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Pirmoji delegatė iš Švedijos
Švedijos Raudonojo kryžiaus cent

ro komitetas, daug kartų visokeriopai 
rėmęs mūsų humanitarinę organi
zaciją, nutarė į Lietuvą 9 mėnesiams 
pasiųsti vystymo delegatę Astrid 
Alm. Ji Oztergotlando srities sekre
torė, ne kartą yra viešėjusi mūsų ša
lyje, o savo žemėje nuoširdžiai pri
ėmusi keletą Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus grupių. Jau 20 metų dirba 
Raudonajame kryžiuje. Lundo uni
versitete studijavo ekonomiką, plana
vimą, vadybą. Humanitarinės veiklos 
organizatorei tai labai reikalingi ir 
svarbūs dalykai. O dar patirtis!

- Koks Jūsų tokios ilgalaikės misi
jos į mūsų kraštą tikslas, - klausiu 
Astrid Alm, malonios išvaizdos mo
ters.

- Švedijos Raudonasis kryžius į 
kitas valstybes delegatus siunčia ne 
taip retai. Tačiau būsiu pirmoji, ku
riai pavesta užmegzti ryšius su jūsų 
organizacijos regioniniais komitetais, 
numatyti jiems bendradarbiavimo 
partnerius Švedijoje. Jie bus iš 5 sri
čių. Kitų metų pradžioje tų sričių ats
tovai atvyks į Lietuvą, susipažins su 
savo kolegomis, o po to pakvies į 
Švediją.

Viešėdama jūsų krašte, norėčiau 
išsiaiškinti, kokią Raudonojo kry

Iš svetingojo Birminghamo sugrįžus
Keturias dienas antrajame pagal 

dydį Didžiosios Britanijos mieste 
Birminghame vyko Tarptautinės 
Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo 
Pusmėnulio draugijų federacijos ge
neralinė asamblėja. / 9-ąją sesiją 
susirinko 500 delegatų iš 161 šalies. 
Po to dvi dienas truko delegatų tary
bos posėdis, kuriame buvo nagrinė
jami Tarptautinio Raudonojo kry
žiaus komiteto kompetencijos klau
simai.

Antrą kartą tokiuose forumuose 
dalyvavo ir į tarptautinį judėjimą su
grįžusio Lietuvos Raudonojo kry
žiaus atstovai - draugijos pirminin
kas dr. Juozas Šapoka ir jo pava
duotojas dr. Regimantas Budrys. Su
grįžę iš kelionės jie papasakojo:

- Asamblėjos ir tarybos posėdžiai 
vyko naujuose, modemiškuose ir įs
pūdinguose kongresų rūmuose. Šei
mininkai - Didžiosios Britanijos Rau
donasis kryžius - sugebėjo puikiai or
ganizuoti visų posėdžių darbą, sudarė 
puikias gyvenimo sąlygas. Beje, bri
tų humanitarinės organizacijos veikla 
labai apčiuopiama, ji šalyje turi didelį 
autoritetą, remiama valstybės. Per 
metus jai skiriama apie 13 milijonų 
svarų. Gaila, mes Lietuvoje tokiu dė
mesiu kol kas pasigirti negalime. Net 
mūsų-jcelionės į Birminghamą ir 
viešnagės išlaidas apmokėjo Tarptau
tinė federacija ir Švedijos Raudonasis 
kryžius.

Asamblėja pirmiausia nusprendė į 
Federaciją priimti 12 naujų draugijų. 
Tarp jų ir Estiją. Lietuva ir Latvija

Deimantiniam Latvijos nepriklausomybės jubiliejui
Lapkričio 18 d. Latvija švenčia 

deimantinį nepriklausomybės jubiliejų 
- 75-ąsias metines. Šiai datai Latvijos 
ambasada Lietuvoje paminėti suruošė 
daug renginių. Pirmasis jų - ’’Vartų“ 
galerijoje atidaryta latvių dailininkų 
Andrejs Kalnačs ir Guntars Sietinš 
grafikos paroda. Atidarymo metu kal
bėjęs Latvijos ambasadorius Alberts 
Sarkanis pasakė, jog su ’’Vartais“ 
latvius sieja artima ir sena draugystė, 
o galerijos savininkė Nida Rutkienė 
kalbėjo, jog jei porą mėnesių nėra lat
vių dailininkų parodos, lyg ir'kažko 
trūksta. Iškilmėse dalyvavo beveik vi

žiaus veiklos sritį Lietuvoje tikslin
giausia plėtoti, surengti seminarą ir 
patarti, kaip kaupti lėšas, kaip jas pa
naudoti.

Dar vienas mano uždavinys - hu
manitarinė pagalba. Teks atlikti tyri
mus ir numatyti labiausiai remtinas 

prieš dvejus metus buvo priimta Bu
dapešte. Apsvarstytos šios tarptauti
nės organizacijos pagrindinės darbo 
kryptys, nacionalinėms draugijoms 
rekomenduota pasirinkti konkrečias 
veiklos sferas.

Delegatai išrinko Federacijos pre
zidentą. Juo ketveriems metams vėl 
tapo dr. Mario Villarroel Lander. 
Taip pat išrinkti 8 viceprezidentai, iš 
16 valstybių atstovų sudaryta vykdo
moji taryba, patvirtinti komisijų pir
mininkai, federacijos generalinis sek
retorius George Weber.

Svarstant komisijų veiklą, kalbė
tojų buvo labai daug. Štai dėl sveika
tos komisijos problemų savo mintis 
dėstė net 30 delegatų. Jiems rūpėjo 
infekcinių ligų plitimas, invalidumo 
reikalai, parama kilus stresiniams 
įvykiams, apsirūpinimas geriamuoju 
vandeniu ir kt. Nemažiau opių klau
simų kėlė kitų komisijų nariai: jauni
mo, vystymo, nelaimių pagalbos, fi
nansų.

Asamblėjoje didelis dėmesys skir
tas moterims. Pasirodo, jog daugiau 
kaip 75 procentų pabėgėlių sudaro 
moterys. 550 milijonų jų gyvena 
nuolatiniame skurde. Prognozuoja
ma, kad 2000 metais 13 milijonų mo
terų gali sirgti AIDS.

Nemažiau svarbūs reikalai buvo 
nagrinėjami delegatų tarybos posė
džiuose. Tai žmonių apsauga ir hu
manitarinė pagalba karinių konfliktų 
atvejais. Išklausyta informacija apie 
tarptautinę konferenciją dėl karo 
aukų, informacija apie minas. Taip, 

si ambasados darbuotojai. Vilniuje tai 
bene vienintelė užsienio šalies atsto
vybė, kurios darbuotojai puikiai kalba 
lietuviškai.

* * *
Lapkričio 10 d. Panevėžyje Balto

skandijos akademija surengė studijų 
dieną ’’Baltiškieji paribiai“, kurioje 
pranešimą apie mūsų valstybių sienos 
karimo istoriją ir dabartį skaitė Latvi
jos ambasadorius A. Sarkanis. Vilniu
je ir Kaune planuojami populiarios 
latvių estrados daininkės Ievos Akura- 
tere ir kompozitoriaus bei muzikanto 
Jurio Kulakovs koncertai. Dar vienas 

žmonių grupes, rėmimo būdus ir po
reikius.

Pasistengsiu, kad draugijos buhal
terinė apskaita būtų kompiuterizuota, 
žmonės mokėtų elgtis su technika.

Algimantas Jazdauskas 
Leono Vasausko nuotrauka

apie minas, skirtas žmonėms naikinti 
ir žaloti. Tarptautiniame simpoziume 
Montro mieste paskelbta, kad dėl mi
nų kenčia 61 pasaulio šalis. Jų yra 
padėta apie 100 milijonų - plastiki
nių, nerūdijančių, žemėje galinčių iš
būti dešimtmečius. Tiek pat minų su
kaupta sandėliuose.

Posėdžiuose pasidalinta nuomo
nėmis dėl karinių konfliktų, pabėgė
lių, dėl Raudonojo kryžiaus emble
mos naudojimo ir t. t. Iškilmingai 
įteikti A. Dinnano, aukščiausio Rau
donojo kryžiaus apdovanojimo, at
minimo medaliai 13 asmenų. Deja, 8 
po mirties. Jais apdovanoti žmonės 
žuvo teikdami pagalbą karinių kon
fliktų aukoms.

Šviesius Birminghamo kongresų 
rūmus dar labiau savo apsilankymu 
praskaidrino Jos didenybė Didžiosios 
Britanijos karalienė. Šalies Raudono
jo kryžiaus prezidentė ir globėja de
legatams pasakė kalbą, surengė pri
ėmimą.

Paskui mes patraukėme namo. 
Kadangi reikėjo vykti per Londoną, 
kaip neužsuksi į Lietuvių Namus. Su
sitikome su Lietuvos Raudonojo kry
žiaus atstovais Anglijoje, ’’Pagalbos 
Lietuvai“ fondo vadovais Baliu But
rimu ir Klemensu Tamošiūnu, buvu
siu Lietuvos ambasadoriumi Didžio
joje Britanijoje Vincu Balicku, kuris į 
mūsų iškilmingą vakarienę atvyko su 
žmona. Kitą dieną mūsų tėvynainiai 
aprodė Londoną, su jais tarėmės dėl 
tolimesnio bendravimo.

Algimantas Jazdauskas

renginys Kaune, M. Žilinsko Dailės 
galerijoje, latvių tapybos klasikos dar
bų paroda. Lapkričio 13 d. Vilniaus 
arkikatedroje iškilmingas Šv. Mišias 
Latvijos Respublikai aukojo arkivys
kupas A. J. Bačkis. Vilniaus Šv. Kazi
miero bažnyčioje tradicinėje religinės 
muzikos ir susikaupino valandoje 
skambėjo latvių muzika bei poezija. 
Taikomosios Dailės muziejuje atida
ryta paroda ’’Senoviniai latviški rū
bai“, o Mokslų Akademijos bibliote
koje pradėjo veikti Latvijos knygų pa
roda.

ELI

Kitataučio nuomonė

Lietuva Europoje ir 
’’Europos lietuvis“

Prieš dešimt metų pirmą kartą ga
vau ’’Europos lietuvį“, kurį nuo to lai
ko uoliai skaitau. Man buvo labai gera 
žinia, kad ”EL“ buvo pradėtas rengti 
ne tik Londone, bet taip pat Vilniuje. 
Tai aiškus ženklas, kad gimęs kaip 
egzilinis laikraštis ”EL“ grįžo į Lietu
vą. Visi esame laimingi, kad politinė 
padėtis dabar visiškai kitokia negu bu
vo prieš dešimtmetį. Laisvojo pasaulio 
spauda ir radijas, be jokių abejonių, at
liko svarbų vaidmenį šiame vystymesi.

Neseniai ponas S. Kasparas pa
skelbė straipsnį ”Ar jau laidosime 
’’Europos lietuvį“?“ (”EL“, 1993 m. 
spalio 16-23 d.). Atrodo, kad padėtis 
labai rimta. Nors tikslesnių informaci
jų neturiu, noriu pabrėžti, kad būtų la
bai didelis nuostolis, jeigu tektų ’’lai
doti“ ”EL“. Todėl trumpai pasisakysiu 
šiuo klausimu.

Visiškai sutinku, kad dabartinė 
ekonominė padėtis pavojinga: niekas 
negali pranašauti, kas mūsų laukia iki 
šio tūkstantmečio pabaigos. Bet reikia 
pabrėžti: vienaip ar kitaip bus įgyven
dinta Europos vienybė. Lietuva priva
lo surasti savo vietą šiame greitai besi
keičiančiame pasaulyje. Laikraštis, tu
rintis redakciją Anglijoje ir Lietuvoje, 
gali tapti kertiniu akmenimi šiame 
kontekste.

Vis dėlto kyla klausimas: kaip pa

Vokietijos lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas

Tryliktasis Lietuvių kultūros insti
tuto suvažiavimas įvyko 1993 m. spa
lio 15-17 d. Hūttenfelde, Vokietijoje. 
Paskaitose ir diskusijose dalyvavo per 
50 LK1 narių ir svečių, o į vakarinį 
koncertą atsilankė apie 100 asmenų.

Paskaitos, pranešimai, 
diskusijos

Suvažiavimo paskaitinis darbas 
prasidėjo šeštadienį 9.30 vai. Romu
vos pilies didžiojoje salėje. Pradėda
mas suvažiavimą, instituto vedėjas 
Vincas Bartusevičius pasveikino daly
vius ir trumpai aptarė kai kurias aktua
lias išeivijos problemas. Lietuviai išei
viai, regis, paskutiniaisiais metais be
sidairydami į įvykius Lietuvoje, lyg ir 
nepastebėjo, jog Lietuvos nepriklau
somybės atkovojimas iš esmės keičia 
ir jų pačių padėtį, savimonę ir tolimes
nį pasireiškimą. Antrojo pasaulinio 
karo tremtinių ir pabėgėlių era pasi
baigė. O Lietuvai taip atšiauriai žiūrint 
į savo išeiviją, tirpsta ir kiti didelėm 
pastangom išauginti ryšiai tarp išeivi
joje išaugusių kartų ir Lietuvos. Vien 
seniausieji pasimetę kažko ieško, ne
suvokdami, kas atsitiko.

Išeivijos organizacijos bene visos 
turėjo vieną tikslą - sudaryti savo tau
tiečiams bendravimo galimybes, kad 
jie nepamirštų kalbėti sava kalba, kad 
išlaikytų savas tradicijas ir kitokius 
dvasinės kultūros pavidalus. Jos yra vi
sai netinkamos naujai atsivėrusiems 
Lietuvos ir išeivijos bendravimo dar
bams, kuriuos galėtų atlikti tik gausų ir 
gerai apmokamą personalą turinčios 
specializuotos įstaigos. Dabartiniai 
PLB užmojai, jų įgyvendinimo pavida
lai ir, pagaliau, veikiantys asmenys at
spindi išeivijos padėtį, kuri buvo prieš 
ketvirtį šimtmečio. Paskutiniu metu 
suvažiavimuose ir konferencijose su 
įkarščiu svarstomi išeivijos - Lietuvos 
santykių klausimai. Tokios svarstybos 
jokių rezultatų nedavė ir negalėjo duoti. 
Rezultatų nebus tol, manė pranešėjas, 
kol patys išeiviai neišsiaiškins ir naujai 
pagrįs savo pačių poziciją. 

gerinti savaitraščio finansinę būklę? 
Ponas Kasparas siūlo pakelti prenume
ratos mokesį. Tai viena galimybė. Bet, 
mano nuomone, tai nėra svarbiausias 
dalykas. Reikėtų rasti daugiau skaity
tojų. Šitą tikslą pasiekti galima tik jeigu 
"EL“ turinys ir formatas bus pakeistas. 
Man atrodo, svarbiausias dalykas dabar 
yra surasti Lietuvoje daugiau jaunų 
korespondentų, kurie gali rašyti apie 
dabartinį gyvenimą ir apskritai apie 
kasdienines problemas krašte.

Kitas siūlymas būtų, kad ”EL“ turi 
tapti visus lietuvius ir jų kitataučius 
draugus vienijančiu laikraščiu. Todėl 
siūlyčiau, kad straipsniai nebūtų išim
tinai lietuviškai redaguoti. Manau, kad 
vienas puslapis galėtų būti angliškai 
parašytas. Šituo būdu nauji skaitytojai 
užsakytų ”EL“.

Mano nuomone, svarbiausias daly
kas dabar yra ’’europietiškas“ aspek
tas. Šiame kontekste būtų naudinga ir 
reikalinga, kad visų Europos kraštų 
lietuvių bendruomenės paremtų ”EL“ 
ir pinigais, ir idėjomis.

Alfred Bammesberger
Vokietija

ELR: apie "Europos lietuvio“ rū
pesčius 6 puslapyje rašo ir Lietuvių 
Namų akcinės bendrovės Londone di
rektorių valdybos pirmininkas Vin
cent O'Brien.

Pirmąją paskaitą turėjo skaityti dr. 
Kajetonas Čeginskas iš Uppsaios, ta
čiau, jam staigiai susirgus, reikėjo pa
kaitalo. Todėl pats LKI vedėjas Vin
cas Bartusevičius kalbėjo tema "So
cializmo liekanos Lietuvoje“.

Paskaitininkas, primindamas pag
rindinius socializmo bruožus - ūkio 
suvalstybinimas ir valstybės privatiza
cija per partijos aparatą, iš jų išplau
kiantys integracijos mechanizmai - 
žvelgė, kokias įspaudas jie paliko Lie
tuvos žmonių sąmonėje ir kokius iš
šaukė praktiškus elgesio būdus. Buvo 
rasta daug sovietmečiu visuomenėje 
įsigalėjusių laikysenos ir elgesio būdų, 
kurie išliko ir sąlygoms pasikeitus. Vi
sa dabartinė sistemos transformacija 
yra apsprendžiama buvusios nepa
prastos ūkio, kultūros ir socialinio ka
pitalo koncentracijos buvusių komu
nistų elito rankose. Todėl jos ateitis 
neaiški.

Dr. Liane Klein, naujai įsteigto 
Greifswaldo universiteto Baltistikos 
instituto bendradarbė, kalbėjo apie lie
tuvių literatūros sklidimą Vokietijoje 
po 1945 metų. Vakarų Vokietijoje lie
tuvių literatūra nevaidino jokio vaid
mens ir nesusilaukė jokio dėmesio. Iš
ėjo viena kita knyga ir tai daugiausia 
rinkiniai, antologijos. Visai kitaip Ry
tų Vokietijoje. Susidariusioje pokario 
visuomenėje buvo jaučiamas noras 
kai kuriuos nemalonius praeities fak
tus pamiršti, jų neliesti. Todėl, pavyz
džiui, tematika, vaizduojanti žydų tau
tos likimą, pačių vokiečių buvo ven
giama. Jau šeštojo dešimtmečio vidu
ryje Ichokas Meras buvo gana popu
liarus ir lietuvių literatūra Rytų Vokie
tijoje žinoma.

Septintame dešimtmetyje išėjo an
tologija su lietuvių rašytojais klasikais, 
bet ir tuolaikinių rašytojų knygos bu
vo išverstos ir išleistos. Autoriai kaip 
Avyžius, Sluckis, Bubnys, Bieliauskas 
buvo žinomi ir skaitomi. Sluckio ir 
Bieliausko psichologinė vidinio dialo-

Nukelta į 7 psl.
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Įvykiai Lietuvoje
Šimtasis Kazio Binkio ruduo

Apžvalgininko pastabos

Kaip užkariausime Aziją...
Šį lapkritį Lietuvoje minimos 

rašytojo Kazio Binkio 100-osios 
gimimo metinės. Jam pačiam šioje 
žemėje buvo lemta gyventi tik 49- 
erius metus.

Lapkričio 8-osios vakarą iškil
mingą sukakties minėjimą Vilniuje 
surengė Lietuvos kultūros ir švie
timo ministerija bei menininkų 
rūmai, pranešė ELTA. Apie ’’di
džiojo vėjavaikio“ gyvenimą ir kū

Konstitucinio Teismo sprendimas
Konstitucinis Teismas nutarė, kad 

šių metų kovo 16 dieną priimtas Sei
mo įstatymas "Dėl Lietuvos Respub
likos Seimo rinkimų įstatymo dalinio 
pakeitimo ir papildymo“ nepriešta
rauja Lietuvos Respublikos Konstitu
cijai, pranešė ELTA.

Dėl šio įstatymo pataisų konsti- 
tucingumo kreipėsi grupė Seimo narių. 
Jie teigė, kad Seimo rinkimų įstatyme

Prezidentas Lietuvos banko vadovu 
paskyrė K. Ratkevičių

Prezidento dekretu Lietuvos ban
ko valdybos pirmininku paskirtas 
Kazys Ratkevičius. Tą dekretą turi 
patvirtinti Seimas. Jo nariams K. Rat
kevičių lapkričio 11 d. pristatė Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas (pažymėjęs, 
kad tai daro Prezidento, kuris tuo me
tu buvo Kinijoje, prašymu).

K. Ratkevičius gimė 1957 m. ko
vo 11 d., Ukmergės rajone. 1980 m. 
baigė Vilniaus universiteto finansų 
ir kredito specialybę. 1982-1985 m. 
buvo SSRS valstybinio banko Lie
tuvos respublikinės kontoros pramo
nės kreditavimo skyriaus viršinin-

Prie Seimo rūmų
Prie Seimo rūmų Vilniuje pastatyta 

kariška palapinė, joje badauja sovietų 
armijoje žuvusių ir suluošintų kareivių 
motinos. Jos reikalauja priimti įstaty
mą ’’Dėl papildomų socialinių garan
tijų asmenims ir jų šeimų nariams, 
kurie buvo pašaukti atlikti karinę tar
nybą sovietinėje armijoje 1945-1991 
metais ir ten neteko sveikatos, žuvo ar 
mirė“. Motinos reikalauja, kad tie 
klausimai būtų įtraukti į derybų su Ru
sija sąrašą ir kad būtų atlyginti pada-

Lapkričio 19-ąją - žemdirbių piketas
Kaune vykusioje žemdirbių konfe

rencijoje nutarta lapkričio 19 d. Vilniu
je prie Vyriausybės rūmų surengti pi
ketą. Vyriausybei bus pasiūlyta pasira
šyti su žemdirbiais suderintą nenoran- 
dumą. Jeigu susitarti nepavyks, visuoti
nas žemdirbių streikas neišvengiamas.

Konferencijos nutarime pakartoti 
žemdirbių reikalavimai, išdėstyti rug
sėjo 21 d. pareiškime Vyriausybei: su
tvarkyti atsiskaitymus už nupirktą

Į Hamburgą skraido
Kauno aviakompanijos ’’Lietuva“ 

lėktuvai JAK-40 nuo šių metų lap
kričio 10 dienos pradėjo tris kartus 
per savaitę skraidyti maršrutu Kau- 
nas-Palanga-Hamburgas, pranešė 
ELTA.

I Hamburgą - vieną didžiausių Vo
kietijos pramonės ir mokslo centrų - 
lėktuvai iš Kauno skrenda pirmadienį, 
trečiadienį ir šeštadienį 8 vai. 20 min. 
Lietuvos piliečiams bilietas iš Kauno į

Dėl bendradarbiavimo su naciais 
lietuviui atimta JAV pilietybė

JAV pilietybė atimta Čikagos lie
tuviui 74-erių metų Juozui Grabaus
kui, II pasaulinio karo metais tar
navusiam naciams. Karo metu J. 
Grabauskas buvo 2-ojo Lietuvos ba
taliono, kurį rėmė ir kontroliavo fa
šistinė Vokietija, karininku ir ver
tėju.

1993 metų sausį JAV Teisingumo 
departamento kriminalistikos skyrius 
J. Grabauskui iškėlė denatūralizacijos 

rybą kalbėjo filologijos mokslų dak
tarai Vytautas Kubilius, Antanas 
Vengris, poetas Eugenijus Matuze- 
vičius, skambėjo Kazio Binkio - 
subtilaus lyriko ir triukšmingo futur
isto - įvairių kūrybos periodų eilės. 
Minėjime dalyvavo rašytojo sūnus 
Gerardas Binkis.

Lapkričio 10 dieną Kazio Binkio 
gimimo šimtmečiui skirtas vakaras 
įvyko Vilniaus lietuvių namuose.

pakeitus Vyriausiosios rinkimų ko
misijos sudarymo principus, pažeistas 
politinių partijų lygiateisiškumo princi
pas. Be to, pasak pareiškėjų, priimant 
įstatymo pataisas ir papildymus, nesi
laikyta procedūrų, kurias reglamentuo
ja laikinasis Seimo statutas.

Lapkričio 8 dieną paskelbtas 
Konstitucinio Teismo nutarimas yra 
galutinis ir neapskundžiamas.

kas, nuo 1983 m. - pinigų cirkuliaci
jos valdybos viršininko pavaduoto
jas, 1985-1987 m. - SSRS valstybi
nio banko Vilniaus Spalio skyriaus 
valdytojas.

Nuo 1990 m. iki 1993 m. pavasa
rio K. Ratkevičius buvo Lietuvos 
banko valdybos pirmininko pavaduo
tojas. Pasak ’’Respublikos“, šis faktas 
gali turėti įtakos daugelio Seimo na
rių apsisprendimui, nes į K. Ratkevi
čių gali būti žiūrima kaip į V. Baldi- 
šio bankų politikos šalininką. LDDP 
frakcijoje vieningo pritarimo šiai 
kandidatūrai nėra.

badauja motinos
ryti nuostoliai.

Kaip rašė ’’Lietuvos aidas“, per 46 
metus iš būtinosios karinės tarnybos 
namo negrįžo 1205 jaunuoliai, 137 iš 
jų buvo nukankinti, 129 - nušauti, 14 - 
nudurtų, 2 - sukapoti kirviu, 14 - sude
gę, 7 - dingę be žinios. 9 motinos ne
sulaukė grįžtančių 2 sūnų. Dar 830 ka
reivių namo grįžo suluošinti, 337 iš jų 
pripažinti pirmos grupės invalidais, 
beveik tiek pat - antros. Ši statistika - 
negalutinė.

produkciją, įvesti palaikomąsias že
mės ūkio produkcijos kainas, padidinti 
muitus įvežamai produkcijai ir panai
kinti išvežamai. Taip pat reikalaujama 
supirkti visą žemdirbių pagamintą 
produkciją. Paskutiniajame nutarime 
yra ir naujų punktų: teikti žemės ūkiui 
lengvatinių kreditų, perduoti žemdir
biams ne mažiau kaip 50 proc. žemės 
ūkio produkcijos perdirbamosios pra
monės akcijų.

lėktuvai iš Kauno
Hamburgą kainuoja 520 litų, o iš Pa
langos - 500 litų.

Bilietus parduoda aviakompanijos 
’’Lietuva“ agentūros Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Palangoje.

Hamburgas - penktasis aviakom
panijos ’’Lietuva“ keleivinių lėktuvų 
reguliarus maršrutas. Lėktuvai iš Kau
no, Karmėlavos areouosto, skraido į 
Prahą, Budapeštą, Helsinkį ir Kris- 
tianstadą pietų Švedijoje.

bylą. Atsakydamas į kaltinimą, J. Gra
bauskas pasirašė susitarimą, kuriame 
pažadėjo išvykti iš JAV, pripažinęs, 
kad jo veikla karo metais atima teisę 
turėti JAV imigracinę vizą bei pilie
tybę.

Pasak JAV Teisingumo departa
mento nacizmo skyriaus atstovo Džo
no Raselo, manoma, kad J. Grabaus
kas šių metų spalio pabaigoje išvyko į 
Lietuvą.

Praėjusiame ’’Europos lietuvio“ 
numeryje žadėjome aptarti Lietu
vos Prezidento A. Brazausko vizito 
Maskvoje rezultatus. Tikėjome, kad 
jo pokalbis su Rusijos prezidentu 
B. Jelcinu bus išsamus ir duos gerų 
vaisių.

Šios viltys iš tiesų buvo pagrįs
tos. Kaip pastebėjo žurnalistai, tai 
buvo pirmas Lietuvos prezidento 
vizitas į Maskvą. Bet kartu jie pri
mena, kad užsienyje ir V. Lands
bergis buvo vadinamas prezidentu, 
tad nuo praėjusių metų rugsėjo mė
nesio, kai Maskvoje buvo pasirašy
tas Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos grafikas, mūsų valsty
bės vadovas ten nebuvo nuvykęs.

O A. Brazausko vizitas į Mask
vą buvo nuolat atidėliojamas, dau
giausiai dėl Rusijos derybininkų 
kaltės. Štai kodėl lapkričio 4-osios 
dviejų šalių prezidentų susitikimas 
buvo labai laukiamas.

Niekas nesitikėjo, kad besiruo- 
šus beveik metus pokalbis Krem
liuje tęsis vos 40 minučių. Kaip sa
ko žmonės, iš darbo vizito išėjo di
delis šnypštukas... O tai davė A. 
Brazausko oponentams progą įgelti 
valdančiajai partijai: derybos Mask
voje reikšmingos nebent pačiam 
buvusiam kompartijos lyderiui, ku
ris įpratęs vaikščioti Kremliaus ko
ridoriais...

Jeigu nebūtume tokie skeptikai, 
tai pastebėtume vieną teigiamą su
sitikimo išdavą: B. Jelcinas pasiūlė, 
kad visą pluoštą susitarimų su Lie
tuva pasirašys Rusijos ministras 
pirmininkas V. Černomyrdinas, kai

100 000 litų tiems, 
kas padės išaiškinti 

nusikaltimą

”Už grotų jau sėdi garsus nusikaltėlių 
pasaulyje Borisas Dekanidzė. "Res
publika“ turi duomenų, jog šis suėmi
mas susijęs su mūsų kolegos nužu
dymu“, - 11 09 pirmajame puslapyje 
paskelbė "Respublika“.

’’Respublika“ praneša, kad Bori
sas Dekanidzė, vieno iš ’’Vilniaus" 
viešbučio savininko Georgijaus 
Dekanidzės sūnus, buvo sulaikytas 
Rygoje, kur atvyko iš Izraelio. Ten 
jis išvažiavo gyventi su žmona 1987 
m. Šiemet jis buvo išsiųstas iš Lietu
vos, nes pažeidė šalies įstatymus. Iš 
Rygos atgabentas į Lietuvą, suimtas 
pagal Prevencinį įstatymą. G. De
kanidzė tai įvertino kaip antiįsta- 
tymišką akciją.

’’Lietuvos aidas“ 11 06 paskelbė 
verslininkų klubo ’’EISEK“ kreipi
mąsi, kuriame rašoma: “Vito Lingio 
nužudymas sukrėtė Lietuvą. Su šia 
mirtimi ’’Respublikos“ iniciatyva 
prasidėjo antisemitinė kampanija. 
Kai kurių žydų verslininkų namuose 
padarytos viešos kratos, jos išrekla
muotos ir toliau reklamuojamos 
spaudoje, mėginama kurti įvaizdį, 
kas Lietuvoje valdo mafiją ir duoda 
užsakymus žudyti. Tai teigiama be 
jokių įrodymų (...) Mes, žydai biznie
riai, prisimindami savo tautos šimt
mečių istoriją Lietuvoje, jausdami 
šitos žemės, kaip Tėvynės, trauką, 
esame suinteresuoti padėtimi Lietu
voje, savo gyvenimu šiame krašte, 
todėl esam susirūpinę dėl tokių bai
sių kaltinimų mūsų adresu. Mes 
norime, kad Vito Lingio nužudymo 
užsakovai ir vykdytojai būtų kuo 
greičiau nustatyti ir nubausti. Mes ne 
propagandinėmis priemonėmis ragi
name tam policiją ir prokuratūrą. 
Reikia konkrečių žygių ir darbų, 
kurie, suprantame, brangiai kainuoja, 
todėl mes skiriame ŠIMTĄ TŪKS
TANČIŲ LITŲ tiems, kurie padės 
nustatyti ir išaiškinti šį nusikaltimą, 
suteiks reikalingų žinių, nuves teisė
saugos darbuotojus tikru keliu ar bent 
tikra kryptimi, tiriant šią svarbią 
bylą“.

lapkričio 15-16 dienomis lankysis 
Lietuvoje. Beje, pats premjeras tuo 
metu buvo užsienyje, ir politikos 
apžvalgininkams šis faktas pasiūlė 
išvadą, jog B. Jelcino pasiūlymas 
tėra kauliukas, numestas Lietuvos 
delegacijai, kad ši bent šį tą parsi
vežtų į Vilnių. Bet tai menka pa
guoda, nes pasaulyje įprasta, kad 
esmines dviejų šalių santykių prob
lemas sprendžia valstybių vadovai, 
o vyriausybės aprobuoja konkre
čius susitarimus. Tuo tarpu Lietu
vos premjero A. Šleževičiaus kelio
nė į Maskvą staiga buvo sustabdyta 
dar vizito išvakarėse.

Kai malonus skaitytojas vartys 
šį laikraštį, galbūt Rusijos ir Lietu
vos premjerai jau gers rezultatyvių 
derybų šampaną. Tačiau mūsų tė
vynainis jau priprato prie įvairių 
netikėtumų, kurie pasuka įvykius 
visai priešinga kryptimi. Turiu gal
voje ir Lietuvos derybininkų nepa
siruošimą sunkiam dialogui su Ru
sija (o čia dar prezidentas neigia
mai vertina Lietuvos derybų dele
gaciją), ir nenuspėjamą Rusijos 
elgesį, jos nelauktus posūkius.

Dar nenutilus komentarams apie 
spontanišką susitikimą Maskvoje 
A. Brazausko vadovaujama gausi 
delegacija (už keliolikos tūkstančių 
kilometrų pirmą kartą išvyko ir 10 
Lietuvos žurnalistų) su oficialiu vi
zitu per Alma Atą iki lapkričio 13 
dienos nuvyko į Pekiną. Kazachsta
ne Lietuvą domino žaliavos, o ka
zachus - Lietuvos plataus vartojimo 
prekės, maisto produktai.

Įdomi kelionė į Kiniją. Vienas

Jau atsirado narkotiku 
kurjeriai

Vilniuje, viename Savanorių prospekto 
bute, policija aptiko 40 kilogramų maltų 
aguonų stiebų, pranešė "Lietuvos 
rytas“ 11 10.

Laikraštis primena, kad iki šiol 
Lietuvoje buvo rastos tik dvi stambes
nės narkotikų partijos (abi šiemet): 
Alytaus rajone konfiskuota 60, o Pa
nevėžyje - 50 kilogramų aguonų. Vil
niuje rastųjų aguonų (vadinamojo 
“kuchnaro“) vertė juodojoje rinkoje - 
apie 10 tūkst. litų. Jas namų sąlygo
mis perdirbus į opijaus ekstraktą arba 
acetiliuotą opijų kaina pakiltų iki 80 
tūkst. litų.

Policijos žiniomis, aguonomis pre
kiaujama ir turgavietėse, ir namuose. 
Be to, narkomanai bei prekeiviai važi
nėja po kaimus, pusvelčiui supirkinė- 
dami aguonas. Kaimuose stiklinė mal
tų aguonų lukštų ir stiebų kainuoja 
apie porą litų. Atvežti į miestą jie 
automatiškai brangsta: dabar Vilniuje 
stiklinė kainuoja apie 15 litų, o čigo
nai, nepaisydami to, kad šiemet užde
rėjo itin geras derlius, prašo 25 litų. Iki 
vasaros kainos dar kils. Šia problema 
užsiimantys policininkai tvirtina, kad 
šiemet labai padaugėjo narkomanų ir 
su narkotikais susijusių nusikaltimų. 
Iki šiol Lietuvoje dar neaptikta sinteti
nių narkotikų, nors šiemet vienoje Va
karų valstybėje jau sulaikytas Lietu
vos pilietis su amfetaminu. Beje, Lie
tuvoje jau atsirado ir narkotikų kurje
rių. Tiesa, dar labai nesolidžiai atro
dantys: Joniškio geležinkelio stotyje 
muitininkai sulaikė moterį, kuri į Ry
gą gabeno kilogramą maltų aguonų. 
Už šią paslaugą kažkoks nepažįstama
sis jai sumokėjęs... tris JAV dolerius.

Mirtis Alytuje po šūvio 
iš automato

Lietuvos spaudoje plačiai aprašy
tas incidentas Alytuje lapkričio 6-osios 
vakare, kai per konfliktą prie Savano
riškosios krašto apsaugos tarnybos 
Alytaus teritorinio štabo pastato šūviu 
iš Kalašnikovo automato buvo sužeis
tas ir netrukus mirė R. Grigas.

"Lietuvos rytas“ 11 09 pateikia 

Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas pasakė, kad pagaliau 
Lietuva pasisuko veidu į Aziją. Šis 
pareiškimas per ’’Laisvosios Euro
pos“ radiją skamba gana ambicin
gai. Apžvalgininkai įtariai klausia: 
ar milijardinė Kinija, kaip ir pus
antro šimto milijonų gyventojų tu
rinti Rusija, nežaidžia su mažyte 
Lietuva kaip katė su pele? Juk aiš
ku, kad Pekinui mūsų kraštas tėra 
takelis į Europą. Kinijos diplomatai 
tiesiai kalba, kad jų šalis santykius 
palaiko su visu Baltijos regionu.

Rašant šias pastabas, jau buvo 
žinoma, kad Lietuvos prezidentas 
Pekine susitiko su Kinijos vado
vais, verslininkais. Antroje savaitės 
pusėje buvo išvykęs į Hainanio sa
lą, kuri paskelbta laisvos prekybos 
zona. Bus konkretizuotos preky- 
binio-ekonominio, techninio-moks- 
linio bendradarbiavimo sutartys, 
susitarimai dėl geležinkelio trans
porto per Kazachstaną, investicijų, 
prekių kreditų ir kiti klausimai.

Visa tai pozityvu. Dar pridursi
me, kad Kinija antroji po Japonijos 
1991 metų rugsėjo 7 dieną pripaži
no Lietuvą. Tai vertintinas faktas ir 
ta prasme, kad Pekinas jau tada 
prognozavo savo interesus į Europą 
per Baltijos šalis. O mes?

Daug žodžių pasakę apie orien
taciją į Vakarus, į Rytus, bet nesut
varkę reikalų nei su Rusija, nei su 
Lenkija, dabar mūsų politikai puola 
į Aziją. Tai liudija apie Lietuvos 
užsienio politikos blaškymąsi ir 
silpnumą.

Česlovas Iškauskas

SKAT štabe budėjusių savanorių pa
sakojimą, kad tą šeštadienio vakarą į 
štabą pradėjo veržtis du vaikinai - 
beldėsi į duris, garsiai šūkavo. Vyrai 
išėję į lauką ir bandę užpuolikus nu
raminti. Iš pradžių jie norėję kalbėti 
gražiuoju, tačiau kai tokiu būdu ne
pavyko susitarti, ėmėsi griežtesnių 
priemonių. Prie štabo atėjusiems 
vaikinams buvo įsakyta gultis ant 
žemės. Šiai komandai pakluso tik 
vienas - septyniolikmetis Alytaus 
miesto gyventojas P. Bakūnas. Ant
ras užpuolikas tuo metu puolė sava
norius. Tada vienas iš jų - 44 metų 
A. Zubrus iš Kalašnikovo automato 
paleido įspėjamąjį šūvį į orą, o po to 
į R. Grigą. Kulka vaikinui pataikė į 
pilvą. Tuo tarpu P. Bakūnas šį įvykį 
tiriantiems Alytaus prokuratūros dar
buotojams papasakojo visai kitokią 
istoriją. Pasak jo, tą vakarą jie, prieš 
tai išgėrę degtinės butelį, su R. Grigu 
ėjo aplankyti jo būtimojo uošvio 
(žuvusiojo vestuvės turėjo įvykti lap
kričio 25 dieną). Einant pro SKAT 
pastatą, iš jo išėjo kariškis ir liepė 
sustoti. R. Bakūnas paklusęs, o jo 
draugas pradėjo bėgti ir buvo nušau
tas. "Lietuvos rytas“ pažymi, kad 
tardymas dar negali pateikti savo 
išvadą. Bet jau yra medikų išvados. 
Dviem iš keturių štabe budėjusių 
savanorių (vienas jų mirtiną šūvį 
paleidęs A. Zubrus) nustatyti lengvi 
girtumo laipsniai, o vienam - pagirių 
sindromas.

"Lietuvos aidas“ 11 09 rašė, kad 
juridiškai šeštadienio incidentas bu
vo įvertintas kaip "sargybinio užpuo
limas pareigų vykdymo metu“ . 
Toks incidentas Alytuje ne pirmas.

SKAT štabe Vilniuje tvirtinama, 
kad pastarojo šeštadienio provokaci
ja Alytuje yra nuosekli Kauno pro
vokacijų tąsa, teigia "Lietuvos 
aidas“. Po keistu įvykių griūtis, pro
testavusiems savanoriams grįžus iš 
miško, kai dingo 20 automatų, kai 
buvo nušauti žmonės "Vilijos“ resto
rane, kai nušauta mergina, sulaikyti 
jau 25 žmonės. Tarp jų buvę KGB 
darbuotojai, mafiozai, dėl pažeidimų 
iš SKAT pašalinti asmenys. Įvykių 
analizė, kalbama SKAT štabe, lei
džia daryti išvadą, kad visi šie inci
dentai yra atidžiai suplanuota provo
kacija, kuri dar nesibaigė. Jos tikslas 
pakirsti šalies gynybinį pajėgumą, 
sunaikinti SKAT.
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Lietuvos operos ir baleto teatre rodomas S. Prokofjevo baletas 
’’Romeo ir Juljeta“, kurį pastatė žymus rusų choreografas V. 
Vasiljevas. Jo premjera įvyko gegužės pradžioje. Pirmajame prem
jeriniame spektaklyje Juljetą šoko E. Špokaitė, Romeo - E. Smalakys, 
Tebaldą - V. Vološinas, Merkucijų - V. Fadejevas, Benvolijų - A. 
Semionovas, Parį - P. Skirmantas, Auklę - L. Limontaitė.

A. Žižiūno nuotraukoje: Edvardas Smalakys (Romeo) ir Eglė 
Špokaitė (Juljeta)

Naujos kultūros gairės
Jacques Maritaino tarptautinis 

studijų centras ir Romoje veikiantis 
Šv. Liudviko prancūzų kultūros cent
ras surengė suvažiavimą, skirtą Mari
taino kūrybai, pranešė Vatikano radi
jas. Šiemet sukako 20 metų nuo pran
cūzų mąstytojo mirties ir 25 metai 
nuo jo pagrindinio veikalo "Krikščio
nybė ir demokratija“ paskelbimo. Be 
to, šiemet buvo publikuotas visų Ma
ritaino raštų rinkinys. Raštų publikaci
ja ir dvi sukaktys kaip tik ir paskatino 
surengti mokslininkų ir kultūros vei
kėjų suvažiavimą, kuriame Jacques 
Maritaino dvasinis palikimas būtų 
konfrontuojamas su dabartine Euro
pos ir pasaulio kultūros būkle. Suva
žiavimas vyko Romos Šv. Liudviko 
prancūzų kultūros centre, kurį įkūrė 
pats Maritainas, būdamas Prancūzijos 
ambasadoriumi prie Šv. Sosto.

Apie prancūzų filosofo dvasinį 
palikimą interviu Vatikano radijui 
tarptautinio Jacques Maritaino studijų

Dėkojame Bradfordo
Ir Sibi/o tremtyje gimusį eilėraščio 

posmą, užrašytą ant cemento maišelio 
skiautės, ir partizanų žeminėje šapiro
grafuotą leidinėlį, ir pogrindyje lei
džiamą persekiojimų kroniką, ir į "le
galiąją“ spaudą prasimušdavusį nesu
meluotą tekstą, ir emigracijoje atsi
dūrusį mūsų tautiečių spaudinį jungė 
gyvas lietuviškas žodis. Be abejo, 
sąlygos jam plėtotis daugeliu požiūrių 
palankesnės buvo Vakaruose. Čia 
atliktas didžiulės svarbos darbas - 
išleista "Lietuviškoji enciklopedija“, 
čia veikė lietuviškos spaustuvės ir lei
dyklos, buvo leidžiama gausybė laik
raščių ir žurnalų, nevaržoma vystėsi 
grožinė kūryba.

Ilgą laiką šie dvasinės lietuvių 
kultūros turtai buvo atskirti ir slepiami 
nuo Lietuvos žmonių (net Vaclovo 
Biržiškos "Aleksandrynas“ - senųjų 
lietuvių rašytojų bibliografijos - buvo 
užrakintos bibliotekų specfonduose). 
Tik prasidėjus Atgimimui į Lietuvą 
vis platėjančiu upeliu ėmė plaukti 
išeivijoje leistos knygos, periodika. 

centro generalinis sekretorius prof. 
Roberto Papini pasakė:

- Dar neseniai vyravo du antago
nistiniai, gana smarkiai konkuruojan
tys kultūros modeliai - vienas inspi
ruotas marksizmo ir kitas - Vakarų li
beralizmo ir individualizmo. Šiandien 
gi, žlugus marksistinei politikai, mark
sistinėms valstybinėms santvarkoms, 
nebeliko ir marksistiškos kultūros. 
Gilioje krizėje atsidūrus "Vakarų 
kultūra“. Šiai krizei įvardyti ir vangiai 
vykstančiam naujojo kultūrinio mode
lio formavimuisi apibūdinti jau net 
prigijo naujas - postmodernizmo termi
nas. Tokioje situacijoje verta ir reikia 
siūlyti Maritaino kultūrinį modelį, jo 
krikščionišką personalizmą. Šie mūsų 
dabartiniai permainų ir kultūrinio per
siorientavimo laikai yra puiki ir nepa
kartojama proga atgaivinti krikščio
nišką kultūrą, ir Maritaino kūryba 
galėtų būti tokios naujos kultūros 
gairėmis.

lietuviams už knygas
Nemažai jų kaip labdarą iš organi
zacijų, pavienių asmenų gavo Lietu
vių literatūros ir tautosakos instituto 
Mokslinė biblioteka.

Neseniai biblioteką pasiekė dar 
viena didelė literatūros siunta, kurią 
mums atsiuntė Didžiosios Britanijos 
Bradfordo lietuvių klubas "Vytis“ 
(valdybos pirmininkas Vytas Gurevi
čius, vicepirmininkas Anicetas Bučys, 
sekretorius Stasys Grybas). Siuntoje 
įvairiausi spaudiniai - nuo pirmųjų po
kario lietuvių laikraščių, leistų dar Vo
kietijos stovyklose, iki naujesnių išei
vijos leidinių. Nuoširdžiai ačiū!

Taip pat dėkojame tiems tautie
čiams, kurie ateityje ryžtųsi paremti 
mus lietuviškais spausdiniais. Beje, 
apie ketinimą savo archyvą perduoti 
mūsų bibliotekai neseniai mums pra
nešė žymus lietuvių rašytojas, kultūri
ninkas, buvęs ilgametis "Europos lie
tuvio“ redaktorius Kazimieras Barė- 
nas. Tad likite sveiki ir bagoti!

Su nuoširdžiausiais jausmais
Juozas Laurušas

EUROPOS LIETUVIS

Ko nepasakė Vilius Karalius
"Klaipėdoje, be kelių valdininkų, 

nėra mokytų vyrų. Ten nėra nei meni
ninkų, nei knygynų, nei paveikslų ar 
meno kolekcijų - nieko, kas galėtų do
minti protą, lavinti skonį ar sušvelninti 
papročius.

Vietinis teatras be galo prastas. Tai 
jaučia ir patys klaipėdiečiai, todėl retai 
jį lanko" - taip apie Klaipėdą rašė rusų 
keliautojas P. Rozenvalis knygoje 
"Ruso, keliavusio per Prūsiją 1814 
metais, pastabos apie šį kraštą ir jo gy
ventojus".

Slogus ir nemielas pirmasis įspū
dis, nežinomas kraštas neatveria savo 
gelmių svetimoms akims. Reikia mei
lės, kantrybės ir laiko, reikia pastangų 
ir žinių, kad pajustum, išgirstum čia 
gyvenusių ir kūrusių poeto Simono 
Dache, istoriko Motiejaus Pretarijaus 
(Priatorius), tautosakos rinkėjo, kuni
go Lozoriaus Zengštoko (Sengstock) 
ar norvegų muzikos klasiko Johane 
Berlyno balsus. O ir vėlesniais laikais 
Klaipėdos žemė išaugino rašytojus 
Hermaną Dugnių, Joną Kelkį (Kelch), 
žymųjį Trojos atradėją Heinrichą Šly- 
maną ir daug kitų garbių vyrų.

O ką šiandien galėtų pasakyti nau
jieji rozenvaliai apie meninį ir literatū
rinį Klaipėdos gyvenimą? Išties ne
juntamas ir neregimas jis teka savo 
paslaptinga vaga. Rašytojai kuria vie
natvėje išėję į gatves, jie ištirpsta jud
rioje ir beveidėje minioje. <

Tiesa, mieste vis gyviau ir įvairiau 
ima reikštis privačios meno galerijos 
ir salonai "Bohema“, "Baroti“, Centri
nės miesto bibliotekos meno skyrius, 
kurių salės drąsiai atiduodamos jau
niems, dar nepripažintiems meninin
kams, tačiau rašytojas ar kompozito
rius dažnai tebelieka vienas su savo 
nerealizuotu rankraščiu. Kol kas vie
tos literatai turi vienintelį literatūrinį 
organą - almanachą "Baltija“, kuris 
pasirodo vos kartą per metus. Vis sun
kesnė darosi knygų leidyba, nes visas 
leidybos monopolis tebėra vienos 
"Ryto“ spaustuvės rankose, ir nematy
ti firmos, kuri sudarytų jai bent mažą 
konkurenciją. O juk kažkada Klaipėda 
garsėjo savo spaustuvėmis, ir ne vien 
vokiečių, bet ir lietuvių kalbomis: J. 
Šrėderio, M. Jankaus ir kt.

Galbūt svarbiausia šiuo metu, kad 
nenutrūko lietuviško žodžio gija, besi
tęsianti nuo Kristijono Donelaičio ir 
Martyno Mažvydo. Visais laikais atsi
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rasdavo žmonių, kurie puoselėjo lietu
vybę ir lietuvišką spaudą, ir ne visada 
tai buvo lietuviai. Liaudies dainas ir 
tautosaką užrašinėjo ne vien Liudvi
kas Rėza, bet ir Liudvikas Bačko, E. 
V. Borbonas, Fridrichas Kuršaitis, 
Hugo Šojus ir kt. Rašytojas ir filosofas 
Vydūnas rado ne visai dykra virtusią 
dirvą. Dar ilgai ir vaisingai Klaipėdos 
žemė maitino didžiausią savo metraš- 
tininkę levą Simonaitytę. Ir koji ne
spėjo papasakoti, ko nepasakė Vilius 
Karalius, turime pasakyti mes. Mes tą 
tradiciją turime tęsti. Ir ne vien čia, 
uostamiestyje. Sarmatijos žemė, išau
ginusi vokiečių rašytoją Johanesą 
Bobrovskį, savo dvasia užkrėtė bro
lius Petrą ir Povilą Dirgėlas, poetę ir 
rašytoją Birutę Baltrušaitytę... Istori
nės jų prozos veiksmas dažnai rutulio
jasi miglotoje Pamario žemėje.

Jūra galėtų būti ir viena iš svar
biausių temų Klaipėdos krašto rašyto
jams. Čia subrendo du tikri marinistai 
Jonas Kantautas ir Vytautas Brencius. 
Pastarasis iki šiol supa denį Ramiaja
me vandenyne, nors, kaip daugelis 
žvejų, negauna atlyginimo, nes firma 
"Jūra“ jau bankrutuoja. Uostamiesčio 
detalių, jūros vėjo alsavimą gali iš
girsti Edmondo Kelmicko poezijoje, 
jūros pasakas vaikams rašo Aloyzas 
Každailis. Ir viskas? Po senokai nuti
lusio Algio Polio nebeturime net ver
tos dėmesio jūrinės prozos. Kaipgi čia 
atsitiko, kad lietuvių tauta, tiek metų 
gyvenusi prie jūros, nesukūrė net savo 
marinistikos? Gal tik legendą apie Jū
ratę ir Kąstytį... Nėra jokios marinisti
nės tradicijos, visko, net jūrinės termi
nijos tenka mokytis iš žodyno, išleisto, 
beje, vos prieš metus, ar iš kaimynų 
latvių, estų...

O galėjo nebūti ir to. Pokario me
tais literatūrinis uostamiesčio gyveni
mas buvo beveik apmiręs. Vos epizo
diškai čia pagyveno A. Venclova, K. 
Saja, A. Pocius, savo kūrybinį kelią 
pradėjo dar jaunas R. Lankauskas. Ta
lentai ir protai iš Klaipėdos, kaip, beje, 
ir iš visos Lietuvos, tekėjo į sostinę. 
Nebuvo jokio kultūros židinio, spau
dos leidinio ar kitokio magneto, kad 
sulaikytų gabesnius žmones. Klaipė
dos kraštą paliko R. Granauskas, Pet
ras Dirgėla, S. Bucevičienė, E. Uidu- 
kis, kažkada aktyviai dalyvavęs Klai
pėdos jaunųjų rašytojų sekcijos veik
loje. Vieninteliai literatūros dinozau

rai. atkakliai tebesilaikę pamario že
mėje, buvo Salys Šemerys, Paulius 
Drevinis ir "Nibelungų giesmės" ver
tėjas poetas Vladas Nausėdas. Dauge
liui mūsų jie buvo tarsi nematomas til
tas į praeitį. Tada jie buvo svarbūs ne 
tiek savo kūryba ar darbais, kiek savo 
•buvimu, dalyvavimu literatūros proce
se... Ir gaila, kad svarbiausia jų kūry
bos dalis pasiekia mus jau po autorių 
mirties (pvz., Pauliaus Drevinio trem
ties laikų eilėraščiai).

Tik susikūrus Konservatorijos 
Klaipėdos fakultetams, vėliau išaugu
siems į Universitetą, atsirado proga įs
teigti Klaipėdoje ir Lietuvos Rašytojų 
sąjungos skyrių. Dabar savo gretose 
mes turime trylika sąjungos narių, gy
venančių ne vien Klaipėdos mieste. 
Gargžduose įsikūrė vaikų poetė Dalia 
Kudžmaitė, Kretingoje gyvena poetė 
Bronė Liniauskienė, Palangoje - poe
tas ir dramaturgas Rolandas Rastaus- 
kas, o poetas Stasys Jonauskas visą 
gyvenimą liko ištikimas Skuodo 
miesteliui. Be poetų, vertėjų, rašytojų, 
turime ir savų literatūros kritikų, dir
bančių Klaipėdos universitete: A. Ža
lys, M. Jonaitis, R. Skunčikas. I sky
riaus duris jau beldžiasi būrys jaunų 
gabių autorių: E. Karnauskaitė, S. 
Poškus, G. Grajaukas, A. Kuklys... Li
teratūrinis gyvenimas galėtų būti in
tensyvesnis, jei turėtume bent vieną 
rimtesnę leidyklą. Deja, gražiai pradė
jusi savo veiklą privati Juozo Marcin
kaus leidykla "Eldija" (pirmosios pen
kios knygos buvo poezija vaikams ir 
dideliems) nukrypo į smulkią komer
ciją ir leidžia bet kokius niekus už 
autorių lėšas. Viliamės, kad padėtį pa
taisys naujai susikūrusi Menininkų na
mų leidykla, kuri į savo planus jau 
įtraukė geriausių jaunų poetų rinki
nius...

Ar apie tai, kelias dienas pasidairęs 
po Klaipėdą, sužinotų pakeleivingas 
rozenvalis? Galbūt, šaltą rudenį už
klydęs į Menininkų namus, jis patai
kytų į "Novelės skaitymus“, galbūt, 
užsukęs į biblioteką, jis galėtų pasi
klausyti klaipėdiečių knygų derliaus 
aptarimo, galbūt, pavasarį, sningant 
obelų žiedams, jis užeitų į Laikrodžių 
muziejaus kiemelį ir pasijustų uosta
miesčio "Poezijos pavasario“ dalyviu. 
Bet visa tai tik putotos keteros nema
tomų literatūrinių bangų.

Rimantas Černiauskas
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Pagerbtas Stanley Balzekas

Priėmimo metu (iš kairės į dešinę): p. Edvardas Bačanskas, p. Da
niela Lozoraitienė, p. Stanley Balzekas, ambasadoriaus padėjėjai Vik
toras Nakas bei Danutė Nourse, ambasadorius Stasys Lozoraitis, p. 
Ramunė Dainorienė

Žilvino Samsono nuotr.

1918-ųjų lapkričio 23-oji - 
Lietuvos kariuomenės gimimo diena

Vašingtonas, 1993 m. lapkričio 
mėn. 2 d. Lietuvos ambasada spau
dai perdavė tokią žinią: š. m. spalio 
mėn. 29 d. ambasadorius Stasys Lo
zoraitis su žmona Daniela Lietuvos 
ambasadoje surengė priėmimą Čika
gos Lietuvių kultūros muziejaus įstei
gėjo ir direktoriaus Stanley Balzeko 
veiklai pagerbti. Stanley Balzekas 
yra aktyvus Čikagos miesto apylin
kės visuomenininkas, daugelio orga
nizacijų direktorius, pasižymėjęs lie
tuvių kultūros puoselėtojas.

Į priėmimą susirinko per 150 
žmonių, tarp kurių buvo Islandijos 
generalinis konsulas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Conor O'Rior- 
dain, JAV branduolinės priežiūros 
komisijos pirmininkas Ivan Selin, 
Lietuvos Respublikos garbės genera
linis konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza.

Į susirinkusiuosius kreipėsi amba

’’Metų žmogus“ - 
tradicija tęsiasi

Prieš dvidešimt trejus metus Balze
ko lietuvių kultūros muziejaus direk
torių taryba paskelbė išrinkusi ’’Metų 
žmogų“ - Chicagos Istorijos draugijos 
direktorių dr. Clement M. Silvestro. 
Pareiškime visuomenei buvo sakoma, 
kad šis apdovanojimas bus sutei
kiamas mokslo, meno ar politikos sri
tyje pasižymėjusiems asmenims, kurie 
savo darbu garsina arba įkvėpia kū
rybai Amerikos lietuvius. Nuo to laiko 
’’Metų žmogumi“ buvo išrinkti Daniel 
M. MacMaster, Mokslo ir Pramonės 
muziejaus direktorius (1976), di
sidentas Simas Kudirka (1975), Ho- 
vaid Tyner, Chicago Tribune laikraš
čio užsienio žinių skyriaus redaktorius 
(1982), Margučio radijo programa 
(1988) ir dar keliolika ne mažiau žino
mų veikėjų. ’’Metų žmogaus“ apdova
nojimas ne tik išskirtinai pagerbdavo 
laureatą, bet ir įtraukė besikuriantį 
Lietuvių muziejų į aukščiausio rango 
Chicagos kultūros ir visuomeninių in
stitucijų akiratį, padėjo užmegzti nau
dingus kontaktus.

Šiais metais apdovanojimas paskir
tas daktarui John P. Lubicky. Ponas 
Lubicky yra Shriners vaikų ligoninės 
personalo viršininkas ir daugiausia nu
sipelnė, kad Lietuvos vaikų vilties lab
daringa organizacija galėjo praktiškai

Kalendorių šventė
Jau ketvirti metai Kuršėnuose or

ganizuojama lietuviškų kalendorių 
šventė. Geriausio kalendoriaus sudari
nėtojui skiriama premija, kurios įstei
gėjas - Pavenčių cukraus fabrikas. 
Šiais metais fabriko direktorius S. 
Narbutas paskelbė ketvirtąjį laureatą 
ir įteikė premiją ’’Šeimos“ žurnalo 
darbuotojai Daugirutei Giedraitienei 
už ’’Kalendorių visiems“.

Laureatei D. Giedraitienei užriša
ma juosta. Moksleiviai įteikia gėlių, o 
miesto meras A. Gaubas - molinį ąso
tį, pažymėdamas, kad Kuršėnai - mo
linių gaminių gimtinė.

Kuršėnų miesto savivaldybės 
darbuotoja S. Lukienė savo prąneŠime 

sadorius Stasys Lozoraitis. Savo kal
boje jis prisiminė trijų Balzekų šei
mos kartų gyvenimą šiame nuo Lie
tuvos tolimame kampelyje. Prisiminė 
ir tai, kaip Stanley Balzeko užsispyri
mo ir ryžto dėka dar visai neseniai 
buvęs kuklus lietuvių istorijos muzie
jus Čikagoje tapo vienu iš turtingiau
sių Lietuvos istorijos šaltinių Ameri
koje. Stanley Balzeką ambasadorius 
Lozoraitis prilygino lietuvių išeivijos 
Amerikoje simboliui ir jo asmenyje 
padėkojo visiems lietuviams, gyve
nantiems Jungtinėse Valstijose, už 
visada jaučiamą paramą bei rūpestį.

Priėmime taip pat kalbėjo JAV 
Lietuvių bendruomenės Krašto val
dybos pirmininkas Vytautas Maciū
nas, savo sveikinimus p. Balzekui at
siuntė Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Grožvydas Lazauskas 
bei Amerikos Lietuvių Vyčių organi
zacijos pirmininkė Frances Petkus.

įgyvendinti vaikų iš Lietuvos gydymą 
Chicagoje. Visai neseniai dr. Lubicky 
su grupe Shriners ligoninės personalo 
vyko į Vilnių, kur Universiteto kli
nikoje įsteigė vaikų ortopedijos ope
racinę. Dr. Lubicky vadovaujama ko
manda Vilniuje ne tik atliko ypatingai 
sudėtingas operacijas, bet ir pravedė 
intensyvias konsultacijas ir mokomąją 
programą Lietuvos gydytojams, pa
dovanojo brangią medicininę apara
tūrą. Dr. Lubicky dėka daug Lietuvos 
vaikų dabar jaučiasi taip, kaip jie ir jų 
tėvai keletą metų atgal net nesvajojo.

Šiemet iškilmingą dr. Lubicky pa
gerbimą organizuoja Lietuvos vaikų 
vilties pirmininkė ir kitų lietuviškų or
ganizacijų narė Gražina Liautaud. Ap
dovanojimo pirmininkai yra dr. Petras 
V. Kisielius ir Loreta Višomirskytė, 
Ph. D. Rezervacijų į apdovanojimo ba
lių, kuris įvyks š.m. gruodžio 5 d., pir
mininkai yra Joseph ir Eli Katauskai.

Kviečiame visus dalyvauti smagia
me pokylyje, taip parodyti savo pagar
bą daug Lietuvai nusipelniusiam gy
dytoju ir organizatoriui, o tuo pačiu ir 
paremti Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus veiklą. Dėl vietų rezervacijos 
ir platesnės informacijos prašome 
skambinti į muziejų (312) 582-6500.

Balzeko muziejaus informacija

pabrėžė, jog ši šventė rengiama mūsų 
mieste todėl, kad Kuršėnai susiję su L. 
Ivinskiu - pirmuoju lietuviško kalen
doriaus sudarinėtoju. Šventės dalyviai 
aplankė L. Ivinskio paminklą, padėjo 
gėlių, taipogi buvo ir Kuršėnų kapi
nėse, kur yra palaidotas L. Ivinskis. 
Buvo galima susipažinti su seniausiais 
kalendoriais, kuriuos sukaupė ir su
rengė parodėlę S. Lukienė.

S. Lukienė pristatė dar vieną žmo
gų, kuris jau senokai sudarinėja Šiau
lių rajono kalendorius - tai rajono 
Centrinės bibliotekos vyresnioji bib
liografė R. Nasovaitė. Jai įteikta Kraš
totyros draugijos premija.

Romualdas Makauskas

1795 m. likvidavus Lietuvos- 
Lenkijos valstybę Respubliką (Žeč
pospolitą), beveik visa Lietuva atite
ko Rusijai. Rusai visais įmanomais 
būdais stengėsi nutautinti šį kraštą. 
Siuntė kolonistus (rusus), katali
kams lietuviams įvedė įvairiausių 
suvaržymų bei apribojimų, panaiki
no net Lietuvos vardą, pavadinę ją 
’’Severozapodnim krajem“, uždrau
dė lietuvių kalbą, raštą lotyniškais 
rašmenimis. Tačiau nutautinti lietu
vius, priversti juos pamiršti savo 
garbingą praeitį ir atsisakyti neprik
lausomybės atkūrimo siekių ne
sisekė.

1914 m. prasidėjo Pirmasis pa
saulinis karas. Daug vyrų iš Lietu
vos buvo paimta į carinę kariuome
nę. Tačiau carinei Rusijai karas ne
sisekė. Rytprūsiuose ji patyrė dide
lių pralaimėjimų. Daug šiuose mū
šiuose žuvo bei pateko į vokiečių 
nelaisvę ir lietuvių karių.

1915 m. rugsėjo 18 d. vokiečių 
kariuomenė užėmė Vilnių. Netrukus 
ir visa Lietuva atiteko vokiečiams. 
Kartu su atsitraukiančiais rusų ka
riniais daliniais pasitraukė ir juose 
tarnavę lietuviai.

Po 1917 m. vasario revoliucijos 
Rusijoje pakriko tvarka kariuome
nėje. Rusijos kariuomenėje buvę 
lietuviai, kaip ir kitų tautybių kariai, 
ėmė burtis. Vieni pirmųjų susiorga
nizavo XII armijos kariai, dislokuoti 
Rygos apylinkėse. Apie 2000 karių 
ir 30 karininkų išsirinko komitetą, 
kuris ėmė tvarkyti lietuvių karių rei
kalus. Pradėjo kurtis lietuvių karių 
komitetai ir kitose vietose.

1917 m. birželio 7 d. prasidėjo 
pirmasis lietuvių karių Rusijoje su
važiavimas. Jame buvo įkurta Lietu
vių karių sąjunga Rusijoje. Suvažia
vimo delegatai palaikė idėją, kad 
Lietuva turi būti laisva ir nepri
klausoma ir nusprendė kurti lietu
viškus dalinius. Buvo suorganizuoti 
Atskiras lietuvių batalionas Vi
tebske, Atskiras lietuvių batalionas 
Rovne, Lietuvių dragūnų divizionas 
Valke, pirmasis atskiras lietuvių 
Vytauto Didžiojo batalionas Sibire, 
226 lietuvių lauko ligoninė. Kituose 
junginiuose, kur buvo lietuvių, įsi
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kūrė lietuvių karių komitetai. Tačiau 
šie kariniai daliniai netapo, kaip bu
vo planuota, atsikūrusios Lietuvos 
kariuomenės branduoliu. 1918 m. 
pradžioje bolševikai lietuvių kari
nius dalinius, kaip jiems neberei
kalingus ir idėjiškai svetimus, iš
formavo.

Vilniuje esanti Lietuvos Valsty
bės Taryba apie šių dalinių išforma
vimą sužinojo 1918 m. kovo mėn. 
Tuo metu vokiečiai dar buvo ga
nėtinai stiprūs, ir apie tai, kad būtų 
pradėta kurti Lietuvos kariuomenė, 
nė girdėti nenorėjo. Buvo imta pla
nuoti steigti miliciją ir tuo pačiu 
rūpintis, kad kuo daugiau lietuvių 
karininkų su grįžtančiais į Lietuvą 
pabėgėliais parvyktų į Lietuvą. Tuo 
rūpintis buvo pavesta pik. J. Ku
biliui.

1918 m. spalio mėn. jau buvo vi
siškai aišku, kad vokiečiai karą pra
laimėjo, todėl Valstybės Taryba nu
tarė slapčia pradėti kariuomenės kū
rimo darbus. Buvo sudaryta Apsau
gos komisija. Į ją paskirti: S. Šilin
gas - pirmininku; S. Banaitis, dr. 
Alekna ir pik. J. Kubilius - nariais. J. 
Kubilius ėmė slapčia kviesti į Vilnių 
jam žinomus karininkus ir įtraukė 
juos į įvairių planų, kokia turi būti 
Lietuvos kariuomenė, kūrimą. Tiems, 
kuriems darbo tuo metu neatsiras
davo, patardavo apsigyventi Vilniu
je ir laukti iškvietimo.

Reikia pažymėti, kad pirmieji 
Lietuvos kariuomenės kūrimo planai 
buvo gana grandioziški - sukurti vi
sų rūšių Lietuvos kariuomenę, kurią 
sudarytų apie 60 tūkst. karių. Tokios 
kariuomenės Lietuvai tikrai reikėjo, 
bet tada nebuvo pagalvota, o iš kur 
gauti ginklų, pinigų, drabužių. Rea
lybė į tuo planus vėliau įnešė ko
rektūras.
\ Apsaugos komisijoje aktyviai 
dirbo J. Galvydis-Bykauskas, S. Sit- 
kauskas, B. Banionis, M. Velykis, J. 
Žilinskas.

Spalio 16 d. į Vilnių atvyko pir
mieji savanoriai kariai. Kadangi jie 
vilkėjo nuosavus drabužius, buvo 
apgyvendinti Valstybės Tarybos 
rūmuose vokiečiams nesukėlus 
jokio įtarimo. Spalio 17 d. per va

karinį patikrinimą savanoriai pirmą 
kartą sugiedojo Tautos himną.

Lapkričio 1 d. Apsaugos komisi
ja V. Grigaliūną-Glovackį paskyrė 
pėstininkų pulko vadu, ir jis ėmė 
rūpintis pulko steigimu. Iš vokiečių 
pulkui pavyko gauti buvusias vo
kiečių artilerijos kareivines. Tačiau 
vokiečiai ir dabar neleido kareivių 
apginkluoti, todėl ginklus teko pirkti 
slapčia. Tiesa, tai padaryti buvo 
visai nesudėtinga, nes tarp vokiečių 
karių buvo labai pašlijusi drausmė. 
Jie paprasčiausia vogdavo ginklus ir 
gana nebrangiai juos pardavinėdavo.

Tuo tarpu padėtis Vilniuje buvo 
gana sudėtinga. Beveik atvirai čia 
veikė bolševikinės organizacijos, 
savanorius į savo kariuomenės dali
nius verbavo lenkai.

Lapkričio 2 d. Lietuvos Valsty
bės Tarybos Prezidiumas priėmė 
Laikinąją Lietuvos Konstituciją. Ja 
remiantis, lapkričio 11 d. buvo su
daryta prof. Augustino Voldemaro 
vadovaujama Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė. Jis kartu tapo ir užsienio 
reikalų ministru. Apsaugos ministras 
paskirtas nebuvo. Voldemaras į šį 
postą norėjo skirti aukšto laipsnio 
karininką, tačiau tokio neradus, pats 
ėmė eiti ir Apsaugos ministro pa
reigas.

Apsaugos komisija buvo skubiai 
pertvarkyta į Apsaugos ministerijos 
štabą. Štabas buvo tiesiogiai paval
dus ministrui. Dabar jau štabas tęsė 
Apsaugos komisijos pradėtą darbą. 
Tačiau išėjo taip, kad štabe ėmė 
daugėti aukšto rango rusų karininkų, 
lemiamas žodis ėmė priklausyti 
surusėjusiam gudui generolui Kipri
jonui Kondratovičiui. Jis įgijo vi
sišką Voldemaro pasitikėjimą, o 
lapkričio 22 buvo paskirtas Apsau
gos viceministru. Visa tai kėlė lietu
vių karininkų nepasitenkinimą, nes 
rusams buvo nesuprantami ir sve
timi lietuvių siekiai.

Esant gana įtemptai padėčiai, 
lapkričio 21 d. Apsaugos ministerija 
sukvietė esančių Vilniuje karininkų 
pasitarimą. Jame buvo prieita prie 
išvados, kad būtinai reikia nedel
siant organizuoti reguliariąją kariuo
menę, kuri, jeigu to prireiktų, galėtų 
būti vadinama ir milicija, vietose 

steigti naujokų registracijos 
biurus, krašto apsaugos rei
kalams svarstyti prie Apsau
gos ministerijos sudaryti kari
ninkų tarybą. Šie karininkų 
nutarimai buvo išdėstyti A. 
Voldemarui.

1918 m. lapkričio 23 d. Mi
nistras pirmininkas ir einantis 
Apsaugos ministro pareigas 
prof. Augustinas Voldemaras 
pasirašė Apsaugos ministerijai 
įsakymą Nr. 1. Šiuo įsakymu 
buvo įkurta Apsaugos taryba, 
pik. J. Galvydis-Bykauskas pa
skirtas 1-ojo pėstininkų pulko, 
formuojamo Alytuje, vadu ir 
jam įsakyta tuoj pat pradėti 
formuoti pulką, pik. J. Kubi
lius paskirtas Apsaugos minis
terijos štabo viršininku.

Taigi lapkričio 23-oji yra 
oficiali mūsų kariuomenės gi
mimo diena. Tuo metu mūsų 
kariuomenė jau turėjo apie 100 
karininkų, karo valdininkų ir 
karo gydytojų bei apie 50 sa
vanorių karių.

Paskelbus šį įsakymą, pra
sidėjo spartus mūsų kariuome
nės kūrimo darbas. Gruodžio 
1 d. pulkininkas Lavrentjevas 
paskirtas 1-ojo gudų pulko va
du ir išvyko formuoti dalinio į 
Gardiną. Gruodžio 5 d. kari
ninkas P. Letukas paskirtas 2- 
ojo pėstininkų pulko, formuo
jamo Kaune, vadu.

Apie Lietuvos kariuomenės 
dramatišką likimą 1940-siais, 
atkūrimą po Kovo ll-osios 
papasakosime artimiausiuose 
”EL“ numeriuose.

Dr. Gintautas Surgailis
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Artėja Dainų šventė Laiškas iš Buenos Aires

1994 m. liepos 7-10 dienomis įvyks 
Pasaulio lietuvių Dainų šventė. Ja bus 
pažymėtas Dainų švenčių 70-metis. Iš
kilmėse dalyvaus visų kraštų pasaulio 
lietuviai.

Dainų šventės - lietuvių tautos dva
sinės kultūros fenomenas, unikalus 
kultūros reiškinys. Jos sutelkia visus 
meno mėgėjus, parodo kūrybinę įvai
rovę. Per septyniasdešimt metų susi
formavo vertingi šių švenčių bruožai. 
Tai meno žanrų gausa, estetinis kon
certų paveikumas, dekoratyvinės sim
bolikos santūrumas, nuoširdus švenčių 
dalyvių ir žiūrovų bendravimas. Vėl 
sugrįžtama prie ištakų, vėl prisimena
mos pirmosios Dainų dienos, nes tai 
visos tautos šventė, dvasinė kultūros 
jungtis. Gausūs meno mėgėjų kolekty
vai Lietuvoje ir užjūriuose garbingai 
tęsia etninės kultūros tradicijas, įpras
mina savo laisvalaikį dainuodami, 
šokdami, muzikuodami. Natūralus tra
dicijų puoselėjimas sąlygoja Dainų 
švenčių išliekamumą ir jų įvairovę. 
Prisimintina, kad Dainų šventės yra 
gaivi estų, latvių ir lietuvių kultūros 
banga.

******

Dainų švenčių pirmieji šaltinėliai - 
Vakarų Europoje. Nuo stichinių liau
dies pasilinksminimų ilgainiui buvo 
pereita prie išankstinės pasirengos. 
Radosi dideli jungtiniai chorai, ku
riems pritarė dūdų orkestrai. Aukštu 
atlikėjų meistriškumu pasižymėjo 
šveicarai ir vokiečiai. 1843 m. birželio 
25 d. Ciuricho miesto aikštėje buvo 
surengta pirmoji Europos dainų šven
tė. Joje dalyvavo 80 chorų. Per ilgą 
laiką šios pramogos tuose kraštuose 
išblėso, o dainavimo banga plūstelėjo 
į Baltijos pakrantes, kur jau seniai for
mavosi dainavimo tradicijos. Estų ir 
latvių Dainų šventės XIX a. antroje 
pusėje rėmė šių žemių nacionalinio iš
sivadavimo sąjūdžio idėjas.

******

Spaudos draudimas (1864-1904) 
paliko slogius pėdsakus, nes jis perse
kiojo lietuvišką žodį, slopino knygne
šystę, gimtosios kalbos raštus. Didysis 
humanistas, kultūros veikėjas ir švie
suolis Vydūnas Tilžėje pradėjo rengti 
vakarus, kuriuose uždainuodavo cho
ras. Vakarinės, žieminės - taip 
vadinosi šie kultūros sambūriai. Mūsų 
amžiaus pradžioje tokie lietuviški 
koncertai jau vadinami ’’dainų šventė
mis“. Legendinis Rambyno kalnas ta
po labai mėgiama masinio dainavimo 
ir žmonių rinkimosi vieta. O pirmą 
kartą lietuviškas choras uždainavo 
1895 m. vasario 17-ąją. Tai buvo kul
tūros draugijos ’’Birutė“ dešimtmečio 
jubiliejus. Čia buvo sudainuota popu
liarioji Jurgio Zauerveino-Girėno dai
nelė ’’Lietuvininkais mes esam gimę“. 
Rambyne vyko įvairių draugijų są
skrydžiai, kuriuose buvo dainuojama, 
vaidinama, o į Jonines atvykdavo 
žmonių iš visų pasviečių. Šventės im
tos rengti Gumbinėje, Ragainėje, Rus
nėje, Juodkrantėje, Lauksargiuose, 
Klaipėdoje, Smalininkuose. Ilgai 
skambėjo dainos prie Nemuno.

***c*c*c*c

Pirmoji Lietuvos Dainų šventė įvy
ko 1924 m. rugpjūčio 23-25 dienomis 
Kaune. Ją surengti sumanė muzikas 
Juozas Žilevičius. Jis tyrinėjo ir aprašė

Lapkričio 6-9 dienomis Vilniuje 
vyko Pirmoji Baltijos, Šiaurės šalių ir 
Rusijos restauratorių konferencija. 
Latvių, estų ir lietuvių restauratoriai 
turi tradiciją kas trejus metus susirink
ti ir aptarti savo darbo pasiekimus ir 
problemas. Pirmasis toks susibūrimas 
1987 m. vyko Rygoje, 1990 m. - Tali
ne. Tačiau šį kartą Vilniuje vykusi 
konferencija kiek neįprasta: be pabal
tijiečių joje dalyvavo 25 specialistai iš 
Skandinavijos, Rusijos, Prancūzijos. 
Paremti Pabaltijo kraštų restauratorių 
konferenciją ir praplėsti jos programą 
pasiūlė Šiaurės Kraštų Ministrų Tary
ba. Ši organizacija apjungia visas 
Skandinavijos šalis ir pristato jų kultū
rą užsienyje, koncentruojant jėgas Ry
tų ir Centrinėje Europoje. Taryba turi

estų bei latvių šventes, rengė kursus 
muzikos mokytojams, registravo cho
ras, domėjosi jų repertuaru. Pasirodė, 
kad daugelis chorų dainavo tas pačias 
dainas. Ir prasidėjo paruošiamasis dar
bas. Pirmojoje šventėje pareiškė norą 
dainuoti apie šimtas chorų. Jų pasiruo
šimu domėjosi ir rūpinosi J. Naujalis, 
A. Kačanauskas ir J. Žilevičius. Pir
mojoje Dainos dienoje (taip buvo 
įvardinta šventė) dainavo apie 3000 
dainininkų. Buvo atliktos 34 dainos: 
21 lietuvių liaudies daina ir 13 origi
nalių dainų. Bendras jungtinis choras 
padainavo 16 dainų, o likusias jung
tiniai chorai iš Panevėžio, Klaipėdos, 
o taip pat ’’Pavasario“, Šaulių ir Ateiti
ninkų sąjungų kolektyvai. Šventė pra
sidėjo ceremonialu Karo muziejaus 
sodelyje. Po to chorai su savo vėlia
vomis patraukė į Kariuomenės paradų 
(P. Vileišio) aikštę ir sustojo specialiai 
pastatytoje estradoje. Valstybės Prezi
dentas A. Stulginskis vyriausiems di
rigentams įsegė aukso ženklus, o si
dabro ženklus gavo jungtinių chorų 
dirigentai. Šventės emblema - ąžuolo 
lapų vainiku apjuostos kanklės.

Antroji Dainų šventė įvyko po ket- 
verių metų - 1928-aisiais. Ji buvo skir
ta (kaip ir pirmoji) Lietuvos Nepri
klausomybės metinėms pažymėti. 
Dainininkų skaičius padvigubėjo, o 
antrąją šventės dieną 250 moksleivių 
atliko masinius gimnastikos pratimus, 
tuo pat metu chorui dainuojant popu
liarias liaudies dainas. Iškilmėse daly
vavo Rygos lietuvių ’’Šviesos“ choras, 
vadovaujamas J. Karoso.

Trečioji Dainų šventė buvo skirta 
Vytauto Didžiojo jubiliejui. Ji įvyko 
1930 m. Dainininkai padainavo spe
cialią kantatą. Choristai sudainavo 24 
kūrinius. Ilgainiui buvo parengtas 
Dainų švenčių Įstatymo projektas, ro
dantis švenčių periodiškumą ir apim
tis. Artimiausia šventė buvo numatyta 
surengti 1943 m.; jau 1938 m. buvo 
išleista 38 kūrinių Dainų šventės re
pertuaro knyga. Po 1930 metų mies
tuose ir rajonuose įvairios draugijos ir 
sąjungos nuolatos rengė savo Dainų 
šventes, skelbė dainų konkursus, ren
gė kolektyvų varžybas, eitynes, insce
nizacijas, parodas. Šios tradicijos išsi
laikė iki mūsų dienų. Pažymėtina, kad 
1939 m. Šaulių sąjunga surengė Šokių 
šventę Kaune (Dainų slėnyje).

Pokario metais kas pen keri metai 
buvo surengiamos didingos Dainų 
šventės. Dalyvių skaičius pasiekė 
36000. Atsirado nauji žanrai - šokių 
kolektyvai, kaimo kapelos, pučiamųjų 
orkestrai, liaudies dainų ir šokių an
sambliai, folkloro grupės. Švenčių 
metu vykdavo geriausiųjų kolektyvų 
konkursai, gražia vėduokle išsiskleis
davo šventės dalyvių eitynės. Imta 

Kruopščių žmonių susitikimas
specialią programą Pabaltijui ir Rusi
jai, todėl po pirmo žingsnio - konfe
rencijos Vilniuje - 1994 m. numatoma 
panaši konferencija Sankt Peterburge.

Lektoriai iš Skandinavijos ir Pabal
tijo savo pranešimuose aptarė konser
vavimo ir restauravimo etiką, tai, kaip 
ištirti meno kūrinį jo nesuardžius, kaip 
prižiūrėti kūrinį po restauracijos. Vie
na iš temų, ypač aktuali lietuviams, - 
specialistų ruošimas. Pasak Šiaurės 
kraštų informacijos biuro vadovo An
ders Kreuger, šio bendro renginio re
zultatas - ne tik pasikeitimas patirtimi 
ir informacija, bet galimybė ateityje 
restauratorius ruošti Skandinavijoje.

Konferencijos metu Radvilų rū
muose vyko paroda, kurioje su savo 
darbu supažintino P. Gudyno restau

rengti tautodailės parodas, o 1955 m. 
liepos 19 d. pasirodė pirmasis "Skam
bėk, daina“ numeris. Tai Dainų šven
čių organizacinio komiteto leidinys, 
pasirodydavęs šių renginių išvakarėse 
ir jų metu. Iki šiol iš spaudos išėjo 47 
numeriai. Ir būsimoje Dainų šventėje 
ši graži tradicija nebus pažeista. 1960 
m. Vingio parke pastatyta nauja estra
da (estų projektas). Ne vienas žmogus 
yra pasakęs, kad profesorius Vytautas 
Jakelaitis yra Dainų švenčių metrašti
ninkas. Dviejose knygose - unikalūs 
istoriniai faktai, senosios spaudos ap
žvalgos, metodikos šiupiniai, išvados, 
pastebėjimai, detalės, skaičiai. O Liau
dies kultūros centre intensyviai kau
piamas Dainų švenčių archyvas. Jame 
muzikos, choreografijos kūrinių parti
tūros, brėžiniai, leidiniai, straipsniai, 
dokumentai, fotografinė medžiaga, 
švenčių atributika irkt. Unikali paroda 
pakvies šventės dalyvius ir svečius šio 
renginio dienomis.

******
Belaukdami Dainų švenčių, Balti

jos šalių studentai nusprendė dažniau 
susitikti, padainuoti ir pašokti. Tad 
nuo 1956 metų studentai susirenka į 
’’Gaudeamus“ šventes, kurios kas ke
letą metų įvyksta tai Taline ar Tartu, 
tai Rygoje, tai Vilniuje. Ir moksleiviai 
ne sykį yra susirinkę į savo Dainų 
šventes. Pradžia - 1964 metai. Deja, 
jos neįgavo pastovaus ritmo ir mielai 
glaudžiasi prie suaugusiųjų sambūrių. 
Kas žino, kaip bus ateityje.

Neatsilieka ir kitų kraštų lietuviai. 
Jungtinės JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventės rengiamos nuo 1956 m. 
Dažniausiai jos vyko Čikagoje. Kvie
tėsi ir Torontas. Gražias tradicijas 
puoselėja lietuviai šokėjai. Ir Aust
ralija, ir Šiaurės Amerika nekart gro
žėjosi choreografų kolektyvais. (Apie 
tai, matyt turėtų būti platesnė kalba.)

Turbūt, mažai kas žino, kad 1953 
m. Igarkos lietuviai tremtiniai birželio 
mėnesį surengė nedidelę Dainų šven
tę. Choras dainavo lietuvių ir rusų 
liaudies dainas, pasirodė tautinių šokių 
šokėjai, pagrojo dūdoriai. Švente 
džiaugėsi tremtiniai rusai, ukrainie
čiai, baltarusiai. Po kiek laiko tremti
niai ėmė grįžti į Tėvynę, bet šventės 
prisiminimai išliko.

******
Paminėję Lietuvos valstybingumo 

dieną, pasaulio lietuviai dalyvaus 
Liaudies meno parodos atidaryme, 
chorai ir šokėjų grupės išvyks į Kau
ną, jie iškilmingai atidarys Dainų 
šventę prie Laisvės paminklo ir Neži
nomo kareivio kapo, paskui dalyvaus 
eitynėse į Dainų slėnį. Žinia, įvyks ce
remonialas Pirmosios dainų šventės 
vietoje. Vilniuje prasiskleis tikra meno 
puokštė - Kalnų parkas, "Žalgirio“ 
stadionas ir Vingio parkas glaus ir 
globos ansamblininkus, šokėjus, cho
ristus, muzikantus. Bus lietuvių 
vakaronė, įvyks aptariamoji konferen
cija, svečiai susipažins su Lietuva, 
pakeliaus jos takais. Tai detalės iš 
būsimosios Šventės programos. Apie 
ją plačiau tepasakoja vyriausieji 
vadovai, šventės organizatoriai, sce
naristai, režisieriai. Šventei jau 
ruošiamasi.

Aleksandras Šidlauskas

ravimo centro, Estijos restauravimo 
centro "Kanut“ ir Latvijos istorijos 
muziejaus restauracinių dirbtuvių spe
cialistai. Paroda plati - nuo neolito 
laikotarpio archeologinių radinių iki 
XIX a. grafikos, tapybos, taikomosios 
dailės, metalo, porceliano dirbinių, 
baldų. Parodos kataloge aprašoma 
kiekvieno kūrinio istorija, plačiau ap
tariamas restauravimo procesas, kad 
specialistai galėtų pasisemti patirties. 
Prie kiekvieno eksponato - trumpa 
anotacija (nuotraukos prieš ir po res
tauracijos, restauravimo proceso apra
šymas). Parodos eksponatai įdomūs ne 
tiek savo menine verte, kiek restauravi
mo metodu. Dauguma jų rodomi vi
suomenei pirmąkart.

Erika Umbrasaitė

’’Inkaras“ garsina Lietuvos 
vardą Lotynų Amerikoje

Argentinos lietuvių jaunimo tau
tinių šokių grupė-ansamblis "Inka
ras“, priklausantis Lietuvių Centro 
draugijai, įsteigtas 1973 metais. 
Rugsėjo mėnesį jis paminėjo 20 
metų gyvavimo sukaktį. Vadovas ir 
mokytojas iki šių dienų yra Juozas 
Pulikas.

Po 20 metų intensyvaus darbo 
veiklos "Inkaras“ išaugo į stiprų 
šokio vienetą. Per ilgus metus an
samblio dalyviams teko atlikti įvai
rias programas. Dažnai jie turi pro
gų savo darbo vaisius parodyti tau
tiečiams, paįvairina lietuvių kultūri
nį gyvenimą savo šokiais minėji
muose ir įvairiuose renginiuose.

Kasmet "Inkaras" surengia savo 
metinį koncertą. Dažnai koncertuo
ja ir nelietuviams - jiems ne tik pa
rodo mūsų tautinius šokius ir gra
žius tautinius rūbus, bet tuo pačiu 
supažindina visuomenę su lietuvių 
tauta, jos papročiais, dabartine pa
dėtimi gimtajame krašte. Svarbu, 
kad ansamblis stiprina jaunimo 
lietuvišką dvasią ir atnaujina entuzi
azmą tolimesnei lietuviškai veiklai.

"Inkaro“ pasirodymai ne kartą 

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

Tarpininkaujame perkant butus Lietuvoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Investitoriams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir 

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių 
vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).

Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

(Z. Juras, V. A. Juras)
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2692 Fax 081 318 7643

pelnė gražių atsiliepimų apie šokė
jus. Ypač jie yra laukiami tautų fes
tivaliuose, teko dalyvauti IV, V, VI 
ir VII tautinių šokių šventėse, kurios 
įvyko Šiaurės Amerikoje Cleve- 
lande ir Chicagoje, Hamiltone 
Kanadoje.

Tokioms išvykoms ruošiantis, į 
"Inkaro“ ratelį visada pritraukiama 
naujo jaunimo.

Per ilgus metus ansamblis išau
gino daug lietuviško jaunimo, nes 
grupėje yra dalyvavę apie 150 jau
nuolių. Šių metų ansamblyje yra 
apie 30 jaunuolių, kurių amžius 
svyruoja nuo 15 iki 30 metų.

Viešų pasirodymų kasmet būna 
apie 20. Ne tik Buenos Aires mies
te, bet ir užmiestyje, kartais net ki
tuose Pietų Amerikos kraštuose 
kaip Brazilijoj ir Urugvajuje. "Inka
ras" yra pasirodęs per televiziją.

Grupė renkasi kas savaitė, šešta
dieniais, mokosi lietuviškų dainų bei 
tautinių šokių, susipažįsta su Lietu
vos istorija bei kultūra. "Inkaro“ tiks
las yra patiems išsilaikyti ir kitiems 
parodyti, kad Lietuva yra gyva.

Sofia Jonušienė
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Vykdamas šį rudenį į Lietuvą 
tikėjausi, kad ten porą savaičių pa
buvęs galėsiu iškart savo įspūdžiais 
pasidalinti su ’’Europos lietuvio“ 
skaitytojais. Deja, oras pasitaikė la
bai bjaurus, viešbučiai nešildyti, 
tad po keleto dienų sveikata taip 
pablogėjo, jog pabuvus tik savaitę 
teko skristi atgal namo į Angliją, 
gulti į lovą su plaučių uždegimu ir 
kitokiomis ’’kvarabomis"...

Dabar pagerėjus sveikatai buvau 
paragintas parašyti savo ’’laišką iš 
kaimo" ir kiek pakomentuoti, ką 
pastebėjau Lietuvoje. Gal man, 
kaip ekonomistui, didžiausią įspūdį 
paliko daugybė "valiutos keitimo 
biurų". Jie, atrodo, daro didelį pel
ną, be to, spaudoje matyti bankų 
skelbimai, kad jie yra pasiruošę 
mokėti už indėlius iki 90 procentų 
palūkanų. Mums, gyvenantiems 
Vakarų kraštuose, kur už indėlius 
mokama tarp 5 ir 6 procentų palū
kanų, Lietuva su tokiomis aukšto
mis palūkanomis atrodė lyg nauja 
"Amerika", nes per metus gali savo 
santaupas beveik padvigubinti. To
dėl gal nereikia stebėtis, kad Lietu
vos ūkininkai ruošiasi steikuoti, nes 
jiems už parduotus produktus pir
kėjai neapmoka pinigų. Kam gi ap
mokėti, kada gali gauti tokias dide
les palūkanas... Tad tokie pirkliai, 
bankininkai ir kitokie biznieriai 
greitai praturtėja, o vargšai ūkinin
kai skursta. Apie tas problemas la
bai vaizdžiai pasakojo prof. K. An
tanavičius, buvęs Seimo ekonomi
kos komiteto pirmininkas ("EL“, 
Nr. 40). Kur ta vargšė mūsų Tėvy
nė Lietuva eina?..

Grįžkime prie mūsų naminių 
Anglijos lietuvių problemų. Man 
buvo įdomu skaityti p. dr. A. Nesa
vo - dabartinio Lietuvos reikalų 
laikinojo patikėtinio - pasikalbėji
mą su Eltos korespondentu p. Ta
mošiūnu ("EL“, N r. 39). Per tą pa
sikalbėjimą p. dr. Nesavas aptarė 
ne vien tik mūsų ambasados rūpes
čius, bet ir daug kitų, mums vi
siems, čia gyvenantiems lietu
viams, opių klausimų. Jis gal gana

Laiškas iš Anglijos kaimo

Petras Varkaia su žmona Melita ”EL" redakcijoje Vilniuje 1993 
metų rugsėjį.

teisingai įvertinio šio krašto lietu
vių bendruomenės dabartinę padėtį 
pasakydamas: "Žvelgiant iš šalies į 
Jūsų bendruomenę, man atrodo, kad 
ji stovi prieš labai svarbius, galbūt 
net lemtingus sprendimus ir apsi
sprendimus pačioje artimiausioje 
ateityje. Labai akivaizdžiai retėja 
Jūsų gretos, ir to niekas negali pa
keisti. Tad klausimas, kurį Jūs turi
te sau kelti, yra toks: kokia bus Bri
tanijos lietuvių bendruomenė po 
keleto metų? Kaip bendruomenė 
suvokia ir įsivaizduoja savo santy
kius su Lietuva? Kokį vaidmenį ga
lėtų sau pasiimti Britanijos ir lietu
vių bendruomenė, ypač turint gal
voje dabartinę Lietuvos ekonominę 
būklę ir kitas problemas?.. DBLS 
vadovybė neturi aiškios pozicijos 
šiais klausimais, neturi savo aiškios 
politinės ir kultūrinės programos 
nei savo bendruomenės, nei savo 
krašto atžvilgiu... Jūs turite realiai 
įvertinti savo galimybes. Kai šį pa
vasarį dalyvavau metiniame DBLS 
suvažiavime, aš mačiau tik kelias
dešimt garbaus amžiaus žmonių...“

Pono dr. Nesavo mūsų bendruo
menės padėties analizė, gal kiek 
per daug pesimistinė, tačiau gana 

teisinga. Apie tai aš jau ne viene
rius metus, daug kartų esu rašęs ir 
raginęs DBLS vadovybę imtis ati
tinkamų žygių ir dėti pastangų pa
ruošti pozityvią programą, pagrįstą 
tais principais, kuriuos mes, DBLS 
kūrėjai, buvome užsibrėžę, kad 
DBLS turės "rūpintis visų gyve
nančių D. Britanijoje kultūrine, 
socialine ir ekonomine būkle ir gin
ti lietuvių ir Lietuvos reikalus anglų 
įstaigose ir visuomenėje...“ Nuo to 
laiko per daug metų mūsų bendruo
menė atliko didelį darbą, sukaupė 
nemažą turtą, kuris, deja, dabar jau 
mažai tarnauja mūsų bendruomerjės 
ar mūsų tautos reikalams. Buvo 
tikėtasi, kad mūsų "garbaus am
žiaus" eiles užims naujoji genera
cija ir tęs lietuvišką darbą. Deja, 
vienas kitas pabandęs kartu dirbti 
mūsų valdomuose organuose dėl 
įvairių priežasčių iš pareigų pasi
traukė. Tad kas laukia Didžiosios 
Britanijos lietuvių bendruomenės 
netolimoje ateityje?

Tame pasikalbėjime p. dr. Nesa
vas kalbėjo apie mūsų Ambasados 
dabartinių patalpų problemas. 
Kalbos nėra, kad tie namai dabar 
ambasadai netinka, o, be to, iš jų 

reikės išsikraustyti 1997 m. Todėl 
laiko yra nedaug ir Lietuvos val
džia turi padaryti sprendimą, kokią 
sumą užsienio valiutos galės pas
kirti naujų patalpų įsigijimui. Tu
rint galvoje dabartinę Lietuvos eko
nominę padėtį, didesnių sumų Lon
done ambasados namams negalima 
tikėtis. Pono dr. Nesavo planas yra 
per daug ambicingas, jis gal tiktų 
turtingo krašto ambasadai, o ne 
Lietuvai. Aš Lietuvos ambasadą 
gerai žinojau dar nuo 1935 metų. 
Paskutiniai puikūs ambasados rū
mai 19, Kesigton Palace Gardens, 
tokių didžiulių patalpų neturėjo. Ten 
buvo tik gražūs ambasados priėmimo 
kambariai, viršuje ambasadoriaus B. 
K. Balučio butas, tarnų kambariai ir 
kanceliarijos skyrius. Taip pat atskiras 
garažas su butu viršuje. Manyčiau, 
kad naujoji ambasada turėtų turėti 
porą kambarių priėmimams, viršuje 
ambasadoriaus butui ir, žinoma, pa
kankamai vietos kanceliarijai. Aišku, 
jeigu dar būtų atskiras butas ambasa
doriaus sekretoriui ir garažas, būtų la
bai naudinga. Panašių patalpų už paly
ginti prieinamą kainą dabar būtų gali
ma surasti padoriam Londono rajone.

Kyla klausimas, ar galėtų padėti 
tame reikale ir kaip šio krašto lietu
vių bendruomenė Lietuvai? Girdė
jau, yra svarstomas Lietuvių namų 
Londone modernizavimo reikalas. 
Manau, kad mūsų kraštui ir mums 
patiems būtų naudinga, kad tie mo
dernizuoti Lietuvių namai pagaliau 
turėtų Lietuvos kultūrinį centrą su 
pakankamai talpia sale, kurioje bū
tų galima ir mums patiems visokio
mis progomis susirinkti, ir iš Lietu
vos atvykusiems menininkams ar 
biznieriams tą salę panaudoti. Taip 
pat tokiuose modernizuotuose na
muose turėtų būti įruošta keletas 
atskirų butelių (sakysime, iš 2-jų 
kambarių, vonios ir virtuvės), ku
riuos būtų galima prieinamomis są
lygomis išnuomoti ambasados tar
nautojams. Žinoma, taip pat dar tu
rėtų būti keletas patogių kambarių 
išnuomavimui. Tokie Lietuvių na
mai Londone galėtų padėti mūsų 

bendruomenei išlaikyti lietuvybę 
dar daug metų...

Turint galvoje visą Lietuvių Na
mų B-vės turtą, toks Lietuvių namų 
modernizavimas neturėtų sudaryti 
didesnių finansinių problemų.

Dabar, kada mūsų kraštas atga
vęs Nepriklausomybę ir stengiasi 
atstatyti normalius diplomatinius ir 
ekonominius santykius su Vakarų 
valstybėmis, kad to tikslo pasiektų, 
turi turėti tinkamas ambasadas, ku
riose galėtų dirbti tinkami iš Lietu
vos atsiųsti asmenys. Ponas dr. Ne
savas gan aštrokai pasisako apie 
Lietuvos atstovavimą svetimose 
valstybėse ir apie mūsų bendruo
menių norą kištis į tokių atstovų 
paskyrimą. Žinoma, kad mes nori
me žinoti, kas mūsų kraštą atsto
vaus šiame krašte... Tas galbūt yra 
natūralu, nes su tuo ponu ir kitais 
ambasados tarnautojais mums rei
kės palaikyti santykius ir kartais 
bendradarbiauti. Tačiau reikia ne
pamiršti tarptautinės tradicijos, kad 
skiriant kuriam nors kraštui amba
sadorių mūsų vyriausybė turi atsi
klausti to krašto vyriausybės, ar tas 
asmuo yra jiems priimtinas. Tad čia 
vietinė lietuvių bendruomenė nega
lėtų turėti jokios įtakos. Turint gal
voje, kad dabar Lietuva dar neturi 
pakankamai patyrusių asmenų, ku
riems būtų galima patikėti Lietuvos 
atstovavimą svetimoje valstybėje, 
atrodo, kad mūsų Užsienio reikalų 
ministerija bando surasti tinkamų 
lietuvių, gyvenančių užsienyje. Tas, 
berods, buvo padaryta Pietų Ameri
koje. Man atrodo, kad bent šio krašto 
lietuvių tarpe vargu ar galėtume su
rasti kandidatą į ambasadorius. O jei
gu toks ir būtų, tai ar jis sutiktų at
sisakyti britų pilietybės?

Kalbant apie artimesnių santy
kių su britų politikais, kultūrinin
kais bei biznieriais palaikymą, rei
kėtų ilgainiui pagalvoti, ar negali
ma būtų atkurti prieš karą gražiai 
veikusią "Anglo-Baltic Society". 
Paskutinis šios draugijos pirminin
kas buvo lordas Bossom'as, kurio 
pastangų dėka buvo išplėtoti artimi 
santykiai tarp Baltijos kraštų ir 
Didžiosios Britanijos.

Petras Varkaia

Gyvenimas prasideda sulaukus keturiasdešimties!
Šios savaitės ”EL“ numeryje 

skelbiama, jog Jungtinės Karalystės 
skaitytojams ”EL“ metinės prenu
meratos kaina pakeliama iki 40 sva
rų, kad atitinkamai ji padidėjo ir 
kituose kraštuose.

Šiuo rašiniu norima atkreipti jūsų 
dėmesį į savaitraščio reikšmę ir įro
dyti, jog už 40 svarų skaitytojai gaus 
ypatingai gerą prekę.

Iki šiol dar nebuvo paminėta, kad 
šiemet sukanka 40 metų, kai pasi
rodė pirmasis "Europos lietuvio" 
numeris. 1953-ųjų pradžioje, tais 
pačiais metais, kada karūnuota Ka
ralienė Elizabeta II ir kada Sir Ed
mund Hillary nugalėjo Everestą, bu
vo nutarta, jog atėjo tinkamas laikas 
tuometinį savaitraščio pavadinimą 
"Britanijos lietuvis“ pakeisti dabar
tiniu, labiau tinkančiu platesnei vi
suomenei. (Anus mirabilis, o ne 
annus horribilis (nuostabūs metai, o 
ne baisūs metai - ELR), kaip Jos 
Didenybė galėjo pasakyti!)

Nors gimė geros sveikatos, Bri
tanijos lietuvių savaitraštis turėjo 
kovoti dėl išlikimo nuo pirmų die
nų (iš dalies dėl finansų). Laikraš
čio istorija yra aprašyta šaunioje ir 
autoritetingoje Kazimiero Barėno 
knygoje "Britanijos lietuviai 1947- 
1973“. Štai kelios jos ištraukos, ku
rios paliudys, jog finansinės proble
mos buvo neatskiriama "EL“ gyve
nimo dalis.

"Remdamasi DBLS suvažiavimo 
nutarimu, laikraščio leidimą nuo 
1954.11.22 perima Lietuvių Namų 
Akcinė Bendrovė. Tačiau ir jos lei
džiamas laikraštis visada buvo fi
nansiniuose sunkumuose, kol po 
1960 m. pagaliau pati LNB atsikratė 
bankroto pavojų. Stengiantis'išlai

kyti laikrašti jau nuo 1948 m. kas
met būdavo organizuojamos jam 
paremti loterijos“.

Toliau tame pačiame skyriuje 
rašoma: "Vėliau, kai LNB jau pajė
gė laikraščio nuostolius pradėti pa
dengti iš kitų savo veiklos sričių 
(Lietuvių Namų ir Lietuvių Sody
bos) padaromu pelnu...“

Nuo pat įsikūrimo "Europos lie
tuvis“ (ir jo pirmtakas "Britanijos 
lietuvis“) Vakaruose gyvenantiems 
lietuviams buvo labai reikšmingas. 
Visų mūsų laimė, kad nuo pat pra
džių jam vadovavo Kazimiero Barė
no, Broniaus Daunoro, Algirdo 
Kaulėno, Mečio Bajorino, Juozo 
Lūžos ir Juozo Vilčinsko kalibro 
asmenys, kurie stebėjo ir aprašė lie
tuvių gyvenimą išeivijoje bei daug 
padarė, kad "EL“ iki šiol lankytų 

skaitytojus.
DBLS ir LNB direktoriai įsitiki

nę, kad atgavus nepriklausomybę 
"EL“ lietuvių gyvenime turi atlikti 
svarbią užduotį. Iš tikrųjų galima 
teigti, jog dabar, kai ”EL“ yra spaus
dinamas ir platinamas ne tik užsie
nyje, bet ir Lietuvoje, jo įtaka gali
mai didesnė negu anksčiau.

”EL“ redakcija yra įsikūrusi Vil
niuje, netoli Seimo rūmų. O tai reiš
kia, kad jos darbuotojai turi gali
mybę susitikti su Seimo nariais, 
krašto ministrais ir jų pavaduotojais, 
jie gali skelbti įvairių politinių par
tijų pažiūras bei gyventojų nuomo
nes. Taip pat jie gali betarpiškai ste
bėti ir informuoti apie TV progra
mas, vykstančias parodas, koncertus 
ir spektaklius teatruose, susitikti su 
komersantais, studentais ir darbinin
kais. Trumpai sakant, jie turi idea
lias sąlygas išsamiai informuoti Va
karuose gyvenantį "EL" skaitytoją 
apie šiandieninės Lietuvos politinį, 
kultūrinį, ekonominį ir socialinį gy
venimą.

"EL“ redakcija Vilniuje turi nuo
latinį ryšį su Lietuvių namais Lon
done. Šių dienų modernios elektro
nikos dėka laiškai ir naujienos, gau
nami iš Vokietijos, JAV, Kanados ir 
Australijos, dar tą pačią dieną per
siunčiami į Vilnių faksu ir atspausdi
nami artimiausiame "EL“ numeryje.

Bet ar gali ”EL“ ką nors daugiau 
pasiūlyti savo skaitytojams? Žino
ma, gali! "Europos lietuvis“ niekada 
nepriklausė jokiai politinei partijai ir 
lieka ištikimas šiai doktrinai. Pasku
tiniųjų 50 metų įvykiai Lietuvoje 
suskirstė jos gyventojus į politinių 
partijų blokus, to tikimasi ir iš spau
dos. Dabar lietuviai daug laisviau 

keliauja po užsienį, gali skaityti ne
priklausomą Vakarų spaudą. Todėl 
aš esu įsitikinęs, kad nepartinės ir 
politiškai "nespalvotos“ spaudos 
poreikis ateityje didės.

Šiuo metu, kai Lietuvos didžiųjų 
laikraščių skaitytojų ratas ir pajamos 
mažėja, "EL“ turi auksinę progą 
įsigyti naujų skaitytojų. Galbūt 
dabar reikėtų įvesti redakcijos skiltį, 
kad žmonės sužinotų ”EL“ nuomo
nę apie svarbiausius reikalus Lietu
voje ir jų sprendimą, apie jų poveikį 
lietuvių bendruomenei Europoje.

Dabar pažvelkime į patį savait
raštį. Kol kas jo prenumeratos kaina 
yra 23 svarai metams. Kiekvieno 
numerio siuntimas jums į namus 
kainuoja 33 penai. Tai reiškia, jog 
laikraščio siuntimas kainuoja dau
giau kaip 17 svarų, o jo gamybai bei 
administracijai lieka 5.84 svaro. Be 
gaunamų aukų ir pajamų už reklamą 
vieno "EL“ egzemplioriaus pagami
nimas kainuoja 11 penų. Žinant, jog 
daugelis ”EL“ spausdinamų skel
bimų yra DBLS bei jos skryčių ir tie 
skelbimai nemokami, aišku, kad 
nuoma, algos, pašto, popieriaus ir 
gamybos išlaidos turi būti apmokė
tos iš tų pačių 1 1 penų.

Palyginkime šią kainą su Angli
jos dienraščių kainomis. Pavyzdžiui. 
"The Sun“ kainuoja 25 penų, "Daily 
Mirror“ - 27 penų, "Independent“ - 
50 penų, o "Times“, kuris turi nema
žą paramą, kad praplėstų savo skai
tytojų ratą, kainuoja 30 penų. I šias 
laikraščių kainas neįeina pristatymas 
į namus. Priskaičiavus ir sumas, 
gautas už reklamą, kurios šie nacio
naliniai laikraščiai turi nemažai, jie 
yra brangesni negu "Europos lietu
vis" - savaitraštis, aptarnaujantis tik 

mažą etninę grupę.
Tai pasakius, žinoma, siūlosi 

klausimas, kaip ”EL“ buvo leidžia
mas iki šiol. Atsakymą rasime jau 
anksčiau minėtoje K. Barėno ištrau
koje: daug metų "Europos lietuvis“ 
buvo LN B-vės remiamas. Tačiau 
daugelis, dalyvavę šių metų suva
žiavime, prisimena, jog vyraujanti 
nuomonė buvo ta, kad savaitraštis 
turi verstis iš savo pajamų. Tiesa, 
jog šia linkme buvo daromi žygiai, 
kai Bendrovė pasirašė sutartį su 
Vladu Dargiu "Europos lietuvį“ 
leisti Lietuvoje.

Dabar bandykime pažvelgti į pa
didintos prenumeratos kainos pasek
mes. Kaip jau minėjau anksčiau, 17 
svarų kainuoja "EL“ pristatymas, o 
23 svarai liks jo gamybai. Tai reiš
kia, jog vienas ”EL“ egzempliorius 
kainuos 44 penai, kas prilygsta ang- 
liškų nacionalinių laikraščių kai
noms.

Bet skaitytojas gali sakyti: man 
reikia už ”EL“ mokėti 40 svarų. 
Visiška tiesa! Tačiau tai tėra 77 
penai už numerį- Londono kavinėje 
už šią sumą gal ir gausite kavos 
puodelį, bet sumuštiniui ar alaus 
stiklui jos neužteks. Žinoma, tai yra 
maža suma už savaitraštį, kuris mus 
jungia su Lietuva ir lietuviška ben
druomene įvairiuose kraštose.

Padėdami "Europos lietuviui“ 
išsilaikyti ir gyvuoti jūs, gerbiamieji 
skaitytojai, labai padėsite lietuviškai 
bendruomenei. Prašau dabar pratęsti 
prenumeratą ir paprašyti tą patį 
padaryti savo draugus ir gimines.

DBLS ir LNB centro valdybų 
vardu

Vincent O'Brien
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Vokietijos lietuvių kultūros instituto suvažiavimas ’’Europos lietuvio“ vyriausiajam redaktoriui

Atkelta iš 1 psl.

go romano forma Rytų Vokietijoje 
buvo naujiena ir taip ji buvo vertina
ma. Pasirodė ir kitų autorių veikalai - 
Kundroto, Granausko ir kt.

Suvienijus Vokietijas, ir literatūros 
pasiūla pajungta rinkos dėsniams. Ne
aišku, ar lietuvių literatūra galės atei
tyje atkreipti į save dėmesį. Šiuo metu 
knygų rinka pilna knygų apie Lietuvą, 
bet tai vokiečių atlikti politinės padė
ties aprašymai ir dažnai apgailėtinos 
vertės visokiausi patarėjai turistui.

Dr. Joachim Tauber, instituto Nor- 
dostdeutsches Kulturwerk Liineburge 
bendradarbis, kalbėjo apie Vilniaus 
valstybinio archyvo šaltinius Klaipė
dos krašto 1923-1939 metų istorijai. 
Paskaitininkas ką tik buvo grįžęs iš 
Vilniaus, kur kelias savaites dirbo 
valstybiniame archyve. Jis priklauso 
tai Vokietijos jaunų istorikų grupei, 
kurie kaip ir Lietuvoje Nikžentaitis, 
Žukas ar kt., nesilaiko tradicinio Klai
pėdos krašto problemos perteikimo, 
jis buvo perdėm ideologiškas, atspin
dėjo tam tikrus interesus ir dažniausiai 
rėmėsi tik savo krašto archyvine me
džiaga. Jeigu anksčiau lietuviai laikėsi 
neorganizuoto ir savaimingo Klai
pėdos krašto sukilimo tezės ir vokie
čių veiksmuose matė vien revanšiz- 
mą, tai pastarieji visur įžvelgė lietuvių 
pastangas sulietuvinti Klaipėdos kraš
to vokiečius. Faktinė istorija vystėsi 
sudėtingiau ir prieštaringiau.

Nors, viena vertus, lietuviški šalti
niai aiškiai rodo, kad perversmo pradi
ninkas ir vykdytojas buvo Kaunas, bet, 
antra vertus, šaltiniai taip pat patvirti
na, kad Vokietijos vyriausybė apie 
perversmą žinojusi ir jam tylomis pri
tarusi. Nesipriešinusi ir Rusijos vy
riausybė. Mat abiejų bijota galimos 
lenkų įtakos. Nors vokiečių partijos 
Klaipėdos krašte buvo nacionalso
cialistinės pakraipos, bet nebuvo be- 
atodariai perėmusios visus nacių tiks
lus. Negalima teigti, kad Klaipėdos 
kraštas būtų buvęs nacionalsocializ- 
mui itin atsparus, nors jo gyventojai, 
negyvendami Reiche, turėjo geriau 
suprasti, kas darosi Vokietijoje.

Neumanno ir Sasso byla (1934) 
vokiečių buvo vaizduojama kaip ne
rimtas reikalas, tuo tarpu lietuviai jį 
pristatė kaip pirmą bandymą pasiprie
šinti nacionalsocializmui. Šaltiniai ro
do, kad iš tiesų uždraustos partijos bu
vo nacionalsocialistinės pakraipos, ta
čiau kokio nors konkretaus plano per
versmui neturėjo. Lietuviai savo visai 
teisėtą veiksmą sumenkino labai dra
koniškomis bausmėmis. Užsienis atsi
liepė neigiamai, o vokiečiai išnaudojo 
tai savo propagandai ir pasiekti visai 
priešingi rezultatai, negu norėti. Tarp 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos buvo 
ir socialinis priešiškumas. Prie jo prisi
dėjo ir tai, jog Mažojoje Lietuvoje gy
ventojų dauguma buvo protestantai ir

R. von Weizcaekerio 
vizitą prisiminus

Vokietijos prezidento Richardo 
von Weizcaekerio viešnagė Lietuvoje 
ir Latvijoje nerado didelio atgarsio vo
kiečių spaudoje, radijo žiniose. Dau
giau dėmesio televizija atkreipė, rody
dama dienos ar vakaro pranešimuose 
prezidentą su žmona Antakalnio kapi
nėse, Vilniaus senamiestyje ar pasi
kalbėjimuose su A. Brazausku. Pasa
kodami apie prezidento apsilankymą 
kapinėse, Vokietijos pirmo ir antro ka
nalo korespondentai pažymėjo, kad 
čia palaidotos sausio 13-osios aukos, 
žuvusios kovoje už laisvę prie televi
zijos bokšto, atskirai parodytas Lo
retos Asanavičiūtės kapas, taip pat pri
minta, kad prieš keletą dienų šiose ka
pinėse buvo palaidotas jaunas žurna
listas, Lietuvos mafijos auka.

Vokiečiams daugiau pažįstamas 
yra Rygos miestas. Atvykus čia Vo
kietijos prezidentui, televizija nufilma
vo bendrą Latvijos sostinės vaizdą, 
pažymėdama, kad Rygą įkūrė Hansa.

Spalio 24 d. savaitraštis "Bild am 
Sonntag" (tiražas 2,5 mln. egz.) at
spausdino prezidento ir jo žmonos 

jų tautinis susipratimas buvo visai ki
toks negu Didžiosios Lietuvos lietuvių.

Tomas Bartusevičius, ką tik baigęs 
ekonomijos studijas ir savo diplominį 
darbą parašęs apie lietuvos ekonomi
kos kaitą, kalbėjo tema "Sistemos 
transformacijos problemos pasire
miant Lietuvos ūkio pavyzdžiu“.

Pirmoje savo paskaitos dalyje jis 
nubrėžė transformacijos vyksmo teo
rinius rėmus ir pristatė jos elementus. 
Toliau, pasiremdamas Vagnoriaus ir 
Šleževičiaus vyriausybių koncepci
jomis, nagrinėjo, kaip transformacija 
Lietuvoje buvo vykdoma ir kokie pa
siekti rezultatai.

Pirmiesiems Lietuvos ūkio pakeiti
mo žingsniams buvo būdinga tezė - 
seną tvarką negalima sugriauti, kol 
nėra sukurtos naujos struktūros. Taigi 
pasirinktas vadinamasis laipsniškas 
(gradualistinis) kelias, kuriuo transfor
macija vykdoma pamažu, bandant gy
ventojus apsaugoti nuo didesnių ap
sunkinimų. Vertinant pradėtus darbus, 
matosi, kad sistemos pakeitimu siekia
ma ūkinės santvarkos, kokia šiandien 
yra Švedijoje. Lieka klausimas, ar pa
liekant valstybei tokį didelį vaidmenį 
ūkio tvarkyme nestabdomas visas kai
tos procesas.

Buvo kalbėta ir apie konkrečius 
transformacijos padarinius - darbo už
imtumą (bedarbystę), privatizaciją, 
bankų sistemos reformą, kainų politi
ką ir kt. Susumavęs visa, paskaitinin
kas teigė, kad Lietuva stovi dar tik 
transformacijos pradžioje. Nors šioji 
prasidėjo 1991-siais metais, bet vy
riausybės ją vykdė be plano ir noro, 
taip, kad daug kas nedavė norimų re
zultatų. Vieni reformos žingsniai vė
liau arba nutraukti arba visai nepasi
ruošus pradėti kiti.

Gradualistinis kelias savyje jungia 
du skirtingus ūkio principus: planą ir 
rinką. Klaidinga manyti, kad jie vie
nas antrą papildo. Iš tiesų ūkyje besi- 
reiškiantiems trūksta aiškios orientaci
jos, kas veda prie netikrumo ir trum
palaikės pelno maksimavimo laiky
senos.

Apskritai, Lietuvoje nebuvo suda
rytos išorinės sąlygos, kurios laiduotų 
transformacijos sėkmę, nežiūrint, 
koks konkretus kelias būtų pasirink
tas. Ojos yra: (1) Aiškus transforma
cijos planas, (2) Aiškios kaitos taisyk
lės, kurių visi privalo laikytis, (3) Pla
tus parlamentinis ir užparlamentinių 
grupių (pvz., inteligentijos) pritarimas 
pasirinktam keliui.

Paskutinis kalbėtojas buvo Lietu
vos ambasadorius Vokietijoje teisinin
kas dr. Zenonas Namavičius iš Bon- 
nos. Jo tema - "Lietuvos Respublikos 
konstitucijos raida“.

Trumpai apžvelgęs visus pagrindi
nius Lietuvos įstatymus nuo Kazimie
ro teisyno (1468) paskaitininkas ilgiau 
apsistojo prie 1988 metais prasidėju
sių naujos konstitucijos kūrimo aplin- 

nuotrauką bei Boeing lėktuvą ir pra
nešė, kad išskrendant R. von Weiz- 
caekeriui iš Vilniaus aerouosto pastate 
išbyrėjo visi langai. Mat lėktuvas sto
vėjo arti bokšto ir užvedus motorus 
staiga atsirado didelis oro spaudimas. 
Savaitraštis rašo, kad prezidento vieš
nagės neužmirš Vilniaus policijos va
das, nes jis buvo sužeistas.

Sabonis Miunchene
Spalio 18-23 d. d. Miunchene įvy

ko tarptautinės krepšinio žaidynės. 
Dvejas rungtynes stebėjau per televi
ziją, laimėjo "Real Madrid“ penketu
kas prieš Vokietijos meistrus "Bayer 
Leverkusen“ 85:75. "Der Rieše Litau- 
er“ (milžinas lietuvis - kaip vokiečiai 
vadina mūsiškį Sabonį, nes jis yra 
2,10 m aukščio ir sveria 110 kg) šį lai
mėjimą "išnešė“ ant savo pečių, ka
dangi Arvydas pelnė 21 tšk. Arvydas 
su aprištomis kojomis, alkūnėmis, 
pirštais, pasodintas trenerio poilsiui, 
leido vokiečiams padidinti rezultatą 
nuo 5:21 iki 27:24 "Leverkusen nau
dai“. Grįžęs į aikštę Arvydas vėl 
atstatė pasekmę Madrido naudai. 
Vokiečių spauda kitą dieną pažymėjo, 
kad "Litauer“ yra geriausias Europos 

kybių. Šios pastangos pradžioje buvo 
neformalios, tačiau Lietuvai dar bū
nant Sovietų Sąjungos sudėtyje Aukš
čiausioji Taryba padarė esminių galio
jančios konstitucijos pataisų, doku
mentuojančių Lietuvos atsiskyrimo 
norą ir ryžtą.

Pasiekus nepriklausomybę, naujos 
konstitucijos reikalas pasidarė degan
tis, nes per porą dienų suredaguotas ir 
skubiai priimtas Laikinasis Pagrindi
nis įstatymas buvo netobulas. Bendro 
visų politinių jėgų sutarimo dėl konsti
tucijos nebuvo. Parlamento komisija 
paruošė vieną projektą, liberalai ir Są
jūdis pristatė savus. Ruošiant konstitu
ciją buvo pasirinkimas tarp angloame- 
rikietiškų ir kontinentoeuropietiškų 
teisinių normų sistemų. Praktiškai ori- 
entuotasi į skandinavų kraštų ir Pran
cūzijos teisę. Pagrindines problemas 
sudarė valstybės galių padalinimo, 
ypač prezidento vaidmens, aptarimas. 
Išėjo lyg tai ir kompromisinis sprendi
mas, išbalansuojant Prezidento ir Sei
mo galias. Naujovė buvo ir Konstitu
cinio Teismo įtvirtinimas.

Ambasadorius baigdamas užtikri
no, kad kelias į Europą veda tik per 
demokratinę santvarką ir kitokių Lie
tuvoje negalės būti.

Po visų paskaitų vykusios gyvos 
diskusijos ryškino ir papildė iškilusias 
problemas.

Kiti renginiai
Šeštadienio vakare suvažiavimo 

dalyviams ir svečiams koncertavo so
listė Sigutė Trimakaitė (sopranas) iš 
Vilniaus, jai akompanavo Irma Kilsch 
iš Hamm. Koncerte skambėjo Vakarų 
bei lietuvių klasikinės muzikos kūri
niai. Koncerto pabaigoje solistė padai
navo ir keletą lietuvių liaudies dainų. 
Menininkės buvo publikos šiltai pri
imtos, apie ką liudija ir gausūs ploji
mai. Koncerto suruošimu rūpinosi 
Lietuvių kultūros draugijos pirminin
kas A. Palavinskas.

Sekmadienį Lietuvių kultūros ins
tituto nariai susirinko aptarti savo rei
kalų. Vedėjas V. Bartusevičius per
skaitė metinį veiklos pranešimą. 
Kontrolierius P. S. Odinis pasiūlė val
dybą atleisti nuo piniginės atsakomy
bės už 1991 ir 1992 metus, kas ir buvo 
padaryta. Aptarti konkretūs kitų metų 
darbai. Su posėdyje dalyvavusiu am
basadorium dr. Z. Namavičium aptar
tos kultūrinio darbo Vokietijoje prob
lemos bei perspektyvos.

Suvažiavimas buvo baigtas pamal
domis ir bendrais pietumis. Kitas su
važiavimas numatytas 1994 m. spalio 
7-9 dienomis Bad Godesberge tema 
"Bendras vokiečių ir lietuvių gyveni
mas Rytprūsiuose“.

Kaip paprastai, suvažiavimo daly
vius maitino ir globojo Vasario Iri
osios gimnazijos virtuvės ir ūkio per
sonalas bei jos vadovybė.

Vincas Bartusevičius

vidurio puolėjas. Deja, pabaigoje 
neužteko A. Sabonio prieš Phoenixo 
"Sun“. Amerikiečiai laimėjo 145:115.

Dėl trečios vietos "Real Madrid“ 
įveikė Prancūzijos "Limoges“ 123:119. 
Arvydą Vokietijos televizija parodė 
civiliai apsirengusį. Reikia spėti, kad 
treneris sužeistą lietuvį "saugojo“ Is
panijos pirmenybėms.

"Real Madrid“ komandoje be Ar
vydo dar žaidžia R. Kurtinaitis ir J. 
Arlauckas (vokiečiai lietuvių kilmės 
žaidėjo pavardę ištaria be "c“ raidės). 
Taip pat penketuke matomas rusas Bi- 
riukov, greičiausiai priėmęs Ispanijos 
pilietybę, nes jo vardas lentoje buvo 
įrašytas "Jose-Chose“, prie Sabonio - 
Arvydas, Kurtinaičio - Rimas, Ar
lausko - Joe.

Kazys Baronas 
Vokietija

******
Lapkričio 10 d. Lietuvos krepšinio 

rinktinė pirmąkart nuo 1939-ųjų ofi
cialias rungtynes žaidė savo aikštėje. 
Vilniuje susitikimas su Estija buvo 
pirmosios lietuvių atrankinės rungty
nės 1995-ųjų Europos čempionato B 
grupėje. Lietuva laimėjo 97:74. Dau
giausia taškų pelnė A. Sabonis - 28.

p. Vladui Dargiui
Malonu, kad Lietuvos Respublikos 

ambasados (Vokietijoje - ELR) rei
kalams Jūsų laikraštis skiria nemenką 
dėmesį. Norėčiau tik. kad p. Šilerio in
formacijos atitiktų tikrovę.

Nelabai svarbu, kai man priekaiš
taujama, kad nesilankiau Tauragės sa
viveiklininkų koncerte. Panašiai verti
nu ir pono Šilerio priekaištą, kad at
šaukiau anksčiau išduotus įgaliojimus 
Vokietijos piliečiams. Taip padariau iš 
tikrųjų, nes tie įgaliojimai neatitinka 
Lietuvos įstatymų. Vienas iš įgaliotųjų 
net panūdo pardavinėti Lietuvai pri
klausantį žemės sklypą Berlyne, nors 
niekas to ir neprašė.

Po Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro prof. P. Gylio vizito Vokietijoje 
š.m. liepos mėn. p. Šilerio prašymu 

1 TUVIS
SKAITYTOJAMS-RĖMĖJAMS

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

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.

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

Prašau ”EL“ siuntinėti man paštu:
Vardas '_______________________________________

X

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 11 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:
Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.7971 
Australijos doleriai 2.6285
Austrijos šilingai 0.3312
100 Baltarusijos rublių 0.0770 
Belgijos frankai 0.1085
Čekijos kronos 0.1331
Danijos kronos 0.5830
ECU 4.4507
Estijos kronos 0.2919
Ispanijos pesetos 0.0290
100 Italijos lirų 0.2388
Japonijos jenos 0.0367
JAV doleriai 3.9380
Kanados doleriai 3.0015
Kirgizijos somai 0.4579

Latvijos latai 6.4557
100 Lenkijos zlotų 0.0190
Norvegijos kronos 0.5345
Olandijos guldenai 2.0758
Prancūzijos frankai 0.6675
100 Rusijos rublių 0.3349
SDR 5.4778
Singapūro doleriai 2.4744
Suomijos markės 0.6820
Švedijos kronos 0.4811
Šveicarijos frankai 2.6412
100 Ukrainos karbovancų 0.0126 
Vengrijos forintai 0.0397
Vokietijos markės 2.3284

Bankai iš juridinių ir fizinių asmenų užsienio valiutą perka ir jiems parduo
da pagal pačių bankų nustatytus užsienio valiutų pirkimo ir pardavimo kursus. 
Lapkričio 11 d. komerciniai bankai pirkdami JAV dolerį mokėjo 3,64-3,75 
Lt, pardavė po 3,80-4,05 Lt, Vokietijos markę pirko už 2,10-2,27, pardavė už 
2,25-2,40 Lt.

Lietuvoje aptikti nauju spausdinimo budu padirbti 20 ir 50 litų nominalo 
banknotai. Pirmieji tokie falsifikatai buvo rasti ir išimti iš apyvartos praėjusios 
savaitės pabaigoje. Juos su specialia aparatūra pastebėjo kai kurių Vilniaus 
bankų darbuotojai.

Kaip "Lietuvos rytą“ informavo Vidaus reikalų ministerijos' ekonominių 
nusikaltimų tyrimo valdybos vyriausiasis komisaras A. Debeikis, iki lapkričio 
10 d. buvo aptikta apie dešimt nauju būdu klastojamų 20 ir 50 litų banknotų. 
Tačiau nėra abejonės, kad jų bus daugiau.

mūsų ambasada jam atsiuntė vizito 
metu pasirašytų dokumentų tekstus - 
jis Jūsų laikraštyje rašo, tekstus gavęs 
kažkur kitur. Paskutiniajame "Euro
pos lietuvio“ numeryje (Nr. 42) rašo
ma apie Lietuvos prekybos atstovybės 
Stuttgarte atidarymą, kur esą dalyva
vo ir ambasadorius. Pranešu Jums, 
kad šiame renginyje nei aš, nei kas 
nors iš ambasados nedalyvavo.

Suprantu, kad spauda yra laisva ir 
gali įvairius įvykius, asmenis vertinti 
kaip tinkama, tačiau bet kuriuo atveju 
privalo rašyti teisybę.

Su pagarba,
linkėdamas visokeriopos sėkmės

Ambasadorius 
dr. Zenonas Namavičius 

Bona, 1993 1029
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Tel.: 010 370 2 622 466 Faksas: 010 370 2 614 984 SL 1436

Redaktorius Mindaugas Milieška

AUKOS SPAUDAI
A. Heid - 2.50 sv.
F. Ramonis - 2 sv.
V. Buitvidas - 2 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

NAUJI 
"EUROPOS LIETUVIO“

SKAITYTOJAI

’’Europos lietuvį“ užsiprenu
meravo V. Dubauskas ir K. J. 
Dėdinas iš Vokietįjos.

Labai liūdime dėl dailinin
kės Magdalenos-Birutės Stan
kūnienės mylimo vyro mirties 
ir reiškiame jai nuoširdžią 
užuojautą.

Pusseserė Marija ir 
dukrų šeimos

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

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

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Birminghame - lapkričio 20 d., 

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

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

Bridge Gate.
Nottinghame - lapkričio 28 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Leicesteryje - lapkričio 28 d., 14 

vai., Švč. Širdyje.
Nottinghame - gruodžio 5 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - gruodžio 12 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Coventryje - gruodžio 12 d., 14 

vai., Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa - gruodžio 12 

d., 16 vai., Šv. Petre.

LONDONE
KAPINIŲ LANKYMAS

Sekmadienį, spalio 31 dieną, po
pietėje, Londono Švento Kazimiero 
parapijiečiai pagal jau įsigalėjusią 
tradiciją lankė Švento Patriko ka
pinėse palaidotus lietuvius. 14 vai. 
prie kapinių koplytėlės susirinko 
tik saujelė žmonių, iš kur prasidėjo 
eisena prie lietuviško kapinių lopi
nėlio. Eisenai vadovavo parapijos 
klebonas dr. Jonas Sakevičius MIC, 
visi kalbėjo Rožinį. Kol eisena pa
siekė tą lietuvišką lopinėlį, dalyvių 
skaičius išaugo iki 30 žmonių.

’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATORIŲ 

ŽINIAI

Visi "Europos lietuvio“ prenu
meratoriai, kurie sekmadieniais da
lyvauja pamaldose lietuvių Švento 
Kazimiero Šventovėje, po pamaldų 
parapijos menėje galės sumokėti 
"Europos lietuvio“ prenumeratos 
mokestį S. Kasparui.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS 
LIETUVOJE

Fondo vadovybė gavo šias aukas: 
50 sv. - K. Reinhardt, Londonas.
Po 10 sv. - B. Drevinskas, Iver- 

nees, Škotija; A. Bužas.
Visi šie aukotojai jau ne kartą au

kojo Fondui. Ačių nuolatiniams auko
tojams.

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

Nuoširdžiai dėkojame Britų- 
lietuvių pagalbos fondui vai
kams Lietuvoje už tokią puikią 
labdaros siuntą. Ji mums labai 
pravertė.

Su pagarba

R. Šiaulys 
Šiaulių gimdymo namų 

vyr. gydytojas

Nuoširdžiai užjaučiame dai
lininkę Magdaleną-Birutę 
Stankūnienę dėl staigios vyro 
mirties.

Lietuvos Dailės muziejus

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

PADIDINAMA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

Padidėjus pašto ir leidybos išlaidoms, nuo 1994 m. sausio 1 d. padidi
nama "Europos lietuvio" metinės prenumeratos kaina:

Didžiojoje Britanijoje - £40.
Vokietijoje - 100 DM.
JAV - $60.
Visur kitur - £40 .
Iš Vilniaus i užsienį "Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.
(Apie padidintą "EL“ prenumeratą skaitykite DBLS ir LNB valdybų 

nario Vincent O’Brien straipsnį 6 psl.)

MANČESTERYJE
RAMOVĖNU SUSITIKIMAS

Lapkričio 6 d. LKV S-gos "Ra
movės“ Mančesterio skyrius su
rengė Mančesterio lietuvių klube 
šaunų metinį ramovėnų balių- 
pobūvį, kuriame dalyvavo nemažai 
žmonių. Taip vyksta nuo ramovė
nų Mančesteryje įsteigimo 1955 
m. liepos 30 d. Skanius patiekalus 
paruošė M. Bernatavičienė, R. 
Navickienė, K. Vigelskienė. Po
būvio metu ramovėnus pasveikino 
ir sėkmingos veiklos palinkėjo 
kan. V. Kamaitis ir r. sekr. Hn. 
Vaineikis, kuris visus pralinksmi
no keliais anekdotais.

Pobūvis vyko visų pakilioje ir 
linksmoje nuotaikoje.

A. P-kis

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Nuo lapkričio 1 d. visi skrydžiai - iš Heathrow. 

Bilieto kaina - £285.
Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel Travel Service LTD

Hayling Cottage Stratford St. Mary 
Colchester Essex CO7 6JW 

Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

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 ramovėnai ir plačios apylinkės tautiečiai yra 
kviečiami šiame minėjime gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

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 bei apylinkės tautiečius ir svečius 
maloniai kviečiame į minėjimą gausiai atsilankyti.

DBLS Derby skyriaus valdyba

Kariuomenės 
šventės minėjimas 

Bradforde 
rengiamas 

Šių metų lapkričio 21 
dieną, sekmadienį, 

15.30 vai.

Programoje 
p. V. Bernatavičiaus paskaita. 

Meninę dalį organizuoja 
p. P. Pucevičius.

Po minėjimo arbatėlė veltui.

Prašome visus dalyvauti.

Klubo valdyba

PASAULYJE
Atominio karo pavojus 

Azijoje
Prezidentas Clintonas yra labai 

susirūpinęs padėtimi Šiaurės Korėjoje, 
kuri esą jau turi ar gali greitai pasiga
minti atominę bombą ir kelia grėsmę 
ne tik Pietų Korėjai (ten pati Amerika 
laiko 35000 savo karių), bet taip pat 
Japonijai, Kinijai ir kitiems kraštams, 
kurie šiuo metu beveik ignoruoja 
Pchenjaną. Šiaurės Korėja neigia, kad 
ji gamina branduolinius ginklus, bet 
neįsileidžia JTO inspektorių patikrinti, 
ar tikrai taip yra. Amerika labai rimtai 
vertina padėtį, girdėti kalbų, kad net 
esą galvojama pulti Šiaurės Korėją 
siekiant neleisti jai pasigaminti bran
duolinių ginklų. Antra vertus, išsakoma 
nuomonė, kad Šiaurės Korėja, būdama 
labai visų izoliuota, nori atkreipti į save 
pasaulio dėmesį ir iškovoti diplomatinį 
pripažinimą bei gauti ekonominę 
pagalbą, nes jos ekonominė gerovė yra 
daug mažesnė negu Pietų Korėjoje.

Juodieji reikalauja 
reparacijų iš Britanijos

Lietuva ir kitos Baltijos valstybės 
reikalauja kompensacijos iš Rusijos 
už Sovietų Sąjungos padarytą žalą to
se valstybėse okupacijos laikotarpiu. 
Tuo niekas nesistebi, nes niekas ne
ginčija, kad tokia žala buvo padaryta. 
Tikrą sensaciją sukėlė juodieji, reika
laudami ne tik kompensacijos, bet ir 
atsiprašymo iš Britanijos už jos kolo
nijinę politiką praeityje. Sensacija to
dėl, kad, daugumos nuomone, Britani
jos politika kolonijose Afrikoje ir kitur 
pagerino tų kraštų gyvenimą, paskati
no juos siekti nepriklausomybės. Sa
koma, kad net dabar Afrikoje pasiilgs
tama kolonijinių laikų, kai žmonės ge
riau sugyveno ir nebadavo.

Tas naujas juodųjų Reparacijų judė
jimas, reikalaujantis atsiprašymo ir re
paracijų, yra laikomas Įdek rimtesniu 
organu, nes jį remia vienas juodųjų par
lamento narys Bernie Grant ir žinoma 
veikli juodųjų veikėja Linda Bellos.

Vystosi Europos Sąjunga
Gal įdomiausias posūkis į geresnį 

Europos Sąjungos valstybių sugyve
nimą yra nutarimas kaltinti Ameriką 
dėl GATT sutarties. Anksčiau di
džiausiu kaltininku buvo laikoma 
Prancūzija, nes nesutiko sumažinti jos 
duodamą pašalpą savo ūkininkams, su 
kuriais Amerikos ūkininkai nepajėgė 
konkuruoti. Ypač Anglija už tai pyko 
ant Prancūzijos. Bet staiga ji pakeitė 
savo nusistatymą ir sutartinai su Pran
cūzija apkaltino Ameriką, kad ši ne
nori sumažinti tarifus, trukdanti sutar
ties priėmimą. Ta sutartis, dėl kurios 
derybos jau tęsėsi 7 metus, turi būti 
pasirašyta gruodžio 15 d. Nuo tos su
tarties pasirašymo priklausys pasauli
nės prekybos išplėtimas, kas visiems 
gali išeiti tik į naudą.

Kitas Europos Sąjungos vystymosi, 
etapas buvo sudaryti Europos kariuo
menės branduolį. Jis pasivadino Euro
pos korpusu, jo dydis eventualiai sieks 
50000 karių. Tai bus greito panaudoji
mo korpusas, kurį kol kas sudaro Vo
kietijos, Prancūzijos ir Belgijos kariai.

Ar didės NATO?
Šiaurės Atlanto karinė sąjunga 

(NATO), į kurią be Europos įeina 
Amerika ir Kanada, lyg ir nustojo sa
vo paskirties po Sovietų Sąjungos su
byrėjimo ir Varšuvos pakto likvidavi
mo. Europiečiai dabar patys organi
zuoja savo korpusą, gi Rusija gavo 
mandatą palaikyti tvarką tarp buvusių 
Sovietų Sąjungos respublikų. Lenkija, 
Vengrija, Čekija ir Slovakija, mano
ma, galėtų būti tinkamiausi NATO 
pakto nauji nariai. Tik bijoma, kad jie 
atsineš etninius kivirčus ir teritorinius 
reikalavimus, be to, nuogąstaujama, 
kad Rusija gali tam pasipriešinti, sau
godamasi, kad Atlanto paktas nepa
virstų antirusiška organizacija. Ypač 
Rusijos karo vadovybė gali tam pasi
priešinti, po sukilimo nepasisekimo 
įgavusi daug teisių ir jėgos.
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