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Susitikimas su tautiečiais
Prezidentas A. Brazauskas lapkri

čio 29 dieną Vilniuje susitiko su Pa
saulio lietuvių bendruomenės iš NVS 
šalių ir Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos atstovais, pranešė ELTA. Su
sitikime dalyvavo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės atstovas Lietuvoje J. 
Gaila, Prezidento patarėjas valstybės 
ir teisės klausimais R. Andrikis.

Prezidentas pažymėjo, kad dar 
daug lietuvių gyvena nublokšti toli 
nuo Lietuvos, kur nors Sibire ar Ka
zachstane, NVS valstybėse. Jie išsiil
gę Lietuvos ir visų mūsų dėmesio. 
Grįžti į tėvynę jiems nelengva, kyla 
nemažai pilietybės, turto grąžinimo, 
kitų problemų. Mūsų pareiga - padėti 
tautiečiams, neužmiršti jų gyvybinių 
problemų, sakė jis.

Kitais metais, liepos 12 dieną,

Užsienyje gyvenančių lietuvių 
suvažiavimas Vilniuje

Vilniuje įvykusiame Pasaulio lietu
vių bendruomenės Rytų kraštų valdy
bų pirmininkų suvažiavime buvo susi
rinkę lietuviai iš Sibiro, Maskvos, Uk
rainos, Latvijos, Estijos, Moldovos, 
Baltarusijos. Taip pat atvyko tautiečių 
pasiuntiniai ir iš Vengrijos, Lenkijos. 
Pasitarti buvo pakviesti ir lietuvių jau
nimo grupių atstovai, tarp jų - Lon
done gyvenantis Paulius Markevičius, 
DBL S-gos direktorių valdybos narys, 
besirūpinantis jaunimo veikla.

Lapkričio 27 d. PLB būstinėje Vil
niuje surengtoje spaudos konferenci
joje PLB valdybos vicepirmininkas R. 
Česonis labai kritiškai atsiliepė apie 
Lietuvos parlamentarus, stebėjosi, 
negi jiems neužteko trejų metų, pasak 
jo, blusinėjimosi, kad priimtų sprendi
mą dėl užsienyje gyvenančių lietuvių 
pilietybės. Jis prašė spaudos konferen
cijoje dalyvavusius žurnalistus praneš
ti Lietuvos žmonėms, kad dėl piliety
bės užsienyje gyvenantys tautiečiai 
jaučiasi ypatingai užgauti.

PLB atstovas Lietuvoje J. Gaila sa
kė, kad suvažiavime daug buvo kalba
ma ne tik apie pilietybės reikalus, bet 
ir apie vizas, kurios sudaro kliūčių no
rintiems į Lietuvą atvykti tautiečiams, 
ypač iš Rytų, turto atgavimą, siuntinių 
apmokestinimą. Pasak J. Gailos, PLB 
svarbiausias rūpestis yra lietuvybės 
išlaikymas. Tai padaryti galima tik per 
lietuviškas mokyklas. Jomis geriausiai 
galėtų rūpintis Kultūros ir švietimo 
ministerija, todėl PLB norėtų, kad ne
būtų naikinama toje ministerijoje vei
kianti ryšių su tautiečiais tarnyba. Jo 
nuomone, PLB atstovybėje galima 
būtų įdarbinti papildomai dar kelis 
žmones, kurie rūpintųsi į Lietuvą grįž
tančiais išeiviais. Spaudos konferenci
joje išsakyta mintis, kad nėra tvarkos 
naudojant lėšas, kurias Lietuvos vy
riausybė skiria išeivijos reikalams. J. 
Gaila išreiškė nusistebėjimą, kad vy
riausybė duoda nemažai lėšų Sanry- 
šai, privačiai organizacijai, nekontro
liuodama. kaip tos lėšos naudojamos. 
Jo nuomone, kol kas šioje srityje visiš
ka anarchija. PLB atstovybė Vilniuje 
norėtų dalyvauti skirstant valstybinę 
paramą išeiviams. Apie tas problemas 
kalbėjo ir Sibiro lietuvių atstovas V. 
Bernatonis. Apibendrinti suvažiavimo 
pasiūlymai pateikti Prezidentui, Sei
mui, vyriausybei. Vieną dieną, sek
madienį, šio renginio dalyviai buvo 
Marijampolėje.

Apsilankęs ”EL“ redakcijoje Pau
lius Markevičius pasakojo savo įspū
džius iš PLB organizuoto lietuvių 
bendruomenių Rytų kraštų valdybų 
pirmininkų ir jaunimo atstovų suva
žiavimo.

- Kadangi Lietuvoje prasidėsiąs 

rengiamas Pasaulinis lietuvių jauni
mo kongresas. Jo organizatoriai pa
kvietė Lietuvos Prezidentą būti jo 
garbės pirmininku, o liepos 12-ąją 
paskelbti Pasaulio lietuvių jaunimo 
diena. A. Brazauskas kvietimą malo
niai priėmė.

Susitikime buvo prisiminta, kad 
lapkričio 25-27 dienomis Čikagoje 
vyko 8-asis lietuvių kultūros ir moks
lo simpoziumas. Prezidentas pareiškė 
nusistebėjimą, kad į šį renginį nei jis 
pats, nei Seimo pirmininkas, nei mi
nistras pirmininkas nebuvo kviečia
mi. Beje, keistoka buvo ir ten skaity
to vieno pagrindinių pranešimų tema 
- ’’Grėsmė nepriklausomybei“.

Tą pačią dieną svečiai susitiko su 
Seimo pirmininku Č. Juršėnu, prane
šė ELTA.

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 
baigsis Londone, dalyvauju rengiant 
jo dalyvių studijų dienų programą Bri
tanijoje. Teko bendrauti ir tartis su 
Rūta Kalvaityte, Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos valdybos vicepirmi
ninke, kuri šiuo metu Vilniuje dirba 
parengiamąjį darbą, kitais kongreso 
organizacinio komiteto nariais.

Viena iš kongreso programos idė
jų, kurią P. Markevičius nori įgyven
dinti, - aptarti anglų kalbos mokymo 
padėtį Lietuvoje, duoti naują impulsą, 
kad mokymas būtų profesionalesnis. 
Suinteresuotos padėti Britanijos mo
kymo įstaigos galėtų atsiųsti ne šiaip 
sau anglų kalbą mokančių žmonių, 
bet turinčių specialų filologinį pasi
ruošimą, sakė P. Markevičius. Tie 
klausimai nagrinėjami su atitinkamo
mis Anglijos institucijomis. Visa tai 
daroma su Jungtinės Karalystės amba
sados Vilniuje žinia, todėl šis projek
tas pasidaro dar svarbesnis. ”Aš ma
nau, kad jaunimo atstovai, atvykę iš 
JAV, Kanados, Vokietijos pateiks sa
vo vertingų Lietuvai projektų. Ir Lie
tuva gali padėti lietuvių bendruome
nėms užsienyje. Pavyzdžiui, mums 
reikia lietuvių kalbos mokytojų mo
kykloms.“

P. Markevičius į Lietuvą atvyko 
pirmą kartą, buvo čia penkias dienas. 
Jis sakė atvyks kitų metų pavasarį, 
greičiausiai kovo mėnesį, kai PLB vėl 
organizuos susitikimą su lietuvių ben
druomenių Rytų kraštuose atstovais. 
Tada norėtų pakeliauti po Lietuvą.

Per šį trumpą apsilankymą P. Mar
kevičius buvo susitikęs su Vilniaus 
universiteto filologijos fakulteto stu
dentais, kurie pirmus metus mokosi 
anglų kalbą. Jis sakė, jam buvo labai 
malonu su jais bendrauti anglų kalba, 
atsakyti į jų ir dėstytojų klausimus apie 
Londoną, Angliją. Jis taip pat buvo 
susitikęs su medicinos specialybės stu
dentais, kurie kaip privalomą disci
pliną mokosi anglų kalbą, domėjosi 
medicinos darbuotojų rengimu Lietu
voje. Jis sakė pirmą kartą susitikęs su 
savo giminaičiais, apie kuriuos prieš 
trejus metus dar nežinojo.

- Aš ne tas žmogus, kuris čia at
vyksta su doleriais akyse. Kai kas iš 
užsienio čia atvyksta būtent turėdamas 
tokį nusiteikimą ir tikėdamasis leng
vai uždirbti pinigų. Supratau ir paste
bėjau, jog kartais labai mažai reikia 
pastangų, kad suvestum žmones vieną 
su kitu, kad reikalai pajudėtų ir plėto
tųs!.

Kitame numeryje paskelbsime P. 
Markevičiaus nuomonę dėl Lietuvių 
Namų Londone perspektyvų, taip pat 
jo mintis apie ’’Europos lietuvį“.

EU

Dr. J. Stikliorius (viduryje) ir dr. K. Bobelis su žmona D. Bobeliene VLIK'o 50-mečio minėjimo metu.
V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Menininkų namų Baltoji salė bu
vo pilnut pilnutėlė. Kiekvienas, į ją 
įeidamas, gavo kuklų plakatą, skel
biantį, kad 1993 metų lapkričio 27 
dieną Vyriausiasis Lietuvos išlaisvi
nimo Komitetas (VLIK) mini savo 
penkiasdešimtąjį gimtadienį. Minėji
mo dalyviams buvo įteiktos ir nedi
delės knygutės su istoriko A. Liekio 
paruoštos apybraižos apie VLIK'ą 
santrauka, glaustai apžvelgiančia šios 
šlovingos, Lietuvos laisvės bylai itin 
reikšmingos organizacijos veiklą.

Ten pacituota VLIK'o 1944 m. 
vasario 16 d. deklaracija, kuri skelbė: 
“...VLIK’as, vadovaudamas Tautos 
kovoms ir darbams Lietuvai išlais
vinti, Lietuvos valstybės suverenių 
organų veikimui atstatyti, demokrati
nei Lietuvos santvarkai atkurti ir 
kraštui nuo bolševizmo ir kitų jos gy
venimą ardančių veiksnių apginti, 
vykdys kuo plačiausią visuomenės 
konsolidaciją, lygins politinių grupių 
tarpusavio nesutarimus“.

Jaunieji smuikininkai iš M. K. 
Čiurlionio mokyklos grojo “Lietuva 
brangi“, V. Kudirkos “Valsą“, kitus 
muzikos kūrinius.

Susirinkusieji ilgai plojo ilgame
čiu! (devintajam ir paskutiniam) 
VLIK’o valdybos Pirmininkui, Lietu
vos Seimo nariui dr. K. Bobeliui. Ta
ręs trumpą įžangos žodį, jis pristatė į 
šventę atvykusius savo bendražy
gius: paskutinį VLIK'o vicepirminin
ką V. Jokūbaitį, ilgametį valdybos 
sekretorių dr. J. Stikliorių, tarybos 
narę. Rytų Lietuvos rezistencijos są
jūdžio pirmininkę E. Bulotienę. Tau
tos fondo tarybos pirmininką A. Spe- 
rauską, aktyvią VLIK'o veikėją D. 
Bobelienę. Jie dabar sėdėjo tarp 
jubiliejinio vakaro svečių: Respubli
kos Prezidento A. Brazausko, Seimo 
pirmininko Č. Juršėno, ministro pir
mininko A. Šleževičiaus, Seimo na
rių, ministrų, kitų žymių valstybės 
žmonių.

Tylos minute susirinkusieji pager
bė mirusius ir žuvusius laisvės kovo
tojus. Tarp jų ir aštuoni žmonės, va
dovavę VLIK'ui: Vasario 16-osios 
Akto signataras, inžinierius S. Kai
rys, dvasininkas ir valstybininkas 
prelatas M. Krupavičius, bankininkas 
J. Matulionis, diplomatas dr. A. Tri
makas, ekonomistas, buvęs ministras 
J. Audėnas, politikas socialdemokra
tas K. Bielinis, diplomatas V. Sidzi
kauskas, pramonininkas ir prekybi
ninkas dr. J. K. Valiūnas.

Pusė amžiaus kovos

Istorikas, habiliuotas daktaras A. 
Tyla apžvelgė įspūdingą, turtingą gar
bingų darbų kupiną VLIK’o kelią.

Nedidelio būrelio patriotų, atstova
vusių skirtingas politines grupes, pag
imdytas rūsčiomis hitlerinės okupa
cijos sąlygomis, pradėjęs savo veiklą 
Kaune, Parodos gatvėje, tautininko B. 
Gaidžiūno bute. Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas ilgus 50 metų 
kūrė šlovingą, pasiaukojamos veiklos, 
įnirtingos kovos dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės sklidiną biografiją. 
Spaudos, radijo, žodžio pagalba, iš
naudodamas įvairiausius tarptautinius 
forumus, konferencijas, Komitetas 
sutelktinėmis jėgomis nenuilstamai 
vystė Lietuvos laisvės bylą. Metus 
okupuotoje Lietuvoje, 10 metų Vokie
tijoje, dalindamiesi priverstinės trem
ties vargais ir nuostoliais, o nuo 1955 
metų JAV, VLIK'o vadovai ir eiliniai 
nariai nė dienos negyveno nepriminę 
pasaulio galingiesiems, valstybių pre
zidentams ir parlamentams, galin
goms tarptautinėms organizacijoms, 
kad Lietuva nėra SSSR dalis, kad ji 
yra gėdingo raudonųjų ir rudųjų san
dėrio auka: kalinama, tremiama, prie
vartaujama, mėginama nutautinti. Me
morandumai, deklaracijos, peticijos, 
dokumentai, kuriuos paruošė 
VLIK’as, nuolatos trikdė Jungtinių 
Tautų, Europos Tarybos, didžiųjų val
stybių vadovų, įvairių forumų rengėjų 
ramybę. Pravartu priminti, kad pasku
tinę VLIK'o Tarybą sudarė 15-kos 
skirtingų partijų, sąjungų, federacijų, 
sąjūdžių atstovai. Komiteto veiklą ak
tyviai rėmėjoje dalyvavo (deja, ne vi
sada!) kitos lietuviškosios išeivijos or
ganizacijos - ALT, BALF, PLB ir 
daug kitų. Deja, neišvengta nei trin
ties, nei barnių, nei kivirčų. Tokie jau 
mes - lietuviai... Ligi šiol. Daug sykių 
skaudžiai mokyti, mes nevisuomet 
įstengiam vertinti šalia veikiančio tau
tiečio darbus, pavydime kits kitam 
sėkmės, savo aky rąsto nematydami, 
plūstame kito akyse pastebėtą šapelį 
Tai gali paliudyti ir jubiliejinis vaka
ras. Tarp daugelio tikrai garbingų jo 
dalyvių nepavyko sutikti ar pamatyti 
bent vieną Seimo dešiniosios opozici
jos atstovą. Anais - nelaisvės metais 
VLIK’as sovietinėje spaudoje visą lai 
ką buvo kone keiksmažodis. Oficiali 
sovietų Lietuvos spauda ir oratoriai 
prie jo vardo būtinai pridėdavo “arši 
antitarybinė organizacija, lietuvių liau
dies priešų lizdas“. Negi panašiai ir 
dabar žiūrį kai kurie į patriotus prasi

mušę veikėjai, vyrai ir moterys, laiką 
save vieninteliais neklystančiais tei
suoliais...

Trumpai priminęs šlovingą ir Lie
tuvai nepaprastai reikšmingą VLIK'o 
veiklą Prezidentas A. Brazauskas 
perskaitė savo dekretą, kuriuo VLIK'o 
veikėjai apdovanojami ordinais ir 
Padėkos raštais. Ir čia pat prisegė II 
laipsnio Vyčio Kryžiaus ordiną 
ilgamečiu! VLIK'o pirmininkui. Sei
mo Užsienio reikalų komiteto pirmi 
ninkui dr. Kaziui Bobeliui. IV laips
nio Vyčio Kryžiumi apdovanojami 
paskutinis Komiteto vicepirmininkas 
Vytautas Jokūbaitis ir ilgametis Val
dybos sekretorius dr. Jonas Stiklio
rius. Prezidento Padėkos raštus as
meniškai atsiėmė Tarybos narė Eu
genija Bulotienė ir Tautos Fondo ta
rybos pirmininkas Algis Sperauskas. 
Visus apdovanotuosius, kurių yra žy
miai daugiau, susirinkusieji sveikino 
ilgais audringais padėkos plojimais.

Buvęs ilgametis politinis kalinys, 
VLIK'o iniciatyva sukurtos Lietuvoje 
Helsinkio grupės vadovas V. Petkus, 
sveikindamas Komiteto narius gar
bingo jubiliejaus proga, pabrėžė, kad 
vien VLIK'o buvimas kėlė čia, Lietu
voje, su okupantu besigrumiančių di
sidentų dvasią, jie jautė nuolatinę 
Komiteto paramą, jo veikla tvirtino, 
kad ir jų kova tėvynėje nėra bepras
miška.

Profesorė Kazimiera Prunskienė, 
neseniai grįžusi iš Vokietijos, parve
žė ir įteikė dr. K. Bobeliui Vūrzburgo 
mieste, kur kitados dirbo komiteto 
vadovybė, atidengtos atminimo len
tos nuotrauką bei kai kuriuos doku
mentus. Dr. K. Bobelis nuotrauką 
perdavė Seimo pirmininkui Č. Juršė
nui. kuris pažadėjo pakabinti ją Sei
mo rūmuose.

Kaip visada džiaugsmingai sutik
tas ir įdėmiai išklausytas eilėraščius 
skaitė poetas akademikas Justinas 
Marcinkevičius. Vienas jų - apie 
briedį, karūnuotą galvą iškėlusį, per 
devintą upę plaukiantį. Tokį poetas 
pavaizdavo karalių Mindaugą, kuris

Apsikabinęs arklio kaklą ėjo 
girdėdamas dešimtą upę 
šniokščiant, 
galvodamas balsu: ui jos 
turėtų būt... kalkas turėtų būt, 
kas ne taip baisiai degina ir 
skauda 
kaip Lietuva.

P. Vandenis
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Mažosios Lietuvos šventė Lietuva ir NATO
Lapkričio 30 dieną suėjo 75-eri 

metai, kai buvo paskelbtas istorinis 
Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos dokumentas. 
1918 metų lapkričio 16 dieną Tilžėje 
įsteigta Prūsų lietuvių tautinė taryba 
po dviejų savaičių - 1918 metų lap
kričio 30 dieną - paskelbė Mažosios 
Lietuvos tautinės tarybos aktą, kuria
me sakoma: ’’Atsižvelgdami į tai, kad 
viskas, kas yra, turi teisę gyvuoti, ir į 
tai, kad mes, lietuviai, čionai Prūsų 
Lietuvoje gyvenantieji, sudarome šio 
krašto gyventojų dauguomenę, reika
laujame mes, remdamiesi ant Vilsono 
Tautų paties apsisprendimo teisės, pri
glaudimą Mažosios Lietuvos prie 
Didžiosios Lietuvos...“

Šį aktą pasirašė 24 Prūsų Lietuvos 
tautinės tarybos nariai. Istorikai tvirti
na, kad Mažosios Lietuvos lietuviams 
jis buvo brangus kaip ir Lietuvos ne
priklausomybės 1918 metų vasario 16 
dienos aktas.

Tilžės akto 75-oji sukaktis iškil
mingai paminėta Klaipėdoje, Mažo
sios Lietuvos istorijos muziejuje. Apie 
ją kalbėjo Klaipėdos universiteto do

Opozicija laimėjo bylą Konstituciniame 
Teisme

Lapkričio 26 d. Konstitucinis 
Teismas, išnagrinėjęs grupės Seimo 
opozicijos narių prašymą, padarė 
išvadą, jog pagal galiojantį Seimo 
statutą nėra vienodų sąlygų Seimo 
nariams įgyvendinti savo konsti
tucinę teisę laisvai jungtis, ir nutarė, 
jog Seimo statuto straipsniai dėl frak
cijų sudarymo tvarkos prieštarauja 
Konstitucijai. Iki šiol galiojusiame 
Seimo statute buvo numatyta, jog 
pagal vieną rinkiminį sąrašą išrinkti 
parlamentarai Seime galėjo jungtis 
tik į vieną bendrą frakciją.

"Lietuvos rytas“ citavo LDDP 
programos grupės lyderio V. Petke
vičiaus nuomonę, kad klaida buvo

Medžiaga bus perduota prokuratūrai
Gruodžio 1 d. Seimo ekonomini

ams nusikaltimams tirti komisijos 
pirmininkas V. Juškus žurnalistams 
pranešė, kad valstybės kontrolės de
partamentas, tyręs buvusių premjerų 
G. Vagnoriaus ir A. Abišalos, vice
premjero V. Pakalniškio, finansų mi
nistrų E. Kunevičienės ir A. Misevi
čiaus veiklą priėjo išvadą: minėti as
menys, pažeisdami nustatytą tvarką 
1992 metais, skirstė valstybinio biu
džeto lėšas ir padarė valstybės intere
sams esminę 208 337 litų žalą. Pripa
žinusi tokią VKD išvadą pagrįsta, ko
misija nutarė perduoti surinktą medži
agą Generalinei prokuratūrai procesi
niam sprendimui priimti.

Toks pats sprendimas priimtas ir 
apsvarsčius VKD išvadą dėl pažeidi
mo energetikos sistemoje. Pranešta, 
kad dėl energetikos ministerijos vado

Suvalkų krašto dienos Kaune

Kaune surengtos Suvalkų krašto dienos. Su koncertais buvo atvykę keturi 
Dusnyčios, Seinų, Punsko lietuvių folkloro ansambliai. Jie atsivežė iki šiol 
negirdėtų dainų, savo krašto rankdarbių, įvairių valgių. Miesto kultūros rūmuose 
įvykusioje mugėje visa tai galėjo pamatyti ir nusipirkti miesto žmonės.

Pedagoginiame muziejuje atidaryta Suvalkų krašto mokyklų paroda, čia 
įvyko susitikimas su Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininku Sigitu 
Parancevičiumi.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotraukoje: koncertuoja Suvalkų krašto lietuviai.

centas A. Juška, buvo atidaryta B. 
Aleknavičiaus fotografijų paroda 
’’Lietuvininkai“, koncertavo etnografi
nis ansamblis ’’Kuršių ainiai“.

Istorijos mokslų daktare P. Žostaus- 
kaitė straipsnyje "Tilžės aktui 75-eri“, 
išspausdintame lapkričio 30 d. "Lietu
vos aide“, priminė, kad Vakarų Vokie
tijoje susibūrę išeiviai mažlietuviai 
1946 m. lapkričio 6 d. paskelbė Fuldoje 
aktą, vadinamą Fuldos aktu, reikalau
jantį ateityje Mažosios Lietuvos istori
nes žemes prijungti prie savo tautos ka
mieno - Lietuvos. Išeivijoje veikia maž- 
lietuvių organizacijos bei fondai. Savo 
spaudoje jie analizuoja Mažosios Lie
tuvos praeitį, aiškinasi perspektyvas, 
kelia Mažosios Lietuvos susijungimo su 
visa Lietuva klausimą tarptautinėse or
ganizacijose. Tai tautos gyvybingumo ir 
teisės toliau gyventi pasireiškimas.

Nuo 1990 m. Lietuva, atgavusi ne
priklausomybę, nors ir nedrąsiai, pra
dėjo rūpintis Mažosios Lietuvos istori
niu kultūriniu palikimu, visokeriopai 
remti Karaliaučiaus srityje gyvenan
čius lietuvius. Tilžės akto istorinė 
reikšmė yra akivaizdi.

padaryta iš pradžių, nes LDDP 
rinkimų sąraše buvo trijų politinių 
organizacijų - LDDP, Ateities foru
mo ir Žemdirbių sąjungos - atstovų, 
todėl reikėjo įregistruoti ir tris frak
cijas. ”Po Konstitucinio Teismo 
sprendimo mums nieko kito nelieka, 
kaip prieš gausybę dešiniųjų frak
cijų sudaryti savo frakcijas, ir mes 
jas sudarysim“, kalbėjo V. Petke
vičius. Pareiškėjų atstovo teisme A. 
Kubiliaus nuomone, dar neaišku, 
kiek bus opozicinių frakcijų, tačiau 
jis neabejojo, jog jų bus daugiau 
negu dvi - dabar įregistruotos Sąjū
džio ir Krikščionių demokratų frak
cijos.

vaujančių darbuotojų kaltės buvo pa
tvirtintos dirbtinai padidintos šilumi
nės ir elektros energijos kainos, tas 
ministerijos sistemos įmonėms atnešė 
3 712 tūkst. litų neteisėtų pajamų, iš jų 
788 tūkst. - iš gyventojų. 1035 tūkst. 
litų žala padaryta dėl nepagrįstų subsi
dijų dengti neva susidariusiems nuos
toliams. Pažeidžiant nustatytą tvarką 
iš ministerijos sistemos įmonių per 
1991-1993 m. neteisėtai išreikalauta 3 
523,1 tūkst. JAV dolerių. Be to, buvu
sio energetikos ministro L. Ašmanto 
patvarkymais ne ministerijos regulia
vimo sferos organizacijoms įvairiems 
tikslams nepagrįstai paskirta 729,6 
tūkst. JAV dolerių bei 13 tūkst. Vo
kietijos markių. Už 22,1 tūkst. JAV 
dolerių bei 65,3 tūkst. Vokietijos mar
kių, skirtų technologinėms reikmėms, 
pirkti lengvieji automobiliai.

"Krašto apsaugos ministras L. 
Linkevičius lapkričio 24 d. susitiko 
su NATO generaliniu sekretoriumi 
M. Womeriu ir perdavė mano žodinį 
pareiškimą, kad Lietuva pritaria 
NATO šalių pastangoms išplėsti sau
gumo zoną visoms Europos šalims,“ 
- lapkričio 29 d. per Lietuvos radiją 
pasakė Prezidentas A. Brazauskas. 
Jis akcentavo, kad Lietuva yra suin
teresuota pasirašyti su NATO part
nerystės ir bendradarbiavimo gyny
bos srityje sutartį, numatant joje 
narystės perspektyvas ilgesniam 
laikotarpiui. Lietuva stengsis paten
kinti visas bendradarbiaujančioms 
šalims keliamas sąlygas.

Kiek anksčiau, lapkričio 26 d., 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) lyderiai V. Landsbergis ir G. 
Vagnorius pasirašė Tėvynės Sąjun
gos atvirą laišką Prezidentui A. Bra
zauskui dėl Lietuvos Respublikos pa
raiškos jungtis į NATO. Jame prime
nama, kad NATO šalių užsienio

SEPTYNIOS BUENOS
Nacionalinis saugumas: 

teorija įr praktika
- taip vadinosi Filosofijos, sociologijos 
ir teisės instituto surengta konferenci
ja Vilniuje, j ją buvo pakviesti moksli
ninkai, Seimo, Krašto apsaugos mi
nisterijos atstovai. Apie tai ’Tiesoje“ 
11 27 rašė R. Stankevičius.

Konferencijoje perskaityta nema
žai pranešimų, aptariančių Lietuvos 
tarpukario patirti, taip pat nūdienos 
situaciją.

Profesorius R. Grigas pranešime 
"Mažos valstybės nacionalinio sau
gumo garantų internacionalizacija“ 
iškėlė mintį, kad būtina sukurti tarp
tautinę mažų tautų ir valstybių dekla
raciją, analogišką Visuotinei žmo
gaus teisių deklaracijai. Tai būtų vie
nas iš mažų tautų ir valstybių išliki
mo garantų.

Profesorius Z. Morkūnas (paskel
bęs savąjį nacionalinio saugumo 
koncepcijos variantą) pranešime 
"Lietuvos nacionalinio saugumo stra
tegijos bruožai" akcentavo, jog eko
nominis klestėjimas ir nacionalinis 
saugumas yra beveik tas pats. Deja, 
ši triviali tiesa nepripažįstama. Iki 
šiol Lietuva neturi savo ekonominės 
strategijos. Be to, reikalinga akcen
tuoti pasitikėjimo savimi būtinumą ir 
reikšmingumą, negalvoti, kad kažkas 
už mus gali išspręsti mūsų proble
mas.

VPU dr. E. Kriščiūnas pranešime 
"Karaliaučiaus kliūtis Lietuvos nepri
klausomybei“ akcentavo karinių dali
nių grėsmę Lietuvai. Pranešėjo nuo
mone, Karaliaučiaus problemą, rem
damasi Potsdamo konferencijos nu
tarimais, ateityje turėtų spręsti tarp
tautinė konferencija, kurioje daly
vautų ir Lietuva.

Paguoda viena - nelaimės 
broliu gali padaugėti

Beveik visi Lietuvos dienraščiai rašė 
apie ”Egio“ bendrovės, kuriai daug 
žmonių už nemažus procentus skoli
no pinigus, bankrotą.

"Lietuvos rytas“ 11 26 paskelbė 
interviu su tos firmos prezidentu G. 
Rakuiža. Jis aiškina, kad "Egis“ sko
lintus pinigus investuodavo į stam
bias prekybos operacijas (dažniausiai 
prekes pirkdavo Vakaruose arba Ry
tuose ir parduodavo Rusijoje, kartais 
kontraktų suma siekdavo milijoną 
JAV dolerių). Firma tapo nemoki, 
kai įstrigo kontraktas, pasirašytas su 
viena ofšorine kompanija Gibraltare, 
kuriai "Egis“ pervedė 430 tūkst JAV 
dolerių už prekes ir 31 tūkst. Vo
kietijos markių transporto išlaidoms. 
Pasak G. Rakuižos, firma skolinga 
beveik tūkstančiui klientų. Bendra 
paskolos suma - apie pusę milijono 
JAV dolerių.

"Respublika“ 12 02 primena, jog 
prieš gerus metus "Egis“ pradėjo 

reikalų ministrai jau gruodžio pra
džioje parengs 1994 m. sausio 10 d. 
įvyksiančio NATO šalių viršūnių 
susitikimo darbotvarkę. Be kita ko, 
bus svarstomi NATO santykiai su 
tomis Vidurio Europos šalimis, ku
rios jau oficialiai pareiškė savo norą 
stoti į NATO. Praleisti šį laiką būtų 
taip pat politikos veiksmas, deja, 
neigiamos reikšmės. "Mes raginame 
Jus, pone Prezidente, iki šių metų 
gruodžio pradžios pasiųsti politinį 
pareiškimą apie Lietuvos valstybės 
valią jungtis į NATO su tiesiai ad
resuotu prašymu priimti Lietuvos 
Respubliką. Mes esame įsitikinę, jog 
pareiškimas apie nedvejojamą Lietu
vos pasirinkimą turėtų didelę teigia
mą politinę reikšmę. Deklaruodama 
apsisprendimą Lietuva neliktų pavo
jingai neaiškioje geopolitinėje būse
noje. Ji įeitų į grupę tokių šalių kaip 
Lenkija, Čekijos Respublika, Slova
kija, Bulgarija, Rumunija, Vengrija, 
kurios jau oficialiai pareiškė savo 

propagandinę kampaniją, kad žmonės 
skolintų bendrovei valiutą už 50 proc. 
metinių palūkanų. Daugelis smulkių 
savininkų (turėjusių per 500-2000 
USD kapitalą) rinkosi galimybę grei
čiau, bet rizikuodami praturtėti. Jie 
skambindavo į komercinius bankus ir 
aiškindavo, kad bankai nemoka dirbti, 
nes per metus mokėjo už valiutinius 
indėlius 18 proc. palūkanų.

"Liehivnc rytas“ 11 30 citavo Vil
niaus miesto policijos pareigūno žo
džius, kad "šis atvejis, kai yra tiek 
daug nukentėjusių, Vilniaus ekonomi
nės policijos praktikoje pirmas“. Pa
sak policijos komisaro R. Bleizgio, 
pradėtas šio įvykio tyrimas, renkami 
nukentėjusiųjų pareiškimai. Tačiau 
komisaras iškart įspėjo, kad jis truks 
labai ilgai - iki šiol ekonominė policija 
dar tiria 1991 m. sausio įvykių metu 
įvykdytus finansinius nusikaltimus.

"Respublika“ 12 02 rašė, kad po 
straipsnio apie "Egį“ redakcijos tele
fonas netyla, iš visos Lietuvos skam
bina žmonės, rizikavę savo pinigais ir 
juos praradę. "Deja, "Egio“ apgautus 
kreditorius galima paguosti tik tuo, 
kad jų nelaimės brolių gali padaugėti. 
Ekspertai prognozuoja nelegalių kre
dito įstaigų (tokių ”egių“ Lietuvoje 
dešimtys) bankrotų bangą“.

’’Svetimšalio puota 
Lietuvos pajūryje“

- taip vadinasi dvi publikacijos, pa
skelbtos ’’Respublikoje“ 12 01 ir 12 02 
apie tai, kaip apsukrūs svetimšaliai - 
čečėnai, armėnai, kitų tautybių žmo
nės - sugeba gauti Lietuvos Respubli
kos piliečių pasus, prisiregistruoja Lie
tuvoje, privatizuoja pastatus.

"Respublika“ rašo, kad Žibininkų 
kaime, maždaug 10 km nuo Kretin
gos, aukšta tvora aptvertos sodybos 
savininkas - čečėnas įsa Nuralijevas. 
"Retai Žibininkuose kaimiečiai matė 
naująjį sodybos šeimininką. Atvykda
vo jis kai kada su kažkokiais juoč
kiais, aviną ant ugnies pasikepdavo, 
vyno taures pakilnodavo. Ir vėl ding
davo mėnesiui ar dviem. Kuo I. Nura
lijevas Lietuvos pajūryje užsiima - jie 
tik spėlioja. Bet pinigų naujasis "pir
ties“ šeimininkas turėjo iki valios. 
Vien tik trims sargybiniams per mė
nesį už paslaugas jis sumokėdavo 
daugiau nei 300 dolerių. O dar ūkve
dys, kiti "patarnautojai“... Turbūt įspū
dingiausia šioje istorijoje, kad Žibi
ninkuose 1. Nuralijevas buvo regist
ruotas. Jam buvo suteikta netgi Lie
tuvos pilietybė, išduotas pasas. Nu
jautė kaimiečiai, kad ne viskas čia 
švaru. Juk šis čečėnas į Lietuvą atvy
ko vos prieš kelerius metus, paliko tė
vynėje žmoną, vaikus. O pats ėmėsi 
Lietuvos pajūryje kurtis. Didelė mįslė 
jiems buvo ir tai, kokiu būdu atvykėlis 
iš svetimų žemių privatizavo buvusio 
K. Požėlos kolūkio prestižinį pastatą“.

Pasak "Respublikos“, neteisėtai iš- 

norą jungtis į NATO ir tuo įgijo 
sąlygiškai didesnę politinę apsaugą, 
ne mažiau reikalingą ir Lietuvai“, - 
sakoma laiške.

Lapkričio 29 d. susitikęs su žur
nalistais prie kavos puodelio Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas sakė, kad dar 
iki Kalėdų gali įvykti specialus 
Seimo posėdis, skirtas Lietuvos ir 
NATO santykiams bendrame Lietu
vos užsienio politikos ir nacionalinio 
saugumo kontekste aptarti. Pasak Č. 
Juršėno, stojimas į NATO labai rim
tas klausimas ir turi būti rimtai 
nagrinėjamas. Be to, jo nuomone, tai 
būtų ir tam tikras suverenumo apri
bojimas, todėl stojimo į NATO klau
simą galbūt turėtų spręsti tauta refer
endume.

Seimo opozicijos lyderis V. 
Landsbergis iš Čikagos lapkričio 29 
d. atsiųstame pareiškime sako: "Kal
bos apie referendumą šiuo klausimu 
yra ne vien vengimas atsakomybės; 
tai gali būti ir politinė klasta, tikintis, 
kad tauta depresijoje neateis gausiai 
balsuoti.“

ELI

duoti Lietuvos Respublikos piliečio 
pasai ne vienam ir ne dviem žmo
nėms. Svetimšaliai, remiantis klasto
tais dokumentais ir pasižadėjimais 
priimti mūsų šalies pilietybę, prire
gistruoti. Tai įrodo ne vienas epizo
das. Pavyzdžiui, Gračikas Simo- 
nianas iš Armėnijos į Lietuvos pajūrį 
atvyko 1991 m. sausio 28 d. ir buvo 
Vidmantuose priregistruotas. Įregist
ravimo kortelėje buvo įrašyta, kad G. 
Simonianas atvyko į Vidmantus iš 
Palangos. Betgi patikrinus šiuos 
duomenis paaiškėjo, kad niekada ir 
joks G. Simonianas Palangoje anks
čiau nebuvo registruotas. 1991-ųjų 
rugpūtį pastarasis svetimšalis Kretin
goje pasirašė pasižadėjimą ir gavo 
pilietybės pažymėjimą. Netrukus, šių 
metų vasario mėnesį, armėnui Kre
tingoje buvo išduotas ir Lietuvos 
valstybės piliečio pasas.

"Nors nuo to momento, kai buvo 
nustatyti neteisėto Lietuvos Respub
likos piliečių pasų svetimšalių regist
ravimo faktai, praėjo ne vienas mė
nuo, iki šiol neiškelta baudžiamoji 
byla tiems pareigūnams, kurie nusi
žengdami įstatymams pasirūpino at
vykėliais. VRM vadovai, atrodo, 
stengiasi pačioje ministerijoje užslo
pinti informaciją“, tvirtina "Respub
lika“.

’’Nuodytojai“
- taip vadinama publikacija ’’Lietuvos 
aide“ 12 01 apie nuodingo krosnių 
kuro - absorbent© - atvežimą Lietuvą 
ir pavojingą naudojimą

"Oficialiai teigiama, kad Vyriau
sybės lygiu atvežta 4 tūkstančiai to
nų, nors, aplinkos apsaugos įstaigų 
duomenimis, jo yra kur kas daugiau. 
Vyriausybei pavaldžioms įmonėms šį 
teršalą vežti padėjo komercinės 
struktūros, turinčios ryšių Totorstane, 
Nižnijkamsko koncerne "Nefte- 
chim“. Anot liudininkų, Nižnijkams
ko chemijos kombinate buvo gami
nami kelių rūšių cheminiai ginklai, 
reaktyvinių raketų degalai. Po reorga
nizavimo kombinato vadovybė nuta
rė visas cheminių procesų atliekas 
parduoti. Rusijos žalieji dar šių metų 
pradžioje kreipėsi į Černomyrdiną, 
prašydami uždaryti šią gamyklą.“

"Lietuvos aidas“ 12 02 pranešė, 
kad Kelmėje per mėnesį dėl įvairių 
negalavimų, susijusių su absorbento 
kvapu, į medikus kreipėsi 62 žmonės. 
Galimas dalykas, kad absorbentas bu
vo vieno žmogaus mirties priežastis.

Pasak "Lietuvos aido“, aplinkos 
apsaugos departamentas nustatė ir 
daugiau vietovių, kur kartu su kros
nių kuru deginamas absorbentas: 
Skuode, Šeduvoje, Vabalninke, Skė- 
muose (Rokiškio raj.), Ignalinoje, 
Dūkšte, Kėdainiuose, Vilkaviškyje, 
Šilutėje, Zarasuose ir Kupiškio duo
nos kepykloje.

Daugumos rajonų valdytojai krei
pėsi į Energetikos ministeriją bei 
Vyriausybę, prašydami gautą užnuo
dytą kurą pakeisti.
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Pamenu, Ukmergės Antano Sme
tonos gimnazijoje, kurioje man teko 
dar ikikarinės nepriklausomybės lai
kais mokytis, istorijos mokytojas labai 
paprastai aiškino: "Ką žmogus suku
ria savo sielai praturtinti, visa tai yra 
kultūra, o tai, kas turtinajo medžiagi
nę būtį, - civilizacija“. Žinoma, toks 
apibrėžimas yra netikslus, bet man jo 
užteko beveik visam gyvenimui, kol 
galop neiškilo būtinybė įvertinti kul
tūros fenomeną epochų kaitoje. Pasi
gilinus pasirodė, kad atskirti kultūrą 
nuo civilizacijos išvis yra labai sunku, 
o istorijos būvyje, nykstant pirminei 
medžiaginių dalykų paskirčiai, bet ko
kie ankstesniųjų civilizacijų praktinės 
veiklos reliktai virsta tiesiog kultūros 
faktais. Pavyzdžiui, Apijaus kelias 
(via Appia), kažkada romėnų įrengtas 
nuo Romos iki Brundizijaus (dab. 
Brindisi), stambaus uosto prie Adrijos, 
buvo tik svarbi transporto magistralė, 
o šiandien jo liekanos, jei kur nors iš 
po modernios dangos ar šalikelėje dar 
matosi autentiškas fragmentas, yra di
delės vertės kultūros paminklas. Jame 
atsispindi žmonių veikla nuo IV a. pr. 
Kr. pabaigos, kai kelias buvo pradėtas 
statyti, iki II a. po Kr. pradžios, kai jis 
buvo užbaigtas. Labai įspūdingas anti
kos momentas dabar yra Nime (Pietų 
Prancūzija) trijų aukštų arkadomis su
ręstas 262,5 m ilgio ir 47,4 aukščio 
akvedukas, prancūzų vadinamas Pont 
du Gard, bet tiems laikams (I a. po 
Kr.) jis buvo pastatytas kaip paprastas 
vandentiekis. Gausybė įvairiausių pi
lių Europoje viduramžiais buvo tik 
gynybinės tvirtovės, o dabar net jų 
griuvėsiuose, kaip Lietuvoje, mes ma
tome praeities kultūrų žingsnius, jų si
luetą laikome neatskiriamu ne tik nuo 
peizažo, kurį jis puošia, bet ir nuo tau
tos dvasinio identiteto, kurį jis istoriš
kai įprasmina. Ir tokių pavyzdžių, kai 
paprastas šulinys, pirtis, grūdų sandė
lis ar girnų akmuo, kirvis, durklas yra 
traktuojami kaip buvusių epochų kul
tūros atspindys, galima rasti milijonų 
milijonus. Tai galutinai sumaišo kul
tūros ir civilizacijos sąvokas.

Kultūra bendriausia prasme yra 
žmogaus pėdsakas, pirmiausia tas, 
kurį palieka jo praktinė veikla, nes be 
jos žmogaus žingsnių nesimatytų iš 
viso. Pats lotyniškas žodis cultura yra 
kilęs iš veiksmažodžio colere, kuris 
reiškia "dirbti“ (žemę), "veisti“ (so
dą), "puoselėti“ (menus), "garbinti“ 
(dievus). Vadinasi, cultura reiškia ati
tinkamą veiklą, bet jos diapazonas la
bai platus, apimąs tiek medžiaginę, 
tiek dvasinę sritį. Julius Cezaris varto
ja dar sąvoką cultus ("gyvenimo bū
das“), "veikla“, kuri beveik atitinka 
tai, ką dabar dažniausiai nusako "civi
lizacija“ (socialinė ir materialinė bū
tis), o mūsiškai suprantamos kultūros 
prasmę jis suteikė žodžiui humanitas 
("žmogiškumas“, "dvasinis turtingu
mas“). Apibūdindamas galų gentis, su

1. Kultūros fenomenas
Habilituotas daktaras Henrikas Zabulis - Vilniaus universiteto 

klasikinės filologijos katedros profesorius, Milano glotologų 
draugijos narys - korespondentas, neseniai buvęs stažuotėje Romos 
universitete La Sapienza, skaitęs paskaitas tame ir Potenzos univer
sitetuose. Dalyvavęs daugelyje tarptautinių konferencijų - Merane 
(Italijoje), Varšuvoje (Lenkijoje), Jenoje (Vokietijoje) ir kitur.

”EL“ jis pasiūlė trijų straipsnių ciklą: “Kultūros fenomenas“, 
’’Kultūros politika“ ir ” Politikos kultūra“.
kuriomis jam teko kariauti, jis taip ra
šė: "Iš jų visų narsiausi yra belgai, nes 
labiausiai yra nutolę nuo provincijos 
(romėnų valdų - H. Z) gyvenimo bū
do ir išprusimo“. Šiuo teiginiu Romos 
karvedys pasakė net tris svarbias tie
sas, kurios galioja ir šiandien: kultūra 
turi savo medžiaginę ir dvasinę pusę; 
kultūra formuoja tautos charakterį; 
kultūros poveikis persiduoda iš vienos 
šalies į kitą. Vadinasi, žmogaus veik
los pėdsakas lieka ne vien toje aplin
koje, kur ji vyksta, bet ir pačiame 
žmoguje. Ir atvirkščiai, kultūra yra 
universaliausias žmogaus egzistenci
jos matas, kuris išryškina (arba suni
veliuoja) skirtumus tarp tautų ir epo
chų. Deja, pati kultūra tikslaus arba 
bent aiškaus mato neturi.

Kultūros raidą galima palyginti ne
bent su pačiu žmogumi. L. Karsavinas 
yra pasakęs, kad "atskira kultūra yra 
tam tikras politiškas organizmas, kuris 
gimsta, kyla iki apogėjaus ir miršta“. 
Sąvoką "politiškas organizmas“ čia 
reikia suprasti ne kaip politinės parti
jos apraišką, o kaip žmonių sąveiką 
visuomenėje, visųjų veiklos tendenci
jų samplaiką. Šita prasme kultūra, nu
sidriekianti per tam tikrą erdvę ir tvy
ranti keletą amžių, ją sukūlusios tau
tos lemtyje pakartoja pavienio žmo
gaus gyvenimo etapus. Kultūra už
gimsta ir subręsta tam tikroje teritori
joje ir nuo užgimimo iki saulėlydžio 
išgyvena istoriškai ribotą laiką. Lygia 
greta skirtingose teritorijose ar viena 
po kitos toje pačioje teritorijoje gali 
egzistuoti įvairios kultūros. įspūdis 
toks, kad kultūra keliauja, keičia savo 
vietą, bet iš tiesų net savoje žemėje at
gimusi ji nebekartoja savęs, nebeat- 
gimsta. Naujas gyvenimo būdas, nauji 
dvasiniai žmonių santykiai sukuria vi
siškai naują kultūrą. Kodėl taip vyks
ta, sunku pasakyti, bet viena aišku, tai 
atsitinka tada, kai kūrybinis bet kokios 
žmonių bendrijos potencialas išsise
mia, kaip išsikvepia ir pavienis žmo
gus. Kol karta po kartos siekia vis to 
paties tikslo, kultūra žengia į priekį. 
Bet reikia, kad tikslas būtų didelis, nes 
kai kuri nors karta patiki, kad jį jau yra 
pasiekusi, bemat prasideda kultūros 
nuosmukis, vykstąs keleriopai grei
čiau negu buvęs kilimas. Liūdniausia 
tai, kai smunkanti visuomenė miršta 
tikėdama savo nemirtingumu, ma

tydama savyje žinojimo ir galėjimo 
viršūnę, lygiai kaip ir žmogus, kartą 
patikėjęs savo nemirtingumu, jau yra 
ne šio svieto esybė: jis jau miręs tai 
tikrovei, kurią jis tariasi valdąs.

Pavyzdžių, kaip gimsta, suklesti ir 
numiršta kultūros, pasaulio istorijoje 
galima rasti daug, nes jų turi kiekvie
nas žemynas. Tačiau mus jaudina ne 
tiek egzotiškos civilizacijos, per dau
gelį tūkstantmečių pasibarsčiusios po 
žemės rutulį, o mūsų pačių tauta, jos 
kultūros vieta erdvės ir laiko paramet
ruose. Kurioje pakopoje mes esame? 
Kurlink krypsta mūsų istorinio likimo 
svarstyklės?

Lietuviai, nors jie kalba seniausia iš 
dar gyvų indoeuropiečių kalbų ir todėl 
laikytini viena seniausių Europos tautų, 
dar nėra suvaidinę savo lemiamo vaid
mens istorijoje. Lietuvos valstybė vidu
ramžiais nusidriekė nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros, bet tada ji nesu
formavo tautinio lietuvių identiteto, nes 
nesukūrė savitos kultūros, neįtvirtino 
gyvybingų jos tradicijų, galinčių ne tik 
atsispirti kitų kultūrų įtakai, bet ir joms 
padaryti akivaizdų poveikį. Beje, net 
mūsų valstybę - Didžiąją Lietuvos 
kunigaikštystę - visada savinosi lenkai 
arba rusai, nes didieji Lietuvos kuni
gaikščiai rūpindamiesi valstybės sienų 
išplėtimu nepasirūpino savo tauta: jos 
kalba liko tik buityje ir visų pirma 
kaime; jos mokyklos, jei kur nors 
veikė, buvo skirtos tik lietuviams 
mokytis kalbėti kitomis kalbomis; jos 
žmonių meninė kūryba, jei ką nors 
žinome apie seniausius jos laikus, slypi 
palaidota kalnynuose, nes visa kita 
gerokai susimaišė su kaimyninėmis 
kultūromis. Liūdnas istorijos paradok
sas: lietuviai patys apie savo tautą pra
bilo tik XVI a. vidury (Abraomas Kul
vietis, Martynas Mažvydas, Mykolas 
Lietuvis), kai jos valdovai seniai jau 
buvo užmiršę savo kalbą, o ir valstybei 
gyvuoti beliko koks dešimtmetis ar ki
tas. Europos kontekste lietuviai, kartu 
su kitais aisčiais, buvo paminėti dar 
Romos istoriko Tacito (I a. po Kr.), to
dėl laikytini lotynų amžininkais, bet jie 
tik po pusantro tūkstančio metų naujai 
susikurtomis legendomis ėmė kildinti 
save iš romėnų, kurie seniai jau buvo 
mirusi tauta.

Tai, žinoma, nereiškia, kad lietu
viai nesididžiuoja ta savo istorija, ku-

D’ono Vasausko nuotr.
rią turi. Ji įkvėpė ir dabar įkvepia 
kiekvieną tautos sūnų, anot V. Kudir
kos, iš praeities semtis stiprybės. Ta
čiau tas faktas, kad autentiška lietuvių 
kultūra praeityje neįgavo tokio pavi
dalo. kurį būtų galima identifikuoti su 
politine Lietuvos istorija, iki XIX a. 
pradžios vos neištrynė lietuvių vardo 
iš pasaulio tautų panteono. Nekalbant 
jau apie tiesioginius mūsų pavergėjus 
rusus, kurie sąmoningai slopino bet 
kokį Lietuvos atminimą, į Lietuvą, 
kaip į istoriškai išnykusį kraštą, žiūrė
jo net Adomas Mickevičius. Poemos 
"Konradas Valenrodas“ įžangoje gali
me perskaityti tokius jo žodžius: "Nu
ėjo nuo politinio gyvenimo scenos ir 
Lietuva, ir žiauriausias jos priešas - 
Kryžiuočių ordinas... Lietuva jau vi
siškai praeityje“. Beje, taip tuo metu 
manė ne vienas lietuvis, patekęs į len
kų kalbos ir kultūros vergiją. Visa lai
mė, kad atsirado užsispyrusių žemai
čių, kaip S. Stanevičius, S. Daukantas, 
M. Valančius, kurie tikėjo lietuvybe, 
rašė lietuviškai, rinko lietuviškas dai
nas, kėlė iš užmaršties senovę, puose
lėjo išlikusius papročius, budino lietu
vių dvasią, grūdino dorovę.

Ne mažesnė laimė buvo ir tai, kad 
Petrapilyje išliko stiprus lietuvybės 
centras - Dvasinė akademija, paskuti
nis gyvas Imperatoriškojo Vilniaus 
universiteto padalinys. Ji rengė dvasi
ninkus tik Lietuvos parapijoms, nes 
Varšuvoje veikė kita akademija - Len
kijai. Kai po 1863 m. sukilimo ir Var
šuvos akademija buvo perkelta į Pet
rapilį, vienoje akademijoje veikė du 
srautai - lietuviškasis ir lenkiškasis, 
kurie vėliau logiškai įsiliejo į Kauno 
arba į Vilniaus Stepono Batoro uni
versitetus. įsidėmėtina, kad Petrapilio 
akademijoje buvo rašomos dvi diser
tacijos, viena apologetinė iš teologijos, 
kita - literatūrinė. Pavyzdžiui, Mairo

nis literatūrinėje disertacijoje nagrinė
jo rusų lyrinį poetą A. Kolcovą. Todėl 
nėra ko stebėtis, kad XIX a. pabaigoje 
ir XX a. pradžioje lietuvių kultūrinia
me sąjūdyje ir grožinėje kūryboje di
delį vaidmenį suvaidino kunigai. Va
dinasi, iš Petrapilio dvasinės akademi
jos plito po Lietuvą ne vien katalikų 
žodis, bet ir lietuvybė su brandžiomis 
kultūros apraiškomis.

Tikrasis lietuvių tautos atgimimas, 
žinoma, teisingai siejamas su J. Ba
sanavičiaus "Aušra“. Didelės erudici
jos ir nesvyruojančios tolerancijos 
asmenybė, Lietuvos atgimimo patriar
chas sugebėjo suartinti kunigus su 
laisvamaniais, dešinės orientacijos 
veikėjus su kairiaisiais, sugebėjo iš
kelti Lietuvos vardą aukščiau už bet 
kokius asmeniškumus. Pajudėjo visa 
tauta. Jos atgimimas tapo nebesutram- 
domu politiniu veiksniu. Bet jį juk 
maitino kultūra, kuri istorinės atmin
ties prasme atsirėmė į Adomo Micke
vičiaus romantizmą, savo meto lietu
vybės dvasią sėmė iš S. Daukanto, M. 
Valančiaus, A. Baranausko, Vienažin
džio, Žemaitės, J. Biliūno, Vaižganto, 
Maironio kūrybos. Sujudo dailininkai, 
tarp jų M. K. Čiurlionis, muzikai, tarp 
jų J. Naujalis. Lietuvybė visais aspek
tais ryškino savo identitetą, o į kultū
ros procesą jungėsi vis naujos ir nau
jos jėgos.

Rusai į tokį lietuvių sujudimą at
sakė represijomis. Mums vieniems ca
ro imperijoje buvo uždrausta spauda, 
praktiškai neleista kurti mokyklų, iki 
Kražių skerdynių priėjo Katalikų Baž
nyčios persekiojimas. Todėl lietuviai į 
XX a. atėjo dar labai žemo raštingu
mo, o estai, pavyzdžiui, neraštingumą 
likvidavo XIX a. pabaigoje, latviai 
XX a. pradžioje turėjo tik 8 % neraš
tingų žmonių. Nuo visiškos katastro
fos mus gelbėjo istorinė lietuvių kal
bos reikšmė. XIX a. antroje pusėje F. 
Bopas (Bopp) ir vėliau F. K. Brugma- 
nas (Brugmann) "atrado“ lietuvių kal
bą ir parodė jos įžymią vietą lygina
mojoje kalbotyroje. Mūsų kalba, jos 
tarmėmis susidomėjo daugelis žymių 
Europos mokslininkų, jos gynėjų atsi
rado ir tarp rusų profesorių. Lietuviai 
jau buvo nebe vieni.

Kita vertus, Lietuvos nepriklauso
mybė, kurią po Pirmojo pasaulinio ka
ro lietuviai vargais negalais iškovojo, 
turėjo tapti savitos mūsų kultūros rai
dos garantija. Ta kryptimi ir buvo ei
nama. Susiformavo lietuviška mokyk
la, sava pedagogikos teorija. Jaunoji 
karta kartu su valstybės nepriklauso
mybe pradėjo žengti į savo tautos kul
tūros aukštumas ne apgraibomis, o 
tvirtu žingsniu, gerai pasirengusi. Rei
kėjo laukti, kad pagaliau prasidės pil
navertis ir visapusiškas lietuvių kultū
ros klestėjimas, o Lietuva ras savo 
vietą gražiausių pasaulio kultūrų ro
žyne. Deja, karas ir dvi okupacijos su
laužė mūsų krašto lemtį.

Atsiusta paminėti
Laiškai lietuviams. Tėvų Jėzuitų 

Chicagoje leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Redaktorius 
-J. Vaišnys, SJ.

Gautas 1993 m. spalio mėnesio nu
meris. Jame spausdinamas kun. K. 
Ambraso, SJ, straipsnis "Katalikų 
bažnyčios katekizmas“, tęsiamas V. 
Bagdanavičiaus, MIC, ciklas "Trupu
tis filosofijos apie kunigą“. Kaip visa
da, žurnale pranešama apie kai kurias 
naujas knygas, apie įvykius Tėvynėje, 
yra Juozo Vaišnio, SJ, tvarkomas sky
relis "Kalba“, taip pat "Šypsuliai“.

Šitame numeryje žurnalas skelbia 
konkursą parašyti straipsniui, imant 
temą iš 10 Dievo įsakymų. Bus dvi 
dalyvių grupės - suaugusiųjų ir jauni
mo. Redakcija ragina tautiečius nebi
joti dalyvauti konkurse, jeigu jie gy
vena ne Lietuvoje. "Jie mano, kad su 
dalyviais iš Lietuvos jiems bus neįma
noma konkuruoti. Tai didelė klaida ir 
bereikalinga baimė. Praėjusis konkur
sas parodė, kad toji konkurencija labai 
galima, tik reikia pasistengti... Praėju
siame konkurse buvo 44 dalyviai, iš 
kurių tik keturi gyvenantieji ne Lietu
voje. Iš tų keturių trys laimėjo premi
jas“. Žurnale spausdinami keli anks
tesnio konkurso rašiniai.

Siūlome originalią knygą

Lietuvos mokyklos gauna vis dau
giau ir daugiau knygų iš užsienio, 
daugiausia angliškų. Ypač vertingi tie
siogiai kalbų mokymui skirti leidiniai, 
taip pat ir matematikos, kitų mokslų 
("science“) knygos, padedančios 
mokytis terminus, palyginti reikala
vimus, mokymo metodiką. Nuošir
džiai dėkojame tautiečiams, kurie po 
vieną ir organizuotai surenka ir atsiun
čia knygų.

Mums atrodo, kad būtų naudingas 
ir atvirkščias procesas. Lietuvaičiams 
užsienyje nelengva išmokti šiuolaiki
nės mokslinės terminologijos, neturint 
Lietuvoje neseniai išleistų knygų. Net 
trumpi vizitai į tėviškę šiuo atveju ma
žai padeda. Vieną kitą knygą naudin
ga turėti po ranka.

Ką tik išleidome naują, originalią 
knygą "Kompiuterika. Moksleiviams 
ir studentams“. Penki autoriai iš Kau
no technologijos universiteto ją parašė 
KTU Gimnazijos, kurioje mokosi ga
bus jaunimas iš visos Lietuvos, moks
leiviams ir visiems, naudojantiems 
arba norintiems išmokti naudoti IBM 
PC tipo kompiuterius. Gana nemažoje 
(340 psl.) vadovėlio tipo knygoje skai
tytojai ras pamokymų, kaip dirbti su 

kompiuteriu, išsamų Turbo Paskalio 
kalbos kursą, skyrius apie skaitmeni
nius metodus, kompiuterio įrangą, te
lekomunikaciją ir kt. Naujadaras 
"kompiuterika“ knygos antraštėje ir 
jos tekste turėtų prigyti kaip angliško
jo "computer science“ pakaitalas. 
Daug dėmesio autoriai skyrė ir ki
tiems kompiuterių mokslo terminams.

Taigi siūlome įsigyti šią knygą, pa
diskutuoti su autoriais apie terminus, 
dėstymo metodiką, turinį. Lietuvoje 
knyga kainuoja 6 litus, ją galima įsi
gyti Kauno technologijos universiteto 
Gimnazijoje (Studentų g. 48, tel. 
751589). Knygynai minėtos knygos 
nepardavinės. Jei kaip nors perduosite 
mums 4 JAV dolerius arba £3, tai 
knygą išsiųsime jūsų nurodytu adresu. 
Iki gruodžio 17 dienos su knygos ir 
šių eilučių autoriumi ryšį galite palai
kyti per itin malonią tautietę Anglijoje 
Bronę Kupstienę iš Mančesterio (tel. 
740 6402).

Pasaulis nėra didelis. Lietuviška in
formacija turi keliauti visais jo ke
liais...

Bronislovas Burgis
Kauno technologijos universiteto 

Gimnazijos direktorius

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
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Dieveniškės 1993 metais: istorija, dabartis, žmonės
Sovietinė polonizacija

1940-I941 mokslo metais tik jų 
antrojoje pusėje sovietiniai pareigūnai 
susidomėjo situacija Dieveniškių vals
čiaus mokyklose, kuriose iš inercijos 
daugiausia buvo mokoma slavų kal
bomis - lenkiškai ir gudiškai. Ten, 
kaip jau minėta, tik 1942-1944 m. at
gimė mokymas lietuvių dėstomąja 
kalba. Pokario metais, didelei daliai 
lenkų inteligentų ir kai kuriems vals
tiečiams repatriavus į Lenkiją, Dieve
niškių valsčiuje atsivėrė galimybės net 
vaikams iš nutautėjusių šeimų grįžti 
prie senelių kalbos. Kelerius metus 
daugelyje mokyklų buvo mokoma lie
tuvių kalba.

Deja, po 1950 m. LKP ir Lietuvos 
švietimo ministerijos nutarimų biuro
kratiniu plunksnos brūkštelėjimu 
1951-1953 m. lenkiškomis virto Jur
gelioniu ir Šarkaičių septynmetės mo
kyklos, Dailydžių, Pagaujėnų, Daulė- 
nų, Paginu, Milkūnų pradžios mokyk
los. Iš mišrių mokyklų, taip pat ir iš 
Dieveniškių, buvo ištumiama lietuvių 
kalba. Vaikų tėvai tuometinio stalini
nio teroro ir trėmimų sąlygomis neiš
drįso pasipriešinti.

Lietuviškos mokyklos 
atgimimas

Dabar jau nebereikia tiek daug mo
kyklų kaip pokario metais, nes kai
muose mažai jaunimo ir vaikų. Tad 
svarbiausi pokyčiai vyksta Poškonių 
lietuviškoje devynmetėje mokykloje, 
kurioje sėkmingai mokosi vaikai net iš 
etninių gudų ar kitų slavakalbių, įvai
riu metu atsikėlusių į Dieveniškių 
kraštą, šeimų. 1992-1993 mokslo me
tai buvo pirmieji Dieveniškių lietuviš
koje vidurinėje mokykloje. 1 tą mo
kyklą taip pat eina vaikų iš šeimų, 
kuriose nekalbama lietuviškai! Ji turi 
daug problemų. Lyginant su lenkiška- 
rusiška mokykla, nuo kurios atsiskyrė, 
yra našlaitės padėtyje. 1992 m. į Die
veniškes atvažiavusi šios mokyklos 
direktorė Danutė Andriuškevičiūtė, 
turinti didelį pedagoginį stažą ir atlie
kanti labai svarbią misiją, priversta 
gyventi labiau nei kukliai - triukšmin
go žemės ūkio mokyklos moksleivių 
bendrabučio mažame kambarėlyje.

Privatus ūkis
Tokiame krašte kaip Dieveniškių, 

nuteriotame istorinių audrų, pilietišku
mo ugdymui labai svarbi ūkinė pažan
ga. Ji susijusi ne tik su visos Lietuvos 
ekonomine būkle, bet taip pat su ini-

Pabaiga.
Pradžia Nr. 46

Iškilmingai šiemet pažymėjome 
Liepos 6-ąją Valstybės dieną - Min
daugo karūnavimo metines. Anykštė
nai šią šventę surengė ant Šeimyniš
kėlių piliakalnio, kurį jie vadina Voru
ta. Spėjama, kad čia XIII a. stovėjusi 
Mindaugo pilis Vorota, paminėta Ipa
tijaus metraštyje.

Kadangi minėtame metraštyje ne
nurodyta, kur buvo Voruta, jos ieškota 
daugelyje vietų - pradedant Žemaitija 
ir baigiant dabartine Baltarusija. Tryli
ka vietovių buvo tapatinta su Voruta. 
Paieškų istorija ilga - nuo T. Narbuto, 
kuris pirmasis bandė nustatyti šios pi
lies vietą, iki šių dienų. Traukia moks
lininkų dėmesį ir Šeimyniškėlių pilia
kalnis. XX a. pradžioje profesorius E. 
Volteris iškėlė hipotezę, kad šis pilia
kalnis yra Voruta. Rašytojas A. Vie- 
nuolis-Žukauskas karštai pritarė šiam 
teiginiui ir buvo šventai įsitikinęs, jog 
Voruta yra Anykščių žemėje. Vėliau 
šios hipotezės nebebuvo kam plėtoti ir 
ji tapo šiek tiek primiršta. Tačiau nauji 
archeologiniai radiniai mokslininkus 
vėl paskatino grįžti prie šios minties. 
1990-aisiais Šeimyniškėlių piliakalnį 
ėmė tyrinėti Lietuvos istorijos instituto 
mokslinis bendradarbis archeologas 
Gintautas Zabiela. Tyrinėjimų me
džiaga įdomi ir reikšminga, todėl Vo
rutos pilies lokalizavimo problemai ir 
buvo skirta Anykščiuose lapkričio 

ciatyvių žmonių atsiradimu ir daugėji 
mu. Džiugu, jog ir šioje srityje atsiran
da misionierių. Greta Dieveniškių 
esančiame Šaltinių kaime jau kelerius 
metus gyvena kauniečių (buvusių) Sė
džių šeima - mokytoja Ilona ir nese
niai Krakūnų pasienio poste dirbęs 
Gintautas.

Šeimoje - keturi vaikai. Mažiausie
ji, kuriems vieneri ir dveji metukai - 
jau tikri šaltiniečiai ir dieveniškiečiai. 
Anot G. Šedžio, Lietuvos Atgimimas 
ir veikla Sąjūdyje atvedė į Dieveniš
kių kraštą, o likimas pastūmėjo įsikur
ti būtent Šaltinių kaime, kuriame labai 
stiprus teigiamas energetinis laukas, 
suteikiantis jėgų, gerą nuotaiką.

O darbo vis daugėja. Plečiasi ūkis. 
Bendražygio ir draugo Gedimino Ra
dzevičiaus dovanota kumelė šiemet 
atsivedė kumeliuką. Na, o svarbiausia
- lentpjūvė ir medžio apdirbimo stak- 
lynas. Čia dirba jau šeši darbininkai. 
Jie gauna didesnį atlyginimą negu 
kolūkine savitvarka besiremiančiose 
bendrovėse. Tad jų vadovai, žinodami 
apie G. Šedžio darbininkų didesnius 
atlyginimus, priversti didinti algas ir 
bendrovių darbininkams.

Visgi svarbiausia - pavyzdys. Jeigu 
gali miestietis atvykęs ir įsikūręs čia, 
nusmukdytame Dieveniškių krašte, ne 
tik pats žmoniškai gyventi, bet ir duoti 
darbo kitiems, tai kodėl senbuviai ne
gali savarankiškai ūkininkauti žemės 
ūkyje, kituose versluose, prekyboje? 
Aišku - gali.

Tad tokių energingų žmonių, kaip 
G. Šedys, veikla iš pagrindų griauna 
kolūkinės santvarkos ir neatsakingo 
ūkininkavimo liekanas. Ir žadina žmo
nėse iniciatyvą. Ji priklausys ir nuo 
Dieveniškių etnocentro vadovo S. 
Morkūno novatoriškų idėjų vystant 
verslus ir amatus įgyvendinimo, kitų 
veiklių žmonių.

Viršaitė
Dieveniškių apylinkė turi dar vieną 

iniciatyvų kito Lietuvos krašto žmogų
- žemaitę, kurios autoritetas buvo pa
tikrintas tiek dirbant žemės ūkio mo
kykloje, tiek dabartinėse pareigose. 
Tai viršaitė Irena Kuprijan. Ją akade
minės studijos suvedė su būsimu savo 
vyru, kilusiu iš Rytų Lietuvos.

1. Kuprijan vadovaujamoje savi
valdybėje sprendžiamos daugelis vals
tybingumo, ekonominių, kultūros, 
švietimo problemų.

Bažnyčia
Dieveniškių krašto atgimimas tamp

riai susijęs taip pat su bažnyčia, jos 
įtaka ir veikla. Ji didina savo prestižą.

Kur stovėjo Vorutos pilis
mėnesį vykusi mokslinė diskusija, ku
rią surengė Lietuvos istorijos institutas 
bei A. Baranausko ir A. Vienuolio- 
Žukausko memorialinis muziejus.

Diskusijai vadovavęs Lietuvos is
torijos instituto direktorius Antanas 
Tyla pasakė, kad bandymas nustatyti 
Vorutos vietą - tai mūsų pastangos pa
tikslinti Valstybės ištakas. Tai labai 
svarbu, nes tautos egzistavimo pagrin
das ir garantija pirmiausia yra jos pa
čios valstybė. Tai svarbu mūsų valsty
bės genezei.

Šioje diskusijoje buvo aptariamos 
dvi hipotezės: pilies, kuri Ipatijaus 
metraštyje pavadinta Vorota, vieta ga
lėjo būti Šeimyniškėlių piliakalnis 
(Anykščiai) arba Vilnius.

Pirmąją hipotezę Šeimyniškėlių 
piliakalnio (vieno didžiausių Rytų 
Lietuvoje) tyrinėjimų rezultatais pa
grindė G. Zabiela. Ketveri piliakalnio 
tyrinėjimo metai parodė, kad XIII a. 
čia buvusi didelė ir gerai įtvirtinta pi
lis. Ji buvo įrengta vidurinėje kyšulio 
dalyje, kuris perkirstas didžiuliais 
skersiniais grioviais, - perkasta apie 23 
tūkstančiai kubinių metrų grunto. Ty
rinėjimai rodo, kad pilis buvo medinė. 
Pilies gynybinių sienų perimetras sie
kė 220 m, o su papiliu - 500 m. Tokiai 
piliai ginti reikėjo maždaug 500 karių 
būrio. (Manoma, kad ją statė apie 500 
žmonių). Tokią pilį pastatyti ir ją ginti

Varpinė ir bažnyčia stovi Dieveniškių centre prie kelių kryžkelės.
Autoriaus nuotr.

Tam padeda klebono Domo Valan
čiausko, atsikėlusio į Dieveniškes iš 
Paringio parapijos (Ignalinos rajonas) 
1985 m., pastangos.

Labai jautriai kun. D. Valančiaus
kas atsižvelgia į tautinius santykius. 
Pats būdamas žemaitis, gerai išmoko 
lenkų kalbą, svarbiausias apeigas at
lieka lenkiškai ir lietuviškai - abiem 
kalbom sinchroniškai. Taip, be abejo, 
pačiam kunigui sunkiau.

Talkinamas nagingo ir darbštaus 
staliaus Broniaus Kišūno, nenuilstan
tis kunigas suremontavo Šv. Mergelės 
Marijos Rožančinės bažnyčią. Vertin
gas XVIII a. pabaigos architektūros 
paminklas tarsi iš naujo atgimė, išlai
kydamas senas formas. Ir kaip pasi
keitė inteijeras!

Šv. Mergelės Marijos 
Rožančinės statula

Pilietinio pasididžiavimo vienu iš 
pirmųjų svarbiu simboliu Dieveniš
kėse gal jau kitąmet turėtų tapti Šv. 
Mergelės Marijos Rožančinės skulp
tūra, kuri iškils apleistame miestelio 
skvere, buvusioje turgavietėje. Naujoji 
statula šalia to paties pavadinimo baž
nyčios, prieš pat jos šventoriaus vartus, 
ne tik skatins sutvarkyti miestelio šir
dyje esantį didelį skverą, bet ir turėtų 
apraminti kai kurias tautines ir politines 
aistras. Mat statula iškils toje vietoje, iš 
kurios prieš pat Popiežiaus Jono Pau
liaus II apsilankymą Lietuvoje buvo 
demontuota apsilupinėjusiais dažais 
trafaretinė piramidė su penkiakampe 
žvaigžde, pastatyta sovietinės santvar
kos gynėjų žygdarbiams įamžinti.

Tuomet pagal visus reikalavimus, 
vadovaujant tam reikalui sudarytai ko
misijai, iškasti čia Antrojo pasaulinio 
karo metais palaidotų penkiolikos

- ne kiekvienam kunigaikščiui pagal 
jėgas.

To laiko politinė situacija (XIII a. 
pavojų Lietuvai kėlė kalavijuočiai) 
patvirtintų prielaidą, jog Šeimyniškė
lių piliakalnis (Voruta) buvo vienas iš 
Lietuvos valstybės atramos taškų šiau
rėje.

Nors tyrinėjimų metu rasta nedaug 
archeologinių radinių, tačiau yra paly
ginti nemažai retų daiktų - tarp jų ir 
žiesto puodo dugnas su ženklu. Ženk
lintų puodų Lietuvoje randama tik 
svarbiausiuose centruose. Visi radiniai 
yra iš XIII a. ir neprieštarauja Vorutos 
lokalizavimui šioje vietoje.

Šeimyniškėlių ir Vorutos tapatumą 
patvirtintų ir Ipatijaus metraščio 
žinutė: ”O Tautvilas atbėgo į Žemaiti
ją pas savo dėdę Vykintą, pasitelkė 
jotvingius ir žemaičius ir Danielių į 
pagalbą, kurią anksčiau jam Danilas 
buvo davęs, žygiavo prieš Mindaugą. 
Mindaugas pasirengė ir nusprendė ne- 
sikauti su jų pulku, įžengė į pilį, vardu 
Voruta, ir naktį išsiuntė savo svainį, ir 
išvaikė ir rusus, ir jotvingius. O rytą 
išjojo vokiečiai su arbaletais, ir už
puolėjuos rusai su polovcais, ginkluo
ti lankais, o jotvingiai - svaidomosio
mis ietimis, ir vaikėsi po lauką tarsi 
žaisdami, o iš ten grįžo į Žemaitiją“.

Nors konkrečiai metraštyje Voru
tos vieta geografiškai neapibrėžta, tėra 

žmonių palaikai (iš jų - dvylika Rau
donosios armijos kareivių). Buvo ma
noma, jog čia palaidoti trys ar keturi 
Armijos krajovos partizanai, nes 1944 
m. žuvusiųjų sovietinės armijos ka
reivių palaikai prieš kelis dešimtme
čius turėjo būti perkelti į Šalčininkus...

Kruviniausio žmonijos karo metu 
šių Dieveniškėse ar prie Dieveniškių 
žuvusių pavardžių, žuvimo ir palaido
jimo aplinkybių nustatymas iškels 
kraštotyrininkams ir mokslininkams 
dar nemažai mįslių. O kol kas svarbu 
tai, jog Dieveniškių viršaitės I. Kupri
jan, klebono D. Valančiausko ir para
pijiečių (jų parašai dėl skulptūros nu
vežti Šalčininkų rajono valdytojui T. 
Mickevičiui), taip pat geranoriškų Šal
čininkų rajono pareigūnų ir Lietuvos 
kultūros paveldo bei paminklosaugos 
įstaigų darbuotojų pastangomis užge
so beįsiliepsnojantis konfliktas dėl 
plano pastatyti šioje vietoje paminklą 
Armijai krajovai... Tą paminklą buvo 
manoma pastatyti sovietinės pirami
dės vietoje, kurią dabar užims Šv. 
Mergelės Marijos Rožančinės statula 
(beje, jau atvežta į Dieveniškes, o pa
minklo projektas ruošiamas). Tai ne 
tik visų Lietuvos katalikų, bet ir visų 
Lietuvos gyventojų globėja.

Tarytum kažkokia nematoma jėga 
nukreipia veiklius žmones į Dieve
niškes, senovės lietuvių šventyklos ir 
žynių vieną iš centrų. Iš jo senovėje 
mokslo žinios ir papročiai buvo per
duodami ir į tolimesnes vietoves.

Dieveniškės atgims. Taps Lietuvos 
valstybės tvirtu pietryčių stulpu, rodys 
kelią Rytų Lietuvai. Ir čia gyvenantys 
žmonės didžiuosis, jog yra Lietuvos 
Respublikos piliečiai.

Stanislovas Buchaveckas

aišku, kad tai ne Žemaitija, tačiau dvi 
detalės, nurodytos šioje žinutėje, ati
tinka natūrą. Tai prie Šeimyniškėlių 
piliakalnio esantis (prie kitų pilia
kalnių Rytų Lietuvoje neaptiktas) di
delis - daugiau nei 1 km2 lygus laukas, 
minimas ir Ipatijaus metraštyje. Be to, 
metraštyje pasakyta, kad iš pilies ’’iš
jojo vokiečiai“. Tai padaryti galima 
tiktai keliu, kuris, kaip rodo tyrinėji
mai, buvo kruopščiai įrengtas, pakan
kamai platus.

Argumentuodamas pirmąją hipo
tezę, G. Zabiela atkreipė dėmesį į tai, 
kad Vorutos nereikėtų tapatinti su 
Mindaugo rezidencija ar Lietuvos sos
tine. Voruta - viena iš Mindaugo pilių, 
ir ji greičiausiai buvo Šeimyniškėlių 
piliakalnyje, nes jis kol kas labiausiai 
atitinka visas turimas žinias apie Vo
rutą.

Remdamas šią hipotezę, diskusijo
je dalyvavęs Lietuvos istorijos institu
to mokslinis bendradarbis Artūras Du
boms teigė, kad ir Lietuvos valstybės 
centras yra Anykščių krašte - tai 
Anykščių valsčiaus Lietuvos (Leišių) 
vaitija, minima XVI a. istoriniuose 
šaltiniuose. A. Dubonis ją tapatino su 
Mindaugo tėvonija, davusią pradžią 
Lietuvos valstybei.

Vorutos vardo kilmę bei pilies atsi
radimo istoriją įdomiai rekonstravo 
diskusijoje dalyvavęs Vilniaus univer
siteto studentas istorikas Tomas Bara-
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Vis dažniau skamba 
grigališkasis choralas
Turiu prisipažinti, jog visai nese

niai patyriau, kas tai yra grigališka
sis choralas. Girdėjau, jog Kretingo
je, pranciškonų vienuolyne, netgi 
vyko tarptautinė grigališkojo gie
dojimo mokykla. Tuomet pamokyti 
ir patys pasimokyti susirinko bene 
visas šimtas jaunų ir balsingų žmo
nių iš visos Lietuvos, taip pat iš kitų 
pasaulio šalių. Tarp dešimties mo
kytojų būta ir svečių iš Škotijos. Šit 
Alienas Hendersenas, puikiai kal
bantis lietuviškai ir ne pirmus metus 
čionai atvykstantis su kilniais tiks
lais, šitaip apibūdino grigališkojo 
giedojimo mokyklos prasmę: "Tai 
aukščiausia maldingumo išraiška. 
Giedodami choralą, mes jaučiame 
dvasinį ryšį su tais, kurie giedojo 
psalmes anksčiau, - su anglais, ispa
nais, galais, afrikiečiais. Katalikų 
bažnyčios grigališkieji choralai yra 
vienbalsiai, giedami lotynų kalba 
kantoriaus arba vyrų choro, kai kada 
pritariant vargonams. Šeštame-sep- 
tintame amžiais popiežiaus Griga
liaus 1 kanonizuoti“. Beje, popiežių 
Grigalių I mes turėtume prisiminti 
ne tik dėl jo palikto mums grigališ
kojo choralo. Jis išplėtė katalikų 
bažnyčios įtakos sferą Anglijoje, 
Ispanijoje, Galijoje, Afrikoje. Vie
nintelis paskelbė turįs teisę būti 
aukščiausia apeliacine instancija 
Vakarų bažnyčioje, pirmasis ėmė 
reikšti pretenzijas dėl popiežiaus 
pasaulinio viešpatavimo. Ar ne nuo 
tų laikų popiežius tapo toks didis 
autoritetas Bažnyčiai ir tikintie
siems, o vėliau buvo paskelbtas 
šventuoju. Manoma, kad Grigalius 1 
Didysis gimė Romoje apie 540 me
tus, o mirė 604 metais kovo 12 
dieną.

Taigi popiežiaus Grigaliaus I ka
nonizuoti choralai ištvėrė ilgus am
žius visuose kraštuose, o šiandien 
atgimsta ir Lietuvoje. Prisiminsime, 
kad protestantų choralai giedami 
gimtąja kalba dažniausiai keturių 
balsų choro. Choralo bruožų turi kai 
kurie L. van Bethoveno, S. Franko, 
B. Bartoko pasaulietinės muzikos 
kūriniai.

Lietuvoje grigališkasis choralas 
paplito kartu su krikščionybės atsi
radimu. Žinoma, kad XIX amžiaus 
pirmoje pusėje ne vieną jų harmoni
zavo kompozitoriai J. Naujalis, Č. 
Sasnauskas, T. Brazys. Protestantų 
lietuviškų choralų yra harmonizavęs 
V. Jakubėnas.

Matyt, ano grigališkojo giedoji
mo pamokos, kuriose dalyvavo per 
dešimt mokytojų ir per 140 moki
nių, nepraėjo veltui, nes Kretingos 
pranciškonų vienuolyne vėl buvo 
susirinkę bažnytinės muzikos mė

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
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LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
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gėjų ir gerbėjų - iš Vilniaus, Šiaulių, 
Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, ži
noma, ir iš pačios Kretingos. Čia be
ne pirmą kartą tokia proga nuskam 
bėjo Vilniaus religinio folkloro an
samblio “Ūla“ giedami Žemaičių 
kalnai, vargonininkavo L. Digrys ir 
kt. Suprantama, tai nebuvo vien gri
gališkojo choralo muzikos renginys, 
tuo labiau kad toji muzika dar tik 
pradeda atgimti. Muzikos tyrinėtojų 
laukia dideli darbai, gilinantis į gri
gališkojo giedojimo ištakas ir pa
slaptingą įtaigą klausytojams, ypač 
giedant senovinėse bažnyčiose, kur 
skamba kiekvienas skliautas. Kal
bėta ir apie vargonininkų, ir apie 
choristų, ir apie chorų vadovų rengi
mą. Tiesa, esama chorų, kuriems net 
stovėdami plojo prancūzai, norve
gai, danai, lenkai... Čia turiu galvoje 
Arkikatedros jaunimo chorą, kuriam 
vadovauja Violeta Savickaitė, pati 
prieš keletą metų baigusi muzikos 
mokslus. O štai Solveiga Vaitkienė 
jau antri metai studijuoja Romoje 
Popiežiaus bažnytinės muzikos in
stitute grigališkąjį choralą ir koncer
tinį vargonavimą. Kaip pasakė Sol
veiga, ’’tai tiesiog stebuklas, kad aš 
esu Romoje, kur galiu studijuoti vi
duramžių liturginę muziką, vienbal
sę, kurios giedojimo tradicijos to
kios savitos ir įdomios. Tai didžiai 
dvasinga muzika, šiandien pasaulyje 
beveik išnykusi, o Lietuvoje prade
danti atgimti.“ Studijuoja Romoje ir 
Salvinija Jautakaitė, pasiryžusi pa
rengti magistratūrą. Beje, savo su
kurtą religinės muzikos ansamblį 
“Giesmė“ Salvinija paliko globoti 
savo mamai Nijolei Jautakienei, kuri 
neseniai su ansambliu “Pastoralė“, 
Kaune įkurtu prieš dešimt metų, la
bai sėkmingai koncertavo Putnamo 
vienuolijos 75-mečio minėjime 
JAV. Kaip pasakė šios vienuolijos 
vyresnioji seselė Igne, tai buvę nuo
stabu vien dėl to, kad iš pradžių 
žmones tekę įkalbinėti eiti į koncer
tą, nes ne visus traukusi bažnytinė 
muzika, ypač jaunimą, tačiau po 
koncerto visų veidai buvę tokie nu
švitę ir tokie pasikeitę, kad net gra
žu žiūrėti.

Pasak Nijolės Jautakienės, į “Pa
storalę“ ji sudėjusi visą savo gyve
nimą, visus savo lūkesčius ir viltis.

Dabar dukros Salvinijos kolekty
vo “Giesmė“ ir mamos “Pastoralės“ 
pagrindu Kaune įkurta Sakralinės 
muzikos mokykla, jai vadovė Nijolė 
Jautakienė atiduoda visą širdį.

“Pastoralės" giesmių turės pro
gos paklausyti Bostono, Niujorko, 
Klyvlendo, Detroito, Čikagos ir To
ronto lietuviai.

Salomėja Čičiškina

PLB valdybos pirmininkas Stasys 
Barzdukas, vykdydamas PLB valdy
bos nutarimą išeivijoje atgaivinti Ne
priklausomoje Lietuvoje ėjusį “Pasau
lio lietuvį", 1963 lapkričio 1 išleido 
pirmą jo numerį. Taigi minime šio 
žurnalo išeivijoje nueito kelio 30 metų 
sukaktį. Iš karto buvo kuklus - pirma
sis 20 puslapių, vėliau 16-kos, kartais 
12-kos puslapių ir išeidavo kartais kas 
mėnesį, kartais kas du mėnesiai. Buvo 
tik Bendruomenės veiklą aprašinėjan- 
tis biuletenis.

1973 metais išrinktas Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininku nuta
riau šį Bendruomenės leidinį plėsti ir 
iš jo išauginti bendruomeninės minties 
žurnalą. PLB valdyba tokiai mano 
minčiai pritarė. Paprašiau Stasį Barz- 
duką ir toliau “Pasaulio lietuvį“ reda
guoti, didinti ir pamažu ugdyti į žurna
lą. Porą metų padirbėjęs, Stasys Barz
dukas susirgo ir žurnalo redaguoti ne
begalėjo. Kito redaktoriaus surasti ne
pavyko. Darbas teko man pačiam, ir 
dabar, pustrečių metų pertraukęs, kai 
jį redagavo Romo Sakadolskio vado
vaujama redakcinė kolegija, “Pasaulio 
lietuvio“ redagavimą tęsiu jau šešio
likti metai.

“Pasaulio lietuvis“ išaugo į mielai 
skaitomą bendruomeninės minties in
formacinį - ryšio žurnalą. Išeina kartą 
per mėnesį, išskyrus liepos ir rugpjū
čio mėnesius. Tačiau skaitytojai nelie
ka nuskriausti, nes tų mėnesių laidos 
yra {dvigubinamos - viena į birželio, o 
kita į rugpjūčio mėnesių laidas. Taigi 
leidžiami du dvigubi numeriai: birže
lio-liepos ir rugpjūčio-rugsėjo.

Visą žurnalą suredaguoti tenka 
man vienam. Užsakyti arba atrinkti 
medžiagą, ištaisyti jos kalbą, paruošti 
rinkimui, bent kartą perskaityti “ko
rektūras“, atrinkti nuotraukas, jas pa
ruošti spaustuvei, sudaryti “laužymo“ 
planą ir kartu su technikine redaktore 
“sulaužyti“, tiksliau - sudėti į pusla
pius, nuvežti į spaustuvę, patikrinti 
nuotraukų pagaminimą bei sudėjimą 
ir atlikti dar labai daug nenumatomų ir 
neaprašomų smulkmenų, žinomų tik 
tam, kuris tokį darbą dirba. Paskui at
sakyti už visas savo ir - daugiausiai - 
ne savo “nuodėmes“.

Visas paruošimas spausdinimui at
liekamas kompiuteriais - “Apple ma
cintosh Desk Top Publishing System“ 
įranga, PLB būstinėje, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Sistema nupirkta

Septyni kryžiai Medininkuose

Prie paminklo. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Vilniaus muitinės Medininkų poste, toje pat vietoje, kur buvo vagonė
lis, regėjęs 1991 metų liepos mėnesio tragediją, iškilmingai atidengtas ir 
pašventintas paminklas čia žuvusiųjų atminimui.

Septyni balto marmuro kryžiai, iškilę virš granitinio sarkofago, tai sep
tyni broliai, žiauriai nužudyti, bet likę čia, kaip amžini Tėvynės sienos 
sargybiniai. Paminklo autoriai - Algimantas Šarauskas ir Rimantas Bui
vydas.

Čt^JLIO lietuvis
jau daugiau kaip prieš dešimt metų, 
pasenusi, lėta, pradėjo gesti. Reikia to
bulesnės, greitesnės, ypač reikia įsigy
ti scaner, 600 taškų per kvadratinį colį 
pajėgumo, ir su jo pagalba kartu su 
tekstu į puslapius sudėti ir nuotraukas. 
Tai palengvintų darbą ir pagerintų 
žurnalo kokybę. Tai technikai prie jau 
esamos įsigyti reikėtų apie 3500 dol. 
Kur juos gauti, kai ir dabar šiaip taip 
išgyvename tik “prisidurdami" mus 
remiančių skaitytojų gausiomis auko
mis, PLB fondo dovana (praėjusiais 
metais gavome 3000 doL), JAV LB 
Krašto valdybos parama (praėjusiais 
metais gavome 3000 dol.), Hamilton, 
Kanadoje, Lietuvių kooperatyvo “Tal
kos“ auka (praėjusiais metais gavome 
1000 dol.) ir Lietuvių fondo nuošim
čiais (praėjusiais metais gavome 4000 
dol.). Praėjusiais metais iš viso, įskai
čiuojant ir visas aukas bei dovanas, 
pajamų buvo 48876,90 dol. Jų neužte
ko. Porą tūkstančių reikėjo paimti iš 
santaupų.

Žurnalą spausdina ir ekspedijuoja 
“Draugo“ spaustuve. Šiuo metu čia 
spausdiname 2500 vienetų. 2300 iš- 
siuntinėjame Vakarų pasaulyje gyve
nantiems prenumeratoriams, 120 siun
čiame į Lietuvą, kuriais PLB atstovy
bė aprūpina “senus“ skaitytojus Lietu
voje ir iš dalies Lenkijoje. Likusius ar
ba parduodame, išdalijame “propa
gandai“, archyvams, pasiliekame ir 
savo archyve. Paruoštą spausdinimui 
maketą į Lietuvą mums per penkias- 
šešias dienas nuskraidina Lufthansa 
oro bendrovė už skelbimą paskutinia
me viršelyje. Pinigų mokėti už tai ne
reikia.

Pareikalavimui didėjant, to 120 
vienetų nebeužtenka, todėl neseniai 
pradėjome žurnalą perspausdinti Lie
tuvoje. Perspausdiname 500 vienetų. 
Perspausdinimas kainuoja 300 JAV 
dolerių. Juos Kultūros ir švietimo mi
nisterijos Ryšių su užsienio lietuviais 
tarnyba ir išsiuntinėja skaitytojams į 
Rytų kraštus. Ir Lietuvoje, ir Rytų 
kraštuose “Pasaulio lietuvis“ labai lau
kiamas, mielai skaitomas, tačiau jiems 
turi būti siuntinėjamas nemokamai, 
nes prenumeratos susimokėti jie neiš
gali. 120 vienetų išspausdinimas 
Amerikoje ir 500 vienetų Lietuvoje 
bei jų išsiuntinėjimas kainuoja apie 
425 dol. už kiekvieną laidą, per metus 
- 4250^500 dol.

Taigi verstis sunkoka. Be išorinės 
paramos neišsilaikytume. Per mažai 
prenumeratas apsimokančių skaityto
jų. Jų būtų galima sumedžioti, jeigu 
atsirastų reikiama pagalba. Kad ir iš 
JAV LB tarybos narių, Kanados, Aust
ralijos, Didžiosios Britanijos, Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenių pareigū
nų. Daug kartų kreipiausi į JAV LB 
Tarybos narius, tačiau atgarsio mažai 
sulaukiau. Jie ne tik kad nepadeda 

naujų prenumeratorių surasti, bet net 
ne visi šį Bendruomenės žurnalą skai
to. O kai kurie iš skaitančių nelabai 
skuba nė prenumeratos susimokėti. 
Pagal administracijos duomenis iš 
JAV Bendruomenės vadovybę suda
rančių 83 asmenų (Taryba, Krašto val
dyba, Garbės teismas, Kontrolės ko
misija) 24 “Pasaulio lietuvio“ nepre
numeruoja. Taip jiems rūpi lietuvybės 
išlaikymas - vienas iš jo kertinių rams
čių - lietuviška spauda.

Suprantu, kad ne visiems šis žurna
las patinka, ne visiems įdomus, gal yra 
ir tokių, kurie nieko lietuviško nenori 
skaityti. Kam tada jie eina į Lietuvių 
Bendruomenės, tos pagrindinės už 
Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių 
jungties lietuvybės išlaikymui vado
vybes. Bet jeigu jau čia, JAV LB tary
boje sėdi, nors ir nenorėdamas Ben
druomenės žurnalo skaityti, paremk jį 
bent užsiprenumeruodamas ir susimo
kėdamas prenumeratą. Taip padėsi jį 
leidžiančiai PLB valdybai siuntinėti 
tiems, kurie mielai jį norėtų skaityti, 
bet neturi pinigų užsisakyti.

Kaip jau minėjau, šalia manęs “Pa
saulio lietuvį“ paruošti padeda tech
niška redaktorė Audronė Norušienė, 
korektoriai Juozas Masilionis ir Ba- 
niutė Kronienė, kuri žurnalą ir admi
nistruoja. Redakcijos adresas: 14911 
127 th Street, Lemont, IL 60439, 
USA, fax (708) 257-9010, teL (708) 
257-8714. Administratorės (pas ją rei
kia žurnalą užsisakyti):

Baniutė Kronienė, 6428 Ridge 
Rd, Clarendon Hills IL 60514.

Prenumerata: metams 20 dol., Ka
nadoje - 23 dol., pirma klase - 30 dol., 
garbės prenumerata - 35 dol., oro paš
tu - 40 dol., oro paštu į Lietuvą - 60 
dol. Visos kainos JAV doleriais.

Kaip jau minėjau, 1993 m. lapkri
čio 1 d. sueina 30 metų nuo Nepri
klausomoje Lietuvoje leisto “Pasaulio 
lietuvio“ atgaivinimo išeivijoje. Tą su
kaktį minėdami, skelbsime naujų pre
numeratorių vajų ir bandysime susi
ieškoti bent tūkstantį naujų, prenume
ratas apsimokančių, skaitytojų. Ypač 
Vakarų kraštuose. Tų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių vadovybes kviečiame į 
talką. Padėtis tikrai sunki, nes, norėda
mi tarp už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių išlaikyti lietuvybę, turime iš
laikyti lietuvišką spausdintą žodį. Pati 
viena - nei “Pasaulio lietuvio“ redak
cija, nei Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba - tai atlikti negalės. 
Reikia daugiau pagalbos. Todėl jos la
bai labai prašome.

Bronius Nainys
Redaktorius

(Pranešimas JAV LB XIII Tarybos 
trečiajai sesijai Čikagoje 1993 m. 
spalio 9 d., šiek tiek pataisytas spalio 
15d.)

Leidykla prie 
muziejaus

“Plieno sparnų“ leidykla Kaune 
skaitytojams pateikė naujausią savo 
leidinį - nepriklausomos Lietuvos ka
ro aviacijos majoro Juozo Namiko 
knygą “Europa iš oro“, pranešė 
ELTA. Autorius su kitais Lietuvos la
kūnais trim lėktuvais ”Anbo-4“ 1934 
metais atliko skrydį virš daugelio Eu
ropos šalių.

Tai dešimtoji “Plieno sparnų“ lei
dyklos, įskūrusios prie Lietuvos tech
nikos muziejaus, knyga apie Lietuvos 
aviaciją. Anksčiau išleistos Leonardo 
Pesecko “Karo lakūno pasakojimai“, 
Jono Pyragiaus "Kovosiu kol gyvas“, 
Vytauto Dovydaičio "Sparnus jam da
vė Lietuva“ ir kitos knygos.

Artimiausiu laiku “Plieno sparnų“ 
leidykla numato pasiūlyti knygą apie 
mūsų šalies aviacijos istoriją “Aviacija 
Lietuvoje 1919-1940 metais“. Šią kny
gą rengia Lietuvos technikos muzie
jaus direktorius Algirdas Gamziukas.
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Laiškai redaktoriui
Pranešimas, kad padidinamas 

”EL“ prenumeratos mokestis ki
tiems metams, sujudino skaitytojus. 
Pradėjome gauti jų laiškų, kuriuose 
ne tik pritariama ar nepritariama 
tokiam sprendimui, bet ir išsakomos 
nuomonės dėl laikraščio turinio, 
pastabos, linkėjimai. Spausdiname 
keletą skaitytojų laiškų (pavadini
mai - "EL“).

’’Europos lietuviui“ 
norėčiau rašyti, 
kol gyvas būsiu

Kai dabar "Europos lietuvyje“ 
skaitau svarstymus apie savaitraščio 
ateitį ar likimą, prisimenu, kad mano 
žurnalistinė "kaijera“ prieš beveik 30 
metų prasidėjo šiame laikraštyje. Mo
kytojo, dabar kunigo Frico Skėrio pa
ragintas, aprašiau moksleivių evange
likų renginį Vasario 16 gimnazijoje. 
Pagalbos sulaukiau iš mano lietuvių 
kalbos mokytojo Stepo Vykinto Povi- 
lavičiaus, kuris, kaip žinojau, prieš ka
rą dirbo "Lietuvos aido“ redakcijoj. 
"Europos lietuvis“ Londone tą mano 
rašinį atspausdino, ir ne už ilgo gavau 
tuometinio redaktoriaus Kazimiero 
Barėno laiškelį-paraginimą toliau ben
dradarbiauti. Nuo tada rečiau ar daž
niau rašau į mano "talento“ atradėją - 
"Europos lietuvį“. Norėčiau tai daryti 
iki tos dienos, kai būsiu sukaltas į še
šias lentas.

Mano supratimu, "Europos lietu
vis“ turėtų grįžti į Londoną, toliau tar
nauti Didžiosios Britanijos ir kitiems 
Vakarų Europos lietuviams. Vilniuje 
tegul lieka korespondentas. Nieko bai
saus nebūtų, jeigu laikraštis išeitų kas 
mėnesį ar rečiau, tik kad jis tikrai tar
nautų "mūsų“, Europos lietuvių inte
resams. Tikiu, kad prie "senų“ išeivių 
prisidės ir naujieji, jeigu bus stengia
masi juos aktyviai pritraukti. O jeigu 
tai nepavyktų, tegul laikraštis sustoja, 
kaip tai padarė ne vienas išeivijos lei
dinys.

Nemanau, jog dabartinis leidėjas, 
Lietuvių Namų bendrovė yra finansiš
kai tokia stipri, be to, ar jos akcininkai 
to nori, kad "Europos lietuvis“ užsiim
tų "misija“ sutaikyti išeivius su post
komunistiniais lietuvių norais. Darbas 
gal ir įmanomas, bet ne su tokiu silpnu 
finansiniu užnugariu.

Taigi įtvirtinti "Europos lietuvį“ 
Lietuvoje šiuo metu ir šiomis sąlygo
mis yra pragaištinga.

Romas Šileris

Reikalingi du batai ir 
geras liežuvis

Pakelti ”EL“ kainą - reikalinga 
"laikina“ išeitis. Kad skaitytojų skai
čius mažėja, iš dalies kalti laikraščiai.

"EL“ nepriklausydamas jokioms 
partijoms vis dėlto priklauso DBLS, 
kurios batas pastebimas ant dešinės 
kojos. Šlubuoti dabar nereikia.

Su pasitenkinimu pastebiu, kad 
”EL“ jau keičiasi - turinys gerėja kiek
vieną savaitę - gerų naujų pėdsakų 
pradžia.

Šalia garbingų šūkių ir užsimojimų 
”EL“ dviejų batų žurnalistas su lietu
višku liežuviu visada būtų naudin
giausias.

Reikia atgaivinti gimtosios kalbos 
žodžio "smūgį“, kad į internacionalinę 
žodžių balą įklimpę garbingi žodžių 
"fabrikantai“ - pašnekovai būtų išgel
bėti atitinkamais gimtosios kalbos žo
džiais. Jie taip pat būtų saugesni ir su
prantamesni gimtos kalbos prieglau
doje.

Tyrinėjantis žurnalistas, skelbiantis 
tiesą spaudoje, leis atlaikyti "EL“ na
mų sieną "visam laikui“.

P. Blagnys

Laimės ir sėkmės
Gerbiamas Redaktoriau,
pirmą kartą rašau į "EL“. Norėčiau 

atsakyti į Vinco O'Brien rašytą straips
nį, pavadintą "Gyvenimas prasideda 
sulaukus keturiasdešimties“.

Šis straipsnis buvo apie "EL“ pre
numeratos pakėlimą iki 40 svarų. Tu
riu pasakyti, kad dauguma prenumera
torių čia, Anglijoje, yra pensininkai, 
pasiekę daugiau kaip 70 metų, gyve

nantys iš valstybinės pensijos. Po pa
maldų šiandien daug kas pareiškė 
nuomonę, kad nepajėgs kitais metais 
mokėti didesnės kainos už "EL“, ypač 
kai mūsų valdžia žada pridėti visam 
kurui VAT (pridėtinės vertės mokestis
- ELR), jis gali būti iki 17.5%. Kaip 
pas jus, taip ir pas mus žiema prasidė
jo labai anksti. Visi bijo, kad šią žie
mą šildymas kainuos brangiau.

Vincas yra mano geras pažįstamas, 
jis "EL“ parašė, kaip mes čia vadintu
me, savo "Sales Pitch“ (t. y. pardavimo 
paskata - ELR), kad visi atnaujintų pre
numeratą. Bet į visą tai reikia žiūrėti 
praktiškai, kai kurie jo skaičiavimai nė
ra tikslūs. Jis rašo, kad kiekvieno laik
raščio siuntimas kainuoja daugiau kaip 
17 svarų metams. Ant šio savaitės vo
ko pašto mokestis buvo 80 centų, per 
metus išeitų 41,6 litai, tai būtų apie 7 
svarus, o ne 17, kaip jo rašyta. Taigi 
liktų beveik 16 svarų gamybai bei ad
ministracijai. Šitie 16 svarų - tai beveik 
100 litų arba apie 2 litai kas savaitę 
kiekvienam egzemplioriui. Neįtikėtina, 
kad tiek daug kainuoja vieną laikraštį 
išspausdinti (ponas Vincentas O'Brien 
mini kitų metų kainas - ELR).

Kodėl "EL“ pradėjo spausdinti 
Vilniuje, o ne Londone? Buvo apskai
čiuota. kad bus pigiau. Bet atrodo, kad 
tai neįvyko, ir gal dabar Vilniuje bran
giau negu buvo Londone. Vincas mi
nėjo, kiek kainuoja laikraščiai Londo
ne. Bet nieko nesakė, ką mes už tuos 
pinigus gaunam. Šie laikraščiau ma
žiausiai turi nuo 40 ligi 80 puslapių, 
jie apima po keletą puslapių visų temų
- nuo pasaulio žinių iki patarimų viso
kiais reikalais, akcijų, yra patarimų 
moterims, atsakoma į žmonių klausi
mus, yra naujienų apie sportą ir viso
kius kitokius reikalus.

Ateinantiems metams "EL" prenu
meratos mokestis yra pakeliamas 
maždaug 75%. Aš norėčiau paklausti 
Vinco ir visų tautiečių Anglijoje: jeigu 
jų perkamas laikraštis pakeltų kainą 
tokiu nuošimčiu, ar jie toliau jį pirktų? 
Aš žinau, ką jis ir kiti atsakytų.

Mano nuomone, jei redakcija būtų 
parašiusi ir išaiškinusi savo poziciją ir 
"EL“ padėtį, tai prenumeratoriai žiū
rėtų į šį kainos pakėlimą kitaip. Aš 
manyčiau, kad jei būtų, kaip mes sa
kom, "Cards on the table“ (kortas ant 
stalo - ELR), tai mielai priimtume šią 
naują kainą.

Laimės ir sėkmės visiems "EL“ re
dakcijoje

Petras V. Bulaitis
Londonas

Daugiau dėmesio kalbai
Jums pradėjus laikraštį spausdinti 

Lietuvoje, "EL" pasidarė turtingesnis 
žiniomis apie Lietuvą ir jos proble
mas, o Europos lietuviams jame be
veik neliko vietos. "Žargoniniais" sve
timžodžiais darkyta lietuvių kalba, ko 
anksčiau "EL" nebuvo. Ypač klaikiai 
iškraipomos, "sulietuvinamos" Ameri
kos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų 
kraštų valdžios žmonių pavardės ir 
vardai. Žodžiai lyderis, dizainas, pub
likacija, postas, regionas, asociacijos, 
valiuta, stabilus, restauruoti, deputa
tas, vizitas, suvenyras, nacionalinis, 
stiuardesė, reisai, memorialinė lenta, 
traumuotas ir t.t., nėra lietuviški, bet 
iškraipyti svetimžodžiai vartojami vie
toje lietuviškų žodžių, tokiu būdu su
darkant gražią lietuvių kalbą. Tokių 
barbarizmų priemaiša "EL" nepakelia 
to laikraščio kokybės, skaudina tautiš
kai susipratusius, savo kalbą gerbian
čius skaitytojus. Lietuvos bendradar
biai turėtų daugiau dėmesio kreipti į 
savo straipsnių lietuvių kalbos taisyk
lingumą bei grynumą. Juk lietuviška 
spauda vienaip ar kitaip auklėja tautą...

Birutė Kemežaitė
JAV, Chicago

"EL“ pirmąjį kalėdinį sveikinimą 
gavo iš Juozo Domeikos, gyvenančio 
Anglijoje, Nottinghame. Jis gerus žo
džius skiria visiems redakcijoje, linki 
linksmai sutikti šv. Kalėdas bei Nau
juosius 1994-sius. J. Domeika taip 
pat atsiuntė 20 svarų auką spatulai. 
Redakcija taria ačiū už gerus linkėji
mus, už piniginę paramą.

Atkelta iš 4 psl.

nauskas, šią vasarą dirbęs archeologi
nėje ekspedicijoje Šeimyniškėlių pi
liakalnyje.

T. Baranausko nuomone, Vorutos 
pilį galėjęs pastatyti sūduvių kuni
gaikštis Boruta - plačių užmojų ir drą
sių sumanymų žmogus, neeilinė as
menybė, kurį laiką dariusi didelę įtaką 
Mindaugui. Šio kunigaikščio vardu ir 
galėjo būti pavadinta pilis.

Kitos pozicijos laikėsi Vilniaus 
pedagoginio universiteto docentas Ro
mas Batūra, savo oponentų teiginius 
pavadinęs fantazija. Nors Ipatijaus 
metraštyje ir pasakyta, kad pilis buvo 
"vardu Voruta“, tačiau mokslininkas 
teigia, kad Voruta tėra bendrinis daik
tavardis, nes metraštininkas galėjo 
blogai išgirsti jam nežinomos kalbos 
žodį ir suklysti užrašydamas. Šį teiginį 
R Batūra pagrindė pavyzdžiais iš 
senųjų šaltinių.

Argumentuodamas savo hipotezę 
"Voruta - tai Vilnius“ R. Batūra teigė, 
kad rašytiniai šaltiniai - Ipatijaus 
metraščio Vorutos paminėjimas, eili
uotosios Livonijos kronikos žinutė, 
kad Mindaugas užsidarė savo pilyje, 
kalba apie vieną ir tą pačią - Vilniaus 
pilį. Šį teiginį istorikas pagrindė Min
daugą puolusios priešų kariuomenės 
maršruto schema. Ir dar vienas R. 
Batūros argumentas - kad Vilnius 
buvo stambus XIII-XIV a. centras.

Šį teiginį pagrindė ir Lietuvos 
istorijos instituto pilių tyrimo skyriaus

Ant Virvytės upelio kranto labai 
gražioje vietoje jau penkiasdešimt metų 
stovi Dauginių bažnyčia. Ji buvo pra
dėta statyti 1942 m. gegužės mėnesį. 
Baigta 1943 metų rugsėjo 19 d., pa
šventinta Šv. Stanislovo vyskupo vardu.

Dabartinės Dauginių bažnyčios 
kairėje pusėje nuo senų laikų buvo ka
pinės, priklausiusios Tryškių parapijai, 
joje klebonavo kunigas St. Vaitelis, o 
vikaro buvo St. Ilinčius. Kapinaitėse 
laidodavo daug žmonių, o bažnyčios 
ten nebuvo, tai sudarydavo tam tikrų 
nepatogumų.

Man teko kalbėtis su šios bažny
čios statytoju kunigu dekanu St. Ilin- 
čiumi. Jis papasakojo, kad Telšių vys
kupas J. Staugaitis pageidavo, jog

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.

Kur stovėjo Vorutos pilis
vadovas, istorijos mokslų daktaras 
Vytautas Urbanavičius, teigęs, kad 
paskutinieji Vilniaus Žemutinės pilies 
tyrinėjimai parodė XIII a. antroje 
pusėje čia buvus gerai įtvirtintą mūri
nę pilį - svarbų gynybinį centrą.

Tačiau tai nepaneigia prielaidos, 
kad Mindaugas turėjo keletą pilių. Jų 
tarpe galėjo būti Voruta, ją nebūtina 
tapatinti su Vilniumi.

G. Zabiela kaip tik ir atkreipė dė
mesį į tai, kad Ipatijaus metraštyje ir 
eiliuotoje Livonijos kronikoje mini
mos pilys yra skirtingos, o ne viena - 
Vilniaus pilis, kaip teigė R. Batūra.

******
Pokalbio pabaigoje paprašiau Lie

tuvos istorijos instituto direktorių An- 
tantą Tylą pakomentuoti pirmą viešą 
istorikų diskusiją apie Vorutą.

- Diskusija nedavė atsakymo į ke
ltą klausimą, kaip ir būna tuo atveju, 
kai remiamasi hipotezėmis. Pagal 
šiuo metu turimus duomenis negali
ma teigti, kad Vorutos vieta yra Šei
myniškėlių piliakalnis. Reikia ieškoti 
naujų faktų, leidžiančių daryti prie
laidas.

Tačiau diskusija buvo labai 
naudinga. Pirmiausia klausytojams, 
kurių tarpe buvo nemažai istorijos 
mokytojų, atvykusių iš Rytų Lietuvos 
rajonų bei Raseinių, Vilniaus, Klai
pėdos. Mokytojai turėjo galimybę su
sipažinti su moksline metodika - kaip 
tyrinėjami tokie dalykai, kurie neturi 
aiškių šaltinių, nėra apibrėžti ir ku

Dauginių bažnyčios jubiliejus
Kalniškių ir Dauginių kaimelių gy
ventojai turėtų savo bažnyčią. Tuo 
metu Tryškiuose jau klebonavo kuni
gas P. Baltrūnas. Kadangi jis buvo 
silpnos sveikatos, bažnyčios statybos 
rūpesčiai atiteko St. Ilinčiui. Kunigui 
daug padėjo parapijiečiai, kuriem va
dovavo maršalka A. Labanauskas, jo 
brolis Jonas, lentpjūvės savininkas 
Pralgauskas, girininkas Palčiauskas ir 
kiti. Visi jie padėjo bažnyčios statybai 
ir pinigais, ir savo darbu. Apylinkėje 
garsus apdailos meistras Kinčinas su 
savo draugu (jo pavardė nežinoma) iš
dabino bažnyčios vidų, padarė alto
rius. Paveikslus nupaišė ir padovanojo 
bažnyčiai progimnazijos mokytojas 
Dargis. Niekur negalima buvo gauti 

riuos interpretuojant tenka remtis pla
čiu įvykių kontekstu bei kitais istorini
ais šaltiniais.

Diskusija buvo reikalinga ir 
patiems prelegentams, nes ji parodė, 
kur yra jų koncepcijoje silpna vieta, 
kur pritrūko svarių argumentų. Tai 
bus akstinas atidžiau pažvelgti į Ipati
jaus metraščio žinutę, tęsti jos teksto
loginę analizę, toliau studijuoti, atro
do, jau žinomus dalykus.

Džiugu, kad senųjų laikų Lietuvos 
istoriją imasi tyrinėti jaunimas. Kol 
kas esame kritiškoje būklėje - iki šiol 
jauni istorikai nenoriai rinkosi Lietu
vos Didžiosios kunigaikštystės laiko
tarpį, nes reikia mokėti kalbas, pale
ografiją. Juk žymiai lengviau tyrinėti 
XX a. Lietuvos istoriją, kuri visa, 
galima sakyti, mašinėle parašyta. 
Rankraščių jau beveik nereikia skai
tyti. Todėl mane džiugina kruopštūs 
archeologo G. Zabielos, A. Dubonio 
darbai, maloniai nuteikia studento 
istoriko T. Baranausko pasiryžimas 
tyrinėti senąją Lietuvos istoriją.

Manau, kad sulauksime ir naujų, 
įdomių darbų.

******
Diskusija baigėsi, tačiau Vorutos 

paieškos tęsiasi. Kitą vasarą archeolo
gas G. Zabiela ketina toliau tyrinėti 
Šeimyniškėlių piliakalnį. Tikėkimės, 
kad nauji radiniai patikslins šios 
hipotezės argumentus ir bus pagrindas 
tolimesnei diskusijos tąsai.

Irena Andrukaitienė

taip reikalingo varpo. Tačiau atsirado 
gerų žmonių: Raudėnų parapijiečiai, 
supratę reikalo rimtumą, paskolino 
varpą, kuris pirmą kartą suskambo 
naujoje Dauginių bažnyčioje kviesda
mas parapijiečius į savo maldos na
mus.

Problemų iškilo ir dėl bažnyčios 
lan^ų - nebuvo kuo įstiklinti. Ką dary
ti? Žmonės ėmė stiklus iš savo trobų 
langų ir nešė juos bažnyčion, kad tik 
greičiau darbai būtų baigti.

Ėjo metai, viena okupacija keitė ki
tą, savam varpui įsigyti nebuvo lėšų, 
taip iki šių dienų skolintasis tebeskam
ba Dauginių bažnyčioje. Pakvietė šis 
varpas žmones ir į jos jubiliejų.

Romualdas Makauskas
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European Liaison Group H

Šios nevyriausybinės europiečių 
bendradarbiavimo ir pasikeitimo in
formacija grupės mėnesinis posėdis 
įvyko š. m. lapkričio 18 dieną Čekų 
namuose ’’Velchard“ Londone. Jame 
dalyvavo baltarusių, čekų, estų, jugos
lavų, latvių, lietuvių, lenkų, rumunų 
bendruomenių atstovai.

Apsvarsčius eilinius organizacijos 
reikalus ilgesniam diskutavimui apsi
stota ties būsimais European Union- 
Europos Sąjungos parlamento rinki
mais, kurie turės įvykti 1994 m. gegu
žės mėnesį. Tartasi, kaip juose daly
vauti ir už ką balsuoti. European 
Liaison Group susidaro iš Centro ir 
Rytų Europos tautinių bendruomenių 
Didžiojoje Britanijoje, beveik visi jų 
nariai turi britų pilietybę, tai sudaro 
apie pusę milijono balsuotojų šiuose 
rinkimuose. Tai didelis skaičius! 
Centro ir Rytų Europos atsikuriančios 
valstybės nori jungtis į European

Kaip paskatinti investicijas į ekonomiką
Kaip paskatinti investicijas į ekono

miką, kaip įveikti joms sudaromas įs
tatymines, biurokratines ir netgi ko
mercines kliūtis - apie tai buvo disku
tuojama Vilniuje, "Lietuvos“ viešbu
čio konferencijų salėje, vykusioje kon
ferencijoje "Investicijų mechanizmas 
ir jo efektyvumas vystant ir pertvar
kant naujų Europos valstybių ekono
mikos struktūrą“, pranešė ELTA.

Bendriausiais bruožais pasiūlytus 
aptarti klausimus apžvelgė renginį or
ganizavusio Vidurio ir Rytų Europos 
inovacijų forumo prezidentė, ekono
mikos mokslų daktarė K. Prunskienė. 
Ji, be kita ko, pažymėjo, kad Lietuvo
je dar nėra bankų, kurie jau būtų pasi
rengę teikti kreditus investicijoms. 
"Užsienis teikia kreditus už 8 procen
tus metinių palūkanų, o Lietuvos ko
merciniai bankai reikalauja 60 pro

Union - Europos Sąjungą. Kad joms 
būtų sudaromos palankesnės sąlygos, 
būtinai reikalinga Europos Sąjungos 
parlamente turėti palankesnių narių. O 
kaip tai pasiekti? Reikia visoms tauti
nėms bendruomenėms rimtai dalyvau
ti rinkimuose visose 12 valstybių, su
darančiose Europos Sąjungą.

Buvo priimtas pasiūlymas rinki
muose dalyvauti per European Move
ment - Europos Sąjūdį. Jis turi savo 
organizacijas kiekvienoje European 
Union - Europos Sąjungą sudarančio
je valstybėje. Centro ir Rytų Europos 
valstybėse irgi jau veikia Europos Są
jūdis. Abu Sąjūdžiai turi bendrą tikslą, 
kad Europa būtų viena ir didelė, o ne 
dvi Europos: Vakarų - turtinga ir ga
linga, o Rytų- skurdi.

Norint padėti Centro ir Rytų Euro
pos valstybėms dalyvaujant rinkimuo
se teks atlikti milžiniškos apimties 
darbą, bendradarbiaujant su kitomis 

centų. Tokiomis sąlygomis neverta ir 
kalbėti apie kreditų investavimą. Tai 
karas tarp bankininkų ir verslininkų“, 
pasakė profesorė.

Lietuvos premjero A. Šleževičiaus 
nuomone, jau galima garantuoti, kad 
mūsų valiuta tampa stabili. Pasak jo, 
rengiamasi pasekti estų pavyzdžiu ir 
litą susieti su viena ar keliomis kon
vertuojamomis valiutomis. Ministras 
pirmininkas taip pat nurodė užsienio 
kapitalo dalyvavimo, privatizavimo 
svarbą. "Iki šiol vykusi privatizacija 
už investicinius čekius neugdė savi
ninko, todėl ją planuojama nuo liepos 
mėnesio pakeisti efektyvesne“, pasakė 
A. Šleževičius.

Baltarusijos vicepremjeras M. Me- 
snikovičius papasakojo apie šios šalies 
teikiamas mokesčių ir muito lengvatas 
užsienio investicijoms, Pasaulio banko 

tautinėmis bendruomenėmis European 
Union - Europos Sąjungą sudaran
čiose valstybėse. Tuo būdu lietuviškos 
tautinės bendruomenės turi jungtis 
bendram darbui šiuose rinkimuose.

Centro ir Rytų Europos šalių am
basados negali dalyvauti rinkimų 
kompanijose, tautinės-etninės organi
zacijos, turinčios NGO statusą (Non 
Govermental organizations) turi tokią 
teisę.

Lenkai Didžiojoje Britanijoje turi 
European Movement - Europos Sąjū
džio organizaciją, ji jau dirba, kad 
dalyvautų rinkimuose.

Bendras pasitarimas lenkų amba
sadoje įvyko š. m. lapkričio 19 dieną. 
Jame dalyvavo baltarusių, latvių, ju
goslavų ir lenkų atstovai.

Kitas European Liaison Group va
dovybės posėdis įvyks š. m. gruodžio 
16 dieną.

S. K.

atstovas L. Jeurlingas - apie šio banko 
funkcijas. Jis taip pat nurodė sąlygas, 
kurių reikalauja investuotojai. Viena iš 
svarbiausių yra privatizavimas.

Įdomių minčių pateikė Estijos pro
fesorius, buvęs ekonomikos ministras 
J. Leimannas. Jis kalbėjo apie būtiny
bę numatyti, kiek šaliai reikia investi
cijų, apmąstyti mažos valstybės biznio 
prioritetus, įvertinti potencialą. Profe
sorius papasakojo ir apie šios šalies 
planą padėti pensininkams. 75-erių 
metų žmogus jau netaps verslininku, 
negalės parduoti savo darbo jėgos, pa
sakė profesorius. Estijoje žadama įs
teigti pensininkų fondą. Jį sudarys 
brangiausi šalies pastatai. "Tegu divi
dendai iš šio turto plaukia į pensininkų 
sąskaitas, nes šie pastatai iš esmės jiems 
ir priklauso“, pasakė J. Leimannas.

Konferencija darbą baigė Minske.

Pavasarinis Didžiosios Britanijos 
iietuvių Sąskrydis Sodyboje
Tradicinis ’’Pavasario lietuvių Sąskrydis1 

Lietuvių Sodyboje įvyks 
1994 metų gegužės 28-29 dienomis.

Visas D. Britanijos lietuviškas kolonijas 
kviečiame pradėti ruoštis šiam sąskrydžiui.

Nuomonės

veikla?
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Ar reikalinga DBL S-goje politinių 
partijų

Mane ir kitus Londono lietuvius 
nustebino Lietuvos Respublikos Sei
mo narės L. Andrikienės veikla Di
džiojoje Britanijoje. "Europos lietuvy
je“ (Nr. 42) pranešama: "Mančeste
ryje sudaryta Tėvynės Sąjungos rė
mėjų grupė“. Toliau ten pat A. P-kis 
rašo: "Ponia L. Andrikienė išplatino iš 
Lietuvos atvežtą spaudą ir Tėvynės 
Sąjungos dokumentus... Jinai sakė, 
kad narių ir rėmėjų verbavimui atsiųs 
reikiamus užpildyti blankus ir įgalios 
asmenis, kurie tą verbavimą praves“.

Tame pačiame "Europos lietuvyje“ 
paskelbtas L. Andrikienės interviu 
"Įdomi kelionė į Britaniją", kur ji dali
nasi įspūdžiais apie savo apsilankymą 
britų konservatorių metinėje konferen
cijoje Blakpulyje. Jame rašoma ir apie 
L. Andrikienės veiklą Mančesteryje. 
Savo įspūdžius ji užbaigia taip: "Lon
done pasistengiau surasti lietuvių, 
kurie bus Tėvynės sąjungos atrama, 
telks jos narius ir rėmėjus...“

Opozicijos lyderiui prof. V. Lands
bergiui atvykus skaityti paskaitą 
Cambridge universiteto studentams,

D. Britanijos lietuvių Sąjungos Centro 
Valdyba spalio 11-osios vakare Lietu
vių Namuose surengė Londono lietu
viškos visuomenės susitikimo vaka
rienę, kurioje dalyvavo ir ponia L. 
Andrikienė.

Po prof. V. Landsbergio kalbos ir 
pranešimo kaip garbės* viešnia L. 
Andrikienė buvo pakviesta pasidalinti 
įspūdžiais iš britų konservatorių kon
ferencijos, taip pat papasakoti, kas de
dasi Lietuvos gyvenime. Besidalin
dama visais įspūdžiais L. Andrikienė 
pobūvio šeimininkams nuslėpė savo 
veiklą D. Britanijos lietuviškų organi
zacijų tarpe. Be D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos valdybos žinios ji pradėjo 
organizuoti savo partijos skyrius.

Ponia L. Andrikienė yra Lietuvos 
Respublikos Seimo narė ir dalyvauja 
įstatymų planavime ir leidime. Tai ji 
turėtų gerbti išeivijos lietuviškų orga
nizacijų tradicijas, pagal kurias jos 
tvarkosi. Atvažiavus iš kitur nederėtų 
supriešinti organizacijos narių.

Stasys Kasparas
Londonas

Iš Lietuvos išvesti paskutiniai Rusijos kariškiai ir 
perimti kariniai objektai

Danijos energetikos ministras 
Ignalinos AE reikia uždaryti

Lietuvoje nebeliko nė vieno neper- 
imto Rusijos kariuomenės objekto ir 
nė vieno kariškio. Kaip agentūrai 
BNS pasakė Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos karinių objektų inspekci
jos viršininkas kapitonas A. Pusvaš- 
kis, paskutinis objektas - buvę Rusi
jos kariuomenės šaudmenų sandėliai 
Linkaičiuose Radviliškio rajone - per
imtas lapkričio 26 d. Prieš tris mėne
sius baigus Rusijos kariuomenės išve
dimą, Lietuvos ir Rusijos gynybos mi
nistrų susitarimu sandėlių Linkaičiuo
se iškraustymas buvo pratęstas iki šių 
metų pabaigos. Ten liko dirbti maž
daug 130 Rusijos kariškių grupė. Dar
bus Linkaičiuose pavyko baigti mėne
siu anksčiau - išvežti šaudmenys, Ru
sijos kariškių turtas, ir praėjusią savai
tę pasirašytas objekto perdavimo Lie
tuvai aktas.

Kiek anksčiau buvo pasirašyti ir 
kitų objektų - Kauno sraigtasparnių 
remonto bei Panevėžio aviacijos re
monto gamyklų - perdavimo aktai.

Civilinį gyvenimą pradėjo Zoknių 
aerodromas, buvusi svarbi sovietinių 
oro karo pajėgų bazė. Spalio viduryje 
pirmą kartą į Zoknius atskrido "Lietu
vos avialinijų" lėktuvas JAK-42.

Zoknių aerodromą užsienio spe
cialistai yra įvertinę 1,5 milijardo JAV 
dolerių. Tačiau čia nėra aerouosto, nė
ra reikiamos navigacijos įrangos. Tą, 
kuri buvo, senieji aerodromo šeimi
ninkai išsivežė.

Neseniai Zoknių aerodromas su
laukė pirmojo lėktuvo iš Vakarų. Čia 
nutūpė Šiauliuose įsikūrusios bendros 
Lietuvos-Vokietijos įmonės "Baltic - 
Vairas“ atstovai, atskridę komercijos 
reikalais. Nedidelis šešiavietis "Tai- 
per“, puikiai pernakvojęs.;viename 
aerouosto angarų, nuo šiol čia leisis 
nuolat. Firmos atstovų nuomone, gali
mybė atvykti iš karto tiesiai į Šiaulius 
jiems labai palengvins biznio reikalus. 
Be to, ir kelionė teužtruko tik tris su 
puse valandos. "Šiaulių aerouosto“ di
rektorius Z. Zdzichauskas, turėjęs ga
limybę paskraidinti virš Šiaulių svečių 
lėktuvą, iš vokiečių sužinojo ir kitą

neblogą naujieną - jie pasiryžę šiaulie
čiams pagelbėti steigiant aviacinio ku
ro sandėlius, kurių dabar taip trūksta 
normaliam aerouosto funkcionavimui.

Apie tai pranešęs "Lietuvos rytas“ 
rašė, kad pamažu "Šiaulių aerouosto“ 
materialinė bazė gerėja - jau įsigyta 
keleivių ir bagažo tikrinimo aparatūra, 
aptveriama teritorija.

Kol aerodromo kariškių kultūros 
namai bus pertvarkyti į keleivių termi
nalą, Šiaulių miesto tarybos pirminin
ko Alfredo Lankausko nuomone, 
praeis mažiausiai penkeri metai. Per tą 
laiką savivaldybė tikisi buvusioje 
lėktuvų remonto gamykloje pradėti 
remontuoti lėktuvus ir kartu su Susi 
siekimo ministerija - geležinkelio 
vagonus.

Spaudoje buvo rašyta, kad ap
sukrūs vietos gyventojai net iš ekolo 
ginės katastrofos sugebėjo gauti pelno 
- aerodromo pakraštyje iškasė 2-3 
metrų gylio duobę ir per parą pri 
sisemdavo iki 300 litrų žibalo, kuris iš 
kiaurų saugyklų nežinia kiek metų ir 
nežinia kokiais kiekiais sunkėsi į 
žemę. Viena viltis, kad jo mažėja, nes 
pirmieji iš šios "aukso gyslos“ per 
parą prisisemdavo iki 1000 litrų 
žibalo...

Šiaulių savivaldybe daugelį aero
dromo pastatų perėmė neišdraskytus, 
sveikais langais. Ant lėktuvų remonto 
gamyklos seno pastato sienos žurna
listai rado net lentelę su užrašu "Inž. 
K. Živas“ - tai jis prieškaryje statė šią 
pirmąją Šiaulių aviacijos gamyklą.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 
nuotraukose: vaizdai iš Zoknių 
aerodromo rusams išėjus.

Danijos energetikos ministras Ja
nas Sjursenas, apsilankęs Ignalinos 
atominėje elektrinėje, pasakė, kad 
elektrinę reikia uždaryti, nes sau
gumo sistema nėra patikima, praneša 
Danijos informacijos agentūra RB. 
"Keistas jausmas apima vaikštant 
virš reaktoriaus, kurio saugumas 
nepatikimas. Per porą valandų, kai 
vaikščiojome elektrinėje, gavome 
tokią radiacijos dozę, kaip per dvi 
dienas, praleistas natūraliame fone“, - 
pasakė ministras.

Ministras Sjursenas po keturių 
dienų vizito Lietuvoje pasakė, kad 
Ignalinos AE uždarymas - ne techni
nė, o ekonominė problema. Lietuva, 
ministro nuomone, turi galimybių 
pakeisti branduolinę energiją nafta, 
dujomis ir biologiniu kuru. Danija 
neseniai yra skyrusi matavimo įren
gimų AE reaktorių kontrolei už 2,8 
milijono kronų. Šiuo metu keletas 
švedų firmų tobulina elektros insta
liacijas prie reaktorių. Švedija vien 

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

rinkose nuo 1993 m. gruodžio 1 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:
Valiutos Litai už Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt. pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.8007 Latvijos latai 6.4893
Australijos doleriai 2.6003 100 Lenkijos zlotų 0.0187
Austrijos šilingai 0.3244 Norvegijos kronos 0.5253
100 Baltarusijos rublių 0.0582 Olandijos guldenai 2.0337
Belgijos frankai 0.1080 Prancūzijos frankai 0.6615
Čekijos kronos 0.1314 100 Rusijos rublių 0.3192
Danijos kronos 0.5767 SDR 5.4249
ECU 4.3851 Singapūro doleriai 2.4542
Estijos kronos 0.2861 Suomijos markės 0.6754
Ispanijos pesetos 0.0278 Švedijos kronos 0.4647
100 Italijos lirų 0.2284 Šveicarijos frankai 2.6173
Japonijos jenos 0.0362 100 Ukrainos karbovancų 0.0157
JAV doleriai 3.9200 Vengrijos forintai 0.0393
Kanados doleriai 2.9430 Vokietijos markės 2.2810
Kirgizijos somai 0.3926

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

Gruodžio 2 d. komerciniai bankai pirkdami JAV dolerius už vieną 
mokėjo po 3,85-3,93 Lt, pardavė po 3,94-4,03 Lt. Už vieną Vokietijos 
markę pirkdami mokėjo po 2,20-2,30 Lt, pardavė už 2,30-2,50 Lt.

šiemet skyrė 118 milijonų kronų 
elektrinės saugumo sistemų to
bulinimui. Nuo 1990 metų Danija 
yra skyrusi apie 14 milijonų kronų 
Lietuvos energetikai.

Valstybinės atominės energetikos 
saugos inspekcijos (VATESI) virši
ninkas dr. P. Vaišnys pasakė esąs nu
stebintas Danijos energetikos ministro 
J. Sjurseno pareiškimo dėl Ignalinos 
atominės elektrinės saugumo.

VATESI poskyrio vyriausiasis ins
pektorius N. Poluškinas BNS kores
pondentui pasakė, kad Danijos ener
getikos ministras, būdamas stotyje, 
galėjo gauti ne daugiau kaip 0,5 mili- 
bero dydžio radiacijos dozę. Pagal ga
liojančias sanitarines normas stoties 
personalas per pamainą (7 vai. 15 
min.) gali gauti ne duagiau kaip 20 
miliberų radiacijos dozę. Tad ministro 
J. Sjurseno samprotavimai apie ypa
tingai blogą radiacinę padėtį yra mažų 
mažiausiai nepagrįsti, mano VATESI 
pareigūnas.
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PADIDINAMA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

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

Didžiojoje Britanijoje - £40.
Vokietijoje - 100 DM.
JAV - $60.
Visur kitur - £40 .
Iš Vilniaus į užsienį ’’Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.

AUKOS SPAUDAI LONDONE
J. Domeika - 20 sv.
L. Galkauskas - 2 sv.
A. Klimas - 7 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PAIEŠKA
Leokadija Banienė (Markuvė- 

naitė) ieško brolio Augusto Mar- 
kuvėno, gimusio 1920 m. lapkričio 
11 d. Pikelių kaime, Mažeikių apskr. 
Tėvai - Aleksandras ir Leokadija 
Markuvėnai.

Ką nors žinančius apie jį prašo
me atsiliepti:

British Red Cross,
9 Grosvenor Crescent, 
London SW1X 7EJ.
GT. Britain

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

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

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - 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.
Eccles- gruodžio 19d., 10.15 vai.
Derbyje - gruodžio 19 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - gruodžio 25 d.. 

Kalėdos, 11.15 vai., Židinyje.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO KALĖDINĖS 

ŽINIOS

Penktadienį, gruodžio 24 d., 
klubas atdaras nuo 20 vai. iki 24 vai.

Kalėdų Dieną, gruodžio 25-ąją, 
nuo 12 vai. iki 14 vai. Vakare užda
rytas.

Sekmadienį, gruodžio 26 d., ir 
pirmadienį, gruodžio 27 d., atdaras 
nuo 12 vai. iki 16 vai. Vakare užda
rytas.

Naujųjų metų išvakarėse, gruo
džio 31 d.. Šeimyninis Naujųjų me
tų sutikimas su bilietais, kurie įsi
gyjami iš anksto, kaina 5 svarai. 
Pradžia 21 vai.

Naujųjų metų dieną, sausio 1- 
ąją, ir sekmadienį, sausio 2-ąją,

PADĖKA IŠ 
VILIJAMPOLĖS

Britų-Lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje gavo padėką iš 
Vilijampolės. Joje rašoma:

Gerbiamas S. Kasparai ir kiti ko
miteto nariai, š. m. lapkričio pradžio
je iš Jūsų komiteto gauta labdara nu
džiugino pensionato vaikus. Nuošir
džiai dėkojame už megztukus, striu
kes, šalikus ir kitus drabužius, kurie 
labai pravers atvėsus orams.

Pensionate didelių pasikeitimų 
neįvyko. Tiesa, keletą vaikų išvežė
me į suaugusiųjų pensionatą. Kol kas 
naujų vaikų dar nepriimame dėl vie
tos stokos. Dėl sunkios ekonominės 
būklės ministerijos skiriamų lėšų ne
pakanka ne tik vaikų poreikiams, bet 
ir labai lėtai vyksta naujojo koipuso 
statyba.

Mieli Fondo rėmėjai ir nariai, dar 
kartą nuoširdžiai dėkojame už tai, ką 
gavome. Linkime Jums geros sveika
tos ir puikios nuotaikos. Tepadeda 
Jums Dievas Jūsų kilnioje veikloje.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais
Juozas Laurynas

Vilijampolės vaikų pensionato 
direktorius

Vykstantiems į 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

atdaras nuo 12 vai. iki 16 vai. juros krantų.
Vakarais uždaras.

******
Visi klubo nariai pagal klubo 

įstatus tuojau po 1994 metų sausio 
1 dienos kviečiami atnaujinti savo 
nario pažymėjimus ir atsiimti 
kalendorius 1994 metams.

Nario mokesti metams 1.50 sv. 
dirbantiesiems. Senjorai ir Senjorės 
nemoka.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO ŠEIMYNIŠKAS 

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Naujųjų metų išvakarėse gruodžio 
31 dieną rengia šeimynišką Naujųjų 
metų sutikimą. Norintieji dalyvauti 
prašomi įsigyti dalyvavimo bilietą iš 
anksto. Bilieto kaina - 5 svarai. Priė
jimo bilietai nebus parduodami, juos 
įsigyti pas klubo sekretorę Mary 
Hoye-Kalinauskaitę klube.

BOLTONE
LATVIŲ ŠVENTĖJE

Šiais metais visos trys Baltijos 
valstybės paminėjo savo nepriklau
somybės atgavimo 75-ių metų sukak
tuves. Kaip žinome, lietuviai ir estai 
tą savo didelę šventę atšventė vasario 
mėnesį, gi Latvijos nepriklausomy
bės diena yra lapkričio 18 d.

Boltono latviai jų valstybės nepri
klausomybės deimantinę sukaktį sa
vo klube atšventė lapkričio 17 d. Ten 
gyvenantiems lietuviams šiame mi
nėjime atstovavo DBL S-gos 
Boltono skyriaus pirmininkas H. 
Vaineikis. Latviai jį priėmė labai 
nuoširdžiai, kadangi praeityje dėl 
savo kitų įsipareigojimų jis tokiuose 
minėjimuose galėdavo dalyvauti 
labai retai.

Visą vakarą pravedė Boltono 
’’Dauguvos Vanagų“ pirmininkas J. 
Zakis. Pirmiausia kalbėjo iš Londono 
atvažiavusi latvių informacijos centro 
atstovė ponia Rūta Parris. Po jos savo 
neilgoje kalboje H. Vaineikis primi
nė. jog galbūt mūsų šalyse įvykiai 
vystosi ne visai taip, kaip galbūt mes 
užsienyje gyvendami norėtumėm, bet 
tai nereiškia, kad mes turėtumėm 
nustoti remti ir padėti savo gimtie
siems kraštams. Jis ragino ir toliau 
tęsti glaudų visų trijų Baltijos tautų 
bendradarbiavimą ne tiktai Boltone 
ar išeivijoje, bet ir prie pačių Baltijos

LoryjpoNf) lietuviu MAi'kpNjo
MOKy^Los septinta eglutė

Kviečiame visus vaikučius ir jų tėvelius į mūsų eglutę 
gruodžio 11 d. Lietuvių Namuose, 10.30 vai. ryto.

Ten susitiksite su mūsų moksleiviais - mažais ir dideliais. 
Padainuosime, pašoksime ir lauksime pasimatyti su 

Kalėdų Seniu - pasirodys šiais metais ar ne?
Bus dovanėlių, ar ne?

Ateikite visi - lauksime!
(Perspėjame, kad sunku surasti mašinoms vietą.)

Lietuvių atstovo kalba buvo latvių 
priimta su daug katučių. Vietinių estų 
pirmininkas R. Nolk taip pat pasvei
kino latvius jų nepriklausomybės 
šventės proga.

Prieš minėjimą religines apeigas 
atliko lietuvis pastorius A. Pucė. Po 
oficialios dalies buvo surengtos tikrai 
šaunios vaišės.

MANČESTERYJE
SUSIRINKO 

FILATELISTAI
Lapkričio 20 d. Mančesterio lietu

vių klube lietuvių filatelistų draugija 
"Vilnius“ po ilgos pertraukos vėl or
ganizavo savo susirinkimą. Jį prave
dė draugijos reikalų vedėjas H. Vai
neikis, Po perskaityto ir be pataisų 
priimto protokolo jis, S. Lauruvėnas, 
A. Podvoiskienė ir buvusi draugijos 
pirmininkė R. Popikienė rodė savo 
filatelistinius turtus. Šįkart draugijos
susirinkimo narių parodytose kolek
cijose vyravo atstatytos nepriklauso
mos Lietuvos pašto ženklai, Pirmos 
Dienos vokai ir vokai su specialiais 
antspaudais, kurių Lietuva dabar 
išleidžia labai daug.

Visi susirinkusieji buvo patenkin
ti, kad draugija vėl pradėjo veikti. Su 
dideliu optimizmu aptarti ateities pla
nai ir tikslai.

Reikia tikėti, kad draugija atrasto 
entuziazmo nebepraras, toliau tęs 
filatelistinę veiklą.

H. A. Vaines

PADĖKA
Noriu padėkoti visiems drau

gams ir kaimynams, kurie lankė 
mane ligoninėje po sunkios klubo 
kaulų operacijos (Hip replace
ment), už atsiųstas užuojautas ir 
dovanas. Taip pat dėkoju kun. S. 
Matuliui, MIC,už rūpestį ir pa
guodą mano vyrui Danieliui vie
nam likus namuose. Visiems ačiū .

Janina Narbutienė
Tettenhal, Wolverhampton

Sulaukęs 80 metų, mirė Jo
nas Petrauskas. Palaidotas šių 
metų lapkričio 24 d. Esinghto- 
no kapinėse.

A. Ivanauskas

PASAULYJE
Paperkama Serbija

Pereitą savaitę Ženevoje vėl susi
rinko kariaujančių šalių atstovai, mė
gindami surasti visiems priimtiną for
mulę karo veiksmams Bosnijoje su
stabdyti. Be serbų, chorvatų ir musul
monų vėl atvyko JTO - lordas Owen 
ir Thorvald Stoltenberg. Serbija labai 
skaudžiai nukenčia nuo JTO sakcijų, 
jos žiemos metu ypač smarkiai atsi
lieps gyventojams. Todėl Europos Są
junga pasiūlė sušventinti ar gal visai 
atšaukti sankcijas, jeigu serbai sutiks 
perleisti musulmonams dalį jų užim
tos teritorijos Bosnijoje. Musulmonai 
ir anksčiau nesutiko pasirašyti taikos 
sutartį, ko negaus daugiau teritorijos 
savo valstybei. JT taikintojai įspėjo vi
sus. kad jau baigiasi JT, ir ypač euro
piečių, kantrybė, humanitarinė pagal
ba gali būti nutraukta, jeigu kariaujan
čios šalys nesusitars dėl taikos palai
kymo.

Rusija bijo NATO 
prasiplėtimo

Rusijos saugumo vadai pradėjo 
nuogąstauti dėl NATO (Šiaurės At
lanto karinė sąjunga) noro plėstis į 
Rytus, artimiausią karinį bendradar
biavimą įtraukiant pirmiausia Lenkiją, 
Vengriją, Čekiją ir kitas buvusias 
Varšuvos Pakto šalis. Rusai teigia, 
kad jeigu toks jėgų susigrupavimas 
įvyktų Rusijos pasienyje, tada ir pati 
Rusija turėtų peržiūrėti savo strategi
nius planus. Londono laikraščiai rašo, 
kad Latvija, Lietuva ir Estija pranešė 
sudarančios 650 karių bendrą Baltijos 
batalioną, tai būtų pradžia eventua
liam Įstojimui į NATO.

Anglija pradėjo derybas 
su airių teroristais

Britų vyriausybės nariai dažnai 
kalbėdavo, kad jie niekuomet neis į 
derybas su airiais teroristais (IRA), 
neigdavo, kad ta linkme veikiama. 
Nepaisant to vyriausybė turėjo prisi
pažinti, kad ji jau nuo sausio mėnesio 
palaikė slaptus kontaktus su IRA ir 
kad sutiktų pradėti derybas, jei IRA 
atsisakytų jėgos naudojimo. Vyriausy
bė teisinasi, kad ji negali praleisti pro
gos rasti išeities, kad terorizmui būtų 
padarytas galas. Atrodo, kad su tuo 
sutinka dauguma, net opozicija. Airi
jos vyriausybė irgi yra įvelta į tą reika
lą ir prižadėjo bendradarbiauti. Pai
nesnis klausimas yra, kaip toks susita
rimas galėtų būti pasiektas, nes skirtu
mai tarp abiejų pusių yra labai dideli ir 
beveik nenugalimi. IRA reikalauja, 
kad Šiaurės Airija (Ulsteris) būtų su
jungta su Airija, dėl to jie organizavo 
ir teroro aktus. Airijos vyriausybė, gal 
neviešai ir pritarianti IRA tikslams, 
turbūt apsiribotų tuo. kad Britanijos 
vyriausybė aktyviau remtų Ulsterio 
grįžimą į Airiją. Antra vertus, Britani
jos vyriausybė teigia, kad ji negali eiti 
prieš daugumos nuomonę, gi Ulstery- 
je protestantai sudaro daugumą, jie 
nori likti Jungtinės Karalystės dalimi 
ir yra labai priešingi susijungimui su 
Airija.

Nesibaigiantys ginčai 
Pietų Afrikoje

Nors parlamentas (baltųjų) priėmė 
konstitucijos projektą, kuris bus pasiū
lytas balsavimui kitais metais, renkant 
visų tautybių atstovų parlamentą, ats
kiros gyventojų grupės protestuoja ir 
grasina priešintis naujai tvarkai. Įdo
mią koaliciją sudarė baltieji naciona
listai su juodaisiais, kurie priklauso 
Zulu In-katha partijai. Jie nenori pasi
duoti Afrikos Tautinio Kongreso 
(ANC) vyriausybei, kuri tikriausiai 
bus išrinkta kitais metais, sakydami, 
kad ANC dominuoja komunistai. Bal
tųjų nacionalistų vadas Eugene Terre- 
blanche pagrasino kovoti iki gyvos 
galvos už afrikanų ir Zulu teises į 
autonomiją. ANC vadas Nelson Man
dela apeliavo į visus gyventojus sugy
venti taikiai ir prižadėjo laisvę visoms 
grupėms, kai bus sudaryta nauja vy
riausybė.
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