50 sv.
Visi tautiečiai yra maloniai kviečiami šiame metiniame 

sąskrydyje gausiai dalyvauti.
Boltono lietuviai ir

DBLS Centro Valdyba

.LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje, 
fe

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
Nottingham - rugsėjo 19 d., 11.15 

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

Bridge Gate.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8*7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems Tra
vel Document arba Certifica
te of Identity vizos išduoda
mos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 10 iki 13 vai., 
trečiadieniais nuo 14 iki 17 
vai.
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Nottingham© DBLS skyrius 
ruošia ekskursiją į metinį 

Didžiosios Britanijos lietuvių sąskrydį -

Tautos šventės minėjimą,
kuris įvyks Boltone, Ukrainiečių salėje, 

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

Tautos šventės minėjime paskaitą skaitys Lietuvos 
Respublikos laikinasis patikėtinis Didžiojoje Britanijoje dr. 
A. Nesavas.

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

Skyriaus valdyba
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Bradfordo Vyties klubas ruošia ekskursiją 
į metini Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąskrydi - Tautos šventės minėjimą, kuris 
ivyks Boltone, Ukrainiečių salėje š. m. 
rugsėjo 18 d., šeštadieni.

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

Vyties klubo valdyba

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

PASAULYJE
Istorinis žydų ir arabų 

susitarimas
Su dideliu entuziazmu pasaulyje 

buvo sutikta Izraelio ir PLO (Palesti
niečių Išsilaisvinimo Organizacijos) 
sutartis. Pagal ją Izraelis leidžia pales
tiniečiams autonomiškai tvarkytis Ga
zos srityje ir Jericho mieste, o palesti
niečiai atsisako terorizmo prieš žydus 
ir pripažįsta teisę Izraeliui turėti savo 
valstybę. Savo ruožtu Izraelis pripa
žino PLO. Iki šiol su šios organizaci
jos atstovais žydams buvo draudžiama 
net susitikti. Dabar gi pradėjo vienas 
su kitu sveikintis ir net pabendrauti. 
Egipto vyriausybė sudarė .sąlygas 
slaptoms deryboms Norvegijoje tarp 
Izraelio užsienio reikalų ministro Shi
mon Peres ir PLO atstovų. Dėl to 
slaptumo kai kas užsigavo, pavyz
džiui, Jordanijos karalius Hussein. Jis 
yra daugiausia susijęs su palestiniečių 
reikalais, nes daug jų gyvena Jordani
jos karalystėje. Nepaisant to, jis atlei
do ir sveikino sutartį, bet tai nenoriai 
padare Libanas, o Sirija žiūri labai šal
tai. PLO vadas Yasser Arafat apvaži
nėjo kitas arabų valstybes ir gavo jų 
vadovų pritarimą tam istoriniam susi
tarimui tarp žydų ir arabų. Norisi tikė
tis, kad ir kitos arabų valstybės dabar 
pripažins Izraelį. Tai iki šiol yra pada
ręs tik vienas Egiptas.

Lenkai seka lietuvių 
pavydžiu

Anglų spaudoje buvo išsakytas 
nusistebėjimas, kad Lenkijoje, kaip 
Lietuvoje, buvę komunistai, persior
ganizavę į kito pavadinimo partiją 
(Demokratinę kairiųjų sąjungą), kyla į 
viršų ir gali laimėti ateinančius rinki
mus. Tai sąlygoja bloga ekonominė 
būklė.

Bosnija ir Somalis - 
JTO kančia

Vienaip ar kitaip JTO yra labai įsi
vėlusi į Bosnijos ir Somalio reikalus ir 
nepajėgia rasti išeities. Štai jau atrodė, 
kad Bosnijoje visos trys konfliktuo
jančios pusės - musulmonai, serbai ir 
chorvatai - susitars, bet staiga atsiran
da koks kabliukas, kuris sugriauna tai
kos planus, o pilietinis karas be susto
jimo vyksta toliau. Paskutinis taikos 
planas irgi pakibo ore. Šį kartą ne vien 
dėl musulmonų užsispyrimo, bet ir dėl 
chorvatų griežtesnių teritorinių reika
lavimų. JTO tai nėra vien autoriteto 
reikalas, bet svarbiausia, piniginis, nes 
kariuomenės laikymas ir humanitari
nės pagalbos finansavimas ten daug 
kainuoja. Kaip pranešama. JTO iždas 
yra pustuštis.

Nesiseka JTO ir Somalyje, kur try
nimasis tarp atskirų kariuomenės kon
tingentų prisideda prie padėties pablo
gėjimo. Tuo, atrodo, naudojasi, vadi
namųjų teroristų vadas generolas Fa
rah Aidid, kuris yra kaltinamas atako
mis prieš JTO karius. Per paskutinį 
antpuolį septyni JTO kariai iš Nigeri
jos buvo nužudyti. Somalis yra buvusi 
Italijos kolonija ir, kaip matyti, italai 
ten yra palankiau vertinami nei kiti. 
Italai net yra įtariami turį slaptą susita
rimą su sukilėliais.

Ukraina atsisako 
atominių ginklų

Dar visai neseniai Ukrainos prezi
dentas Kravčiukas prisiekė pasilaikyti 
turimus atominius ginklus, kas esą 
reikalinga naujos valstybės prestižui. 
Bet atrodo, kad dėl ekonominių sume
timų jis leis Rusijai sunaikinti savo 
atominius ginklus ir parduoda Juodo
sios jūros laivyno savo dalį. Laivyno 
bazė Sevastopolis taps Rusijos miestu 
Ukrainos Krymo pusiasalyje. Dėl lai
vyno kainos dar reikės susitarti, sutar
tis turės būti priimta abiejų valstybių 
parlamentų. Neaišku, ar tai padės Jel
cinui grumtis su savo priešais namie. 
Rusijos parlamentas vėl baugina jį pa
šalinti dar ir už tai. kad jis neteisingai 
suspendavęs savo viceprezidento 
Aleksandro Ruckojaus įgaliojimus, vi
ceprezidentas yra kaltinamas korupci
ja.
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