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Diplomato žvilgsniu

Kokie pavojai grėsmingesnį - vidaus ar išorės?
Šis klausimas skamba neretoriškai. 

Tiek pačioje Lietuvoje, tiek užsienyje 
politikos apžvalgininkai viešai aptaria 
mūsų padėtį po to. kai galutinai išves
ta Rusijos kariuomenė. Ką apie tai 
mano užsienio diplomatai, dirbantys 
Lietuvoje ne pirma diena? Šito kaip 
tik ir paklausė "Amerikos balso“ ko
respondentas Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasadoriaus Lietuvoje 
Darrylo Johnsono, kuris atostogavo 
namuose ir kartu susitiko su Amerikos 
lietuviais, gyvenančiais šio krašto 
didžiuosiuose miestuose.

- Jeigu padėtis kaimyninėse valsty
bėse, ypač Rusijoje, plėtojasi stabilu
mo link, iš išorės pavojus Lietuvai 
akivaizdžiai mažėja, - atsakė diploma
tas. - Šiemet toks pavojus mažesnis 
negu pernai ar užpernai. Tačiau Lietu
vai rimtą pavojų šiandien kelia nusi
kalstamumas, kuris ypač baugina 
žmones. Tai labai sunkiai sprendžia
mas klausimas, nes demokratinėje 
Lietuvoje žmonės tikisi, kad bus ger
biamos žmogaus teisės. Tačiau ne- 
principingi asmenys tokia padėtimi 
pasinaudoja.

Pasak ambasadoriaus Darrylo 
Johnsono, vis dėlto nereikėtų dirbtinai 
pūsti nusikalstamumo problemos, nes 
ne viską galima laikyti mafijos padari
niais. Jeigu trejetas vyrukų nuspren
džia įsilaužti į gatvėje stovintį auto
mobilį, tai - nusikaltimas, bet ne orga
nizuotas nusikalstamumas. Asmuo, 
prievartaujantis kokį prekeivį, reika
laudamas pinigų, gali būti susijęs su 
kokia nors mafijos organizacija, bet ne 
būtinai. Viešajai tvarkai palaikyti ir 
teisingumui įteisinti jokiu būdu nepa
deda kuriamas baubas, kuris esąs toks 
didelis ir visagalis, kad nesą jokių rea
lių priemonių atskiriems asmenims jį

Stasys Lozoraitis 
pagerbtas 

JAV Valstybės 
departamento

Kaip pranešė "Lietuvos aidas“, 
lapkričio 9 d. ambasadorius Stasys 
Lozoraitis buvo pagerbtas JAV 
Valstybės departamente. Dalyvavo 
aukšti JAV Valstybės departamento 
pareigūnai, Estijos ir Latvijos amba
sadoriai. Atsisveikinimo žodį tarė 
Valstybės departamento sekreto
riaus pavaduotojas Europos ir 
Kanados reikalams Aleksanderis 
Vershowas. Jis įteikė S. Lozoraičiui 
valstybės sekretoriaus Warreno 
Christopherio padėkos raštą, kuria
me reiškiamas didelis susižavėjimas 
bei nuoširdi padėka už pasiauko
jamą darbą puoselėjant demokratiją 
bei tarptautinę pagarbą laisvei. 
"Remdamas laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą per tamsiausius Sovietų 
okupacijos metus, taip pat per tri
umfuojantį Lietuvos grįžimą į de
mokratinių tautų šeimą, - rašo W. 
Christopheris, - jūs su užsidegimu 
tai diegėte Amerikos ir tarptautinės 
visuomenės sąmonėje. Mes didžiai 
vertiname Jūsų profesionalumą 
garbingoje, turinčioje gyvas šeimos 
tradicijas visuomeninėje tarnyboje. 
Mes taip pat gerbiame jūsų nenu
galimą pasiaukojimą žmogaus 
teisių sampratai, kai rizikavote savo 
asmeniniu gyvenimu ir laisve. Jūsų 
drąsa ir puikus darbas yra tikro 
patrioto ir pasaulio piliečio pa
vyzdys“.

Atsakydamas į radijo stoties ”M- 
1“ klausimą, kaip vertina savo san
tykius su Prezidentu po paskutinio 

įveikti. Šitaip elgiantis tik pakenkiama 
sau. Netylantys gandai apie mafiją ir 
aukšto lygio korupciją nepadeda nu
sikalstamumo suvaldyti, priešingai, tai 
skatina bejėgiškumo regimybę. Kad 
teisėsauga būtų efektyvi, reikia tinka
mų įstatymų ir veiksmingų struktūrų 
tiems įstatymams įgyvendinti - polici
jos ir teismų. Kol kas Lietuvoje, gaila, 
šiuo požiūriu esama rimtų problemų. 
Pirmiausia čia turima galvoje soviet
mečio paveldas, nemažai įstatymų, 
kuriuos būtina kuo greičiau pakeisti.

Paklaustas dėl prevencinio įstaty
mo, ambasadorius Darylas Johnsonas 
atsakė:

- Esant tokiai padėčiai, kokia dabar 
yra Lietuvoje, kai ganėtinai padidėjęs 
nusikalstamumas, kai paprasti žmonės 
ir teisėsaugos pareigūnai tiki, jog tam 
tikri asmenys ar grupės dalyvauja nu
sikalstamoje veikloje, sunku teigti, jog 
prevencinis sulaikymas, kurio tikslas 
gauti informaciją teismo procesui, 
kiekvienu atveju yra blogas dalykas. 
Jeigu prevencinis sulaikymas taptų 
priemone prieš socialines ir asmens 
teises, tada būtų pagrindo nerimauti. 
Kiek man žinoma, iki šiol tas įstaty
mas Lietuvoje nėra plačiai taikomas. 
Priešingai, taikomas gana ribotai, tik 
tiems asmenims ar grupėms, kurie yra 
žinomi arba įtariami nusikaltimu.

Kitas rimtas pavojus stabilumui 
Lietuvoje, ambasadoriaus Darylo 
Johnsoso nuomone, yra ekonomika. 
Ateis metas, kada žmonės patirs tei
giamų ekonomikos pertvarkymo re
zultatų, bet šiandien jie kenčia.

- Man atrodo, jog vyriausybė kol 
kas sėkmingai balansuoja tarp ekono
mikos pertvarkymo ir socialinės ap
saugos priemonių, - atvirai pripažino 
diplomatas. - Todėl šią žiemą sociali

susitikimo JAV, ar jie pašiltėjo, S. 
Lozoraitis kalbėjo, kad "jiems ypa
tingai pašiltėti gal ir nereikėjo, jie 
visada buvo korektiški. Kiek pri
simenate, net prezidentinės kampani
jos metu iš mano pusės asmeniškų 
puolimų nebuvo daroma. Vėliau iški
lo tam tikrų nesusipratimų. Manau, 
kad Prezidentas buvo blogai infor
muotas apie ambasados darbą. Būda
mas Amerikoje, jis įteikė man dip
lomą už ilgametį diplomatinį darbą. 
Man atrodo, dabar ana kritika nebe
galioja.“

Alfonsas Eidintas 
stengsis pratęsti 
geras tradicijas
Lapkričio 16 dieną Lietuvos 

Respublikos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Alfonsas 
Eidintas pradėjo eiti savo pareigas. 
Prieš kelionę į Vašingtoną duoda
mas interviu Eltos korespondentui 
Artūrui Mankevičiui A. Eidintas 
taip apibūdino būsimus santykius 
su Amerikos lietuvių bendruomene 
ir organizacijomis:

- Esu įsitikinęs, kad santykiai su 
kitoje šalyje gyvenančiais lietuviais 
yra labai aktualūs kiekvienai am
basadai. Nors, suprantama, Ameri
koje jie turi ypatingą reikšmę ir svar
bą - čia gyvena apie 800 tūkstančių 
mūsų tautiečių.

Pirmiausia dėkoju visiems Ameri
kos lietuviams už suteiktą paramą 
Lietuvos atstovybei ir Lietuvos lais
vės bylai tais laikais, kai mūsų šalis 
buvo okupuota. Būtina prisiminti ir 
asmenybes, kurios tuomet pasiauko
jamai atstovavo Lietuvos interesams 

nio sprogimo tikimybė gana menka. 
Panašiai buvo pranašaujama ir praėju
sią žiemą, kuri iš tiesų nepalyginamai 
buvo sunkesnė.

Ambasadorius Darrylas Johnsonas 
nesutinka su teiginiais, jog dabartinė 
Lietuvos vyriausybė per daug orien
tuoja šalies ekonomiką į Rytus. Lietu
vos geografinė padėtis, pasak diplo
mato, nepasikeis, jos ekonomika dide
le dalimi priklauso nuo žaliavų bei 
rinkų Rytuose, tad naudingų ryšių 
puoselėjimas atitinka jos interesus. 
Kita vertus, Lietuvos vyriausybė ple
čia ryšius su Baltijos kraštais. Ypač 
reikšmingi vadinami institucijų ryšiai 
- su Europos Bendrija, Europos Sau
gumo ir bendradarbiavimo konferen
cija, Europos Taryba, Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacija (NATO), įvai
riomis Jungtinių tautų organizacijos 
struktūromis.

Kokios Lietuvos galimybės tapti 
artimiausiu metu NATO nare? Amba
sadorius Darrylas Johnsonas pareiškė, 
jog kol kas tokios galimybės nėra Ta
čiau šiuo klausimu svarbu kitkas. Per 
pastaruosius dvejus metus plečiami 
kontaktai tarp Lietuvos vadovybės, 
gynybos, užsienio reikalų struktūrų ir 
NATO struktūrų. NATO yra sukūrusi 
būdus kaip spręsti regiono saugumą, 
tačiau nerealu būtų manyti, jog tasai 
"saugumo skėtis gali būti išskleistas“ ir 
viršum Lietuvos. Mūsų ir kitų NATO 
narių interesas yra ne statyti naujus 
batjerus Europoje, o griauti senuosius. 
Bet tai nereiškia, kad su NATO negali
mi ryšiai, kurie pasitarnautų Lietuvos 
saugumui. Savo ruožtu Jungtinės 
Amerikos Valstijos suinteresuotos 
padėti Lietuvai politikos, ekonomikos 
ir saugumo plėtojimo srityse.

Salomėja Čičiškina

Vašingtone: Povilas Žadeikis nuo 
1935 iki 1957, Juozas Kajeckas 
1957-1976, daktaras Stasys Bačkis 
1976-1987 ir iki šių dienų Stasys 
Lozoraitis, tęsiantis šeimynines 
tradicijas. Mes, istorikai, ir kiti 
Lietuvos žmonės vertiname ir jo 
tėvo Stasio Lozoraičio, buvusio ne
priklausomos Lietuvos užsienio rei
kalų ministro, vėliau - ilgamečio 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vadovo užsienyje veiklą.

Su ambasadoriais S. Bačkiu ir S. 
Lozoraičiu teko pasikalbėti. Dabar 
jau Vilniuje gyvenantis S. Bačkis 
supažindino mane su savo laikotar
pio ambasados veikla. Maloniai 
pažadėjo ateityje patarimais bei 
konsultacijomis padėti ir S. Lozo
raitis, paskirtas vadovauti Lietuvos 
ambasadai Italijoje.

Vašingtone stengsiuosi pratęsti 
visas geras ambasados ir lietuvių 
bendruomenės bendradarbiavimo 
tradicijas, kurios prasidėjo dar 
amžiaus pradžioje - pirmaisiais 
nepriklausomybės paskelbimo me
tais. Ambasada bus atvira visiems 
Amerikoje gyvenantiems lietu
viams, visoms šios šalies lietuvių 
organizacijoms, kad ir kokios skir
tingos būtų jų politinės pažiūros. 
Sieksiu kaip galima plačiau ben
dradarbiauti lietuvybės išsaugoji
mo, kultūros puoselėjimo, ryšių su 
Lietuva ir kitose mūsų tautiečiams 
aktualiausiose srityse.

Lapkričio 11 d. grupė amba
sadoje Vašingtone dirbusių Ame
rikos lietuvių paskelbė atsisaką 
toliau ten dirbti, protestuodami, 
pasak jų. prieš politinę avantiūrą, 
kuomet dabartinė Lietuvos val
džia neetiškai ir amoraliai elgiasi 
su buvusiu ambasadoriumi.

Rusijos premjeras Vilniuje

Lietuvos ir Rusijos premjerai po tiersbų.
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Lapkričio 18-ąją į Vilnių buvo 
atvykęs Rusijos premjeras Viktoras 
Černomyrdinas. Tai pirmas tokio 
aukšto lygio oficialaus Rusijos atstovo 
vizitas Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę. Su juo buvo Rusijos vidaus, 
transporto, užsienio reikalų ir dar kelių 
ministerijų vadovai.

Po Lietuvos ir Rusijos ministrų 
kabinetų vadovų derybų pasirašytas 
abiejų šalių susitarimų paketas - 9 
sutartys ir keli protokolai. Tarp jų - 
sutartis dėl abiejų šalių vidaus reikalų 
ministerijų bendradarbiavimo, su
tartys dėl oro susisiekimo ir automo
biliais, dėl jūrų laivininkystės ir upių 
transporto. Susitarta dėl Rusijos ka
rinio tranzito. Per radiją A. Sleževi
čius sakė, kad ši sutartis reglamen
tuoja tik iš Vokietijos išvedamos 
kariuomenės tranzitą per Lietuvą. 
Dalį sutarčių pasirašė Lietuvos ir 
Rusijos atitinkami ministrai ar jų

Pradėjo dirbti naujas centrinio banko 
valdybos pirmininkas

Lapkričio 18 d. Prezidentas A. 
Brazauskas pristatė Lietuvos banko 
darbuotojams naująjį, jau ketvirtąjį po 
1990 m. kovo 11-osios vadovą 36- 
erių K. Ratkevičių. Išvakarėse jis bu
vo patvirtintas neeiliniame Seimo po
sėdyje (už 75 Seimo nariai - beveik 
visa LDDP frakcija, lenkų frakcija, 
trys socialdemokratai; prieš - 33).

Seimo posėdyje kalbėjęs G. Vag
norius citavo Vyriausybės, Finansų 
ministerijos, Lietuvos banko doku
mentus, susijusius su Lietuvos banko 
veikla, litų spausdinimu ir bendrųjų ta
lonų išleidimu į apyvartą. Jo nuomone, 
K. Ratkevičius, kaip buvęs Lietuvos 
banko valdybos narys, yra prisidėjęs 
prie to, ką darė Lietuvos bankas ir jo

Pargabenti generolo Stasio Raštikio 
palaikai

Lapkričio 19 dieną JAV ir Lie
tuvos susitarimu generolo Stasio 
Raštikio ir jo žmonos palaikai Lie
tuvos kariuomenės 75 metų sukak
ties proga pargabenti į Lietuvą.

Kento Kunigaikštis ragina verslininkus 
aktyviau eiti į Baltijos rinkas

Š. m. lapkričio 1 1 d. Londone, 
Regent viešbutyje įvyko Prekybos 
rūmų BSCC pusmetinis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo šios įtakin
gos komercinės organizacijos na
riai, Britanijos verslininkai. Suva
žiavime taip pat dalyvavo šios or
ganizacijos globėjas Jo Karališkoji 
Didenybė Kento Kunigaikštis. Sa
vo kalboje jis daug dėmesio skyrė 

pavaduotojai. Premjerai V. Černo
myrdinas ir A. Šleževičius pasirašė 
abiejų šalių sutartį dėl palankiausio 
prekybos režimo. Jie savo parašais 
taip pat patvirtino sutartį apie socia
lines garantijas Rusijos karo pensi
ninkams, nuolat gyvenantiems Lie
tuvoje.

Kaip sakė A. Šleževičius brifinge 
spaudos atstovams, aptartos dviejų ša- 
lių ekonominio bendradarbiavimo 
perspektyvos, svarstyti ir numatyti 
darbai dėl žalos, kurią Lietuva patyrė 
po 1940 metų, nustatymo. Be kitų 
klausimų apsvarstyta ir bus sudarytos 
komisijos dėl pasiuntinybių Vilniuje ir 
Maskvoje, dėl jų nuosavybės, taip pat 
atstovybių Paryžiuje ir Romoje, kurios 
iki karo priklausė Lietuvai, o dabar 
yra Rusijos rankose, nuosavybės 
klausimai.

Rusijos premjerą priėmė Lietuvos 
Prezidentas.

valdybos pirmininkas V. Baldišius.
Seimo ekonominių nusikaltimų 

komisijos pirmininkas V. Juškus in
formavo, kad K. Ratkevičius 1991 m. 
rudenį 5 metams už 0,5 proc. metinių 
palūkanų gavo 17 000 rublių kreditą. 
"Lietuvos rytas“ po balsavimo paklau
sė Č. Juršėno ir V. Juškaus, kodėl, ži
nodami apie tai, kad K. Ratkevičius, 
būdamas Lietuvos banko valdybos na
rys. yra gavęs lengvatinį kreditą, jie 
balsavo už jo kandidatūrą. Seimo pir
mininko nuomone, toks K. Ratkevi
čiaus poelgis "nekorektiškas, tačiau 
nieko daugiau". V. Juškus taip pat tei
gė, kad nepritaria tokiai praktikai, tači
au tuo pat metu klausė, ar yra tokių, 
kurie tų kreditų neėmė.

Arkikatedroje įvyko šv. Mišios 
ir atsisveikinimo ritualas.

Palaikai bus palaidoti Kaune, 
Petrašiūnų kapinėse lapkričio 22 
dieną.

Baltijos valstybėms ir ypač savo 
vizitui į šiuos kraštus, įvykusiam 
šių metų pavasarį. Jis paragino bri
tų verslininkus aktyviau eiti į Bal
tijos rinkas, daugiau investuoti 
šiuose kraštuose.

Susitikime dalyvavo Estijos ir 
Latvijos ambasadoriai, Lietuvos 
laikinasis reikalų patikėtinis dr. A. 
Nesavas.
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Protesto akcija sostinėje Iš naujo perskaityti ir suvokti Gedimino laiškai
Lapkričio 16 d. Vilniuje įvyko Lie

tuvos pensininkų ir invalidų socialinės 
apsaugos ir teisių gynimo koordinaci
nės tarybos organizuota protesto akci
ja dėl Vyriausybės vykdomos sociali
nės ir ekonominės politikos. I piketą 
susirinkę keli tūkstančiai pensininkų, 
invalidų ir kitų socialiai remtinų žmo
nių iš Katedros aikštės atėjo prie Sei
mo rūmų. Nemažai plakatų kritikavo 
LDDP, Prezidentą ir Vyriausybę.

Mitingo rezoliucijoje, kurią paža
dėta nusiųsti į Strasbūrą, Europos Ta
rybos žmogaus teisių komisijai, ir į 
Ženevą, Jungtinių Tautų pasaulio aso
ciacijų federacijai, Lietuvos valdžios 
politika, vykdoma pensininkų, invali
dų ir kitų socialiai remtinų asmenų at
žvilgiu, apibūdinta kaip katastrofiška. 
Prašoma atsiųsti tarptautinius eksper
tus. Mitinge nuskambėjo reikalavimas 
surengti pirmalaikius Seimo rinkimus.

Priimta rezoliucija, skirta Preziden
tui, Ministrui pirmininkui ir Seimo 
pirmininkui, joje išdėstyti įvairūs rei
kalavimai.

’’Dešinieji, naudodamiesi pagrįstu 
žmonių nepasitenkinimu dėl ekono
minių sunkumų, metė iššūkį teisėtai 
išrinktai valdžiai. Pranešu, kad iššūkis 
priimtas“, - pareiškė Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas, komentuodamas išva
karėse įvykusią protesto akciją. Jis 
plačiau neaiškino, ką reiškia pasaky
mas "iššūkis priimtas“.

Parama skaudžios netekties 
valandą

Beveik tikra, jog kitais metais pa
laidoti mirusį artimiesiems atsieis pi
giau negu dabar. Seimas priėmė So
cialdemokratų partijos pateiktą įstaty
mo "Dėl paramos mirties atveju“ pro
jektą ir įtraukė jį į artimiausių darbų 
programą, pranešė ELTA.

Socialdemokratai siūlo laidojimo iš
laidoms kompensuoti iš savivaldybių 
lėšų mokėti 1000 litų pašalpas. Jų mo
kėjimo tvarką nustatys Vyriausybė, 
tačiau bet kuriuo atveju kompensacija

Lietuvos paštui - 75
Ta proga Vilniuje įvyko konferen

cija, kurioje prisiminta Lietuvos 
pašto istorija (1918-ųjų lapkričio 16 
d. Vilniuje įsteigta Lietuvos pašto 
valdyba, tų pačių metų gruodžio 27 
d. Vilniuje atidarytas pirmasis Lietu
vos paštas), kalbėta apie nūdienos 
valsybinę įmonę "Lietuvos paštą“. 
Šiandien šioje įmonėje dirba 9100 
darbuotojų, per metus apdorojama 
156 mln. pašto siuntinių, 3,5 mln. 
perlaidų, 83 mln. prenumeruojamų 
spaudos leidinių.

Pasak valstybinės įmonės "Lie
tuvos paštas“ generalinio direktori
aus A. Mitrofanovo, didžiausia bė
da, kad tenka dirbti pagal seną

Konkurso ”XXI amžiaus Vyriausybė“ 
rezultatai

Jie paskelbti lapkričio 14-osios 
vakare Televizijos bokšto kavinėje 
"Paukščių takas“. Beveik prieš metus 
pradėtame konkurse, kurį organizavo 
Lietuvos liberalus jaunimas bei Lie
tuvos jaunimo organizacijų taryba, 
norą dalyvauti pareiškė 140 žmonių. 
Darbus iš 7 pasiūlytų sričių (naciona
linis saugumas, teisinė sistema, eko
nomika, žemės ūkis, švietimas etc.) 
galutiniam vertinimui pristatė 38 da
lyviai. Anot eksministro, vieno iš 
vertinimo komisijos narių, D. Kuolio, 
konkursantų brėžiami valstybės kon
tūrai - gana patrauklūs, siūloma gana 
orginalinių kelių įvairioms proble
moms spręsti. Tačiau, D. Kuolio 
nuomone, konkurso dalyviams pri
trūko valstybinio požiūrio, dažnai bu
vo tenkinamasi siauros srities anali
ze, nesiremta tradicijomis. Todėl nu
galėtojais pripažinti autoriai, kurie į 
problemas žiūrėjo ne ministerijos 
padalinio ar instituto direktoriaus, o 
Vyriausybės nario akimis. Vertinimo 
komisija pagrindinio prizo - 500 do
lerių - nutarė neskirti niekam. Trijų 
darbų autoriams paskirtos antrosios

Piketo metu.
Leono Vasausko nuotr.

Spaudos konferencijoje Seimo 
LDDP frakcijos seniūnas J. Karosas 
minėtos akcijos politinius reikalavi
mus taip pat įvertino kaip norą nuver
sti valdžią.

Kaip Eltai sakė Vyriausybės pata
rėjas sveikatos apsaugos ir socialiniais 
reikalais S. Trilikauskis, Vyriausybė, 
atsižvelgdama į komunalinių ir kitų 
paslaugų pabrangimą, nutarė nuo 
gruodžio 1 d. padidinti valstybės para
mą pensininkams ir invalidams.

turėtų būti išmokama tuojau pat.
Jeigu įstatymas bus priimtas, So

cialdemokratų siūlymu pašalpos būtų 
pradėtos mokėti asmenims, laidoju
siems mirusius po gruodžio 31 dienos.

Šiuo metu pigiausias karstas skir
tingose vietose kainuoja nuo 80 iki 
200 litų. Beveik tiek pat imama už 
duobės iškasimą.

Pastaraisiais metais Lietuvoje 
miršta vidutiniškai apie 35 tūkstančių 
žmonių.

technologijos modelį. Kai kurių už
sienio šalių dėka pavyko parengti 
nacionalinio pašto vystymosi stra
tegiją. Joje daug dėmesio skiriama 
tam, kaip pagreitinti koresponden
cijos pristatymą Lietuvoje. A. Mit
rofanovas sakė, kad per devynis šių 
metų mėnesius "Lietuvos pašto“ 
pajamos sudarė 24 mln. 286 tūkst. 
litų. Didžiausias pelnas - pašto per
laidos ir komercinė veikla (prekyba 
cigaretėmis, kramtomąja guma ir t. 
t.). Pastaraisiais mėnesiais suma
žėjo pensijų į namus pristatymo pa
slaugos ir net 20,5 proc. - periodi
nių leidinių išnešiojimo klientams į 
namus.

vietos ir po 350 dolerių, aštuoni auto
riai įvertinti trečiosiomis premijomis 
- po 200 dolerių. Kitus konkurso da
lyvius galerija "Langas“ apdovanojo 
grafikos darbais, turistinės firmos 
paskyrė vienam kitam finalininkui 
keliones į užsienį. Kai kurios renginį 
rėmusios firmos panoro priimti į dar
bą keletą laureatų, siūlydamos me
nedžerių vietas. "Spindulio“ leidykla 
nutarė išleisti knygelę, kurioje bus 
konkursantų darbai. Ypatingo dabar
tinių politikų dėmesio jaunieji refor
matoriai kol kas nesulaukė.

Nepaisant konkurso pavadinimo, 
simbolinė XXI amžiaus Vyriausybė 
nebuvo sudaryta. Pasak organizatorių, 
siekta visai kitokio tikslo - skatinti jau
nus žmones domėtis politika, suteikti 
jiems progą atskleisti savo sugebėji
mus, ieškoti naujų talentų, kurie atei
tyje galėtų tapti politikos avangardu.

"Šešėlinės jaunimo Vyriausybės“, 
egzistuojančios jau nuo rugpjūčio pa
baigos, nariai konkurse nedalyvavo, 
nes, anot jaunųjų konservatorių, jų 
atskirai nepakvietę.

Erika Umbrasaitė

Pastaruoju metu vis dažniau prisi
menami Lietuvos Didžiojo kunigaikš
čio Gedimino laiškai, rašyti 1323 me
tais ir kviečiantys į Lietuvą amatinin
kus ir pirklius, kuriems buvo žadama 
įvairių privilegijų, savo verslui plėtoti 
palankių sąlygų. Prisimenami todėl, 
kad šiuo laiku ypač aktuali tampa atvi
ros Lietuvos idėja, kuri tokia ryški Ge
dimino laiškuose. Gal kaip tik todėl 
Lietuvių literatūros ir tautosakos insti
tutas, jau ne pirmi metai rengiantis Se
nosios literatūros seminarus, šį sykį 
pakvietė krūvon literatus ir istorikus ir 
pasiūlė dar kartą iš naujo perskaityti 
tris Gedimino laiškus, rašytus 1323 
metų gegužės 26 dieną. I kvietimą at
siliepė patys tikriausi istorikai, besigi
linantys į Lietuvos valstybės ištakas - 
Rasa Mažeikaitė iš Kanados ir Ste
phen Rowell iš Didžiosios Britanijos,

Prie Žemaičių plento, tik 15 kilo
metrų į vakarus nuo Raseinių, įsikūręs 
jaukus miestelis - Viduklė, ilgus me
tus traukusi sustoti kiekvieną pakelei
vį burnoje tirpstančiais koldūnais. Tie
sa, naujoji Kauno-Klaipėdos automa
gistralė Viduklę aplenkė, tačiau kartą 
pelnyta šlovė neišblėso. Tik dabar Vi
duklę labiau garsina taurios širdies ga
nytojas, kunigas Viktoras Aukštakal
nis, bene vienas iš pirmųjų Lietuvoje 
ėmęs kurti parapijos vaikų šeimynas, 
kuriose dabar auga dvidešimt penki 
vaikai. Kilnų kunigo sumanymą ma
terialiai parėmė Amerikos lietuviai 
Emilis ir Julija Sinkiai, nupirkę šeimy
nai mūrinį dviejų aukštų namą. Ko 
gero, tiems kunigo Viktoro Aukšta
kalnio globojamiems vaikams iškil
mės, skirtos Viduklės 740-osioms me
tinėms paminėti, buvo pati didžiausia 
šventė. Jie ėjo iškilmingoje procesijoje 
į piliakalnį, kur,buvo pašventintas tau
todailininko Juozo Grabausko sukur
tas koplytstulpis, jie meldėsi Viduklės

SIEIPTYNUOS ©HIENOS
Kas bus genocido tyrimo 

centro vadovu?
Seimas numato svarstyti Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro nuostatus bei paskirti 
šio centro vadovą. Dėl to visuomenė
je yra skirtingų nuomonių.

"Lietuvos aidas“ 11 17 paskelbė 
Lietuvos genocido archyvų priežiū
ros visuomeninio komiteto narių (B. 
Gajausko, kun. R. Grigo, E. Ignatavi
čiaus, J. Juzeliūno ir kitų) pareiški
mą, kuriame rašoma:“ 1993 m. liepos 
16 d. ilgo svarstymo ir derinimo 
bendru sutarimu buvo priimtas gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyri
mo centro įstatymas ir Lietuvos Res
publikos Seimo nutarimas dėl šio įs
tatymo įgyvendinimo tvarkos (Nr. 1- 
243). To nutarimo 6 straipsnyje pasa
kyta, kad Centro nuostatai ir vadovo 
kandidatūra turi būti suderinti su Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių są
junga, Lietuvos politinių kalinių są
junga.

Vykdydamos šį nutarimą, Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių są
jungos, remdamosi Lietuvos istorijos 
institucijų rekomendacijomis, yra 
pasiūliusios Vyriausybei skirti Lietu
vos gyventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centro direktoriumi jau ke
lis kvalifikuotus archyvų tyrimo spe
cialistus: humanitarinių mokslų dak
tarus R. Batūrą, N. Kitkauską (nacio
nalinės premijos laureatą), D. Jagele- 
vičių. J. Matusevičių, istorikus A. 
Kašėtą, N. Gaškaitę. Kai kurioms šių 
kandidatūrų jau buvo gautas prelimi
narus Vyriausybės pritarimas. Visi 
šie nusipelnę, visuomenei gerai žino
mi mokslininkai LDDP frakcijai bu
vo nepriimtini. Savavališkai nuspręs
ta paskirti Centro direktoriumi savo 
patikėtinį - geologą V. Skuodį, netu
rintį jokių tam darbui reikalingų žinių 
ir politinių kalinių bei tremtinių są
jungų pasitikėjimo. Pastangos geno
cido ir rezistencijos archyvų tyrimą 

taip pat būrys specialistų iš Klaipėdos 
ir Vilniaus.

Monografijos "Gediminas“ auto
rius Alvydas Nikžentaitis kalbėjo, jog 
kol kas mums žinomi tik aštuoni laiš
kų nuorašai. Tik nuorašai. Originalų 
nerasta. Taigi ir tyrinėtojai, gavę nuo
rašus iš Vokietijos archyvų, verčia 
juos į lietuvių kalbą, lygina tekstus, 
frazes, atskirus žodžius, mėgina at
skleisti tikrąją Gedimino laiškų pras
mę. Pasak istoriko A. Nikžentaičio, tai 
ne šiaip amatininkų ir pirklių kvieti
mas, tai savarankiškos politikos ir dip
lomatijos išraiška. Kaip tik diplomati
jos išraiška verčia mus tuos laiškus 
perskaityti tarsi iš naujo, įvertinti juos 
tiek literatūros tyrinėtojo, tiek istoriko 
akimis, kad suvoktume, kokia iš tiesų 
buvo tų laiškų prasmė.

Pasak Kanados lietuvių muziejaus 

Viduklei - 740 metų
bažnyčioje už gyvus ir mirusius šio 
krašto žmones, pagaliau namuose juos 
aplankė su dovanomis patsai Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius.

O tuo tarpu suaugusieji kad ir šal
tuose kultūros namuose kalbėjo apie 
garbingą Viduklės praeitį. Juk iš tiesų 
nedaug Lietuvoje esama vietų, kurios 
būtų minimos 740 metų senumo kro
nikose. Viduklė nuolatos traukė kry
žiuočius, tad ir 1393 metų karo žygių į 
Žemaitiją aprašymuose aptinkamas 
Viduklės vardas. Jį mini ir imperato
riaus Maksimiliano I diplomatas Sieg- 
mundas von Herberšteinas, 1517 ir 
1526 metais per Lietuvą darbo reika
lais keliavęs į Maskvą. Būdamas pui
kus istorikas ir įžvalgus keliautojas, jis 
surinko nemažai įdomios medžiagos 
ir 1549 metais lotynų kalba išleido 
knygą, kurioje gausu žinių apie Lietu
vą, jos gamtą ir žmones. Čia pat patei
kiama piešinių, žemėlapių. įdomu ir 
šiandien paskaityti diplomato įspū

perduoti į nekvalifikuoto žmogaus 
rankas yra pasityčiojimas iš šio svar
baus darbo ir iš pačių archyvų. Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos pa
reiškė griežtą protestą, kad teikiant 
nesuderintą kandidatą šiurkščiai lau
žomas Seimo liepos 16 d. nutarimas“.

"Vakarinės naujienos“ 11 15 pa
skelbė informaciją apie Lietuvos vals
tybinių archyvų generalinio direkto
riaus G. Ilgūno spaudos konferenciją 
Seimo rūmuose. "Jis apgailestavo, kad 
suderinti vieną ar kitą Genocido tyri
mo centro vadovo kandidatūrą su vi
somis politinių kalinių ir tremtinių bei 
tautinių mažumų, nukentėjusių nuo 
genocido, organizacijomis neįmano
ma, ir pripažino, kad įsiklausyti į jų 
nuomonę reikia. G. Ilgūnas žurnalis
tams pasakė nežinąs, kodėl Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga prieštarau
ja V. Skuodžio kandidatūrai. Jis sakė, 
kad sunku suabejoti docento V. Skuo
džio pilietine pozicija, ir priminė, kad 
už savo politines pažiūras jis 1980 me
tais buvo įkalintas, o po to ištremtas“.

Marijampolėje jau 9 
žmones atsisakė pilietybės

Apie tai rašo ’’Lietuvos rytas“ 11 17, 
primindamas, kad Marijampolė yra 
lietuviškiausias miestas šalyje (pagal 
paskutinio surašymo duomenis, gyve
na 98 proc. lietuvių).

Miesto pilietybės reikalų komisijos 
pirmininkė, civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėja R. Grigienė sakė, kad 
šiemet jau svarstyti 9 marijampolie
čių, norinčių atsisakyti Lietuvos Res
publikos pilietybės, pareiškimai, ir 18 
pareiškimų dėl pilietybės suteikimo.

Miesto meras yra pasirašęs potvar
kius dėl leidimo atsisakyti pilietybės 
visiems, kurie kreipėsi. Šeši žmonės 
jau sulaukė Prezidento dekreto ir jos 
neteko. O Lietuvos Respublikos pilie
tybė suteikta tik vienam marijampo
liečiui.

Komisijos pirmininkė sakė, kad 

archyvų direktorės Rasos Mažeikaitės, 
šiandien jau niekas neabejoja, kad tie 
laiškai buvo parašyti Gedimino dvare. 
Ir ne taip svarbu, kiek jų buvo ir kiek 
amatininkų atsiliepė. Svarbu, kad paža
do tvirtai laikytasi: Vilniaus pirkliai ga
lėjo laisvai prekiauti visoje Lietuvoje, 
jiems nereikėjo mokėti kelių, tiltų ir 
brastų mokesčių. Negana to, žinoma, 
jog Gedimino laikų Vilnius buvo ka
talikybės ir stačiatikybės kryžkelė. Čia 
rado vietos sau ir dominikonai, ir pran
ciškonai. Manoma, jog Gedimino dip
lomatinės veiklos dėka garsas apie Lie
tuvos sostinę pasiekė ne tik Vokietijos 
miestus, bet ir tolimąjį Avignoną, kur 
tais laikais buvo popiežiaus rezidencija.

Visa seminaro medžiaga bus sudė
ta į vieną knygą "Lietuvos metraščiai 
ir kunigaikščių laiškai“ ir išleista.

Salomėja Čičiškina

džius, patirtus Viduklės valsčiuje. 
"Paprasti žmonės gyvena mažose, že
mose, pailgose trobose, kuriose vaka
rais ir rytais vidury aslos kūrenama 
ugnis, - rašė von Herberšteinas. - Vir
šum ugnies kabo kaminas, susuktas iš 
medžio žievės ir apkrėstas moliu. To
se pačiose trobose, kuriose patys gy
vena, laikomi ir gyvuliai“...

Suprantama, šiandien istorikai kal
bėjo ne apie dūmines pirkias, o apie 
šlovingas žemaičių kovas su kryžiuo
čiais, parapinę mokyklą, įkurtą tais 
pačiais metais kaip ir Vilniaus univer
sitetas, garbius šios žemės žmones - 
Nepriklausomos Lietuvos kūrėją My
kolą Šleževičių, Everesto nugalėtoją 
Vladą Vitkauską ir daug daug kitų, 
darbščių ir atsidavusių gimtinei brolių 
ir sesių, kurie šventės dieną visi buvo 
kartu. Kartu prie piliakalnio, kartu 
bažnyčioje, kur skambėjo Petro Bin
gelio choro giedamos giesmės, kur 
buvo pašventinta Viduklės vėliava.

Salomėja Čičiškina

dauguma pilietybės atsisakiusiųjų - 
rusų karininkai ir jų žmonos. Sutvar
kę butų nuosavybės, investicinių če
kių ir kitus turto reikalus, jie nepasi
lieka Lietuvoje. O su tais, kurie lieka, 
būna ir kuriozų: vienas, norėjęs gauti 
pilietybę, per lietuvių kalbos patikri
nimą tapo "kurčias“, bet tik lietuviš
kiems klausimams, ir puikiai girdė
davo rusiškus. Sunkiai sekasi gauti 
Lietuvos pilietybę ir čigonams. Nors 
jų kelios kartos gyvena mūsų šalyje - 
jie dažnai neturi jokių tai įrodančių 
dokumentų.

I tėvynę - su antrankiais
"Vakar Austrijos žandarmerijos polici
ninkai j Lietuvą atlydėjo 23 metus 
einantį uteniški V. Mačj ir perdavė jį 
Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro 
inspektoriams“, pranešė "Respublika“ 
11 13.

Vilniaus aerouoste V. Mačio lau
kė ir Utenos policininkai, ieškoję 
bėglio nuo praėjusių metų vasaros, 
kai jis šūviais iš medžioklinio šautu
vo sužeidė du žmones ir pabėgo į už
sienį. Pasak teisėtvarkos pareigūnų, 
V. Mačys buvo Utenos rajone veiku
sios nusikaltėlių gaujos narys. V. 
Mačio sėbrai jau senokai uždaryti į 
daboklę. Ši gauja plėšikavo, vogė, 
grobė automobilius. Yra žinių, kad 
jie padarė nusikaltimų Kaliningrade 
ir Sankt Peterburge.

Tame pačiame numeryje "Res
publika“ pranešė, kad Danijoje iš ka
lėjimo paleistas V. Dubauskas, irgi 
sulaikytas Lietuvos teisėsaugos ins
titucijų prašymu, tikėtasi, kad jis bus 
išduotas Lietuvai. Tokį sprendimą 
Danijos teisingumo ministerija pri
ėmusi todėl, jog Lietuvos vidaus rei
kalų rhinisterijos tardytojai pateikė 
nepakankamai informacijos, įrodan
čios, kad V. Dubauskas tikrai pabėgo 
iš Lietuvos pagrobęs iš įvairių Lietu
vos bankų, firmų ir privačių žmonių 
apie pusantro milijono USD. Kai ku
rie šaltiniai teigia, kad vidaus reikalų 
ministerijos darbuotojai nesugebėjo 
išsiųsti į Daniją bylos medžiagos 
angliško vertimo.
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’’Pučiu savo auksaburni lumzdelį“
Mintys prieš Stasio Santvaros poezijos vakarą

Buvo pats vidurvasaris. 1944 metų 
liepos pradžia. Iš Rytų dundėjo grės
minga kanonada, Vakaruose, virš Ryt
prūsių kasnakt kabodavo rūkstančios 
lempos ir "Kukurūznikais“ skraidan
čios moterys rankomis į bauerių kie
mus, geležinkelio stotis, miestus ir 
miestelius svaidė nedideles, bet mirtį 
nešančias bombas. Karo viesulas, ne
seniai niokojęs Rusijos ir Ukrainos 
platybes, nesulaikomai veržėsi į Vaka
rus. Vienas okupantas traukėsi, kitas 
ėjo į Lietuvą.

Kauno Jaunojo dramos teatro akto
riai tik ką grįžo iš gastrolių po neramų 
- šaudantį ir sproginėjantį - Vilniaus 
kraštą ir prislėgti vaikščiojo po buvusį 
"Metropoliteną“, kur tuo metu vaidi
no.

Skelbimas kvietė visus į antrojo 
aukšto fojė pasitarti, o gal ir atsisvei
kinti. Po skelbimu juodavo grakštus 
teatro direktoriaus Stasio Santvaro 
parašas.

Susirinkome, deja, ne visi. Kai 
kurie aktoriai (V. Čaikauskas, V. Bur- 
kys ir dar keletas) buvo hitlerininkų 
pasigauti ir įjungti į vermachtą. Kitus - 
tarp jų H. Vancevičių, P. Dailidą, 
mane ir dar kai kuriuos - mūsų mie
lam ir veikliam direktoriui pavyko iš
gelbėti: parūpinti vadinamuosius UK. 
Nepamenu dabar, kaip iššifruoti tas 
dvi raides, žinau tik, kad pakišus jo
mis žymėtą popierėlį dažnai teatrą 
užgriūvantiems ir po miestą žirklio- 
jantiems žandarams, šie, nors ir labai 
raukydamiesi, murmteldavo ”gut“, dar 
pridėdavo "los“ ir mes dumdavome 
nuo jų kiek kojos neša. Tie popierėliai 
liudydavo, kad mes... kol kas netinka
me vermachtui.

Mūsų direktorius atėjo į susirinki
mą, kaip paprastai pasitempęs, ele
gantiškas. Tik šį kartą jis nejuokavo, 
netgi nesišypsojo, o buvo rimtas ir su
sirūpinęs.

- Mieli kolegos, brangūs mano vai
kai, - rodos, taip į mus kreipėsi S. 
Santvaras. - Neaiškinsiu jums, kas 
vyksta, patys matote. Patarti jums 
nieko negaliu. Elkitės, kaip išmanote, 
kaip liepia širdis ir sąžinė. Jei galite, 
nepalikite Tėvynės.

Girdėjosi, kaip šliurptelėjo mūsų 
moterys, vyrai taip pat nosinių graibs
tėsi.

- Eikite dabar buhalterijon, - tęsė 
jis, - pasiimkite pinigus už gastroles, 
atostogas, dar algą už kelis mėnesius 

pirmyn išrūpinau... Atleiskite, bet tai 
viskas, ką aš galiu.

Mūsų ramus ir didingas direkto
rius, matėm, irgi netoli ašarų. Nors 
apie save jis nieko nesakė. Kalbėjo jis, 
turbūt, ilgiau, bet įsiminiau tik šita.

Skirstėmės pašiurpę, liūdni, be ūpo 
ėjome į buhalteriją, kur berods, "mūsų 
Bubka“ (taip mes vadinome savo 
kasininkę poeto Kazio Binkio įdukrą 
Ireną Nacevičiūtę) krovė prieš mus 
niekingų ostmarkių šūsnis. Kalbėjo
mės nedaug, rūpėjo kas kita.

Tą popietę daugelis mūsų išsisky
rėme ilgiems dešimtmečiams, o su 
kai kuriais ir amžinai. Liko tik nuo
trauka, kurioje šalia direktoriaus dar 
sėdi ir Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė 
(dailininko Žibunto mama) ir Birutė 
Pūkelevičiūtė, Nelė Venclauskaitė ir 
Elena Dauguvietytė, mūsų prima Zita 
Kėvalaitytė ir Kostas Ostrauskas 
(dabar žymus dramaturgas), Vladas 
Dargis ir Algirdas Kurauskas. Dau
gelis jų jau niekados nepateks į vieną 
nuotrauką nei su Kaziu Jurašūnu, nei 
su Stasiu Čaikausku, su Baliu Bor- 
chertu ir Stasiu Vasaičiu, su Juozu 
Katele ir Petru Dailida, su Alfonsu 
Zauka ir Julija Dvarionaite. Kiti susi
tiks po daugelio metų, išvaikščioję 
tolimus kelius, gyvenę skirtingus 
gyvenimus, ne kartą keitę darbus ir 
profesijas. Nebebus tarp susitikusių 
gyvųjų mielo mūsų direktoriaus Sta
sio Santvaro.

Mes jau buvome spėję pamilti 
savo direktorių. Direktoriauti S. 
Santvaras atėjo sunkiu teatrui metu. 
Aktoriams jau buvo ligi gyvo kaulo 
įsiėdę vaidinti paukščius ir žvėre
lius, šokti vabalus ir grybus: jie troš
ko gyventi scenoje žmogaus gyveni
mą, mylėti, sielvartauti, kankintis, 
bučiuotis. Ir apskritai teatras duso ne 
tik nuo sunkaus hitlerinės okupaci
jos oro, bet ir kūrybiškai, galima 
sakyti, vegetavo. Ir šeimininko tikro 
neturėjo.

Mums, žinoma, itin imponavo, 
kad mūsų direktorius žinomas daini
ninkas, operos solistas, o svarbiausia 
- poetas, bene trijų poezijos knygų, 
pjesių autorius. Mes visi buvome 
girdėję jį operos scenoje, puolėme 
skaityti jo poeziją.

Berods, "Pirmojo dešimtmečio“ 
almanache buvau užtikęs S. Santvaro 
eilėraštį "Vakare“, kurio vieną posmą 
atsimenu lig šiol.

Baisus tas tuščias vakaras
Be jokių žiburių.
Kur eiti, kai visi namai išvaikščioti, 
Kur pasidėt, kad nieko neturiu.
Ėmęs vadovauti teatrui, S. Sant

varas pirmiausia susirūpino jo profe
sionalumu - teatro kolektyvas buvo la
bai margas: kas buvo vaidinęs profe
sionalioj scenoj, kas mėgėjų, bet dau
giausia buvo konkurso metu surinktų 
vakarykščių gimnazistų, studentų ir 
šiaip gabių, bet žalių jaunuolių. Dau
guma iš jų, užtikrinu, ligi pamišimo 
mylėjo teatrą.

Teatrą pradėjo globoti Kauno 
miesto savivaldybė, jis buvo pavadin
tas Jaunuoju dramos teatru.

Prie teatro veikusi dramos studija 
buvo sustiprinta naujais patyrusiais 
dėstytojais. Todėl savo mokytojais ga
liu laikyti ne tik Kazį Jurašūną ir Stasį 
Čaikauską, bet ir Stasį Pilką ir Stasį 
Petraitį, Joną Švedą, Klemensą 
Griauzdę ar Viktorą Kuprevičių, Bro
nių Kelbauską. Pats direktorius pradė
jo mums dėstyti sceninę kalbą ir tartį. 
Lig šiolei girdžiu jo melodingai bei 
canto tariama priegaidės.

Ypač daug dėmesio imta skirti 
teatro repertuarui. Ligi tol jis buvo 
labai atsitiktinis ir silpnas. Tuo tikslu 
literatūrinės dalies vedėju į teatrą buvo 
pakviestas Jurgis Jankus, tada plačiai 
žinomų romanų "Egzaminai“ ir "Be 
krantų“ autorius. Šis ypač rūpinosi 
originaliu repertuaru: tą pavasarį Jau
nasis dramos teatras pastatė S. Būda
vo pjesę "Laukų berniukas“, kur svar
biausius vaidmenis kūrė H. Vancevi
čius ir šių eilučių autorius. O netrukus 
susijaudinę ir dėkingi klausėmės 
paties J. Jankaus dramos "Audronės“, 
parašytos, jeigu neklystu, specialiai 

Birutei Pūkelevičiūtei, į dideles aukš
tumas iškopusiai po S. Čaikausko pas
tatytos G. Hauptmano "Hanelės“. Jos 
suvaidinta Flanelė, kaip ir visas spek
taklis, buvo žymus to meto teatrinis 
įvykis, pasiektas, berods, jau S. Sant
varų! direktoriaujant. Buvome girdėję 
ir paties S. Santvaro pažadą parašyti 
mums kažką panašaus į "Žvejus“ ir 
"Kaimynus“, Juozo Monkaus-Monke- 
vičiaus ir Petro Kubertavičiaus pasta
tytus Didžiojo teatro (taip tuo metu 
buvo vadinamas mūsų scenos vetera
nas) scenoje. Prisimenu puikius šių 
pjesių vaidintojus P. Kubertavičių, A. 
Vainiūnaitę, J. Laucių, B. Kurmytę, 
K. Gandrimą. Beje, kiek pamenu, kri
tika "Kaimynų“ autoriui nebuvo tokia 
palanki kaip žiūrovai. Sklido kalbos, 
kad mūsų direktorius ir aktorių rimtų 
ketina kviestis.

Būtent dėl to dalis aktorių ne juo
kais sunerimo. Ypač tie, atėję čia kone 
iš gatvės, iš gimnazijos suolo, neuostę 
jokių teatrinių mokslų, patekę į sceną 
konkursų būdu. Tarp tokių buvau ir 
aš: visas mano mokslas - trys klasės 
gimnazijos. Buvau, tiesa, suvaidinęs 
keletą žymesnių vaidmenų, net kri
tikos (berods, J. Žlabio-Žengės) buvau 
palankiai įvertintas, bet vis dėl to lau
kiau, kad vienas pirmųjų būsiu iš
kviestas į direktoriaus kabinetą ir man 
bus pasiūlyta ieškoti kito darbo. Įvyko 
tik viena: aš iš tikrųjų vienas pirmųjų 
buvau pakviestas "ant kilimo“ (buvau 
jauniausias amžiumi), bet pokalbis su 
direktoriumi išėjo visai malonus ir ne
tikėtas. Pagyręs mane už kai kuriuos 
vaidmenis, už tai, kad stropiai lankau 
studijines pamokas, jis visai rimtai 
ėmė manęs teirautis, kaip, mano nuo
mone, būtų galima pagerinti teatro 
darbą, kokius veikalus siūlyčiau 
įtraukti į repertuarą (prisipažino, kad 
žinąs apie kai kuriuos mano literatū
rinius bandymus), paklausė, kaip vyk
sta darbas su "Kalnų berniuku“ (tada 
mudu su E. Dauguvietyte įsceniza- 
vome J. Siebe apysaką). Pasiteiravęs, 
kaip tvarkau buitį, padrąsino, paguo
dė, paskatino nemesti ir poezijos, 
kurią tada seniai buvau pamiršęs. Ir 
nepamenu, kad iš teatro būtų atleistas 
bent vienas aktorius.

O tą karštą vidurvasarį viskas griu
vo, vertėsi aukštyn kojomis, planai ir 
svajonės skriejo į tolimą ir gana ūka
notą ateitį. Kaupėsi didžiulės abejonės 
ir baimė. Kitą rytą, susigrūdęs ost

markes į palaikio švarkelio kišenes, 
pėsčias išėjau Marijampolės link, vil
damasis pakeliui aplankyti klasės 
draugą Kostą Kubilinską, kuris, 
parašęs daugybę antitarybinių eilėraš
čių, negalėjo ramiai jaustis savo Gi
žuose.

Kai po ketverto mėnesių, frontui 
nusiritus į Vakarus, grįžau į Kauną, 
mielojo direktoriaus neberadau. Kaip 
ir daugelio kitų savo kolegų. Jie 
pasirinko sunkų ir sudėtingą tremtinio 
ir emigranto kelią.

Bene 1948 metais, kažkas, grįžda
mas iš Vakarų, parvežė man ir tris 
Vokietijoje išleistas knygas. Tarp jų 
buvo ir S. Santvaro "Laivai nulaužtom 
burėm“. Dėl tų knygų teko patirti 
nemalonumų, bet jos paliudijo, kad 
mūsų direktorius gyvas, kad jis kuria. 
Aktoriaus įprotis tada ilgam įrašė į 
mano atmintį vieno eilėraščio kas pos
mas pasikartojančią eilutę:

Niekad neišlėksi tu iš nerimo 
padangių drumzlinų.

Bet laikas bėgo. Tėvynė pamažu 
apsivalė nuo karo drumzlių, likusieji 
dirbo tai Lietuvai, kuri buvo. Girdė
jom, jog ir pasitraukusieji nesudėjo nė 
valandėlei rankų, kad savo žodžiu ar 
darbu padėtų nelaisvėn patekusiai 
Lietuvai.

Ar ne 1947 metais išgirdome, kad 
Vokietijoje atkurta Lietuvos rašytojų 
draugija, kuriai vadovauja S. Santva
ras. Jis vadovavo jai iki 1951 metų, 
kada jos centras buvo perkeltas į JAV. 
Prie trijų Lietuvoje išleistų poezijos 
knygų S. Santvaras pridėjo dar ketu
rias, kurių paskutinė "Buvimo pėdsa
kai“ buvo išleista Bostone 1983 me
tais poeto žmonos Alės Valiukaitės- 
Santvarienės rūpesčiu.

O po metų dalis S. Santvaro poezi
jos grįžo į Lietuvą: "Vaga“ išleido V. 
Kazakevičiaus parengtą ir V. Kubi
liaus įvadu palydėtą poezijos rinktinę 
"Lyrika“. O netrukus sužinojome, kad- 
už šią knygą autorius savo tėvynainių 
buvo "apdovanotas“ raudonu kaspinu 
perrišta raudona... plyta. Už bendravi
mą su "raudonąja“ Lietuva. Ta plyta, 
pasak S. Santvaro, sukėlusi jam gra
žaus juoko. Ir kartu parodžiusi, kaip 
sunku lietuviams nesipešti, nepavydu
liauti, nevaidinti tariamų patriotų. Dar 
anksčiau, ar ne 1968 metais, S. Sant
varas rašė savo senam bičiuliui A.

Nukelta į 6 p s!.

Kunigo metai Alytuje
"Ant dailaus Šešupės kranto prie 

Kalvarijos miesto, nežymiam Zapoli- 
mų kaime 1918 m. spalio 11 d. Anta
no ir Kotrynos Gavėnų šeimoj su
krykštė paskutinysis iš aštuonių vaikų. 
Ir tuoj buvo pakrikštytas Kalvarijos 
parapijos bažnyčioj Pranciškaus var
du“, - taip prasideda kukli knygutė, 
skirta kunigo Prano Gavėno 75 metų 
amžiaus ir 45 metų kunigystės su
kaktims paminėti. Ją išleido Alytaus 
Angelų sargų bažnyčios religinės 
bendruomenės leidykla, o paties kuni
go knygų - tai jau ištisas sąrašas.

Dar jaunystėje Perosos miestelyje 
Italijoje saleziečių centro viršininkai 
ragino, kad "lietuviai turi pasiruošti 
savo misijai Lietuvoje“. Tada dar nie
kas nežinojo, kad tik paskutinįjį šio

amžiaus dešimtmetį kun. Gavėnas 
galės grįžti į Tėvynę. O grįžęs dirba 
Alytuje, ruošia spaudai savo knygas, 
visus metus "Alytaus naujienų“ laik
raštyje spausdino "Sekmadienio pa
šnekesius"; dalyvauja įvairiuose ren
giniuose, daug bendrauja su miesto 
žmonėmis. Dievui laiminant, norėtų 
pravesti naujosios evangelizacijos 
dvasioje Kunigo metus.

Spalio mėnesį Alytaus kraštotyros 
muziejuje ne vienam lankytojui už
gniauždavo kvapą kunigo, rašytojo, 
žurnalisto darbų gausa. Juk gyvenda
mi už geležinės uždangos, net nežino
jome apie jo atkaklų siekimą ir 
ruošimąsi grįžti.

Laima Stankevičiūtė

Maloniai kviečiame į
kunigaikščio Mikalojaus

Kristupo kabbilos jĮašlaitėlio 
rūpesčiu išleisto

Hietubos 319 iriosios Kunigaikštystės
žemėlapio 380 metų 

sufcahtubių minėjimą,

Etninės normos Lietuvoje ir 
Didžiojoje Britanijoje

Lietuvoje viešėjo Didžiosios 
Britanijos stebėtojų ir klausytojų 
asociacijos pirmininkas Graham 
Stevens. I mūsų šalį jis atvyko Vil
niaus miesto tarybos ir jos etikos 
komisijos kvietimu.

Svečio vadovaujama organizaci
ja stebi, kaip Didžiosios Britanijos 
masinės informacijos priemonės 
laikosi etninių normų. Asociacija 
įvairiomis formomis protestuoja 
prieš pornografijos, narkomanijos, 
alkoholizmo, kitų negerovių popu
liarinimą spaudoje, per televiziją ar

radiją. Ji teikia savo pasiūlymus, 
kaip reikėtų tobulinti šias gyveni
mo sritis reglamentuojančius įstaty
mus.

Sostinės savivaldybės salėje 
įvyko Graham Stevens susitikimas 
su Lietuvių tautininkų sąjungos, 
Vydūno draugijos, Valančiaus blai- 
vystės sąjūdžio, kitų organizacijų 
atstovais, žurnalistais.

Svečias pasidalino darbo patirti
mi su Biblijos draugijos, Kultūros 
fondo, kitų susivienijimų nariais.

ELTA

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

Pradžia 10 vai.

Jeigu norėtumėte skaityti pranešimą, prašome pranešti apie tai iki š. m. lapkričio 30 d. adresu: 
Valstybinė geodezijos tarnyba, 
Ukmergės 41, 2600 Vilnius.
Tel. pasiteiravimui: 351 120, 353 701,354 629.
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Dieveniškės 1993 metais: istorija, dabartis, žmonės
Šiais metais su grupe Vilniaus pedagoginio universiteto studentų istorikų 

teko nemažai laiko praleisti Šalčininkų rajone, Dieveniškėse. Tai labiausiai į 
pietryčius nutolęs Lietuvos valstybės miestelis. Buvau ir prie jo esančiuose 
kaimuose, kalbėjausi su įvairiais žmonėmis. Tikiuosi, ”EL" skaitytojams bus 
įdomu paskaityti įspūdžius iš Dieveniškių.

Pilietiškumo problema
Praeities skriaudų patyrimas, įvai

rių valdžių ir organizacijų savivaliavi
mas, teroro plykstelėjimai, dvasinis, 
kalbinis kultūrinis, ekonominis prie
vartavimas įspaudė Dieveniškių kraš
to žmonių sąmonėje baimės, netikėji
mo ateitimi, visuomeninio abejingu
mo jausmus. Ilgą laiką čia netgi tauty
bė ir pavardė buvo kaitaliojama pagal 
valdininkų ir raštvedžių įnorius. Tad 
dar ir dabar neretai po tam tikro laiko 
vyras ir žmona pastebi, jog pagal 
pasuose įrašytas pavardes jie nėra 
vienoje šeimoje... O ką bekalbėti apie 
pilietiškumo sąvoką? Juk anot Dieve
niškių apylinkių giliau mąstančių lie
tuvių, "čia Lietuva buvo tik prie vo
kiečių“ (t. y. 1942-1944 m., kuomet 
nacių pareigūnai, kaitaliodami Ost- 
landui priklausančios Lietuvos gene
ralinės srities ribas, 1942 m. sausio 15 
d. Dieveniškių valsčių vėl grąžino 
lietuvių savivaldai). Vokietmečio 
paskutinį pusmetį Dieveniškių vals
čiaus lietuviams ir gyventojams, save 
neabejotinai priskiriantiems gudams 
(baltarusiams), gyvenimą, švelniai 
tariant, apkartino Armija krajova, 
kurios vadovai Vilniaus krašte tikėjosi 
apgauti ir vokiečius, ir sovietus (jiems 
atstovavo partizaninės grupės), o lietu
viams ir gudams - dar įvaryti ir bai
mės. Už atrastą troboje Vyties ženklą, 
lietuvišką knygą, prakalbus lietuviškai 
buvo galima visam gyvenimui likti 
invalidu ir netgi prarasti gyvybę...

Prosovietinės savivaldos, kuri pre
tendavo į autonomiją, ramsčiais buvo 
partinė nomenklatūra ir kolūkinė 
biurokratija. Jos viršūnėlė turėjo be
veik daugiau teisių už viduramžių feo
dalus. Vietinių žmonių tas slogus 
laikotarpis tiesiog vadinamas "Vysoc
kio laikais“ (Vysockis - promask- 
vietiškos kompartijos veikėjas, buvusi 
komunistų galva Šalčininkų rajone). 
Sovietinė era baigėsi tik 1991 m. 
rugpjūčio mėnesį, po pučo Rusijoje 
žlugimo. Ar sugrįžo po to Lietuva į 
Dieveniškes? Žmonių nusivylimas dėl 
sunkios ekonominės padėties ir skur
do, priklausymas nuo bendrovių, į 
kurias persikūnijo buvę kolūkiai.

Per 700 rezistentų prisiminė praeitį, kalbėjo apie nūdieną
Daugiau kaip dešimt metų Lietu

voje vyko aktyvi partizaninė kova 
prieš raudonuosius okupantus. Parti
zanai žmonių buvo vadinami švelniais 
vardais: žaliukais, miško broliais, lais
vės gynėjais ir pan. Juos palaikė apie 
80 proc. Lietuvos gyventojų. Veltui 
sovietiniai propagandistai įrodinėjo, 
kad partizanai - tai buvusių fabrikantų, 
dvarininkų, stambių ūkininkų vaikai. 
Tai netiesa. Surinkta medžiaga įrodo, 
kad partizanų gretose daugiausia ko
vojo jaunuoliai, nepanorėję kraujo lie
ti už bolševikines idėjas Antrame pa
sauliniame kare, nepanorėję tarnauti 
okupacinėje kariuomenėje pokario 
metais arba ištrūkę iš enkavedistų su
kurto pragaro tardymo kalėjimuose ir 
pasirinkę kovą, bet ne vergovę. Turi
mais duomenimis, su ginklu rankose 
prieš okupantus kovojo apie 50 000 
partizanų. Daugiau kaip pusė jų žuvo. 
Dalis nukankinta kalėjimuose bei la
geriuose. Iki šių dienų partizanų išlikę 
nedaug. Kasmet jų gretos retėja. Šiuos 
faktus prisiminiau lapkričio 6 dieną 
Kaune įvykusiame rezistentų suvažia
vime. Iš visos Lietuvos į jį atvyko per 
700 partizanų, jų rėmėjų, ryšininkų. 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
salėje ant scenos buvo plakatas: 
"Krauju parašėme ant žemės: per am
žius būk laisva“.

Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos (LPKTS) prezidentas 
Balys Gajauskas pažymėjo, kad dva
sinė okupacija tęsiasi ir prieš ją reikia 
kovoti. Mums negali nerūpėti, kokia 
bus Lietuva. Jeigu mes neparašysime 
tiesos apie buvusią kovą, ateinančios 

vadovų malonės, baimė akyse uždą 
vus klausimą apie praeitį rodo, jog 
Lietuvos valstybės pilietiškumo daigai 
Dieveniškėse dar yra silpni. Dieve 
niškių apylinkėje tėra šiek tiek dau
giau nei trisdešimti ūkininkų, čia dar 
vadinamų fermeriais.

Ir visgi netgi šiame nuošaliame 
kampelyje, kurio nuošalumas dar 
padidėjo sumažėjus autobusų marš 
rūtų skaičiui ir pabrangus transporto 
išlaidoms, stiebiasi Lietuvos valsty 
bingumo daigai. Nors čia žmonių 
sąmonė, kaip ir dirvožemis, nėra der
lingas, laisva mintis ir iniciatyva 
nustelbta XX a. istorijos piktžaizdžių, 
bet Lietuvos valstybės šaknys vis 
stipriau įsikabina į šykščią Dieve
niškių žemę...

Pasienio užkarda
Prie kelio į Krakūnus ir Gera 

nainis, Dieveniškių pakraštyje, viena 
me iš bendrabučių, panašių į didelę 
dėžę su stiklo langeliais, įsikūrusi 
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos 
valstybės sienos apsaugos tarnybos 
Dieveniškių užkarda. Prie pastato 
durų visuomet stovi jaunutis pasie
nietis žalsva uniforma, su šautuvu 
rankose. Triskart per dieną iš kareivi 
nių į miestelio centrinę aikštę Gera 
nainių gatve į valgyklą ir atgal pra
žygiuoja uniformuotų vyrų būrys, 
teikiantis miesteliui ne tik valsty
bingumo ženklą, bet gyvybingumą ir 
jaunatviškumą. Užkarda čia įsikūrusi 
jau metai, anksčiau į pasienio postus 
Krakūnuose ir Ureliuose pasieniečiai 
buvo vežiojami iš Šalčininkų. Pasie
nio užkardos dalinys, vadovaujamas 
jaunesniojo leitenanto Vytauto Pota- 
povo, tapo neatsiejama miestelio da
limi, be kurios jis būtų gerokai nuo
bodesnis. Pamaniau, jog per miestelį 
žygiuojantiems pasieniečiams labai 
tiktų lietuviška žygio daina. Ir ne
abejoju, jog ilgainiui taip ir bus. Dai
na suvirpins širdis ir tiems dieveniš- 
kiečiams, kuriems istorija ir svetimi 
valdininkai neleido išmokti senelių 
kalbos.

Dalyje Dieveniškių "pusiasalio" 
kaimų įsitvirtinusi vietinė gudų tar- 

kartos jos nežinos. Reikia genocido 
vykdytojams greičiau kelti bylas ir jas 
nagrinėti. Genocidas turi būti pa
smerktas.

Lietuvos laisvės sąjūdžio pirminin
kas Juozas Čeponis priminė, kad kol 
gyvi turim įamžinti partizanų ir tremti
nių atminimą.

Seimo narys Algirdas Endriukaitis 
pažymėjo, kad Lietuvos politiką ku
riantys žmonės žiūri į Rytus. Reikia 
orientuotis į Šveicarijos pavyzdį: jos 
politiką, idėjas. Jokių iliuzijų negalim 
turėti, kad dabartiniai teismai pas
merks genocidą. Jei ir pradės kokią 
bylą, ji bus vilkinama. Reikia sudaryti 
komisiją, kuri per 2-3 mėnesius pa
rengtų visuomeninio teismo nuostatus. 
Toks teismas parodytų komunistų par
tijos veiklą.

Seimo narys Juozas Listavičius sa
vo kalboje paminėjo, kad žemę sovie
tai atėmė, o dabar jos savininkai žemę 
turi nuomuoti iš valstybės. Kur teisy
bė? Iš to valstybė pelnosi. Lietuva jau 
įsiskolino šešis šimtus milijonų dolerių. 
Tos sumos neišmokės mūsų vaikai. Ir 
vis dar skolina. Valdančiai partijai Lie
tuvos ateitis nerūpi. Reikia, kad trem
tinių, rezistencijos dalyvių ir žuvusių 
sovietinėje armijoje motinoms būtų 
garantuotas normalus pragyvenimas.

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas 
priminė, kad nors Rusijos kariuomenė 
išėjo, KGB likosi. Kas susiglemžė 
Lietuvos turtą, kas atiminėjo žmonių 
turtą, tie dabar tvarko Lietuvos ateitį. 
Vėlinių dieną televizija neparodė nė 
vieno partizano ar tremtinio kapo. 
Stengiamasi praeitį užmiršti. Lietuvos

Lietuvos pasieniečiai prie Dieveniškių užkardos. Autoriaus nuotr.

mė. Liaudies dainomis gudų kultūra 
yra artima lietuvių tautai. Ir tai neatsi
tiktinai. Juk gudų tauta susiformavo 
ten, kur dar I tūkstantmečio viduryje 
gyveno vien tik lietuvių protėviai 
baltai. Gudų folkloras, kiek mažiau - 
kalba daug ką perėmė iš baltų. 
Vėliau abi tautos sudarė Europos 
istorijoje svarbų vaidmenį suvaidinu
sios Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės branduolį. Šis istorinis 
bendrumas, Gudijos (Baltarusijos) 
Respublikai perėjus į brandos amžių, 
susiformavus nepriklausomos Gu
dijos inteligentijai, atsikračius dalies 
sovietinių stereotipų, žada gerus 
kaimyniškus santykius ateityje. Šio 
straipsnio autoriaus optimizmas, jog 
Dieveniškių pasieniečiams neteks 

praeitį reikia atgaivinti. Buš pasodin
tas parkas "Didžiosios kovos“ apygar
dos partizanams atminti netoli Ukmer
gės. Jis išsakė mintį, kad panašiai kaip 
Arligtono kapinės JAV reikėtų Lietu
voje įrengti partizanų kapines, kuriose 
būtų laidojami partizanai, naujai per
laidojami tie, kurie vis dar randami 
pelkėse, šuliniuose, šiukšlynuose oku
pantų išniekinti.

Savanoriškos krašto apsaugos tar
nybos vadas pulkininkas leitenantas 
Pocius teigė, kad dabartinė valdžia 
smerkia šventą lietuvių kovą už lais
vę. Tebėra Lietuvoje KGB agentūrinis 
tinklas. SKAT-as šmeižiamas masinių 
informacijos priemonių, nes dabartinė 
vyriausybė nenori SKAT-o, kuris savo 
darbais įrodė, kad reikalingas Lietuvai. 
Jis prašė partizanų, kad jie papasakotų 
dabartiniams Lietuvos kariams apie 
kovas prieš okupantus, pamokytų juos 
konspiracijos. Tremtiniai ir partizanai 
savo atsiminimais daug gali padėti 
SKAT-ui. Reikia išsaugoti Lietuvos 
nepriklausomybę. O tvirtybės SKAT- 
as semiasi iš partizanų ir tremtinių. 
Kalbėtojas užtikrino, kad ”1940 m. 
klaidos nepasikartos“. Automatų pa
vogimas iš Noreikiškių susijęs su Mas
kvos įvykiais, prie to prikišo rankas 
KGB agentai, kurių pavardės žinomos.

Buvęs Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos narys Povilas Varanauskas pa
žymėjo. kad "Lietuva dabar nublokšta 
į teisinį nihilizmą“. Buvo ir daugiau 
kalbėtojų, jie prisiminė praeitį, aptarė 
nūdienos Lietuvos padėtį.

Suvažiavime pranešta, kad lapkri
čio 21 d. 10 vai. Marijampolėje bus 

dažnai patirti įtampos, yra pagrįstas 
abiejų tautų istorijos ir etniniu gimi
niškumu, skriaudomis, patirtomis 
nuo tų pačių priešiškų jėgų. Pagaliau 
abipus sienos gyvena nemažai šeimų 
giminaičių.

Bažnyčių parapijos nesutampa su 
valstybių ribomis. Peckūnų kaimo, 
esančio Gudijoje, žmonės meldžiasi 
Norviliškių bažnyčioje. Ši yra jau 
Lietuvoje. Norviliškių kapinėse lai
dojami ir Peckūnų gyventojai. O vi
sam mūsų kraštui žinomo Krakūnų 
kaimo, kur savo poste žuvo Lietuvos 
pasienietis Gintaras Zagunis, žmonės 
einą į kaimyninėje valstybėje esančią 
Geranainių bažnyčią.

Stanislovas Buchaveckas 
(Bus daugiau)

šventinamas paminklas ir atidaromas 
"Tauro“ apygardos partizanų mu
ziejus.

Lapkričio 23 dieną Jurbarke bus 
perlaidojami aštuonių partizanų palai
kai, atsitiktinai rasti bekasant griovį 
šiukšlyne, kur jie okupantų buvo pa
kasti.

Daugelis Lietuvos gyventojų su 
pasibaisėjimu prisimena Tauragės va
dinamąją Šubartinę (repatrijavusio į 
Vokietiją Šuberto name įrengtą saugu
mą. kur rūsiuose buvo kameros, o vir
šuje tardymo kabinetai). Čia kagėbis
tai buvo surengę tikrą pragarą. Retas 
kuris iš jo beišėjo, neišbraidęs Sibiro 
pusnynų. Šubartinės kieme saugu
miečiai užmušė nemažai žmonių. 
Kiekviename kiemo žingsnyje - jų 
kaulai. Lapkričio 28 d. II valandą 
Tauragės bažnyčioje bus aukojamos 
šv. Mišios už nukankintuosius, o po jų 
bus šventinami du paminklai, vienas 
iš jų Šubartinės kieme.

Suvažiavimo dalyviai priėmė ke
letą rezoliucijų. LPKTS prezidentas 
B. Gajauskas ir sąjungos pirmininkas, 
buvęs partizanas A. Lukša grupę par
tizanų, jų ryšininkų bei rėmėjų apdo
vanojo už nuopelnus Lietuvai Pasi
priešinimo dalyvio kryžiumi.

Jurbarko tremtinių choras "Vers
mė“, Kauno ir Kretingos tremtinių 
chorai dainavo tautines, partizanų, 
tremtinių dainas, poetai deklamavo 
eilėraščius.

Kęstutis Balčiūnas 
Lietuvos politinių kalinių ir 

tremtinių sąjungos 
Šilalės skyriaus pirmininkas
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Chicagoje įvyko lietuvių evangelikų reformatų 
46-tasis sinodas išeivijoje

Akrobatinio skraidymo meistras Jurgis Kairys Prancūzijoje aukštojo 
pilotažo Pasaulio taurės varžybose laimėjo pirmąją vietą. Keturiolika ge
riausių pasaulio lakūnų Paryžiaus Burže aerodrome demonstravo labai 
sudėtingo pilotažo kompozicijas.

Jurgis Kairys pilotavo lėktuvą SU-29T, kurį padedamas specialistų pats 
ruošė šio sezono varžyboms. Pasiruošimą varžyboms J. Kairiui teko derinti 
su atsakingu lakūno bandytojo darbu P. Suchojaus aviacijos firmoje 
Maskvoje. Susitarta, jog už naujausios modifikacijos lėktuvo SU-29T 
reklamą ši firma lakūnui suteikė teisę varžybose atstovauti Lietuvai.

Nuotraukoje: Jurgis Kairys su sūnumi Mantu.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

TREJOS DEVYNERIOS 
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. 
Tel. 081 460 2592

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

Lietuviai evangelikai reformatai 
išeivijoje susirinko savo sinode jau 46 
kartą š. m. rugsėjo 25-26 dienomis, 
kaip paprastai, Chicagoje, kur yra jų 
religinio gyvenimo centras. Tęsiama 
sena tradicija, nes kasmetiniai sinodai 
renkasi nuo reformatų bažnyčios 
įsikūrimo, taigi nuo 1555 metų. Baž
nyčia įsikūrė Vilniuje ir ten rinkdavosi 
sinodai iki Lietuvos nepriklausomy
bės (1918-1940) laikų. Nebegalint 
rinktis Vilniuje, sinodai vykdavo Bir
žuose. Dabar Biržuose vėl renkasi Tė
vynėje gyvenančių sinodai (birželio 
mėn. per Jonines, tuo pat metų laiku, 
kaip ir senovėje). Išeivijos sinodų data 
yra rugsėjo mėnesio pabaigoje. Dėl 
sovietinės okupacijos, pablogėjus 
susisiekimui, nutrūko ryšiai tarp bend
raminčių šiapus ir anapus.

Posėdžiauta savo nuosavoje baž
nyčioje 5230 So. Artesian Ave. Chi
cagoje. Sinodas pradėtas pamaldomis, 
laikytomis Supt. kun. P. Dilio. Direk
toriumi (pirmininku) išrinktas kurato
rius (Bažnyčios rūpintojas, pagal se
novinį terminą) dr. med. Algirdas De- 
venis iš North Carolina. Paulius Guo- 
bužis iš Kauno parapijos, dažnas sino
dų svečias, tapo sekretoriumi, o cen
zoriumi - kun. P. Dilys. Kolegija - 
bažnyčios valdymo organas - liko ta 
pati. Tylos minute pagerbti per pasku
tinius sinodinius metus mirusieji kura
toriai Petras Bružas. Jonas Indriūnas, 
dr. Juozas Vaitaitis, dr. Danutė Y. 
Kregždienė, Palmyra K. Lampsatienė, 
inž. Kostas Tamulenas ir Bažnyčios 
narys Emilis P. Snarskis (daugiausia 
tai buvę biržiečiai).

Žodžiu pasveikino suvažiavimą 
lietuvių evangelikų liuteronų vysku
pas ir Chicagos Tėviškės parapijos 
klebonas H. Dumpys. Papasakojo įs
pūdžių iš šiųmetinės kelionės Lietu
von, ypač apie Klaipėdos evangelikų 
centrą, kur ruošiami busimieji teolo
gai. Šiemet turėjome nepaprastų sve
čių iš Lietuvos, pirmiausia Povilą A. 
Jašinską iš Vilniaus, 1993 m. birželio 
mėn. Biržų sinodo išrinktą tenykštės 
Kolegijos Prezidentu. Sveikindamas 
sinodą, jis išreiškė savo džiaugsmą, 
kad po ilgų metų pavyko per jo asme
nišką atsilankymą abiems - Lietuvos 
ir išeivijos sinodams - užmegzti arti
mesnius ryšius. Pasidalino devynių re
formatų parapijų džiaugsmais ir rū
pesčiais (svarbiausias būtų dvasininkų 
trūkumas, nors turima kandidatų į teo
logus). Jis perdavė sveikinimus iš kitų 
Kolegijos narių, kaip reikalų vedėjo 
A. Kvedaravičiaus (šis yra kartu ir 
Vilniaus reformatų bendruomenės 
pirmininkas). Dr. A. Devenis perdavė 
savo motinos Krt. A. D. Grigaitienės 
iš Floridos ir sesers Krt. D. Bobėlienės 
sveikinimus (abi dėl svarbių priežas
čių negalėjo dalyvauti).

Jonas Gylys (John Gillies), Texas 
Presbyterijos veikėjas, tik ką grįžęs iš 
Lietuvos, parodė vaizdajuostę. Ten 
gyvu žodžiu sinodą sveikino kunigai 
J. Norvilą ir P. Čepas bei stipendinin
kas Rimas Mikalauskas, bepradedan
tis teologijos studijas (jis anksčiau 
baigė istorijos studijas Vilniaus uni
versitete). Vaizdajuostėje buvo sveiki
nimų iš parapijiečių ir veikėjų Biržuo
se, Švobiskyje, Papilyje ir Vilniuje. 
Metodistų kun. K. Burbulys palinkėjo 
Dievo palaimos ir pristatė savo svečią 
Zenoną Mišių iš Lietuvos. Šis trumpai 
apibrėžė savo atstovaujamos Tikėjimo 
Žodžio organizacijos evangelišką 
veiklą. Simona Mačiukaitė, irgi iš Lie
tuvos, dabar studijuojanti Cedar Falls, 
Iowa, Northern Iowa University, dė
kojo už išrūpintą stipendiją ir kitą pa
ramą. Gauta sveikinimų raštu iš įvai
rių JAV vietovių (Arizona, California, 
Florida, New York, Nebraska, Penn
sylvania, Virginia) ir iš užsienijo 
(Šveicarijos, Kanados, Vokietijos). Iš 
Ženevos sveikino dr. M. Opochensky, 
Pasaulio Reformatų Sąjungos 
(W.A.R.C.) vardu. Paminėtinas ir 
kun. dr. E. S. Gerulio sveikinimas iš 
Floridos. Prie jo pridėtas įdomus ra
portas apie savo veiklą Lietuvoje š. m. 
liepos mėn. Amžiumi pati vyriausia 
kuratorė Marija Bemšteinaitė (kadaise

Lietuvių evangelikų reformatų 
simbolis - hugenotų kryžius.

Biržų rajono skaučių tuntininkė) svei
kino iš Hanoverio. Vokietijos. Buvo 
dar atskirų asmenų ir organizacijų 
sveikinimų iš Biržų ir iš Vilniaus. Iš 
Klaipėdos evangelikų centro ypač tu
riningu laišku sveikino direktorius dr. 
H. Amašius ir administratorius kun. 
D. Petkūnas. Tarp studentų dabar yra 
trys reformatai. Arūnas Baublys, taip 
pat reformatas, dėsto Reformacijos is
toriją.

Po to buvo perskaityta paskaita 
’’Kas yra evangelikas“. Pasak paskaiti- 
ninkės Hypatijos Y. Petkus, žodis ki
lęs iš graikų pasakymo "gera žinia" 
(iš to kilo ir "evangelija“ bei “angelas“ 
- geros žinios nešėjas). Šis pavadini
mas, plačiai lietuvių naudojamas, 
maždaug atitinka terminą "protes
tantas“ (iš lotyniškojo "pro testo"). Tai 
reiškia "liudyti už ką nors“ ir ne būti
nai "protestuoti“. Evangelikų daugu
mą jungia tam tikra pasaulėžiūra. Jie 
tiki, kad Dievas apdovanojo žmogų 
laisvo apsisprendimo teise, bet tuo pa
čiu uždėjo jam ir pareigas. Po paskai
tos buvo diskusijos, iškelti keli klausi
mai. (Paskaitos tekstą talpins refor
matų žurnalo "Mūsų Sparnai", išei
nančio Chicagoje, būsimas Nr. 71).

J. Gylys, Bažnyčios įgaliotas pa
mokslauti Lietuvoje, pasakojo apie sa
vo veiklą Tėvynėje šių 1993 m. vasa
rą. Kartu su žmona dirbo Klaipėdos 
(menonitų įsteigtoje) Lithuanian 
Christian College. Ji dėstė anglų kal
bą, o jis - Bibliją ir kitus tikėjimo da
lykus. Rodė vaizdajuostę apie šių me
tų Biržų sinodą.

Tarp ten pažymėtinų svečių buvo 
jau ne pirmąkart dalyvavęs dr. M. 
Opochensky, W.A.R.C. generalinis 
sekretorius iš Ženevos, ir Lietuvos liu
teronų vyskupas J. Kalvanas. Kartu su 
keliais iš Texas atvykusiais presbyteri- 
jonų kunigais J. Gylys pravedė sėk
mingus seminarus visose devyniose 
parapijose. Gyvai reiškiasi evangelikų 
jaunimo veikla, pavyzdžiui, teko būti 
jaunimo stovykloje Būtingėje (apie 
200 dalyvių). Jonas Gylys žadėjo šie
met rugsėjo pabaigoje grįžti Lietuvon 
ir ten išbūti ligi 1994 m. vasaros.

Kolegijos Prezidentė H. Dilienė 
pranešė, kad veikla vyksta sutartinai, 
didžiausias dėmesys skiriamas pagal
bai Lietuvai. Išreiškė padėką visiems 
talkininkams ir džiaugėsi svečio Pre
zidento P. A. Jašinsko apsilankymu. 
Su gailesčiu prisiminė čia nesančius 
veikėjus. Ypač pasigendama ilgame
čio Prezidento Krt. M. Tamulėno ir jo 
ponios Krt. Idos, dėl ligos negalėjusių 
dalyvauti. Pasiilgstame tokių darbuo
tojų, kurie kadaise nepraleisdavo nė 
vieno sinodo.

Tarp kunigų ir parapijų veiklos 
pranešimų autorių buvo Supt. kun. P. 
Dilys, ne vienerius metus aptarnaujan
tis evangelikų liuteronų Išganytojo 
dvikalbę parapiją Toronte, kur yra ir 
kelios reformatų šeimos. Ten tarpsta 

ekumeninis judėjimas. Nesant lietuvių 
kunigo, kuris jį pakeistų, kun. Dilys ir 
toliau eina klebono pareigas. Chicagos 
reformatų parapijoje pamaldos vyksta 
kas mėnesį, pagal išgales jas laiko 
Gen. Supt. kun. S. Neimanas padeda
mas krt. Erikos D. Brooks arba Supt, 
kun. P. Dilio.

Buvo pateikta ir krt. R. Neimanai- 
tės. Kolegijos iždininkės, finansinė 
apyskaita. Didžiausią išlaidų dalį su
daro stipendijos ir šalpa studentams 
bei pagalba Lietuvos Bažnyčiai.

Pranešimą apie Devenių kultūrini 
fondą padarė to Fondo valdybos narys 
krt. dr. Devenis. Svarbesnės numato
mos išlaidos yra Vilniaus bažnyčios 
remontui; "Radvilos" (jaunimo) drau
gijos veiklos atgaivinimui; įvairių 
knygų leidimui, galbūt ir stipendijoms 
studentams. Iždininkas krt. R. Pipynė 
pranešė apie Fondo finansinę padėtį.

Pagalbinė redaktorė krt. H. Y. Pet
kus nušvietė žurnalo “Mūsų Sparnai" 
padėtį ir pristatė neseniai išleistą Nr. 
70. Kvietė visus į talką. Žurnalas, įs
teigtas 1951 m., išeina du kartus me
tuose. Jis yra labai skaitomas Lietuvo
je. kur ir siunčiama didesnė jo tiražo 
dalis. Kolegijos narė krt. E. Brooks 
nupasakojo ateities planus dėl Arte
sian Ave. bažnyčios pastato, jo re
monto darbai reikalautų daug išlaidų. 
Apie Moterų draugiją, veikiančią 
maždaug 40 metų, pranešė darbuotoja 
M. Plačienė.

Apie Stipendijų komisiją praneši
mą perskaitė jos pirmininkas Jonas 
Gylys. Be jau minėtųjų, trys studentai 
mokosi Klaipėdos evangelikų centre. 
Nauju Komisijos nariu paskirtas dr. A. 
Devenis. Toliau vyko pasitarimai dėl 
Bažnyčios vadovybės. Dėl gilaus am
žiaus Gen. Supt. kun. S. Neimanui su
teiktas "emeritus“ titulas, o Supt. kun. 
P. Dilys tampa Generaliniu Supe
rintendentu (reformatų bažnyčioje nė
ra vyskupo titulo). Krt. Eriką D. 
Brooks, iki šio) oficialiai buvusią "ku
nigo pagalbininkę“, sinodas vienbal
siai nutarė pakelti į "įgaliotinės pašau 
lietės pamaldoms laikyti“ pareigas. Ji 
galės atlikti visas bažnytines funkci
jas, išskyrus vedybas (jungtuves), kas 
yra ne vien bažnyčios, bet ir valstybės 
nuostatų dalykas.

Sekmadienį, rugsėjo 26 d., sinodo 
užbaigai buvo iškilmingos pamaldos 
su Šv. Vakariene, laikytomis Gen. 
Supt. P. Dilio, pagelbėjant įgaliotinei 
krt. Erikai D. Brooks. Bendratikiai ir 
kitų tikėjimų draugai pripildė kone vi
są bažnyčią. Žymus Chicagos muzi
kas Arūnas Kaminskas grojo vargo
nais ir vėliau akomponavo solistei Al
donai Buntinaitei, žavėtinai išpildžiu
siai Vydūno sudėtą giesmę. J. Gylys, 
turįs puikų balsą, giedojo solo. Buvo 
retas įvykis - dviejų brolių Andriaus 
Martyno ir Edmundo Povilo Brooks 
(Burokų) konfirmacija. Konfirmacija 
reformatams yra rimtas aktas, reiš
kiantis formalų priėmimą į tikinčiųjų 
bendruomenę. Jos metu jaunuoliai 
(dažniausia tarp 13-16 metų amžiaus) 
kartoja priesaiką, kurią jų krikšto me
tu už juos davė krikšto tėvai. Po pa
maldų - tradiciniai pietūs.

Oficialioji dalis truko neilgai - keli 
trumpi pranešimai. Svečias iš Vil
niaus, Prezidentas P. A. Jašinskas pa
pasakojo apie savo kaip reformato da
lyvavimą kitatikių (ne katalikų) dele
gacijoje susitikime Vilniuje su Popie
žium Jonu Paulium II (jo apsilankymo 
proga šių metų rugsėjo pradžioje). 
Įdomu, kad delegacijoje buvo po tris 
atstovus iš devynių vadinamųjų tradi
cinių religinių bendruomenių (daug 
kitų tikėjimų neturi Lietuvos valdžios 
pripažinimo ir nefigūruoja Vatikano 
aprobuotuose sąrašuose - HYP). 
Evangelikų liuteronų vyskupas H. 
Dumpys smulkiau apibrėžė savo va
saros kelionę ir bendravimą su Lietu
vos evangelikais. Po pietų Brooks šei
ma pakvietė į Andriaus ir Edmundo 
garbei paruoštas saldumynų vaišes. 
Sinodo užbaigai vyskupas Dumpys 
buvo pakviestas sukalbėti maldą.

Hypatia Y. Petkus 
JAV, Albuquerque, New Mexico
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’’Pučiu savo auksaburnį 
lumzdelį“

Atkelta iš 3 psl.

Griciui: ’’Mes čia kovojam. Savaime 
suprantama, labiausiai mušamės savo 
tarpe. Ir tas mūsų kovingumas yra ne
atlyžtantis, galima sakyti, iš praeities 
paveldėtas. Visa tai, kas egzistuoja 
anapus ribos - nuostabu ir didinga, 
beveik visiems tiems, kurie savo gre
toj ką nors išliekančio bando daryti - 
trenk per galvą! Kaip regi, šūkis di
džiai skatinantis ir paguodžiantis! Yra 
keletas to sporto mėgėjų, kurie per 20 
metų ne tik nepavargo, bet ir į protą 
nesugrįžo“.

O ar mes tų paties poeto žodžių 
negalėtume pakartoti ir dar 25 metams 
praėjus? Dabar, kada Lietuva laisva ir 
nepriklausoma?

Grįžusieji iš Amerikos rašytojai, 
kultūrininkai, žurnalistai beveik visuo
met didžiuodavosi, aplankę svetingą 
ir mielą baltąjį Santvarų namelį Bos
tone, Atlanto pakrantėje. Jo šeiminin
kai plačiai atverdavo duris visiems iš 
Lietuvos atvykusioms, visiems rasda
vo gerą žodį, visų teiraudavosi, ką 

> veikia, kaip gyvena tas ar kitas jo jau
nų dienų bičiulis, rašytojas, aktorius, 
kultūros veikėjas. Rodydavo gautas iš 
Lietuvos knygas. Kaip matyti iš jo 
gausių laiškų, S. Santvaras niekados 
nesiliovė domėjęsis Lietuva, jos kultū
riniu ir literatūriniu gyvenimu, džiau
gėsi gimtojo krašto pasiekimas, sielo
josi dėl jo nesėkmių. Tame pačiame 
laiške A. Griciui, jis, dėkodamas už 
jam atsiųstą "Lietuvių poezijos 
antologiją“, prisipažįsta keletą vakarų 
sėdėjęs su mūsų jaunuomene - Degu
tyte, Vaičiūnaite, Marcinkevičium, 
Baltakiu ir kitais. Ir tvirtino, džiaug
damasis: ’Talentingi žmonės, kiekvie
nas turi savo atskirą veidą, kitonišką 
kūrybos pasaulį, sugeba ir pro ledo 
kalnus prasikalti. Kaip tie palazdynė- 
liai - išlindo pro įšalusią žemę, pražy
do greta dar nesutiipusio sniego! Su
prantama, tas džiugina Širdį kiekvieno 
žmogaus, kuriam rūpi lietuvių poezija 
ir jos ugdymas. Iš to gausaus ir guod
žiančio būrio man asmeniškai labiau
siai artimas yra Just. Marcinkevičius. 
Jo lyrika truputį epiška, truputį "pasa
kinė“, bet visa ji atspindi jautraus 
žmogaus sielą, atspindi jo talentą, 
meistriškumą ir tragiškose įvykių 
sąvartose subrandintą dvasinę kultūrą. 
Tegu gerieji dievai visiems jiems 
padeda aukštai, aukštai iškilti!“

Rašydavo jis daug ir dažnai. Vie
nas Vyt. Kazakevičius saugoja 75 jo 
laiškus. Vytautas Kubilius prisiminė, 
kad jo jau 1989 metais paklaustas, 
kodėl poetas vis dėl to nevažiuoja į 
Lietuvą, S. Santvaras atsakė bijąs to 
naujo susitikimo su gimtąja žeme, 
širdis neatlaikysianti, pamačius įkai
tusią sodais vasaros žalią atkrantę, 
susitikus su draugais "dūkstančioje 
jaunatvės šventėje“. Jo širdyje liko ir 
klevų apsupti gimtieji Rūstekoniai ir 
ūkanomis apdengtas Kaunas, ir gauta
me atviruke sustingęs Vilniaus kated-

Televizija
"Televizija ir šeima: televizijos 

žiūrėjimo sveiki kriterijai“, - šią temą 
popiežius Jonas Paulius II parinko 
ateinančių - 1994 metų pasaulinei so
cialinės komunikacijos dienai, pranešė 
Vatikano radijas.

Popiežinės socialinės komunikaci
jos tarybos pirmininkas arkivyskupas 
John Foley, pranešdamas apie Popie
žiaus sprendimą, pareiškė, jog ši tema 
darniai papildys kitas iniciatyvas skir- 

ros šlovingas siluetas.
Ir ėmė kaist širdis sugrįžus

į vaikystės miestų, 
Ir nušvietė bejausmę prieblandą

šviesa džiaugsminga!
Taip ir nesugrįžo viso to savo aki

mis pamatyti mūsų direktorius. Poetas 
užgeso 1991 metų balandžio 12 d., 
vieno mėnesio neišgyvenęs ligi savo 
89-jo gimtadienio. Gražų ir taurų gy
venimo kelią nuėjo S. Santvaras, pali
kęs ir mūsų širdyje neblėstančius pri
siminimus. Pernai be jo gimtuosiuose 
Rūstekonyse buvo atšvęstos poeto 90- 
osios metinės, pastatytas koplytstulpis.

Visa tai mudu su buvusia kolege 1. 
Kriaučiūnaite-Čemiauskiene ("Belą“) 
prisiminėme aną pirmadienį, sėdėda
mi Meno darbuotojų rūmų Žaliojoje 
salėje, kur į Stasio Santvara poezijos 
vakarą “Žinau, kas būsiu aš“ mus pa
kvietė Kauno viešosios bibliotekos 
Gyvojo žodžio almanachas "Ąžuoly
nas“. Almanacho rengėjai - poetas 
Robertas Keturakis ir Daina Kazlaus
kienė, filologijos habilituotas daktaras 
Vytautas Kubilius, aktoriai Rūta Stali
liūnaitė ir Egidijus Stancikas labai 
įdomiai ir kūrybingai pavedžiojo mus 
poeto gyvenimo ir kūrybos keliais, pa
sidalino asmeninių susitikimų įspū
džiais. Ypač miela buvo išgirsti auten
tišką S. Santvara balsą, skaitantį savo 
eilėraščius, dainuojantį "Karvelėlį 
mėlynąjį“. Ypač įstrigo atmintin 
aktorių pasikeistinai deklamuoti jo
”P' itai“

itit mnr y dioj, jei turėčia 
tvirtą ranką, - -

Žmonių akimirkas LAIMINGAS 
dėčia aš į banką:

Kada norėdami, sunkiom dienom, 
jie pasiimtų savo dalį, -

Karų, nesantaikų, kvailybių juk 
visiems pakanka!

Vakaro dalyviai susipažino taip pat 
su ponios A. Santvarienės paruošta ir 
atsiųsta poeto gyvenimo ir kūrybos 
parodėle, kurioje nuotraukomis įam
žinti paskutiniai S. Santvara metai.

O truputį anksčiau. Vlado Dargio 
sukviesti, mes buvome susirinkę prisi
minti prieš pusę amžiaus kartu dirbtą 
darbą. Mes - tai susenę, bet dar kratą 
buvę Kauno Jaunojo dramos teatro 
aktoriai. Mūsų likusių ir Vilniuje 
gyvenančių buvo 10. Nė vieno jaunes
nio kaip 60 metų. Prisimindami my
limus išėjusius, pirmuoju ištarėme 
mūsų brangaus direktoriaus Stasio 
Santvara vardą. Ir liūdni pakėlėme 
taures.

Kažkuris prisiminė vieną jo raba- 
jatą:

Protingi moko moteris mylėt ir 
gerti vyną - -

Ir patys jie tą gausų derlių godžiai 
skina...

Nors daug sunkių bylų yra 
žmogaus širdy - -

Išgerkim, nes vistiek pavirsime 
į smėlį ar į šlyną!

Petras Keidošius

ir šeima
tas ateinančiais metais minėsimiems 
Tarptautiniams šeimos metams.

Savo kreipimąsi, skirtą kitų metų 
pasaulinei socialinės komunikacijos 
dienai, Jonas Paulius II paskelbs sau
sio 24-ąją - katalikų žurnalistų glo
bėjo šv. Pranciškaus Salezo šventės 
dieną. Švęsti pasaulines socialinės 
komunikacijos dienas paragino Vati
kano II Susirinkimas dekretu "Inter 
Mirifica“.

Tokia antrašte išspausdintame 
straipsnyje ("EL“ Nr. 42) mūsų miela 
ir veikli DBLS kultūros reikalų ve
dėja Vida Gasperienė reaguodama į 
"EL“ paskelbtą interviu su dr. Anta
nu Nesąvu mato, mano nuomone, ne
pagrįstus ir nepateisinamus kaltini
mus Anglijai ir mums, čia gyvenan
tiems, lietuviams. Pirmąsyk girdžiu, 

"kad už lietuviškų šokių ar dainų pasi
rodymus būtume buvę pravardžiuo
jami "foreigners“. Vietiniai gyvento
jai mielai lankydavosi į mūsų koncer
tus ir pasigrožėdavo mūsų daina ir 
šokiais. Tiesa, mažai kas buvo girdė
jęs apie Lietuvą, nes Lietuva tada ne
egzistavo kaip atskira valstybė, gi 
Lenkija buvo visiems žinoma, nes 
dėl jos prasidėjo karas.

Baltijos brangakmenio gintarinė šviesa
Taip vadinasi Richard Heller pub

likacija Londono sekmadieniniame 
savaitraštyje "The Mail on Sunday“. 
Ją faksu į Vilnių perdavė "EL“ 
administratorė Londone N. Dargienė.

Richardo Hellerio pasakojimas 
apie Lietuvą išspausdintas kelionių 
aprašymams skirtame skyriuje ir turi 
tam tikrą reklaminį pobūdį. Manome, 
Žvilgsnis iš svetur bus įdomus skaityto
jams, ypač Lietuvoje.

Tuo metu, kai joje gimė mano mo
čiutė, Rusijos carai priklausiusios Lie
tuvos sostinė buvo vadinama Vilna.

Klestintis ir daugiakalbis, išsivys
tęs ir kosmopolitiškas miestas pasau
liui buvo žinomas kaip Europos Je
ruzalė.

Jame veikė 93 sinagogos, o maž
daug pusė gyventojų buvo žydai. Lit- 
vakai, kaip žydus be didelių ceremo
nijų visi vadindavo, paskleidė savo su
manumą, intelektą ir įžvalgumą biz
nyje po visą pasaulį (penki jų buvo 
Mrs. Thatcher kabinete). Visiškai ki
toks miestas pasitiko Šventąjį Tėvą 
Joną Paulių 11 jo pirmojo ganytojiško 
vizito į Lietuvą metu.

Vilna tapo Vilniumi. Per tą laiką 
jis buvo perduodamas iš rankų į ran
kas šešis kartus: iš Rusijos Vokietijai, 
grąžintas Lietuvai atiteko Lenkijai, po 
to vėl Vokietijai ir galiausiai Tarybų 
Sąjungai. Dabar jis yra Lietuvos, vie
nos iš Pabaltijo valstybių, atkovojusių 
savo nepriklausomybę žlungant So
vietų imperijai, sostinė.

CREDIT FACILITIES
INTERNATIONAL LTD

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

Jūsų indėlių saugumą garantuoja Lietuvos įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

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

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

’’Musų kryžkelė“
Negaliu sutikti su Vida Gaspe- 

riene, kad mes buvome verčiami asi
miliuotis. Mes turėjome pilną laisvę 
organizuotis, steigti lietuviškas mo
kyklas, rengti savo parengimus ir pa
našiai, nors materialiai nebuvome 
šelpiami tose srityse.

Vida Gasperienė duoda pipirų ir 
mums, lietuviams, pirmiausia, kad 
mes "tarpusavyje galėjome geriau su
gyventi“. Tai man naujiena. Mes bu
vome rodomi gero sugyvenimo pa
vyzdžiu kitoms kolonijoms, nes ne- 
pasidavėme pagundai pasidalinti į 
partijas, bet vieningai dirbome Di
džiosios Britanijos Lietuvių Sąjun
goje, dėl to tai veiklai paremti pajė
gėme įsigyti Lietuvių Namus, Sody
bą, Nidos spaustuvę, Nidos knygų

Vilnius jau niekada nebebus Euro
pos Jeruzale. Jis prarado beveik visą 
žydiškąją gyventojų dalį: vieni emi
gravo, kiti žuvo Holokauste. Telikusi 
viena sinagoga.

Atgimimas
Bet Vilnius stengiasi atgaivinti is

torines svetingo miesto tradicijas. Ir 
daro tai taip sąžiningai, kaip ir saugo
damas istorinius pastatus. (...)

Jo žavesys - senamiestis. Pergyve
nęs karą, okupaciją, sovietinį miestų 
planavimo vajų, savo plotu Vilniaus 
senasis miestas yra vienas didžiausių 
Rytų Europoje.

Vaikštai vinguriuojančiomis grįs
tomis Vilniaus gatvėmis, kur bepasuk
tum - nuostabios bažnyčios (dauguma 
Lietuvos gyventojų yra Romos kata
likai), garstyčių geltonumo klasikiniai 
ir gotikiniai pastatai, ir visiškai netikė
tai atsirandi alėjoje ar gatvės prekyvie
tėje. (...)

Tyrinėti miestą man buvo lengva, 
nes turėjau knygelę Vilnius in Your 
Pocket - geriausią miesto vadovą, ko
kį esu kada nors skaitęs: kandus, tiks
lus ir kartais žaviai primityvus.

Bet Senasis miestas nublanko, kai 
aplankiau Trakus, miestelį 15 mylių 
už Vilniaus, - miškų apsupta autentiš
ka viduramžių tvirtovė (tokios pasakų 
pilies imtų pavydėti net pats Disnė
jus), atsispindinti ežero veidrodyje.

Senovė
Lyg iš pagoniškos senovės nukopi

juota tvirtovės dantyta siena apjuosia 

klubą, na ir, žinoma, "Europos lietu
vį“. Turto ateities planai buvo suda
ryti iki okupacijos pabaigos. Po lais
vės atgavimo susidarė visai kitokia 
situacija, jai planus ruošia dabartinė 
valdyba, kurios nare yra ir Vida 
Gasperienė.

Dar viena pastaba dėl jos įspėjimo 
per daug naiviai nepasitikėti kitų 
kraštų rodomu dėmesiu, nes jie nori 
ne tik padėti, bet ir ką nors iš to gauti. 
Nežinau, kas kitaip gali ir galvoti. 
Aišku, kad biznio firmos investuos 
Lietuvoje turėdamos tikslą padaryti 
biznį, bet iš to bus ir Lietuvai naudos, 
padidinant prekybą su užsieniu ir 
duodant darbo lietuviams.

Mečys Bajorinas 
Londonas

Lietuvos istorijos muziejų. Beje, Lie
tuva buvo paskutinė šalis Europoje 
priėmusi krikščionybę.

Gyvenau "Lietuvos“ viešbutyje, 
kuris yra naujoje Vilniaus dalyje. Ka
daise buvęs Inturisto viešbutis savo 
architektūra primena stalinistinį siau
bą. Bet vandenį išvietėje man visgi 
pavyko nuleisti.

Aš supratau, kad lietuviškas mais
tas yra skanus, jei tai - šalti arba mari
nuoti patiekalai. Karštas maistas, kokį 
man teko ragauti, buvo per riebus.

Lietuviškas šampanas ir degtinė tik
rai nuostabūs, tiek geriant kiekvieną 
atskirai arba (kaip visiškai atsitiktinai 
teko paraugauti ir man) - jų kokteilį.

Geriausia, ką gali nusipirkti Lie
tuvoje, - gintaro dirbiniai. Baltijos jū
ros bangos ant kranto išmeta daug su
akmenėjusių sakų gabalėlių, kuriuos 
lietuviai paverčia gražiais gintariniais 
papuošalais. Jis nepaprastai pigus, tiek 
doleriais, tiek neseniai įvesta vietine 
valiuta - litais. Jei jums pasiseks, iš 
gatvės prekeivių jūs nebrangiai nusi
pirksite Raudonosios armijos sim
bolių, drabužių, kailinių kepurių - to 
čia tikrai nestinga.

Trakuose mandagus berniukas va
landų valandas stovi lūkuriuodamas, 
kol kas nors nupirks medalį ar atvir
laiškį. Norėčiau tikėti, kad po kelių 
metų jis turės tinklą parduotuvių, par
duodančių šias smulkmenas. Verta pa
žiūrėti į lietuvį prieš tai, kai jis uždirbs 
savo pirmąjį milijoną.

Vatikano radijo laidos lietuvių kalba transliuojamos 
kiekvieną vakarą 20 vai. 30 min. Lietuvos laiku 49 ir 41 
m bangomis - 6.185 ir 7.365 kHz dažniu.

Kartojamos kitos dienos rytą 6.40 Lietuvos laiku 
dviem - 5.882 ir 6.185 kHz dažniais 49 m bangų ruože.

Kiekvieną sekmadienį 10.45 vai. Lietuvos laiku 
Vatikano radijo koplyčioje prasideda šv. Mišios lietuvių 
kalba. Mišių transliacija girdima 31 ir 25 m bangomis - 
9.755 ir 11.740 kHz dažniu.
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SKAUTIŠKUOJU
KELIU

Skautų savaitgalis 
Lietuvių Sodyboje

"Gražios gamtos ir viso pasaulio 
kūrėjau,
Dieve, stiprink mūsų brangios 
Lietuvos skautų dvasių,
kad mes tobulėtume šviesaus proto 
Žiniomis,
kilnių jausmų, švelnumo ir veiklos 
tvirtumu.
Dieve, teik mums stiprybės ir jėgų, 
žygiuojant Rūtos-Lelijos 
skautiškuoju keliu

Šia skautiška malda skautai vyčiai, 
vyresnės skautės, kandidatai, vadovai 
ir vadovės, lapkričio 5-7 dienomis su
sirinkę į Lietuvių Sodybą, pradėjo sa
vo susitikimą. Skautišką šeimą sudarė 
32 nariai.

Penktadienio vakare Londone gy
venantys skautai su vadovais ir vado
vėmis ir jaunesnieji atvykę sudarė pla
nus, pasiruošė skautiškam savaitga
liui.

Šeštadienio ryte radome iškeltas 
vėliavas, įvairia programa užimtus 
jaunesniuosius.

Po pietų sesių ir brolių programa 
buvo tęsiama. Juos užėmė skautai vy
čiai ir vyresnės sesės. O vadovai v.s. J. 
Alkis, v.s. G. O'Brien, s. V. Gaspe- 
rienė, s. VI. Gedmintas, kun. A. Gery
ba, s. V. O'Brien, ps. T. Philpott, vyr. 
sk. K. Markevičiūtė-Harmes, H. Gas- 
peras, J. Levinskas, s.v.v.sl. A. Kli
mas, s.v.sl. P. Markevičius ir v.s. J. 
Maslauskas susirinko posėdžiauti. 
V.s. J. Alkis atidarė posėdį, pasveiki
no vadovus, vadoves, kun. A. Geryba 
pakvietė sukalbėti maldą. Pateikti ša
kų pranešimai: v.s. J. Alkis apibūdino 
kasos būklę, kalbėjo apie tolimesnę 
skautišką veiklą ir bendradarbiavimą 
su Vasario 16-osios gimnazijos ’’Auš
ros“ tuntu, s. V. Gasperienė kalbėjo 
apie Seserijos veiklos planus, v.s. J. 
Maslauskas aptarė Brolijos reikalus, 
pažymėjęs, kad su ’’Aušros“ tunto va
dovu s. P. Veršeliu laikinai nutrūkę 
ryšiai. Leidinio ’’Budėkime“ redakto
rius H. Gasperas apibūdino to leidinio 
redagavimo ir išleidimo eigą. Jis no
rėtų, kad jaunesnieji daugiau rašytų į 
’’Budėkime“ leidinį. J. Levinskas - 
"Budėkime“ leidinio ištikimasis admi
nistratorius - sakė, kad yra nuoširdžiai 
atsilyginančių skaitytojų, jie prideda ir 
aukų. Tačiau yra skaitytojų, kurie 
neatsiliepia. Ilgiau buvo sustota ir 
diskutuota apie kitų metų 45-osios tra
dicinės vasaros skautų stovyklos rei
kalus. 1994 m. VIII Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas baigsis liepos 31 d. 
Anglijoje. Kongrese dalyvaus daug 
skautuojančio jaunimo. Todėl vadovai 
priėjo išvados mūsų 45-ąją tradicinę

Rytų Kraštų Bendruomenių pirmi
ninkų (pirmininkių) suvažiavimas 
kviečiamas 1993 metais lapkričio 27 
d. Vilniuje. Jame dalyvaus PLB atsto
vas Lietuvoje Juozas Gaila ir PLB 
valdybos vicepirmininkas Rimas 
Česonis. Atsižvelgdami į Jūsų pagei
davimus, jie paruoš suvažiavimo dar
botvarkę. Todėl Jūsų pageidavimai 
laukiami. Kaip galima greičiau - laiš
kais, faksu ar telefonais - praneškite 
PLB atstovybei Vilniuje, ką Jūs norė
tumėte svarstyti. Taip pat kartu su pir
mininkais į suvažiavimą kviečiame ir 
Rytų kraštuose veikiančių Jaunimo 
sąjungų atstovus pasitarti apie atei
nančiais metais tuojau po Dainų šven
tės prasidedantį Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą.

Suvažiavime siūlyčiau iš naujo pa
judinti konsulatų, pilietybės ir okupan
to atimto turto grąžinimo klausimus, 
surašyti Jums norimus nutarimus, pa
siprašyti pasimatymo su prezidentu 
Brazausku ir jam įteikti. Taip pat išsi
aiškinti, kokia yra pinigų, skirtų kultū
ros namų statybai Punske (ar Seinuo
se), padėtis.

Labai svarbus ir mūsų visų, už Lie
tuvos ribų gyvenančių lietuvių, jung
ties, Lietuvių Bendruomenės klausi
mas. Manau, kad mums labai svarbu 
būti vieningiems, išlaikyti vieningą 

vasaros skautų ir skaučių stovyklą 
organizuoti liepos 31-rugpjūčio 6 die
nomis Lietuvių Sodyboje. Jaunimas 
galės stovykloje dalyvauti, susitaręs 
su stovyklos vadovybe, laikydamasis 
skautiškos programos principų, susi
mokėjęs mokestį, kuris yra nustatytas 
45 svarai asmeniui. Stovyklai vado
vauti pakviestas visiems puikiai žino
mas lietuviškos veiklos veikėjas skau
tininkas Vincent O'Brien.

V.s. J. Alkis išreiškė nuoširdžią pa
dėką skautų, skaučių vadovams, ’’Bu
dėkime“ redaktoriui ir sąžiningam ad
ministratoriui, dvasininkams už mal
das ir dvasinę globą, rėmėjams. Kvietė 
seseriškai, broliškai palaikyti glaudžius 
ryšius ir bendradarbiauti su Vasario 
16-osios gimnazijos ’’Aušros“ tunto 
skautais ir skautėmis, Lietuvos skauti- 
jos vienetais. Raginta kontinente esantį 
jaunimą įtraukti į skautišką veiklą ir 
telkti į būrelius. Išreikšta padėka 
Lietuvos Skautų Sąjungos vadovui S. 
Končiui už nuoširdų sveikinimą.

Vakare vadovaujama V. Gasperie- 
nės posėdžiavo seserija. S. VI. Ged
mintas pravedė pasikalbėjimą su 
skautais vyčiais, kandidatais.

Pagal senas angliškas tradicijas sa
koma: ’’Remember, remember, the 
fifth of November“. Lietuvių Sodybos 
klubo nariai prie ežerėlio uždegė dide
lį laužą. Tai buvo įspūdingas reginys. 
Po to Sodybos salėje vyko pasilinks
minimas. Ta proga anglų klubo narių 
organizacijos surinkta lėšų jauno ber
niuko invalido vežimėliui apmokėti. 
Lietuvių Sodybos vardu pasakęs svei
kinimo žodį v.s. J. Alkis palinkėjo 
berniukui laimės ir įteikė vokelį su 
aukomis. S. V. Gasperienė jį pasveiki
no sąjungos ir skautų vaidu, palinkėjo 
džiugaus ir linksmo vakaro. Berniuko 
motina visiems padėkojo. Dalyvavo 
korespondentų ir fotografų.

Sekmadienio ryte, po vėliavų pakė
limo, vyko užsiėmimai su praktiniais 
darbais ir specialybių egzaminai. Vie
nuoliktą valandą visi uniformuoti skau
tai dalyvavo kun. A. Gerybes atnašau
jamose Šv. Mišiose. Kun. A. Geryba 
prasmingu žodžiu pasveikino skautus, 
jaunimą, pažymėdamas, kad jaunimo 
rankose Lietuvos ateitis. Tik jaunimo 
pasišventimu, uolumu ir ryžtu po 50 
metų okupacijos Lietuva stiprės ir kils 
dvasiškai, kultūriškai, ekonomiškai.

Buvo malonu ir skautiškoje dva
sioje pasikalbėti su veikiuoju visuo
menininku s.v.v.sl. S. Kasparu.

Trečią valandą visi susirinko į vė
liavų aikštę, stovyklėlės vadovai 
s.v.sl. M. Liudvig ir s.v.sl. Š. Mineikis

Svarbu būti vieningi
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir ne
leisti jos suskaldyti. O tokių ženklų 
jau matyti. Jie buvo ryškūs abejose 
Birštono konferencijose.

Atrodo, kad tos konferencijos turi 
ryšį su kai kurių Rytų Kraštų Lietuvių 
Bendruomenių vidiniu nuomonių išsi
skyrimu, o taip pat liečia ir PLB val
dybą. Praėjusią vasarą įvykusioje 
konferencijoje tiesiogiškai ir iš nei
giamos pusės buvo paliestas ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas. "Lietuvos ryto“ bendradarbė Sigi
ta Urbonavičiūtė, 1993 rugpjūčio 18 
d. aprašydama Birštono konferencijos 
eigą, vienoje pastraipoje taip teigė:

”A. Augulis tribūnoje aiškinosi, 
kad nenori atimti duonos iš Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės. Mat Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
B. Nainys, pasinaudodamas savo ne
maža įtaka, agitavo, kad išeivijos ats
tovai į šią konferenciją nevyktų, nes ji 
kairiųjų“.

Tas teiginys yra grynas melas. Nie
kada, niekur, niekam taip nei sakiau, 
nei rašiau. Kokiais sumetimais taip 
teigiama, man neaišku. Aišku tik, kad 
taip sakydamas asmuo mano atžvilgiu 
gerų norų neturi. Gegužės 27 d. bend- 
raraščiu Nr. 7 Jums tik pranešiau PLB 
valdybos posėdžio nutarimą, kad, iš
nagrinėjusi visas aplinkybes, sąlygas 

darbščiosioms sesėms įteikė dovanė
les, o ps. T. Philpott - specialybės 
ženklą broliui Kristupui, išlaikusiam 
pirmosios pagalbos egzaminus. Be 
anksčiau paminėtų vadovų ir vadovių 
buvo atvykę p. s. J. Žilinskas, s.v. 
kand. F. Harmes. V.s. J. Maslauskas 
padėkojo stovyklos organizatoriams 
už puikiai ir naudingai organizuotą 
skautišką savaitgalį. Skambant mal
dos ir himno žodžiams nuleidžiamos 
vėliavos. Sudie, sudie...

Laužų liepsnelės blėsta,
Užmiega ąžuolai,
Sidabro žvaigždės kviečia 
Mus poilsio ramiai.

Niūniuok, naktie, mums giesmę 
Varpelių švelnumu, 
Jau Dievas ranką tiesia 
Ir laimina visus.

v.s. J. Maslauskas

Padėka
Širdingą skautišką AČIŪ tariame 

Sodybos vedėjo pavaduotojams p. 
Genei Ivanauskienei, p. Antanui Iva
nauskui (Sodybos vedėjai atostogavo) 
už nuoširdžią globą stvyklavimo me
tu. Dėkojame kun. A. Gerybai už mal
das ir dvasinę globą, s. kun. S. Ma
tuliui, MIC, už 5 svarų auką Brolijos 
susirašinėjimui, Pranui Vitkauskui už 
vertingą dovaną skautams, ”EL“ vyr. 
redaktoriui p. VI. Dargiui už skautiškų 
žinių talpinimą į ”EL“, Lietuvos 
Skautų Sąjungos skautininkui A. 
Končiui už brolišką sveikinimą ve
dėjai ir stovyklautojams, p. H. Gaspe- 
rui - ’’Budėkime“ redaktoriui - už pa
sišventimą, pastangas ir darbą re
daguojant ir spausdinant "Budėkime“ 
leidinį, p. J. Levinskui - už sąžiningą 
administravimą per 22 metus leidžiant 
"Budėkime“, p. Marijai Barėnienei už 
parodytą širdį ir meilę skautuojančiam 
jaunimui ir tėvams, daug širdies ati
duodant "LITHUANIA-10“ knygučių 
paruošimui. Išreiškiamas nuoširdus 
skautiškas AČIŪ DBL S-gai, sky
riams, klubams, organizacijoms ir pa
vieniams skautiškos idėjos rėmėjams

Paminėję Lietuvių Skautų Sąjun
gos gyvenimo ir veiklos 75-rių metų 
deimantinę sukaktį ir lapkričio 1-ąją 
atvertę naują skautijos gyvenimo lapą 
dar kartą visoms ir visiems tariame 
nuoširdų ir skautišką AČIŪ!

Linkime Dievo palaimos ir stipry
bės ateities gyvenime.

Budime,
LSS Europos Rajono Vadijos, 
Sesių ir Brolių vardu -

v.s. Juozas Maslauskas

ems
ir praėjusių 1992 metų Birštono kon
ferencijos išdavas, ”PLB valdyba rim
tai suabejojo ir šiais metais ruošiamos 
konferencijos naudingumu, jos orga
nizavimui bei vykdymui skirtų išlaidų 
prasmingumu bei pateisinamumu ir 
nutarė tos konferencijos negloboti ir 
joje nedalyvauti“ (”EL“ Nr. 31 infor
mavo apie šį PLB valdybos nutarimą 
- ELR).

Toks buvo PLB valdybos posė
džio, bet ne mano asmeniškas nutari
mas. Tik jį Jums ir pranešiau. Niekur, 
niekad nekalbėjau nei apie kairuosius, 
nei apie dešiniuosius ir nė vieno ne
agitavau į konferenciją nevažiuoti. 
Taip pat labai keistas tvirtinimas "ne
nori atimti duonos iš Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės“. Nejaugi taip sa
kydamas asmuo nežino, kad nė vienas 
PLB valdybos narys už savo darbą nė 
kokio atlyginimo negauna ir niekada 
negavo. Jokio atlyginimo niekada ne
gavo nė Kraštų Bendruomenių, nė ki
tų organizacijų vadovybės Vakaruose. 
Visas lietuviškas darbas buvo ne tik 
kad neapmokamas, bet dirbantiems 
dar ir kainuojantis.

Bronius Nainys 
(Ištrauka iš PLB bendraraščio Nr. 10 

Kraštų bendniomenių Valdyboms, 
Tarybų, Seimo nariams.

Pavadinimas - ”EL“)

41-oji Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė

Pranešame, kad 41 -oji Europos lietu
viškųjų studijų savaitė įvyks 1994 m. 
nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 7 d. Aust
rijoje, Tirolyje, Berwango Alpių kalnų 
papėdėje esančiame keturių žvaigždučių 
viešbutyje ”Berwanger-Holf *.

Viešbutyje yra visi šiems laikams 
pritaikyti patogumai. Kambariuose 
dvigulės lovos, tačiau norintys nakvoti 
po vieną turės primokėti nustatytą 
taksą: 70 austrų šilingų. Šiaip pilnas 
pragyvenimas dienai vienam asmeniui 
kainuoja 500 austrų šilingų.

Studijų savaitėje numatyta turinin
ga programa su paskaitininkais iš Lie
tuvos ir Vokietijos. Moderatoriais su-

Mūsų vis
Lapkričio 2 d. į paskutinę kelionę 

buvo išlydėtas vienas seniausių Peter
burgo lietuvių 92 metų Bolius Klei
nas.

Atblokštas į Peterburgą Pirmojo 
pasaulinio karo vėtrų 1914 metais, B. 
Kleinas išgėrė visą kartybių taurę, ku
rią savo nacionalinėms, religinėms, 
kultūrinėms mažumoms paruošė "di
džioji“ Spalio revoliucija. Beveik 10 
pačių sunkiausių metų - nuo 1937 iki 
1946 - B. Kleinas atsėdėjo Vorkutos 
121 lageryje. Kokios geležinės sveika
tos ir nepalaužiamos dvasios būta lie
tuvio iš Šiaulių! Kol galėjo, vis atlan
kydavo gimtinę. Ir jau mirtinos ligos 
patale gulėdamas, ruošėsi dar kartą

Tiriamas vai
Š. m. liepos mėnesį Kauno medi

cinos akademijos klinikoje, Kardio
logijos instituto II-jame skyriuje, va
dovaujamame dr. Antano Lazarevi- 
čiaus, pradėtas tirti selektyvaus kal
cio antagonisto, Felodipino, povei
kis regioninei miokardo funkcijai li
goniams, sergantiems stabilia krūti
nės angina, pranešė Pharmaceutica 
Baltica Ltd., New York.

Šis vaistas yra plačiai naudoja-

Ketvirti tarp
Čigonai - 47%, Ukraina - 35%, 

Rusija - 34% ir Lietuva - 32% - 
ketvertukas, kurio labiausiai nemyli 
lenkai. Tokius rezultatus gavo ša
lies viešosios nuomonės tyrimo 
centras, surengęs apklausą, pranešė 
Eltos korespondentas iš Varšuvos. 
Bandyta išsiaiškinti, kokios tautos

Krepšini
Lietuvos krepšinio rinktinė sužaidė 

dar porą Europos čempionato atranki
nių rungtynių ”B“ grupėje. Išvykoje 
lapkričio 13 d. pralaimėta Slovėnijos 
komandai rezultatu 85:81. Beje, pa
grindinis rungtynių laikas baigėsi ly
giosiomis (74:74), kai likus penkioms 

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

rinkose nuo 1993 m. lapkričio 19 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:
Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.8181 
OAustralijos doleriai 2.6152
Austrijos šilingai 0.3280
100 Baltarusijos rublių 0.0691
Belgijos frankai 0.1088
Čekijos kronos 0.1322
Danijos kronos 0.5813
ECU 4.4305
Estijos kronos 0.2873
Ispanijos pesetos 0.0286
100 Italijos lirų 0.2355
Japonijos jenos 0.0369
JAV doleriai 3.9400
Kanados doleriai 2.9985
Kirgizijos somai 0.4378

Latvijos latai 6.5017
100 Lenkijos zlotų 0.0189
Norvegijos kronos 0.5317
Olandijos guldenai 2.0554
Prancūzijos frankai 0.6658
100 Rusijos rublių 0.3300
SDR 5.4692
Singapūro doleriai 2.4704
Suomijos markės 0.6743
Švedijos kronos 0.4775
Šveicarijos frankai 2.6267
100 Ukrainos karbovancų 0.0126 
Vengrijos forintai 0.0396
Vokietijos markės 2.3063

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

Lapkričio 19 d. komerciniai bankai pirkdami už vieną JAV dolerį 
mokėjo po 3,85-3,95 Lt (porą dienų anksčiau kai kurie bankai dolerį pirko 
už 4,00 Lt), pardavė po 3,99-4,15 Lt. Už vieną Vokietijos markę pirkdami 
mokėjo po 2,25-2,35 Lt, pardavė po 2,34-2,50 Lt.

Įvairiuose Lietuvos rajonuose aptikta nauju spausdinimo būdu suklastotų 
20-ies ir 50-ies litų banknotų. Spauda rašė, kad vien Pasvalyje iš apyvartos 
išimta ne mažiau kaip septyniasdešimt padirbtų 20-ies litų banknotų.

tiko būti p. Darius Kuolys, p. Jonas 
Norkaitis ir p. Vincas Natkevičius.

Galutinė pilna programa bus pa
skelbta vėliau. Reikia priminti, kad į 
studijų savaitę atvykdami ne tik pa
dėsite kelti ir stiprinti lietuvišką dva
sią, bet tuo pačiu paremsite ir lietuviš
kos kultūros darbuotojų veiklą.

Registracija užsiima Naudžiūnaitė 
Irena Joerg: 6473 - Wenns, Tirol, 
Austria.

Registracijos mokestis 150 DM, 
jaunimui - 70 DM.

P.S. atvykstantiems iš Lietuvos į 
Austriją reikia turėti vizą.

Rengėjai

mažiau...
nuvažiuoti į Lietuvą.

Mirė jis, kai Rusijoje minėjo visų 
teroro aukų atmintį, ir iš gyvenimo iš
ėjo, palydėtas viso katalikiškojo pa
saulio gedulingų Vėlinių varpų... Ly- 
dinčiųjų būrelyje buvo lietuvių, rusų, 
žydų, latvių - įprastas vaizdas daugia
nacionaliniame Rusijos mieste, kur 
žmones vienija ne tiek tautybė ar reli
gija, kiek bendras likimas, bendri iš
gyvenimai. Ir nors velionio vaikai, 
anūkai lietuviškai jau nemoka, jie 
įvykdė paskutiniąją jo valią: atsisvei
kinimo su juo žodžiai skambėjo lie
tuviškai: "Ilsėkis ramybėje!“

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas

;tų poveikis
mas visame pasaulyje, nors vaisto 
veikimo efektas nėra pilnai ištirtas. 
Rezultatų tikimasi 1994 m. pradžio
je, kurie, jei bus teigiami, galės pa
dėti Lietuvos žmonėms gydant 
anksčiau minėtą susirgimą.

Šią studiją vykdo dr. J. Marcin
kevičienė, dr. G. Šakalytė, dr. E. 
Kaduševičius. Studiją finansuoja ir 
konsultuoja Pharmaceutica Baltica 
Ltd.

nemylimų
patinka ir nepatinka Lenkijos gy
ventojams. Be jau minėtų keturių, 
lenkai nejaučia draugiškumo dar 
dviem valstybėms - Vokietijai ir 
Kubai.

Daugiausia simpatijų jaučiama 
prancūzams - 64 proc., amerikie
čiams - 54, italams - 52 procentai.

kų kovos
sekundėms iki antrojo kėlinio pabai
gos A. Sabonis pelnė tris taškus. Per 
pratęsimą geriau sužaidė šeimininkai.

Lapkričio 17 d. Kaune Lietuvos 
rinktinė 108:65 įveikė Latvijos ko
mandą ir užima antrąją vietą po
grupyje (2 taškai).
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PAIEŠKA
Petras Šemaška ieško brolio 

Edvardo Semaškos, gimusio 
1922 m. Raseinių apskr., Šiluvos 
valse., Piktučių kaime. Paskutinis 
žinomas adresas (1987 m.): 26 
Meadow Walk, Birmingham 14.

Žinančius jo adresą ar jo liki
mą prašome pranešti adresų:

British Red Cross, 9 Grosvenor 
crescent, London SW1X 7EJ

arba B. Butrimui Lietuvių 
Namų adresu.

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
Nottinąhame - lapkričio 28 d.,

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

vai., Švč. Širdyje.
Manchesteryje - lapkričio 28 d„ 

12.30 vai.
Bradforde - gruodžio 5 d., 12.30 

vai.
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.
Nottinghame - gruodžio 19 d., 

11.15 vai.. Židinyje.

LONDONE
BRITU-LIETUVIU

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė gavo šias aukas: 
25 svarai -1. D. Flint, Wimbledon;
10 svarų - V. P. Jakimavičius, Bi

cester, Oxon.
Daiktinių dovanų gauta iš Echo - 

The Joint Mission Hospital Equip
ment Board Ltd. - anglių moterų ran
komis megztų lovų užtiesalų, megztu
kų ir kitų dalykų. Šios geradarės mo
terys nepailstamai aukoja laiką megz
damos labdarai. Viso dovanos įkai
nuotos 800 svarų. Prie šios didelės do
vanos dar paaukojo vaikams rūbų, 
avalynės, žaislų ir maisto produktų I. 
Seržienė, J. Kalinauskienė, M. Paru- 
lienė, A. Kriaučiūnienė, A. Briedienė, 
E. Dankienė, A. Wright, M. Hoye.

Visiems aukotojams Fondo vado
vybė lieka labai dėkinga už įvairias 
aukas, kurios pasieks Lietuvos vaikus 
dar prieš Kalėdų šventes.

Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief Fund 

for Children in Lithuania, 25 The 
Oval, London E2 9DT.

PADĖKA
Jau du kartus siuntiniai iš Didžio

sios Britanijos nudžiugino netur
tingiausius alytiškius. Juos gavome 
iš Britų-lietuvių pagalbos fondo vai
kams Lietuvoje. Naujus megztukus, 
nertus kilimėliu, daug dėvėtų, bet la
bai tvarkingų drabužių išdalinome 
Alytaus našlaičiams, gausių šeimų 
vaikams.

Šias dovanas mums atsiuntė 
P. Leonavičius, H. Piščikas, P. Žu- 
renkas, S. Kasparas, M. Wright, F. 
Senkus. Visi jie kantriai ir atkakliai 
dirba, rūpindamiesi mumis, padėda
mi mums. Pati tauriausia, reikalin
giausia pagalba - tai pagalba vai
kams, kurios mes iš jų ir sulaukiame.

Laima Stankevičiūtė
Lietuvos vaikų globos 

organizacijos "Pieno lašas “ 
Alytaus skyriaus pirmininkė

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

DBLS ir LNB direktorių valdybos 
pranešimas

Šiuo pranešam, kad 1994 m. sausio mėn. 15 d. 
Lietuvių Namuose Ladbroke Gardens 2, London W11 
2PT įvyks nepaprastas Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos narių ir Lietuvių Namų Bendrovės akcinin
kų suvažiavimas.

Pradžia:
DBLS -13.00 vai.,
LNB - 15.15 vai.

Darbotvarkėje:
Lietuvių Namų Bendrovės finansai ir
Lietuvių Namų ateitis.

DBLS skyriaus Tarybai ir LNB akcininkams bus 
išsiųsti specialūs pranešimai.

DBLS ir LNB direktorių valdyba

PADĖKA IS PAKRUOJO
Ji pasiekė Britų-lietuvių pagal

bos fondą vaikams Lietuvoje. Pa
kruojo globos namų direktorė R. 
Maksimavičienė ir metodininkė D. 
Rutkevičienė, Pakruojo centrinės li
goninės vyr. gydytojo pavaduotoja 
V. Laugalienė , Pakruojo merės pa
vaduotoja N. Vėtienė, rajono laik
raščio "Auksinė varpa“ darbuotoja 
P. Kvedarienė ir I. Šalkauskienė ra
šo: "Širdingai ačiū už kilnią ir dos
nią Jūsų širdį, už paramą gyvenimo 
nuskriaustiems Pakruojo rajono vai
kams. Mes dalinome Jūsų dovanas 
Vėlinių šventės dieną - kada visi 
krikščionys lietuviai mintimis lanko 
mirusius artimuosius ir stengiasi 
savo darbais suteikti džiaugsmo 
gyviesiems. Savo siuntiniu Jūs su
teikėte džiaugsmo daugiau kaip de
šimtims mūsų globos namų auklė
tinių, jų auklėtojoms ir visoms Jūsų 
labdaros skirstytojoms. Kad šią mi
siją atliktume kuo teisingiau, at
plėšti ir dalinti Jūsų siuntinio pasi

AfA Vaclovas Paškevičius- 
Pasco

Vaclovas Paškevičius mirė 
1993 metų spalio 22 dieną, 84 
metų amžiaus. Jis senosios lietu
vių išeivijos lietuvis, gimęs Lon
done.

Iš Lietuvių Švento Kazimiero 
Šventovės laidotuvių’procesija 
atvyko į Švento Patriko kapinės, 
kur velionis palaidotas šeimos 
kape. Laidotuvių Mišias ir kitas 
apeigas atliko parapijos klebonas 
dr. kun. Jonas Sakevičius MIC. 

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

kvietėme miesto merijos, rajono 
laikraščio redakcijos, ir žinoma, 
vaikų globos namų vadoves. O dra
bužėlius ir batukus į savo kamba
rius nešėsi patys savo rankomis - 
kam ko labiausiai reikėjo. Neapdo
vanoto neliko nei vieno. Tai buvo 
didelė šventė mūsų vaikų namuose, 
nes atsikuriančios, su dideliais 
nepritekliais susiduriančios Lietu
vos Vyriausybė šiuo metu dar netu
ri galimybės patenkinamai aprūpi
nti net ir likimo nuskriaustus vai
kus. Siunčiame Jums dešimtis lie
tuviškų "ačiū“ nuo Ramūno ir Bri
gitos, Jūratės ir Kąstyčio, Neringos 
ir Arūno bei visų kitų mūsų vaikų - 
tėvų meilės nepatyrusių našlaičių ir 
pamestinukų bei sunkią dalią ken
čiančių mažųjų invalidukų.

Mieloji ponia Hilda (Piščikienė 
- ELR), Jūsų asmenyje mes taip pat 
dėkojame visiems prisidėjusiems 
prie šio, tikrai kilnaus ir nesavanau
diško rūpesčio“.

AfA Vladas Usovičius

Ilgokai sirguliavęs Vladas Usovi
čius mirė 1993 m. spalio 15 d. Vla
das gimė 1907 m. liepos 8 d. Rygoje.

Baigiantis Antrajam pasauliniam 
karui Vladas pasitraukė iš Lietuvos į 
Vakarus. Tuojau po karo Vladas įsto
jo į prancūzų svetimšalių legioną, tar
navo Maroke. Atvykęs į Angliją gy
venti tapo prekybos laivyno jūrinin
ku, apkeliavo daugybę uostų ir vals
tybių.

Žemiškieji Vlado palaikai sude
ginti 1993 m. lapkričio mėn. 9 dieną 
Kennsal Green krematoriume.

PASAULYJE
Ar daug žadančios 

sutartys pateisins viltis?
Daug vilčių siejama su dviem 

prekybinėmis sutartimis, kurios vie
naip ar kitaip aktualios visam pasau
liui. Šiaurės Amerikos laisvos preky
bos sutartis (NAFTA) skirta JAV, 
Kanadai ir Meksikai, kur gyvena 345 
mln. žmonių. Pagal tą sutartį čia būtų 
įvesta laisva be tarifų prekyba. Sutar
čiai pasipriešino darbininkai, bijantys, 
kad pramonininkai ir biznieriai per
kels savo veiklą į Meksiką, kur yra pi
gesnė darbo jėga. Kita prekybinė su
tartis - GATT - svarbi beveik visoms 
valstybėms, bet, aišku, kad pagrindi
niai jos subjektai Europa ir Amerika. 
Čia didžiausia kliūtis yra Prancūzijos 
ūkininkų nenoras prarasti subsidijas, 
kurios įgalina juos parduoti savo ga
minius pigiau negu kituose kraštuose. 
Ypač amerikiečiai tam smarkiai prie
šinasi. Europai yra pavojus, kad jos 
kraštų sąskaita Amerika gali labiau at
sisukti į kylančią Azijos kraštų ekono
miką. Europos Bendrija siekia pra
plėsti prekybinius santykius su postso- 
socialistinėmis Rytų Europos šalimis, 
kurios toli gražu negali lygintis su To
limųjų Rytų turtingais kraštais. Net ir 
komunistinė Kinija vykdo reformas, 
kurių tikslas yra sukurti krašte "socia
listinę rinkos ekonomiką“, o tai labai 
kvepia kapitalizmo raugu.

Pavojingi karo pratimai 
Korėjoje

Apie 100 000 Amerikos ir Pietų 
Korėjos karių dalyvavo kariniuose 
pratimuose netoli sienos, už kurios 
Šiaurės Korėja laiko savo kariuome
nę. Nors Amerikos karo vadai tvirti
no, kad tai buvo tik apsigynimo praty
bos, Šiaurės Korėja laiko jas "pavojin
gais karo žaidimais“, kurie kelia pavo
jų taikai ir nustumia į šalį dviejų Korė
jų suvienijimą.

Spėjama, kad pratybomis buvo sie
kiama įbauginti Šiaurės Korėją, kad ji 
įsileistų Jungtinių Tautų inspektorius 
patikrinti, ar negamina branduolinių 
ginklų. Nepaisant Šiaurės Korėjos pa
neigimų, neutralūs stebėtojai įtaria, 
kad ten ne viskas yra švaru ir norėtų 
tai patikrinti.

Bosnija apkaltino 
Britaniją genocidu

Atrodo neįtikėtina, bet Bosnijos 
vyriausybė nori traukti Britaniją į teis
mą remdamasi Genocido konvencija. 
Ją pasirašiusios šalys privalo veikti, 
kad sulaikytų genocidą karo ar taikos 
metu. Britanija ne tik buvo priešinga 
kariuomenės pasiuntimui karo veiks
mams sustabdyti, bet taip pat priešino
si sankcijų atšaukimui, kad Bosnija 
galėtų importuoti ginklus apsigyni
mui. Bosnija tvirtina, kad yra ir dau
giau kaltininkų, bet Britanija pati kal
čiausia. Prezidentas Clintonas patvirti
no, kad John Major atsisakė paremti 
ginklų siuntimą Sarajevo vyriausybei. 
Negana to, Bosnijos pareigūnai tvirti
na, kad Margaret Thatcher tam jų žy
giui pritarusi. Verta prisiminti, kad sa
vo laiku ponia Thatcher kritikavo Bri
tanijos vyriausybę užjos nenorą siųsti 
ten kariuomenę ir leisti Bosnijai apsi
ginkluoti. O Britanijos pareigūnai sa
ko, kad karinis įsiterpimas būtų buvęs 
netinkamas ir kad britų kariai savo hu
manitarine pagalba išgelbėjo daug 
gyvybių.

Serbija prisipažino karo 
nusikaltimais

Belgrado žmonės pradėjo smarkiai 
ginčytis dėl pranešimų, kad Serbijoje 
kariai yra apkaltinti plėšikavimu, 
žmonių kankinimu ir žudynėmis Bos
nijoje ir Chorvatijoje. Svarbiausia, ste
bina pranešimai, kad vyriausybė ža
danti išduoti kaltininkus karo nusikal
tėlių teismui, kurį įsteigė JTO. Spėja
ma, jog pats prezidentas Slobodan Mi
losevic tam pritarė, nes jis nori pasiro
dyti nuosaikiu vadu, tikėdamasis, kad 
bus nuimtos sankcijos, kurios labai 
skurdina Serbiją.
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