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Apžvalgininko pastabos

Laikas veikti, bet atsargiai
Stasys Lozoraitis atsisveikina 
su Amerika ir grįžta į Europą

Vėlinių susikaupimo metu, kai vi
sas katalikiškasis pasaulis nugrimzdo į 
savo būties analizę, susimąstymą, iš
ėjusiųjų i nebūtį pagerbimo minutes, 
Rytuose ir Vakaruose virė politinė ko
va, liejosi kraujas, viešpatavo neapy
kanta ir nesantaika.

O Lietuvos vadovai tuo metu pla
navo savo keliones. Štai paskelbta 
apie Prezidento A. Brazausko vizitus. 
Ypač svarbus ir ne kartą atidėtas Lie
tuvos ir Rusijos vadovų susitikimas 
Maskvoje lapkričio 4 dieną.

Po to, kaip pranešė Prezidento at
stovas spaudai N. Maliukevičius, A. 
Brazauskas lapkričio 7 dieną su darbo 
vizitu lankysis Kazachstane ir susitiks 
su prezidentu N. Nazarbajevu. Iš Al
ma Atos prezidentas Kinijos liaudies 
respublikos prezidento Czen Czemi- 
nio kvietimu kartu su Lietuvos valsty
bine delegacija lapkričio 8-13 dieno
mis pabuvos Pekine. Tai bus jau ofi
cialus vizitas. Kadangi apžvalga reng
ta dar prieš šias keliones, taigi jų re
zultatus galima bus komentuoti vėliau.

O jau dabar galima pasakyti, kad 
visos trys šalys Lietuvai labai svarbios 
tiek politine, tiek ekonomine prasme.

Su Rusija Lietuvą saisto daug neiš
spręstų problemų, kurios susipina į 
vieną mazgą - tarpvalstybinės sutar
ties pasirašymą. Jau trys mėnesiai Lie
tuva gyvena be okupacinės kariuome
nės, tačiau jos kaimynystėje vis dar 
neramiai bruzda Rusijos kareiviai. 
Maskvos generolai reikalauja nekliu

Taline įvyko trečioji Baltijos 
Asamblėjos sesija. Jos metu priimta 
10 dokumentų (dauguma buvo inici
juoti Lietuvos delegacijos), svarbiau
sias - rezoliucija dėl Baltijos Tarybos 
įkūrimo. Kai kurie Estijos delegaci
jos nariai pasisakė prieš tokios insti
tucijos kūrimą. Ši Taryba turėtų tapti 
nuolatine Baltijos valstybių ben
dradarbiavimo organizacija, kuri 
veiks remdamasi Baltijos Asamblėja 
ir Baltijos valstybių Ministrų Taryba. 
Jos sekretoriatas įsikurs Rygoje. 
Talino sesijos dalyviai kreipėsi į savo 
šalių vyriausybes, prašydami skirti 
lėšų ne tiktai sekretoriato ir Tarybos 
darbui, bet ir Baltijos Asamblėjos pre
mijoms kultūros, mokslo ir meno sri
tyse. Kasmet ketinama skirti po dvi 6 
tūkstančių JAV dolerių premijas.

Taline priimtas kreipimasis į Šiau
rės Atlanto Asamblėjos generalinį 
sekretorių, kuriame prašoma NATO 
šalių rasti galimybių prisiimti vals
tybių, pareiškusių norą įstoti į

Būdai Lietuvos ir tarptautinių 
organizacijų bendradarbiavimui 
plėsti buvo svarstomi derybose, 
kurias Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas vedė Ženevoje. Jis susitiko 
su JTO skyriaus Ženevoje genera
liniu direktoriumi Vladimiru Pet- 
rovskiu ir Tarpparlamentinės sąjun
gos (TS) generaliniu sekretoriumi 
Pjeru Komijonu. Jį priėmė Kantonų 
tarybos pirmininkas Otas Pileris. 
Apie tai, remdamasi ITAR-TASS-u, 
pranešė ELTA.

Šveicarijos parlamente įvyko po
litinė diskusija, kurioje taip pat daly
vavo Kantonų tarybos grupės pirmi
ninkas V. Loretanas, Šveicarijos- 
Baltijos valstybių prekybos rūmų 
prezidentas F. Liobas, parlamento 
deputatai. Čia buvo kalbama apie 
galimybes investuoti Lietuvoje, Bal
tijos valstybių bendradarbiavimą, 

domai vežioti per Lietuvos teritoriją 
karinius ešelonus, krovininius sąstatus 
iš Kaliningrado ir atgal, iš Vokietijos 
bei Lenkijos išvežamus Rusijos karei
vius bei karinę techniką.

Derybose su B. Jelcinu Lietuvos 
prezidentas aptars platų problemų 
spektrą. Tačiau, kaip prieš šį susitiki
mą teigė prezidentūros spaudos tarny
ba, gali būti nepasirašyta jokių doku
mentų, tik pasitarta dėl Rusijos ir Lie
tuvos santykių. Apžvalgininkai paste
bi, kad iš tokio ilgai laukto ir vis atidė
lioto susitikimo būtina laukti apčiuo
piamų rezultatų: negi, kaip senais ge
rais laikais, LKP lyderis vyksta sude
rinti partinių pozicijų...

Toks nerimas visai suprantamas: 
nors prokomunistinės jėgos Rusijoje 
spalio puče patyrė pralaimėjimą, da
bar jos vėl kelia galvas. Opozicija 
įtemptai ruošiasi gruodžio 10-12 die
nos Dūmos rinkimams ir balsavimui 
dėl naujos Konstitucijos. Parlamenti
nio sukirpimo partijos, judėjimai, poli
tikai kreipėsi į pasaulio valstybes, 
neva Rusijoje pažeidžiamos žmogaus 
teisės, trypiama demokratija ir pan. 
Netrukus B. Jelcinas atšaukė kai ku
riuos spaudos, radijo ir televizijos su
varžymus, o neopučistų teismo proce
sas, ko gero, taip pat bus atidėlioja
mas, kaip ir 1991 metų rugpjūčio per
versmo kaltininkų...

O tuomet Lietuvoje buvo sudarinė
jami šalintinų politikų sąrašai, grėsė 
naujas Sibiras. Lankantis kaime per

Kuriama Baltijos sąjunga
NATO, realias stabilumo garantijas. 
Baltijos Asamblėjoje taip pat priimta 
rezoliucija, kurioje rašoma, kad Rusi
jos kariuomenė, laikantis geros va
lios, iš Latvijos ir Estijos galėtų būti 
išvesta per du mėnesius. Baltijos ša
lys pareiškė būgštavimą, jog Rusijai 
suteikta finansinė pagalba, kad ji 
greičiau išvestų savo kariuomenę iš 
Baltijos valstybių, iki šiol nedavė 
konkrečių rezultatų, todėl jos pasiūlė 
parengti modelį patikrinti, kaip Rusi
ja ją naudoja. Kreipimesi į JAV ir 
Rusijos prezidentus bei vyriausybes 
sveikinamas JAV sprendimas finan
siškai prisidėti prie užsienio kariuo
menės išvedimo iš Baltijos valstybių 
ir pabrėžiama, kad Baltijos šalys ne
privalo aprūpinti butais demobili
zuotų Rusijos kariškių ir neturi tam 
lėšų.

Baltijos Asamblėja rekomendavo, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos res
publikų parlamentinių delegacijų va
dovai prieš tarptautinių organizacijų 

Susitikimai Ženevoje
politinę padėtį Rusijoje. Č. Juršėnas 
ir O. Pileris sutarė pasikeisti parla
mentinėmis delegacijomis.

Interviu ITAR-TASS korespon
dentui Č. Juršėnas teigiamai įverti
no susitikimų rezultatus. Jis pabrė
žė, kad buvo kalbama apie aktyves
nį Lietuvos dalyvavimą JTO Euro
pos skyriaus ir TS veikloje. Susitar
ta dėl Lietuvos specialistų stažuo
čių Tarpparlamentinėje sąjungoje. 
Pasak Č. Juršėno, būtų labai nau
dinga, kad Lietuvos atstovai daly
vautų JTO seminaruose, ypač eko
nominiais ir socialiniais klausimais. 
Per susitikimą su V. Petrovskiu 
taip pat buvo svarstoma galimybė 
surengti Lietuvoje JTO globojamą 
tarptautinę arba regioninę konfe
renciją.

Lietuva turi diplomatinę misiją 
Ženevoje. Pasak C. Juršėno, jos ati

Vėlines, teko išgirsti, kad spalio pir
mosiomis dienomis, kai Maskvoje 
įsisiautėjo mūšiai dėl Baltųjų rūmų, 
kai kur Lietuvos miesteliuose prie bu
telio karčiosios jau rinkosi buvę "stri
bai“ ir aptarinėjo savo veiksmų pro
gramą, jei Rusijoje atsigautų SSRS 
šalininkai. Sako, kad buvę svarstoma, 
kokius pastatus paversti pelenais...

Štai kodėl kiekvienas žingsnis į Ry
tus turi būti labai gerai apgalvotas ir 
parengtas. Istorija ne kartą pamokė: su 
Rusijos meška reikia elgtis atsargiai...

Kad jos nagai dar ne visai apkarpy
ti, ko gero, įrodė liūdnosios Visų 
Šventų ir Vėlinių dienos: ar dėl Lietu
vos pareigūnų aplaidumo, ar dėl tam 
tikros politinės padėties Rytuose, Ru
sija sustabdė naftos žaliavos tiekimą 
Lietuvai, Mažeikių naftos perdirbimo 
kombinatas sustojo, o gyventojai netu
rėjo benzino nuvažiuoti net aplankyti 
savo tėvų kapų...

Žinoma, įtarimais visą laiką negali 
gyventi. Dėl to Lietuvos valdantieji 
nuolat kritikuoja opoziciją. Bet, kita 
vertus, atsikvėpti lengviau mažytė 4- 
milijoninė Lietuva galės tik tada, kai 
žinos, jog didieji jos kaimynai ne žo
džiais, o veiksmais gerbia mažųjų tau
tų apsisprendimą. O tokie laikai - tai
kytini tiek Rusijai, tiek Baltarusijai, 
tiek Lenkijai - šiam slaviškajam blo
kui - matyt, ateis dar ne tuoj. Ar dviejų 
prezidentų susitikimas ketvirtadienį 
priartins šį metą?

Česlovas Iškauskas

susitikimus rengtų konsultacijas savo 
veiksmams jose koordinuoti.

Rezoliucijoje dėl įstatymų leidy
bos ir prekybos siūloma iki kitų metų 
pradžios ratifikuoti rugsėjo pradžioje 
sudarytą Baltijos šalių laisvosios 
prekybos sutartį, o parlamentams pri
imti suderintus įstatymus, išreiškian
čius bendrus šių šalių interesus.

Pritarta idėjai sukurti Baltijos in
formacijos biurą Maskvoje.

"Lietuvos rytas“ citavo Lietuvos 
delegacijos nario A. Griciaus žo
džius, kad Asamblėja priima tik 
rekomendacinio pobūdžio nutarimus, 
kurių neprivalo vykdyti vyriausybės. 
A. Gricius sakė, kad vyriausybės ga
lėtų pradėti derybas dėl sięnų apsau
gos su Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos šalimis, muitų unijos ir 
kitais visoms trims valstybėms aktu
aliais klausimais. Pasak R.Ozolo, 
Baltijos Asamblėjoje netrukus gali 
būti pradėti analizuoti ir bendros 
gynybos klausimai.

darymas davė pozityvių rezultatų, 
turint omenyje didelę Europos poli
tikos reikšmę. Nors respublikai 
svarbi diplomatinė kryptis tebėra 
Niujorkas, tačiau "Europos liniją 
irgi reikia plėtoti“, - pabrėžė jis.

"Svarbu, kad mes neturime prob
lemų ir dėl žmogaus teisių, - pažy
mėjo Č. Juršėnas. - Lietuva nebuvo 
svarstymo objektas nei Ženevoje - 
JTO žmogaus teisių komisijos sesi
jose, nei kokiose nors kitose orga
nizacijose. Tokia realybė. Mes dar 
paskutiniais sovietiniais metais pri
ėmėme pilietybės įstatymą, kuris 
mums gerai pasitarnavo. Piliečiu 
tampa tas, kuris įstatymo įsigalioji
mo metu nuolat gyveno Lietuvoje - 
nepriklausomai nuo tautybės“. Visa 
tai leido respublikai "be problemų“ 
įstoti į Europos Tarybą, - pabrėžė 
Seimo pirmininkas.

Ambasadorius Stasys Lozoraitis, p. Hillary Clinton, JAV preziden
tas Bill Clinton, p. Daniela Lozoraitienė.

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsiga
liojo Lietuvos Prezidento dekretai, ku
riais Alfonsas Eidintas paskirtas nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriu
mi Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Stasys Lozoraitis - nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi Italijos 
Respublikoje.

69-erių metų Stasys Lozoraitis 
didžiąją savo gyvenimo dalį dirbo 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. 
Pradėjo 1943 m. Lietuvos pasiunti
nybėje prie Šv. Sosto. JAV pripa
žinus Lietuvą, S. Lozoraitis 1991 m. 
rugsėjo 6 d. tapo pirmuoju atkurto
sios Lietuvos Respublikos amba
sadoriumi Vašingtone. Nuo 1991 m. 
spalio 2 d. jis buvo nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi JAV. 
Mums malonu prisiminti, kad Stasio 
Lozoraičio gyvenimo aprašyme mi
nimas faktas, kad jis yra rašęs ir 
"Europos lietuvyje“.

Lapkričio 4 d. ”EL“ paskambino į 
Romą ir kalbėjosi su Lietuvos laiki
nuoju reikalų patikėtiniu Italijoje Ri
mantu Morkvėnu. Jis sakė, kad am
basadorius S. Lozoraitis dar Ameri
koje, gali atvykti į Romą bet kurią 
dieną. Kalbėjomės ir su Užsienio 
reikalų ministerijos valstybinio ir 
diplomatinio protokolo tarnybos di
rektoriaus pareigas einančiu A. Brūz
ga. Jis sakė, kad agremanas iš Italijos 
URM dėl S. Lozoraičio skyrimo

Derybos su Baltarusijos premjeru
l Vilnių buvo atvykęs Baltarusi

jos ministrų tarybos pirmininkas 
Viačeslavas Kebičius, įvyko jo de
rybos su Lietuvos premjeru Adolfu 
Sleževičiumi. Galutinai susitarta, 
kam priklausys Adutiškio geležin
kelio stotis - Lietuvai atitenka ši 5,6 
ha teritorija, o Baltarusijai 99 me
tams išnuomojama Druskininkų 
"Baltarusijos“ sanatorija. Lietuvai 
bus perduota nuo sovietinių laikų 

ambasadoriumi Romoje gautas se
niai, dabar tvarkomi formalūs, tech
niniai dalykai. Jis negalėjo pasakyti, 
kada S. Lozoraitis įteiks Italijoje kre
dencialus, nepatvirtino, kad tai gali 
būti šį ar gruodžio mėnesį.

Šiandien spausdinama nuotrauka 
padaryta šių metų birželio 15 d., kai 
Lietuvos ambasadorius S. Lozoraitis 
su ponia D. Lozoraitiene dalyvavo 
diplomatiniam korpusui skirtame 
priėmime Baltuosiuose rūmuose Va
šingtone. Jį suruošė JAV prezidentas 
Bill Clinton. Spalvotą nuotrauką at
siuntė ambasadoriaus padėjėjas politi
niams ir spaudos reikalams V. Nakas. 
Ji jau buvo išspausdinta kituose išeivi
jos laikraščiuose. ”EL“ tą nuotrauką 
pasaugojo ambasadoriaus atsisveikini
mo su Amerika momentui.

Beje, lapkričio 3 d. "Lietuvos 
aidas“ pranešė, kad protestuodami 
prieš Stasio Lozoraičio atleidimą iš 
Lietuvos ambasadoriaus JAV pareigų 
21 pilietis ilgiau ar trumpiau badavo 
Vilniuje prie Seimo rūmų (nuo gegu
žės 8 d.), kurį laiką ta pačia dingstimi 
Lietuvoje rinkti parašai - pasirašė 
153000 žmonių. S. Lozoraitis buvo 
jau anksčiau prašęs badavimą nu
traukti. Spalio mėnesį tą prašymą pa
kartojo Sausio 13-osios brolija; badau
tojai savo streiką nutraukė spalio 22 
dieną.

ELR

Minske saugota geodezinių karto
grafinių duomenų apie Lietuvą me
džiaga.

V. Kebičius su pasitenkinimu 
įvertino Lietuvos pasiūlymą iki 
sausio 1 d. atidėti vizų režimo įve
dimą. Abi šalys sutarė steigti bend
rus pasienio punktus.

Ne vėliau kaip iki gruodžio 1 die
nos Minske premjerai numato pa
sirašyti dviejų šalių politinę sutartį.
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Lenkimuose atidengtas 
paminklas Simonui Daukantui

Aptartos teisinės tradicijos

Lietuvoje plačiai paminėtos Simono Daukanto 200-osios metinės. Vienas iš 
jubiliejinių renginių įvyko Skuodo rajone. Lenkimuose, kur ant kalnelio prie 
vietinės bažnytėlės atidengtas B. Midvikio sukurtas paminklas (architektas A. 
Skiezgelas - autoriai nuotraukoje) didžiajam krašto istorikui ir švietėjui.

Po šv. Mišių Lenkimų bažnyčioje iškilmių dalyviai pagerbė šventoriuje 
palaidotos S. Daukanto motinos atminimų, aplankė jo gimtinę Kalvių kaime.

Kultūros namuose įvyko S. Daukanto atminimui skirta mokslinė konferencija.
Kas dveji metai skiriama literatūrinė S. Daukanto premija įteikta E. 

Aleksandravičiui už knygų "Priešaušrų“.
Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

Prieš 75 metus - 1918 metų lap
kričio 2 dieną - Lietuvos Valstybės 
Taryba patvirtino Lietuvos valsty
bės laikinosios konstitucijos pama
tinius dėsnius.

Konferencijoje, kurią šiai datai 
paminėti Vilniuje surengė Konsti
tucinis Teismas, buvo pabrėžta, kad 
demokratinę valstybę įtvirtinančios 
pirmosios Laikinosios konstitucijos 
nuostatos kartojamos visose mūsų 
valstybės Konstitucijose, pranešė 
ELTA.

Konferencijoje perskaityti trys 
pranešimai. Profesorė daktarė Re

Vilniaus grįžimo Lietuvai 54-ųjų metinių minėjimas
Spalio 27 d. "Vilnijos“ draugija 

Vilniuje, Mokytojų namuose, su
rengė Vilniaus grįžimo Lietuvai 
54-ųjų metinių minėjimą. Su kitais 
tautiečiais dalyvavo ir Seimo nariai 
ponai Č. Juršėnas, J. Dringelis, B. 
Genzelis, V. Petrauskas. Susirinki
mui pirmininkavo ir įžanginį žodį 
tarė ponas S. Trepšys.

Susirinkusieji išklausė R. Ba
tūros pranešimą apie Vilniaus, 
tūkstantmetės Lietuvos sostinės, 
istorinę praeitį, lietuvių gyvenimą, 
veiklą lenkų okupacijos metais. Be 
žinomų istorinių faktų priminta 
smulkesnių, kurie vaizdžiai liudija 
ne tik tautinį lenkų okupacijos vyk
dytą lietuvių genocidą, bet ir, apla
mai, antihumanizmą. Tai p. R. Ba
tūra pavadino lenkiškojo fašizmo 
atmaina. Jis apgailestavo, jog šian
dien dar yra jo pasėkų. Pranešėjo 
nuomone, tik visuomenės dvasin
gumas ir budrumas jas galėtų pa
naikinti.

R. Klimas sakė, jog šiandien kai 
kurių lenkų veikloje mato vaivados

SEPTYNIOS MEMOS
DOVANA IR PARAMA 

ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785
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Lapkričio pabaigoje numatoma surengti bendrą Pabaltiečių 

mugę Londone. Lietuvių Namuose. Vaikų fondas turės savo 
prekystalius. Fondo vadovybė kviečia visus, kas tik gali, paremti 
Vaikų fondo prekystalius ir joje vyksiančią loteriją daiktinėmis 
dovanomis. Jas galima įteikti kiekvieną sekmadienį po pamaldų 
parapijos svetainėje-menėje Vaikų fondo valdybos žmonėms.

Fondo vadovybė visuomet lieka dėkinga visiems už 
paramą Lietuvos vaikams - Lietuvos ateičiai.

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

Apie tai kalbėta vyriausybinės admi- 
nistracinės-teritorinės reformos darbo 
grupės, vadovaujamos Klaipėdos uni
versiteto profesoriaus S. Vaitiekūno, 
spaudos konferencijoje, kurią 10 29 
aprašė "Lietuvos rytas“.

Manoma, kad administracinio su
skirstymo reforma mūsų šalyje turėtų 
prasidėti kitais metais, o baigsis maž
daug 2000-aisiais. Prie šio renginio 
prisidėjo Vokietijos Konrado Ade
nauerio fondas, remiantis demokrati
nių institucijų atkūrimą Rytų Euro
pos šalyse ir jau surengęs du semina
rus savivaldos klausimais Lietuvoje.

Naujuosiuose administracinio su
skirstymo įstatymų projektuose siū
loma Lietuvoje steigti 10 apskričių. 
Jose turėtų būti rengiami generaliniai 
apskrities vystymo planai, rengiami 
specialistai, kuriami aukštųjų mokyk
lų filialai ir kitos profesinio ugdymo, 
medicinos įstaigos. Apskritys Lietu
voje turėtų perimti ministerijų, depar
tamentų ir kitų valstybinių įstaigų, 
esančių sostinėje, funkcijas.

Visą Lietuvos teritoriją-numato
ma suskirstyti į valsčius, nors ar tik
rai šios teritorijos taip vadinsis, dar 
neaišku, nes didieji miestai, kurie taip 
pat taps valsčių centrais, nesutinka 
taip vadintis. Siūlomas ir kitas pava
dinimas - savivaldybė. Jų mūsų šaly
je turėtų būti 92-95. Administracinė 
reforma šalyje turėtų prasidėti kitais 
metais įvyksiančiais rinkimais į savi
valdybes. Tačiau per šiuos rinkimus 
bus sukurtos tik 4 naujos savivaldy
bės - Palangos, Neringos, Druskinin
kų ir Birštono. Anksčiau šie miestai 
turėjo respublikinio pavaldumo mies
to statusą. Kitos savivaldybės bus 
kuriamos dabartinių rajonų pagrindu. 
Likusios savivaldybės kursis palaips
niui maždaug per 4 metus.

Švedijos dovana krašto 
apsaugos ministerijai 

Spalio 28-osios rytą du Švedijos ka
rališkojo karo laivyno laivai įplaukė į 

gina Žepkaitė pranešime ’’Lietuvos 
valstybingumo idėja ir jos įgyven
dinimas dvidešimtojo amžiaus pra
džioje“ apžvelgė po Pirmojo pasau
linio karo susiklosčiusias sąlygas 
atkurti Lietuvos valstybę.

Daktaras Kęstutis Lapinskas 
skaitė pranešimą "Lietuvos valsty
bės valdžių formavimo konstituci
niai pagrindai“.

Daktaras Stasys Stačiokas pra
nešime "Lietuvos Respublikos kons
titucinės raidos kelio pradžia“ ak
centavo mūsų valstybės teisės tra
dicijas. Jis paakino teisininkus gi

Bocianskio idėjų tęsimą, norus Vil
niaus kraštui suteikti Lenkijos da
lies pavidalą. Jis mano, jog reiktų 
kalbėti apie besitęsiančią Suvalkų 
ir kitų etninių lietuvių žemių oku
paciją.

E. Gečiauskas kėlė klausimą, 
kodėl niekas neoperuoja faktu - 
1918 metais Lietuvos ir Lenkijos 
valstybėms atsikūrus jų siena egzis
tavo ten, kur buvo LDK ir Lenkijos 
karalystės žemių ribos. Šis kal
bėtojas pabrėžė, jog Lietuvos sutar
tyje su Lenkija būtina įvardyti, kad 
Lenkija buvo okupavusi dalį Lie
tuvos 1919-1939 metais. Jis ste
bėjosi kai kurių politikos ir kultūros 
veikėjų keista samprata, jog Lietu
va į Europą turėtų eiti per Lenkiją. 
Jo nuomone, dėl Lenkijos ekspan
sijos į rytus Lietuvai reiktų bend
rauti su Ukraina.

V. Petrauskas pastebėjo, jog yra 
jėgų, veikiančių prieš Lietuvos 
valstybės vientisumą, iškyla klausi
mas dėl Šalčininkų, Vilniaus rajono 
savivaldybių lojalumo Lietuvai,

Klaipėdos uostą su techninės pagal
bos Lietuvos Respublikos krašto ap
saugos ministerijai kroviniu, pranešė 
10 29 ’’Respublika“.

Švedijos siuntoje - trys tūkstančiai 
dviračių, 40 lauko virtuvių, septyni 
lengvieji ir tiek pat sunkiųjų "Volvo“ 
automobilių, 13 šarvuočių, du batalio
no medicinos punktai, kilnojamoji 
lauko ligoninė, kurią galima įrengti 
net visiškai nepritaikytose patalpose.

Laivai savo triumuose taip pat at
gabeno du šimtus radioaktyvumo ma
tuoklių ir 40 tūkst. lauko aprangos 
komplektų. Krašto apsaugos ministro 
pavaduotojas Šarūnas Vasiliauskas 
pasidžiaugė, kad SKAT kariai, ku
riems skirta ši apranga, "daug geriau 
atrodys ir galės sutaupyti pinigų karei
vinių remontams“.

Kita techninės pagalbos dalis, ypač 
ta, kuri pati turėtų judėti, vargu ar pa
dės ministerijai taupyti mokesčių mo
kėtojų pinigus, toliau pastebi "Res
publika“. Tik iškrovus šarvuočius, 
švedams kai kurias mašinas užvesti 
pavyko, kitas teko vilkti. Mūsiškis 
vairuotojas prie laivo kraipė galvą: 
"Ten, kur turėjo būti pusašiai, kažko
dėl prikišta skudurų. Tuos skudurus 
tikriausiai reikės pakeisti pusašiais, 
nors sunku pasakyti, kaip tai atrodys. 
Jau vien todėl, kad šio modelio šar
vuočiai mažiausiai dešimtį metų nebe- 
gaminami“. KAM pareigūnai pripaži
no, kad daugiausia naudos turėtų būti 
iš lengvųjų "Volvo“ sunkvežimių.

Karinė technika - brangiai kainuo
jantis malonumas. Ir jei ji labai pigiai 
ar veltui gauta - dar nereiškia, kad tai 
gera technika. Jeigu šiandienos ten
dencija liks ar net sustiprės - Lietuvos 
kariuomenės sandėliai pamažu virs 
karinės technikos sąvartynais. Štai 
čekai bent jau viešai pripažįsta, kad 
jiems pigiau atvežti visa tai į Lietuvą, 
nei demontuoti namie.

"Lietuvos rytas“ 11 03 perspausdi
no nuotrauką iš dienraščio "Interna
tional Herald Tribūne“ pirmojo pusla
pio. kurioje užfiksuota, kaip Lietuvos 
kariai su Švedijos armijos dovanotais 
dviračiais ir kita amunicija Vilniuje 

lintis į Lietuvos konstitucingumo 
raidą, ugdyti tautos istorinę teisinę 
sąmonę.

Pasak S. Stačioko, pirmosios ra
šytinės konstitucijos - Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Lenkijos, Pran
cūzijos - buvo grindžiamos bendra- 
žmogiškomis vertybėmis, teisiniu 
tautų intelektu.

Tačiau nereikia pamiršti, kad 
pirmoji rašytinė konstitucija Euro
poje - Lenkijos, pasak pranešėjo, iš 
esmės atitinka daugelį Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Statutų 
nuostatų.

kadangi iš darbo atleidžiami lietu
viai todėl, kad yra lietuviai.

B. Genzelis sakė, jog visi turime 
mąstyti istoriškai, jog lenkai mu
myse neturėtų matyti priešo, jog 
visų lenkų vienodai traktuoti nega
lima. Jis nemano, jog galime pra
rasti Vilniaus kraštą.

B. Petrulionis priminė lietuvių 
Lenkijoje bėdas, palygino jų rei
kalus su lenkų padėtimi Lietuvoje. 
Jis pabrėžė paradoksalų dalyką, 
kad didžiulė Lenkija neranda lietu
vių pradžios mokyklai patalpų Sei
nuose. Jo manymu, apie LDDP gali 
likti istorijoje nuosėdų dėl lenkų 
"mielių kėlimo“.

A. Griška prisiminė Vilniaus at
gavimo dienas ir išsakė nuomonę, 
kad rytų Lietuvoje žmonės nori arti 
žemę, o ne orientuotis prie ”ma- 
cianstvos“. Jis siūlė visoms Lie
tuvos partijoms, tame tarpe ir 
LDDP, visiems žmonėms būti pat
riotais.

Nastazija Keršytė

pasitinka šios šalies gynybos mi
nistrą Andersą Bjorcką.

Vilniuje jau šaudoma 
granai SY ąįdžiąi.s

Apie tai 11 03 pranešė sostinės dien
raštis "Vakarinės naujienos“.

Lapkričio 1 d. 20 vai. 29 min. 
granatsvaidžiu šauta į "Šanso“ klubo 
patalpas "Žirmūnų“ restorano pasta
te. kur, neoficialiais duomenimis, 
pastaruoju metu buvo ruošiama 30- 
40 kazino specialistų. Laimei, niekas 
nenukentėjo, nes restoranas remon
tuojamas, o nei naktinis baras, nei 
"Šanso" klubas tuo metu nedirbo.

Primenama, kad ne per seniau
siai, vieną gražų vasaros rytą, šiek 
tiek po 5 vai., prie šio paslaptingo 
klubo automato šūviais buvo sužeis
tas Izraelio pilietis, kuris ligoninėje 
mirė, į koją - pats klubo prezidentas 
ir dar vienas jų pažįstamas.

Tame pačiame "Vakarinių nau
jienų“ numeryje pranešama, kad šie
met Vilniuje jau nužudyti 67 žmo
nės. Palyginti su 1992-siais tyčinių 
žmogžudysčių skaičius išaugo be
veik pusantro karto. O iš viso nuo 
metų pradžios sostinėje užregistruota 
beveik aštuoni tūkstančiai nusikalti
mų.

Lietuvos spaudoje plačiai aprašy
tas ir šešiolikametės Ž. Sadauskaitės 
nužudymas spalio 30 d. Kauno rajo
ne sodyboje, kurioje šį rudenį gyve
no miškan pasitraukę Kauno savano
riai. Remdamasis liudininkų pasako
jimu, "Lietuvos rytas“ 11 04 rašo, 
kad mergaitė buvo nušauta dėl neat
sargumo iš Kalašnikovo automato, 
kai grupė anksčiau tarnavusių ar te
betarnaujančių savanoriškoje krašto 
apsaugoje jaunuolių šventė gimtadie
nį. Aprašiusi tą įvykį, "Respublika" 
11 04 išspausdino ir krašto apsaugos 
padaliniuose 1992-1993 m. prarastų 
šaunamųjų ginklų lentelę, sudarytą 
pagal informaciją iš krašto apsaugos 
ministerijos ir generalinės prokura
tūros. Prarasta beveik 50 automatų. 
"Visoje Lietuvoje iš KAM struktūros 
grobiami ginklai. Kaltų nesuran
dama. O po kiek laiko iš šių ginklų 
šaudoma į civilius nekaltus žmones“. 
- rašoma "Respublikoje“.
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Nebegaliu keistis - butų juokinga Lininės drobės turi paklausą

Spalio pabaigoje Vilniuje, Nacio
nalinėje galerijoje atidaryta šeimos pa
roda: Vytauto Klemkos (1924-1991) 
grafikos ir akvarelės bei Jadvygos 
Mazūraitės-Klemkienės skulptūros 
darbai (nors ji kuria ir grafiką). 1992 
m. išsamesnė paroda buvo surengta 
Kaune, mieste, kuriame Klemkų šei
ma yra gerai žinoma, subūrusi apie sa
ve kolegų, bendraminčių ir gerbėjų ra
tą. Šis renginys skirtas jau išėjusiam iš 
gyvenimo Vytautui Klemkai, todėl jo 
žmonos darbų palyginti nedaug.

Vytautas ir Jadvyga susipažino 
mokydamiesi Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute, kur abu 
studijavo skulptūrą. Vytautas studijų 
metais buvo vertinamas kaip progre
syvus skulptorius, tačiau dėl susiklos
čiusių aplinkybių instituto jis taip ir 
nebaigė. Jo diplomas buvo gyvenimas 
- išties nelengvas, pilnas išbandymų, 
juodų ir baltų juostų. Bet Vytautas - 
ramaus būdo, nuoširdus ir darbštus 
žmogus, nieko nekaltino, ant nieko 
nepyko. Net apie tuos, kurie ištrėmė jo 
tėvus, sakydavo: ”Aš jiems atleidžiu“. 
Nuo 1961 m. V. Klemka dėstė Kauno 
St. Žuko dailės technikume, pagarsėjo 
kaip grafikas. Jo ankstyvoji kūryba - 
reali, artima liaudies menui. 1965 m. 
Leipcigo tarptautinėje grafikos paro
doje pristatė savo kūrinį “Taikos že
mė“. To meto kūryboje V. Klemka 
vaizdavo tai, kuo labiausiai žavėjosi - 
žvejus, jūrą, žuvėdras, bangas, visa 
tai, ką matė kasmet vasarodamas Pa
langoje (“Tinklus taiso“, “Žvejo šei
ma“, “Seni žvejai“).

Aštuntame dešimtmetyje atsiranda 
laisvesnis temos traktavimas, simbo
liai, poetika, metaforos - šuoliuojantys 
žirgai, būties išgyvenimus atspindinti 
jūros tema, išskrendatys paukščiai, 
merginų siluetai, vaikystės išgyveni
mai. Monumentalius raižinius keičia

Labdaros renginiai likimo nuskriaustiems 
vaikams

Tik prieš pusmetį įregistruotas 
Lietuvos vokiečių sąjungos Vilniaus 
skyrius (pirmininkas Ervinas Peterai- 
tis ir jo pavaduotoja Danguolė Balčiū
nienė) kartu su Vilniaus Mažojo teatro 
kolektyvu (direktorius Mintautas Dau- 
lenskis ir literatūros dalies vedėja Liu
cija Armonaitė, meno vadovas Rimas 
Tuminas, režisierius Evaldas Jaras) iš
kilmingai paminėjo vokiečių vaikų ra
šytojų Otfrydo Proisleirio septynias
dešimtąsias gimimo metines, parody
dami keturių Vilniaus miesto vaikų 
globos namų ir Lietuvių namų viduri
nės mokyklos auklėtiniams labdaros - 
dviejų dalių pasaką “Plėšikas Hocen- 
plocas“. I šventę iš Bavarijos buvo 
kviestas ir pats autorius. Deja, jis ne
galėjo atvykti, todėl atsiuntė tik ma
lonų laišką šio spektaklio žiūrovams, 
kurį mielai perskaitė pats keletos šio 
autoriaus knygelių vertėjas Teodoras 
Četrauskas.

Stasio Juškaus galerijoje kalbėta ne tik apie dailę
Pakeliui į Šventos Onos bažnyčią 

kiekvienas stabteli ties Stasio Juškaus 
dailės galerija. Atskira kalba būtų apie 
patį šeimininką - pedagogą, muziką ir 
didžiai taurios širdies žmogų. Su 
Lietuvių namų vidurine mokykla jis 
susidraugavo nuo pat pirmųjų dienų. 
Čia yra ne vienas jo dovanotas dailės 
kūrinys. Ir štai šį sykį Stasys Juškus 
surengė istorijos, literatūros ir muzi
kos pamoką vyresniųjų klasių moki
niams, tiems vaikams, kurie į Lietuvą 
suvažiavę iš savo tėvų ir protėvių 
tremties vietų buvusioje Tarybų Są
jungoje.

Šioje nepaprastoje pamokoje su
tiko dalyvauti dailininkas Jonas Mac
konis, dar gerai prisimenantis lenkų 
valdymo laikus, studijas Dailės aka
demijoje vokiečių okupacijos metais. 
Dalyvavo ir aktorius, puikus skaitovas 
Ferdinandas Jakšys, dainininkas Da
nielius Sadauskas, sugebėjęs ištver
mingai iki pabaigos įgyvendinti gr
ažaus renginio sumanymą tiek savo 
nepakartojamu balsu, tiek įtaigiu pa- 

ofortai ir mecotintos. Subtili meninin
ko akis mato tai, ką slepia išorė, kas
dieniniai daiktai virsta metaforomis: 
punktyrinis ąsotis, ant veidrodžio nu
mesti žaidimo kauliukai (’Tarp juodo 
ir balto“. V. Mykolaičio-Putino lyri
kai, akvatinta). “Žaliąsias lankas“ la
bai mėgo motinos, kurių vaikus ištiko 
negalia. Viena aktorė, kurios sūnus 
negalėjo vaikščioti, nupirko paveikslą, 
kad vaikas galėtų žiūrėti į jį: berniukas 
su arkliais.

V. Klemka su įkvėpimu tapė ir 
akvareles, nors pats sakydavo, jog 
savo veido jose dar nėra atradęs. Arti
mųjų, kolegų portretai, kai kurie su sa
tyros ir ironijos gaidele (“Žirnių šven
tė“, “Vienišuoliai“), lyriški paveikslai 
(“Pavasaris“, “Moteris su skėčiu“, 
“Langas į sodą“, “Už lango papūgė
lė“). Dailininkas gerai jautė gamtą ir 
jos rūpesčius vaizdavo metaforiškai - 
arklys eina per perėją, bet ieško van
dens, o raitelis negali išsilaikyti balne 
(“Kompozicija“). Keista, bet nė vie
nos akvarelės dailininkas nepardavė - 
niekas nesidomėjo. Pinigai nėra krite
rijus, pasakė Jadvyga KJemkienė, pri
statydama 26 vyro akvareles, sustoda
ma ilgėliau prie tų, kurios mielos, 
kurios kelia prisiminimus apie Kauną, 
apie žmogų, su kuriuo prabėgo “ketu
riasdešimt gražiausių gyvenimo me
tų“.

Pati skulptorė savo darbais nesi
gyrė, kalbėjo daugiau apie žmones, 
kurie juose pavaizduoti. “Nepadariau 
nei vieno Stalino ar Lenino. Norėjau 
įamžinti žmones, kūrusius Lietuvą“. 
Muziejaus fojė - jos sukurti akademi
ko V. Lašo, gamtininko Tado Iva
nausko, akademiko V. Ruokio biustai 
(Todeniški portretai“, anot skulpto
rės). “Kodėl jaunimas nebekuria port
retų, - retoriškai klausia ir tęsia savo 
pasakojimą, - kuriant žmogaus veidą

Pasak D. Balčiūnienės, parengti 
dviems šimtams vaikų šventę padėjo 
ne viena Lietuvos įmonė. Pirmiausia 
tai Kuro bazė, dvi dienas skyrusi Vo
kiečių sąjungos Vilniaus skyriui nau
dotis nemokamai autobusu. Bendra 
Lietuvos ir JAV įmonė “Grigiškės“ 
davė vatmano, kad vaikai galėtų piešti 
patikusius pasakos veikėjus, kurie per 
pertrauką ir po spektaklio geranoriškai 
bendravo su savo jaunaisiais žiūro
vais. Padėjo Vilniaus mėsos, pieno, 
duonos kombinatai. Užtat vaikai per 
pertrauką ir po spektaklio skanavo 
šviežių karštų dešrelių, Šviežios kai
miškos duonos, saldžių kaip medus 
sūrelių, jogurto su visokiais vaisiais ir, 
žinoma, ledų... Buvo čia ir spalvotų 
balionių, ir lietuviškų Otfrydo Proislei- 
rio knygelių, kurias iš vokiečių kalbos 
verčia tas pats T. Četrauskas, o leidžia 
“Vyturio“ ir “Victoria“ leidyklos.

Žinoma, turint galvoje, kad Lietu- 

sakojimu. O Vytautas Juozapaitis, 
žinoma, skėlė armonika taip, kad 
sunku vaikams buvo išsėdėti vietoje.

Koncertinės pamokos rengėjai pa
kalbėjo apie anksti mirusį, be galo ta
lentingą, jausmingą, lyrišką ir roman
tišką poetą, kuriam buvo lemta savo 
jautrią sielą slėpti po kunigo sutana, 
kurio kūrybinį palikimą, vengdamas 
nesusipratimų, be gailesčio sudegino 
brolis Vincentas. Taip, tai buvo pokal
bis apie Antaną Vienažindį, iki šiolei 
dainuojamų dainų autorių. Ir jokiais 
turtais negalima įvertinti šiandien jo 
“Kaipgi gražus gražus rūtelių darže
lis“, “Žirgeliai sukinkyti“, “Ak negai
li, sesutėle, rūtelių“, “Sudieu, kvietkeli 
tu brangiausias“ ir daugelį daugelį 
kitų, kurias jausmingai ir graudžiai 
lingavo Danielius Sadauskas.

Beje, šią programą aktorius Ferdi
nandas Jakšys, Vytautas Juozapaitis ir 
solistas Danielius Sadauskas sukūrė 
pernai, minint Antano Vienažindžio 
šimtąsias gimimo metines.

O štai šiandien dailės ir muzikos 

įdomu bendrauti su juo, stebėti, žavė
tis pačiu žmogumi“. Yra sukūrusi apie 
200 portretų, biustų, bareljefų. Septin
tajame dešimtmetyje skulptorė kuria 
mažosios formos darbus, jaukias, 
kompaktiškas, plastiškai išbaigtas, 
proporcingas kompozicijas. To meto 
portretuose Jadvyga Klemkienė tęsia 
J. Mikėno tradicijas. Kalbėdama apie 
jį ir kitus savo mokytojus (B. Pundzių, 
V. Palių), skulptorė sako: “Man pasi
sekė. Tuo metu, kai aš studijavau, 
Kauno dailės institute dėstė žmonės, 
tik ką grįžę iš Paryžiaus, o pats J. Mi
kėnas buvo toks šiltas, taktiškas meni
ninkas, modernios formos mėgėjas, ir 
man tai patiko“. Vėliau J. Klemkienės 
skulptūrose atsiranda judesys, grakš
tumas (“Mergaitė su driežiuku“, 1979, 
“Šeima“, 1972), išryškėja formų geo- 
metrizacija (“Kompozitoriaus G. 
Kuprevičiaus portretas“, 1972; “Moti
na ir vaikas“, 1973; “Jaunystė“, 1979). 
Pati skulptorė sako, jog gyva natūra 
skiriasi nuo kūrinio, svarbu momen
tas, kurį sugriebi, po to dar daug rei
kia, kad viską surištum į vienumą.

Iš mažų etiudų, kuriuos galime 
matyti parodoje, gimė stambūs, mo
numentalūs darbai, puošiantys Kauno 
miestą - “Kūrėja“, “Moteris ir Vai
kas“, “Akademiko V. Lašo biustas ir 
pjedestalas“, Druskininkuose yra Jad
vygos Klemkienės skulptūra “Jaunys
tė“. “Gal kam nuobodus mano skulp
tūrų monumentalumas, bet granitas 
kitaip negali“, - sako skulptore. Prisi
minusi savo mokinius, kurių nemažai 
per gyvenimą yra turėjusi (dėstė 
Kauno St. Žuko dailės technikume ir 
dailės institute), prancūzų skulptoriaus 
Burdelio žodžiais sako: “Jaunimas 
eina kitu keliu. O aš jau nebegaliu 
keistis - būtų juokinga“.

Erika Umbrasaitė

voje yra daugiau nei pustrečio šimto 
globos namuose gyvenančių vaikų, šis 
renginys tik mažytis džiaugsmo trupi
nėlis tiems, kurie gyvena arčiau Vil
niaus. Tačiau turėkime vilties, kad ir 
vargo spaudžiami prisiminsime ir 
tuos, kurie gyvena Viduklės klebono 
kunigo Viktoro Aukštikalnio šeimy
noje. Ten dvidešimt penki vaikai dai
nuoja nuostabią dainą apie Viduklę 
kaip apie spindulėlį aušros, apie Vi
duklę, kurioje auga Lietuvos sūnūs ir 
dukros. Beje, pastaruoju metu jau trys 
parapijos Lietuvoje rūpinasi šeimy
niniais vaikų globos namais. Kaltinė
nuose to ėmėsi klebonas kunigas 
Petras Lenkevičius ir Krakių klebonas 
kunigas Romualdas Ramašauskas.

- Pats Dievas viskuo pasirūpina, - 
sako Bosko vaikų namų globos šei
mininkas kunigas Viktoras Aukšti
kalnis. - Mano nuopelno čia labai 
nedaug.

gerbėjas Stasys Juškus surengė lab
daros koncertą - pamoką vaikams, ku
rie dar tik atranda savo protėvių žemę, 
kalbą, papročius, dainas, istoriją. Ne 
kiekvienas vaikiukas suprato, apie ką 
iškalbingai porina Ferdinandas Jakšys, 
ar apie ką dainuoja Danielius Sa
dauskas. Savo vienmečiams padėjo 
tie, kurie Dzūkų gatvėje gyvena jau ne 
pirmieji metai - jie vertė į ausį pa
šnabždomis... rusų kalbą.

Bet svarbiausia, ko gero, tai, pasak 
Stasio Juškaus, jog šiandien prisimi
nėme vieną iš didžių lietuvių tautos 
žmonių. O kaip yra pasakęs Morisas 
Maeterlinkas, “mirusieji būna laimin
gi, kai juos prisimena gyvieji, - tada 
jie pabunda iš miego.“

Įdomūs ir dar toks dalykas, jog 
šioje koncertinėje pamokoje dalyvavo 
italas Anthonio Angellio, gyvenantis 
Pensilvanijoje, į kurią daugelis Anta
no Vienažindžio eilių nukeliavo su 
emigrantais ir ten buvo išleista. Bet 
apie tai kita kalba.

Salomėja Čičišldna

Papūgėlių laikai baigėsi. Taip 
galima pavadinti madų stilių, kurį 
drabužių modeliuotojai siūlė ga
mintojams 1994-1995 metų rudens 
bei žiemos sezonui. Tai buvo pri
statyta Frankfurte prie Maino vy
kusioje drabužių audinių parodoje 
”Interstoff-93“. Čia įvairių šalių 
medžiagų gamintojai ir dizaineriai 
demonstravo savo gaminius.

Lietuvą šioje parodoje reprezen
tavo 3 atskiri stendai.

Daugiausia patirties turėjo Aly
taus medvilnės kombinatas, savo 
produkciją pasauliui siūlantis jau 
nuo 1988 metų, kai pirmąkart pasi
rodė bendrame SSRS stende. Iki 
1992-ųjų, kol alytiškiai neturėjo 
savo atskiro stendo, teko dalyvauti 
kartu su Danijos firma Jan Intema- 
tion. Mugės yra naudingos ir pato
gios surasti naujų partnerių bei 
pirkėjų, o taip pat susitikti ir aptarti 
reikalus su senaisiais. Didėjantį su

Čekų kultūros renginiai
Spalio pabaigoje Čekijos Res

publikos ambasada Lietuvoje savo 
šalies nacionalinės šventės proga 
surengė čekų kultūros renginius 
Lietuvoje. Vilniaus universiteto Šv. 
Jono bažnyčioje Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras, diri
guojamas svečio iš Prahos Štepano 
Koničeko, atliko B. Smetanos sim
fonines poemas “Vyšehrad“ ir 
“Vltava“, A. Dvoržako devintąją 
simfoniją “Iš Naujojo pasaulio“.

Vilniaus kino centre jau įprasti 
įvairūs proginiai renginiai. Šįkart - 
tai čekų filmų festivalis, trukęs visą 
savaitę. Suaugę ir vaikai galėjo pa

Vokietijos leidyklų dovana
Vienas iš Vokietijos kultūros 

dienų Baltijos šalyse atgarsių uos
tamiestyje - Mažosios Lietuvos is
torijos muziejuje eksponuotos Vo
kietijos leidyklų knygos. Kaip ir 
buvo žadėję kultūros dienų organi
zatoriai, visos parodai atvežtos 
knygos liko Klaipėdoje, pranešė 
“Lietuvos aidas“. Jos paskirstytos 
Klaipėdos universitetui, Ievos Si

Kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos 
Našlaitėlio rūpesčiu išleisto

lUctubo# stag &unfgaifeštp0tė£ 
žemėlapio

380 metų
minėjimą, 

kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 14 d. 
VILNIAUS UNIVERSITETO Teatro salėje. 

Pradžia 10 vai.
Jeigu norėtumėte skaityti pranešimą, prašome pranešti 

apie tai iki š. m. lapkričio 30 d. adresu: 
Valstybinė geodezijos tarnyba, 

Ukmergės 41, 2600 Vilnius.
Tel. pasiteiravimui: 351 120, 353 701, 354 629.

sidomėjimą rodo ir kontraktų skai
čius: nuo 73 pernai rudenį iki 140 
šiemet.

Pasaulinė rinka nepaliko be dė
mesio ir Kauno “Drobės“ audinių: 
jų vilnonės medžiagos turi ir turės 
paklausą.

Lengvosios pramonės asociaci
jos stende buvo reprezentuojami 
iškart daugelio firmų gaminiai. Visi 
liko daugmaž patenkinti. Labiausiai 
buvo perkamos natūralios medžia
gos, ypač lininės drobės, kurių kai
nos Vakaruose tikrai aukštos.

Apie renginio sėkmingumą ne
mažai pasako ir tas faktas, kad jau 
užsakytos vietos kitų metų mugei. 
Reikia tikėti, kad kitąmet bus jau 
daugiau Lietuvos gamintojus pri
statančių stendų, kurie skins kelią 
lietuviškiems gaminiams į patiki
mas Vakarų rinkas.

Tomas Sudavičius

matyti septynis filmus: dvi komedi
jas, filmą-operą B. Smetanos “Par
duotos nuotakos“ (1933 m. kino 
versija) ir kt.

“Lietuvos aido“ galerijoje eks
ponuojami dailininkų iš Bmo grafi
kos darbai. Šiuolaikinės čekų dailės 
paroda pavadinta “Baltoji prekė“.

Šiuos renginius kartu su Čekijos 
ambasada organizavo Lietuvos ir 
Čekijos draugija. Jos surengtame 
šventiniame vakare dalyvavo Čeki
jos laikinoji reikalų patikėtinė Lie
tuvoje Jaroslava Jeslinkova, svečiai 
iš Čekijos - dirigentas Štepanas Ko- 
ničekas ir grafikas Jozef Danekas.

monaitytės, Centrinei ir Technikos 
bibliotekoms. Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejui ir Pedagoginei 
mokyklai.

- Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejus gavo 20 knygų. Tai Vo
kietijos istorijos tritomis, kelios 
monografijos ir kitokios knygos, - 
sakė šio muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas Julius Žukas.
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Didysis Dievo įsakymas - ekumenizmo pagrindas
"Lumen" fondas ir "Logos" žurnalas Lietuvos kultūros ir 

Švietimo ministerijos Baltojoje salėje surengė tarptautinę eku
meninę konferenciją - "Religijų bendrabūvio ir tolerancijos proble
ma". Konferencijoje buvo perskaitytas ir A. Guščiaus pranešimas, 
kurį autorius siūlo ”EL “ skaitytojams. Gal jie pratęs tą temą.

Jėzaus Kristaus moksle yra dieviš
kai gili ir paslaptinga mintis, kuri bu
vo ir tebėra pats "kiečiausias riešutas“ 
tiek pavieniams mąstytojams, tiek jų 
mokykloms, tiek ir ištisoms žmonių 
kartoms. Tai - mintis apie priešų mei
lę... "Bet jums, kurie klausotės, aš 
sakau: mylėkite savo priešus, daryki
te gera tiems, kurie jūsų nekenčia. 
Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir 
melskitės už savo niekintojus..." (Lk 
6,22-38).

Jėzus skelbė absoliutų meilės ir at
laidumo principą. Istorija mums liudi
ja, jog kiekvienas šventvagiškas šio 
dieviško principo paniekinimas atneš
davo žmonijai nesantaiką, karus, ne
laimes... Kodėl taip netikėtai, tarsi 
burtininko lazdele mostelėjus, sužlugo 
komunistinė sistema TSRS, 70 metų 
kerojusi 1/6-ojoje pasaulio dalyje? 
Šios sistemos griuvimą sąlygojo daug 
politinių, ekonominių, socialinių veiks
nių, tačiau svarbiausia buvo dvasinė- 
etinė priežastis: komunistinė-sovietinė 
sistema plėtėsi ir augo iš totalinės ne
meilės sėklos! Humanizmas, sąžinė, 
dora, pagarba, pareiga bei kitos mora
linės vertybės tik formaliai, tik dėl sa
viškių ir svetimųjų akių dūmimo buvo 
surašytos į garsųjį moralinį komuniz
mo statytojo kodeksą... Kurti naują 
žmogų ir naują visuomenę ant nemei
lės, veidmainystės, prievartos pagrin
do galima, tačiau tokia "kūryba“ - ne
ilgalaikė, silpna, gėdinga... Beje, ne tik 
komunizmą išperėjo "velniškoji sėk
la“. Daug panašių “išperų“ jau būta 
žmonijos istorijoje. Ir visur bei visada 
regime tą patį dėsningumą - visa tai, 
kas išauga, išsivysto iš nemeilės, iš 
blogio, anksčiau ar vėliau triukšmin
gai žlunga.

...Viduramžių alchemikai išradinė
jo filosofinį akmenį - fantastinę me
džiagą, galinčią visus metalus paversti 
auksu bei sidabru, taip pat galinčiu bū
ti universaliu gydomuoju preparatu. 
Deja, tokio stebuklingo akmens jiems 
nepavyko išrasti. Tačiau alchemikų 
pastangos nenuėjo veltui - jų ieškotą 
akmenį šiandien galima panaudoti 
kaip istorinę analogiją komunizmo ir 
kitų "izmų" sudarkytoms tautoms, 
valstybėms bei sužalotiems indivi
dams gydyti ir prikelti. Tad visiems, 
kas tik panorės prisikelti iš komuniz
mo bei sovietizmo griuvėsių, teks su
sirasti stebuklingąjį Jėzaus Kristaus 
"akmenį“ - Absoliutinės Meilės 
Principą. Be šito gydančio ir kelian
čio Kristaus "akmens“ didžiulė komu
nizmo sistema sugriuvo, taigi tiktai 
šito "akmens“ pagalba jos vietoje (taip 
pat ir Lietuvoje) tebus įmanoma su
kurti geresnes, tobulesnes visuomenes

Rugpjūčio 20-27 d. Anykščiuose 
vykusiame Tarptautiniame konserva
torių jaunimo forume buvo išrinktas 
šešėlinis prezidentas - Ramūnas Bau- 
žinskas ir sudaryta šešėlinė vyriausy
bė, vadovaujama ministro pirmininko 
Egidijaus Karaliaus.

Ne vienas į rinkimus žiūrėjo kaip į 
"žaidimą“, kurio kulminacija turėjo 
būti prezidento paskelbimas, o pabai
ga - audringi sveikinimai. Bet "žaidi
mas“ pasėjo Lietuvoje naują demo
kratijos daigą. Jaunieji Lietuvos kon
servatoriai savo veiklą pradėjo vos 
prieš keletą mėnesių, o padaryta ne 
tiek ir mažai.

Susitikome su prof. V. Landsber
giu Seimo rūmuose, stebime parla
mentarų darbą, dalyvaujame posė
džiuose. spaudos konferencijose. Pra
dėjome formuoti įvairius komitetus, 
kaip Užsienio reikalų. Politikos, Sta
tistikos ir Sociologijos. Domimės ir 
atskirų ministerijų veikla.

Turėjome įdomų susitikimą - dis
kusiją su buvusiu krašto apsaugos mi
nistru A. Butkevičiumi. Aplankėme 

ir valstybes. Vadinasi, ir atskirus jų 
narius - individus.

Tad - kaip pamilti priešą? Teoriš
kai tokį uždavinį dar galima suvokti, 
tačiau didžiausi keblumai iškyla tada, 
kai tik jisai pradedamas taikyti asme
niškai: kaip, gavus per vieną žandą, 
susilaikyti ir neduoti davėjui grąžos, 
bet dar atsukti jam ir antrąjį? Kaip ne
pulti atsiimti iš pagrobėjo apsiausto, 
tačiau dar pridėti jam ir palaidinę?.. 
Jėzus tokiu mokymu nutrynė ribas 
tarp orumo, savigynos ir atlaidumo, 
nuolankumo. Tokią niveliaciją Jis pa
darė sąmoningai, permatydamas žmo
gaus prigimtį toliaregišku žvilgsniu - 
brangesni yra ne žemiškieji, bet dvasi
niai, aukštieji, t. y. dangiškieji turtai, 
ne žemiški įgeidžiai, trumpalaikės am
bicijos, aistros, bet amžinų - dieviškų 
vertybių troškulys kelia žmogaus savi
garbą, didina jo asmenybės vertę.

Didysis Dievo Įsakymas - žmonių 
ir priešų meilė - tarsi gili ir plati upė, 
surenkant! savo dešimties intakų (De
kalogo) vandenis. Drįsčiau tvirtinti, 
kad visų pirma ne Dekalogo, bet Di
džiojo įsakymo vykdymas daro tikin
tįjį tikruoju, o ne tribūniniu Kristaus 
mokslo pasekėju. Juk galima pragy
venti amžių netariant Dievo vardo be 
reikalo, nevagiant, nekalbant netiesos, 
nepaleistuvaujant, nežudant, gerbiant 
savo tėvus, švenčiant sekmadienius? 
Galima. Tačiau tik formalus šių prie
dermių laikymasis neleidžia žmogui 
pažinti esminio dieviškojo plano, kurį 
atėjęs paskelbė Kristus - noro sukurti 
gėrio, taikos ir meilės karalystę "kaip 
danguje, taip ir žemėje“. Todėl dieviš
kame plane daug dalykų atrodo ne
įmanomų, daug žemiškų vertybių ap
virtusių "aukštyn kojomis“, supainio
tų: "Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jū
sų yra Dievo karalystė. Palaiminti, ku
rie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. 
Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes 
juoksitės... Vargas jums, kurie dabar 
juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verk
site...“ (Lk 6, 22-38). Na, ir turbūt pats 
sunkiausias, jau minėtasis priesakas: 
"Bet jūs mylėkite savo priešus, dary
kite gera ir skolinkite, nieko nesitikė
dami“.

Pačiu sunkiausiu "akmeniu“ jis ta
po ir visai šiandieninei Lietuvai, po 
1990 metų kovo 11-osios suskilusiai į 
dvi priešiškas stovyklas. Jokios parti
jos ar chartijos jų nesuvienys, kadangi 
visoms stinga būtent Didžiojo Dievo 
įsakymo dvasios. O tik tosios dvasios 
galia tegali suvienyti Lietuvą, nu
kreipti ją gražios ir laimingos savi
kūros keliu... Konfliktų, nesantaikos 
kupinoje Lietuvos padangėje džiugina 
ir teikia vilties pavieniai asmenybių

Šalyje veikia šešėlinė vyriausybė!
"Geležinio vilko“ štabo būstinę Vil
niuje ir karinį dalinį, esantį netoli Jo
navos, Rukloje. Kalbėjome su eiliniais 
kareiviais, dalinio vadovybe, paraga
vome ir kareiviškos košės. Bandėme 
išsiaiškinti, kodėl krito Lietuvos ka
riuomenės autoritetas, su kokiomis 
problemomis šiandien susiduriama 
kariuomenėje. O jų tikrai nemažai: 40 
nuošimčių karininkų - svetimtaučiai iš 
rytų; kareiviai skundžiasi, kad vykdo
mas didžiulis moralinis spaudimas; 
neišspręstas ir civilinės saugos dėsty
mo mokyklose klausimas.

Tikimės, kad ir kiti ministrai neliks 
šešėlyje, sutiks atsakyti į mūsų klausi
mus. Spalio 2 d. Vilniuje vykusiame 
šešėlinės vyriausybės posėdyje nutarė
me rengti išvažiuojamuosius posė
džius (artimiausias vyks lapkričio mė
nesį Panevėžyje) ir išvykas po visą 
Lietuvą.

Jau buvojome Kaune, Elektrėnuo
se, Druskininkuose. Netrukus vyksi
me į Tauragę ir Šiaurės Lietuvą, kur 
yra stiprios kairiosios jėgos. Išvykų 
metu stengiamės išaiškinti konserva- 

veiksmai. Visų pirma norisi iškelti pa
vyzdžiu kilnų, tikrai Didžiojo Dievo 
Įsakymo dvasia dvelkiantį, šauniosios 
mūsų sesės Nijolės Sadūnaitės elgesį 
ir nelaisvėje, kenčiant KGB rūsiuose, 
ir jau Nepriklausomoje Lietuvoje. Ant 
savo kankintojų ji nei tada pyko, nei 
dabar jiems kerštauja. Ji tiktai nuošir
džiai meldžiasi ir prašo Dievą atleidi
mo suklydusiems... "Jei mylite tuos, 
kurie jus myli, tai koks čia nuopelnas? 
Juk ir nusidėjėliai myli juos mylin
čius“, - sakė Kristus.

Gražią ekumeninę aurą skleidžia 
taip pat ir kunigas, monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas, komunistų val
džios 10-iai metų buvęs ištremtas į 
Vorkutos šachtas. Trečiojo Lietuvos 
Prezidento Algirdo Brazausko inaugu
racijos metu jis atvėrė jam (buvusiam 
komunistų partijos lyderiui) šventos 
Arkikatedros duris, tokiu savo elgesiu 
vienus tikinčiuosius papiktindamas, 
kitus pradžiugindamas... Panašų nuo
monių verpetą sukėlė ir kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus sutikimas imti iš 
Prezidento rankų Gedimino stulpų III 
laipsnio ordiną ir dar tarti už tai padė
kos žodį. Regint tokius vaizdus kai 
kam net kilo minčių apie kunigų kola
boravimą, karjerizmą ir pan.

Tačiau juk abu minėti kunigai pa
sielgė būtent pagal Dievo Didžiojo 
Įsakymo principą! Sutikdami daly
vauti bendroje akcijoje su ekskomu- 
nistų lyderiu, jiedu tikriausiai neišsiža
dėjo savo krikščioniškųjų principų? 
Ko gero, įvyko atvirkštinis veiksmas - 
savo dvasinį-etinį nusistatymą iš es
mės (ar bent žymia dalimi) pakeitė ki
tas akcijos dalyvis, t. y. Lietuvos Pre
zidentas. Kaip ten bebūtų, bet Algir
das Brazauskas nuo pat Sąjūdžio pra
džios nuosekliai demonstravo loja
lumą Bažnyčiai ir tikintiesiems. Inau
guracijos metu, skaitydamas prezi
dentinę priesaiką, jis perskaitė ir tuos 
žodžius, kurių Konstitucija leidžia 
norint ir neištarti - "Tepadeda man 
Dievas!“

Rodant religinį lojalumą ir toleran
ciją Prezidentui turbūt nelengva - už 
bažnyčių sienų ir šventorių tvorų jis 
junta dar nemažą užkietėjusių "homo 
sovieticus“, ateistų, laisvamanių spau
dimą, vykstantį įvairiais kanalais ir 
įvairiu laiku. Jeigu tokį spaudimą Pre
zidentas ligšiol atlaikė, už tai jį reikia 
gerbti ir palaikyti. Juk į jį, nors ir su
stabdžiusi įgaliojimus LDDP, tebe- 
siorientuoja daug buvusių bendra- 
partiečių, bendražygių... Koksai gany
tojas - tokia ir kaimenė! Šito biblinio 
aforizmo nereiktų uždaryti į praeities 
relikvijų skrynią. Sovietiniai ideolo
gai, propagandistai gaudė, pirko, tem
pė sielas į savo ateistinę-komunistinę 
stovyklą. Dabar atėjo metas parodyti 
prievartautojų suklydimą, tarnavimo 
šėtonui pragaištingumą... Reikia 
džiaugtis kiekviena "avele“, grįžtančia 
pas savo šeimininką. Meilės, gerumo, 

tyvizmo esmę, susitinkame su savival
dybių vadovais, informuojame apie 
savo veiklą, rengiame vakarus su šo
kiais ir dainomis.

Daugiausia narių turime Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Anykščiuose, 
Druskininkuose.

Gruodžio 10 d. įvyks I Lietuvos 
jaunųjų konservatorių suvažiavimas 
(gruodžio 8 d. prasidės seminarai), 11- 
12 d. vyks Lietuvos konservatorių 
suvažiavimas, kuriame jaunimas su
darys nemažą delegatų nuošimtį.

Ačiū pagrindiniams mūsų talkinin
kams - Seimo ir Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatoriai) nariams: L. 
Andrikienei. K. Dirgėlai, A. Kubiliui 
ir V. Žiemeliui už pasiūlymus, patari
mus, už dalyvavimą jaunųjų konser
vatorių posėdžiuose ir išvykose.

Mes suprantame, kad neužtenka 
tik domėtis politika, reikia augti ir 
moraliai, ir intelektualiai.

Jūratė Pričkaitytė
Jaunųjų konservatorių 

šešėlinės vyriausybės narė, 
Vilniaus universiteto studentė 

atjautos tinklais galima sužvejoti ne 
vieną besiblaškančią bei klystančią 
sielą. O kietus principus, rūstų katego
riškumą, manau, reikia parodyti tik 
išimtiniais atvejais, liečiančiais Tėvy
nės laisvę, gyvybę, nepriklausomybę. 
Visais kitais būtinas pakantumas, ati
dumas, gerumas.

Iš tiesų - pagalvokime, kodėl Jėzui 
Kristui pavyko suburti ištikimų vien
minčių būrį, įvykdyti didžiausią 
pasaulyje dvasinę revoliuciją? Esminė 
Jo sėkmės priežastis - neutralus san
tykis su to meto Romos politika, atsi
sakymas kelti riaušes arba sukilimus 
prieš valdžią. Taikiais moralinio-dva- 
sinio tobulėjimo metodais Jis pasiekė 
nepalyginamai daugiau nei koks nors 
imperatorius ar karalius aštriais gink
lais... Kas Cezario ar Aleksandro Ma
kedoniečio pergalės palyginus su Jė
zaus Kristaus įspūdingu keliavimu per 
epochas ir per žemynus?!

Gali kas nors priminti Kristaus 
mokslo skelbimą ir skleidimą ginklo 
bei smurto pagalba. Taip, tokia dėmė 
juoduoja krikščionybės istorijoje. Ta
čiau paties Kristaus tokia nuodėme 
kaltinti negalima, nors Jis įžvelgė pa
vojų kada nors kam nors tapti "nesan
taikos obuoliu“, dviašmeniu kalaviju. 
Tačiau Jis pats niekada nekvietė pa
kelti tą kalaviją savo tiesai įrodyti ir 
savo mokslui įgyvendinti. Ir jeigu Jo 
vardu kalaviju buvo užsimota prieš 
kitatikius, tai dėl to kaltas ne Jisai, o 
religinis fanatizmas, atsiradęs žymiai 
anksčiau už Jį patį. Savo mokiniams 
Jėzus aiškino: "Jus vys iš sinagogų, ir 
netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai 
tarsis atlieką šventą pareigą Dievui" 
(Jn 16,2). Po Kristaus sekę religiniai 
karai bei vaidai patvirtino Jo nuogąs
tavimus ir perspėjimus.

Nesusipratimai, nesutarimai, konf
liktai, dramos, vaidai ir karai, visa toji 
antisinoikiška ir antiekumeninė at
mosfera, kartas nuo karto uždengianti 
ir paslepianti nuo žmogaus Saulę ir 
Dievą, - tai pagrįstas atpildas jam, 
žmogui, už jo egoizmą, pavydą, gar
bėtrošką, pyktį, už jo nemeilę... Ta
čiau tik Meilė, tik Didysis Dievo Įsa
kymas tėra šviesioji žmonijos Viltis ir 
Garantija, kad kada nors žemėje įsi
viešpataus santarvė, palaima, gėris... Ir 
kartais atrodo, jog doriems, kilniems, 
garbingiems mūsų tarpusavio santy
kiams, tai skaisčiai sielos būsenai terei
kia visai nedaug - tik nueiti pas savo 
kaltininką, kaip tai 1981 metais padarė 
Popiežius Jonas Paulius II, paimti jam 
už rankos, pažvelgti į akis ir pasakyti: 
"Broli! Nepykstu ant tavęs ir jokio 
akmens užanty neslepiu. Aš tau joks 
teisėjas... Visų mūsų teisingiausias 
Teisėjas - Aukščiausiasis Viešpats!“

Šventojo Tėvo pėdos liko Lietuvos 
žemėje. Ir Lietuvos Sieloje. Todėl da
bar visų mūsų pareiga - kuo ilgiau jas 
išsaugoti...

Alfredas Gusčius

ELR: Kaip redakciją informavo 
Tėvynės Sąjungos valdybos narė 
Laima Andrikienė, š. m. gruodžio 2- 
4 dienomis Lietuvos konservatoriai 
Vilniuje organizuoja tarptautinę 
konferenciją apie Baltijos ir Šiaurės 
Europos valstybių bendradarbiavi
mą. Pasak L. Andrikienės, ši konfe
rencija pradės gruodžio pradžioje 
organizuojamą Lietuvoje konserva
torių savaitę, kurios metu įvyks J. 
Pričkaitytės minėtas jaunųjų konser
vatorių seminaras ir jų suvažiavi
mas, ją vainikuos Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) suvažiavi
mas. L. Andrikienė taip pranešė, 
kad Tėvynės Sąjunga turi savo sky
rius visuose Lietuvos miestuose ir 
rajonuose, partijos gretose jau yra 
apie 10 tūkst. narių. Pasak jos, tai 
nėra mažai, turint galvoje, kad Tė
vynės Sąjunga veiklą pradėjo š. m. 
gegužės pradžioje. Tie duomenys 
negalutiniai, jie bus patikslinti api
bendrinus anketas, kitą informaciją, 
surinktą prieš Tėvynės Sąjungos 
suvažiavimą.
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Lietuvoje nebus tiek milijonierių, kiek jiems pastatyta namų
Kaip jau rašėme, neseniai su 

grupe Britanijos specialistų, paren
gusių Britų ambasados pertvarkymo 
projektą, Vilniuje lankėsi Londone 
gyvenantis Klemensas Tamošiūnas. 
Jis į Lietuvą šiemet atvyko antrąkart, 
viešėjo vasarą beveik mėnesį. Buvo 
pas giminaičius Kaune, Kuršėnuose, 
Šiauliuose, apsilankė tėviškėje, Igliau
koje, kur gyvena jo sesers vaikai. Su
sitiko jaunystės dienų pažįstamų. 
Žmonės labai svetingi, pasakojo jis, 
net pavargau nuo visų vaišių. Negali 
niekam atsakyti, o į svečius kvietė ir 
nepažįstami, prašydami papasakoti, 
kaip ten tas gyvenimas užsieniuose. 
"Europos lietuvio" skaitytojams, tiki
mės, bus įdomūs pono Klemenso 
Tamošiūno pastebėjimai gimtinėje.

Gyvenimo pradžiai užtenka ir 
vieno svaro

- Buvau kaime pas naujakurius, 
kurie turi daugiau kaip 50 hektarų že
mės. Ūkį tvarko visa Seimą - tėvai ir 
sūnūs, dukros, žentai. Statosi pastatus, 
perka inventorių, padargus. Dirba 
daug ir labai sunkiai, nepatenkinti, kad 
miesto įmonės mažai moka kaimui už 
produkciją, neatsiskaito laiku. Bet jie 
tiki, kad jau netolimoje ateityje reika
lai pagerės. Manau, kaip tik tokie 
žmonės atitolins Lietuvą nuo bedug
nės. Ne tie, kurie serga nostalgija pra
eičiai. Štai vienas man sakė, jog se
niau, sovietiniais laikais, gaudavęs 
100 rublių, dar galėjęs prisivogti ten, 
kur dirbo - buvę labai gerai, užtekę 
pinigų maistui, rūbams, butui, dar lik
davo ir degtinei. O dabar, girdi, galo 
su galu negali sudurti. ’’Buržujams 
netarnausiu“, - sakė kitas jaunas žmo
gus, ir mane net nupurtė pagalvojus, 
kokios gilios bolševikinės šaknys likę 
mūsų kaime ir kaip jos ilgai trukdys 
stiebtis naujo gyvenimo daigams. 
Man gaila tokių žmonių, jiems ilgai 
bus nelengva. Kaime daug kas dabar 
neturi darbo, nes iširus kolchozams ir 
savininkams pasiėmus žemę tiek dar
bininkų kaip anksčiau nebereikia. Ma
no sesers vienas vaikas tedirbo tik 
penkias dienas per mėnesį.

Kas stebina iš Vakarų atvykusį 
žmogų - ne vienas bedarbis tenkinasi 
savo tokia elgetiška padėtimi, neieško 
darbo, verslo, kad prasigyventų. To
kiems sakiau, kad nieko gero nebus, 
jeigu pats neieškosi, jei nerodysi ini
ciatyvos. Niekas gėrybių neatneš ir 
nepadės prie namų. Atrodo, kad Lie
tuvoje daug kas įpratę, jog kažkas jais 
turi pasirūpinti, iki galo nesuvokia, jog 
ekonomikoje, gyvenime įsigali nauji 
santykiai, seniai įprasti kituose kraš
tuose, nepatyrusiuose komunistinės 
priespaudos. Bet džiugu, jog, kartoju, 
sutikau nemažai žmonių, kurie nepasi
metė naujomis sąlygomis, intensyviai 

kuriasi ir dirba atgautoje žemėje, sėk
mingai ėmėsi biznio. Antai buvau 
Kaune pas giminaičius - tai pusbrolio 
duktė gydytoja, ištekėjusi už kompiu
terių inžinieriaus. Buvo keturis mėne
sius Švedijoje, ten mokėsi, kaip orga
nizuoti biznį, kaip prekiauti. Grįžę na
mo sukūre bendrovę, jiems sekasi ge
rai. Netingi, kasdien eina į darbą ir su
maniai dirba. Problemų, sunkumų ne
trūksta, bet jie nenori grįžti į sovieti
nius laikus.

Ponas Klemensas Tamošiūnas sa
kė, jog kai 1947-ųjų paskutinę dieną 
atvyko į Didžiąją Britaniją, gyvenimo 
pradžiai, kaip ir daugelis kitų tautie
čių, gavo iš valstybės vieną svarą (tie
sa, vėliau atvykusieji gavo penkis sva
rus). Visa kita reikėjo užsidirbti savo 
rankomis, savo galva. Ir buvo labai 
nelengva.

- Kai pasižiūri šiandien, matai, kad 
ne visi karo audrų atblokšti į svetimą 
kraštą vienodai gyvename: vieni ir na
mus pasistatė, ir mašinas nusipirko, 
žodžiu, gyvenimą susitvarkė gerai. 
Kiti vidutiniškai, o treti nieko neturi - 
kaip prieš daugelį metų atvyko, tokie 
ir dabar stovi. Taip bus ir Lietuvoje: 
sumanūs, energingi žmonės prasigy
vens. Kas patetiškai laukia, gal koks 
aitvaras ką nors atneš, nieko neturės 
nei sau, nei kraštui ką gero nuveiks. 
Kainos nemažės, bus tik brangiau

- Turbūt didžiausias skundas, kurį 
išgirdau beveik iš visų pažįstamų ir 
nepažįstamų žmonių Lietuvoje - maži 
uždarbiai palyginti su prekių ir paslau
gų kainomis. Už atlyginimą valdiško
je įstaigoje ar mokykloje, fabrike, že
mės ūkio bendrovėje mažai ką nupirk
si, vos užtenka maistui, nelieka apsi
mokėti už butą, tik svajoti gali apie 
daugelį buities ar aprangos pirkinių. 
Ypač sunku seniems žmonėms, pensi
ninkams, šeimoms, kuriose daug vai
kų. Žinoma, padėtis liūdna. Bet nerei
kia turėti vilties, kad kainos mažės. 
Daug kas nesuvokia ar nenori galvoti, 
kad einant į Europos bendriją kainos 
Lietuvoje turės priartėti prie kainų ki
tose šalyse. O ten daug kas kainuoja 
tik brangiau. Atvykus iš Britanijos 
Vilniuje ar Kaune viskas gana pigu. 
Žinoma, kainoms toliau didėjant turės 
ir jūsų algos didėti, bet, nesunku su
prasti, visai tai priklausys nuo bendros 
ūkio būklės, jeigu bus gaminama dau
giau produkcijos, jeigu bus geresnė 
jos kokybė, pavyks rasti jai rinkas.

Kaip galiu spręsti iš spaudos, pasi
kalbėjimų su valdžios atstovais, pava
žinėjęs po Lietuvą, ekonomika didelė
je krizėje. Buvau Seimo rūmuose suti
kęs profesorių Kazimierą Antanavičių 
- jis neslėpė didelio nusiminimo, kad 
ūkio reformos stovi vietoje, sakė, kad 
jo vadovaujamo Ekonomikos komite
to pasiūlymus Seimo dauguma dažnai

atmeta ar jų neišgirsta. Labai keista, 
kad ignoruojama ekonomistų nuomo
nė, kad sprendimus priima žmonės, 
menkiau išmanantys tuos reikalus. 
Todėl nenuostabu, kad K. Antanavi
čius nutarė atsistatydinti iš Ekonomi
kos komiteto pirmininko posto. Apie 
tokį ketinimą jis man sakė dar vasarą.

Klemensas Tamošiūnas teigė ne 
kartą girdėjęs, kad Lietuvoje žmonės 
labai kritiškai vertina valdžią. Pasak 
jo, žmonės tikėjo, kad ankstesne bu
vusi negera, bet nusivylę ir nauja. 
Daug kas jam aiškino, kad visą eko
nomiką, privatizaciją tvarko mafijo
zai, labai išplitusi korupcija Provinci
joje jam tekę lankytis vieno aukšto 
valdininko namuose, šis pasakojęs as
meninius įspūdžius apie netvarką liu
diju muitinėje, kalbėjęs apie policijos 
bejėgiškumą kovoje su kyšininkais, 
reketininkais. Tas valdininkas tvirti
nęs, kad mafijozai su pinigų pilnomis 
kišenėmis policijai špygą rodo. Kai jis 

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 

vienąkart pamėginęs apie netvarką 
muitinėje kalbėti su dar aukštesniu 
valdininku, tas jam atsakęs: nedejuok, 
o gyvenk kaip visi... Pasak to paties 
valdininko, mafijos, korupcijos Šaknys 
labai gilios, tai piktina dorus žmones, 
jie labai nusivylę, kad valdžia to nepa
jėgia išgyvendinti.
I*ustuščio restorano paslaptys

- Teko Kaune apsilankyti viename 
prabangiame restorane - puikus aptar
navimas, didelis valgių ir gėrimų pasi
rinkimas, varjetė, kurios metu išsinuo
gina mergaitė... Pažįstami, su kūnais 
ten buvome, iš anksto perdavė gan
dus, jog ta įstaiga - mafijos rankose ir 
nelabai į ją norėjo eiti. Esą čia renkasi 
mafijozai, juos pažįstą restorano tar
nautojai, juos maloniai sutinką, jiems 
nuolankiai pataikaują. Aptarnaujantys 
padavėjai, matyt, ir mus palaike mafi
jozais, nes maloniai pasisveikino, ap
link visą laiką bėgiojo ir mums lanks
tėsi, - šypsodamasis pasakojo Kle

mensas Tamošiūnas. - Krito | akis, 
kad restorane labai mažai lankytojų. 
Man sake, jų visada nėra daug. Resto
ranas tš tiek klientų niekur neišsilatky- 
tų. Nežinau, kaip jis verčiasi Lietuvo
je. Tai man nesuprantama

Nors ponas Tamošiūnas Lietuvoje 
lankėsi jau penkis kartus nuo 1989-ųjų 
(tada po daugelio metų priverstinės 
tremties pirmąsyk atvyko | Tėvynę), 
jam vis tenka nusistebeu. kad vienas 
ar kitas dalykas čia ne taip, kaip įpras
ta, pasak jo. Europoje

- Lietuvoje žmonės nenon mokėt 
mokesčių. Kur besilankiau, visi atvirai 
apie tai kalbėjo • girdi. tik dūmas sumo
ka tiek, kiek paklauso. AŠ iškart klau
siu: kaip galės išsilaikyti valstybė, jei
gu visuomene atsisako mokėti mokes
čius, kaip galima spręsti socialinius 
klausimus, kūne aštnai keliami? Mo
kesčių įstatymų nesilaikymas tik skati
na anarchiją, korupcijos plitimą; vals
tybė nestiprės, gyvenimas negerės. 
Jeigu Didžiojoje B manijoje nesumo
kėsi mokesčių, atsidursi teisme. Tai 
pnvalu visiems. Anksčiau ar vėliau 
Lietuvoje bus tvarka ir šioje srityje, 
nes kitaip negalės normaliai gyventi 
valstybė (reikia lėšų ir administracijai, 
ir kariuomenei, ir pensijoms), be to. 
tvarka būtina siekiant pritapti prie 
Europos bendnjos.

Pasak K. Tamošiūno, daug mokes
čių valstybė ateityje surinks ir iš namų 
savininkų, kurie kol kas jei ir moka, 
tai labai nedaug palyginu su užsienio 
kraštais. Klemensas Tamošiūnas daug 
metų dirbęs architekto darbą, pats su
kūręs ne vieno statinio projektą. Todėl 
suprantama, kodėl Lietuvoje kaime ir 
mieste labai domėjosi statybomis. Jis 
sako:

- Žmonės nepasiruošę naujam gy
venimui. nes stato per didelius namus 
pagal savo pajamas. Gal tiksliau būtų 
sakyti - pagal būsimas pajamas. Kai 
čia ekonominis gyvenimas bus sutvar
kytas pagal Vakarų standartus (o tai 
reiškia, kad teks mokėti didesnius mo
kesčius už kvadratūrą). kai bus nusta
tyta normali kaina už. energiją (o tai 
reiškia, kad apšildymas dar brangs), 
kai, manau, mokestis priklausys ir nuo 
vietovės, kur stovi namas (geresnėje - 
didesnis, prastesnėje - mažesnis) - kai 
viskas susidės į krūvą, ar visi begalės 
išlaikyti prabangius, didelius namus? 
Be to. didelių pajamų reikia ir jų prie
žiūrai. aptarnavimui. Galbūt kas nors 
tikisi, kad turės tarnaitę. Vakaruose vi
dutines klasės žmonės tarnų ar tarnai
čių netun, tiktai turtingiesiems (pa
prastai prekybininkams, bankinin
kams. fabrikantams, aukštos klasės 
valdininkams) pajamos leidžia juos 
samdyti, nes aptarnautojams reikia
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Parama trims katechizacijos studentėms
Lietuvių katalikų religinė šalpa 

suteikė stipendijas maždaug 12 000 
dolerių padengti vieno semestro studi
jas Pranciškonų Universitete (Steu
benville, OH) trims studentėms iš Lie
tuvos: sės. Ramunei Murauskaitei, 
sės. Daliai Verbylaitei ir Elonai Guba- 
vičiūtei. Studentės, kurios jau visus 
metus studijavo katechizaciją Notre 
Dame institute (Arlington. VA), lei
džia rudens semestrą Pranciškonų 
Universitete tęsdamos anglų kalbos 
bei teologijos studijas. Notre Dame 
Institutas davė studentėms stipendijas 
katechizacijos diplomams įsigyti, o 
pragyvenimo išlaidas Virginijoje pa
dengė JAV Vyskupų Konferencijos 
fondas Katalikų Bažnyčiai Rytų Euro
poje remti. Studentės išrinktos bei fi
nansinės sąlygos jų studijoms sudary
tos Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo seselėms tarpininkaujant

Nutarta, kad būtų naudinga studen
tėms praleisti nors semestrą Pranciš
konų Universitete pasitobulinti anglų 
kalboje bei patirti šios nepaprastai gy
vos krikščioniškos bendruomenės vei
kimą. Šis universitetas, pasižymintis 
savo katalikišku akademiniu mokslu, 
labai palankiai nusiteikęs Lietuvos at

žvilgiu ir stengiasi pagal galimybes 
padėti Katalikų Bažnyčiai Rytų Euro
poje. Šiuo atveju universiteto adminis
tracija sutiko visas tris studentes pri
imti, skyrė vietas bendrabutyje bei da
vė nuolaidą abiems vienuolėms. Bai
gusios šio semestro studijas studentės 
grįžta į Notre Dame Institutą, kur pa
vasari įsigys diplomus, o po to sugrįš į 
Kauną.

Studentės Lietuvoje aktyviai pasi
dėjo pne Bažnyčios atsinaujinimo ir 
katalikiško švietimo darbų. Elona Gu- 
bavičiūtė. iš profesijos inžinierė, rim
tai domėjosi švietimo klausimais ir 
ieškojo būdų pakelti lietuvių tikėjimo 
bei krikščioniško auklėjimo dvasią. 
Sės. Dalia Verbylaitė, paklausanti Eu
charistinio Jėzaus seserų vienuolijai, 
buvo muzikos mokytoja atsikūrusioje 
Jėzuitų gimnazijoje. Sės. Ramunė 
Murauskaitė, tos pačios Euchanstiečių 
vienuolijos narė, buvo antrų metų teo
logijos studentė Kauno Vytauto Di
džiojo Universitete.

Šių trijų stipendijų mecenatai - 
Oak Tree Philanthropic Foundation ir 
Kanados Lietuvių Katalikų Centras.

Lietuvos katalikų religinės šalpos
pranešimas

Popiežiaus 
apdovanojimas

Popiežius Jonas Paulius II medaliu 
"Pro Ecclesia et Pontificc" apdovano
jo Pasaulio lietuvių katalikų organi
zacijų Sąjungos pirmininkę ir pasaulio 
katalikių moterų organizacijų unijos 
tarybos narę profesorę daktarę Aldo
ną Šlepetytę-Janačienę: už jos knkš- 
čionišką pasišventimą ir nuopelnu* 
Bažnyčiai.

Siūloma stiprinti meno 
vertybių apsaugą

Romoje įvyko meno vertybių ap
saugos tarpvyaausybinės komisijos 
pasitarimas. Dalyvavo 20 valstybių at
stovai. tarp jų ir du Lietuvos švietimo 
ir kultūros mmistenjos atstovai. Ko
misija parengė projektą konvencijos, 
kuri, jei bus paimta, valstybėse pa
klausančiose Jungtinių Tautų Švieti
mo. Mokslo ir Kultūros Organizacijai 
UNESCO, sugriežtins meno vertybių 
apsaugos normas. Naujoji konvencija 
kiekvieną valstybę - UNESCO narę 
įpareigotų grąžinti kitoje valstybėje 
pavogtus ir kontrabanda išvežtu* 
meno kūrinius.

Vatikano radijo 
lietuviškųjų laidų redakcija
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Tarptautiniai ryšiai
Danijos demokratijos fondas ir moterų draugija 
pakvietė Baltijos šalių moteris pasikalbėti apie 

savo reikalus besikeičiančio pasaulio sąlygomis
Kai nesi išlepintas nei dėmesiu, nei 

dovanomis, dviejų savaičių nemoka
ma kelionė atrodo daugiau nei Dievo 
malonė. Tuo labiau jei nelaikai savęs 
jokia visuomenininke, o čia tau siūlo
ma dalyvauti konferencijoje ’’Moteris 
besikeičiančiame pasaulyje. Demo
kratija ir besikeičianti moteris“. Daly
vauti ne šiaip sau, bet ir pareikšti savo 
nuomonę, sakysim, pokalbyje apie de
mokratiją apskritai, apie berniukų ir 
mergaičių auklėjimą kartu ir atskirai, 
apie savo, kaip moters, gyvenimo pa
tirtį ir galimas išvadas, apie religijos 
įtaką moters savimonei, pagaliau - 
apie moterį verslininkę... Negana to, 
visi pokalbiai tik anglų kalba. Bet kur
sų vadovė Kim Muhlhahn, Visbio 
aukštesniosios moterų liaudies Švieti
mo mokyklos direktore, jau kvietime 
pabrėžė, jog baimintis dėl kalbos tik
rai nereikėtų, nes moteris moterį su
pras ir be žodžių... O čia dar Danijos 
kultūros instituto atstovė Vilniuje Aud
ronė Sabaliauskienė išsklaidė visas 
abejones: įspūdžių bus visiems me
tams, galėsi rašyti ir rašyti.

Teisybės dėlei pasakysiu, jog iki 
paskutinio momento jaučiausi nepel
nytai vykstanti į tą konferenciją, nes 
iki šiol buvome įpratę, kad į panašius 
ar kitokius renginius vyksta žmonės, 
kurių titulai skamba kaip Anglijos ka
ralienės. O čia iš Lietuvos susidarė to
kia įdomi grupelė: pradedanti mikro
chirurgijos specialistė, dailininkė, jau
na privačios mokyklos organizatorė, 
tik pora tikrai moterų veikla užsiiman
čių, anglų kalbos mokytoja ir aš, kaip 
vienas malonus "Europos lietuvio“ 
skaitytojas pareiškė, besidarbuojanti 
žurnalistikos baruose. Latvių susirinko 
dvigubai daugiau nei mūsų, estės kaž
kodėl į kvietimą neatsiliepė, o Rusijos 
moterys dėl neaiškių priežasčių nega
vo vizų. Lietuvaitės, beje, važiavo be 
vizų. Tai jau šioks toks privalumas, 
ypač prisimenant, kad dviem latvėm 
teko gerokai pasinervinti, kol buvo 
pratęsta viza visam konferencijos 
laikui.

Kaip ir dera, šeimininkių buvo 
daugiausia. Skirtingo amžiaus, skirtin
gų polinkių ir skirtingo išsilavinimo. 
Tik už mūsų ir latvių išlaikymą, taip 

pat ir už kelionę sumokėjo Danijos 
demokratijos fondas. Danės už viską 
mokėjo pačios. Kopenhagoje mes gy
venome jaunimo viešbučiuose, o Vis- 
bį pasiekėme įspūdingu traukiniu, kel
tu ir priemiestiniu traukinuku. Per še
šias valandas apjuosėme visą rytinę 
Danijos pakrantę ir atsidūrėme visai 
netoli Vokietijos Federacinės Respub
likos sienos. Už poros kilometrų Vis- 
bis - nedidelis, jaukus kaimelis, šiau
diniais stogais, langais be užuolaidų, 
kiemeliais be tvorų, sodeliais be vais
medžių ir vaiskrūmių, liuteronų baž
nytėlė ir šventorius, paverstas kapinė
lėmis...

Visbio aukštesnioji moterų liaudies 
švietimo mokykla, kaip jau esame ra
šę ("EL“ Nr. 29), yra viena iš kunigo 
Griundvigo patirties apraiškų. Čia mo
terys renkasi pagal savo polinkius, 
daugiausia meno prigimčiai puoselėti. 
Ir mes kas rytą dainuodavome. Tai 
buvo savotiška dvasios atgaiva, kai 
melodija ir ritmingi judesiai tarsi pa- 
kylėja nuo žemės, suteikia keistos 
energijos ilgai darbo dienai. Čia jau 
nepamainoma buvo berniokiškos iš
vaizdos gyvų juodų akių smulkutė Su- 
laima, kaip pati sakė, išbandžiusi 
visokiausius darbus, išmokusi groti vi
sais įmanomais instrumentais, o dabar 
besiruošianti ispanų kalbos studijoms į 
Madridą. Ingė - taip pat judri ir ber
niokiška, trumpai kirptais plaukais, 
tikra šiaurietė, sako, net pačias neran
giausias sugebėdavo išjudinti ryto 
mankštos pratimais. Valgėme tik dar
žoves ir vaisius, vietinius. Dar šiek 
tiek pasukų, visokių rūgpienių, sėlenų, 
medaus, riešutų, išlukštentų saulėgrą
žų, pieno, kavos, arbatos... Ne visoms 
toks valgis buvo prie širdies, ne viena 
guodėsi net sapnuose reginti rūkytos 
dešros ringę... Šiaip jau buvo įdomu, 
pačios pramokome ir kitas pamokėme 
kalbos, gelbėdamos virėjai, sužinojo
me vieną kitą vegetariško maisto ruo
šimo paslaptį. Laikas neprailgo. Grei
čiau -jo labai trūko.

Tuoj po pusryčių, po dainavimo 
pamokos, rinkdavomės į aštuonia
kampę patalpą, apjuostą aštuoniakam
pio balkono, apšviestą skirtingo dy
džio langais ir aštuoniakampiu stiklo 

kupolu. Toje patalpoje net pavakariu 
būdavo šviesu. Gal dėl to, kad langai 
saulėleidžiu įgaudavo veidrodžio 
efektą? Gal todėl, kad čia buvo vien 
tuščios medžio sienos ir tokios pat 
grindys? Sako, jog Karelijos beržas ne 
tik šviesus, bet ir šiltas. Gal todėl mes 
klausydavome viena kitos, sugriuvu
sios tiesiai ant grindų arba po galva 
pasikišusios kokį poroloninį pagalvėlį. 
Kai reikėdavo, į patalpą būdavo įveža
mas projektorius. Žodžiu, visa aplinka 
sukurta tokia, kad noromis nenoromis 
išnyksta kalbos kliūtys, pamirštamos 
pareigos, kurios kitu atveju verstų pa
sitempti, ir pan. Čia kiekvienai buvo 
jauku, kiekviena galėjo išsišnekėti, 
nes šalimais visada atsirasdavo geriau 
mokanti angliškai.

Kursų rengėjos Kim Muhlhahn 
garbei reikia pasakyti, jog programa 
buvo apmąstyta itin kruopščiai. Ji pati 
pradėjo pokalbį apie demokratiją kaip 
apie visuomenės kultūros dalį. Paskui 
susiskirstę grupelėmis iš visų trijų ša
lių dėstėme savo nuomonę, be to, ar
čiau viena kitą pažinome. Pasirodė, 
kad lietuves ir latves jaudina tos pa
čios bėdos, tuo tarpu danėms kartais 
iškildavo tokių klausimų, kurie šiaip 
jau gana rimti ir svarstytini, bet mums 
šiuo metu atrodė ne itin svarbūs. Sa
kysim, mūsų klausė, kaip Lietuvos ir 
Latvijos moterys kovoja prieš bran
duolinį ginklą, kaip remia ir gina vadi
namąsias seksualines mažumas, kaip 
mūsų šalyse plėtojamas savanorių ju
dėjimas ir pan. Danėms sunkiai buvo 
suvokiamos mūsų gyvenimo sąlygos, 
šeimos santykiai, mūsų buitis. Kartais 
atrodydavo, kad mus skiria ne Baltijos 
jūra, o keli šimtmečiai visuomeninės 
raidos.

Tačiau atradimų būta gana įdomių. 
Ypač įsidėmėtini samprotavimai 
Anne Mette Kruse, Orhus universiteto 
dėstytojos, jau dešimt metų besigili
nančios į berniukų ir mergaičių auklė
jimą nuo pat mažumės kartu ir atski
rai, apskritai apie ikimokyklinukų san
tykius su pasauliu, su suaugusiais. Gal 
kiek painokas pasirodė pokalbis apie 
religijos ir tikėjimo svarbą šiame pa
saulyje. Nors ir būdama psichologė, 
liaudies švietimo mokyklos mokytoja 

Birthe Paungreen, regis, daugiau kal
bėjo pati su savimi, ne su klausytojais. 
Tuo tarpu pokalbis apie moterį-versli- 
ninkę sudomino ne tik Eugeniją iš 
Kauno ir Reginą iš Vilniaus... Nete 
Svenneker, Danijos moterų draugijos 
atstovė, gana įtaigiai dėstė bet kokio 
verslo pradmenis, lygino vyro ir mo
ters poelgius vienokiu ar kitokiu kriti
niu atveju, kai tenka gelbėti verslą nuo 
visiško žlugimo. Klausydamos ponios 
Netės, tikriausiai ne viena pavydėjo- 
me danėms. Pasirodo, Danijoje būsi- 
moji verslininkė gali lankyti kursus ir 
gauti bedarbio pašalpą. Užbaigusi 
kursus ir pradėjusi savo verslą, dar 
pustrečių metų gauna pusę bedarbio 
pašalpos, kartu nemokamai gali lan
kyti verslo pamokas. Negana to, vers
las moterims maždaug po ketvertų 
metų įgrįsta, ir jos vėl ieško savo pa
šaukimo kitoje srityje.

Suprantama, dviejų savaičių pro
gramą aprašyti keliuose mašinraščio 
puslapiuose pernelyg keblus dalykas. 
Pasakysiu tik tiek, kad savaitę pralei
dome Kopenhagoje. Danijos moterų 
draugijoje mus maloniai priėmė ir 
apie 1994 metais Suomijoje rengiamą 
Siaurės ir Baltijos šalių moterų konfe
renciją pasakojo Marianne Kruckow. 
Aplankėme ir Danos namus (Danner 
House), kur prieglobstį randa nuo vy
rų smurto pabėgusios moterys su vai
kais (kad tokių namų pasaulyje esama, 
buvome girdėjusios ne viena, bet kaip 
jie iš tikrųjų atrodo, - neįsivaizdavo
me). Žinoma, įdomu buvo susipažinti 
su liuteronų kunige, dviejų suaugusių 
sūnų mama Birthe Andersen, kurios 
parapija viso labo tik penki tūkstančiai 
žmonių, daugiausia vyresnio amžiaus. 
Bažnyčia - šių dienų medinis statinys, 
iš tolo niekuo nepanašus į šventovę. 
Gal todėl kiek keistokai atrodė tarpdu- 
tyje mus pasitikusi šviesiaplaukė, ma
dingai apsirengusi kunige ir jos besi
šypsantis sūnus Johannes, pasisveiki
nęs su mumis rusiškai... Jis - būsimas 
istorikas, ne pirmi metai važiuoja į bu
vusią Tarybų Sąjungą, bet Lietuva ir 
Latvija jam vis dar tebėra didžiosios 
Rusijos žemės. Odensės universiteto 
studentas mums buvo puikus vertėjas, 
nes kunige Birthe sunkokai kalbėjo 
angliškai. Bet noras pažinti mus - lie
tuvius ir latvius - buvo labai ryškus. 
Tai, ko gero, svarbiausias šios kelio
nės į Daniją bruožas. Ačiū Danijos 
Demokratijos fondui ir Danijos kultū
ros institutui.

Salomėja Čičiškina

Iš Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijos 

raporto
Lenkijos vyriausybės leidžiamo 

biuletenio "Przegląd rządovy“ aštun
tajame numeryje spausdinamas prane
šimas apie Lenkijos konsulinių tarny
bų darbą 1992 metais. Jame nagrinė
jamos šių diplomatinių tarnybų veik
los kryptys, keliamos problemos.

Pranešime pažymima, kad pernai 
buvusios SSRS teritorijoje smarkiai 
padidėjo noras gauti arba atstatyti 
Lenkijos pilietybę, Lenkijos konsula
tai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje per
davė į centrą pasiūlymus suteikti Len
kijos pilietybę Baltijos šalyse gyve
nantiems lenkams, nenorintiems arba 
negalintiems gauti vietos pilietybės, 
iki šiol turėjusiems SSRS pilietybę.

Šie asmenys nori turėti tik Lenki
jos pilietybę ir likti gyventi ten, kur 
gyvena. Daug lenkiškos kilmės pilie
čių domisi galimybėmis turėti dvigu
bą pilietybę.

Kalbant apie atskirų konsulatų dar
bą pranešime pažymima, jog praėju
siais metais Lenkijos lietuvių padėtis 
apibrėžė Lietuvos ir Lenkijos santy
kius. Lenkijos konsulatas Vilniuje tęsė 
savo veiklą, nukreiptą lenkų mažu
mos teisėms ginti. Taip pat ir finansiš
kai buvo remiama švietimo ir kultūros 
vietinių lenkiškų organizacijų veikla. 
Ypatingas dėmesys skirtas lenkiškoms 
mokykloms, bibliotekoms, lenkų kata
likų draugijai, lenkų kultūros fondui, 
Vilniaus krašto kultūros ir ekonomi
kos plėtojimo fondui, sporto organiza
cijoms, harcerams, 1939 metų karo 
veteranams, gydytojams, Armijos kra- 
jovos kariškiams.

Nepaisant Lenkijos užsienio rei
kalų ministerijos pastangų pernai ne
pavyko išspręsti reprivatizavimo, 
žemės nuosavybės, gautos iš valsty
binio žemės fondo 1920-1939 me
tais, aktų pripažinimo, užimamų pa
reigų atestavimo, lenkiškų vietovių 
pavadinimų vietos lenkų spaudoje ra
šymo, lenkų, gyvenančių Lietuvoje, 
pavardžių rašymo. Armijos krajovos 
veteranų organizacijų kūrimo prob
lemų.

Pranešime pabrėžiama, jog jokių 
klausimų nekėlė lenkų mažuma 
Latvijoje. Ši šalis gali būti pavyz
džiu visoms postsovietinėms res
publikoms.

Algimantas Degutis
Eltos koresp.

Užsieniečiai patenkinti komercinėmis 
medžioklėmis

Šiaulių rajone, kaip ir visoje Šaly
je, medžioklė yra gana populiari. Kai 
vyriausybė medžioklės ūkį perdavė 
tikriems šeimininkams-miškinin- 
kams, medžiotojų būreliai tapo sava
rankiški. Jie nuomoja medžioklės 
plotus ir naudojasi savo sumedžiota 
produkcija. Šiuo metu visose urėdijo
se yra naujas etatas - tai vyriausiasis 
medžioklės žinovas. Jo pagrindinis 
darbas - organizuoti komercines 
medžiokles ir skirstyti medžiotojams 
medžiojimo plotus.

Kuršėnų urėdijoje komercinės me
džioklės prasidėjo 1992 metais. Šie
met per tris komercines medžiokles 
sumedžiota 13 elnių, 9 šėmai, stirnos 
ir lapė. Medžiotojai pasiima tik šėmų 
iltis bei elnių ragus. Daugiausiai į šias 
medžiokles atvyksta iš Vokietijos.

Paskutinėje medžioklėje dalyvavo 
keturi medžiotojai iš Vokietijos Verne 
miesto. Štai ką jie papasakojo.

- Mums teko medžioti Vengrijoje, 
Bulgarijoje, Lenkijoje, tačiau labiau
siai patiko medžioklė Lietuvoje, Kur
šėnų urėdijoje. Mes jau paprašėme lei
dimo ir sekantiems metams. Dėkoja
me vyriausiam medžioklės žinovui V. 
Kavaliauskui už gerą organizavimą.

Paklausėme vyriausiojo medžiok
lės žinovo V. Kavaliausko, kokia nau
da iš komercinių medžioklių.

- Medžiotojai iš užsienio mums už 
paslaugas paklojo per 40 000 markių. 
Dalis šių pinigų pateko ir į šalies biu
džetą. Ateityje stengsimės organizuoti 
kuo daugiau komercinių medžioklių, 
žinoma, pagal galimybes.

Romas Makauskas

Europos banko ir Didžiosios Britanijos Know-How 
fondo parama Lietuvos naftos perdirbimo pramonei

Kaip Eltai pranešė Didžiosios Bri
tanijos ambasada Lietuvoje, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas 
(ERPB) britų Know-How fondo lėšo
mis parems konsultacines paslaugas, 
teikiamas Lietuvos energetikos minis
terijai naftos perdirbimo programos 
plėtojimui ir įgyvendinimui. Ši pro
grama turėtų apimti naftos perdirbi
mo, vamzdynų ir uosto įrengimų at
naujinimą.

"Galutinis Lietuvos tikslas yra pa
statyti naftos terminalą prie Baltijos 
jūros, modernizuoti naftos perdirbimą 
Mažeikiuose ir nutiesti reikalingus 
vamzdynus, jungiančius terminalą su

perdirbimo įmone. Techninio bendra
darbiavimo subsidija, suteikta per 
ERPB, įgalins energetikos ministeriją 
pasinaudoti nepriklausomų konsul
tantų patarimais kuriant jos strategiją, 
ieškant partnerių projekto finansavi
mui ir pasirenkant optimaliausius 
gamtosaugos atžvilgiu variantus“, - 
pasakė Thierry Baudon, ERP banko 
informacijos, energijos ir aplinkos 
apsaugos departamento direktorius.

Bus svarstomos taip pat ir įvairios 
partnerystės ryšių su tarptautinėmis 
naftos kompanijos galimybės.

Konsultacines paslaugas finansuos 
britų Know-How fondas.

CREDIT FACILITIES
INTERNATIONAL LTD

• Siūlome iki 35% metinių palūkanų už indėlius 
metams ar ilgiau.
• Susitarus galime mokėti palūkanas pagal nurodymą 
asmeniui, esančiam užsienyje ar Lietuvoje.
• Stambių indėlių ilgesniam laikui palūkanas 
mokame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą garantuoja Lietuvos įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir parduodant 
nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienyje.
• Vykdome testamentų nurodymus bei tvarkome palikimus.

Kreiptis:
Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius. 
Tel. 6118 79. Fax 61 49 84.
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SKAUTIŠKUOJU KELIU Studijos Romoje

LSS deimantinio jubiliejaus lapą užverčiant
Prieš 75-rius metus skautų atsiradi

mas Lietuvoje buvo naujovė. Vado
vai, keistos uniformos. Niekur nema
tyti, negirdėti jaunimo būreliai vienas 
kitą skatino tais 1918-siais ir sakė: 
šiuo keliu eik. (1918 metais lapkričio 
1 d. lietuviškosios skautybės pradžia. 
Jos įkūrėjas v. s. Petras Jurgėla - Lie
tuvių Skautų Sąjungos Pirmūnas. 
Mirė 1992 m. vasario 19 d. New 
Yorke.)

Nemuno atšlaitės aidėjo skautų 
šūkiais, savomis lietuviškomis daino
mis. 1928 metų Lietuva. Pirmoji Tau
tinė stovykla. Viskas daroma Tau, Tė
vyne. Pirmosios Tautinės stovyklos 
ryžtas - šiuo keliu eik.

Tūkstančiai skautiško jaunimo A. 
Panemunėje ir Pažaislyje susirinko 
1938 metais, kur organizuota antroji 
Tautinė stovykla. Tarnauti ir idealizmo 
neprarasti. Tėvynė - gražiausias žodis 
pasaulyje. Ir todėl - šiuo keliu eik!

Karo audrų ir tautos nelaimių pri
stabdyti žingsniai su dviguba sparta 
šuoliavo pirmyn 1948 metais. Trečioji 
Tautinė stovykla surengta Alpėse, iš
eivijoje - Vokietijoje, prie Baltijos jū
ros ir Alpėse mūsų vėl tūkstančiai. 
Degė laužai ir šnarėdamos pušys kal
bėjo: šiuo keliu eik.

Laisvieji Vakarai žiūrėjo į mus - 
laisvuosius užjūrio naujokus. Gal pa

virsite smiltele tautų mozaikoje, gal 
jau paskutiniai jūsų žingsniai? 1958 
metais - vėl Tautinė stovykla. Ketvir
toji. Ji įvyko Detroite (JAV). Pesimis
tai neatspėjo, nes mes vedėme vienas 
kitą už rankos - senelis tėvą, tėvas vai
ką, rodydami Rūtos ir Lelijos gairę: 
sese ir broli, šiuo keliu eik!

Stipri ir nauja mūsų gretų karta iš
eivijoje jungėsi bendron rikiuotėn. 
Plevėsavo vėliava su šūkiu: ’’Dievui, 
Tėvynei, Artimui“. Kunigaikščių ir 
karalių Lietuva mini 50-tį 1968 me
tais. Penktoji Tautinė stovykla Rako 
stovyklavietėje, JAV, Australijoje ir 
Europoje. 1978 m. - šeštoji Tautinė 
stovykla Melbourne, Australijoje, ir 
JAV. 1988 m. jau septintoji Tautinė 
stovykla Kesington, JAV, sutraukusi 
tūkstantinį atžalyno būrį iš visų pasau
lio lietuviškų kampelių. Tiesėm vieni 
kitiems rankas ir tarėme vieningai ir 
drąsiai savajam, skautaujančiam atža
lynui: šiuo keliu eik.

Ir štai deimantinė sukaktis. Po LSS 
75-čio jubiliejinės stovyklos mes gyvi, 
laimingi ir smagūs. Mes ne mozaikų 
smiltys. Mes jose gražiausios spalvos. 
Mes - karo audrų likimo išblokšti nuo 
Nemuno krantų, į Vakarų pasaulį atsi
vežę Tėvynės ilgesio skautišką lieps
nelę, ištikimai ją kurstėm, nes tik ryš
kių ir tvirtų asmenybių ir vadovų rei

kia Amerikai, Kanadai, Australijai, 
Brazilijai, Vokietijai, Anglijai, o svar
biausia Lietuvai. Mes tikruoju keliu 
ėjome, vesdami savo jaunesnę sesę ir 
brolį iki dabar, vis kartodami - šiuo 
keliu eik. Eiki Rūtos ir Lelijos keliu su 
jaunatviška šypsena - Lietuva jau lais
va, Skautija atsikūrusi, sesės ir broliai 
susibūrę po skautiška vėliava. Tegul 
visus Tėvynės meilė, ištvermė ir skau
tiškoji saulė lydi kiekvieną darbo va
landą, žygiuojančius Tėvynėje ir iš
eivijoje skautiškuoju keliu!

LSS 75-erių metų skautiškos veik
los lapą užversdami ir atversdami 
naują matome, kad mums liks gražus, 
brangus ir garbingas prisiminimas, 
ypač tiems, kurie per visą skautavimą 
buvo aktyvūs ir nuoširdūs mūsų rėmė
jai, remia jau sulaukę brandaus am
žiaus ir užsitarnavę garbės ’’kėdę“. Jų 
nuoširdus darbas leido lietuviškajai 
skautijai sulaukti 75-rių metų deiman
tinės sukakties. Jiems visiems priklau
so skautiškas AČIŪ!

Tad sese ir broli, kad gyvoji skauti
ja dar ilgai švytėtų mūsų kelyje į ateitį, 
garbingai tarnaudami Dievui, Tėvy
nei, Artimui, rodykime atžalynui lietu
višką skautišką kelią ir vis kartokime 
- ŠIUO KELIU EIK!

Budėkime!
v. s. Juozas Maslauskas

Spalio 17-ąją, sekmadienį. Šven
tojo Kazimiero popiežinėje lietuvių 
kolegijoje buvo oficialiai atidaryti 
nauji akademiniai 1993-1994 metai, 
pranešė Vatikano radijo lietuviškųjų 
laidų redakcija. Prelatas Algimantas 
Bartkus, popiežinės lietuvių kolegijos 
rektorius, savo pasakytoje kalboje 
pasveikino po vasaros atostogų su
grįžusius studentus ir naujai į Romą 
atvykusius studijuoti, pasidžiaug
damas, kad dar niekad Romoje ne
buvo tokio gausaus studentų būrio iš 

LKV Sąjungos "Ramovė“ Mančesterio skyrius 
lapkričio 27 d. 6 vai. vakare 

Mančesterio Lietuvių Klube, 121 Middleton Rd. Manchester 
rengia

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Programoje A. Podvoiskio paskaita ir meninė dalis.
Visi ramovėnal ir plačios apylinkės tautiečiai yra 
kviečiami šiame minėjime gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

^^LIETUVIS
SKAITYTOJAMS-RĖMĖJAMS

Lietuvos. Naujųjų mokslo metų 
atidarymo pamaldoms vadovavo 
kolegijos dvasios Tėvas prelatas Sta
sys Žilys. Šiemet Šventojo Kazimie
ro popiežinėje kolegijoje ir kolegijai 
priklausančiuose Villa Lituania 
namuose gyvena per 20 studentų iš 
Lietuvos, beveik antra tiek lietuvių 
kunigų, seserų vienuolių ir pasau
liečių gilina savo žinias Romos uni
versitetuose, gyvendami kitur - ki
tose kolegijose, privačiai ar savo 
kongregacijų vienuolynuose.

Paroda ”LSS 75-erių metų jubiliejus“
Ji surengta Vilniuje, Nacionalinėje 

Martyno Mažvydo bibliotekoje, J. 
Stankevičienės ir J. Zovės rūpesčiu. 
Stenduose eksponuojama dokumen
tinė medžiaga, knygos, laikraščių iš
karpos apie skautų organizaciją prieš
kario ir dabartinėje Lietuvoje bei lietu
vių kolonijose užsienyje, istorinės 
nuotraukos, įamžinusios pasaulio

Atsiųstą paminėti
Skautų aidas. Nr. 7, rugsėjis, 

1993. Oficialus Lietuvių Skautų S-gos 
organas. Įsteigtas 1923 03 13 Šiau
liuose. Leidžiamas Chicagoje. Redak
torius v. 5. Antanas Saulaitis ir ’’Pelė
dų“ skiltis (v.s. J. Mikutaitienė, v.s. H. 
Plaušinaitienė, v.s. D. Sruogaitė, v.s. 
N. Užubalienė).

Šis numeris skirtas ’’Skautų aido“ 
70 metų sukaktuvėms - aprašoma ta 
proga įvykusi šventė Chicagoje š. m. 
balandžio 24 ir 25 dienomis, sukaktuvi

Atkelta iš 5 psl.

mokėti gerą atlyginimą. Ne visi ir tokį 
darbą nori dirbti, vis dažniau samdo
mi užsieniečiai.
Iš kur tiek nauju brangių 
automobilių?

Poną K. Tamošiūną nustebino, kad 
Vilniaus centre daug naujų brangių 
mašinų.

- Kai buvau 1989-siais, 1991-siais, 
užsieninių automobilių čia beveik ne
mačiau. Dabar jų labai daug. Tai ma
lonus požymis, kad nepaisant visų 
sunkumų vis daugiau žmonių prasi
gyvena. Bet mus, atvažiavusius iš už
sienio, stebina, kad Lietuvoje gana 
daug yra ir labai brangių naujų auto
mobilių, tokių, kaip, pavyzdžiui, 
BMW, jais važinėja jauni žmonės. Iš 
kur jie turi tiek pinigų? Britanijoje 
BMW, Mersedes, Volvo eilinis pilie
tis nenusipirks arba nusipirkęs neišlai
kys jų dėl didelių aptarnavimo išlaidų. 
Paprastai tokią mašiną gali nusipirkti 
žmogus, kuris dirba labai aukšto val
dininko darbą ir gauna gerą atlygin
imą. Tai gali būti kokios nors firmos 
prezidentas, direktorių valdybos 
pirmininkas. Automobilis - pagal tam 
tikrą rangą: tuo didesnis, brangesnis, 
kuo didesnės pareigos. Be to, dažniau
siai tai ne asmeninė mašina, bet bend
rovės, firmos... (Netrukus po šio po
kalbio su ponu K. Tamošiūnu policija 
surengė didelį reidą ir išaiškino, kad 

skautų šefą lordą Olave Baden-Powell 
ir skautų organizacijos Lietuvoje 
įkūrėją P. Jurgėlą bei džiaugsmingas 
skautiško gyvenimo akimirkas. Ma
lonu aptikti ir ’’Europos lietuvio“ 
bendradarbio H. Gaspero straipsnį 
apie 41 -ąją skautų stovyklą Didžiojo
je Britanijoje f’Specialiai iš D. Brita
nijos ’’Skautų aidui“) arba vyr. skautės 

nis pokylis, pasakojama apie Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje vykusią 
parodą, paruoštą iš ’’Skautų aido“ tech
ninio redaktoriaus v. s. V. Vijeikio turi
mų rinkinių - joje ’’Skautų aido“ nu
meriai, įvairūs laikraštėliai ir kiti skau
tiški leidiniai, gausios nuotraukos, vaiz
duojančios skautų veiklą Nepriklauso
moje Lietuvoje ir pokario metais už 
Tėvynės ribų - Vokietijoje, Anglijoje, 
Kanadoje, Australijoje, Brazilijoje, 
JAV. Iš istorinių nuotraukų labiausiai 
įsimintina Prezidento Smetonos ir bu

Lietuvoje nebus tiek milijonierių, 
kiek jiems pastatyta namų

ne vienas užsieninis brangus automo
bilis, kuriuos matėme Vilniuje, vogtas
- ELR).

- Pas mus tik milijonieriai gali sau 
leisti turėti tokius namus, kokius čia 
stato paprasti žmonės, - toliau tęsė sa
vo įspūdžius Klemensas Tamošiūnas.
- Bet juk Lietuvoje tikrai nebus tiek 
milijonierių, kiek, pagal Vakarų su
pratimą, jiems pastatyta namų. Taigi 
liūdnas vaizdas ir nekokia perspekty
va. Visada sunku prognozuoti, bet, 
mano galva, ateityje Lietuvoje didelių 
namų kainos turės kristi, nes ne visi 
savininkai juos galės išlaikyti, ir pirkė
jų gali trūkti, nes prabangių namų 
anksčiau pastatyta ir dabar statoma 
labai daug. Beje, Britanijoje nekilno
jamojo turto kainos irgi krito.

Dar vienas mūsų svečio pastebėji
mas - namai statomi labai neekono
miškai, medžiagų sunaudojama pus- 
antro-du kartus daugiau nei Vakaruo
se, ypač šiluminei ir garsinei izoliaci
jai. K. Tamošiūnas sakė, jog nenorma
lu, kad, pavyzdžiui, langų ir durų iš
matavimai Lietuvoje padaromi, kai jau 
sienos stovi, jie tik tada gaminami. 
Europoje nustatyti visoms šalims bend
ri standartai - statai namą ir iš anksto 
žinai, kokie turi būti langai. Galima pa
sirinkti įvairių modelių, tokie langai pi
giau kainuoja, nes masiškai gaminami.

- Kaune giminės parodė vieną 
įmonę, kurią jie su kitais privatizavo, 
tam reikalui panaudodami savo inves

Stefos Gedgaudienės atvirlaiškio 
kopiją su ’’skaisčiausiais linkėjimais iš 
Londono“, atsiųstą skautų organizaci
jai 1992 m. Beje, toji atvirutė ’’World 
association of girl guides and girl 
scouts“ pirmą kartą buvo išleista 
1938 m., o 1988 m. jos leidimas pa
kartotas lordo Olave Baden-Powell 
šimtųjų metinių proga.

Nedidelė paroda veiks visą mė
nesį.

Bet kuriame Lietuvos pašto skyriuje galite užsi
prenumeruoti savaitraštį "Europos lietuvis“ 1994 m. 
Prenumeratos kaina metams - 95 Lt.

vusio Lietuvos Vyriausiojo skautininko 
pulk. Juozo Šarausko (sovietų sušaudy
to Červenėje) didelė nuotrauka. Išsaky
ta mintis, jog šiais jubiliejiniais lietu
viškos skautybės metais parodą verta 
pakartoti visuomenei prieinamesnėje 
vietoje ir ilgesniam laikui.

Apie ’’Skautų aido“ istoriją pasa
koja, įdomesnius jo leidybos epizodus 
šiame numeryje prisimena buvę leidi
nio redaktoriai, spausdinamos anks
tesnių metų žurnalo viršelių reproduk
cijos.

Pasiųskite pašto perlaidą šiai sumai į ”EL“ 
sąskaitą N r. 9468879 "Vilniaus komerciniame 
banke“, kodas 260101777. Kitoje pašto perlaidos 
pusėje nurodykite tikslų savo adresą.

Taip pat prašome užpildyti žemiau atspausdintą 
kortelę ir pasiųsti "Europos lietuvio“ administraci
jai Vilniuje.

ticinius čekius ir grynų pinigų. Jie 
sakė, kad tos įmonės įrengimai pase
nę, produkcija jokios perspektyvos 
neturi, bet džiaugėsi, laid gerai pinigus 
investavę - girdi, pastatas visada turės 
vertę ir bus reikalingas. Turėjau juos 
nuliūdinti - Vakaruose tai būtų bever
tis objektas, kur kas pigiau suprojek
tuoti ir pastatyti naują pastatą naujai 
gamybai nei pritaikyti, rekonstruoti 
seną, - pasakojo K. Tamošiūnas.

- Giminės iš Kauno buvo mane nu
vežę į savo sodą priemiestyje. Ir jų, ir 
kaimynų sklypeliai kruopščiai prižiūrė
ti, medžių šakos linko nuo vaisių - nesu 
net matęs, kad tiek būtų. Buvome nu
važiavę ir į Panemunę, į Veliuoną, kur 
yra graži, dar Vytauto laikų bažnyčia - 
man buvo labai įdomu, Lietuvoje visur 
domėjausi architektūra. Buvau pas gi
mines Kuršėnuose, kur gyvena mano 
sesuo. Jos dvi dukros įsikūrusios Šiau
liuose, jas aplankydamas turėjau progos 
apžiūrėti ir tą miestą. Užsukau į bažny
čias, buvau prie Auksinio berniuko pa
minklo. Niekada neteko anksčiau Šiau
liuose lankytis. Labai gražus miestas!

Klemensas Tamošiūnas jau keli 
mėnesiai' yra Eltos korespondentas 
Londone, jo pranešimus iš Didžiosios 
Britanijos dažnai gali pamatyti Lietu
vos spaudoje. Nepamiršta jis ir "Euro
pos lietuvio“. Dėkojame už tai ponui 
Klemensui Tamošiūnui ir kolegiškai 
linkime kūrybinės sėkmės.

ELR

’’Europos lietuvio“ administracijai, 
A. Strazdelio 1, Vilnius 2600.

Prašau ”EL“ siuntinėti man paštu:
Vardas _______________________________________
Pavardė ______________________________________
Adresas _______________________________________

Pinigus įmokėjau į ”EL“ sąskaitą Nr. 9468879 
’’Vilniaus komerciniame banke“, kodas 260101777.

Data Parašas

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

rinkose nuo 1993 m. lapkričio 4 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:
Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnL

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnL

Anglijos svarai sterlingų 5.8484 
Australijos doleriai 2.6668
Austrijos šilingai 0.3309
100 Baltarusijos rublių 0.0914 
Belgijos frankai 0.1087
Čekijos kronos 0.1331
Danijos kronos 0.5820
ECU 4.4613
Estijos kronos 0.2904
Ispanijos pesetos 0.0291
100 Italijos lirų 0.2407
Japonijos jenos 0.0367
JAV doleriai 3.9500
Kanados doleriai 3.0187
Kirgizijos somai 0.4593

Latvijos latai 6.4144
100 Lenkijos zlotų 0.0191
Norvegijos kronos 0.5357
Olandijos guldenai 2.0724
Prancūzijos frankai 0.6675
100 Rusijos rublių 0.3350
SDR 5.4808
Singapūro doleriai 2.4846
Suomijos markės 0.6834
Švedijos kronos 0.4841
Šveicarijos frankai 2.6281
100 Ukrainos karbovancų 0.0127 
Vengrijos forintai 0.0397
Vokietijos markės 2.3264

Bankai iš juridinių ir fizinių asmenų užsienio valiutą perka ir jiems par
duoda pagal pačių bankų nustatytus užsienio valiutų pirkimo ir pardavimo 
kursus.
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ATSIPRAŠOME

"EL“ Nr. 43 pristatant publika
ciją "Lietuva - kas tai?“ paantraštė
je padaryta apmaudi korektūros 
klaida. Redakcija labai apgailestau
ja dėl to ir atsiprašo prof. Vytauto 
Landsbergio bei skaitytojų.

Kariuomenės 
šventės minėjimas 

Bradforde 
rengiamas 

Šių metų lapkričio 21 
dieną, sekmadienį, 

15.30 vai.

Programoje 
p. V. Bernatavičiaus paskaita. 

Meninę dalį organizuoja 
p. P. Pucevičlus.

Po minėjimo arbatėlė veltui.

Prašome visus dalyvauti.

Klubo valdyba

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
{ėjimas iš Hackney Road. 
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.
Artimiausią pęžęmioš.stąiįs.- 

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai. i§. mksto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Stoke on Trente - lapkričio 13 d., 

šeštadienį, 16 vai., Šv. Vulstane.
Eccles - lapkričio 14 d., 12.15 vai.
NottingĮiame - lapkričio 14 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Birminghame - lapkričio 20 d., 

šeštadienį, 16 vai., Šv. Onoj.
Nottinjriiame - lapkričio 21 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - lapkričio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

LONDONE
EUROPEAN LIAISON 

GROUP
Paskutinis šios grupės posėdis 

įvyko 1993 metų spalio 20 dieną čekų 
"Velehrad“ namuose, Londone.

Be eilinių ir administracinių reika
lų buvo apsvarstyta brošiūros apie 
Centrinę ir Rytų Europą po sovietinės 
eros išleidimas. Ją parengė prof. J. 
Dingley, dirbantis Scholl of Slavonic 
and East European studies depart- 
mente, Londono universitete.

Plačiau aptarta, kad kiekviena 
Centrinės ir Rytų Europos valstybė iš
leistų leidinį apie savo krašto būklę 
savame krašte. Lietuvos brošiūros rei
kalu Zigmas Juras būdamas Lietuvoje 
tarsis su Baltic News redaktoriais, kad 
jie parašytų apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Brošiūros išleidimą paremtų 
European Liaison Group.

European Liaison Group sekretore 
pakviesta Rūta Abakuks.

Numatyti kalėdiniai pietūs su 
Lordu Bethell, kur jis turėjo pasakyti 
kalbą, neįvyks, nes lordas yra smar
kiai užsiėmęs artėjančiais Europos 
Parlamento rinkimais. Jie įvyks atei
nančių metų gegužės mėnesį.

FUTBOLAS
Sporto ir Socialinio klubo ko

manda Lithuanian Victoria 1993 
metų spalio 24 dieną žaidė su Nags 
Head - 1:0.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Gauta padėka iš Respublikinės 

Kulautuvos vaikų tuberkuliozinės sa
natorijos. Rašo sanatorijos vedėjas 
Petras Budraitis, pažymėdamas, kad 
gavo vaistų, o labiausiai dėkoja už 
"Rifamficin“. Kaip jis sako, jiems tie 
vaistai būtų kainavę 10 000 litų. Dė
koja ir už atsiųstus indus valgyklai (S. 
Kasparas ir R. Salomonienė juos nu
pirko Lietuvoje už fondo pinigus). To
liau P. Budraitis rašo: "jūsų dėka dalį 
vaikų galėjome aprengti, kaip pas mus 
sakoma, "nuo galvos iki kojų“.

Sanatorijoje gydomi vaikai nuo 6 
iki 16 metų. Sanatorijos vadovybė 
prašo, kad be visko fizioterapijai 
(mankštai) jiems būtinai dar reikalinga 
tinklinio ir krepšinio bent pora ka
muolių (vienas toks kamuolys kainuo
ja 12 svarų). Prašome juos nudžiuginti 
padovanojant porą kamuolių.

******
"Gelbėkite vaikus“ organizacijos 

Alytaus skyrius ir Alytaus speciali

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

zuotieji vaikų namai siunčia padėką 
Britų-lietuvių pagalbos fondui vai
kams Lietuvoje, visiems D. Britani
jos lietuviams, kurie tą fondą remia.

PAKRUOJIEČIŲ 
PRAŠYMAS

Jį atsiuntė dr. Vitalija Laugalienė: 
"Mums Lietuvoje jau gėda prašyti 
labdaros iš užsienyje gyvenančių lie
tuvių, bet padėtis yra sunki ir mums 
labdaros būtinai reikia, kad galėtume 
atlikti Lietuvos vaikams savo parei
gas. Vaikų namuose yra nuo 1 metų 
iki 16 metų 61 vaikas. Juos reikia val
gydinti ir aprengti, o valdžia mažai 
mums skiria pinigų“.

Fondo vadovybė kviečia visus Di
džiojoje Britanijoje gyvenančius Pa
kruojo kraštiečius padėti paruošti pa
galbos siuntas Pakruojo vaikų na
mams.

S. K.

At A BRONĖ 
KUZMINSKAITĖ

Liepos 25 dieną Leeds mieste 
83 metų amžiaus mirė Bronė 
Kuzminskaitė.

Apie laidotuves teko mažai su
žinoti, atrodo, kad ji palaidota 
Leeds kapinėse.

A.a. Bronė buvo viengungė vi
są savo amžių, savo pragyvenimą 
pelnėsi dirbdama vietinėse ligo
ninėse kaip virėja.

Mėgo lietuvišką spaudą, be 
"Europos lietuvio“ dar skaitė "Tė
viškės žiburius“, "Šaltinį“, "Pa
saulio lietuvį“. Kartu buvo mėgė
ja lietuviškos poezijos, mėgdavo 
rašyti savo eilėraščius. Kun. Jonas 
Kuzminckis yra bandęs ją įkalbė
ti, kad savo eiles siųstų lietuviš
kiems laikraščiams.

DERBY
Š. m. rugpjūčio mėn. 27 d. 

mirė ilgametis Derby skyriaus 
narys ir buvęs skyriaus kasinin
kas a.a. Kostas Kubilius.

Palaidotas lietuviškų kapų 
kampelyje, Nottingham Road, 
Derby.

Š. m. lapkričio 28 d. (sekmadienį) 
DBL S-gos Derby skyrius rengia 

Kariuomenės šventės 
minėjimą.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo patalpose, 27 Charnwood 
Str. Derby, 2.00 vai p. p.

Po minėjimo bus pasidalinama mintimis įvairiais skyriaus bei 
kitais reikalais.

Visus vietos be! apylinkės tautiečius Ir svečius 
maloniai kviečiame į minėjimą gausiai atsilankyti.

DBLS Derby skyriaus valdyba

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS SODYBOJE

Sodybos skyrius nuoširdžiai kviečia narius ir svečius 
į Lietuvos kariuomenės minėjimą Sodyboje 

š. m. lapkričio mėn. 20 d., šeštadienį, 4 vai.
Paminėsime Lietuvos kovotojus ir jų auką, 

pasidžiaugsime programėle, pabūsime šeimyniškoje aplinkoje, 
atnaujinsime senas pažintis.

Sekmadienį 11 vai. šv. Mišios už Tėvynę.
Laukiame Jūsų!

Skyriaus valdyba

Gerbiami aukotojai, "EL“ Nr. 
29 p. Laimos Andrikienės prašy
mu paskelbtas aukų rinkimas Lie
tuvoje, Varėnos rajone, gyvenan
čios Ramintos Kuodytės gydymui 
vyksta sėkmingai.

MANČESTERYJE
"EL“ Nr. 42 jau buvo pranešta, 

kad eidamas 75-uosius metus š.m. 
rugsėjo 25 d. nuo asbestosis mirė Jo
nas Kuzma. Spausdiname naują pra
nešimą.

Jonas Kuzma mirė Crunpsalio li
goninėje. Jis gimė 1919 m. balan
džio 2 d. Pavarkinių kaime, Sintautų 
valsčiuje, Šakių apskrityje, ūkininko 
šeimoje. Lietuvoje karinę tarnybą 
atliko savanoriu. Karui baigiantis, at
sidūrė Vakarų Vokietijoje, o 1947 
m. atvyko į Angliją ir dirbo pramo
nėje. Nevedęs. Ramaus būdo. Buvo 
Mančesterio lietuvių soc. klubo ir 
DBLS Mančesterio skyriaus nariu.

Dėl techninių kliūčių palaidotas 
tik spalio 19 d. Mostono kapinėse 
prie lietuvių Aušros Vartų paminklo. 
Pomirtines apeigas St. Chad's bažny
čioje ir kapinėse atliko kan. Vai. Ka- 
maitis. Dalyvavo apie 40 žmonių. 
Šeimininkas A. Myliūnas ir kartu 
gyvenęs J. Pocius lietuvių klube su
rengė gražią arbatėlę, į kurią buvo 
pakviesti visi laidotuvių dalyviai.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje.
A. P-Jds

OLDHAME
MIRĖ VIKTORIJA 
GELAŽNIKIENĖ

Sulaukusi 92 metų amžiaus, spa
lio 21 d. Oldhame mirė Viktorija 
Gelažnikienė. Ji paliko dvi vedusias 
dukteris ir sūnų, du anūkus ir anūkę. 
Viktorija buvo labai susipratusi lie
tuvė. Jos vyras Vilius, miręs prieš 26 
metus taip pat spalio mėnesį ir be
veik tą pačią dieną, irgi buvo didelis 
lietuvis patriotas, veiklus Mančeste
rio lietuvių klubo narys.

Spalio 25 d. įvykusiose laidotu
vėse dalyvavo Viktorijos šeima (taip 
pat iš Kanados atskridusi duktė G. 
Baleišienė), kaimynai ir kiti pažista- 
mi anglai. Vietinėms lietuvių koloni
joms atstovavo O. Ramonienė ir H. 
Vaineikis. Abudu yra seni Gelažni- 
kų šeimos bičiuliai.

Paskutines religines apeigas 
Hollinwood kapinėse atliko kan. V. 
Kamaitis.

R. I. - 100 sv.
D. Steponavičius - 10 sv.
A. Heid, antrą kartą - 10 sv.
Nuoširdus ačiū.

Kazys Makūnas

PASAULYJE
Bendruomenė virto 

sąjunga
Lapkričio 1 d. Europoje įsigaliojo 

Maastricht sutartis. Pagal ją Europos 
Bendruomenė (Community) pradeda
ma vadinti Europos Sąjunga (Union). 
Ta sutartis turėjo nugalėti daug kliūčių 
- Danijos neigiamą balsavimą, Pran
cūzijos referendumą, Vokietijos kons
titucinį teismą, na, ir didelius ginčus 
Britanijos parlamente. Dabar jau gir
disi nuomonių, kodėl kilę visi tie gin
čai - esą todėl, kad sutartis mažai ką 
naujo siūlanti, gal tik išblaivino at
mosferą ir sulėtino veržimąsi į federa
ciją. Tam daugiausia pasitarnavusi 
Britanija, kuri nenori visiškai pasiduo
ti Briuselio biurokratams, bet siekia 
dalyvauti Bendruomenėje kaip sava
rankiškas narys. Europos Sąjungoje 
bus koordinuojama užsienio ir gyny
bos politika, įsteigta viena tarptautinė 
policija. Svarbiausia - bus įsteigtas 
Europos Bankas ir siekiama visoje 
Sąjungoje įvesti bendrą valiutą. Nuo 
to Britanija atsiribojo, todėl abejoja
ma, ar tai pavyks pasiekti, nes ir vo
kiečiai nenori atsisakyti savo markės.

Žudynės Šiaurės Airijoje
Per devynias dienas 23 žmonės 

buvo nužudyti Šiaurės Airijoje (kar
tais ji vadinama Ulster). Nepaisant 
Britanijos ir Airijos vyriausybių pas
tangų galo žudynėms nematyti. Tero
rizmas nesiriboja vien Ulsterio terito
rija, jis persikelia į pačią Britaniją, jos 
sostinę Londoną. Net kontinente buvo 
terorizmo veiksmų, ypač prieš britų 
karius. Didelį pasipiktinimą ne vien 
Britanijoje, bet ir Airijoje sukėlė vie
nas įvykis Ulsteryje, kai 7 žmonės bu
vo nušauti aludėje, daug buvo sužeis
tų. Po to tų valstybių premjerai nutarė 
kartu imtis žygių sustabdyti tokį tero
rizmą. Bet kaip?

Terorizmu užsiima vadinamoji 
Airijos respublikinė armija (IRA). Ji 
reikalauja, kad Ulsteris būtų prijungtas 
prie Airijos. Tai numato ir tos valsty
bės konstitucija. Bet dauguma Ulste
rio gyventojų - protestantų - to nenori, 
todėl jie subūrė apsigynimo kadrus, 
kurie atsikeršydami žudo katalikus. 
Sakoma, kad teroristų eilėse yra labai 
maža gyventojų dalis, bet jie esą gy
ventojų užtariami ir neišduodami poli
cijai. Airijos vyriausybė jau pripažino, 
kad Ulsteris gali prisijungti prie Airi
jos tik gyventojams pritarus. Siekia
ma, kad ir konstitucija būtų panašiai 
pakeista. Tokiu atveju IRA nustotų 
pagrindo kariauti. Ar to užteks teroris
tams? Katalikai Šiaurės Airijoje jau 
seniai skundžiasi, kad yra skriaudžia
mi dėl darbo gavimo, namų statybos ir 
pan. Bet taip pat sakoma, kad Airija 
nelabai nori Šiaurės Airijos prisijungi
mo. Nors katalikai žudo protestantus, 
kurie žudo katalikus, tvirtinama, kad 
tai nėra religinis ar patriotinis karas. 
Sakoma, kad teroristai turi sava
naudiškų prestižo palaikymo reikalų.

Taikos derybas veda ne vien vy
riausybės, bet ir privatūs asmenys. 
Ulsterio parlamentaras John Hume jau 
nuo senokai kalbasi su IRA politinės 
partijos pirmininku Gerry Adams, ku
riam uždrausta įvažiuoti į Britaniją. 
Nors jiedu tvirtina, kad derybos buvo 
produktyvios, Britanijos premjeras 
John Major ir Airijos Albert Reynolds 
į tai atkreipė mažai dėmesio.

Rusija - taikos palaikytoja
Gal ir keista būtų pavadinti Rusiją 

taikos palaikytoja, bet, atrodo, taip 
apie ją sakys JTO. Daug pasimokiusi 
iš nevykusių įsiterpimų Bosnijoje, So
malyje ir kitur, JTO gal tik pasi
džiaugs Rusijos pasiūlymu palaikyti 
taiką buvusių Sovietų Sąjungos respub
likų teritorijoje, kur vyksta visokie ne
ramumai ir karai. Negana to, Rusija ti
kisi, kad JTO apmokės jos kariuome
nės išlaikymą tose valstybėse. Rusija 
tuo tik apsidžiaugs, nes galės išsaugoti 
savo imperinį valdymą. Kai kurios ne
turtingos respublikos, nors ir nenoriai, 
bet pasiduoda Rusijai, nes be jos pa
galbos ekonomiškai neišsilaikytų.
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