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įvykiai Lietuvoje

Konstitucinio Teismo 
nutarimas

Išnagrinėjęs pirmąją bylą dėl Sei
mo nutarimo paleisti Vilniaus miesto 
tarybą Lietuvos Konstitucinis Teis
mas pripažino, kad tas nutarimas 
prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinio Teismo sprendimas 
išsiuntinėtas Prezidentui, Vyriausy
bei, Seimo pirmininkui, generali
niam prokurorui, teisingumo minis
trui ir visiems byloje dalyvavusiems 
asmenims.

Seimo nutarimą dėl Vilniaus 
miesto tarybos paleidimo Konstituci
nis Teismas nagrinėjo 1/5 Seimo na
rių, atstovaujančių dešiniajai opozici
jai, prašymu.

Rugsėjo 30 d. Konstitucinis Teis
mas pradės nagrinėti bylą dėl Seimo 
narių grupės prašymo ištirti, ar 1993 
m. birželio 10 d. Seimo protokolinis 
nutarimas, kuriuo buvo atsisakyta 
įrašyti į Seimo sesijos darbų progra
mą klausimą dėl Seimo nario K. Bo
belio įgaliojimų nutraukime, neprieš
tarauja Lietuvos Respublikos Konsti
tucijos 63 straipsnio 6 punktui.

Diplomato iš 
Britanijos viešnagė

Lietuvoje lankėsi Jungtinės Di
džiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės nuolatinis užsienio ir san
draugos reikalų ministro padėjėjas 
bei Karališkosios diplomatinės tar
nybos vadovas Deividas Gilmoras 
(Gillmore). Apie tai pranešė Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos in
formacijos ir spaudos skyrius.

Britų diplomatą priėmė Preziden
tas A. Brazauskas, užsienio reikalų 
ministras P. Gylys. Užsienio reikalų 
ministerijoje P. Gylys ir G. Gilmoras 
pasirašė dvišalę sutartį dėl oro trans
porto.

Svečio iš Didžiosios Britanijos 
iniciatyva įvyko susitikimas su Sei
mo opozicijos lyderiu prof. V. Land
sbergiu. Vietoje planuotų 15 minučių 
susitikimas tęsėsi daugiau kaip va
landą. Kaip pasakė ”EL“ prof. V. 
Landsbergis, tai buvo labai išsamus

Gausią ir neįkainojamai svarbią 
labdaros pagalbą daugeliui Lietu
vos miestelių ir gyvenviečių teikia 
Vokietijos Raudonojo Kryžiaus 
bendrijos, daugybė žmonių.

Nėra abejonės, kad surinkti, su
pakuoti ir atvežti dideles labdaros 
siuntas yra didelis ir sunkus darbas. 
Ir tik pasiaukojančiai dirbančių 
Lietuvos mylėtojų dėka tos siuntos 
nuolatos pasiekia Lietuvos senelių 
ir vaikų namus, ligonių, miestelių 
ir kaimų gyventojus.

Rugsėjo viduryje į Laugalių se
nelių namus (Klaipėdos rajonas) 
Vokietijos Ramsdorfo, Borkeno ir

Dr. Antano Nesavo interviu - 
kitame numeryje

"Visi kalbantys apie tai, kad lietuvių ben
druomenės užsienyje turi kažkokią išskirtinę teisę 
atstovauti diplomatiniu lygiu Lietuvai arba kad bū
tina visais atvejais tartis su konkrečia bendruomenė 
dėl ambasadoriaus paskyrimo arba net skirti 
ambasadorių tik iš bendruomenės tarpo, tegul pasi
domi, kaip skiriami ambasadoriai toje šalyje, kur 
jie gyvena. Tai išimtinė esamos vyriausybės pre
rogatyva, nes diplomatinius santykius užmezga ir 
palaiko valstybės bei vyriausybės, bet ne ben

druomenės “.
Tai Lietuvos Respublikos laikinojo reikalų patikėti

nio Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
karalystėje dr. Antano Nesavo žodžiai iš didelio inter
viu, kurį ”EL“ gavo iš Eltos korespondento Londone 
K. Tamošiūno. Tą interviu paskelbsime kitame nu
meryje, iš jo skaitytojai ne tik daugiau sužinos apie dr. 
A. Nesavą, bet ir jo požiūrį į Lietuvos ir išeivijos san
tykius, perskaitys apie ryšius su lietuvių bendruomene 
Anglijoje, ambasados Londone reikalus ir kt.

Konstitucinio teismo pirmininkas Juozas Žilys.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

ir įdomus pokalbis apie padėtį Baltijos 
regione, Lietuvos tarptautinio saugu
mo problemas, tarptautinių organiza
cijų ir didžiųjų valstybių poziciją Bal
tijos valstybių atžvilgiu.

Lietuvos žydų 
genocido diena

Rugsėjo 23 d. Lietuvoje paminėta 
žydų genocido diena. Vilniuje, Šnipiš
kėse prie Sporto rūmų, buvusių žydų 
kapinių teritorijoje, atidengtas pamin
klinis akmuo, Rūdninkų gatvėje ati
dengtas paminklinis akmuo Vilniaus 
geto atminimui, dabartinėse žydų ka
pinėse Ukmergės gatvėje atidengti geto 
kovotojų - pasipriešinimo dalyvių ant
kapiai. Paneriuose pagerbti čia nužu
dyti septyniasdešimt tūkstančių žydų.

Išvakarėse Przidentas Algirdas 
Brazauskas įteikė Žūvančiųjų gelbėji
mo kryžių didelei grupei Lietuvos 
Respublikos ir užsienio valstybių pi
liečių. Antrojo pasaulinio karo metais 
jie arba jų giminės, artimieji gelbėjo 
Lietuvoje žydus nuo nacių genocido.

Išgelbėtojų vardu padėkos žodį ta
rė menotyrininkas Markas Petuchaus- 
kas ir Kauno žydų bendruomenės pir

Iš Vokietijos - 
keturioliktoji siunta

Bocholto Raudonojo Kryžiaus ben
drijų pastangomis atvežti trys di
džiuliai sunkvežimiai drabužių, 
vaistų, invalidų vežimėlių, medžia
gų. Siunta skirta ne tik Laugalių gy
ventojams, o ir Klaipėdos rajono in
validams bei vargstantiesiems.

Visųjų ir savo vardu norėčiau iš
reikšti gilią ir nuoširdžią padėką 
Ramsdorfo Raudonojo Kryžiaus 
bendrijai ir ponams H. Schepers, G. 
Selting ir R. Borchers-Wies, o taip 
pat lydėjusiems krovini Borkeno 
Raudonojo Kryžiaus darbuotojams 
H. D. Sicking ir S. Block. Ypatin
gai norėčiau padėkoti tautiečiui Sta

mininkas Josifas Tacas. Apdovano
tųjų vardu kalbėjo buvęs Lietuvos 
veterinarijos akademijos darbuotojas 
Antanas Andraitis, kuriam įteiktas 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius.

Žydų genocido 50-ųjų metinių 
proga minėjimas įvyko Vilniaus ope
ros ir baleto teatre.

Kaip vertinami 
politikai?

Viešosios nuomonės tyrimų kom
panija "Baltijos tyrimai“ š. m. rugsė
jo 10-17 d. apklausė 1000 vyresnių 
nei 16 metų Lietuvos žmonių 103 
Lietuvos vietovėse.

Tradicinis klausimas: kaip verti
nami politikai? 1) A. Brazauskas 
(64% apklausųjų vertina teigiamai; 
nuomonės neturi 8%); 2) E. 
Bičkauskas (atitinkamai 59; 29); 3) 
R. Ozolas (48; 28); 4) A. Butkevi
čius (47; 28); 5) K. Antanavičius 
(45; 30); 6) A. Šleževičius (43; 30); 
7) V. Landsbergis (38; 11); 8) A. Sa
kalas (31; 45); 9) Č. Juršėnas (31; 
23); 10) R. Visokavičius (22; 43).

Tuos duomenis paskelbė "Res
publika".

siui Čirpui, kuris yra tų siuntų or
ganizatorius ir įkvėpėjas. Stasio 
Čirpaus pastangomis į Lietuvą jau 
atvežta keturiolika stambių labda-. 
ros siuntų (į Šilutę, Akmenę, 
Gargždus). Ponai Hans-Dieter Sic
king ir Siegfried Block jau ketu
rioliktąjį kartą atvyko su siunto
mis, pats Stasys Čirpus - vienuo
liktąjį kartą.

Teskamba jiems nuolatos Lietu
vos senelių, invalidų ir vargstan
čiųjų padėkos žodžiai.

prof. dr. K. Antanavičius
LR Seimo narys

Medicinos aparatūra iš JAV 
karo pajėgų bazės Anglijoje 

siunčiama į Lietuvą
Britų-Lietuvių pagalbos fondo 

vaikams Lietuvoje komiteto pirmi
ninkė A. Piščikienė ”EL“ pranešė, 
kad JAV vyriausybė paskyrė Lietu
vai įvairios medicinos aparatūros 
labdarą, kurios vertė siekia 1,8 mili
jonus JAV dolerių.

JAV karo pajėgų oro laivyno ba
zei Little Rissington, esančiai Ang

S. Kasparo apsilankymai 
labdaros adresais

Apsilankęs ”EL“ redakcijoje Vil
niuje Stasys Kasparas papasakojo, kad 
kaip Britų-Lietuvių pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje atstovas Šiauliuose 
aplankė respublikinės ligoninės gim
dymo namus. Jiems prieš kiek laiko 
fondas padovanojo inkubatorių netai
ku gimusiems kūdikiams. "Jo man ne
galėjo parodyti, nes inkubatorius tuo 
metu buvo Kaune, - papasakojo S. 
Kasparas. - Jis yra mobilus, su ratais, 
pasirodo, jį naudoja ne tik pati ligoni
nė savo reikmėms, bet taip pat vaikų 
pervežimui iš Šiaulių į Kauno klini
kas.“ S. Kasparas sakė, kad Šiaulių res
publikinės ligoninės vyriausiasis gydy
tojas R. Šaulys prašė dar atsiųsti švirkš
tų ir kitų įvairių reikalingų dalykų.

- Paskui Šiauliuose aplankiau dvi 
kitas vaikų prieglaudas. Viena - "Du 
gaideliai“, joje globojami vaikai, ser
gantys cerebraliniu paralyžiumi. Jiems 
irgi esame padėję. Kita prieglauda - 
"Vilties“ bendrijos. Kaune buvau ypa
tingajame vaikų pensione Vilijampo
lėje, kur yra vaikų su protiniais trūku
mais. Nejauku pasidarė, kai pamačiau 
vieną kambarį su minkštomis sieno
mis, vaikai daužė galvas į jas... Spe
cialios durys, kad neišbėgtų, - ko ne 
kaip kalėjime. Ten yra apie 200 vaikų. 
Problemų apstu. Tokioje įstaigoje psi
chiškai nesveiki vaikai daug sudaužo 
indų, sugadina inventoriaus. Lankiausi 
ir arti Kauno esančioje Kulautuvos tu
berkuliozės sanatorijoje. Buvau liudi
ninkas vieno įvykio, kai sugedo katili
nės šilto vandens siurblys. Nutrūko 
namo apšildymas. Lyg ir maža prob
lema, bet siurblio taisymas kainuoja 
daug (atrodo, 2200 litų).

Būdamas Vilniuje, aplankysiu Ka- 
roliniškių vaikų ugdymo centrą, su 
kuriuo mūsų fondas palaiko ryšius. 
Ketinu nueiti į vaikų ligoninę Vilniu
je, Lakštingalų gatvėje. Noriu aplan
kyti britų Glaxo vaistų firmą, kuri Vil
niuje tik ką atidarė savo atstovybę. 
Noriu išsiaiškinti, gal mes galėtume 
mokėti pinigus firmai Anglijoje, o ji 
pristatytų vaistus mūsų nurodytais 
adresais į globojamas įstaigas. Apskri
tai, vienas iš šios kelionės tikslų ištirti, 
ar, turint galvoje užsienio valiutos ir 
lito keftimo santykį, nebūtų pigiau 
vaistų ir kitą labdarą pirkti čia, Lietu
voje, o ne vežti iš Britanijos. Aiški
nausi galimybes kuriame nors Vil
niaus banke atidaryti Britų-Lietuvių 
pagalbos fondo vaikams Lietuvoje 
labdaros sąskaitą. Galbūt galėtume 
įsteigti savo atstovybę, rasti žmogų, ku
ris, gaudamas mūsų pinigų, pirktų rei
kalingus daiktus iš Glaxo ir kitų firmų, 
rūpintųsi jų pristatymu į vaikų ligo
nines ir kitur,- papasakojo S. Kasparas.

Per pastaruosius 15 mėnesių jis tre
čią kartą atvažiuoja į Lietuvą po 48 
metų pertraukos, kai turėjo iš čia iš
vykti. Jis pasakojo, kad buvo Seime, 
kai ten kalbėjo premjeras. Per pertrau
ką prie jo priėjo Prezidentas A. Bra
zauskas, prisiminęs jų neseną pažintį 
Londone. "Kokias 5 minutes kalbėjo

lijoje, užsidarius visa medicinos 
aparatūra, įskaitant brangius rentge
no aparatus, yra pakuojama ir iš šios 
karinės bazės siunčiama į Lietuvą. 
Šios labdaros išsiuntimu rūpinasi O. 
Grinalauskienė ir M. Avicienas. 
Labdara š. m. spalio mėn. turėtų pa
siekti Lietuvą.

ELI

mės apie sveikatas“, - sakė S. Kaspa
ras. Trumpame pokalbyje nespėjo pri
minti apie išeivijos lietuvių nusivyli
mą dėl pilietybės problemų, bet apie 
tai sakė sutiktiems Seimo nariams.

- Jaučiuosi nuskriaustas, - sako S. 
Kasparas. - Išsaugojau dar ministerio 
Balučio išduotą Lietuvos Respublikos 
piliečio pasą, bet prieš vykdamas į 
Lietuvą turėjau eiti į ambasadą Lon
done, prašyti vizos, važiuoti į gimtinę 
kaip užsienietis. Britų pilietybę pri
ėmiau vien todėl, kad ji man leido 
laisvai važinėti po kitus kraštus. Nors 
Lietuvos pasas kai kuriose valstybėse 
galiojo, bet vis dėlto buvo ir tokių, ku
rios jo nepripažino.

Labiausiai esu nepatenkintas ne dėl 
savęs, bet dėl tų tautiečių, kuriems da
bar daugiau negu 70-80 metų. Nema
žai tokių, kurie gyvendami svetimuo
se kraštuose nepriėmė jokios kitos pi
lietybės, bet neišsaugojo reikalingų 
dokumentų, kad galėtų be problemų 
atstatyti Lietuvos pilietybę. Nori tokio 
amžiaus žmogus atvažiuoti į Lietuvą, 
turi prašyti laikino britų travel doku
mento, už tai mokėti 25 svarus, po to 
gauti vizą. Ar normalu, kad Lietuva 
taip elgiasi su tikrais lietuviais? Gir
dėjau, jog baiminamasi, kad atvykę 
tautiečiai gali išpirkti Lietuvą. Jeigu 
ką nors nupirks - kokį namą ar kitą 
nuosavybę, juk iš Lietuvos neišveš. 
Britanijoje gali būti be jokios piliety
bės, bet jei turi pinigų - pirk ką nori.

Ir dar: užsienio lietuvius labai pik
tina premjero potvarkis dėl muitų 
siuntiniams. Didžiausia nesąmonė: 
žmogus giminei tegali atsiųsti švarką 
be muito (50 dolerių), kelnės jau ap- 
dedamos muitu. Tai turėtų būti kuo 
greičiau panaikinta.

S. Kasparas pasidalino įspūdžiais ir 
apie Popiežiaus vizitą Lietuvoje.

- Kai Jonas Paulius 11 rengėsi at
vykti į Lietuvą, maniau, kad jo buvi
mo metu privažiuos lenkų su savo vė
liavomis ir užgoš lietuvius, ypač 
stengsis parodyti, kad Vilnius yra len
kiškas miestas. Džiaugiuosi, kad toks 
mano galvojimas buvo klaidingas. 
Lenkiškų vėliavų beveik nesimatė. 
Man pasirodė, kad Popiežiaus kelionė 
į Lietuvą buvo labai puiki, tuo labiau, 
kad Šventasis Tėvas visą laiką kalbėjo 
lietuviškai, ir labai gerai. Jis atnešė tą 
dvasią, kurios taip trūksta Lietuvoje 
(taip pat ir mums užsienyje): kaip kal
bama 'Tėve mūsų“ maldoje - ir at
leisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiam savo kaltininkams. Maldo
je taip sakome, bet. atvirai prisipažin
kime, Dievui dažnai meluojama, ne
trūksta keršto, neapykantos. Jeigu Po
piežiaus žodis nepasieks tautiečių šir
džių, sunku tikėtis, kad sutelktomis 
pastangomis galėsime toliau stiprinti 
Valstybę.

Daugiau S. Kasparo įspūdžių iš 
Lietuvos, taip pat jo nuomonė apie 
Lietuvių Namų Londone ir Sodybos 
ateitį - kitame numeryje.

ELR
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Įvykiai Lietuvoje
Nauji ambasadoriai 

Vilniuje
Rugsėjo 20 dieną skiriamuosius 

raštus Prezidentui A. Brazauskui įtei
kė Graikijos Respublikos nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius Ema
nuelis Kalpadakis.

Rugsėjo 21 d. Lietuvos Respubli
kos Prezidentui skiriamuosius raštus 
įteikė Izraelio Respublikos ambasado
rė Tova Hercl. Ji reziduos Rygoje.

Kiek anksčiau, rugsėjo 14 d., Vil
niuje akredituotas Austrijos Federaci
nės Respublikos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius daktaras Fran
cas Šmitas.

Incidentas su 
savanoriais

Rugsėjo 23 d. Seimo posėdyje E. 
Bičkauskas, Seimo pirmininko pava
duotojas, pranešė, kad incidentas su 
Kauno savanoriais, kurie su ginklais 
buvo pasitraukę į mišką, iš esmės 
baigtas, ir politikai, ir teisininkai turės 
padaryti išvadas. Rugsėjo 22 d., po
piet, grupė savanorių paliko laikinąją

Padėtis
Seimo rūmuose ką tiktai buvo pa

sibaigusi Krašto apsaugos ministro 
Audriaus Butkevičiaus spaudos kon
ferencija. Jis pareiškė įteikęs atsista
tydinimo pareiškimą Respublikos 
Prezidentui. Savo pareigų atsisakė 
SKATo štabo viršininkas Jonas Ge
čas. O Seimas pasibumodamas svars
tė eilinius klausimus, dėdamasis tarsi 
nieko Lietuvoje neįvyko. Ar ne bręsta 
įvykiai, panašūs į Čilės? Apie tai 
kalbamės su Lietuvos respublikonų 
partijos pirmininku, buvusiu kandi
datu į Respublikos Prezidentus Kazi
mieru Petraičiu.

- Jūs - kauniškis, žinote daugiau, 
negu aš, Vilniaus žurnalistas. Kas iš 
tikrųjų dedasi Jūsų padangėje? Gal 
ir Vyriausybė, ir Prezidentas, ir Sei
mas turėjo šitaip pasielgti: susipyko 
vyrai su įstatymu, nuo pirmadienio 
dvyliktos valandos atsidūrė už įstaty
mo ribos, tegu gyvena sau...

- Padėtis nėra tokia paprasta, kaip 
Tamsta išdėstei. Manau, suprantate - 
vyrai ginkluoti. Už jų nugaros kažkas 
stovi, tampo juos už virvutės. To 
"kažkas“ niekas nenori įvardinti, bijo, 
nenori konfrontacijos, ir jeigu absoliu
čiai nieko nebus daroma - gali pradėti 
vystytis įvykiai, kurių nebus įmanoma 
suvaldyti, gali atsirasti naujų lyderių, o 
ko gero - visai ne lyderių, netikrų pra
našų...

- O gal Lietuvai šito reikia? Gal 
jau atėjo toks laikas, kaip ir kitose 
buvusiose imperijos šalyse?

”EL“ metinės Vilniuje

Susitikimo metu.

Kaip jau rašėme, sukako metai, 
kai "Europos lietuvis“ pradėtas 
spausdinti Vilniuje. Ta proga redak
cijos kolektyvas susitiko su ”EL“ bi
čiuliais, padėjusiais savaitraščiui at
vykti į Lietuvą ir čia įsikurti. Susi
rinkusiems buvo padėkota už pagal
bą ir dėmesį ”EL“, trumpai priminta 
savaitraščio istorija, pasidalinta min
timis apie ateitį. Artimiausių metų 
tikslas - padidinti laikraščio prenu
meratorių skaičių ir Lietuvoje, ir už

stovyklavietę ir grįžo į Kauną. Tiesa, 
čia vėlai vakare apskrities teritorinės 
gynybos štabe įvyko konfliktas, sava
noriai nuginklavo apsaugą, nutraukė 
telefoninę liniją, blokavo radijo stotį. 
Konfliktą pavyko sureguliuoti.

Savanorių išėjimas į mišką ir jų 
reikalavimai Prezidentui, Seimui, Na
cionaliniam saugumo komitetui (dėl 
socialinių garantijų savanoriškajai 
krašto apsaugos tarnybai; kad būtų nu
traukta šmeižikiška propaganda prieš 
savanorius per radiją ir televiziją; 
krašto apsaugos ministerijai nustatyti 
biudžetą, ne mažesnį kaip vidaus rei
kalų ministerijai; SKAT panaudoti ko
vai su nusikalstamumu ir kt.) sukėlė 
nemažą įtampą krašte. Visos politinės 
jėgos pasisakė už incidento suregulia
vimą be prievartos panaudojimo. Bu
vo sukurta parlamentinė pasitikėjimo 
grupė, kuri vedė derybas su savano
riais miške.

Spaudos konferencijoje Krašto ap
saugos ministras A. Butkevičius teigė, 
jog tai nėra maištas ar sukilimas, bet, 
jo nuomone, gerai suplanuota politinė 
provokacija. Pasak jo, šitokio masto 
provokacijai buvo seniai ir sistemingai

nepaprasta, bet išeitis yra
- Šito nereikia, bet tai gali atsirasti. 

Tai būtų mūsų visų nelaimė, ne tiktai 
valdančiajai partijai, ne tiktai opozici
jai. Juk šitiek skaudulių. Ir votis gali 
plyšti, kaip plyšo Gruzijoj, Azerbai
džane, Armėnijoj.

Žmonės, kūne sėja vėją, nepagal
voja, kad pjaus audrą, kuri nušluos ir 
kaltus, ir nekaltus.

- Ir ką reiktų daryti?
- Jau reikėjo daryti... Piketai su ka

tilais prie Seimo rūmų buvo ne šiaip 
sau. Sausio įvykiai irgi šitaip prasi
dėjo. Keptuvėm ir šaukštais skambi
nant. O baigėsi lavonais, tankų šū
viais. Šaudė rusai. Dabar gali pradėti 
šaudyti savi. Kad šito neįvyktų, reikia 
nedelsiant gerinti pensininkų, kitų so
cialiai remtinų žmonių padėtį, kelti vi
sos tautos pragyvenimo lygį.

- Kaip?
- Netikiu, kad nieko negalima pa

daryti. Yra milijonierių, yra biznierų. 
Juk juos toji banga nušluos! Jau šian
dien, žiūrėkit, kai kas bijo rodyti pini
gus: girdi, ateis socializmas, viską 
konfiskuos, ir nebeperka aukcionuose 
pastatų. Baimė! Ir dar kartą baimė! O 
dar tie vyrai miške. Pergyvenom po
karį - žinom, ką reiškia šautuvas pra
radusių viltį žmonių rankose. Ir kaž
kieno kurstomų žmonių.

Noriu doros teisėsaugos, doro tei
singumo. Noriu Vyriausybės rimto 
darbo, o ne kalbų. Matome: kraštas 
nevaldomas. Įstatymai sau, gyvenimas 
sau. Tiesiog gatvėse nusikaltėlių už

sienyje. Todėl svarbus ”EL“ kūrybi
nis augimas. Viena iš strateginių te
mų, kurią plėtos savaitraštis, - Lietu
vos ėjimas į Europą su visomis tei
giamybėmis ir neigiamybėmis. Ak
tualu užsiimti reklamos organizavi
mu, nes tai padėtų siekti leidinio eko
nominio savarankiškumo, gyvybiškai 
būtino ”EL“ įsitvirtinimui Lietuvoje. 
Jeigu tai pavyks, skaitančiajai visuo
menei pritarus, ”EL“ galėtų būti pra
dėtas leisti du kartus per savaitę da- 

ruošiamasi - skleisti gandai apie gali
mus perversmus, apie SKAT kaip ga
limą perversmo organizatorių. Ir vie
nos, ir kitos politinės jėgos nuolat vei
kė karines struktūras ir ypač SKAT. 
Poliarizacija karinėse struktūrose, mi
nistro žodžiais tariant, pagimdė jose 
nepasitenkinimą ir leido daryti įtaką 
žmonėms, siekiantiems ne pagerinti 
padėtį gynybos sistemoje, o gana toli
mų politinių tikslų.

A. Butkevičius įteikė Prezidentui 
atsistatydinimo pareiškimą. Valstybės 
vadovas įgaliojo A. Butkevičių toliau 
eiti savo pareigas ir pažadėjo jo prašy
mą svarstyti artimiausiu metu. Iš 
SKAT štabo viršininko pareigų atsi
statydino pulk. J. Gečas, protestuoda
mas prieš tuos, kurie bando savano
rius įtraukti į politiką.

Seimo opozicijos atstovo A. Kubi
liaus nuomone, savanorių sugrįžimas 
iš miško - tik pirmasis konflikto 
sprendimo etapas. Antrasis būsiąs su
dėtingesnis, kai teks tęsėti visus Prezi
dento, premjero, Seimo komisijos pa
žadus. Jo nuomone, toje istorijoje nėra 
jokios provokacijos, tai ilgai bren
dusių SKAT problemų rezultatas.

puolami ir šaudomi žmonės, netgi kitų 
valstybių piliečiai. Gyventi darosi pa
vojinga. Seimas neveiksnus. Toks Sei
mas turi būti paleistas, nedelsiant skel
biami nauji rinkimai.

- Ir kas ateis?
- Turi ateiti trečioji jėga.
- Kuri miške?
- Ne, toks atėjimas būtų nesuderi

namas su demokratija. Tauta turi 
spręsti per rinkimus. Mano nuomone, 
visuomenė laukia trečiosios jėgos su
siformavimo, nes nusivylusi Seimu - 
ir pozicija (LDDP), ir opozicija (Tė
vynės Santara), jo patvirtinta vyriau
sybė. Trečioji jėga - tai vidurio, nuo
saikiosios partijos, kurios per praėju
sius rinkimus nepateko į Seimą - mū
sų, respublikonų, tautininkų, žaliųjų, 
taip pat demokratų, kai kurie politi
niai nuosaikūs patriotiniai judėjimai. 
Beje, pernai respublikonų partijos re
gistracija sąmoningai, antiįstaty- 
miškai buvo panaikinta todėl, kad 
mes negalėtume dalyvauti rinkimuo
se ir nesudarytume konkurencijos 
tuometinei dešiniųjų jėgų koalicijai. 
Kairieji irgi į mus žiūrėjo kreivai, nes 
mūsų pozicija nuo jų skiriasi kaip 
diena nuo nakties.

Ko bijau? Kad politikų ir kitų vėja- 
vaikiškumu, tokiais incidentais kaip 
savanorių išėjimas į mišką nepasinau
dotų mūsų priešai. Čia didžiausias pa
vojus Lietuvai. O gal šito kai kas ir 
nori? Todėl, Tauta, budėk!

Kalbėjosi Adolfas Strakšys

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Suvenyrinė lėkštė, redakcijos 
kolektyvo padovanota VL Dargini.

bartinės (8 psl.), o gal ir didesnės 
apimties, o ateityje - įrašytas į Lietu
voje leidžiamų dienraščių sąrašą.

”EL“ autorius, poetas Petras Keido- 
šius perskaitė pluoštą linksmų dvieilių. 
Štai vienas jų: "Jei nelauki iš niekur 
lauktuvių, lauk "Europos lietuvio“.

Tramdomi nusikaltėliai
Iki šių metų rugsėjo 13 dienos, 

naudojantis Prevencinio sulai
kymo įstatymu, Lietuvoje sulaiky
ta 132 asmenų, jiems iškelta 13 
baudžiamųjų bylų. Dar 111 as
menų sulaikyti iš karto taikant 
baudžiamojo proceso normas. 
Tuos faktus praneša "Respubli
ka“ 09 21, spausdindama interviu 
su vienu iš Prevencinio sulaiky
mo įstatymo autorių, Seimo pir
mininko pavaduotoju Egidijumi 
Bičkausku.

"Padėtis iš tiesų stabilizuojama, - 
sako E. Bičkauskas. - Mes kiekvieną 
savaitę susipažįstame su policijos ir 
prokuratūros veiklos rezultatais, tie
siogiai bendraujame su provincijos 
atstovais, taip pat su žmonėmis, ku
rie buvo nusikaltėlių terorizuojami. 
Aš sutinku, kad kol kas labiausiai pa
liestos nusikalstamų bendrijų "vyk
domosios“ grandys. Iki šiol tik ne
daugeliu atvejų "užkabintos“ rimtos 
asmenybės, kurių dauguma mums 
pažįstamos. Viskam savas laikas“.

"Manau, jog pastaruoju metu tam 
tikra prasme buvo iškilęs rimtas pa
vojus dėl pačios valstybės ateities... 
organizuotų nusikaltėlių grupės ėmė 
konkuruoti su valstybe dėl įtakos. 
Norisi tikėtis, kad šį pavojų valdžios 
koridoriuose suprato aiškiai. Valdžią 
reikia įgyvendinti, o ne vaidinti“.

’’Nusivylę ir užguiti“

- taip vadinasi Roberto Grike- 
vičiaus publikacija Lietuvos inva
lidų draugijos savaitraštyje "Bi
čiulystė“ (Nr. 38) apie rugsėjo 
10-ąją Vilniuje, netoli Seimo rū
mų įvykusį pensininkų, invalidų, 
ligotų žmonių, atvykusių iš įvairių 
šalies vietų, protesto mitingą.

Šakių rajono Kidulių invalidų 
klubo "Dalia“ vadovė Danutė Aukš- 
tikalnienė mitinge kalbėjo: "Respu
blikos Vyriausybė turi suprasti: kol 
invalidai ir pensininkai negaus tiek 
lėšų, kiek reikia normaliam pragyve
nimui, tol pas mus bus vargšų ir 
skurdžių. Rodos, tiek nedaug tereikia 
- pačiam ponui Šleževičiui su 60 litų 
pragyventi nors vieną mėnesį... Aš 
sutinku jį nusivežti į Šakių rajoną ir

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

rinkose nuo 1993 m. rugsėjo 23 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.4472 Latvijos latai 6.8848
Australijos doleriai 2.7763 100 Lenkijos zlotų 0.0219
Austrijos šilingai 0.3701 Norvegijos kronos 0.5967
100 Baltarusijos rublių 0.2125 Olandijos guldenai 2.3189
Belgijos frankai 0.1222 Prancūzijos frankai 0.7492
Čekijos kronos 0.1467 100 Rusijos rublių* 0.4102
Danijos kronos 0.6390 SDR 6.0490
ECU 4.9568 Singapūro doleriai 2.6651
Estijos kronos 0.3311 Suomijos markės 0.7160
Ispanijos pesetos 0.0326 Švedijos kronos 0.5164
100 Italijos lirų 0.2693 Šveicarijos frankai 2.9936
Japonijos jenos 0.0401 100 Ukrainos karbovancų 0.0712
JAV doleriai 4.2500 Vengrijos forintai 0.0455
Kanados doleriai 3.2185 Vokietijos markės 2.6053

*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.

Rugsėjo 23 d. komerciniai bankai už vieną JAV dolerį mokėjo po 
4,10-4,25 Lt, pardavė po 4,25-4,50 Lt, Vokietijos markes pirko po 2,45- 
2,60 Lt, pardavė po 2,63-2,80 Lt.

Laikinasis Lietuvos banko vadovas J. Sinkevičius pranešė, kad banko 
valdyba svarstė, kaip tobulinti oficialaus lito ir užsienio valiutų kurso 
nustatymo metodiką. Jo nuomone, galbūt bankui pavyks išlaikyti lito ir 
dolerio santykį nuo 4,1:1 iki 4,3:1.

Laikinasis banko valdytojas pranešė, kad nauji popieriniai 1, 2 ir 5 
litų banknotai greičiausiai bus paleisti apyvarton kiek vėliau, ne rugsėjo 
pabaigoje - spalio pradžioje, kaip žadėta anksčiau. Jo žodžiais, bando
mosios šių pinigų siuntos yra nekokybiškos, ir bankas turi pretenzijų jų 
gamintojams. Naujus litus gamina dvi firmos - "U.S. Banknote 
Corporation", spausdinusi pirmuosius litus, ir kita, kurios banko valdy
tojas neįvardijo.

parodyti, kaip invalidai guli išpuvu
siose lovose, o šeimos globėjai neturi 
už ką nupirkti palų, skalbimo prie
monių, net maisto, kai žmogus užsi
daręs tarp keturių kambario sienų ne
turi televizoriaus, skalbimo mašinos, 
šaldytuvo..."

V. Petkevičius skiriasi su 
’’valdančiąja“ partija
Apie tai Seimo LDDP frakci

jos narys, rašytojas Vytautas 
Petkevičius praneša ciklo "Ma
žasis prisipažinimas“ pirmojoje 
dalyje, kuri išspausdinta "Opozi
cijos“ savaitraštyje (N r. 27).

V. Petkevičius kritiškai vertina 
LDDP valdymo rezultatus, "...darbo 
žmogus, balsavęs už LDDP, mels: 
tesėkit savo žodį ir apsimokėkit už 
veltui paimtus produktus, būkit žmo
nės, nebekelkit miestuose duonutės 
kainos!.. Tačiau vargu kas pasikeis, 
nes dabar valdžion patekę žmonės 
jau nebe tie, ir "valdančioji“ partija 
nebe ta. Girdi, aplinkybės pasikeitė, 
todėl pasikeitė ir mūsų politika. "Aš 
nematau esminio skirtumo tarp 
LDDP ir Sąjūdžio“, - tvirtina buvęs 
mūsų lyderis, taip staiga ir netikėtai 
atsivertęs į tikrąjį tikėjimą... O ką da
ryti tiems, kurie tą skirtumą mato?“

Menas ir verslas

- III dalių pokalbio tokia tema 
aprašymas skelbiamas "Litera
tūros ir meno“ savaitraštyje.

Vytautas Kubilius (Nr. 38) sako: 
"Šiuo metu valstybės rankose tebėra 
apie 70 % nacionalinės ekonomikos, 
tad išlieka ir jos didžiulė pareiga kul
tūrai, kuri turėtų atgaivinti ag
resyvios bolševizmo ideologijos su
naikintą lietuvio dvasinį pasaulį, grą
žinti žmogui dvasios pilnatvę ir vi
dinę pusiausvyrą nesibaigiančių kri
zių laikotarpiu. Šiais metais Lietuva 
iš visų Pabaltijo kraštų turi mažiau
sią biudžetą kultūrai. Gal todėl, kad 
pirmiausia ieškoma naudos, o ne iš
minties, mums taip nesiseka tvarkyti 
ir žlungančios ekonomikos. ... Ir 
jeigu valstybė šiuo metu negali išlai
kyti visų kultūros institucijų, ji bent 
privalėtų jas kredituoti didžiausio pa
lankumo sąlygomis“.
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IŠ
Vakaras, į kurį pakvietė Rašytojų 

sąjungos klubas, turėjo būti liūdnas: 
laukė atsisveikinimas su draugu, 
nuostabiu žmogumi, kolega, su ku
riuo, kaip sakoma, ne vienas pūdas 
druskos suvalgytas. Jo knygos nar
dindavo skaitytoją į turtingą, įdomų, 
nuostabą žadinantį Lietuvos žydų 
pasaulį, autoriaus dėka tokį artimą ir 
pažįstamą lietuviui, amžius gyvenu
siam ir gyvenančiam greta. Su Lietu
va atsisveikina žmogus, kurio giminė 
per 220 metų giliai įaugo į Lietuvos 
visumą, įjos miestų ir miestelių pei
zažą, į varganą amatininkų - gatvės 
grindikų, smulkių prekijų, kurpių ir 
siuvėjų - buitį. Mus nuo vaikystės ly
dėjo silkius Kušlius - spalvingas 
vaikščiojantis prekijas, be kurio nega
lima įsivaizduoti mūsų senojo kaimo.

Tačiau atsisveikinantis, nors ir 
liūdnokas, kartais vos ašaras tram
dantis, neleido nei liūdėti, nei kartu 
verkti. Vakaras, pradėtas ramiu, rim
tu, vaizdžių ir turiningu, gal kiek ne
tikėtu žodžiu, žaižaravo šmaikščio
mis replikomis, reprizomis, epigra
momis, anekdotais, istorijomis, ro
dos, tik ką išplaukusiomis iš Šolem 
Aleichemo plunksnos. Arba iš Gri
gorijaus Kanovičiaus. Ir nieko nuos
tabaus - tas išvykstantis ir atsisveiki
nantis ir buvo Grigorijus Kanovičius.

Jis - išimtinis reiškinys lietuvių li
teratūroje. Žydas, rašantis rusiškai, 
šakotu ąžuolu įaugo į lietuvių groži
nę raštiją. 1955 m. pasveikinęs skai
tytojus eilėraščių rinkiniu ’’Labas ry
tas“, G. Kanovičius diena po dienos 
džiugino juos naujais romanais, apy
sakomis, pjesėmis, kino scenarijais. 
Be to, jis į rusų kalbą išvertė įžymius 
B. Sruogos, J. Paukštelio, T. Tilvy
čio, J. Grušo, J. Avyžiaus, V. Bub
nio, M. Sluckio, A. Baltrūno ir kitų 
savo kolegų kūrinius.

G. Kanovičius kalbėjo, kad jo 
dabartinis jausmas - tai liūdesys su 
viltimi. Tai liūdnas, lemtingas atsi
sveikinimas su tėvų žeme, su protė
vių kapais, o viltis, kad saitai su Lie
tuva niekados nenutrūks. Čia lieka jo 
knygos - garsiau ar pašnibždomis 
pripažintos, daugiau ar mažiau skai
tytojų mylimos. Du sūnūs, anksčiau 
išvykę į Izraelį, yra baigę lietuvišką 
mokyklą, vedę lietuvaites. Jie su sa
vo vaikais, rašytojo anūkais ir bus tas 
tiltas tarp gimtojo krašto ir šalies, ku
ri neseniai tapo jų namais. Turint 
šiek tiek dolerių, dabar Tel Avivas 
Vilniui ranka pasiekiamas - tik trys 
su puse valandos kelio. Išvažiuoti - 
laisvas žingsnis laisvame pasauly.

Kaimiškos duonos riekė
Vaikas, nusitvėręs juodos duonos 

riekę, šlamščia ją dideliais kąsniais, 
net ausys viena prie kitos glaudžiasi. 
Skanumas neapsakomas. Duona tirp
sta burnoje, svaigina jos sotis. Bai
giasi pertrauka, tiktai pamokos pra
džioje liežuvis dar krapštinėja duo
nos įkritas iš tarpdančių.

Prasideda literatūros pamoka. 
Mokytojas pasakoja "Žemės maitin
tojos“ siužetą, nes chrestomatijų dar 
niekas neišspausdino, o miestelio 
bibliotekoje tėra tik du romano eg
zemplioriai, ir jų visiems, aišku, ne
pakanka. Klasėje ne tiek daug knygų 
rijikų. Jos skaitomos ilgai ir lėtai. Ra
miai kalba mokytojas. įtaigiai kuria 
vaizdą po vaizdo, pacituoja vieną ki
tą sakinį. O duona vis dar kvepia, 
klasėje vis dar tvyro švelnūs ir sotūs 
kvapsniai. Mokytojas pasitaiso aki
nius, stipriai nusitveria kreidos gaba
lą ir ima rašyti lentoje sinonimus, 
kurie sužėri spalvomis ir kalba, pasa
koja, porina, šneka. Mokytojas pa
prašo juos įsidėmėti, nekomentuoda
mas jų prasmės. Aišku ir be komen
tarų. Po to tekstai apie romaną. 
Reikšmė, veikėjai, kompozicija, sti
lius, kalba. Savo užrašus vis pailius
truoju portretais, piešiniais, orna
mentais, nes mano užrašai - tai mano 
knyga, vadovėlis, chrestomatija. Juos

namų į namus

Jo, jo vaikų ir anūkų vardų niekas ne
išbrauks iš Vilniaus metraščių, jis - ti
kisi - liks čia su savo skaitytojais. G. 
Kanovičius niekados nesigynė savo 
tautybės, nebijojo, kaip daug kas anais 
nelaisvės metais, prisipažinti esąs žy
das. Žydas savo gyvenimo būdu, savo 
dvasia, savo tautos tradicijomis. Tuo 
jis didžiavosi, dainavo savo tautos da
lią. Jis pabrėžė, kad šįkart jis tik antrą 
kartą kalba taip sunkiai. Pirmąkart tai 
buvo atsisveikinant su sūnumis, kai jie 
vyko į Izraelį. Jam nepaprastai sunku 
skirtis su Lietuvos žeme, kur ilsisi jo 
protėviai, su jos medžiais ir paukščiais, 
sujos dabartiniais vargais ir rūpesčiais.

Su didžia meile ir pagarba rašyto
jas prisiminė Popiežiaus Jono Pau
liaus II Ganytojišką kelionę po Lietu
vą, išmintingus šito didelio Žmogaus 
ir Mąstytojo, šito didžiojo Lenko žo
džius, kviečiančius maldai, vienybei ir 
susikaupimui, dvasiniam atsinaujini
mui ir kūrybai. Tomis dienomis, klau
sydamas gilios ir visiems suprantamos 
Katalikų Bažnyčios vadovo kalbų, ir 
jis jautėsi esąs katalikas. Tokių žodžių 
negali neišgirsti suskaldyta ir sukiršin
ta lietuvių tauta. Jeigu neišgirs - jos 
laukia liūdna, o gal ir tragiška dalia. Ir 
nė viena tauta negalės gyventi atskirai, 
viena sau, nepaisydama ir negirdėda
ma savo kaimynų. Ir neturi laukti, kad 
kaimynas pasidarytų geresnis, pats tu
ri tobulėti.

Dalindamasis planais ir užmojais, 
rašytojas reiškė viltį, kad jam pavyks 

Kultūros darbuotojo
reikia saugoti, spalvotu popieriumi ap
lenkti.

Ir štai po trisdešimt aštuonerių me
tų vėl tie patys užrašai mano rankose. 
Keista, bet vėl pakvipo kaimiška duo
na. Kiekvienas puslapis skleidžia vis 
kitonišką kvapą. Tai su rūgštele, tai su 
duonkubilio tvoskesiu, tai su kopūstla
pio gora. Užrašų puslapiai pageltę, 
tekstas rašalu rašytas. Čia dėmelė, o 
čia kreivokas sakinys, ten P. Cvirkos 
portretas, aprėmintas juodais rėme
liais, o ten sinonimų sąrašas. Kaimo 
vaikams nereikia pasakoti, kodėl že
mė yra visų maitintoja. Tiktai mama 
kartą visai netikėtai paklausė, kodėl 
Cvirka taip anksti mirė. Žinojau, kad 
mirė 1947 metais, kai Gulbinų kaime 
aidėjo priešvakario šūviai, bet kodėl 
rašytojas mirė taip anksti, aš tuomet 
dar nežinojau. Nežinau ir dabar, o si
nonimus juodoje lentoje surašė litera
tūros mokytojas Jonas Ančerys.

Šilalės krašto koplytėlės
Kelio dulkės sėda ant pakelės krū- 

mojų, o mašinos palikta dulkių juosta 
tysta, gvelbsta, sklaidosi, lenda pake
leiviui į akis, spraudžiasi už apykak
lės. Rimantas Dichavičius su fotoapa
ratu ir Alfonsas Judžentis (jau velio
nis) su storu bloknotu užantyje dairosi 
pro mašinėlės langus ir vis tarsteli - 
nepravažiuokime. Ir kaip tu, žmogau, 

užbaigti sumanytąją Sagą apie Lie
tuvos žydus. Trūksta dar trijų roma
nų. Be to, jis sieksiąs likti Lietuvos 
Respublikos piliečiu, išvyksta į Iz
raelį su Lietuvos rašytojų sąjungos 
bilietu, ko negalėjo padaryti nei G. 
Ošerovičius, nei 1. Meras.

Vakarą vedęs kritikas P. Bražė
nas, rašytojai J. Avyžius, V. Bub
nys, V. Dautartas, A. Laurinčiukas, 
J. Mikelinskas, kino režisierius A. 
Grikevičius, prisimindami linksmus 
ir liūdnus jų draugystės epizodus, dė
kojo už tvirtą kūrybinę ir žmogiškąją 
draugystę, linkėjo išvykstančiam ko
legai stiprios sveikatos, kūrybinės 
sėkmės, ištikimybės abiems na
mams. Poetas A. Baltakis pasiguodė, 
kad atsisveikindamas su Griša Kano
vičium jis netenka savo žydo, kuris 
reikalingas kiekvienam lietuviui.

Susitikimui baigiantis G. Kanovi
čius pasirašinėjo dar šiltą, Rašytojų 
sąjungos leidyklos tik ką išleistą jo 
romaną ’’Nenusigręžki nuo mirties“.

G. Kanovičius sakėsi, kad kol kas 
keičia tik namus, kad jis nenutraukia 
ryšių su gimtine, vadinasi, jis bus su 
mumis, mes ir toliau skaitysime jo 
puikias ir įdomias knygas, jo spal
vingą sagą apie Lietuvos žydus.

Sėkmės tau, mielas Grigorijau! 
Tegu ir naujieji Tavo namai būna 
tokie svetingi ir kūrybingi!

Petras Keidošius 
Algirdo Sabaliausko (ELTA) 

nuotr.

pravažiuosi, kai žinoma kiekviena tro
ba ir kelio vingis, kai beveik žinai, 
kiek ir kokių medžių pakelėje auga - 
nuo Šilalės iki Upynos.

Kiek natūralaus grožio pietvakarių 
žemaičių priekalnėse, Akmenos ir Jū
ros vingių šlaitų išlinkose. Bėga vieš
kelis, palikdamas dulkių kilimą. O pa
kelėje stovi koplytėlės. Vienos tupi 
ant pakilumėlės, kitos dairosi iš tvar
kingų sodybų darželių, trečios išdidin- 
gai stovi kryžkelėse, laukdamos praei
vio. Mažytės koplytėlės, pritvirtintos 
prie medžio arba aukštyn pakeltos ant 
ąžuolinio stiebo. Žiūri, tupi, dairosi, 
primindamos dievdirbių sąmonės ir 
darbščių rankų kūrinį.

Kodėl nėra prie šių dirbinių užrašo, 
įrašo, prierašo? Kas jūs, jau bevar
džiais tampantys dievdirbiai, medžio 
drožėjai, staliai, skulptoriai? Jūsų jau 
seniai nėra, bet paliko sielos kertelėse 
sušildytas jausmas, sudvasintas gyve
nimas, sutaurintas būvis.

Fotografuok, Rimantai, eskizuok 
savo grafikos sąsiuvinyje liniją, silue
tą, užrašinėk, Alfonsai, sutikto žmo
gaus pasakojimą, dėkis atmintin jo at
minties liekanėles, saugok savo krai
čio skrynelėje neužrakinęs ir vis pada
lindamas sukaupti kitiems. Laikraščio, 
žurnalo puslapiuose. O Tavęs, Alfon
sai, jau seniai nėra tarp mūsų, tu jau 
anose dausose su spindinčių akių kait-

Anotacija
Knyga apie lietuvių 

žurnalų istoriją
Vytas Urbonas. Lietuvių žurna

las: nuo pirmojo numerio iki šių die
nų. Taip vadinasi "Vorutos“ leidyklos 
išleista 178 psl. (151. lankų) knyga.

Jos pradžioje sužinome, jog pir
muoju lietuvių periodiniu leidiniu yra 
laikomas 1823-1825 m. gotišku šriftu 
spausdintas žurnalinio pobūdžio leidi
nys ’’Nusidavimai Dievo karalystėje“. 
Reikia pastebėti, jog pirmasis lietuvių 
laikraštis "Lietuvvininkų Prietelis“ pa
sirodė vėliau - 1849 m. Spausdintų 
laikraščių ir žurnalų leidyba Europoje 
pradėta XVII a. pradžioje. Štai pirma
sis spausdintas laikraštis Vokietijoje 
išleistas 1609 m., Nyderlanduose - 
1616 m., Anglijoje - 1622 m., Prancū
zijoje -1631 m., Italijoje - 1645 m. 
Lenkijoje pirmasis laikraštis išėjo vo
kiečių kalba Gdanske 1619 m. Estai 
gimtąja kalba pirmąjį periodinį leidinį 
skaitė 1766 m., latviai - 1768 m. Lie
tuvoje pirmuoju periodiniu leidiniu 
buvo lenkų kalba 1759 ar 1760 m. iš
leistas "Kurjer Litewski“. Lietuvoje 
politinės ir ekonominės sąlygos perio
diniams leidiniams buvo ne tokios pa
lankios. Jos dar pasunkėjo po 1863 m. 
sukilimo. Palankesnė situacija buvo 
Mažojoje Lietuvoje ir Prūsijoje, kur 
dienos šviesą išvydo minėti "Nusida
vimai Dievo karalystėje“ (Karaliau
čiuje) ir Didžiajai Lietuvai skirta gar
sioji "Aušra“ (1883 m.). XX amžiaus 
pradžioje po spaudos draudimo panai
kinimo prasideda lietuvių žurnalų sis
temos formavimasis. Žurnalus leidžia 
besikuriančios partijos, draugijos,

Atsiusta paminėti

’’Laiškai I
Tėvų Jėzuitų Chicagoje leidžiamo 

religinės ir tautinės kultūros žurnalo 
’’Laiškai lietuviams“ š. m. liepos-rug
pjūčio mėn. dvigubame numeryje ra
šoma apie tradicinę redakcijos meti
nę šventę, kurios svarbiausias tikslas 
buvo konkurso premijų įteikimas lai
mėtojams. Spausdinami konkurse su
augusiųjų ir jaunimo grupėse pirmą
sias premijas laimėję A. Kamantie- 
nės ir V. Narauskaitės rašiniai. Pra
nešama, kad šventėje buvo pagerbtas 
ir "Laiškų lietuviams“ redaktorius 
Juozas Vaišnys, SJ, šiais metais 
švenčiantis savo kunigystės auksinį 
jubiliejų.

Šiame numeryje skelbiami straip
sniai: V. Bagdanavičiaus, MIC - 
"Truputis filosofijos apie kunigą“, 
sės. A. Andzevičiūtės - "Evangelija -

užrašai
ra ir pažvalėjusia kalba tą vėlyvo pa
vasario popietę Upynos vieškelyje.

Kai saulė dar ne žilpino, o malo
niai šildė, kai rugys jau buvo aukštai 
pakilęs, kai vieversys čiureno, barsty
damas į žemę savo trelių skambalė
lius, koplytėlės, vėjo ir lietaus nuvar
gintos, laukė gerų rankų šilumos, glo
bos, tikėjosi, kad piktosios jėgos nebe
drums ramybės. Stovi jos parimusios, 
sukaupusios dvasios sakramentus, 
kuriuose suspindi neužmaršties žo
džiai, suplasnoja gerumo spalvos.

’’...liepa šalia kelio“
Pokario garsai iki šiol aidi atmin

ties kertelėse. Jie turi didžiulę prasmę, 
nes išsaugojo istorijos detales ir užfik
savo sąmonėje tragiškiausius lietuvių 
tautos įvykius, suvoktus betarpiškai. 
Viena, tai didelis dvasios turtas, o an
tra, kiekviena istorinė atmintis turi 
ateities perspektyvą.

Pokario kaimas atlaikė visas fizi
nes ir ekonomines negalias, išliko gy
vas ir išsaugojo savą etninę savastį. 
Tiesa, kaimas nustojo dainuoti. Prie
varta ir brutalumas, kultūros svetim
kūniai ir primestas pseudošvietėjiškas 
mokymo modelis neleido kaimui tęsti 
pačių gražiausių bendravimo tradicijų, 
kurios formavosi ir glūdinosi šimt
mečiais iki deimantinio blizgulio. 
Vien Užgavėnių, Joninių ir Kūčių 

moksliniai kolektyvai. Žurnalinių leidi
nių svarba buvo neįkainojama formuo
jantis lietuvių tautinei savimonei. Tad 
nenuostabu, kad jie įvairiaspalve (po
litine prasme) ir įvairiarūše palete pra
žydo 1918-1940 m. Nemažai leidinių 
dėl įvairių priežasčių ėjo neilgą laiką.

Nepriklausomoje Lietuvoje žurna
lai, kaip ir laikraščiai bei savaitraščiai, 
tapo aktyviais politinio, socialinio, 
ekonominio bei kultūrinio gyvenimo 
dalyviais.

Deja, 1940 m. ant raudonarmiečių 
durtuvų į valdžią atėjusi komunistinė 
valdžia pradėjo uždarinėti iki tol leis
tus žurnalus. Knygos skyriuje "Oku
pacijos ir aneksijos metais“ apžvelgia
mi tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje leisti 
žurnalai. Sovietinėje Lietuvoje dau
giau žurnalų ir žurnalo tipo leidinių 
pradėta leisti 1959-1965 m.

Nesenos praeities leidiniai aprašyti 
skyriuje "Atgavus laisvę ir nepriklau
somybę“.

Svarbus knygos bruožas - enciklo- 
pediškumas. Skaitytojui susiorientuoti 
padės priedai - lentelės. Jose pateikta 
žurnalų ir žurnalinių leidinių klasifika
cija, rūšys (moksliniai, specialieji, lite
ratūriniai, universalūs ir 1.1.). Žurnalai 
taip pat suskirstyti pagal veiklos ir 
ūkio šakas. V. Urbono knygoje yra 
leidinių rodyklė, literatūros sąrašas, iš
vados lietuvių ir anglų kalbomis.

Be to, leidinys iliustruotas nuotrau
komis, kai kurių knygoje minėtų leidi
nių viršelių vaizdais.

Stanislovas Buchaveckas

ietuviams“
geroji naujiena Lietuvai“, Kazimiero 
J. Ambraso, SJ - "Pora žodžių apie 
žmoniškumą“, Lacrimos eilėraščiai 
"Pajūrio pasakos“. Yra įdomių žinu
čių iš Tėvynės, J. Vaišnio, SJ, tvarko
mas kalbos skyrelis, linksmų juokų.

”EL“ redakcija gavo ir "Laiškų 
lietuviams“ rugsėjo mėn. numerį. Tę
siami keli straipsnių ciklai, pradėti 
ankstesniame numeryje, spausdina
mas A. Guščiaus pokalbis su prel. K. 
Vasiliausku "Narcisizmas mums bu
vo svetimas“, žurnalas iliustruotas 
Popiežiaus nuotraukomis jo apsilan
kymo proga Lietuvoje.

Adresas:
2345 VV. 56 th Street, Chicago, 

IL 60636-1098 TeL (312) 737-8400.
Metinė prenumerata -15 doL, 

atskiras numeris -1,50 doL

apeigos ko vertos. Kaimo kultūra 
akivaizdžiai primityvėjo ir prastėjo.

Pakilus atgimimo bangai, vėl su
skambo garsioji pokario rezistentų 
daina "Palinko liepa šalia kelio“. 
Gaila, kad nežinomas tas eiliuotojas, 
tikras liaudies dainius, ir tas muzikos 
kūrėjas, tikras tautosakos pratęsėjas, 
- dainos autoriai. Dainoje skausmas 
ir tikėjimas išreikštas pačiais papras
čiausiais įvaizdžiais. Tai širdies dai
na.

Kultūroje išsaugojama visa, kas 
savita, kas atliepia to meto nuotaikas. 
Nėra tragiškesnio laikotarpio, kaip 
aštuonerių metų partizanų epopėja, 
nusinešusi į kapus apie trisdešimt 
tūkstančių gyvybių. Ta epopėja - tai 
tūkstančiai partizanų dainų paprasto
mis melodijomis ir dar paprastesniais 
tekstais, kurie širdimi ir krauju 
mums, gyviesiems, kalba apie di
džiąją istorijos tiesą, dešimtmečiais 
slėptą, apie epochą, kai ilgam nutilo 
lietuviškos dainos. Jos glaudėsi, gū
žėsi, šalo, bet išliko. Kaip išliko ir 
tauta, nepardavusi savo idealų, neiš
rovusi visų kultūros daigų ir iki galo 
dar neišmindžiusi tos kultūros žel
menų. Po šaltos žiemos jie visuomet 
atsigauna.

Tęsinys. Pradžia Nr. 37

Aleksandras Šidlauskas
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Olandijos LB pirmininkas Romas Sinius su žmona Karia lankėsi 
Utenoje ir Vilniuje. Jie abu taip pat užsiima labdara. Vilniaus ligoninei 
ponai Siniai atvežė vaistų, o spalio mėn. žada grįžti ir Utenos senelių bei 
našlaičių namams atvežti 5 lovas, rūbų, apavo, maisto, vaikams žaislų.

Atsibusk, Nalšios Žeme!
Mieli mano broliai ir sesės, geros 

valios tėviškėnai iš Guntauninkų, Ru- 
belnykų, Jurgeliškės, Pabradės, Čiulė- 
nų, Didžiasalio, Ignalinos ar Zarasų, 
Mielagėnų, Garšvinės, Juršėnų, Adu
tiškio, Švenčionėlių, Rieškutėnų ar 
Prienų, ar kitų kaimų, viensėdžių, 
miestelių. Lietuva atgimsta, laisvėja, 
valosi, atkunta. Jau prasitrynusi akis 
bando žvelgti į tolį ir kurti savo toli
mesnės raidos ir gyvenimo viziją. Per
mainos, kurių taip laukdavo prispausti 
ruso, lenko ar vokiečio mūsų tėvai ir 
seneliai, jau prasidėjo. Dabar turime 
didžiausią galimybę ištiesinti savąjį 
stuburą nuo kitataučių išnaudotojų, 
demagogų ar tiesiog kolonizatorių 
naštos. "Švenčionijos“ klubo, ’’Vilni
jos“ draugijos vardu kviečiu savuo
sius brolius, prietelius burtis, tartis, 
veikti lietuvybės labui. Šis kvietimas 
visų pirma adresuotas mūsų mokyto
jams, dvasininkams, gydytojams, 
miestelių, kaimų specialistams, turin
tiems laisvos visuomenės ir valstybės 
sampratą. Ne tiek jau svarbu mūsų 
skirtingi požiūriai dėl politikos ir ki
tais klausimais. Juk turint gerą valią, 
visuomet juos galima suderinti, su
rasti kompromisą, kokie šakoti mes 
bebūtume. Tikiu, kad visi mes, kaip 
sakytų Aristotelis, supratingieji, no
rime savo kraštui klestėjimo, ge
rovės, teisingo kelio (nes valstybė be 
teisingumo, kaip teigė T. Akvinietis, 
tai niekšų gauja).

Kur mes begyventume, tolimojoje 
Adelaidėje ar Melburne, Kalifornijoje 
ar Čikagoje, Toronte, Vilniuje, Kaune, 
Kėdainiuose ar kur nors kitur, visi tu
rime didžiai prasmingą tikslą - atkurti 
sudarkytą, iškreiptą, subjaurotą, slin
kusią į nutautėjimo ir išnykimo katilą 
tautos dvasią. Tai ne gąsdinimas, bau
ginimas, o grasi ateitis, jei mes nesu
voksime savosios situacijos.

Žinia, tėviškė - mūsų tikrieji namai, 
į kuriuos sugrįžta pasiklydę sūnūs ir 
dukros. Namuose žmogus jaučiasi ra
mus, užtikrintas. Jis čia pailsi, niekur 
nebando sprukti, nors gal kartais su il
gesiu žvelgia į tolimų kelionių trauki
nius, lėktuvus. Tik būdamas tėviškėje, 
jis išgyvena savąją istoriją ir likimą, 
sėkmes ir nesėkmes, meilę ir draugys
tę, neapykantą ir skausmą, giliau pa- 
’aučia giluminę savo kelionės prasmę.

ikroje tėviškėje - namuose - žmogus 

jaučiasi kaip žuvis vandenyje, paukštis 
padangėje, žvėris miške. Būdami na
muose, mes pailsime, atsipalaiduojame 
nuo kasdienybės rūpesčių ir toliau žen
giame nelengvu gyvenimo keliu.

Daugelis iš mūsų, gyvendami prie
vartinėje, vergiškoje ir durtuvais at
neštoje santvarkoje, nesijautėme nei 
laisvi, nei patenkinti, išskyrus bene 
tuos, kurie gyvenimą vertina tik pilvo 
masteliu.

Mielieji Nalšios žemės žmonės, iš
prusę ir supratingieji, visi, kurie myli
me savo gimtinę, klonius, giraites, 
ežerėlius, upelius, vešlias sodybas, pil
nus žiedų darželius, nusimeskime abe
jingumo, tūnojimo savyje skraistę ir 
mėginkime patys, visi drauge ieškoti 
išeities. Dabar, kaip niekados, atsirado 
galimybė mūsų krašte autentiškai 
reikštis lituanistinei dvasiai, ilgus am
žius teriotai, niekintai, stelbtai.

Kaip savo laiku ne kartą priminda
vo mūsų tautos patriarchas J. Basana
vičius, mes nieko nepuolame, o tik gi
namės, t. y., siekiame savo namuose 
būti namiškiais, saugome savąją kalbą 
nuo užterštumo, rūpinamės išsaugoti 
istorinį paveldą, gaivinti lietuvybės 
dvasią. Mes neieškome, kur geriau. 
Mums geriausia - savo tėviškėje. Mes 
sieksime atkurti visa tai, kas priklauso 
mūsų tautai. Šiame atkūrimo ir atgi
mimo vyksme šimtus kartų galėtų ak
tyviau ir efektyviau veikti pedagogai, 
dvasiškiai, gydytojai, studentai, moks
leiviai.

Šiuo atveju būtų pravartu prisimin
ti kita proga pasakytas dr. J. Girniaus 
mintis. ’Turtėjome daiktais, bet patys 
blankėjome, užmiršdami, kad žmogiš
koji didybė remiasi ne egoistiniu užsi
darymu kasdieniniuose rūpesčiuose, o 
tuo dvasiniu atvirumu, kuris žmogų 
veda į kitus žmones ir tuo pačiu į ben
druomeninius rūpesčius. Tautinis mū
sų nykimas visų pirma atspindi dvasi
nį mūsų nykimą. Todėl žadinti tautinę 
mūsų gyvybę visų pirma reikalauja 
žadinti dvasinę mūsų gyvybę.“

Mums, ’’Švenčionijos“ klubo žmo
nėms, labai skaudu ir liūdna, matant ir 
šiandien Lietuvoje "seną tvarką“ ir 
daug senų ’’tvarkdarių“. Bet turime 
būti optimistais: jeigu būsime aktyvūs, 
supratingi, reikalai krašte gerės.

Nikodemas Juršėnas 
"Švenčionijos” klubo pirmininkas

Dr. Jonui Norkaičiui - 65 metai
Negalima tylomis praeiti pro dr. 

Jono Norkaičio 65-ąją sukaktį, kurią 
jis atšventė š. m. rugsėjo 26 d. Tai vie
nas Vokietijos iškiliųjų lietuvių, daug 
nusipelnęs lietuvybei. Tai nėra įpras
tinė pagyra, neatsakingai sviedžiama 
draugui sulaukus vyresnio amžiaus. 
Girti dr. Joną Norkaitį yra už daug ką. 
Šitai galėtų parodyti jau keli faktai 
apie jo gyvenimą.

Jis gimė Kaune. Tėvas - aukštas 
tarpukario Lietuvos pareigūnas: pre
kybos ir ekonominio departamento di
rektorius finansų ir užsienio reikalų 
ministerijose. Gimnazijos mokslą Jo
nas Norkaitis išėjo Lietuvoj ir Vokieti
joj. Pokaryje studijavo Tiubingeno 
universitete filosofiją, ten gavo dakta
ro laipsnį (1956). Netrukus tame pa
čiame universitete įsigijo ekonomikos 
fakulteto diplomą. Kurį laiką studija
vo ir Strasbouro universitete. Didelė 
retenybė būti kartu filosofijos daktaru 
ir diplomuotu ekonomistu. Tiesa, su
kaktuvininkas po studijų tesivertė eko
nomikos srityje, nuo filosofijos nuto
lo: įsitraukė į vokiečių ekonominį gy
venimą, tapo žymios vokiečių firmos 
Bosch tarnautoju.

Betgi jis kartu liko ir veikliu lietu
viu: visuomenininku ir kultūrininku. 
Žinoma, jis tapo kultūrininku ne ta 
prasme, kad būtų kultūrą kūręs, o ta, 
kad tapo kultūringas. Jo butas pri
kimštas knygų, daugiausia lietuviškų, 
jis prenumeruoja kone visus žymiau

Nuomonės
Būtinai reikia tęsti 

Lietuviškųjų studijų savaites
Jubiliejinė, 40-oji Europos Lietu

viškųjų studijų savaitė įvyko rugpjū
čio 1-8 dienomis St. Ulrich namuose 
Augsburge, Vokietijoje. Man teko da
lyvauti. Esu labai dėkingas, kad turė
jau progą vėl bendrauti su senais drau
gais, užmegzti ryšius su naujais pažįs
tamais ir girdėti įdomias paskaitas su 
diskusijomis.

Paskutinė paskaitų diena buvo ski
rta studijų savaičių likimui. Daktaras 
Kajetonas Čeginskas (ilgus metus dir
bęs "Laisvosios Europos“ radijo stoty
je Miunchene, dabar gyvenąs Šveica
rijoje) skaitė kruopščiai paruoštą pa
skaitą tema ”40 savaičių ir kas po to“. 
Tai buvo pasisakymai dėl savaičių is
torijos vystymosi, taip pat žvilgsnis į 
ateitį. Mielas prelegentas minėjo daug 
įdomių dalykų apie savaičių iniciato
rius, kurių tarpe jau mirę profesoriai 
Zenonas Ivinskis, Jonas Grinius ir An
tanas Maceina. Ateičiai gerbiamas 
daktaras pasiūlė keturis variantus: 1) 
visiškai nutraukti savaites; 2) perkelti į 
Lietuvą; 3) reformuoti organizaciją; 
4) tęsti kaip buvo.

Jeigu man kaip kitataučiui būtų leis
ta trumpai pareikšti savo nuomonę, pa
brėžčiau, kad pirmas variantas yra blo
giausias. Nematau jokios priežasties 
dabar pabaigti keturiasdešimties metų 
vaisingą tradiciją. Savaičių prasmė bu
vo ir yra analizuoti kultūros įnašą tauti
niame gyvenime. Jeigu šita tradicija 
būtų nutraukta dabar, toks žingsnis tu
rėtų būti interpretuotas kaip ženklas, 
kad kultūrinis gyvenimas pralaimėjo ir 
toliau neturi prasmės. Priešingai, mano 
galva, ateities problemos aplamai bus 
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sius išeivijos ir Lietuvos laikraščius, 
jis dažnas koncertų lankytojas, pasižy
mįs aukšta muzikine kultūra. Visa tai 
reikia suminėti, nes mūsų praktinių 
mokslų inteligentija tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje savo dvasine kultūra 
dažniausiai yra labai žemo lygio. Su
kaktuvininkas - šviesi išimtis.

Sakiau, kad dr. J. Norkaitis yra ir 
visuomenininkas. Studijuodamas įsto
jo Tiubingene į ateitininkus, padėjo at
kurti jų organizaciją pokario Vokieti
joje. Buvo Vokietijos Lietuvių ben
druomenės tarybos narys, Stuttgarto 
lietuvių bendruomenės pirmininkas. 
Jau keliasdešimt metų dirba Vasario 
16 gimnazijos kuratorijoj, ilgesnį laiką 
jai pirmininkavo. Europos Lietuviškų
jų studijų savaitės neapsiėjo be Nor
kaičio paskaitų ekonominiais klausi
mais, nes jis uolus savaičių dalyvis, jų 
moderatorius ir organizatorius. Dideli 
Norkaičio nuopelnai palaikant santy
kius su vokiečiais: jau keliasdešimt 
metų jis dirba Vokiečių-Baltų draugi
joj, būdamas Vokiečių-Lietuvių pada
linio pirmininkas.

V. Natkevičius
Vokietija

"Europos lietuvio” redakcija irgi 
sveikina dr. J. Norkaitį gražios su
kakties proga, linki sveikatos, sėkmės 
visuose darbuose. Dr. J. Norkaitis ne 
vienerius metus yra ”EL“ skaitytojas 
ir bičiulis, rūpinasi mūsų reikalais, 
už tai mes jam nuoširdžiai dėkingi.

milžiniškos, ir šiame kontekste studijų 
savaitės atliks svarbią rolę.

Nors pirmas variantas yra, mano 
nuomone, atmestinas, visiškai nesiūly
čiau priimti antrą, trečią arba ketvirtą. 
Man atrodo, kad geriausias būdas yra 
tęsti darbą naujomis aplinkybėmis.

Studijų savaitės turi atspindėti nau
ją Lietuvos poziciją dabartiniame pa
saulyje. Daug kalbama apie Europą ir 
faktą, kad Lietuva niekada nenustojo 
būti jos dalimi. Tai tiesa. Bet taip pat 
tiesa, kad Europa dabar nėra tokia, ko
kia ji buvo 1940-ais metais, kai Lietu
va nustojo būti nepriklausoma. Vėl 
laisva ir nepriklausoma Lietuva priva
lo rasti savo vietą naujoje Europoje.

Nesvarbu, ar studijų savaitės orga
nizuojamos Vokietijoje, Anglijoje, ar, 
jei tai praktiškai įmanoma, Lietuvoje. 
Pagal bendrą pavadinimą Europos 
Lietuviškųjų studijų savaitės turėtų 
būti organizuojamos Europoje. Bet 
man atrodo, kad šitame kontekste yra 
reikalinga absoliučiai nauja koncepci
ja. Europa yra dabar pirmiausia geo
grafinis terminas. Kokia šio termino 
politinė arba kultūrinė prasmė, yra gan 
neaišku. Būtų daug geriau kalbėti apie 
Studijų savaites pasauliniame kontek
ste. Europos naują sąvoką visi priva
lome aptarti ir ištirti.

Bet vienas dalykas yra aiškus: Eu
ropa ir pasaulis laukia visų tautų kul
tūrinio bendradarbiavimo. Todėl saky
čiau: būtinai tęskite Studijų savaites. 
Tai bus ne tik Lietuvos, bet viso pa
saulio labui.

Alfred Bammesberger
Vokietija
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Popiežiaus kalba susitikime su diplomatiniu korpusu 
apaštalinėje Nunciatūroje Vilniuje

Ekscelencijos, Ponios, Ponai,
Esu laimingas, galėdamas Jus pri

imti apaštališkosios Nunciatūros 
būstinėje Lietuvoje. Dėkoju Jūsų de
kanui monsinjorui Chustui Muljorui 
Garsijai už žodžius, kuriuos jis man 
tani Jūsų vardu. Jis išreiškė Jūsų rū
pestį padėti tautai, kuri pradeda iš 
naujo gyventi pagaliau atgauta lais
ve, Jūsų bendrą troškimą skatinti 
tarptautinį dialogą. Juk kalbama apie 
taiką pasaulyje ir konkrečiai Baltijos 
regione. Atvykęs jau turėjau progos 
pasakyti, kad jaučiu didelį džiaugs
mą būti ant šios žemės. Tai, kad šios 
pastoralinės kelionės metu aš galiu 
susitikti su Lietuvos valdžios ir tau
tos atstovais, reiškia, kad yra užver
čiamas dramatiškasis regiono istori
jos puslapis.

Nuo šiol Europa nebėra radikaliai 
padalinta antagonistinių ideologijų: ji 
eina tautų bendradarbiavimo keliu. 
Tai ilgas, daug kantrybės reikalau
jantis darbas, kurį turi dirbti visos že
myne gyvenančios tautos. Šios tau
tos turi vėl atnaujinti brolybės ir soli
darumo ryšius, kad išnyktų ankstes
niais periodais susikaupęs apmaudas.

Suprantu, kad kalbu diplomatų 
grupei, kurią vienareikšmiškai gali
ma laikyti pionieriais. Vilniuje, sosti
nėje, jūs esate vieni iš pirmųjų Lietu
vos ir visų Baltijos tautų atgimimo 
liudytojų. Jūs esate kvalifikuoti nau
jos situacijos stebėtojai. Ši naujoji si
tuacija buvo sukurta turtingos istori
jos ir kultūros regione, ji leidžia čia 
įsitvirtinti demokratijai. Akredituoti 
Lietuvoje, jūs esate patys pirmieji šių 
įvykių gilios reikšmės ir žmogiškų 
bei socialinių pasekmių vertintojai.

Beveik pusę amžiaus Lietuva ir 
kitos dvi Baltijos tautos, taip pat dau
gybė kitų valstybių kentė marksistinį 
režimą ir slapčia puoselėjo savo na
cionalinį identitetą bei politinę nepri
klausomybę. Centralizuota valdžia 
vykdė stiprios priespaudos politiką 
bei neapsakomai varžė asmenis ir 
tautas. Vos tik 1918 m. pasaulis pra
dėjo atsigauti nuo pirmojo kruvino ir 
destruktyvaus sprogimo, daugybė 
Europos politikų, užuot atidavę jėgas 
taikos kūrimui, nesiliovė mąstę vien 
nacionalinių interesų ir karo, ideolo
ginės valdžios ir socialinės prievartos 
sąvokomis. Tai vedė į ’’slaptus pak
tus“ bei gėdingas sąjungas, o kartu - 
ir į naują ginkluotą susidūrimą, kuris 
ištrynė iš žemėlapio ištisas tautas. 
Tikras kataklizmas užgriuvo ir pen
ketą ilgų dešimtmečių ženklino Rytų 
pasaulį.

Istorijos pamokyta, diplomatija 
nuo šiol iš visų jėgų turi remti politi
nį dialogą tarp tautų politinių jėgų, 
kurios siekia savo teisėtos vienybės 
ir savarankiškumo. Diplomatija turi 
daryti viską, kad visiškai išnyktų bet 
kada galintys išdygti nesantaikos 
daigai. Aš gerai žinau, kad siaurų in
teresų našta dar sunki ir kad dar di
delė prievartos pagunda. Tačiau dip
lomatija, ištikima tautų evoliucijai ir

gerbianti asmens orumą, gali paska
tinti arba pati pasiūlyti iniciatyvas, ku
rios dabartinėje situacijoje būtų svari 
parama Lietuvai ir kitoms Baltijos 
valstybėms. Tarptautinės visuomenės 
pareiga - sudaryti sąlygas demokratiš
kai gyventi valstybėse, atsisveikinan
čiose su totalitarizmu. Tik toks gyve
nimas leidžia realizuoti teisėtus žmo
nių ir tautų siekius patiems tvarkytis. 
Demokratija reikalauja ilgo ir kantraus 
mokymosi bei brandos, jai būtina pa
rama valstybių, jau seniai praktikuo
jančių šią valdymo formą, kuri į vi
suomeninį gyvenimą įtraukia visus pi
liečius.

Nacijos atmintyje turi išlikti neigia
mi kai kurių praeities diplomatinių są
jungų rezultatai. Didžiųjų valstybių in
teresai niekada neturi priversti mažos 
valstybės tapti svetimos galios satelitu 
arba atimti iš laisvos tautos valią pa
čiai nuspręsti savo bendrą likimą. Di
džiosios valstybės neturi teisės ant 
mažos valstybės piliečių užkrauti sun
kų svetimųjų jungą. Kiekviena valsty
bė, ginanti savo suverenumą, turi ginti 
ir kitų tautų nepriklausomybę. Tik ši
taip visas žemynas gali sulaukti ir sa
vo politinio stabilumo bei demokratijų 
sustiprėjimo, ir taikos tarp visų žmo
nių bei tautų.

Perėjusi daugybę praėjusių metų 
sukrėtimų, Lietuva tampa valstybe - 
simboliu, kuris ragina derybų keliu 
ieškoti išeities iš visų žemyną dras
kančių konfliktų.

Šiandienos kontekste diplomatija 
yra pašaukta įgyvendinti naujas for
mas; ji įgyja naujus tikslus, iš kurių 
tautos, atgavusios laisvę, daug tikisi. 
Diplomatinėms misijoms iškyla viena 
iš svarbiausių užduočių - sukurti sąly
gas deryboms, kad sumažėtų susidūri
mų galimybė tarp kultūrinių, etninių 
bei religinių bendruomenių, plėstųsi 
bendradarbiavimas tarp valstybių, bū
tų labiau gerbiamas žmogaus orumas 
ir sustiprėtų taika. Turėdami galvoje 
praeitį, kuri stipriai paženklino žmo
nes, tautas ir institucijas, ir kurią tenka 
pamažu prisiminti ir peržengti, turime 
būti išradingi. Visa, kas žadina žmo

nių tarpusavio pasitikėjimą ir viltį, 
ryškėjančius po daugelio tamsos me
tų, yra tas fermentas, kuris skatina 
konstruktyvius santykius ir tarp tautų. 
Iš tiesų nei tauta, nei nacija negali su
klestėti, jei visos dabartinės jėgos ne
susitelks tarnauti nacionalinei ir tarp
tautinei žmonių bendrijai.

Daugelio sunkumų sprendimas rei
kalauja pagalbos, kurią tarptautinė vi
suomenė turėtų paskubėti suteikti. Iš 
tiesų, lokaliniu ir regioniniu požiūriu 
solidarumas yra pagrindinė priemonė 
sukurti humanišką bendriją ir vienoje, 
ir daugelyje valstybių. Rytų Europa 
dabar yra kelyje į vienybę, ji tuo gerai 
pasinaudojo kitą dieną po paskutinio 
ją paženklinusio mirtino konflikto. Jos 
didžiulė parama prisidėjo ir prie da
bartinio mums visiems džiugaus įvy
kio.

Bet kokia pagalba - žmonių darbas, 
techninis bendradarbiavimas, drąsios 
finansinės investicijos - pirmiausia turi 
tarnauti lietuviams, padėti jiems spręs
ti problemas. Diplomatija negali ne
kreipti dėmesio į nacionalinius intere
sus. Vilniuje, kaip ir bet kuriame Že
mės taške, turi būti ginama bendroji 
žmogiškumo koncepcija - tai koncep
cija, be kurios dvišalės ir daugiašalės 
derybos gali prarasti prasmę.

Manau, kad mūsų amžininkai pir
miausia kreipia savo pastangas iš tiesų 
teisinga linkme - žmogaus teisių api
brėžimui ir gynimui. Juk negalima 
kalbėti apie tikruosius nacijų intere
sus, galvojant vien apie politinę strate
giją ir ekonominę plėtrą. Nauja pasau
lio tvarka, kurios šalininkai už daugia
lypių politinių ir ekonominių modelių 
įžvelgia socialinę vienybę, negali rea
lizuotis negerbiant pirmaeilių teisės, 
taikos ir žmogiškojo orumo vertybių. 
Neišvengiamas nacionalinis atgimi
mas neturi padaryti žalos esminėms 
žmogiškosioms vertybėms. O, kad 
daugiau niekada žmonės ir tautos nei
tų viena prieš kitą! Kiekvieną kartą, 
kai kyla konfliktas, yra sudarkomas ir 
kenčia visas pasaulis.

Šalys, visų pirma, yra žmonių ben
drijos, susidedančios iš moterų ir vyrų. 

kurie gyvena, mąsto, meldžiasi ir dir
ba kartu pagal laisvai priimtus įstaty
mus ir kuriems neatimamas teises ir 
pareigas natūraliai suteikia pati pri
gimtis. Tarptautinio gyvenimo pagrin
dų pagrindas yra žmogaus teisės, iš 
kurių esminės yra teisė oriai gyventi ir 
išgyventi, sąžinės ir religijos laisvė, 
taip pat teisė sukurti šeimą - pagrindi
nę visuomenės ląstelę ir visuomeninio 
gyvenimo variklį. Kiti tarptautinio gy
venimo aspektai gali įgyti savo tikrąją 
reikšmę tik gerbiant šias laisves. Geo
politika, ekonominiai ir finansiniai 
mainai, kultūrų dialogas be žmogiško
jo matmens būtų ribojami vien tik in
teresų logikos, kuri niekada nebuvo 
nutolusi nuo jėgos logikos.

Jums kalbantis Popiežius yra šian
dieninio pasaulio realybės liudytojas. 
Turėjau progų, taip pat ir laimę ke
liauti kaip taikos piligrimas. Aš skel
biu krikščioniškąjį tikėjimą: jis sutei
kia pilnutinę prasmę egzistencijai ir 
skatina kurti tokią visuomenę, kurioje 
kiekvienas rastų savo vietą. Savo ke
lionių po pasaulį ir susitikimų su skir
tingoms klasėms priklausančiais ir 
skirtingas pareigas užimančiais žmo
nėmis metu aš galėjau konstatuoti 
įvairias žmonių, ir ypač jaunų europie
čių, aspiracijas. Vis trumpėjant atstu
mams, pasaulis tampa arba norėtų tap
ti pasauliu, kuriame ryšiai darosi vis 
stipresni. Nepaisant kai kurių negau
sių grupių, bemaž visų šalių jaunoji 
karta trokšta gyventi tokioje visuome
nėje, kokioje visi žmonės būtų solida
rūs ir kurtų sociumą, galintį peržengti 
valstybių sienas bei lingvistinius, kul
tūrinius ir religinius baijerus. Šiuo po
žiūriu kultūriniai mainai ir turizmas 
skatina tarpusavio pažinimą ir yra ge
ra proga žmonių kontaktams ir dvasi
niam turtėjimui.

Tačiau dėl pražūtingų ideologinių 
konfliktų arba, priešingai, dėl taikos, 
kurią puoselėja kai kurios šalys, emi
gracija pasiekė niekada iki šiol nere
gėtą mastą. Tarptautinis dialogas da
rosi itin svarbus, kad kiekvienas galė
tų surasti žemės, kur įsikurti, kad pats 
apsirūpintų maistu ir pajėgtų išmaitinti 
savuosius. Jeigu iš arčiau paanalizuo- 
sihie šiuolaikinio pasaulio tarpusavio 
priklausomybės kompleksiškus duo
menis, šiame regione turi būti ypatin
gai pabrėžiamas vienas elementas: bu
vusi imperialistinė politika ir buvęs et
ninis, ideologinis ir religinis fanatiz
mas kasdien tampa vis labiau ana- 
chronistiški.

Tuo metu, kai visiškai pasmerkia
mas karas - taip pat ir ekonominis bei 
komercinis karas, vien tik dialogas ir 
derybos yra tinkamas žmogaus veiki
mo būdas sprendžiant pereinant iš už
sienio okupuotos valstybės statuso į 
visišką nacionalinę nepriklausomybę 
ir tarpusavio pripažinimą, dalijantis 
regiono turtus, sprendžiant žmonių ir 
materialinių vertybių judėjimo klausi
mus bei etnines, kultūrines ir religines 
problemas.

Baltijos valstybės sudaro mikro

kosmą, kuriame aiškiai matyti išky
lančios aktualiausios problemos, ta
čiau čia gali išaušti ir sprendimų auš
ra. Šalia lietuvių, latvių ir estų ben
druomenių - tikrai tokštančių taikos 
ir nacionalinės nepriklausomybės, 
kurių joms taip trūko, - gyvena ir ki
tos čia gimusios kaimyninių valsty
bių bendruomenės. Jų buvimas liu
dija apie ilgų istoriją, kurios tenka 
paisyti, netgi kai tenka apgailestauti 
dėl kančių, žaizdų ir nesusipratimų; 
reikia įžvelgti brolybės ir svetingu
mo perspektyvą. Netgi nepaisant pri
verstinio aspekto, migraciniai srautai 
gali skatinti ateities mainus, kurie po 
ilgesnio ar trumpesnio laiko galbūt 
bus naudingi šioms tautoms.

Trijose Baltijos valstybėse paste
bima problemų, kurias kelia buvusi 
rusų išeivių implantacija, kartais atsi
radusi kartu su okupaciniais dali
niais. Kita vertus, tarptautinė bendri
ja - o kartu su ja ir Šventasis Sostas - 
supranta rusų kilmės piliečių siekį 
naudotis visomis teisėmis toje šalyje, 
kurioje jie gyvena. Trumpai tariant, 
ji išreiškė pageidavimą, kad nedel
siant būtų surastos visų žmonių, gy
venančių toje pačioje teritorijoje, 
santarvės formulės. Visi turi mokėti 
protingai reikšti savo interesus, iš
klausyti kitos pusės pageidavimų ir 
išsivaduoti nuo keršto minčių ar mė
ginimų jėga pasiekti tai, kas gali būti 
pasiekta tik gera valia ir derybomis.

Dėl to ypač naudinga tai, kad 
įvairios Rytų ir Vidurio Europos val
stybės dalyvauja tarptautinėse Euro
pos organizacijose: Europos Tarybo
je bei Europos Saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje. O pers
pektyvoje, visoms pripažintoms na
cionalinėms nepriklausomoms vals
tybėms bendraujant su kitomis že
myno valstybėmis, gali būti sukurti 
platūs ir ilgalaikiai geros kaimynys
tės santykiai.

Šia specialia misija Šventasis 
Sostas pirmiausia rūpinasi taika, 
žmonių ir tautų augimu, teisėtos ne
priklausomos valdžios gerbimu. Jis 
nori laiku priminti, kad politinės jė
gos visuomet turi paisyti dvasinių 
dalykų, kuriuos skleidžia krikščio
nybė. Vietinė Katalikų Bažnyčia, 
palaikoma pasaulinės Bažnyčios, 
turi skleisti Evangeliją ir įtvirtinti 
gautas iš Viešpaties vertybes. Krikš
čionys supranta, kad jie turi su
vaidinti svarbų socialinį vaidmenį 
kuriant nacionalines institucijas. Tai 
skatina Lietuvos katalikus visada 
būti priekyje, bendradarbiauti su 
visais broliais pasaulyje. Jie turi 
budriai tarnauti tėvynei politinėse, 
ekonominėse ir socialinėse instituci
jose, dirbti su aktyvia atsakomybe ir 
kilniu nusiteikimu pasiekti bendrus 
tikslus.

Štai dėl tokios ateities su viltimi 
meldžiu Dievo Palairninimo Jums 
visiems. Jūsų šeimoms ir Jūsų darbui.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA)
nuo t r.

Užsienio pasiuntinybės Kaune
Lenkijos karo atstovas Kaune pul

kininkas Leonas Mitkiewiczius 1968 
m, Anglijoje išleido savo prisiminimus 
"Wspomnienia kowienskie“. Patei
kiame skaitytojams mažą jų ištrauką, 
kurią parengė Vokietijoje gyvenantis 
Kazys Baronas.

Visą žiemos laikotarpį - nuo 1938 
m. lapkričio iki 1939 m. balandžio - 
kas antrą trečiadienį ponia Urbšienė 
ruošdavo ’’eoetail party”. Tarp 5-tos ir 
7 vai. 30 min. vakare nedidelis ponų 
Urbšių butas penktame aukšte Laisvės 
alėjoje buvo pilnas labai įdomios 
draugijos. Reguliariai ten atvykdavo 
Lietuvos vyriausybės narių, aukštų 
įvairių ministerijų tarnautojų, kariškių, 
generolas St. Raštikis, generolas Čer
nius, generolas Rėklaitis. Visuomet 
būdavo užsienio reikalų politinio de
partamento pareigūnų, literatų, poetų, 
spaudos atstovų (pastarieji labai gau

siai), muzikų. Lankėsi taip pat jaunų 
žmonių, atvykusių iš užsienio studijų. 
Taip pat atvykdavo užsienio diploma
tinio korpuso atstovų, dažniausiai po 
vieną, kadangi jie kiek rečiau pasiro
dydavo ponų Urbšių namuose.

’’Reikia pripažinti, - rašo L. Mitkie
wiczius, - kad tie priėmimai pas ponus 
Urbšius buvo labai malonūs ir vykę. 
Ponia Urbšienė, aukšta blondinė su 
akiniais, nepasižymėjo ypatingu gro
žiu, tačiau puikiai mokėjo užimti sve
čius. Aukštos klasės intelektuale, aiš
kios Vakarų kultūros, laisvai kalbėjo 
prancūziškai ir vokiškai, palikdama 
šešėlyje ne tik savo vyrą, bet taip pat 
ir min. St. Lozoraitį.“

L. Mitkiewiczius, stebėdamas salo
ne p. Urbšienę ir klausydamas jos pa
sikalbėjimų bei pats kalbėdamas su 
būsimo užsienio reikalų ministro žmo
na, priėjo išvados, kad savo pažiūrom 

ji yra artima akademiniam Lietuvos 
jaunimui, kuris norėtų nutraukti ryšius 
su istorine Lietuva, Didžiąja Lietuvos 
kunigaikštyste, kurdamas naujus gy
venimo pagrindus. Ponios Urbšienės 
pažiūros į Lenkiją neatrodė palan
kios, panašiai kaip ir jos vyro. Išauklė
ta užsienyje, ji pripažįsta, kad šiandie
ninė Lietuva priklauso visai tautai, ku
ri ją atstatė kaip visiškai naują valsty
bę. Tad ir jos santykiuose su Lenkija 
yra daug nepasitikėjimo: ko tikrovėje 
Lenkija - palyginus su Lietuva didelė 
valstybė - nori iš Lietuvos? Ar Lenkija 
yra pakankamai stipri, ar ji gali užti
krinti Lietuvos nepriklausomybę? O 
kaip su Vilnium? Ir šis klausimas jai 
nėra svetimas.

Viename tokių ’’eoetail party” L. 
Mitkiewiczius sutiko iš Maskvos at
vykusį Čekoslovakijos karinį atstovą 
pulkininką Halę. Šis jam tyliai pasakė, 

jog Maskvos diplomatiniuose rate
liuose gan viešai kalbama, kad dar šie
met vokiečiai puls Čekoslovakiją ir 
Lenkiją (pasikalbėjimas vyko 1939 m. 
vasario mėn.). Kovo pabaigoje L. Mit
kiewiczius pas ponus Urbšius vėl suti
ko Vengrijos karo atstovą Maskvoje 
pulkininką Desoc. Jis taip pat kalbėjo 
apie sovietų-vokiečių suokalbį, nu
kreiptą prieš Lenkiją. Kiek vėliau pul
kininkas Desoc atvyko į Lenkijos karo 
atašė butą, įspėdamas jį apie gresiantį 
Lenkijai pavojų ir kartu siūlydamas 
surasti kokį nors šio klausimo sprendi
mą. Ponų Urbšių salone buvo girdi
mos penkios kalbos: prancūzų, anglų, 
vokiečių, rusų ir. savaime aišku, lietu
vių. Lenkų kalbos pulkininkui L. Mit- 
kiewieziui neteko išgirsti.

Galima spėti, kad Lenkijos karo at
stovas ypač glaudžius santykius palai
kė su Latvijos pasiuntiniu Sėja bei 

Latvijos karo atstovu pulkininku Deg- 
lavs.

Latvijos pasiuntinys Sėja su žmona 
gyveno netoli įgulos bažnyčios, dide
liuose ir labai aukštuose kambariuose, 
su dideliais langais, koklinėmis kros
nimis. Buto vidus buvo pritaikytas na
mo išvaizdai. Labai didelis salonas, 
apstatytas prancūziško stiliaus baldais, 
su daugybe sofų, sofelių, fotelių, fote- 
liukų, stalų, staliukų, ant kurių stovėjo 
daugiausia šeimos nuotraukos ir kitos 
smulkmenos. Gulėjo keletas prancū
ziškų ir čekiškų patiesalų. Apskritai, 
butas buvo labai jaukus ir patogus po
nų Sėjų šeimai. Tarnaitė, atvežta iš 
Latvijos, patarnaudavo dažniausiai lat
viškais tautiniais rūbais, primenančiais 
lietuviškus (sic! - K. B.), o ponios Sė
jos gaminamas maistas turėjo prancū-
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Atsisveikinimas 
su Antanu Mončiumi

Užsienio pasiuntinybės 
Kaune

”EL“ Nr. 28 buvo pranešta, kad 
Paryžiuje mirė architektas ir skulp
torius Antanas Mončys. Antano 
Mončiaus palaikai kremuoti Paryžiu
je liepos 16 d. Rugsėjo 14 d. ūmą su 
A. Mončio palaikais jo vaikai atvežė 
į Lietuvą. Vykdant skulptoriaus va
lią, rugsėjo 18 dieną palaikai palai
doti Kretingos rajono Grušlaukės 
miestelio kapinėse, ten, kur amžinam 
poilsiui yra atgulę tėvai, kur stovi ir 
jo paties sukurtas paminklas. Atsi
sveikinimo žodį tarė Palangos ir 
Kretingos rajono savivaldybių atsto
vai, Kultūros ir švietimo ministerijos 
dailės sektoriaus vadovas V. Liutkus, 
rūpinęsis ne tik palaikų pargabeni
mu, bet ir tuo, kad skulptoriaus do
vanoti darbai pasiektų Lietuvą. Pary
žiuje likusių A. Mončio bičiulių pra
šymu skambėjo O. Milašiaus posmai 
prancūzų ir lietuvių kalbomis, A. 
Vienažindžio eilės. Laidotuvėse da
lyvavo Lietuvoje gyvenantys skulp
toriaus giminės, taip pat iš Paryžiaus 
atvykę A. Mončio žmona ir trys vai
kai. Grušlaukės bažnyčioje aukotos 
Šv. Mišios.

Prieš tai keletą dienų skulptoriaus 
palaikai buvo Palangoje, - mieste, ku
rį Antanas Mončys pamilo dar vai
kystėje, kuriam padovanojo savo dar
bų kolekciją ir į kurį nuolat gyventi 
planavo artimiausiu metu sugrįžti.

Spausdiname iš Paryžiaus Ž. 
Mikšio prieš kurį laiką atsiųstą pra
nešimą apie Antaną Mončį ir nuo
trauką.

Keletą kartų metuose Lietuvos po
litinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
skyrių, veikiančių visoje Lietuvoje, 
pirmininkai susirenka į konferencijas 
aptarti rūpimus ne tik sąjungos, bet ir 
visos Lietuvos klausimus. Viena iš to
kių konferencijų įvyko rugsėjo 11 d. 
Kaune. Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos prezidentas B. Ga
jauskas kalbėjo apie Lietuvos Seimo 
darbą. Jis paminėjo, kad buvusios 
KGB struktūros slaptai veikia ne tik 
Lietuvoje, bet visose šalyse, kuriose 
valdė komunistai (Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje ir kt.). Tarptautinė represuotų 
asmenų organizacija atsiųstame Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gai protokole pažymi, kad buvę ko
munistai visose buvusiose po sovieti
ne letena valstybėse stengiasi įsitvirtinti 
ekonomikoje, nustumdami demokra
tines jėgas į šalį. Minėta organizacija 
pasiryžusi tęsti kovą prieš buvusius 
represinius organus, kol žudikai nestos 
prieš teismą, kol nebus atskleisti visi 
padaryti nusikaltimai nuo 1917 metų.

B. Gajauskas taip pat sakė, kad jau 
surinkta daugiau kaip 50 000 parašų 
dėl Lietuvos gyventojų indėlių taupo
majame banke indeksavimo ir tas 
klausimas turės būti svarstomas Sei
me. Jeigu LDDP atsisakytų tai svars
tyti, tada bus rengiamas tautos refe
rendumas.

Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos kultūros skyriaus vadovė

”EL“ N r. 34 rašėme apie Anykš
čiuose vykusį tarptautinį konservato
rių jaunimo forumų. Iš Didžiosios Bri
tanijos Eimutis Šova atsiuntė Rasos 
Seibutytės laišką palydėdamas jį prie
rašu: "Gal šis straipsnis sudomins 
Britanijos lietuvių jaunimų bendra
darbiauti su Lietuvos jaunimu - kas 
būtų pageidautina, bet iki šiol neišvys
tyta". Spausdiname tų laiško dalį, kuri 
papildo anksčiau skelbtų informacijų.

Nuo pat pirmos stovyklavimo die
nos prasidėjo žaidimas - prezidento 
rinkimai. Visi forumo dalyviai sąlygi
nai susiskirstė į keturias partijas, 
kurios kėlė kandidatus į prezidentus. 
Vyko rimta rinkiminės kovos imitaci
ja: buvo išleistas rinkimų įstatymas, 
kandidatai į prezidentus sakė kalbas, 
vyko debatai, preskonferencijos, kan
didatų susitikimai su rinkėjais, partijų

*****
Liepos 10 dieną Paryžiuje mirė 

Antanas Mončys. Jis gimė 1921 metų 
birželio 8 dieną Mončių kaime Kre
tingos apskrityje. Po karo studijavo 
Vokietijoje lietuvių meno mokykloje, 
kurią įsteigė V. K. Jonynas 1946 me
tais Freiburge, prancūzų okupacinėje 
zonoje Vokietijoje.

Baigęs studijas, jis 1950 metais iš
vyko į Paryžių čia gyveno ir dirbo iki 
mirties. Jo paskutinė skulptūrų, tapy
bos ir kolažų paroda buvo Ardelay pi
lyje Vendeejoje 1992 metais.

Prieš dvidešimt metų A. Mončys 
pradėjo dėstyti skulptūrą Paryžiaus 
universitetiniame mieste, kur iki 1988

Politinių kalinių ir tremtinių 
konferencija Kaune
A. Garmutė pranešė, kad organizuoja
mas bukletų apie partizanus vyrus, 
moteris, jų šeimas, jų motinas, o taip 
pat laisvės kovų žemėlapio išleidimas.

Kauno tremtinių choro vadovas A. 
Paulavičius pasakė, kad 1994 m. lie
pos 7-8 dienomis Vilniuje bus Pasau
lio lietuvių šventė, tačiau tremtinių 
chorų į šią šventę nenori įsileisti. Ma
tyt, tremtinių plaukas nepatinka. Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių są
jungos Panevėžio skyriaus pirminin
kas A. Šimėnas pasidalijo įspūdžiais iš 
Vorkutos. Ten kalėjo lageriuose Stali
no laikais, o dabar buvo nuvykęs ap
žiūrėti kalinių kapų. Jis pasakė, kad 
Vorkutoje (Komi ASSR) buvę tremti
niai prilyginami personaliniams pensi
ninkams ir naudojasi tai pensininkų 
rūšiai teikamomis lengvatomis: moka 
pusę kainos už komunalinius aptarna
vimus, elektrą, ryšius, važinėja veltui 
autobusais, traukiniais ir kt. Ir Lietu
voje reikia tremtinius prilyginti perso
naliniams pensininkams. Tuo labiau 
kad tremtinių gretos retėja. O buvu
siems KGB darbuotojams Lietuvoje 
suteikiamos personalinės pensijos.

Vienas konferencijos dalyvis pasa
kojo, kad mokiniai kasdami duobę 
prie buvusios Kazlų Rūdos stribų būs
tinės rado žmogaus kaulus. Iškviesta 
komisija nustatė, kad tai vyro, nužu
dyto pokario metais, palaikai. Kada 
apžiūrėjo kaulus, visus sukrėtė - žmo
gaus kojos buvo nupjautos pjūklu. Če

Konservatorių jaunimas: žvilgsnis j ateitį
idėjos buvo propaguojamos stovyklos 
laikraščiuose ir ’’valstybinio“ radijo 
laidose, įsikūrė netgi nepriklausoma 
radijo stotis "Pogrindis“, kuris veikė 
ištisą parą. Už kandidatus buvo agituo
jama netgi sporto varžybose, ekskursi
jose ir vakarėliuose. Be kandidatų į 
prezidentus, teises į valdžią pareiškė 
stovykloje susikūrusi monarchistų par
tija, kuri karūnavo savo karalių, o radi
jo laidose save reklamavo nepriklauso
mas kandidatas į prezidentus Zanuda 
(įkyrelis, atsibodėlis - rus.).

Rinkimų kampanijos kulminacija 
tapo rinkimų diena. Stovyklos dalyviai 
parodė aukštą pilietiškumo lygį - rinki
muose dalyvavo absoliuti dauguma 
rinkėjų, nebuvo rasta nė vieno negalio
jančio biuletenio. Paaiškėjo ir nugalėto
jas - tai Ramūnas Baužinskas, 26 metų 
Klaipėdos universiteto taikomosios 

metų turėjo savo ateljė. Vasarą dės
tydavo Vokietijoje: nuo 1978 m. iki 
1981 m. dėstė vasarinėje Europos 
meno akademijoje Triere, o nuo 
1983 m. iki 1991 m. vasaros akade
mijoje Saaro mieste.

1989 metais lankėsi Lietuvoje. 
Čia buvo dvi jo parodos: A. Mončio 
skulptūrų nuotraukų paroda įvyko 
1991 metais Dailės muziejuje Vil
niuje, o Lietuvai dovanoti darbai bu
vo rodomi sekančiais metais Vil
niaus šiuolaikinio meno centre. A. 
Mončys tuos darbus padovanojo Pa
langai.

Sunki liga nutraukė skulptoriaus 
kūrybą.

kistai, tardydami suimtąjį ir norėdami 
išgauti jiems reikiamus prisipažini
mus, su pjūklu gyvam nupjovė kojas. 
Kaulų nuotraukos užfiksuotos foto
nuotraukose. Jos buvo parodytos kon
ferencijos dalyviams. Tai dar vienas 
įrodymas, kaip čekistai kankino suim
tus žmones.

Konferencijoje taip pat pranešta, 
kas daroma įamžinant sovietinio ge
nocido aukų, rezistencijos dalyvių at
minimą. kokie numatomi renginiai.

Ukmergėje rašytojo K. Sajos rū
pesčiu statomas pensionatas pensinin
kams, kuriame bus vietos ir tremti
niams.

Marijampolėje statomas paminklas 
Tauro apygardos partizanams įamžinti.

Spalio 10 d. 11 vai. Merkinės mo
kykloje rengiamas Dainavos partizanų 
susitikimas.

Lapkričio 6 d. Kaune įvyks visos 
Lietuvos rezistentų suvažiavimas.

Konferencijoje priimta keletas re
zoliucijų svarstytais klausimais, o taip 
pat nutarimas dėl narystės Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje. 
Jis nustatė, kad sąjungos nariais galės 
būti ir į Vakarus nuo bolševikų pasi
traukę žmonės bei jų šeimų nariai.

Ką domina Lietuvos praeitis ir 
tremtiniams aktualūs klausimai, skai
tykite ’’Tremtinio“ laikraštį, kurio 
redakcijos adresas: Kaunas, Laisvės 
alėja 39.

Kęstutis Balčiūnas

matematikos specialybės studentas. Jau 
prieš rinkimus Ramūno partijos nariai 
suformavo “šešėlinę vyriausybę“, į ku
rią pakvietė ir kitų partijų narius. Tai - 
pirmoji “šešėlinė vyriausybė“ Lietuvo
je, iki šiol nei viena opozicijoje esanti 
partija jos nėra sudariusi.

Stovyklai pasibaigus “šešėlinės vy
riausybės“ narius priėmė prof. V. 
Landsbergis. Jį informavome apie 
Konservatorių Jaunimo Lygos ateities 
planus ir veiklą. Tad žaidimas baigėsi 
labai rimtai. Išryškėjo nauji konservato
rių jaunimo lyderiai, turį daug idėjų ir 
energijos ir kviečią pažangų Lietuvos ir 
išeivijos jaunimą domėtis politika ir 
burtis į Lygą. Tiesioginę informaciją 
apie Tėvynės Sąjungą lietuviams gali 
pateikti p. E. Šova kuris trumpai viešė
jo stovykloje.

Rasa Seibutytė
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ziškai rusišką skonį.
Ministeris Sėja buvo apie šešias

dešimties metų vyras, neaukšto ūgio, 
beveik plikas. Latvijos vidaus gyve
nime jis priklausė prezidento Ulma- 
nio krypčiai, linkdamas daugiau prie 
liberalinio sparno. Latvijos politinio 
gyvenimo reikaluose pasiuntinys Sė
ja buvo didelis optimistas ir Tautų 
Sąjungos entuziastas, amžinos taikos 
pranašas. Ją išlaikyti galima skiepi
jant visur pacifizmą, kaip vienintelį 
visame pasaulyje nusiginklavimo ke
lią. Tikėjo jis Tautų Sąjungos statuto 
16 paragrafu, kuris nurodė bendrą 
visų Tautų Sąjungos narių akciją 
prieš provokuotos agresijos nusikal
tėlį. Tokios taktikos jis laikėsi Latvi
jos užsienio politikoje, jos santykiuo
se su kaimynais.

Lenkijai ir Lenkijos pasiuntinybei 
ministeris Sėja buvo geriausiu bei 
patikimiausiu bičiuliu, labai dažnai 
patarėju, padedančiu susiorientuoti 
Baltijos valstybių santykiuose, o 
ypač naujos Lietuvos problemose. 
Populiarus, gerbiamas, aukštai verti
namas jis buvo Lietuvoje, kur jau 
daugelį metų ėjo diplomatinio kor
puso dekano pareigas. Taip pat buvo 
žinoma, kad min. Sėja palaikė gerus 
santykius su Prezidentu A. Smetona 
ir kitais aukštais tarnautojais. Ponia 
Sėja reprezentavo Latvijos matronos 
tipą - motiną jau suaugusių vaikų.

“Ponų Sėjų namuose ypatingai 
malonūs buvo pusryčiai, gaminami 
12 asmenų, mažiausiai tris kartus sa
vaitėje. Tai buvo sueigos, be jokių 
diplomatinių protokolų. Nuotaikos 
laisvos, jauteisi esąs pas labai arti
mas gimines ar labai gerus pažįsta
mus. Tad nenuostabu, kad šie pusry
čiai Kauno diplomatų buvo labai ver
tinami“. Šiais sakiniais pulkininkas L. 
Mitkiewiczius užbaigia savo pastabas 
apie Latvijos pasiuntinį, pereidamas 
prie Latvijos karo atstovo, generalinio 
štabo pulkininko Viktoro Deglavs. Jis 
gyveno su žmona ir dukrele Laisvės 
ai. ultramodemaus 4-to aukšto namo 
apartamente. Didelis butas, moder
nūs baldai. Abu jauni, tad ir moder
niai gyveno. Pulkininkas Deglavs la
bai daug skaitė. Karinių ir politinių 
veikalų mėgėjas. Jo pažiūros aktua
liuose reikaluose skyrėsi nuo jo vir
šininko min. Sėjos. V. Deglavs vie
šai sakydavo, kad Tautų Sąjunga jis 
neturi net mažiausio pasitikėjimo, 
kadangi ši organizacija savo dispozi
cijoje neturi jokios jėgos, kuri karo ar 
taikos atveju galėtų priversti kokią 
nors valstybę vadovautis jos nutari
mais. Mažų tautų saugumas turi rem
tis plačių sąjungų sistema ir taip su
tvarkyta, kad galėtų stiprų agresorių 
priversti sustoti ir pagalvoti prieš su
keliant rizikingą konfliktą.

Iš esmės imant, jo logiška galvo
sena turėjo vieną didelę ir svarbią 
klaidą vertinant Baltijos ir Lenkijos 
padėtį. Ne tik pulkininkas Deglavs, 
bet daugelis kitų manė, kad mažos 
tautos, gyvenančios tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, yra pajėgios pa
čios, su eventualia Vakarų galybių 
pagalba apginti nepriklausomybę 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos grės
mės atveju. Deglavs kartojo min. J. 
Becko (Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras - K. B.) propaguotą Baltijos, 
Juodosios jūros, Adrijos tarpjūrinės 
plotmės koncepciją. “Pasikalbėji
muose su pik. Deglavs galėjau patir
ti, kad visos Pabaltijo valstybės sa
vaip vertino Vokietijos ir Rusijos pa
vojaus laipsnį. Atrodo, kad daugiau
sia rusų grėsmės bijojo Estija. Iš Pa
baltijo valstybių ji buvo antirusiš- 
kiausia. Ji vienintelė Sovietų Sąjun
gos pasienyje, tarp Baltijos jūros ir 
Peipuso ežero, statė fortifikacijas. 
Lietuva, neturėdama bendros sienos 
su Rusija, buvo laikoma prorusiška, 
iš visų Pabaltijo valstybių turėjo ge
riausius santykius su Maskva. Lat
vija stovėjo viduryje, tačiau daugiau 
bijodama Sovietų Sąjungos kaip Vo

kietijos. Pasikalbėjimuose per "ma
žuosius pietus“ pik. Deglavs namuo
se, virtusiais nuolatiniais susitikimais 
“garsiam galvojimui“ (lenkas ir lat
vis taip vadino savo susitikimus - K. 
B.), šeimininkas visuomet pažymė
davo, kad Pabaltijo valstybės jaučia 
didesnę Sovietų Sąjungos grėsmę 
nei Vokietijos. Taip pat latvis nuola
tos kartodavo šias mintis: jeigu būtų 
tikra, kad Sovietų Sąjunga pilnai 
gerbs elementarias Pabaltijo kraštų 
teises nepriklausomam gyvenimui, 
tai Rusijos problema naudotis Balti
jos uostais galėtų būti labai lengvai 
išspręsta.

Didžiosios Britanijos charge d’af- 
faire p. Prestono rezidencija buvo 
netoli Lenkijos pasiuntinybės. Priva
čiam gyvenimui bei pasiuntinybės 
raštinei jis pasirinko niūrų, vieno 
aukšto, raudonų plytų namą, be bal
kono ir pagražinimų. Įeinama buvo į 
apytamsį prieškambarį ir vėl tamsiais 
laiptais į pirmą aukštą, kur buvo po
nų Prestonų butas. Nors ponia Pres
ton buvo “baltoji“ rusė, tačiau papro
čiai, o ypač “virtuvė", priklausė An
glijai. Krito į akis, kad “drawing 
room“ (salonas - K. B.) nebuvo ang
liško stiliaus. Jame matėsi bizantiš
kos mokyklos senų ikonų, kai kurios 
paauksuotuose rėmuose. Be to, kaip 
tikram angliškam name, pusryčiams 
buvo duodami “lamb chops" (avie
nos kepsnys - K. B.), o po gerų pietų 
- porto vynas. Abu Prestonai buvo 
labai mieli žmonės.

Su Anglijos pasiuntiniu “skaitėsi“ 
Lietuvos vyriausybė. Rezidavo jis 
Kaune ilgesnį laiką, tad buvo gerai 
įaugęs į lietuvišką gyvenimą. Mokė
jo keletą rusiškų žodžių, jo pasikal
bėjimai su lietuviais buvo labai ribo
ti. Bet pašnekesyje jam daug padėda
vo žmona. Preston - Kauno operos 
mecenatas, didelis sporto mėgėjas, 
ypač futbolo. Aktyviai dalyvavo 
sporto klubų ir kultūrinių organizaci
jų veikloje. Tai buvo originalus žmo
gus: raudonikis, beveik burokinės 
spalvos, be ypatingo apsirengimo 
grožio, tačiau elegantiškas.

Prancūzijos pasiuntinys Dulong 
"nešė“ save Kaune labai aukštai. Juk 
Prancūzija buvo pagrindinė Versalio 
sutarties garantuotoja, norėdama ir 
Lietuvoje turėti didžiausią įtaką, sa
vavališkai veikti Lietuvos politinę 
kryptį. Be to, Prancūzijos pasiuntiny
bė Kaune labai propagavo prancūziš
ką kultūrą. Čia buvo prancūziškas 
institutas, kuriame vykdavo paskai
tos ir prancūzų kalbos kursai. Daug 
studentų ir karininkų studijavo Pran
cūzijoje, o į Kauną dažnai atvažiuo
davo literatų, mokslininkų ir muzikų. 
Kultūrinė veikla tarp Prancūzijos ir 
Lietuvos buvo labai gyva. Be jokių 
abejonių, lietuviai Prancūzijos atžvil
giu buvo nusiteikę labai palankiai, 
darė išvadų L. Mitkiewiczius. Tai jis 
aiškino tuo. kad neužmirštas buvo 
Napoleono laikmetis ir prancūziškos 
intervencijos Lietuvos reikaluose, 
ypač Vilniaus klausime 1919-1920 
metais (sic! - K. B.).

Italijos pasiuntinybėje pulkinin
kui L. Mitkiewicziui teko būti tik 
vieną kartą. Tas įvyko tautinės ar fa
šistinės šventės metu. Sveikinti italus 
lenkai vyko keturiese: pik. L. Mitkie
wiczius, min. Charwatas, du patarė
jai. Italijos pasiuntinybė buvo Kauno 
priemiestyje, Žaliakalnyje, gražioje 
viloje. Ji buvo Italijos nuosavybė ir 
galbūt pastatyta italų architektų, ka
dangi turėjo aiškiai itališką stilių. Tai 
buvo pailgas, baltas, pusantro aukšto 
namas, apsuptas nuo gatvės pusės 
žalumynais ir gražiu sodu. Lenkai 
buvo įvesti į silpnai tik dviem stovin
čiomis lempomis apšviestą saloną. 
Jo viduryje stovėjo baronas di Giura 
bei patarėjas Cippico. Abu buvo ap
sirengę juodomis fašistinėmis unifor
momis.

(Pabaiga - kitame numeryje) 
Iš lenkų kalbos vertė 

Kazys Baronas
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Pedagogai iš Norvegijos 
Nemuno žemėje

Norvegijos-Lietuvos asociacija, 
veikianti nuo 1990 m. vasario 16 die
nos, šią vasarą Lietuvoje organizavo 
pirmuosius kursus mūsų krašto moky
tojams. Į tą renginį norintiems norve
gams patekti buvo nelengva. Jiems te
ko dalyvauti konkurse, po kurio at
rinkti 22 anglistai ir germanistai. Šių 
dviejų specialybių pedagogai, vado
vaujami asociacijos prezidento Johan 
L. Stang, ir buvo atvykę dviems savai
tėms į mūsų šalį.

Lietuvoje į šį tarptautinį renginį 
kiek paprasčiau buvo pažiūrėta. Kon
kurso neskelbė, vadovai savo nuožiū
ra greit irgi sudarė grupę. Taip jie visi 
susitikę ir pradėjo kursus Palangos 
poilsio namuose ’’Linas“. Vėliau kur
sams pasibaigus ir pasirodžius laikraš
tyje ’’Respublika“ kritinei publikacijai,

Anglų kalbos kursai 
Klaipėdoje

Šią vasarą Klaipėdos K. Donelai
čio mokykloje buvo organizuoti 
dviejų savaičių anglų kalbos kursai. 
Juos vedė aukštųjų mokyklų dėstyto
jai iš Anglijos Markus ir Barbara Di
xon, Toan White, anglų literatūros 
specialybės studentė Kristina Water
man, nusprendę ne tik pailsėti Lietu
voje, bet tuo pat metu labdaros tiks
lais perteikti savo žinias lietuvai
čiams. Pagal skelbimą "Klaipėdos“ 
laikraštyje į kursus susirinko nemažai 
žmonių, buvo priimti visi norintys.

Anglų kalbos dėstytojai Lietuvoje 
lankosi jau antrą kartą. Kaip sakė 
Barbara Dixon, į Lietuvą juos atsi
vežė Aldona Waterman - buvusi klai
pėdietė, jau du dešimtmečius gyve
nanti Anglijoje kartu su savo vyru. 
Paklausta, kokie apsilankymo Klai

November 6th 1993

LITHUANIAN CULTURE DAY
at the Adult Education Centre 

St. Faith's street 
Maidstone 

Kent ME 14 IL H

For more information phone
Gida Lipede 081 863 2667

Aldona Waterman 0795 421125

šeimininkai prisipažino padarę organi
zacinių klaidų ir pasižadėjo, jei kitais 
metais vėl bus kažkas panašaus orga
nizuojama, būtinai bus konkursas.

Pasak pono J. L. Stang, šiandien 12 
Lietuvos mokyklų, turinčių partnerys
tės ryšius su Norvegija, - ne riba. Kur
sai, seminarai mūsų pedagogams bus 
organizuojami ir ateityje. įdomi deta
lė: pono J. L. Stang žmona yra lietuvė 
iš Žemaitijos... Todėl jis yra didelis ir 
nuoširdus mūsų krašto gyvenimo ži
novas ir bičiulis. Tai teikia vilties, kad 
ryšiai ir bendradarbiavimas tarp dviejų 
tautų kasmet plėsis ir įvairės.

Algimantas Žižiūnas
Autoriaus nuotraukoje: J. L. 

Stang (kairėje) Vilniuje, mokytojų 
kvalifikacijos institute, kursų už
daryme.

pėdoje įspūdžiai, Barbara atsakė, jog 
didžiausia įžymybė - žmonės. Kaip 
įdomu su jais bendrauti. O iš savo 
mokinių ji nesitikėjo tokių gerų anglų 
kalbos žinių - "matyt, jie buvo gerai 
mokomi, nors vadovėliai ir niekam 
tikę“.

Žinutę apie anglų kalbos kursus 
mums atsiuntė p. Aldona Waterman. 
Laiške ji dėkojo už jų reklamą "Eu
ropos lietuvyje“ ir džiaugėsi, jog kur
sai pavyko puikiai, net geriau negu 
buvo tikėtasi. Jau aptarta ir programa 
kitiems metams. 38 atsiliepimai apie 
anglų kalbos kursus labai teigiami ir 
visi panašūs į tą, kurį mums atsiuntė 
p. Aldona Waterman: "Tikiuosi, kad 
Jūsų duotos žinios tikrai pravers, o 
gal ir palengvins mano gyvenimą“.

ELI

Amerikiečiai 
savanoriai 
Lietuvos 

katalikiškose 
mokyklose

Rugsėjo pirmomis dienomis į Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos cen
trą New Yorke suvažiavo unikali 
grupė žmonių - pirmieji amerikiečiai 
jaunuoliai, keliaujantys į Lietuvą sa
vanoriškai talkininkauti Lietuvos at
sikuriančioms katalikiškoms mokyk
loms pagal "Faith in Action” organi
zacijos sukurtą programą.

"Faith in Action“ - tai amerikietės 
Elizabeth Fojtu iniciatyva prieš maž
daug pusantrų metų įkurta organiza
cija, pradėjusi savo veiklą Čekijos 
Respublikoje, pakvietusi savanorius 
iš JAV talkininkauti Čekijos katali
kiškoms organizacijoms - daugiausia 
katalikiškose mokyklose dėstyti anglų 
kalbą. Šį pavasarį, bendradarbiauda
ma su Lietuvių Katalikų Religine Šal
pa, "Faith in Action“ nusprendė plėsti 
savo veiklą ir Lietuvoje, pradėdama 
su maža grupe savanorių dėstytojų šių 
mokslo metų pradžioje.

Rugsėjo 5 d. į Lietuvą iškeliavo 
keturi jaunuoliai: Heather Coates (To
peka, KS), J. David Cotter (Broken 
Arrow, OK), Edward Peterson (Emer
son, NJ) ir Kurtis Wieting (Green bay, 
WI). Visi baigę aukštuosius mokslus 
ir turintys mokytojavimo patyrimo ar
ba darbuose su vaikais ir jaunimu bei 
aktyviai dalyvavę visuomeninėje ir 
katalikiškoje veikloje savo apylinkėse 
ir universitetuose. Tikimasi, kad ne 
vien anglų kalbos dėstymu, bet ir įsi
jungdami į vietines organizacijas ir 
katalikų bendrijas, šie jaunuoliai savo 
pavyzdžiu auklės Lietuvos jaunimą 
liudyti Kristų gyvu tikėjimu bei sava
noriškais darbais.

Ši savanorių "komanda“ darbuo
sis Lietuvoje visus mokslo metus, jos 
nariai dėstys Utenos atkurtoje katali
kiškoje "Saulės“ gimnazijoje bei Pa
nevėžio katalikiškoje mergaičių že
mės ūkio mokykloje. Tikimasi, kad 
1994-1995 mokslo metais bus gali
mybės priimti didesnę žmonių grupę 
ir tenkinti daugiau katalikiškų moky
klų norų priimti savanorius dėstyto
jus iš JAV. Visos Lietuvos katalikiš
kos mokyklos parodė nepaprastą en
tuziazmą šiai programai.

Prieš išvykdami į Lietuvą, sava
noriai praleido 4 dienas Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos centre New 
Yorke, čia buvo surengta orientacinė 
programa jiems susipažinti su Lietu
vos istorija, dabartine padėtimi, poli
tiniu bei religiniu gyvenimu ir pra
mokti truputį lietuvių kalbos. Progra
mą pravedė LKR Šalpos ir "Faith in 
Action“ bendra atstovė Lietuvoje Re
becca Martin. Pranešimus skaitė Gin
tė Damušytė, Lietuvos Misijos prie 
Jungtinių Tautų patarėja, bei LKR 
Šalpos Tarybos narė Elizabeth Fojtu - 
"Faith in Action“ direktore; sesė Igne 
Marijošiūtė - Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių provincijole; Da
rius Sužiedėlis - Lietuvos Misijos prie 
Jungtinių Tautų patarėjas; Mariga 
Temple-West - buvusi savanorė dėsty
toja Čekijos Respublikoje, ir Rūta Vir- 
kutytė, LKR Šalpos Reikalų vedėja.

Rūta Virkutytė
New York

Tautietis iš Amerikos 
konsultuoja krašto 

farmacininkus
Šių metų gegužės mėnesio 19-20 

d. Algirdas J. Lukoševičius, Phanna- 
ceutica Baltica Ltd. firmos Niujorke 
prezidentas, buvo pakviestas ir daly
vavo pasitarimuose tarp Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vaistų registracijos 
klausimais. Pasitarimai vyko Vilniuje 
ir juos organizavo Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijos farmakologijos 
komitetas.

A. J. Lukoševičius jau trečius me
tus konsultuoja vaistų registracijos 
srityje Farmakologijos komitetą. 
Pharmaceutica Baltica Ltd. šiuos 
pasitarimus parėmė ir finansiškai.

Sportas

Europos čempionas V. Karpačiauskas.
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

M. Karpačiauskas - 
Europos čempionas

Šį vardą jis iškovojo Bursoje (Tur
kija), finale (svorio kategorija iki 67 
kg - antras pusvidutinis svoris) įveikęs 
Turkijos boksininką K. Onera.

Finale Vitalijaus laukė nelengvas 
išbandymas dar ir dėl to, kad turkų 
žiūrovai karštai rėmė savąjį, paveik
dami teisėjus. Galbūt todėl pastarieji 
pirmajame raunde, taip pat antrojo 
raundo pradžioje neužfiksavo kelių 
Karpačiausko akcentuotų smūgių. 
Tad rezultatas ilgoką laiką buvo ly
gus 2:2. O kai lietuvio persvara tapo 
pernelyg akivaizdi, jo veiksmus imta 
vertinti objektyviau.

Europos čempionatas apvainikavo 
sėkmingą mūsiškio kovų stambiau

Neigiamas atsakymas dėl R. Ubarto
Lietuvos lengvosios atletikos fe

deracijos prezidento V. Vilimo vardu 
gautas neigiamas atsakymas iš Tarp
tautinės lengvosios atletikos mėgėjų 
federacijos (IAAF) į prašymą atlikti 
pakartotinį dopingo tyrimą 1992 m. 
olimpiniam čempionui Romui Ubar
tui. Rugpūčio 17 d. per pasaulio leng
vosios atletikos čempionatą iš Romo

Punsko lietuviai nugali lenkus
Punsko lietuvių pradinėje mokyk

loje ir gimnazijoje veikia sporto rate
liai. Ypač mėgiamas yra mūsų tautinis 
sportas - krepšinis. Lietuviai dalyvauja 
įvairiose žaidynėse bei Suvalkų vaiva
dijos gimnazijų pirmenybėse, nugalė
dami stiprias lenkų gimnazijų rinkti
nes. Deja, mūsiškių laimėjimų kelias 
yra erškėčiuotas, kadangi teisėjai yra 
labai šališki, žiūrovai tiesiog šėlsta, 
matydami lietuvių pergales. Negana 
to, buvo atvejų, kai lenkai priliejo van
dens mergaičių rūbinėje, vėliau kalti
no mūsiškes, einant į autobusą į lietu
vaites buvo mėtomos sniego gniūžtės 
ir šaukiama "Marš do ruskich“. Suval
kų lenkų gimnazijos mergaitės ap
spjaudė lietuvaičių rūbinės duris, salė
je šaukė "jūs senos kekšės“ ir t. t. 
Keista, nes toje mokykloje buvo skai
tomi pranešimai "Tolerancijos ideolo
gija“, tuo tarpu mokinės elgėsi visiš
kai priešingai.

Nepaisydamos visų pažeminimų, 
lietuvaitės, sužaidusios Suvalkų vaiva
dijos krepšinio pirmenybių pirmąjį ra
tą, buvo stiprios favoritės patekti į fi
nalą. Mūsiškės nugalėjo Suvalkų vi
suomeninį licėjų 59:8, Dovspudos že
mės ūkio technikumą 54:47, Augusta
vo licėjų 54:39, turėjo nusileisti I-am 
Augustavo licėjui 38:45. Punskas pa
teko į baigmę ir turėjo žaisti Gižicke. 
Čia mūsiškės nugalėjo vietos licėjų 
71:50, Elko ekonominį licėjų 61:50, 
tad Punsko lietuvių gimnazijos vėl 
laukė rungtynės prieš I-ą Augustavo 
licėjų. Šį kartą lietuvaitės atsilygino už 
pirmą pralaimėjimą, įveikdamos Au
gustavą 54:39. Beje, ir čia buvo susi
durta su tautinių mažumų diskrimina
cija, lietuvaitės įžeistos žodžiais ir net 
veiksmais.

Labai įtemptos buvo Suvalkų vai
vadijos jaunuolių krepšinio pirmeny

siose pasaulio bokso forumuose seri
ją: 5-8 vietos 1992 metų vasaros 
olimpinėse žaidynėse Barselonoje, 
sidabro medalis 1993 metų pasaulio 
čempionate Suomijoje.

V. Karpačiauskui liepos mėnesį 
suėjo 27 metai. Jis gyvena Panevėžy
je, pirmasis ir dabartinis treneris Ju
lius Kibąs, keletą metų - Kaune, besi
mokant Kūno kultūros institute, - Ni
kolajus Jerofejevas. Antroji pasaulio 
ir pirmoji Europos pirštinė pralaužė 
ilgą 22 metų trukusį Lietuvos boksi
ninkų "tylos ruožą“. Paskutinį kartą 
į tokią garbės pakylą buvo pakviestas 
Juozas Juocevičius - 1971 metų Eu
ropos čempionas.

Ubarto paimtuose mėginiuose buvo 
rasta uždrausto preparato. Už tai nu
matoma 4 metų diskvalifikacija.

Pagal IAAF įstatus, sprendimą dėl 
dopingo vartojimo pirmiausia turi 
priimti nacionalinė federacija. Lietu
vos lengvosios atletikos federacija ar
timiausiu metu turės tai spręsti.

ELI

bės. Punsko Kovo 11-sios lietuvių 
gimnazijos rinktinė įveikė Suvalkų vi
durinę mokyklą 138:21, Suvalkų 
technikumą 135:79, Augustavo licėjų 
95:51 ir Suvalkų visuomeninį licėjų 
157:2. Deja, punskiečiai pralaimėjo 
Pišo amatų mokyklai 94:133, Gižicko 
profesinei mokyklai 59:118, bet nuga
lėjo Galdapės licėjų 125:95, užimda
mi trečią vietą. Geriausiu pirmenybių 
žaidėju pripažintas lietuvis Romas 
Vydra, tritaškių metimų konkurse an
troji vieta taip pat atiteko jam, trečia 
Zenonui Morui. Punsko gimnazijos 
berniukų rinktinę treniruoja mok. Vy
tautas Budreika, o mergaičių - Graži
na Bliūdžiuvienė.

Šia proga norėčiau pažymėti, kad 
lietuvių sportininkų finansinė padėtis 
yra labai sunki. Dalyvavimas kiekvie
nose žaidynėse reikalauja nemažai iš
laidų. Tačiau Suvalkų trikampio lietu
viai remia savo sportininkus, kadangi 
jie, kad ir sunkiose sąlygose, garsina 
lietuvių vardą.

Mūsų pareiga prisidėti prie Suval
kų trikampio sportininkų rėmimo. Tuo 
turėtų pasirūpinti Lietuva ir ŠALFAS, 
skelbdamas piniginį vajų Kanadoje ir 
JAV. Olimpinėms žaidynėms Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjunga surinko tūkstančius dolerių, 
padėdama mūsų sportininkams nu
vykti į Barseloną (taip pat ir Austra
lija). Keli tūkstančiai dolerių prisidėtų 
prie Punsko lietuvių sportinės veiklos 
bei mūsų vardo garsinimo Lenkijoje.

Pradžia visuomet reikalinga, tad 
šiam tikslui skiriu 10 dolerių.

Lietuvos Kūno Kultūros institutą 
Kaune lanko dvi Punsko Kovo 1 1- 
sios gimnazijos abiturientės - Rasa 
Uzdilaitė ir Zita Kalinauskaitė.

Kazys Baronas
Vokietija
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rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.
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Šis "EL" Nr. 38 išsiųstas iš Vilniaus rugsėjo 27 d.
"EL” redakcijos ir administracijos adresas pasilieka tas pats. Siųsdami "EL" 

prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens, London, 

Wil 2 PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456
******
"EL" adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 370 2 622 466 Faksas: 010 370 2 614 984 SL 1436

Redaktorius Mindaugas Milieška

AUKOS SPAUDAI
Prof. R. Vaštokas - 10 Lt.
J. Maslauskas - 7 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos šios aukos:
po 10 sv. - Mrs. V. Pierce, Twic

kenham; D. Vassilion, Romford; 
"Catholic Universe" skaitytojai;

27 sv. - S. Vitkus, Barnsley;
60 sv. - V. Virbickaitė, Manchester.
Fondo vadovybė praneša, kad šio

mis dienomis pasiųsta įvairių vaistų 
ir vitaminų labdaros siunta, kurios 
vertė 2000 sv.. Kulautuvos vaikųT.B. 
ligoninei, o Šiaulių gimdymo na
mams vaistų už 200 sv.

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

Tel. 081 579 4657

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - spalio 3d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Bradford - spalio 3 d., 12.30 vai.
Eccles - spalio 10 d., 12.15 vai.
Nottingham - spalio 10 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Mansfield - spalio 10 d.. 15 vai. 

Židinyje.
Nottingham - spalio 17 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Derby - spalio 17 d., 14 vai.. 

Bridge Gate.

PATIKSLINIMAS

"EL" NR. 35 išspausdintoje žinu
tėje "Laimučio Švalkaus naujos kny
gos ir sveikata" minimo iliustruoto 
leidinio "Dėdė Baltazaras" autorius 
yra B. Žalialankis. Knyga "Miglotų 
dienų sūkuriuos" turi 224 psl.

"EL" atsiprašo "Šaltinio" redakci
jos nario Laimučio Švalkaus, "Orien- 
to" leidyklos ir skaitytojų dėl šių ne
tikslumų.

Praėjusiame numeryje išspausdin
tame P. Varkalos straipsnyje "Ar ge
rai Lietuva eina nauju keliu?" rašo
ma, kad pagal proporciją Lietuva tu
rėtų gal 57 000 valdininkų. Turi būti 
37 000. Atsiprašome skaitytojų.

ELR

Mirė
Petras Morkūnas

Petras Morkūnas gimė 1917 
m. prie Pasvalio. 1947 m. atvyko 
į Angliją prie Tadcaster ūkio dar
bams. Apsivedė su Maryte Ku
činskaite. Jam labai patiko ra
mios Tadcaster apylinkės. Čia 
kaime įsigijo gėlyną ir iš to vertė
si. Mėgo skaityti spaudą. Po gana 
ilgos ligos mirė prieglaudoje 
1993 m. rugsėjo 9 d.

Palaidotas Tadcaster kapuose 
rugsėjo 17 d. su šv. Mišiomis, 
kurias atlaikė, dalyvaujant prela
tui John Murphy, kan. V. Kamai- 
tis.

Liko liūdinti žmona Marytė.
ELI

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.

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

Redakcijos svečiai

DBL S-gos ilgametė narė, muzikė, visuomenininke E. Vaino
rienė buvo atvykusi į Lietuvą ir svečiavosi Vilniuje bei Palangoje. 
Būdama Vilniuje ji aplankė "EL" redakciją. Poniai E. Vainorienei 
linkime sėkmės.

PROFESORIUS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
ATVYKSTA Į DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ

Seimo opozicijos lyderis Vyt. 
Landsbergis atvyksta į Britaniją š. 
m. spalio 5 d. Jis dalyvaus Britų 
konservatorių partijos konferencijo
je Blackpool.

Ta proga V. Landsbergis aplan
kys lietuviškas kolonijas Bradforde 
(spalio 10 d.), Mančesteryje (spalio 
11 d.) ir Londone.

Norinčius dalyvauti tuose susiti
kimuose su garbinguoju svečiu pra-

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO MOKYKLA
Apie ją apsilankiusi ”EL“ redakci

joje Vilniuje pasakojo Gajutė O'Brien, 
kuri su vyru Vincentu ir dviem vaikais 
buvo atvykusi į Lietuvą. Maironio 
mokykla veikia jau penkeri metai. 
Mokymo ciklas sutampa su anglų mo
kyklų semestrais. Ten susirenkama 
šeštadieniais, užsiėmimai vyksta po 
pora valandų. G. O'Brien sakė:

- Mokyklą įsteigėme rūpindamiesi, 
kad mūsų vaikai mokėtų lietuvių kal
bą, kad turėtų progos ja kalbėti su 
bendraamžiais. Tai sutraukė ir dau
giau norinčiųjų mokytis lietuvių kal
bos - ir jaunesniųjų, ir suaugusiųjų. 
Sunku, kad skiriasi mokėjimo lygis. 
Didelė paskata intensyviau mokytis 
atsirado po Nepriklausomybės atstaty
mo Lietuvoje, ypač jauniems žmo- 

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.

SKAUTŲ VYČIŲ
SAVAITGALIS

Lapkričio 5-7 dienomis LSS kandidatai vyčiai ruošia skautišką 
savaitgalį. Penktadienio vakare bus šokių (disko) vakaras su fejerverkų 
iliuminacijomis. Visas šeštadienis bus paskirtas skautiškai veiklai, o 
sekmadienį 11 vai. bus šv. Mišios.

(Kur tai įvyks, pranešime vėliau).
Skautai vyčiai kandidatai

šome susisiekti su Mančesterio ir 
Bradfordo klubais, o Londone - su 
Lietuvių Namais, kur gausite infor
maciją.

Spalio 12 d. prof. V. Landsbergis 
aplankys Cambridge universitetą, 
kur skaitys paskaitą Trinity Hall 
kolegijoj.

Spalio 13-tą svečias su palydo
vais grįžta į Vilnių.

DBLS direktorių valdyba

nėms, kai jie sutinka tautiečius iš Lie
tuvos arba nuvyksta į mūsų gimtinę, 
mato, jog tai. gyva kalba, naudinga ją 
mokėti. Atsiranda net anglų, kurie no
ri mokytis lietuvių kalbos. Štai Kaune 
sutikome Chris Last jis domisi muzi
ka, folklorine tautosaka, bendrauja su 
Londone gyvenančiais estais ir šoka jų 
šokius, ateina į mūsų mokyklą.

Kaip sakė G. O'Brien, be jos pa
čios nuo pat pradžių Maironio moky
kloje lietuvių kalbos moko Živilė Šle- 
kytė, taip pat Vladas Gedmintas.

O'Brien vaikai, kurie dabar buvo 
atvykę į Lietuvą, gerai moka lietuvių 
kalbos gramatiką, rašybą, tik gal kiek 
trūko kalbėjimo įgūdžių, kuriuos jie 
sustiprino, būdami mamos gimtinėje.

ELI

PASAULYJE
Ryžtingas Jelcino 

žingsnis
Rusijos prezidentas, pakeisdamas ' 

sovietinių laikų konstituciją, paskelbė, 
kad paleidžia aukščiausiąją tarybą, 
liaudies deputatų suvažiavimą ir skel
bia rinkimus gruodžio mėnesį į feder- 
alinį susirinkimą. Jį numatoma sukurti 
vietoj paleisto parlamento, kuris 
priešinosi Jelcino reformoms. Pasak 
Jelcino, vėliau būtų surengti ir pir
malaikiai prezidento rinkimai.

Į tai atsakydamas parlamentas pa
skelbė A. Ruckojų einančiu preziden
to pareigas. Prie Baltųjų rūmų susirin
ko keli tūkstančiai jo šalininkų su rau
donomis vėliavomis.

JAV prezidentas B. Clintonas, kitų 
Vakarų šalių veikėjai pritarė ryžtin
giems Jelcino sprendimams. A. Bra
zausko pareiškime sakoma, kad Lietu
va remia prezidento B. Jelcino pastan
gas stabilizuoti politinę padėtį šalyje, 
išlaikyti reformų kursą ir tikisi, kad 
jos paspartins Rusijos pažangą mo
dernios ekonomikos ir politinės siste
mos kūrimo linkme. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos pareiškime išsaky
ta viltis, kad politinių jėgų ir valdžios 
struktūrų priešprieša Rusijoje bus iš
spręsta taikiomis ir demokratinėmis 
priemonėmis.

Apžvalgininkai tą Jelcino žingsnį 
apibūdino kaip va banąue. Artimiau
sios dienos parodys, kaip pavyko.

Komunistai prisikelia
Buvę komunistai, persikrikštiję į 

Demokratinę kairiųjų sąjungą, tapo 
didžiausia partija seime. Tačiau jie ne 
tik pakeitė vardą, bet skelbiasi išsiža
dėję marksistinės ideologijos, persio
rientavę į rinkos ekonomiką. Kairieji 
balsuotojus patraukė, žadėdami, kad 
parodys profesinį sugebėjimą tvarky
dami krašto ūkį, ko, sakoma, nesuge
bėjo padaryti Solidarumas, iškovojęs 
nepriklausomybę, bet pavirtęs į gražių 
patriotinių šūkių skelbėjus. Komen
tatoriai primena ir Lietuvos pavyzdį, 
bet panašūs reiškiniai taip pat matomi 
Vengrijoje, Slovakijoje ir kitur, kur 
žmonės yra nusivylę skurdžiu gy
venimu ir atiduoda savo balsus kad ir 
buvusiems komunistams, tikėdamiesi, 
kad jie, turėdami daugiau praktikos, 
sugebės geriau spręsti ekonomikos 
problemas. Vakarų valstybės nerodo 
daug entuziazmo naujai atgimstan
čioms komunistų partijoms, ypač kai 
tai susiję su tų kraštų įsijungimu į Eu
ropos Bendriją ar NATO. Gal dėl to ir 
prezidentas Clintonas prieš pat seimo 
rinkimus išreiškė savo asmenišką pri
tarimą Lenkijos premjerei Suchockai, 
kad Lenkija ir toliau galėtų išlaikyti 
Vakarams priimtiną vyriausybę.

Amerika kvies taikos 
konferenciją

Po Izraelio ir palestiniečių susitari
mo Amerika imasi iniciatyvos tęsti 
taikos procesą Artimuosiuose Rytuose 
toliau. JAV užsienio reikalų ministras 
(oficialus jo titulas yra valstybės 
sekretorius) Warren Christopher 
pranešė, kad numato greitai kviesti 
Vidurio Rytų konferenciją, kurioje 
dalyvaus užsienio reikalų ir finansų 
ministrai iš Rusijos, Europos, 
Japonijos, Saudo Arabijos ir Persų 
įlankos valstybių, Kanados ir Šiaurės 
valstybių, taip pat Pasaulinio banko 
atstovai. Toks gausus dalyvių skaičius 
rodo, kokią didelę svarbą Amerika 
teikia tai numatomai konferencijai.

Žydų ir arabų suartėjimas tęsiasi 
toliau. Izraeliui labai svarbu susitaikyti 
su savo artimiausiu pajėgiu kaimynu 
Sirija, o taip pat ir su Libanu. Strategi
nės reikšmės Golano aukštumos kliu
do susitarimui su Sirija, todėl Egipto 
prezidenas Mubarak buvo paprašytas 
tarpininkauti. Su Libanu tada būtų 
lengviau, nes jis yra Sirijos įtakoje, bet 
visa bėda dėl Irano kontroliuojamų te
roristų, kurie turi bazes Libane. Iranas 
yra priešingas žydų ir arabų susitari
mui. Saugumo sumetimais Izraelis te
belaiko okupuotą pietinę Libano dalį, 
kad nustumtų teroristus kuo toliau nuo 
savo žemės.

8


	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1993-09-25-EUROPOS-LIETUVIS-0008

