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Gerbiamas Ministre pirmininke.
Pritariant laisvai išrinktam Lietu

vos parlamentui, Prezidentas Algir
das Brazauskas kreipėsi su oficialiu 
prašymu priimti Lietuvos Respubliką 
į NATO. Rašau Jums Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos vardu, 
kad įtikinčiau Jus ir Jūsų vadovau
jamą Vyriausybę remti šį toliare
gišką veiksmą.

Pabaltijo šalių lyderiai išreiškė sa
vo susirūpinimą, kad po Vladimiro 
Žirinovskio ir jo neofašistinės parti
jos sėkmės rinkimuose pasikeitė ir 
Prezidento Jelcino nuostata dėl šių 
valstybių narystės NATO. Turėda
mos praeityje skaudžią penkiasde
šimties metų patirtį Baltijos tautos 
supranta, kad tragedijos, užklupusios

Politikos apžvalgininko pastabos

Karinės partnerystės našta
Gaidžio giedojimas perėjo į Šuns 

lojimą (šiedu yra praėjusių ir dabarti
nių metų horoskopiniai simboliai) 
gaudžiant Lietuvoje diskusijai dėl jos 
įstojimo į NATO. Ginčai turėjo poli
tinį atspalvį ir opozicijai atnešė ne
mažai dividendų, ruošiantis jau apta
riamiems naujiems Seimo rinkimams. 
Būtent opozicija kantriai stūmė val
dančiąją daugumą priimti tvirtą 
sprendimą - nori Lietuva į Šiaurės At
lanto organizaciją, liks neutrali ar pri
siglaus prie Rusijos. Prezidento A. 
Brazausko laiškas NATO generali
niam sekretoriui, kad Lietuva reiškia 
norą būti Šiaurės Atlanto organizaci
jos nare, tiek politikų, tiek visuomenės 
buvo įvertintas palankiai. Bet pasigir
do nekantrių opozicijos balsų: paraiš
ka nepakankamai konkreti, vis dar 
dairomasi į Rusiją, kad jos neužpyk- 
dintume, nederinta su artimiausiais 
kaimynais, o svarbiausia - NATO ne
skubės pritarti Lietuvos prašymui.

Ir iš tiesų: šios savaitės pradžioje 
Briuselyje vykęs NATO viršūnių susi
tikimas tepatvirtino bendradarbiavimo 
programą ’’Partnerystė vardan taikos“ 
ir pasiūlė Rytų Europos valstybėms 
neprarasti vilčių kada nors tapti 
NATO narėmis.

Šis planas ypač nepatenkino Len
kijos. Jos prezidentas L. Walęsa kriti
kavo Vakarus už ryžto trūkumą ir bai
lumą. Jo nuomone. Vakarai neskuba 
suteikti Rytų Europai garantijų, nes 
jaučia Rusijos spaudimą. ’’Mes nega
lime kalbėti apie bendradarbiavimą, 
nes jo nėra. Yra Rusija, kuri gąsdina 
Vakarus, o viduryje esame mes, ku
riems sakoma, kad nereikia bijoti", - 
pareiškė L. Walęsa žurnalistams.

Trijų Baltijos šalių prezidentai tik 
antrąją konferencijos Briuselyje dieną 
pareiškė, kad jie pritaria planui ’’Part
nerystė vardan taikos“. Rusijos užsie

Britai atsargus
Lietuvos Prezidento A. Brazausko 

pareiškimas dėl įstojimo į NATO ir L. 
VValęsos kritiškas pareiškimas dėl pro
gramos "Partnerystė vardan taikos“, 
kitų Rytų Europos politikų pa
reiškimai sukėlė daug komentarų ir 
diskusijų D. Britanijos spaudoje, tele
vizijoje ir radijuje, pranešė Eltos kore
spondentas Londone K. Tamošiūnas.

Lietuvos ambasados atstovas Lon
done A. Nesavas buvo pakviestas į 
BBC televiziją ir BBC World service, 
dalyvavo vakaro naujienų programoje 
su komentarais. Jo straipsnis dėl na
rystės NATO paskelbtas viename iš 

Bosniją, gali pasikartoti ir šiose ša
lyse, kol jų sienų saugumas nėra už
tikrintas naryste NATO.

Didžiosios Britanijos lietuvių są
junga žiūri į tą dieną, suprantama, 
kad ji dar ateityje, kada Rytų Euro
pos šalys galės pilnai pasinaudoti ga
limybėmis, kurias suteiks padidėjusi 
Europos Bendrija, apie kurią Jūs kal
bėjote. Tai užtikrins tikrą ir ilgalaikę 
taiką mums visiems. Lietuvos siekio 
pagaliau tapti NATO nare rėmimas, 
atrodo, būtų ryžtingas žingsnis teisin
ga kryptimi.

Nuoširdžiai Jūsų,
Jaras Alkis 

Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos pirmininkas

Šio laiško kopijos išsiųstos Rt 
Hon. Douglas Hurd MP ir Steven 
Norris MP.

nio reikalų ministerija taip pat pareiš
kė, kad ši programa yra gera alternaty 
va plėsti NATO. Kitaip sakant, Mask
va liko patenkinta, kad Briuselyje ne
buvo net numatyti naujų šios organi
zacijos narių priėmimo terminai.

Viršūnių susitikimas Belgijos sos
tinėje, kaip ir reikėjo tikėtis, baigėsi 
kaip patarlėje: ir vilkas sotus, ir avis 
sveika. Perfrazuojant ją Maskva iš tie 
sų gali būti rami bent iki šio šimtme
čio pabaigos, kad NATO ribos nepri- 
sišlies prie Rusijos sienų. Antraip pa
čiai Rusijai reikėtų jungtis į NATO 
karinę sąjungą, o tai atrodytų visai ab
surdiška: galingiausias buvusios Var
šuvos sutarties organizacijos narys 
staiga glaudžiasi po priešininko spar
nu. Lietuvoje juokaujama: nuo ko tada 
gintųsi NATO?

Lietuvos ketinimas stoti į NATO, 
kaip ir reikėjo tikėtis, sukėlė Maskvos 
susierzinimą. Ypač aštriai į tai reaga
vo V. Žirinovskis. dar kartą grasinęs 
trečiuoju pasauliniu karu. Rusijos 
būgštavimas suprantamas: NATO 
įkurtų keletą karinių bazių Lietuvoje, 
Baltijos jūros akvatorijoje, imtų kont
roliuoti oro endvę, o Rusijos viltys grą
žinti išėjimą į Vakarų pakrantę visiškai 
žlugtų. Kita vertus, problematiška 
atrodytų Kaliningrado srities padėtis.

Tai, kad opozicija Lietuvoje priver
tė jos valdžią žengti ryžtingą žingsnį 
NATO link, sukomplikavo šalies san
tykius su kaimynais. Tačiau nėra abe
jonių, kad toks žingsnis buvo būtinas. 
Pagaliau išleistas skausmingas pūli
nys. Psichologai sako, jog norint konf
liktą panaikinti, reikia, kad visiems 
būtų aišku, kas gi darosi.

Vilnius šiaip ar taip Naujųjų metų 
pirmąją savaitę lengviau atsiduso: pa
galiau paaiškėjo, kiek gi sveria karinės 
partnerystės našta. O ji tikrai nelengva.

Česlovas Iškauskas

didžiausių šalies dienraščių "The In
dependent“. Prie šio straipsnio per tris 
skiltis spausdinama didelė fotografija 
su žmonių apsuptais sovietų tankais 
Vilniaus gatvėse 1991 metais.

Daugelis Didžiosios Britanijos 
masinės informacijos priemonių ko
mentatorių savo išvadose nerodo entu
ziazmo dėl Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių siekių įstoti į NATO. Juose 
atsispindi baimė neužgauti Rusijos, 
noras padėti B. Jelcinui įtvirtinti laisvą 
rinką ir demokratiją Rusijoje. Be to, 
taip Vakarai ketina užstoti kelią V. 
Žirinovskio imperinėms užmačioms.

Paryžiuje, Rytų kalbų institute, šiuo metu dirba Vilniaus universiteto 
prancūzų kalbos katedros docentas daktaras Laurynas Skūpas. Jis moko 
grupę prancūzų lietuvių kalbos. Instituto vadovai ir studentai gerai įverti
no jo veiklą per pirmuosius mokslo metus ir pasiūlė dar padirbėti.

Vladimiro Gulevičaus (ELTA) nuotr.

Įvykiai Lietuvoje

Paminėta Laisvės gynėjų 
diena

Prisimenant tragiškus įvykius 
1991-ųjų pradžioje, kai sovietinė 
imperija bandė parklupdyti Nepri
klausomybės keliu pasukusią Lie
tuvą, sausio 12-13 dienomis prie 
valstybinės valdžios ir valdymo or
ganų, įmonių, įstaigų, organizacijų, 
gyvenamųjų namų plazdėjo trispal
vės su gedulo kaspinais. Laisvės 
gynėjų dienos proga įvyko nemažai 
renginių, tarp jų gedulingi minėji
mai prie televizijos bokšto Karoli- 
niškėse, prie radijo ir televizijos 
pastato S. Konarskio gatvėje, iš kur 
gedulinga eisena nuėjo į Nepriklau
somybės aikštę, pakeliui sustodama 
prie buvusių KGB rūmų ir pagerb
dama žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Sausio 12-osios vakare prie Seimo 
uždegtas didžiulis laužas. Ir dar ne 
vienoje vietoje visą naktį degė lau
žai. jvyko iškilmingas Seimo posė
dis, grupei mūsų krašto ir užsienio 
piliečių, dalyvavusių dramatiškuose 
Sausio 13-osios įvykiuose, įteikti 
atminimo medaliai. Seimo pirmi
ninkas ir premjeras susitiko su žu
vusiųjų artimaisiais, nukentėjusiais, 
invalidais. Vainikai padėti A. Saka
lausko žuvimo vietoje ir Antakal
nio memorialinėse kapinėse.

Išaiškintos NKVD aukų 
laidojimo vietos

Lietuvos nacionalinio saugumo 
tarnybos generalinis direktorius J. 
Jurgelis pranešė, kad Vilniuje ap
tiktos 1946 m. spalio - 1947 m. ge
gužės mėnesiais NKVD nužudytų 
suimtųjų palaidojimo vietos. Pasak 
jo, nors kasinėjimo darbai dar neat
likti, neišklausyti ir tiesioginiai 

liudytojai, tačiau surinkta medžiaga 
99 proc. tikslumu leidžia tvirtinti, 
kad skverelyje šalia dabartinių 
VRM kultūros ir sporto rūmų ir 
netoli buvusio Tuskulėnų dvaro te
ritorijoje bei vadinamojoje ’’Barta- 
šiūno viloje“ užkasta per 700 
NKVD aukų. J. Jurgelio manymu, 
Tuskulėnų dvaro teritorijoje turi 
būti palaidoti ir 1946 m. spalio pa
baigoje nužudyto vyskupo V. Bori- 
sevičiaus palaikai. Saugumo tarny
bos vadovas spaudos konferencijo
je teigė, kad yra medžiaga apie tai, 
kaip buvo vykdoma mirties bausmė 
ir kas ją vykdė konkrečiai, tačiau 
apie tai bus paskelbta vėliau. Apie 
vieną iš pagrindinių represijų vyk
dytojų J. Jurgelis pasakė, kad jis ži
nomas, tačiau kol kas jo pavardės 
skelbti nenori. Tas asmuo šiuo me
tu gyvena ne Lietuvoje.

Ekspremjeras B. Lubys 
irgi turės reikalų 
su prokuratūra

Seimo ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisija nutarė perduoti 
prokuratūrai medžiagą apie tuos 
premjero B. Lubio vadovaujamos 
Vyriausybės priimtus nutarimus, 
kuriais pažeidžiant nustatytą tvarką 
uždarajai akcinei bendrovei “Bėga“ 
išnuomotas nemažas žemės plotas 
ir 650 metrų Klaipėdos jūrų uosto 
krantinės. Pažeidžiant galiojusią 
tvarką, tai privačiai bendrovei Klai
pėdos valstybinis jūrų prekybos 
uostas pardavė du uosto kranus. 
Apie tai žurnalistams pranešė 
Seimo komisijos pirmininkas V. 
Juškus. Prokuratūra turės priimti 
procesinį sprendimą dėl buvusio 
ministro pirmininko B. Lubio vaid
mens toje istorijoje. Uždaroje akci
nėje bendrovėje ’’Bėga“ didžiausia

- Rytų kalbų institutas 1995 me
tais švęs 200-ąsias įkūrimo metines, 
- papasakojo ”EL“ korespondentui 
dr. L. Skūpas. - Čia mokoma dau
giau kaip šimto pasaulio kalbų kal
belių - pradedant Pietų Amerikos in
dėnų, įvairių Afrikos, Azijos tautų ir 
baigiant mūsų kaimynų estų, latvių 
kalbomis. Prieš mane lietuvių kalbą 
institute dvejus metus dėstė Vilniaus 
universiteto docentė daktarė Nijolė 
Teiberienė.

Dr. L. Skūpas sakė, kad Rytų 
kalbų institutas turi labai didelę bib
lioteką, joje nemažai yra ir lietuviš
kų, latviškų knygų. Kai tik jis va
žiuoja į Paryžių, nuveža ryšulį litua
nistinės literatūros. Dr. L. Skūpas 
priminė, kad kai prezidentas Fran
cois Mitterrand lankėsi Vilniuje, 
tarp Lietuvos ir Prancūzijos buvo 
pasirašyta sutartis, kurios vienas iš 
punktų numato plėsti prancūzų kal
bos mokymą mūsų krašte, o lietuvių 
kalbą populiarinti Prancūzijoje.

Paryžiuje, Rytų kalbos institute, 
lietuvių kalbos besimokančių stu
dentų nėra daug - pirmajame ir ant
rajame kursuose jų apie penkiolika.

- Lietuvių kalbos mokymas 
vyksta vakarais, nes žmonės į užsi
ėmimus suvažiuoja iš įvairių Pary
žiaus vietų, netgi iš jo priemiesčių, 
netoli sostinės esančių vietovių, - 
pasakojo dr. L. Skūpas. - Studentai 
labai skiriasi amžiumi (nuo 18 iki 
60 metų) ir išsilavinimu. Jų tikslai 
įvairūs. Bet beveik visi tie žmonės 
kažkuo susiję su Lietuva, nors ir ne 
lietuvių kilmės. Pavyzdžiui, grupėje 
yra skulptorius, kuris kažkada Rie-

Nukelta į 6 psl.

dalis akcijų (28 proc.) priklauso 
ekspremjero B. Lubio dukrai J. Ža- 
deikienei. UAB "Bėga“ už naudoji
mąsi valstybės turtu - prieplauka, 
geležinkeliu, kitais uosto teritorijo
je esančiais statiniais bei žeme - ne
moka mokesčių Klaipėdos valsty
binei jūrų uosto direkcijai.

Taip pat bus aiškinamasi, ar tei
sėtai A. Šleževičiaus vadovaujama 
Vyriausybė perdavė pastatą Vil
niuje Pramonininkų konfederacijai, 
kurios prezidentu yra B. Lubys.

Naftos terminalas 
Būtingėje bus

Apie tai žurnalistams pranešė 
krašto energetikos ministras A. Sta
siukynas po Lietuvos ir Latvijos 
premjerų susitikimo Nicoje netoli 
Liepojos sausio 10 d. Latviai tikė
josi, kad su lietuviais pavyks susi
tarti statyti didelį naftos eksporto ir 
importo terminalą Liepojoje, buvu
siame sovietų kariniame uoste, ir 
Lietuva atsisakys sumanymo statyti 
terminalą Būtingėje. Lietuviai pa
teikė duomenų, kad Liepojos pro
jektui įgyvendinti nepalankus jūros 
dugno reljefas, uostas ten tinka ne
dideliam komerciniam naftos eks
porto ir importo terminalui. Numa
toma, kad jo statyba bus pradėta šį 
pavasarį, Lietuva dalyvaus įgyven
dinant šį projektą. Pasak A. Sta
siukyno, Būtingės naftos eksporto 
ir importo terminalas bei Liepojos 
šviesių naftos produktų eksporto ir 
importo terminalas bus du vienas 
su kitu nesusiję energetiniai objek
tai.

Būtingės terminalo pagrindinis 
projektuotojas paaiškės sausio pa
baigoje, kai kelios konkuruojančios 
firmos pateiks reikiamos papildo
mos informacijos.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1994 m. sausio 15 - 21 d Nr. 3 (2289)

Privati televizijos studija Ginklų pirkimą tirs speciali grupė

Lietuvos žiūrovai šiemet pirmą kartą televizorių ekranuose išvydo naujos pri
vačios ’’LITPoliinter“ firmos televizijos programą. Ji transliuojama Tele-3 
kanalu.

Naujosios televizijos studija, aparatinės, montavimo stendai įrengti Kauno 
rajone Mažosiose Lapėse, kur kuriamas firmos pramogų centras. Čia bus 
ruošiamos populiarios, anksčiau transliuotos per valstybinę televiziją, laidos 
’’Pusę per pusę“, "Videokaukas“, "Taip ir ne“, įvairios muzikinės programos.

Pagal bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą pusei metų su Tele-3, kiekvieną 
penktadienį penkias valandas Lietuvos žiūrovai matys pramogines privačios 
telestudijos laidas. Ateityje laidų apimtį ir programų skaičių numatyta didinti.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotraukoje: filmuojamas žaidimas ”Taip ir 
ne“. Jo vedėjas - Arūnas Valinskas.

Dešiniosios partijos 
apie resovietizaciją

Vilniuje Seimo rūmuose spaudos 
konferenciją surengė penkių opozici
nių partijų - Tėvynės Sąjungos, Krikš
čionių demokratų, Demokratų, Nepri
klausomybės partijų ir Lietuvių tauti
ninkų sąjungos - lyderiai. Jie atkreipė 
dėmesį į resovietizacijos pavojų Lietu
voje. ’’Lietuvos aidas“ rašė, kad, Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininko prof. V. Landsber
gio teigimu, resovietizacija yra suartė
jimas su tuo, kokie buvome ir kokiais 
buvome verčiami būti ir jaustis. Tai - 
esminis dalykas. Politiškai tai yra 
suartėjimas su dabartine ir - galbūt dar 
blogesne - rytdienos Rusija, su vieno
kia ar kitokia Sovietų Sąjungos restau
ravimo kryptimi. Matome ir kitas 
tarptautine prasme grėsmingas ten
dencijas, kurias daug kur pasaulyje jau 
vadina antrosios Jaltos perspektyva, 
sakė V. Landsbergis. Jeigu sudėtume 
’’antrąją Jaltą“ ir Lietuvos viduje vyk
domą resovietizaciją, pamatytume, 
kad ta grėsme yra dviguba. Grėsmė 
likti Rytų zonoje, nuteikiant, kad eina
me į Vakarus, tiktai kartu su Rusija.

Nors Lietuva pareiškė apie pagei
davimą įstoti į NATO, tačiau, pasak 
V. Landsbergio, bendra tendencija yra 
tokia: resovietizacija Lietuvos vidaus 
gyvenimo, valstybės valdymo, kultū
ros, ideologijos srityse; istorijos nuty
lėjimo ir perrašymo tendencijos; tai ir 
įstatymų leidybos, ekonomikos daly
kai, iki tokių daug ką sukrėtusių 
veiksmų kaip mėginimai įteisinti oku
pacinio laikotarpio žemės nacionaliza
vimą. Yra ir kitų keistų reiškinių, pa
vyzdžiui, aukšti mūsų kariuomenės 
karininkai puikuojasi raudonomis 
žvaigždėmis. Dar yra labai opus, daug 
ką giliai liečiantis archyvų klausimas.

Krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas P. Katilius minėjo tokius 
resovietizacijos pavyzdžius: faktiškai 
uzurpuojami valstybinis radijas ir tele
vizija; įtvirtinama sovietinė teisėtvar
ka; įstatymų leidyba pagrįsta valdan
čiosios partijos sprendimų įteisinimu 
net nepaisant Konstitucijos; nepa
grįsto Lietuvos piliečių prevencinio 
sulaikymo ir žmogaus teisių pažeidi
mo faktai; nacionalinės politikos keiti
mas vienos partijos politika, pagrįsta 

promaskvietišku nusistatymu; Lietu
vos geležinkelių įtvirtinimas NVS ge
ležinkelių sistemoje. Nuo valstybinių 
Lietuvos-Rusijos santykių reguliavi
mo pereinama prie administracinio jų 
reguliavimo protokoliniais sprendi
mais, tarpžinybiniais susitarimais, lyg 
Lietuva nebūtų nepriklausoma vals
tybė. Tai silpnina valstybės saugumą.

Nepriklausomybės partijos lyderis 
V. Šapalas pareiškė, kad jo partija 
sieks desovietizacijos įstatymo pri
ėmimo, nors pripažino, kad šiuo metu 
tai padaryti nėra paprasta. Kalbėda
mas apie savivaldos problemas, jis 
teigė, kad Vyriausybės atstovais re
gionuose skiriami buvę vykdomųjų 
komitetų pirmininkai, partiniai ir net 
kadriniai KGB darbuotojai.

Lietuvos tautininkų sąjungos vado
vo R. Smetonos nuomone, resovieti
zacijos terminas neapima viso to, kas 
vyksta Lietuvoje. Pasak jo, moralės ir 
kultūros vertybių pasirinkimo srityje 
Lietuva jau gerokai pralenkė Europą, 
ko gero, įsiveržė į Amerikos žemyną. 
O kitose mūsų valstybės vidaus gyve
nimo srityse mes sparčiai artėjame į 
Sicilijos salą - Lietuva iš socializmo 
sparčiai eina į “sicilizmą“. R. Smeto
nos nuomone, LDDP valdžia ir jos 
veiksmai tarnauja ne Lietuvos ir jos 
žmonių, bet klanų, ryklių ir įvairiausių 
grupuočių interesams. Gal dalis 
LDDP norėtų kitaip, geresne linkme 
pakreipti gyvenimą, bet negali, per 
stipriai susieta senais ryšiais. R. Sme
tona sakė, kad Tautininkų sąjunga pa
kvietė kitas dešiniąsias partijas prisi
dėti renkant parašus surengti referen
dumą dėl pirmalaikių rinkimų, vyksta 
konsultacijos tuo klausimu.

Kad būtų atkreiptas visuomenės 
dėmesys į resovietizacijos procesą ir 
jo stabdymo reikmę, numatoma su
rengti įvairių renginių. Numatytos 
konferencijos, skirtos vyskupo V. Bo- 
risevičiaus veiklai ir žūčiai, rezistenci
jai, KGB archyvų problemoms bei ki
tiems klausimams. Taip pat planuoja
ma tarptautinė konferencija, kurioje 
žadama aptarti kovos prieš resovieti
zaciją aktualijas. Ši problema, pabrėžė 
Vytautas Landsbergis, aktuali praktiš
kai visoms Rytų Europos šalims.

Generalinės prokuratūros. Krašto 
apsaugos ministerijos (KAM) ir Vals
tybės kontrolės departamento vadovai 
nutarė sukurti bendrą darbo grupę, ku
ri tirs, ar krašto apsauga teisėtai įsigijo 
karinius laivus, sraigtasparnius ir kitą 
ginkluotę, dėl kurių kokybės ir kainų 
spaudoje išsakoma abejonių. Kai bus 
gautos tyrimo išvados, bus sprendžia
ma. ar kelti baudžiamąją bylą dėl gali
mos žalos valstybei.

Spaudoje jau buvo pranešta, kad 
Valstybės kontrolės departamentas 
pernai metų pradžioje atliko KAM fi
nansinės veiklos reviziją, kurios išva
dose užfiksuota nemažai tarnybinio 
aplaidumo ir lėšų naudojimo ne pagal 
paskirtį faktų. Rugpjūčio mėnesį ži
nios apie finansinius pažeidimus per
duotos Generalinei prokuratūrai, kuri 
tada juose nusikaltimo sudėties neap
tiko. KAM savo ruožtu iki metų pa
baigos pašalino valstybės kontrolės 
užfiksuotus trūkumus. Tačiau pasta
ruoju metu Lietuvos spaudoje (’’Res
publikoje“, ’’Lietuvos ryte“) pasirodė 
publikacijų, kuriose pateikta skanda
lingų faktų apie ginklų pirkimą. Pa

SEFZTYNHOS ©HIENOS
Potvynis žiema

"Patvinęs Nemunas jau apsėmė kelis 
Šilutės rajono kaimus“ - informuoja
ma "Lietuvos ryte“ 01 08 Gedimino 
Pilaičio straipsnyje.

”Iš krantų išsiveržę vandenys per 
savaitę apsėmė beveik 20 tūkstančių 
hektarų Šilutės rajono pievų ir dirba
mosios žemės. Šilti orai ir lietus pa
stiprino potvynio jėgą... Kaip visada 
labiausiai kenčia Rusnės, Juknaičių, 
Jonaičių apylinkės. Apsemti Šyšos, 
Paleičių, Galdzonų kaimai. Priartėję 
prie užlietos Šilutės Rusnės plento 
atkarpos, ne visų automobilių vairuo
tojai ryžtasi keliauti toliau, nors va
žiuojamoji kelio dalis pažymėta kuo
liukais.“ Yra manoma, kad Nemunas 
sparčiai patvino ir todėl, kad Kauno 
hidroelektrinė išleido užtvankoje 
susikaupusį vandenį. ’’Seniausi Rus
nės žvejai negalėjo prisiminti, kad 
gruodžio pabaigoje Nemunas veržtų
si iš krantų. Dabar tuo jau niekas ne
sistebi. Žiemos potvyniai niokojo ra
jono laukus pernai ir užpernai. Gam
ta krečia pokštus, fatalistai net pra
našauja Lietuvai naują ledynmetį...“ 
Straipsnyje pažymima, jog žmonės 
prie visko pripranta: “Nemunui pa
tvinus, apsemtuose Šyšos ir Paleičių 
kaimuose kai kurie vyresnio amžiaus 
žmonės susikelia gyvulius į palėpes 
ir ramiai miega net tada, kai palovy 
pliuškena srovės atblokštos žuvys“. 
Šiuo metu vandens lygis Nemune pa
lengva krenta. Pažymima, kad bus 
nelengva išsiurbti vandenį iš pievų, 
“nes pusę Šilutės rajono siurblinių iš
plėšė vario laidų ieškotojai“.

NeaiSku ar streikas įvyks 
"Lietuvos aidas“ 01 07 informavo apie 
premjero Adolfo Šleževičiaus susi
tikimą su žemdirbių streiko komiteto 
vadovu, Ūkininkų sąjungos tarybos 
pirmininku J. Čiulevičium.

Pasibaigus pokalbiui, J. Čiulevi
čius pažymėjo, kad susitikimas buvo 
naudingas, premjeras pavedė minis
terijai iki vasario mėnesio išspręsti 
produkcijos supirkimo kvotų, žemės 
ūkio kreditavimo ir kai kuriuos kitus 
klausimus. Tad galima įžvelgti tam 
tikrą šviesos spindulį tunelio gale.

Spaudos konferencijoje premjeras 
į ’’Lietuvos aido" korespondento 
klausimą atsakė aptakiai, pažymėjo, 
kad šiemet valstybės biudžete žemės 
ūkiui skiriama dvigubai daugiau lėšų 
negu pernai, o melioracijai - net 2,5 
karto. Su p. Čiulevičium tartasi, kaip 
geriau panaudoti tas lėšas, kaip teikti 
lengvatinius kreditus. Skirti negrąži
namas subsidijas žemės ūkiui nenu
matoma. Žemdirbiai, premjero nuo
mone, yra savo produktų šeiminin
kai, gali juos parduoti perdirbimo 
įmonėms, turguje ar užsienyje. Gali 

vyzdžiui, rašoma, kad šiuose reika
luose tarpininkavusiai Kauno asocia
cijai ’’Seimą“ vadovauja V. Laurina
vičius, ’’Lietuvos ryto“ teigimu, tris 
kartus Kauno teismų teistas už chuli
ganizmą, vagystę, tyčinį vieno pilie
čio sužalojimą, kalėjęs daugiau kaip 
penkerius metus. “Lietuvos rytas" ci
tavo Seimo nacionalinio saugumo ko
miteto nario K. Gaškos nuomonę, esą 
įtarimą kelia tai, kad pirmąkart apžiū
rint laivus Liepojoje specialiame akte 
užfiksuota, jog viena fregata Lietuvai 
kainuosianti 94 mln. rublių, o po po
ros savaičių sutarties pirmasis puslapis 
buvo perrašytas, ir fregatos kaina tapo 
240 mln. rublių. Taip pat parlamen
tarui nesuprantama, kodėl laivams 
įsigyti atsirado tarpininkas “Seimą“, 
nes Liepojoje buvo tariamasi be tarpi
ninkų. Nustatyta, kad, grįžtant po fre
gatų perdavimo sutarčių pasirašymo 
Kaliningrade, už sėkmingą sandorį 
Nidoje šampano taurę kėlė V. Lauri
navičiaus artimas bičiulis, gerai Kau
no policijai žinomas Henrikas Dakta
ras, pravarde “Henytė“. Kito Seimo 
nario - A. Ivaškevičiaus duomenimis.

ir visai neparduoti. Tačiau streikuojan
tys neturi teisės primesti savo valią ki
tiems.

’Taigi streikas paskelbtas (nuo va
sario 10 d. - ELR), bet neaišku, ar jis 
įvyks“, - rašo “Lietuvos aide“ Antanas 
Anskaitis.

Kaip slapstysimės nuo 
visagalių nusikaltėliu?

Audris Kutrevičius straipsnyje "Ką 
kalba įslaptintieji liudininkai“ ("Respub
lika“ 01 08) rašo apie prieš metus 
Lietuvoje pradėjusias galioti Baudžia
mojo proceso kodekso pataisas, kurio
mis buvo įteisintas liudininkų ir nuken
tėjusiųjų parodymų įslaptinimas.

“Vykstant diskusijoms Seime dėl 
šių pataisų projektų dažniausiai buvo 
akcentuojama, kad nukentėjusieji ir 
liudininkai nenori kreiptis į policiją, 
kadangi bijo, jog su jais gali būti susi
dorota... Kaip teigia Generalinės pro
kuratūros Tardymo departamento vy
riausiasis prokuroras V. Markovas, 
dažniausiai liudininkai ir nukentėju
sieji įslaptinami turto prievartavimo, 
sukčiavimo, plėšimo bylose. Straips
nyje kaip pavyzdys pateikiama JAV 
praktika. “Duodantiesiems parodymus 
įslaptintiems nukentėjusiems po to pa
keičiama pavardė ir vardas, jiems iš
duodami nauji dokumentai, sukuriama 
nauja biografija, jie perkeliami gyven
ti į kitą valstiją. Pažymima, kad pas 
mus viso šito nėra, tačiau Vyriausybei 
jau yra pateikti panašūs pasiūlymai 
dėl įslaptintų liudininkų ir nukentėju
siųjų apsaugos. Su gynyba įslaptintas 
liudininkas ar nukentėjusysis galės 
kalbėtis atskirame kambaryje per spe
cialią balso keitimo aparatūrą. Taip 
pat galvojama ir apie specialaus kam
bario su veidrodiniais langais įrengi
mą, kad įslaptintieji liudininkai teisme 
galėtų dar sykį atpažinti teisiamuosius. 
’Tiek prokuratūros, tiek VRM parei
gūnai teigiamai vertina liudininkų ir 
nukentėjusiųjų įslaptinimo procedūros 
priėmimą, tačiau vienas aukštas parei
gas užimantis teisėtvarkos pareigūnas, 
prašęs neminėti jo pavardės, “Respub
likos“ korespondentui pasakė, jog 
“Lietuva yra per maža valstybė, kad 
būtų galima efektyviai taikyti tokį 
įstatymą“.

’’Užsieniečių smegenys 
nėra iSmintingesni 
negu mūsų pačių“ -

teigia Ekonomikos ministras Julius 
Veselka interviu savaitraštyje "Amžius“ 
Nr. 1.

Kalbėdamas apie smulkaus ir vidu- 
tinio biznio strategiją J. Veselka 
pripažino, kad įtaka iš Vakarų čia yra 
labai didelė, bet kartu pabrėžė, kad 
smulkus ir vidutinis biznis be stam

didelės sumos pinigų už tarpininkavi
mą galėjo nusėsti V. Laurinavičiaus 
bei artimų jam žmonių kišenėse. Lai
vų priėmimo aktuose, kuriuos patvirti
no Baltijos laivyno vadas E. Jegoro- 
vas ir A. Butkevičius, nebuvo nurody
tos tikrosios fregatų kainos, rašo 
"Lietuvos rytas“. Valstybės kontrolės 
departamento atstovams KAM vado
vai iki šiol negali pateikti dokumentų, 
patvirtinančių įsigytų laivų kainų.

Buvęs krašto apsaugos ministras 
A. Butkevičius “Lietuvos aide“ ir ki
tuose leidiniuose paskelbė komen
tarus apie “Respublikoje“ pastaro
siomis savaitėmis išspausdintų straip
snių ciklą "Kas apginklavo krašto ap
saugą“. Jis atmetė kaltinimus, pa
reikšdamas, kad visi ginklai, laivai, 
sraigtasparniai Lietuvos krašto ap
saugos ministerijos pirkti pagal ati
tinkamus Vyriausybės potvarkius bei 
nutarimus, kuriuose numatyti konk
retūs tarpininkai, kainos bei atsiskai
tymo sąlygos. Apie ’’Šeimos“ vado
vų nusikalstamus veiksmus buvęs 
ministras informacijos sakosi neturė
jęs ir neturįs.

baus yra pražuvęs. Žinoma, kai JAV 
yra Fordo koncernas su šimtais mili
jardų dolerių, ir jam reikia kokias 
nors detales gamint ar paslaugas telk
ti, tai tada ir smulkūs biznio centrai, 
gaudami užsakymus, puikiai gyvena. 
Bet tai yra visa sistema, kur veikia la
bai stambios, vidutinės ir labai smul
kios įmonės. O jeigu mes bandysim 
Lietuvą padaryt tik smulkių įmonių 
kraštu, tai mums būtinai reikia pasi
daryt kokia nors JAV valstija, mano 
Lietuvos ekonomikos ministras. 
Svarbu, kad atsirastų ir pati rutulio
tus! visa sistema. J. Veselka pabrėžė, 
kad dabar Lietuvoje reikalingi infor
maciniai centrai, kur verslininkas, 
užsimanęs kokio biznio, galėtų suži
noti, o kas jau yra toje srityje, ar jam 
beapsimoka imtis ar ieškoti ko nors 
naujo. Dėl atvažiuojančių iš Vakarų 
biznio veikėjų ministras pažymėjo, 
kad tarp jų gana daug tokių, kurie 
“Vakaruose nesugebėjo realiai įgy
vendinti savo idėjų ir mes jiems esa
me savotiškas poligonas“.

Trichineliozė Kaune ir 
Šiaulių kraSte

Tokia tema publikacija išspausdinta 
"Lietuvos ryte“ 01 11.

Kauno suaugusiųjų infekcinė li
goninė pareiškė nebegalinti priimti 
naujų trichinelioze užsikrėtusių ligo
nių - visi šios ligoninės skyriai perpil
dyti. Naujai besikreipiančius nutarta 
guldyti į vaikų infekcinę ligoninę.

Iki sausio 10 d. dešimtos valandos 
buvo užregistruotas 101 užkrėstasis, 
tarp jų 23 vaikai.

Mėsos su užkratu į Kauną atgabe
no popieriaus fabriko vairuotojas, sy
kiu dirbęs ir Šakių rajone, Kriūkuose 
esančio privataus mėsos gaminių ce
cho tiekėju. Neatmetama galimybė, 
jog tarp atvežtų kiaulių būta ir šėmo, o 
jie - didžiausi trichineliozės nešiotojai.

Pavojingieji gardėsiai pernai 
gruodyje buvo pristatyti į trejetą vie
tų - į popieriaus fabriko valgyklą, 
“Inesos“ parduotuvę ir Girstupio pre
kybos centrą. Visose trijose vietose 
mėsa priimta pažeidžiant taisykles.

Be jau susirgusių žmonių, šiuo 
metu vaistai profilaktiškai paskirti 
dar beveik 400 kauniečių, pasisakiu
sių, kad pirko iš Kriūkų atvežtų gar
dėsių.

Joniškio rajono centrinėje ligoni
nėje šiuo metu guli dvylika trichine
lioze sergančių žmonių, du iš jų - vai
kai. Dar keturi joniškiečiai gydosi 
ambulatoriškai.

Tikimybė susirgti trichinelioze 
gresia vieno pobūvio, vykusio Rad
viliškio rajone, Raubų kaime, sve
čiams. Šiuo metu serga penki Šedu
voje gyvenantys žmonės bei po vie
ną Šiauliuose ir Panevėžyje. O tame 
pobūvyje buvo dar dvidešimt devyni 
svečiai iš Radviliškio rajono, Šiaulių, 
Panevėžio, Vilniaus...

V. Dimas
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Dailininko S. Eidrigevičiaus sėkmė Trys karaliai sveikina trečiąjį laureatą
Praėjusieji metai Varšuvoje gyve

nančiam lietuvių dailininkui Stasiui 
Eidrigevičiui buvo labai sėkmingi. Jis 
apdovanotas Didžiuoju prizu Tarptau
tinėje plakato parodoje Paryžiuje, ge
rai įvertintos jo vaikiškos knygos 
’’Mažoji kiaulytė“ iliustracijos, daug

Pagerbtas lietuvių poeto atminimas
’Tyla liūdėdama medžių šakomis 

svyra, liūdinčią tylą vėjas į širdį gena“. 
Juozas Adomavičius-Kėkštas (1915- 
1981)“ - tokia paminklinė lenta papuo
šė Varšuvoje palaidoto lietuvių poeto 
kapą. Lentą už savo asmenines lėšas 
užsakė Lenkijos sostinės lietuvių klubo 
pirmininkė Stasė Krakauskaitė, artima 
Juozo Kėkšto bičiulė, daug padariusi, 
siekdama palengvinti sunkiai ilgus me
tus sirgusio žmogaus gyvenimo dienas.

Juozas Adomavičius-Kėkštas - ne
paprastai tragiško likimo poetas, ilgai 
blaškytas po pasaulį. Gimė Taškente, 
nuo 1921 m. gyveno Vilniuje. Keturis 
kartus buvo nuteistas kalėti. 1938 m. 
persikėlė į Varšuvą, karo metais įstojo 
į generolo Vladislovo Anderso armiją.

Laive - Lietuva
Vieną ateinančios vasaros dieną iš 

Klaipėdos į pirmąjį reisą Baltijos ir 
Šiaurės jūromis išplauks neįprastas 
laivas. Jis apsilankys visų Skandi
navijos šalių uostuose, reklamuos visų 
mūsų šalies įmonių ir firmų produkci
ją, laivų statybos, remonto ir kitą Lie
tuvos pramonę, kuri domina šių šalių 
verslininkus, supažindins su lietuvių 
tautos kultūra ir menu.

Šiuo laivu plaukiantys Lietuvos 
verslininkai aplankytuose miestuose su
sipažins ir bendraus su vietos verslinin
kais, galės sudaryti pirkimo, pardavimo 
arba kitas bendradarbiavimo sutartis. 
Manoma, kad laivo svečius linksmins 
kartu keliaujantis meno kolektyvas, 
atliekantis lietuvių liaudies dainas, 
muziką ir šokius, pranešė ELTA.

Kol kas tokio laivo nėra, tačiau gy
va jo idėja. Ją subrandino Klaipėdoje

Laisvės gynėjų memorialas 
turėtų būti baigtas 1995-ųjų rudenj

Lietuvos laisvės gynėjų memoria
las Vilniaus Antakalnio kapinėse turė
tų būti baigtas vėlyvą 1995-ųjų rude
nį, iki Vėlinių. Kai Lietuva minės sau
sio tragedijos penktąsias metines, did
vyrių amžinojo poilsio vietoje bus pa
statytas paminklas, nauji antkapiai, 
įrengta aikštelė gedulingoms ceremo
nijoms, sutvarkyta aplinka. Apie tai 
Eltą informavo valstybinės įmonės 
’’Paminklai“ direktorius A. Jocys.

Sausio 13-osios ir Medininkų 
žudynių aukų paskutiniojo poilsio 
vietoje kuriamo memorialo autoriai 
- skulptorius Stanislovas Kuzma ir 
architektas Marius Šaliamoras. Pa
grindinis jo akcentas - apie keturių 
metrų aukščio Pieta. Sopulingosios 
dievo motinos, laikančios ant kelių 
nukryžiuoto sūnaus kūną, skulptūra 

Pirmų kartų Kaune organizuota 'įdomių gyvūnų paroda-pardavimas". 
Per trisdešimt įvairių rūšių gyvūnų nuo roplių, žuvyčių iki krokodilo bei 
pandos čia galima ne tik pamatyti, bet ir nusipirkti. Didžiausių paklausą 
turi papūgėlės, o brangiausias ’’pirkinys" - 500 JAV dolerių - kainavo 
beždžionėlė.

Šią parodą-pardavimą organizavo respublikinis zoologijos sodas, fir
mos ”Agma" ir ’’Reiga".

Kęstučio Jūrelės nuotraukoje: egzotiškasis krokodilas.

dėmesio susilaukė paroda Vilniuje. 
Neseniai jam ir dar penkiems lenkų 
kultūros veikėjams įteikti populiaraus 
savaitraščio ’’Polityka” simboliniai pa
sai, pranešė ELTA. Taip įvertinta S. 
Eidrigevičiaus kūryba plakato, knygų 
iliustravimo ir grafikos srityse.

Du kartus buvo sužeistas mūšiuose. 
Vėliau gyveno Varšuvoje. Juozas 
Kėkštas rašė eiles, vertėjavo, nemažai 
prisidėjo rengiant lietuvišką enciklo
pediją Čikagoje.

S. Krakauskaitės poelgis - tai ne tik 
duoklė geram bičiuliui, tai ir pagarba 
lietuvių poeto atminimui.

Lenkijoje veikia dešimtys organi
zacijų, kurios rūpinasi savo tautiečių 
kapais už Lenkijos ribų. Gal ir Lietu
voje atsirastų žmonių, galinčių dau
giau dėmesio skirti svetimoje žemėje 
besiilsintiems lietuviams. ’’Pradeda 
byrėti poeto antkapis, tačiau jį sure
montuoti nebeturiu lėšų“, - pasakė 
Eltos korespondentui Varšuvoje Algi
mantui Degučiui S. Krakauskaitė.

veikiančios Norvegijos firmos ’’Saga 
agency“ direktorius, tolimojo plaukio
jimo kapitonas Gudmundas Boye. Šį 
savo ketinimą jis mano įgyvendinti 
per pusmetį kartu su uostamiesčio val
dybos, pramonės ir prekybos rūmais, 
Švedijos prekybos namais ”Han- 
delscchuset“, Klaipėdos įmone ”Lai- 
vitė“ ir grupe kitų bendraminčių. Ma
noma, kad parodomojo laivo idėją pa
rems Lietuvos bankai, kai kurios už
sienio firmos, nes, suradus tinkamą 
šiam plaukiojimui laivą, jį teks rekonst
ruoti ir pritaikyti naujiems tikslams.

Kaip teigia G. Boye, toks sumany
mas pasaulyje nėra naujas. Tai puikus 
būdas ieškoti naujų rinkų, reklamuoti 
savo gaminius, megzti naujus bičiuliš
kus kontaktus, pasakoti apie savo šalį, 
nes, jo nuomone, informacijos apie 
Lietuvą Europoje kol kas labai stinga.

bus iš bronzos ir granito.
Šiuo metu vyksta memorialo pro

jektavimo darbai. Pagal sudarytą gra
fiką artimiausiu metu autoriai parengs 
naujų antkapių projektus, aptars juos 
su žuvusiųjų artimaisiais. Iki kovo pa
baigos turėtų būti baigtas viso memo
rialo eskizinis, o iki gegužės 1 -osios - 
vadinamasis darbo projektas. Jei vis
kas vyks pagal planą, iki spalio 1 die
nos Stanislovas Kuzma turėtų baigti 
natūralaus dydžio skulptūros darbo 
modelį. Pieta iš bronzos ir granito tu
rėtų būti išlieta ir iškalta iki 1995 metų 
gegužės pradžios, po to skulptūra bus 
vežama montuoti į Antakalnio kapi
nes. Kol studijoje bus kuriama skulp
tūra, rangovas - uždaroji akcinė bend
rovė "Vilsta“ - tvarkys memorialo te
ritoriją.

Užpereitą ketvirtadienį - tai buvo 
sausio 6-oji - Lietuvos sostinę aplankė 
seniai matyti, bet apskritai gerai pažįs 
tami svečiai - Trys Karaliai. Apsiaus- 
tuoti, karūnuoti, barzdoti jie vaikščiojo 
po Vilnių, garbindami gimusį kūdikė 
lį, užtrukdavo aikštėse, užsukdavo i 
bažnyčias, mokyklas, įstaigas, sveiki
no su Naujausiais vaikus ir suaugu 
sius, giedojo kalėdines giesmes, sekė 
šventines poringes. Pavyko išsiaiškin 
ti, kad atvyko jie iš Jurbarko rajono. 
Eržvilko parapijos, kur yra sukūrę vi
sai Lietuvai žinomą bandonijų ansamb
lį. Pakalėdoję senu papročiu po savo 
parapiją, jie patraukė sostinės link, pa- 
nūdę priminti bendrapiliečiams senas 
tradicijas ir apeigas.

Kai Trys Karaliai ėjo Sirvydo gat
ve, kažkas pakvietė juos į didingus 
Sniadeckių (dar vadina Oginskių) rū
mus, kuriuos jau beveik pusę amžiaus 
valdo Lietuvos rašytojai. Kada virš iš
vaizdžių, Oginskio giminės herbais 
papuoštų laiptų suskambo Kalėdų 
giesmė, nuščiuvo net patys šnekiausi 
ir triukšmingiausi plunksnos broliai. 
Bet jie nelabai nustebo, kai Rašytojų 
sąjungos valdybos pirmininkas jurbar- 
kėnas Vytautas Martinkus apkabino 
vieną karūnuotą ateivį ir mandagiai 
pasveikino: ’’Sveikas atvykęs, moky
tojau!“ Rūmų šeimininkas paaiškino, 
kad Baltazaras - ne kas kitas, o jo tė
viškėnas ir muzikos bei kūno kultūros 
mokytojas Algis Striaukus.

Netrukus paaiškėjo, kad Trys Ka
raliai užsuko čia ne tik rašytojus Nau
jųjų metų proga pasveikinti, bet ir su 
Jurgiu Kunčinu susipažinti, jam svei
ką žodį pasakyti, visokiausios sėkmės 
palinkėti. Mat, jie viena (vadinasi, tri
mis) ausimi buvo girdėję, kad jo ro
manas ’’Tūla“, kurį jie dar užpernai 
skaitė ’’Metų“ žurnale, pelnęs Rašyto
jų sąjungos literatūrinę premiją, ski
riamą trečiąkart. Tiesa, Jurgis Kunči
nas - alytiškis, vadinasi, dzūkas, bet ką 
padarysi, jei jo kūrinys ir žemaičiams 
patinka! Be to, jį autoritetinga komisi
ja, vadovaujama profesorės V. Daujo
tytės, į laureatines aukštumas iškėlė.

Trys Karaliai, žodžiu ir giesme 
pašlovinę laurais ir premija (20 MGL, 
t. y. 880 litų) apdovanotą rašytoją, ku
riam už savaitės turėjo sukakti 47 me-

JAV LB Kultūros taryba kiekvie
nais metais per sudarytas komisijas at
renka žymiuosius įvairių sričių kul
tūrininkus bei meninkus ir skiria Lie
tuvių fondo finansuojamas premijas.

Žurnalistikos premijai skirti komi
sija - Vytautas Volertas, Jonas Daugė
la ir Jurgis Janušaitis - JAV LB Kultū
ros tarybos premiją už 1993 metus pa
skyrė veikliam išeivijos žurnalistui 
Juozui Žygui, gyvai dalyvaujančiam 
lietuvių kultūrinėje veikloje ir plačiai 
besireiškiančiam lietuviškoje spaudo
je, rašo "Draugas“.

Laureatas Juozas Žygas gimęs 
1918 m. balandžio 30 d. Rygoje. Po 
karo kūdikį tėvai parsivežė į Biržus. 
Juozas Žygas mokslus pradėjo Bir

Rašj tujas J. Kunčinas.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

tai, šeimininkų pakviesti, įsijungė į to
lesnes iškilmes.

Prieš 17 metų debiutavęs eilėraščių 
rinkiniu "Takas per girią“, vėliau - 
1985 m. - išleidęs antrą poezijos kny
gą ’’Atidėtas rugsėjis“, išvertęs F. Du- 
renmato, V. Borcherto, H. Hesės ir 
kitų žymių vokiečių veikalų (rašytojas 
Vilniaus universitete studijavo germa
nistiką), J. Kunčinas pastaraisiais me
tais garsėjo kaip kandus ir ugningas 
publicistas. Pernai "Nemuno“ žurnalo 
leidykla išleido ir kitą jo romaną 
"Glisono kilpa“.

Sakydamas laureatinę kalbą, J. 
Kunčinas pabrėžė anaiptol nesupyk- 
siąs, jeigu kas jo romaną vadins best
seleriu. Lietuvos skaitytojui tai ne
įprasta, bet paskaitęs J. Kunčiną, jis 
turės tokią sąvoką priimti. Kritikams: 
vieniems - tai jauno girtuoklio ir šlais- 
tūno išpažintis, antriems - atliekamo 
žmogaus epopėja, tretiems - nesusitu
pėjusio plevėsos nuotykiai. Yra ir 
tokių, kuriems ’Tūla“ nežaboto sekso 
romanas. Tegu, nuomonių įvairovė 
geram kūriniui irgi nekenkia.

Romano fonas ir veiksmo vieta - 
Vilniaus senamiestis, konkrečiai Vil
nelės krantinė tarp dviejų tiltų, iš ku
rios vyriausias veikėjas (romanas pa
rašytas pirmuoju asmeniu) vedžioja 
skaitytoją po įvairias landynes, užei
gas, jaunosios Vilniaus bohemos 
anuomet mėgiamas gėryklas, našlių ir 

Premija žurnalistui Juozui Žygui
žuose, baigė Aušros gimnaziją Kaune. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir ap
sistojo didžiausioje lietuvių Hanau 
stovykloje, kur įsijungė į kultūrinę 
veiklą, studijavo politinius mokslus 
Darmstato aukštojoje mokykloje. 
1949 m. persikėlė į JAV. 1968-1972 
m. pirmininkavo Lietuvių filatelistų 
draugijai "Lietuva“,- nedideliu tiražu 
išleido studiją "Pirmieji Lietuvos 
ženklai“, buvo redakcinės komisijos 
narys ruošiant leidinius "Postage 
Stamps of Lithuania“ ir "Lietuvių fon
das“. Vėliau įsijungė į platesnę žurna
listinę veiklą, bendradarbiavo laikraš
čiuose "Draugas“, "Dirva“, 'Tėviškės 
žiburiai“, "Darbininkas“, "Laisva 
Lietuva“, žurnaluose "Aidai“, "Nau

gyvanašlių butus, su permatomomis ir 
pergirdimomis sienomis. Nepamiršta 
jis užkviesti skaitytoją į beprotnamį ir 
lavoninę. Suveda su valkatomis ir nu
sikaltėliais, ieškodamas pažinimo ir 
gyvenimo prasmės. Beje, jam nesveti
mos ir aukštųjų mokyklų auditorijos 
bei koridoriai. Žodžiu, Vilnius, septin- 
tojo-aštuntojo dešimtmečių sandūra, 
bohema, truputis sekso (tokio neįpras
to kol kas lietuvių grožinei raštijai) ir 
labai tyra, tauri meilė, sklidina ištiki
mybės ir pasiaukojimo, nepažįstantį 
prietarų ir užtvarų. Kai kas geriau au
torių pažįstantis teigia, kad romanas - 
autobiografinis. Viena tikra, kad tai 
kartos, kuriai dabar apie 50 metų, to
talitarizmo sistemos nualintos ir paže
mintos kartos metraštis.

Romanas sklandžiai skaitomas, su
maniai vystoma intriga, nuotykinis 
siužetas, taiklios veikiančiųjų asmenų 
charakteristikos, vaizdinga kalba.

Laureato kūrybą pagyrė jauna kri
tikė R. Baltrušaitytė, įspūdžiais iš tų 
laikų, kai vyko romano veiksmas, pa
sidalino daugelio veikalų vertėjas T. 
Četrauskas. Pasirodo, kad jis ne tik il
gametis autoriaus kaimynas, bet jo 
netgi romane pagyvendintas. Ištraukas 
iš romano paskaitė aktorius V. Bagdo
nas, dainas, J. Kunčino tekstais sukur
tas, padainavo gitara pritardamas, 
kompozitorius A. Jegelevičius.

Pats autorius, kalbėdamas su 
šmaikščiu jumoru, cituodamas savo 
kolegas, nuolat kartodamas lotynišką 
posakį ‘Tęstiną lente“ (skubėk lėtai), 
tvirtai tikino, kad ir toliau rašys, ka
dangi nuoširdžiai norįs tapti tikru ra
šytoju, tačiau skubės lėtai, kadangi 
skubos darbas velnio naudai.

O Trys Karaliai, pasitvirtinę, kad 
Rašytojų sąjungos literatūrinės premi
jos laureatais yra buvę prozininkas L. 
Gutauskas, užpernai pelnęs ją už ro
maną "Vilko dantų karoliai“, ir poetas 
A. A. Jonynas (pernai apdovanota jo 
eilių rinktinė "Nakties taukinys“), pa
žymėjo rašytojų salės duris trimis 
raidėmis K-M-B (Kasparas, Merkelis 
ir Baltazaras) ir iškeliavo bandonijų 
muzikos lydimi. Sako, paryčiu jie 
grįžę į Eržvilką.

P. Girdenis

joji viltis“, "Varpas“, "Pasaulio lietu
vis“, "Karys“. Šiuo metu yra pastovus 
vedamųjų autorius "Drauge“ ir "Dir
voje“.

Juozas Žygas aktyviai dalyvauja ir 
visuomeninėje veikloje, priklauso 
Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių žur
nalistų s-gai, Lietuvių fondui, yra Jau
nimo centro valdybos ir LB Socialinių 
reikalų tarybos narys informacijai.

Premijos įteikimas įvyko 1993 11 
26 d. Jaunimo centre, Čikagoje, 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo muzi
kos ir literatūros vakaro metu. Tūks
tančio dolerių premiją priėmė LB soc. 
reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, 
nes laureatas tuo metu buvo susirgęs 
ir asmeniškai negalėjo dalyvauti.

LIETUVIŲ GODOS
Naujiena ’Europos lietuvio“ 

prenumeratoriams
Ar žinote, kad galite gauti naują ’’Gervėčių“ klubo 
mėnraštį tautiečiams Gudijoje ’’Lietuvių godos?“ 

Leidinys bus siuntinėjamas nemokamai tiems "Europos lietuvio“ 
prenumeratoriams, kurie parašys ”EL“ redakcijai Vilniuje, 

jog nori gauti "Lietuvių godas“.
Tie, kas neprenumeruoja "Europos lietuvio“, bet nori gauti 

"Lietuvių godas“, prašome pranešti "Europos lietuvio“ redakcijai 
(A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius)

ir išlaidoms padengti atsiųsti 24 Lt (Lietuvos gyventojams) arba 
$15 (gyvenantiems užsienyje).

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1994 m. sausio 15 21 d. N r. 3 (2289)

Pusė šimtmečio ir visa širdis teatrui
1943 metų pradžia. Kaunas, Lais

vės alėja. ’’Metropoliteno“ kino teat
ras. Treti metai čia dirba Jaunimo teat
ras. Sąlygos baisios. Grimuojamės po 
scena. Salta ir nejauku. Treptels kas 
ant scenos, ir mūsų grimas praturtėja 
dar viena spalva - dulkėmis. Bet mes 
stengiamės. Aktorių kolektyvas laikas 
nuo laiko papildomas konkurso būdu. 
Toks konkursas buvo paskelbus ir ta
da. Į teatrą suėjo nemažas būrys pre
tendentų. Spalvingų. Senų ir jaunų, ir 
visiškai gimnazistų. Trokštančių tapti 
aktoriais. O mudu su Nele Dauguvie
tyte (dabar Elena Kudabiene, režisiere 
Toronte) lakstome po teatrą ir ieško
me devyniolikmečio gembininko 
Henriko Vancevičiaus. Nelė matė jį ar 
vaidinant, ar tik girdėjo deklamuojant, 
bet yra įsitikinusi, kad Henrikas - 
gimęs artistas. Surastas Henrikas 
spyriojasi, kratosi. Girdi, netinkamas 
jis tarnauti Melpomenei. Bet mes ne- 
nusileidžiame ir Henrikas, prispirtas 
prie sienos, pagaliau sutinka pamėgin
ti. Surandu popieriaus, kažkokį rašyklį 
- kurk prašymą! Henrikas purkštauja: 
nežinau ką. Paskui numoja ranka ir 
nusileidžia: ’’Rašyk tu!“ Aš mielai 
sukuriu opusą antrašte ’’Prašymas“ ir 
nunešu jį K. Jurašūnui. Čia pat Stasys 
Čaikauskas ir kitos mūsų teatro 
"galvos“, primai ir primadonos, kurie 
spręs jaunųjų pretendentų likimą. Jie 
visi oriai sėdi antrojo aukšto salės 
nišoje.

Henrikas jaudinasi, deklamuoja 
kažką iš B. Brazdžionio, lyg ir pasa
kėčią kažkokią prisimena... S. Čai
kauskas šypteli pritardamas, gerašir
diškai nušvitusi Julija Dvarionaitė, 
neseniai buvusi mūsų operos prima
dona. Nesiniauksto ir kitų egzamina
torių veidai.

Komisijos nariai išeina pasitarti, o 
mes sveikiname Henriką, neabejoda
mi, kad jis jau mūsų kolega, aktorius.

Tokia buvo pradžia.
Netruktis jis jau vaidino K. Binkio 

"Atžalyne“, "Eglėje, žalčių karalienė
je“, buvo įvestas į kitus spektaklius. O 
kai 1944 metais S. Čaikauskas statė 
G. Hauptmano "Hanelę“, H. Vancevi
čius, įspūdingai suvaidinęs Hankę, 
kartu su B. Pūkelevičiūte, L. Stankevi
čium, S. Vasaičiu ir V. Grivicku pri
vertė kritikus ir žiūrovus prašnekti, 
kad gimė neeilinis, talentingas jaunas 
teatras. Šis spektaklis, be abejo, reikš
mingas ir visai Lietuvos dramos teatro 
istorijai.

Paskui H. Vancevičius suvaidino 
dar kelis reikšmingus vaidmenis iš 
pradžių Jaunajame dramos teatre, o 
vėliau Kauno valst. dramos teatre, bai
gė prie teatro veikusią studiją. 1948 
metais, tvirtai nusprendęs tapti režisie
rium, jis išvyko į Maskvą, į Teatro 
meno institutą, kur jo mokytoju buvo 
įžymus rusų režisierius ir pedagogas 
A. Lobanovas. Sėkmingai baigęs ins
titutą, 1953 metais H. Vancevičius 
grįžęs į Kauną. Čia iš pradžių šešeris 
metus vadovavo Muzikiniam, o nuo 
1959 metų septynerius metus nesi
skyrė su jam pradžią davusiu Kauno 
dramos teatru. Tapęs teatro vyriau
siuoju režisieriumi, jis atveda į teatrą 
Juozą Grušą, kurio "Herkus Mantas“ 
ilgus metus traukė visą Lietuvą, ža
dino tautinius jausmus, diegė meilę 
didingai Lietuvos istorijai. Kaune dar 
buvo V. Šekspyras ir A. Čechovas, L. 
Tolstojus ir F. Garcia Lorka. A. Mile
ris ir D. Osbornas. Bet, svarbiausia, 
čia pirmąkart išvydo rampos šviesą ir 
buvo su entuziazmu sutikti K. Binkio 
"Generalinė repeticija", A. Griciaus 
"Karšta vasara“, visus pradžiuginusi 
K. Inčiūros "Žemaitė“ su B. Riaubai
te, talentingai suvaidinusia liaudies ra
šytoją.

Savo rūpestį nacionaline dramatur
gija, meilę jai Henrikas atkakliai ir net 
su tam tikra rizika rodė ir ėmęs vado
vauti Lietuvos teatrų flagmanui - Vil
niaus akademiniam teatrui. Čia dar 
buvo gyva teatro kūrėjų B. Dauguvie
čio, J. Rudzinsko, o ypač R. Jukne
vičiaus dvasia, bet ji nebuvo svetima 
ir naujajam vyriausiajam režisieriui. 
Čia šalia H. Ibseno ir F. Dostojevskio, 
M. Gorkio ir J. P. Sartro svarbiausiu

Henrikas Vancevičius per 70-ąjį gimtadienį.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

H. Vancevičiaus darbu, be abejo, rei
kia laikyti ženkliosios Justino Marcin
kevičiaus draminės trilogijos ("Min
daugas" 1969, "Katedra“, 1971 ir 
"Mažvydas“, 1978 m.) sceninį įkūniji
mą. Mano galva, tai buvo bendras 
dramaturgo ir režisieriaus triumfas. Ir 
drįstu tvirtinti, jog šitos trilogijos už
tektų, kad H. Vancevičiaus pavardė į 
Lietuvos teatro istoriją būtų įrašyta 
aukso raidėmis. Apskritai, po B. Dau
guviečio, šalia K. Kymantaitės H. 
Vancevičius daugiausia nuveikė orga
nizuodamas, vystydamas ir puoselė
damas nacionalinę lietuvių dramatur
giją, plėsdamas jos horizontus. O juk 
be anksčiau minėtųjų buvo dar ir B. 
Sruoga, ir V. Krėvė. Manau, kad ir 
mūsų amžininkai J. Avyžius, V. Bub
nys ir Alf. Bieliauskas nenuneigs, kad 
į sceną juos išvedė H. Vancevičius. 
Negalima pamiršti, kad jis buvo ir 
dviejų originalių lietuvių kompozi
torių V. Baumilo bei V. Paltanavi
čiaus operų statytojas.

O kiek Lietuvos aktorių nuošir
džiai dėkingi H. Vancevičiui už žen
klius vaidmenis, žiūrovų meilę, paga
liau. už šlovę. Jų pavardės ne kartą 
buvo minimos jubiliejaus dienomis. 
Visųjų ir į jaučio odą nesurašysi. Juo
lab. kad nuo 1968 metų H. Vancevi
čius dėsto Lietuvos konservatorijoje 
(dabar - Muzikos akademijoje) ir yra 
išleidęs tris laidas savo mokinių, kurie 
sėkmingai dirba visuose Lietuvos 
teatruose.

Sausio 2 d. H. Vancevičius atšventė 
savo 70-jį gimtadienį. Gaila, bet jį su
tikti teko prie ilgus metus savo pasi
aukojamu darbu kurto teatro griuvėsių. 
Momentiniai "reformatoriai“, nė nepa
galvoję, ką toliau darys, per trumpą 
laiką nuniokojo žymiausią šalies 
teatrą, išvaikė profesionalius jo akto
rius, dešimtis metų kūrusius Akade
minio teatro įvaizdį ir šlovę. Didieji 
scenos meistrai tapo pensininkais, 
bedarbiais, atliekamais žmonėmis. 
Visi jie buvo tiesiog varyte išvaryti, be 
pagarbos, be trumpučio "ačiū“, be šilto 
rankos spūsnio, be atsisveikinimo 
spektaklių. Tarp jų ir H. Vancevičius, 
beveik ketvirtį amžiaus atidavęs būtent 
šitam teatrui. Beje, negeresnė dalia išti
ko ir jo kurtą bei puoselėtą Kauno dra
mos teatrą. Laimei, ten bent teismas 
nepritarė "reformatoriams“ ir juos su
gėdino. O gimtasis akademinis nė ne
manė pagerbti savo buvusį vadovą. 
Vėl tarė žodį Mažasis teatras, pasiūlęs 
scenos veteranams paramą ir priglau
dės po pačių nuomojama pastoge. 
Trokšte troškęs jubiliejų pažymėti 
originaliu veikalu, H. Vancevičius, de
ja, turėjo tenkintis savo paskutiniu dar
bu F. Garcijos Lorkos tragedijos "Kru
vinos vestuvės“ spektakliu. Apie jo 
atsiradimą ir kelią į sceną neseniai jau 
rašiau ”EL“.

Šį spektaklį, nuo premjeros gerokai 
ūgtelėjusį ir sutvirtėjusį, įgavusį naują 
ritmą, ir suvaidino teatro veteranai sa
vo režisieriaus 70-jo gimtadienio pro
ga. Ačiū jiems ir H. Vancevičiaus ta

lento tikriesiems vertintojams - jubi
liejus išėjo jaukus, nuoširdus ir pras
mingas. Čia tvirtą paramą suteikė ir 
Švietimo ir kultūros ministerija, ir me
cenatai.

Prieš spektaklį žiūrovus - gausiai 
susirinkusius ir nuoširdžiai besidžiau
giančius - su jubiliato gyvenimo ir kū
rybos keliu supažindino humanitarinių 
mokslų daktaras P. Bielskis.

Jubiliato pasveikinti iš visos Lietu
vos susirinko kolegos, mokiniai, drau
gai. Visi teatrai atsiuntė savo atstovus, 
kurie atvežė jubiliatui gražų žodį, 
šmaikščią išdaigą, žaismingą kupletą, 
sklidiną linksmos nuotaikos pasveiki
nimą, nuoširdžią padėką ir nenuduotą 
pagarbą.

Sveikinimo laišką atsiuntė Prezi
dentas A. Brazauskas. Pasveikino 
Švietimo ir kultūros ministras D. 
Trinkūnas.

Nepamiršome savo Henriko ir 
mes, jo tolimos ir, kaip pasirodė, labai 
sėkmingos pradžios liudininkai. Mūsų 
susirinko nedaug, vos penketas, nors 
labiau pagrozdę, dar būtume vieną ki
tą suradę ir Vilniuje, ir Kaune, o dar 
daugiau JAV ir Kanadoje.

Dėkodamas už sveikinimus, H. 
Vancevičius prisiminė savo mokyto
jus ir bendražygius, su kuriais jis kūrė 
Lietuvos teatro istoriją ir šlovę. Pro 
susirinkusių akis vėl praplaukė P. Ku- 
bertavičius ir A. Vainiūnaitė, K. Jura- 
šūnas ir S. Čaikauskas, B. Pūkelevi- 
čiūtė ir E. Dauguvietytė-Kudabienė. 
Išėjusieji ir gyvi, bendraamžiai ir 
bendraminčiai. Negailėjo mokytojas 
gerų žodžių ir savo mokiniams.

Sausio 10 d. Lietuvos teatro istori
jos ir tradicijų draugija Meno darbuo
tojų rūmuose surengė konferenciją 
tema "Lietuvos aukštoji teatrinė mo
kykla“, skirtą H. Vancevičiaus reži
sūrinei ir pedagoginei veiklai. Buvo 
pabrėžta, kad jubiliatas, nors ir baigęs 
Maskvos aukštąją mokyklą, visa savo 
veikla nuolatos vystė ir tvirtino nacio
nalinę teatro mokyklą, puoselėjo ge
riausias jos tradicijas. Tai ypač ryšku 
apžvelgiant tuos H. Vancevičiaus 
spektaklius, kurių pagrindą sudarė 
lietuviškoji originalioji dramaturgija.

Apie H. Vancevičiaus režisūrinę ir 
pedagogo veiklą kalbėjo žymūs teatro 
istorikai ir kritikai, humanitarinių 
mokslų daktarai. B. Bielskis (jis vado
vavo pokalbiui), A. Guobys, V. Mak 
nys ir A. Vengris, rašytojas V. Bub
nys, režisierius \P. Eimantas, buvusi 
operos solistė I. Žukaitė, aktoriai R. 
Adomaitis, G. Mikalauskas, B. Riau
baitė, A. Voščikas, teatro ir muzikos 
muziejaus dramos skyriaus vedėja R. 
Lopienė ir kiti.

Visi jie sielvartavo dėl dabartinės 
Lietuvos teatrų būklės, dėstė priemo
nes, kunos galėtąją pagerinti.

H. Vancevičius, prisimindamas kai 
kuriuos savo kūrybinio kelio etapus, 
dėkojo gausiai susirinkusiems teatro 
gerbėjams už jam parodytą dėmesį ir 
pagarbą.

Petras Keidošius

Dar kartą ta pačia tema

Atleisk, Daukantai...
Lietuvių kultūros draugijos Sankt 

Peterburge kvietimu ir Sanryšos rū
pesčio dėka S. Daukanto dienose 
(1993 m. gruodžio 4-5 d.) dalyvavo 
mišrus kamerinis choras "Sodžius" iš 
Vilniaus, vadovaujamas Reginos Ma
leckaitės. Pirmąją viešnagės dieną jis 
koncertavo oficialaus minėjimo (pro
gramoje jis vadintas moksline konfe
rencija) dalyviams puošniuose caro 
rūmuose (dabar - Darbo rūmai),.

Toje vadinamoje mokslinėje kon
ferencijoje svarbiausias akcentas bu
vo, berods, Šiaulių televizijos videofil
mas apie S. Daukantą. Visą videofil
mą mačiusių žmonių teigimu jame 
yra daug klaidų ir netikslumų, dėl ku
rių, švelniai tariant, darosi nesmagu. 
Na, o tai, ką pats girdėjau filmo pabai
goje (tai, matyt, kūrėjų apibendrinanti 
išvada), kai iš ekrano kalbėjo kritikas 
S. Žukas, neleidžia man tylėti. Jis dės
tė štai ką (tekstą perteikiu ne pažo
džiui): "...lietuvių tautai būdinga, kad. 
esant reikalui, ji ką nors išaukština 
didvyriais. Taip įvyko ir su S. Dau
kantu... Jis nebuvo labai jau reikšmin
ga asmenybė, be reikalo jis vadinamas 
pasišventėliu, daug nuveikusiu Lietu
vai. Nebuvo jis ir didelis skurdžius, iš- 
leisdavęs visą savo uždarbį moksli
nėms studijoms ir knygų leidybai, ne
buvo jis ir labai doras žmogus...“ (iš
vada daroma iš dviejų jo laiškų, rašytų 
tuo pat metu T. Narbutui ir M. Valan
čiui) ir pan.

Yra žinių, kad šitą "kūrinį“ Kultū
ros ir švietimo ministerija rekomen
duoja tiražuoti ir platinti mokyklose 
kaip mokomąją priemonę. O Šiaulių 
pedagoginio instituto docentas J. Ka- 
šys, aptariamojo filmo scenarijaus au
torius, pasisiūlė sukurti naują "kūrinį“ 
artėjančiam M. Valančiaus jubiliejui. 
Gal geriau būtų, kad taip nebūtų...

Po to videofilmo demonstravimo 
teko išklausyti keletą "mokslinių“ pra
nešimų ir pasisakymų (pavyzdžiui, 
minėto J. Kašio - apie tai, kaip filme 
atsirado "šlapių marškinių tema“...), 
kurie visai sugadino įspūdį apie ofi
cialią minėjimo dalį, vykusią, beje, ru
sų kalba (net Lietuvių literatūros ins
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Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643

tituto asistentė R. Bončkutė pranešimą 
apie S. Daukanto dienoraščius buvo 
priversta ekspromtu ir labai nelengvai 
versti į rusų kalbą).

Oficialus S. Daukanto pagerbimas 
Sankt Peterburge nepavyko. Atitinka
mų valstybės institucijų vadovams no
riu pateikti keletą klausimų.

Jei Lietuva pagerbė S. Daukantą, 
įamžindama jo portretą kol kas stam
biausiame lietuviškame banknote, tai 
kodėl nerasta reikalo (noro? lėšų?) šiai 
progai sukurti profesionalų doku
mentinį filmą Lietuvos kino studijoje 
(LKS direktorius R. Urbonas patvirti
no. kad tokio užsakymo nebuvo)? Ko
dėl Lietuvoje sudaryta komisija S. 
Daukanto jubiliejaus renginiams orga
nizuoti (jos pirmininkas - Kultūros ir 
švietimo viceministras V. Balčiūnas) 
neatliko savo darbo iki galo - nepadė
jo Sankt Peterburgo lietuvių kultūros 
draugijai suruošti rimtą konferenciją 
planuotu laiku (1993 m. spalio 16-17 
dienomis), nepasirūpino, kad jos daly
viai - pranešėjai iš Lietuvos - būtų 
aukštos kvalifikacijos, kad filmas apie 
S. Daukantą būtų rodomas tik apro
buotas Istorijos instituto (gal ir kitų) 
specialistų (minėto šiauliečių kūrinio 
iš viso reikėtų neleisti demonstruoti 
didesnėse ir rimtose auditorijose)? 
Kodėl nei V. Balčiūnas, nei kiti komi
sijos nariai nedalyvavo toje konferen
cijoje, kuri liks kaip dėmė S. Dau
kanto minėjimų virtinėje?

Pabaigai pridursiu, kad Bažnyčia S. 
Daukanto garbei skirtas šv. Mišias ka
talikų bažnyčioje (Kovenskij pereulok, 
7) aukojo lietuvių kalba, tikrai iškil
mingai, pagarbiai, su užmoju (kunigas 
Antanas Šimuliūnas iš Anykščių, per 
šv. Mišias giedojęs kamerinis choras 
"Sodžius“ ir vargonininkas Feliksas 
Šilkaitis iš Vilniaus).

Mykolas Usonis
P. S. Šiuo straipsneliu tikrai neno

riu sumenkinti to didelio darbo, kurį 
ruošiant S. Daukanto dienas padarė 
lietuvių kultūros draugijos S. Peter
burge vadovai ir aktyvas (pagrindinai 
moterys). Kas nepasisekė - ne dėl jų 
kalbės ar sugebėjimų stokos.
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VOKIETIJOJE

Vokietijos LB darbuotojų suvažiavime. Iš kairės: Lietuvos 
ambasadorius dr. Z. Namavičius, VLB valdybos pirmininkas A. 
Lipšys ir VLB reikalų vedėjas J. Lukošius.

Ateitininkai Vasario 16-osios 
gimnazijoje

Naujos pažintys, nauji veidai 
kiekvienais naujais mokslo metais 
mokyklose bei gimnazijose. Neiš- 
imtis yra ir Vasario 16 gimnazija. 
Čia kaskart susirenka ypač daug 
naujų gimnazistų iš tolimiausių pa
saulio kampų.

Jau antrąją mokslo metų savaitę 
įvyko moksleivių ateitininkų kuo
pos susirinkimas, padaręs tikrai ma
lonią staigmeną seniesiems kuopos 
nariams. Dalyvavo per 20 gimna
zistų. Šio susirinkimo metu išrinko
me naują kuopos valdybą: pirmi
ninką Almį Udrį, vicepirmininkę 
Zitą Kalesinskaitę, sekretorę Elvyrą 
Kalvėnaitę ir iždininkę Rasą Slan- 
kauskaitę. Kaip ir kiekvienais me
tais, taip ir pernai, Vasario 16 gim
nazija minėjo Tautos šventę. Mišių 
metu ateitininkai skaitė prozos ir 
poezijos. Po to keliavome į kalnus, 
kur gardžiavomės skaniais iškeptais 
steikiais, žaidėm žaidimus, į juos 
įsijungė net keletą mokytojų. Vie
name ateitininkų susirinkime buvo 
pokalbis su dr. Raimundu Zabie- 
liausku iš Kanados. Jis pasakojo 
mums apie gydytojo profesiją. 
Turėjom daug klausimų, į kuriuos 
jis mielai atsakė. Pernai spalio mė
nesį kuopa iškylavo. Apžiūrėjome 
gražųjį Speyerio miestą ir aplan
kėme daug bažnyčių bei muziejų. 
Visų laukiamas kun. A. Saulaitis 
neužmiršo ir šį kartą Vasario 16 
gimnazijos. Pasikvietęs į pagalbą 
gimnazijos skautus, kun. Saulaitis 
pravedė bendrą skautų-ateitininkų 
susirinkimą. Šio vakaro metu gim
nazistai ne vien tik susimąstė apie 
aplinkoje vykstančius dalykus, apie 
Dievo įtaką sau asmeniškai, bet ir 
gavo progos pažaisti tokių žaidimų, 
iš kurių juokui nebuvo nei pradžios, 
nei galo. Lapkričio 20-ąją įvyko 
gimnazijos talentų vakaras. Jau 
prieš dvi savaites ateitininkų kuopa 
nerimo, ruošdamasi įdomiai bei 
linksmai pravesti tą renginį. Vi
siems sutikus nutarta vaidinti pasa
ką, .kurios turinys bei herojai buvo 
surinkti iš visų pasaulio pasakų. Ge
raširdis Ali Baba, visų gerbiamas 

Vasario 16-osios gimnazijos ateitininkai, susirinkę antrąjį advento 
sekmadienį pilies rūsyje.

M. Šmitienės nuotraukos

Robinas Hudas, linksma Raudonke
puraitė, laukinis Tarzanas ir kiti - 
visa tai ateitininkai įtraukė į savo 
vaidinimą. Ateitininkų vaizdeliai 
buvo vaidinami tarp mokinių pasi
rodymų, o jų buvo tikrai daug. Vie
ni grojo, kiti dainavo, o dar kiti šo
ko ar vaidino. Vakaro pabaigoje 
įvyko sensacija - mokytojų pasiro
dymas. Apsimetę skarmalais, nesi- 
prausę, su grandinėmis ant kaklų, 
jie žingsniavo paskui savo valdovą 
- gimnazijos direktorių p. Šmitą. 
Šiuo pasirodymu ir buvo užbaigtas 
Vasario 16 gimnazijos tradicinis 
(jau dešimtas) talentų vakaras, pali
kęs didelį įspūdį kiekvienam žiū
rovui. Kitą dieną, lapkričio 21-ąją, 
buvo Kristaus Karaliaus šventė. Ta 
proga ateitininkų kuopa Mišių metu 
paskaitė ištraukas ar mintis, kurios 
yra susijusios su Dievo egzistencija. 
Na, o dienos vakaras kiekvienam 
kuopos nariui įstrigs į atmintį. Ko
dėl? Nes kuopos globėja Marytė 
Šmitienė savo namuose surengė 
picų puotą. 12 picų per 6 minutes - 
beveik galima būtų įrašyti šį skaičių 
į ’’Gineso“ rekordų knygą. O po to 
dar kartą atkeliavo 12 picų. Kunigas 
Edis Putrimas tik spėjo mums ve
žioti skaniai iškeptas pas italą picas. 
Vakarą praleidom žaisdami įvai
riausius žaidimus, spręsdami galvo
sūkius ir t. t. Gruodžio 3-ąją ateiti
ninkams padedant įvyko bendras 
mokinių susikaupimo vakaras. Dvi 
dienos vėliau įvyko atskiras ateiti
ninkų adventinis susikaupimo vaka
ras. Jis vyko kiek kitaip nei bendras 
mokyklos susikaupimo vakaras. 
Kiekvienas ateitininkas galėjo pa
mąstyti apie savo draugus ir savo 
mintis užrašyti ant lapelio, kurį pas
kui atidavė savo draugams. Trečiąjį 
advento sekmadienį, paskutinį prieš 
Kalėdų atostogas, ateitininkai Mišių 
metu suvaidino adventui skirtą 
vaizdelį.

Taigi čia aprašyti visi pagrindi
niai ateitininkų kuopos įvykiai. 
Ateityje dar daug kas numatyta, 
apie tai sužinosite vėliau.

Kazimieras Kaminskas

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai su svečiais iš Vidaus reikalų 
ministerijos Bonoje.

Adventinis susikaupimo 
vakaras

1993 m. gruodžio 3 d. gimnazijos 
bendrabučio salėje įvyko mokinių 
adventinio susikaupimo vakaras, kurį 
suorganizavo kun. Edis Putrimas. 
Renginyje dalyvavo nemažas skaičius 
mokinių ir keletas svečių. Salė buvo 
padalinta į keturias stotis, kurias turė
jome aplankyti. Pirmoje stotyje suti
kome p. Ramunę Buivienę, dirbančią 
medsesele. Ponia Ramunė papasakojo 
labai daug pavyzdžių, kai tikėjimas 
suteikė ligoniams noro gyventi, pa
sveikinti. Jai teko susidurti su vi
sokiais žmonėmis, su jaunais, senais, 
katalikais ir nekatalikais. Kartais tikė
jimas gelbėjo iš gilių krizių ar depre
sijų, susijusių su sveikata. Gydytojai 
pradeda taikyti naują gydymo me
todą, kuris sieja tikėjimą ir mediciną. 
Tad kyla visokių klausimų: ar ligonis 
turi kuo tikėti? Ar jam tikėjimas neturi 
jokios reikšmės? Medseselės darbą 
vis lydi tikėjimas ir meilė artimui. 
Jeigu seselė šių jausmų neturi, jos dar
bas yra nepilnavertis. Mokiniai pak
lausė dar keletą klausimų, ir mums 
teko atsisveikinti su ponia Ramune. 
Kitoje stotyje mūsų laukė kun. Edis 
Putrimas. Kaip ir kasmet, jis buvo su
galvojęs įdomių adventinių žaidimų, 
jie leido parodyti savo vaidybinius ga
bumus ir fantaziją, nes mums teko 
vaidinti kalėdinių giesmių posmus. 
Smagiai pasijuokę sekėme toliau į 
kitą stotį. Ten mus pasitiko ponia 
Meilė Veršelienė. Ji pasakojo apie ti
kėjimą sunkiose gyvenimo situaci
jose. Jos šeimoje nebuvo religinės 
dvasios, o, be to, ir tuometinė sistema 
Lietuvoj tai draudė. Močiutės dėka 
ponia Meilė susipažino arčiau su

Vitražai Lietuvos šventųjų 
koplyčioje

Koplytėlė Romuvos pilyje nors 
maža, tačiau labai miela ir jauki. Nuo 
to laiko, kai nugriauta Hūttenfeldo 
bažnyčia ir jos vietoje statoma nauja, 
koplytėlėje lietuviams atnašaujamos 
šv. Mišios ne vien savaitės metu, bet 
ir sekmadieniais bei šventadieniais. 
Iki šiol per prieky esančius koplytė
lės langus matėsi kaimyno ūkinio 
pastato raudonų čerpių stogas. Dabar 
maldininkų akys grožisi naujais vitra
žais, kuriuos sukūrė dailininkas vitra- 
žininkas Antanas Grabauskas. Jam 
talkininkavo meistras-išpildytoj as 
Vitalijus Naumavičius.

Spalio 6 d. pilies konferencijų 
kambaryje buvo atšvęstos vitražo pri
imtuvės. Vaišių metu gimnazijos ka
pelionas kun. Edis Putrimas ir gim
nazijos direktorius Andrius Šmitas 
dėkojo menininkui ir jo pagalbinin
kui už atliktą darbą, pasidžiaugė, kad 
koplyčia dabar bus puošnesnė. Pas
kui visi susirinkusieji nuėjo į koply
čią. kur dailininkas A. Grabauskas 
paaiškino vitražo motyvus.

Pačiame viršuje pavaizduota Šv. 
Dvasia balandžio pavidalu. Išjos spin
duliai eina per visą paveikslą: per 
šventuosius, per herbus ir kitus mo
tyvus. Kairėje matome klūpantį šv. 
Kazimierą su lelija rankose, aplink jį - 

Dievu ir pirmą kartą apsilankė bažny
čioje. Studijų metu, nors ir nelegaliai, 
lankė pamaldas. Atvykusi į Vokietiją 
ištekėjo, gimė sūnus. Nors jisai negali 
bėgioti ir turi sėdėti vežimėly, bet tai ir 
nereiškia, kad jis blogesnis už kitus. 
Tėvams tai buvo didelis išmėginimas, 
bet nei vienas, nei kitas neprarado ti
kėjimo bei meilės savo sūnui, juk jis 
taip pat žmogus, kaip ir mes visi. Ki
toje stotyje mūsų laukė mokytoja Bro
nė Lipšienė. Ji parodė filmą. Žodžius 
ir muziką filmui sukūrė Edmondas 
Saliklis, o paveikslus jo žmona Rūta. 
Filmas pavadintas ’’Pakeiski tamsą į 
šviesą“. Kiekviena dalis turėjo savo 
atskirą pavadinimą ir paveikslus. Dai
nos turėjo religinę prasmę ir kalbėjo 
apie tikėjimo reikšmę.

’’Artumo pojūdis”
O kas gi liūdi, kas gi pranašas 
tai mes,
Pasigailėjimas, ištikimybė, 
Pasižadėjimas, gyvenimas kitiems, 
Ar karalystė tai mūsų vizija... 
Stiprybės kryžius, gyvastingas 

kryžius mums. 
Kas išpildys jų, Dievo valių? 
Šventi mes vienybėje, 
Ar galime pamilti visa širdimi?
Žiūrėdami filmą turėjome progos 

ir patys giliau susimąstyti apie tikėji
mo prasmę.

Pabaigoje buvo galima prieiti išpa
žinties. Šis vakaras nuteikė visus ad
ventiškai, kitaip negu įprasta. Visi 
išėjo giliai susimąstę ir pasiruošę iš
gyventi adventinį laikotarpį bei šven
tai praleisti Kalėdas.

Zita Kalesinskaitė

Vilniaus bažnyčios. Žemiau - Vilniaus 
arkikatedra, o kairiau - Gedimino stul
pai. Kairioji vitražo pusė skirta 
sostinei, nes šv. Kazimieras joje 
gyveno ir meldėsi. Dešinioji vitražo 
pusė skirta palaimintajam arkivysku
pui Jurgiui Matulaičiui ir Lietuvos 
provincijai. Apie klūpančio palaimin
tojo atvaizdą matome medines bažny
čias, būdingas Lietuvos miesteliams. 
Žemiau pavaizduota Marijampolės 
bažnyčia. Šiame mieste gimė pa
laimintasis. Prie Marijampolės baž
nyčios buvusį caro slopinamą mari
jonų vienuolyną, pats į jį įstojęs at
gaivino ir sustiprino. Dešiniau - Lie
tuvos herbas. Dešiniosios pusės mo
tyvus puošia ąžuolo lapai, o kairysis 
vitražas pamargintas rūtų šakelėmis. 
Centriniame lange išraižytas lie
tuviškais ornamentais papuoštas kry
žius. Žemiau - Dievo Motina, rankose 
laikanti nuo kryžiaus nuimtą Sūnų.

Po dailininko kalbos visi susirin
kusieji sugiedojo ”O Kristau, pasau
lio valdove“.

Šv. mišių metu vitražą pašventino 
lietuvių jėzuitų provinciolas tėv. An
tanas Saulaitis, kuris lankėsi Vasario 
16 gimnazijoje.
’’Vokietijos IJ3 valdybos informacijos”,
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Proginis ’’Laiškų lietuviams“ 
numeris

L. Skupas Paryžiuje prancūzus moko lietuvių kalbos

Čikagoje leidžiamo mėnesinio 
žurnalo "Laiškai lietuviams" vyriau
siasis redaktorius kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ, praėjusiais metais šventė auk
sinį savo kunigystės jubiliejų, o lap
kričio 1 dieną - ir amžiaus aštuonias
dešimtmetį. Ta proga žurnalo redakci
jos kolektyvo nariai paruošė specialų 
"Laiškų lietuviams" numerį, kuriame 
pasakojama apie J. Vaišnio gyvenimą.

1934 m. J. Vaišnys baigė Marijam
polės Rygiškių Jono berniukų gimna
ziją, kurioje buvo mokęsi daugelis žy
mių Lietuvos žmonių: ”... tose klasėse 
kadaise sėdėjo Basanavičius, Kriau
čiūnas, Kudirka, Jablonskis, pal. Jur
gis Matulaitis ir daugelis kitų lietuviš
kos padangės žvaigždžių.“ Jaunuolis 
apsisprendė kunigo jėzuito pašauki
mui ir po jėzuitų naujokyno Pagryžu
vyje 1937 m. išvyko į Austriją studi
juoti filosofijos Innsbrucko universi
tete. Naciams užėmus Austriją, atsidū
rė Italijoje. Romoje Grigaliaus Uni
versitete baigė teologiją ir 1943-iai- 
siais buvo įšventintas kunigu. Ten ir 
pirmąsias mišias aukojo, ir pirmąjį pa
mokslą sakė. Po dešimties Italijoje 
tarp skautų praleistų metų, 1949 m. 
balandžio 23 d. kun. J. Vaišnys atvyko 
į Čikagą ir įsijungė į naujos jėzuitų 
provincijos darbą. Ir vėl didžiąją dalį 
veiklos skyrė skautų judėjimui. "Su
dėjus visus skautavimo metus Lietu
voje, Italijoje ir Amerikoje, koks gra
žus skautavimo 67 metų skaičius! - ra
šoma apie kunigą "Laiškuose lietu
viams“. - Įvairios pareigos nuo skilti- 
ninko iki vyresniojo skautininko, kei
tėsi kaklaraiščių ir įvairių uniformų 
spalvos, spindėjo už veiklą laimėti 
medaliai ir žymenys, tarp jų ir aukš
čiausias Geležinio Vilko ordinas.“

Išeivijoje daug kas juokaudami 
sako, jog kun. J. Vaišnys yra užsienio 
lietuvių Aldonas Pupkis, nes nei vie
nas lietuvis čia taip nesirūpina lietuvių 
kalbos kultūra kaip kunigas. Dar 1970 
m. jis įvedė "Laiškuose lietuviams“ 
kalbos skyrelį, gyvuojantį iki šiol. 
Kalbos "gydytojo“ darbą tęsė, dėsty
damas lietuvių kalbos kultūrą Pedago
giniame lituanistikos institute Čikago
je, vasaros seminaruose, Mokytojų sa
vaitėse. Ir dabar tebeveda kalbos kul
tūros skyrelį "Drauge“ kiekvieną

Rusijos fabrikuose bus siuvami 
drabužiai anglams?

Kompanija "Illingworth Morris“, 
gaminanti madingus Cristian Dior ir 
Crombie stiliaus drabužius pardavi
mui Britanijos pagrindinėse parduotu
vėse, sukūrė naują kolekciją - "Ne
skoninga bolševike“.

Firma į sovietinės eros stiliaus dra
bužių kolekciją investavo 3,6 mln. 
svarų sterlingų. Šis kontraktas reiškia, 
kad ateityje Britanijoje parduodami 
dizainerių drabužiai gali būti su etike
tėmis "manufactured by Bolshevich- 
ka“ (pagaminta "Bolševikės“). Žinia, 
bolševikų drabužiai buvo pilki, vieno
di, nuobodūs, kaip ir pati komunistinė 
ideologija.

Britų kompanija, įkurta emigranto 
iš Lietuvos, jau seniai bendradarbiauja 
su Kremliumi. Šaltojo karo dešimtme
čiais Kremliaus vadai, nuo Lenino 
mauzoliejaus stebėję karinius paradus 
Raudonojoje aikštėje, dėvėjo būtent 
šios kompanijos siūtais paltais.

Vienais metais į Maskvą jų buvo

Dėkojame ’’Europos lietuvio“ skaitytojams, užsimo
kėjusiems prenumeratos mokestį už 1994-uosius.

Prašome neužsimokėjusius paskubėti, nes ’’Europos 
lietuvio“ leidybai yra skubiai reikalingi Jūsų pinigai.

Prenumerata siųsti:

”EL“ administracija, 
2 Ladbroke Gardens 
London Wil 2PT, 
Gt. Britain

penktadieni. Kun. J. Vaišnys yra Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademijos ir 
Lituanistikos instituto narys. Parašė du 
praktiškus lietuvių kalbos vadovėlius 
"Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ 
(1982) ir "Praktinė lietuvių kalbos 
vartosena“ (1985). Taisė kalbą įvairių 
knygų bei kitų leidinių.

Kunigo J. Vaišnio darbštumo dėka 
1950 m. Čikagoje išėjo religinės ir 
tautinės kultūros žurnalo "Laiškai lie
tuviams“ pirmasis numeris. Redakto
rius rašė: "Šių laiškų tikslas - užmegz
ti ryšius su visame pasaulyje išblašky
tais lietuviais, padėti jiems geriau 
orientuotis naujose aplinkybėse ir 
lengviau išrišti įvairias religines-doro- 
vines problemas“. Po metų kuklus 
laikraštukas taip įsidrąsino, jog savo 
tiražu pralenkė daugelį kitų nuo seno 
einančių lietuviškų laikraščių, paplito 
po visus žemynus, kur tik buvo lietu
vių. Ir štai jau 44 metus "Laiškai lietu
viams“ - plačiausiai skaitomas lietuvių 
žurnalas už Lietuvos ribų.

"Linkime kun. J. Vaišniui dar ilgai 
sėdėti redaktoriaus kėdėje ir džiuginti 
šiuo įdomiu žurnalu mūsų tautiečius 
tiek Lietuvoje, į kur jau eina 350 eg
zempliorių, tiek ir už jos ribų visuose 
žemynuose, - rašo redakcijos kolekty
vo nariai. - Žinoma, šis linkėjimas iš
sipildys tik tada, jeigu skaitytojai ir 
bendradarbiai ne mažės, bet nuolat 
didės tiek čia, tiek Lietuvoje“.

ELI

nusiųsta 60 000. Žymiausiu kompani
jos klientu buvo Michailas Gorba
čiovas, kuris užbaigė Rytų-Vakarų 
šaltąjį laikotarpį, beje, dėvėdamas 
"Illingworth Morris“ siūtą paltą.

Dabar kompanijai priklauso 49% 
"Bolševikės“ kapitalo.

Šiuo metu firma Maskvoje siuva 
specialaus kirpimo kostiumus nau
jiems Rusijos milijonieriams ir mafi
jos krikštatėviams. Bene įžymiausias 
pirkėjas yra Borisas Jelcinas.

Tačiau kompanijos pagrindinis 
tikslas - Rusijos fabrikuose pradėti ga
minti madingus kostiumus pardavi
mui Anglijoje ir Vakarų Europoje. 
Pradėti šią sėkmingą veiklą pasiūlė 
vienas iš turtingiausių Anglijos žmo
nių Alan Lewis, vėl sugrįžęs į krikš
čionybę.

Ši sutartis - britų pramonės sėkmės 
pagrindas Rusijoje.

Pagal ’’Daily Express“

Atkelta iš 1 psl.

tave buvo dailininkų stovykloje. Tas 
prancūzas pamilo Lietuvą, užmezgė 
neblogus santykius su mūsų krašto 
dailininkais, skulptoriais. Kadangi 
jie nemoka prancūziškai (gali šiek 
tiek susikalbėti angliškai), tai jis nu
sprendė pramokti mūsų kalbos, kad 
galėtų bendrauti su kolegomis lietu
viais. Tas prancūzas savo šalyje or
ganizuoja dailininkų stovyklą, jai 
vadovaus, kviečia ten atvykti Lietu
vos dailininkų, skulptorių. Bendra
vimas toje stovykloje, matyt, vyks 
lietuvių kalba. Jau neblogai lietuvių 
kalbą moka ir viena žurnalistikos fa
kulteto studentė. Metus ji mokėsi sa
varankiškai, o po to atėjo į Rytų kal
bų institutą, į mano grupę. Pernai 
vasarą ir rudenį ji atliko praktiką 
"Lietuvos aido“ redakcijoje, parašo 
šiam laikraščiui iš Paryžiaus. Dar 
viena mano studentė dirba vienos 
Prancūzijos televizijos kompanijos 
kino studijoje. Smulkmenų nežinau, 
bet iš jos girdėjau, kad viena Pran
cūzijos kino studija ar televizijos 
kompanija yra sudariusi sutartį su 
Lietuvos kino studija bendradar
biauti kuriant, regis, fantastinį filmą. 
Praėjusią vasarą toji prancūzaitė su 
grupe Prancūzijos kino specialistų 
filmavo Lietuvoje. Ji nutarė metams 
pasilikti Lietuvoje - neblogai susi
kalbėdavo su lietuviais, aišku, iš
moks lietuviškai dar geriau. Taip pat 
yra prancūzų, kurie turi biznio rei
kalų su Lietuva, todėl nori bent šiek 
tiek išmokti mūsų kalbos. Tarp besi
mokančių lietuvių kalbos yra vienas 
vyresnio amžiaus žmogus - tai P. 
Renė Grand Clement. Jis gimęs Lie
tuvoje. Jo tėvas prieškaryje Kaune 
dirbo Prancūzijos ambasadoje. Jam 
buvo devyneri metai, kai su tėvais 
1940 m. grįžo į Prancūziją. Jo tėvas 
1930 m. Lietuvai švenčiant'Vytauto 
Didžiojo jubiliejų buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo medaliu. P. Renė 
Grand Clement ir jo šeima nepa
prastai įsimylėję Lietuvą, ypač do
misi Vytauto epocha, namuose turi 
paveikslų su kunigaikščio Vytauto 
atvaizdu, medalių, pašto ženklų ta 
tema. Žodžiu, tai tikri mūsų krašto 
draugai. Daugiau kaip prieš metus 
P. Renė Grand Clement lankėsi Lie
tuvoje, apie tai plačiai rašė mūsų 
spauda. Jis man sakė: "Lietuva - 
mano antroji tėvynė, todėl ir mokau
si lietuvių kalbos“.

Paklaustas apie mokymo progra
mą dr. L. Skūpas papasakojo, kad 
pirmajame kurse - praktinis lietuvių 
kalbos kursas (fonetika, rašyba, šne
kamoji kalba). Kartą per savaitę vie
na valanda skiriama Lietuvos istori
jai, geografijai, papročiams, tradici
joms, apskritai, Lietuvos kultūrai, 
literatūrai.

- Aišku, per valandą savaitėje ne
galima labai daug aprėpti. Pradėjau 
nuo Lietuvos pristatymo, mūsų tau

Viena ’’Elegija“ iš Alytaus

tinių simbolių, vėliavos spalvų 
reikšmės, labai trumpai spėjome 
susipažinti su Lietuvos istorija. Prieš 
Kalėdas papasakojau apie tai, kaip 
jos švenčiamos mūsų krašte. Pirmo
jo kurso klausytojams pernai kalbė
jau ir apie Užgavėnių papročius, kaip 
švenčiame Velykas ir kitas šventes. 
Antraisiais metais studentai kiek 
plačiau supažindinami su pagonybės 
laikotarpiu Lietuvoje, jos mitologija, 
dievais ir t. t. Paskaitoms žinių se
miuosi iš P. Dundulienės, A. Grei
mo knygų, nedidelės apimties J. Ku
dirkos leidinių. Antrajame kurse 
daugiau praktinės kalbos, gramati
kos, lietuvių literatūros apžvalgų, 
tekstų skaitymo, dialogų. Abejuose 
kursuose studentų prašymu kiekvie
no užsiėmimo pabaigoje maždaug 
penkias minutes palieku mokytis lie
tuviškų, daugiausia liaudies dainų - 
išmokiau netgi "Ilgiausių metų“, o 
pradėjome nuo Lietuvos himno: 
skaitėme, vertėme, deklamavome, o 
po to ir giedojome, - pasakojo dr. L. 
Skūpas. Beveik visi mano moki
niai aktyviai dalyvauja lietuvių ben
druomenės Paryžiuje renginiuose. 
Tie renginiai vyksta kartą per mėne
sį, dažniausiai tai lietuviškos Mišios, 
iškilmingi pietus, vakaronės - ten ir 
padainuojame, ir pašokame polkas, 
valsus. Mano studentai netgi bažny
čioje per lietuviškas Mišias gali kai 
ką suprasti, aktyviai dalyvauti. Jų 
pageidavimu išmokiau lietuviškai 
"Tėve mūsų“.

- Mokslo metų pabaigoje mano 
mokinių laukia gana rimti egzami
nai, kadangi dalyvauja komisija, - 
toliau pasakojo dr. L. Skūpas. Ko
misijoje lietuvių kalbos gramatiką 
dėstantis bretonas Michel Chi- 
couene. Jis yra rusistas, neblogai 
moka ir lietuvių kalbą, buvo stažuo
tėje Vilniuje. Aš daugiausia mokau 
šnekamosios kalbos. Daug darome 
audioįrašų - eilėraščių, dialogų lietu
vių kalba. Man talkina kolega Ginta
ras Morkūnas, antri metai studijuo
jąs tarptautiniame institute Pary
žiuje. Jis specializuojasi sinchroni
nio vertimo srityje, vertė, kai Pran
cūzijoje lankėsi V. Landsbergis, A. 
Brazauskas, A. Butkevičius. Rytų 
kalbų institute besimokantieji lietu
vių kalbos po paskaitų klausosi tiį 
mūsų įrašų - per savaitę tokiems la
boratoriniams darbams (eilėraščių, 
įvairių tekstų klausymas ir mokyma
sis, tarties tobulinimas) skirtos dvi 
valandos, studentai gauna individua
lias užduotis. Jiems nėra lengva mo
kytis, nes lietuvių kalba prancūzams 
labai sunki, ypač mūsų linksniai, šo
kinėjantis kirtis, priegaidės ir kt. Eg
zaminui klausytojai turi išmokti J. 
Aisčio eilėraštį "Laukas, pieva, ke
lias, upė, šilo juosta mėlyna..." Nau
dojame grupės autorių Amerikoje 
išleistą vadovėlį “Introduction to 
modem Lithuanian“. Jame yra bui
tinių temų, dialogų, gerai pateikta 

gramatika, visa medžiaga įrašyta į 
keturias audiokasetes. Žinoma, nau
dojamės ir knygomis, išleistomis 
mūsų krašte - lietuvių kalbos vado
vėliais, skirtais rusams, vokiečiams, 
anglams, bet jie man nelabai patinka
- pasenę tekstai (pavyzdžiui, skaiti
niuose yra likę tokių pasakymų kaip 
"komjaunimo susirinkimas“, "bend
rabučio tarybos posėdis“ ir panašiai
- gal kai kurie ir reikalingi, kad gali
ma būtų suprasti mūsų netolimą 
praeitį), nėra nei istorinių, nei geo
grafinių, nei politinių žinių apie Lie
tuvą. O mano minėtame vadovėlyje 
gražiai parašyta ir apie kunigaikš
čius Vytautą, Gediminą, apie Tra
kus, pasakojamos Vilniaus įkūrimo 
ir kitos legendos.

Dr. L. Skūpas įtrauktas į Rytų 
kalbų instituto 200-ųjų metinių jubi
liejinę komisiją, nors, pasak jo, ka
žin ar bedirbs Paryžiuje, kai ten 
vyks pagrindinės iškilmės. Šios su
kakties proga bus išleista patarlių 
knyga tų tautų, kurioms atstovauja
ma institute, - po 5-6 patarles kiek
viena kalba ir prancūziškai. Dr. L. 
Skūpas parinko tam leidiniui lietu
vių patarles, jų atitikmenis prancū
ziškai. Taip pat bus rengiamas kino 
festivalis visų tų valstybių, kurių 
kalbos ten dėstomos. Bus rodoma 
po penkis jų dokumentinius ir tiek 
pat vaidybinių filmų.

- Pasitarėme su ambasadoriumi 
Osvaldu Balakausku ir parašėme 
Lietuvos kino studijai apie tai. Ji pa
siūlė sąrašą filmų, jie įtraukti į jubi
liejinio kino festivalio programą. 
Bus daromi titrai prancūzų kalba, 
nes filmus demonstruos originalo 
kalba,- pasakojo dr. L. Skūpas. - Be 
to, kiekvienos tautos, kurios kalbos 
mokoma Rytų kalbų institute, dėsty
tojai turi pristatyti savo nacionalines 
virtuves, organizuoti savotišką tau
tinę vakaronę. Jau turėjome progų 
paragauti marokiečių, filipiniečių ir 
kitų kraštų valgių. Man bus neleng
va, nes esu vienintelis dėstytojas 
lietuvis, o, pavyzdžiui, rusų ar arabų 
kalbų didelės katedros, nemažai 
dėstytojų. Tikiuosi, kad lietuvišką 
vaišių stalą paruošti padės lietuvių 
bendruomenės Prancūzijoje šeimi
ninkės.

Dr. L. Skūpas Paryžiuje taip pat 
naudojasi proga pakelti savo kvalifi
kaciją porą kartų per savaitę eina į 
užsiėmimus prancūzų kalbos foneti
kos institute, kartą per savaitę lan
kosi Sorbonos universitete, kur to
bulina savo provansalų kalbos (ji 
yra retų kalbų sąraše) mokėjimą. 
Kitame numeryje papasakosime 
apie dr. L. Skūpo apsilankymus Pro
vanse - Pietų Prancūzijos provinci
joje, apie Lietuvos draugus tame 
krašte, apie tai, kokios draugijos 
Prancūzijoje rūpinasi ryšiais su Lie
tuva, apie lietuvių bendruomenės 
gyvenimą.

ELR

Zenonas Bulgakovas visą laiką 
gyveno Alytuje. Jau 25 savo gyveni
mo metus yra paskyręs meninei foto
grafijai. Jis nenulstantis gimtojo mies
to metraštininkas, neabejingas ekolo
gijai, turintis subtilų humoro jausmą. 
Pastaraisiais metais Zenonas Bulgako
vas ypač daug dirba kurdamas foto
montažus. Dvi serijos "Elegijos“ ir 
"Parafrazės“ garsina menininką visa
me pasaulyje. Kai kurios šių serijų 
nuotraukos vien 1993-aisiais pabuvo
jo parodose Japonijoje, Portugalijoje, 
Prancūzijoje, Vengrijoje, kur susi
laukė didelės sėkmės. Gausi fotografo 
medalių kolekcija pasipildė naujais 
apdovanojimais: trečiuoju laureato 
medaliu iš tarptautinio salono Toki
juje, FIAP (Tarptautinė fotografijos 
meno federacija) bronzos medaliu iš 
10-ojo tarptautinio salono Orleane bei 
FIAP bronzos medaliu iš tarptautinio 
salono Morastel mieste.

"Europos lietuvio“ skaitytojams 
ponas Zenonas skiria nuotrauką Nr. 9 
iš garsiosios serijos "Elegijos“.

Laima Stankevičiūtė
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Švenčia ir karalius, ir vargeta - 
tik kiekvienas savaip

Jau trečia savaitė pasaulis gyvena 
įžengęs į žydrojo šuns metus. Didieji 
miestai po truputį nusiima kalėdines 
puošmenas, tvarkosi, Vilniuje pirmą 
kartą surengta atsisveikinimo su eglu
te šventė. Negailestinga statistika iš
vardijo naujametinės nakties nuosto
lius ir tragedijas, laikraštininkai spėjo 
pasišaipyti iš ’’girtuoklių, kūliais besi
vartančių aplink Vilniaus Rotušės 
aikštės eglutę,“ bei ’’įvairaus plauko 
jogų, ant sudužusių butelių šukių atli
kinėjusių pratimus“.

Turbūt ir užsieniečiai nesitikėjo čia 
daugiau linksmybių, todėl naujameti
nę naktį dauguma Vilniaus viešbučių 
buvo tušti. ’’Lietuvos“ viešbutis, turin
tis 330 kambarių, apgyvendino tik 40 
iš jų, "Astorijoje“ buvo užimti 3 kam
bariai iš 37, viešbutyje ’’Skrydis“ Nau
juosius sutiko 8 aerouoste dirbantys 
suomiai. Gedimino prospekte esanti 
’’Neringa“ nelaukė svečių nei gruo
džio 31-ąją, nei sausio 1-ąją - viešbu
čio darbuotojai nedirbo.

Turistinės firmos siūlė ir patiems 
lietuvaičiais pasižvalgyti po pasaulį: 
naujametinė naktis Paryžiuje, Prahoje, 
Romoje - tik turėk pinigų! Nutariau tai 
padaryti savarankiškai, pradžiai - po 
Lenkiją. Nei neoninių reklamų švie
sos, nei prabangių vitrinų spindesys 
negalėjo išblaškyti pilkos ir niūrios 
Varšuvos įspūdžio. Čia kiekviename 
žingsnyje reikia už viską mokėti (tua
letas, rankų plovimas etc.), stoties ra
jone kabo žeminantys rusiški užrašai 
’’pigiausios nakvynės“ arba ’’pigiausi 
džinsai urmu“, dažnai sutinki tautie
čius arba NVS piliečius su triskart už 
žmogų didesniais krepšiais... Sostinės 
ubagai, dažniausiai rumunai, čigonai, 
pajutę šventes, suaktyvėjo - jų sutiksi 
visur. Varšuvos gatvėse dažnas vaiz
das - jaunas žmogus su lentele po kak
lu ’’sergu AIDS, padėkite“. Nors par
duotuvės užverstos įvairiausiomis pre
kėmis, gatvėse gausu prekeivių, ku
riuos šiokiadieniais pareigūnai be gai
lesčio vaiko, tik per šventes paliko 
juos ramybėje. Gal taip lengviau pa
tiems lenkams, nes ne kiekvienas iš
gali parduotuvėje nupirkti naujameti
nę dovaną. Vidutinis uždarbis Lenki
joje dabar yra 5 mln. zlotų (tikra valiu
ta - 250 USD). Gražios daniškos eglu

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 35% metinių palūkanų 
už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal 
nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indė
lių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
garantuoja

Lietuvos įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir par
duodant nekilnojamąjj turtą Lietu
voje ir užsienyje. • Vykdome testa
mentų nurodymus bei tvarkome pali
kimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius. 
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.

tės kainavo nuo kelių šimtų tūkstančių 
iki kelių milijonų zlotų. Kukliausias 
Kūčių ir Kalėdų stalas 3-4 asmenų 
šeimai Lenkijoje kainavo apie 100 
USD, o naujametinis stalas dar bran
giau. Bet lankytojų netrūko ir praban
giausiame Varšuvos viešbutyje ’’Bris
tol“, kur už naujametinę puotą, nak
vynę ir pirmuosius pusryčius 1994-ai- 
siais pora turėjo sumokėti 11,5 mln. 
zlotų (apie 600 USD). Turtingi lenkai 
mielai sutinka Naujuosius toli nuo tė
vynės. Norinčių pasilinksminti Kana
rų salose atsirado tiek daug, jog kelio- 
nių organizatoriai pristigo bilietų. 
Anksčiau lenkai mėgdavo Naujuosius 
sutikti kalnuose - Zakopanėje. Dabar 
ten taip brangu, jog labiau apsimoka 
vykti į Čekiją, Slovakiją, Austriją. 
Pernai daug lenkų šventėms buvo at
važiavę į Druskininkus, Palangą, o 
šiemet norinčių beveik nebebuvo.

Nesužavėta Lenkijos sostine nu
sprendžiau traukti toliau - į Krokuvą. 
Iš Varšuvos - pasaulio turgaus - pate
kau į jaukų seną miestą, savo grožiu 
nenusileidžiantį kitiems Europos 
miestams. Apsistoti viliojančiai kvietė 
viešbučių reklamos. Bet greitai teko 
nusivilti, nes naujametinei nakčiai nė 
vienas viešbutis miesto centre negalė
jo priglausti - visi kambariai jau seno
kai buvo užsakyti. Su viltim perėjau 
net penkių žvaigždučių ištaigingus 
viešbučius: ten pasitikdavo besišyp
santi administratorė, pasiūlydavo vie
nintelį likusį variantą - apartamentus, 
maloniai ir aiškiai ištardavo kainą - 
2,5 milijono (per 100 USD). Turėda
ma kišenėje kelis milijonus (deja, ne 
dolerių, o zlotų), negalėjau sau šito 
leisti. Su savo menkomis geogra
finėmis žiniomis apie Krokuvą ne
siryžau ieškoti pigios nakvynės jauni
mo namuose. Pagaliau pavyko įsikurti 
kukliame viešbutyje pretenzingu pa
vadinimu ’’Royal“.

Šventinė nuotaika jautėsi visame 
senamiestyje, į kurį patekau pro vidur
amžiškus vartus. Kelias nuo Barbaka- 
no į pagrindinę Turgaus aikštę, kurio
je turėjo vykti Naujametinė fiesta, ve
dė vingiuotomis gatvelėmis, papuoš
tomis eglių šakų girliandomis ir švie
selėmis, akį traukė skoningos ir origi
nalios vitrinos, aplink lenkiškai, ang

liškai, vokiškai, prancūziškai, lietuviš
kai šurmuliavo margaspalvė publika, 
daugelis vedėsi keturkojus draugus - 
galbūt tai simboliška šuns metais. 
Aikštėje, ant pakylos, vyko šventinis 
koncertas, šalia žaižaravo eglutė, kiek 
toliau - jaukiai apšviestas Betliejus su 
medinėmis Marijos, Juozapo, kūdikė
lio Jėzaus ir Trijų Karalių figūromis. 
Šalia spietėsi persirengėliai - angelas, 
velnias, princesė, juokdarys. Jie dar 
linksmins publiką ir kitais vakarais po 
Naujųjų sutikimo. Netoliese aikštėje 
stovėjo didžiulės vyno statinės, tiesa, 
dekoratyvinės, ir stilizuoti prekystaliai 
- lyg ėdžios, lyg šiaip pastogės. Čia 
buvo galima užkąsti lenkiškų valgių, 
paskanauti karšto vyno.

Marijonų bažnyčios bokšte trimiti
ninkas sugrojo tradicinę liūdną melo
diją, nuskambėjo varpai - vidurnaktis! 
Saliutai, linksmybės, šampanas - kaip 
ir pridera Naujųjų metų naktį. Nebu
vau nė viename iš daugybės restoranų, 
kuriuose vyko naujametinės puotos, 
bet, esu tikra, pagrindinė atrakcija bu
vo Turgaus aikštėje. Čia sutikti Naujų
jų iš artimiausių pasilinksminimo 
įstaigų subėgo frakuoti ponai ir išsi- 
pusčiusios damos. Kai buvo nebeįma
noma atskirti kur šaudo saliutai, o kur 
šampanas, kai tauraus gėrimo purslai 
tryško iš visų pusių lyg lietus, žmonės 
pradėjo glėbesčiuotis, sveikinti kits 
kitą, linkėti laimės. Atslūgus broliš
kiems jausmams net ir tarp visai nepa
žįstamų žmonių, ištirpus pirmųjų aki
mirkų naujaisiais metais džiugesiui, 
fiesta tęsėsi. Liūdnas girtuoklis vieni
šai šoko su didžiuliu garsiakalbiu, iš 
kurio sklido muzika. Vieni aikštėje 
valsavo, kiti spietėsi apie būgnininkus: 
pagal egzotišką būgnų ritmą poros ju
dėjo lyg kokie zulu gentainiai, šven
čiantys Mėnulio šventę...

Kai paryčiui žmonės pradėjo skirs
tytis, aikštė nebeatrodė tokia švari ir 
šventiška. Nors naktį kartkartėmis ir 
pasirodydavo linksma sanitarų briga
da, kuri šiukšles rinkdavo šokdama - 
ir jiems juk šventė - šukių, atliekų, at
rodė, liks iki kitos nakties. Bet jau 
ankstų rytą jaukus, švarus ir savas 
miestas laukė žmonių - svetingai atsi
vėrė gausių užeigų durys, vis dar 
šventiškai žibėjo eglutė, Marijonų 
bažnyčios bokšto trimitininkas toliau 
skelbė Naujųjų metų valandas... Aikš
tėje pasirodė persirengėliai su savo 
vaidinimu, kviesdami visus atvykti į 
labdaringą koncertą, skirtą padėti be
globiams vaikams. Jauni žmonės gat
vėse rinko aukas šiam renginiui, nepa
miršdami kiekvienam padėkoti ir 
įteikti po raudoną lipduką su širdute. 
Gyvenimas pamažu įsisiūbavo ir įga
vęs naują ritmą pajudėjo 1995-ųjų link.

Erika Umbrasaitė

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.
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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

LONDONE
Pagrindinis 76-asis Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas, rengiamas Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos, įvyks 1994 metų vasario 19 d. 18.30 vai. 
Bishopsgate Instituto koncertų salėje (Bishopsgate, 
City of London).
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Pavasarinis Didžiosios Britanijos 
lietuvių Sąskrydis Sodyboje
Tradicinis ’’Pavasario lietuvių Sąskrydis“ 

Lietuvių Sodyboje įvyks 
1994 metų gegužės 28-29 dienomis.
Visas D. Britanijos lietuviškas kolonijas 

kviečiame pradėti ruoštis šiam sąskrydžiui.
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’’Ginklo“ draugystė
’’Ginklo“ draugystė tvirtai susiejo 

25 metų Trakų rajono gyventoją lietu
vį Rišardą Ž. ir 33 metų kaliningra
dietį rusą Vasilijų V. Jie abu pateko į 
lenkų policijos rankas ir laikinai areš
tuoti iki balandžio 3 d., pranešė 
ELTA. Važiuodami traukiniu Kalinin- 
gradas-Elblongas sausio 3 d. jie už
puolė du keleivius, vykstančius į Len
kiją. Reikalaudamas išpirkos, trakiškis 
buteliu trenkė vienam iš užpultųjų per 
galvą ir sunkiai sužeidė.

Tačiau savo ketinimų užpuolikai 
įgyvendinti nesuspėjo. Elblongo gele
žinkelio stotyje juos sulaikė policija. 
Apie tai Lietuvos generalinį konsulą 
Varšuvoje Šarūną Adomavičių infor
mavo Elblongo policijos komisaras 
Janas Mieczkowskis.*’

Vykstantiems per Kaliningradą į 
Lenkiją reikia priminti, jog tai vienas 
iš pavojingiausių maršrutų, rašo Eltos 
korespondentas Varšuvoje. Išpirkos 
reikalavimas čia, pasak lenkų polici
ninkų, tapo kasdieniniu reiškiniu. Ir ne 
tik traukiniuose. Praėjusių metų pabai
goje kelyje netoli Elblongo buvo su
laikytas autobusas su Lietuvos ir Lat
vijos šachmatininkais grįžtančiais iš 
Olandijos. Nusikaltėliai atėmė iš jų 
visus pinigus.

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

rinkose nuo 1994 m. sausio 14 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:
Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.8636 
Australijos doleriai 2.6963
Austrijos šilingai 0.3198
100 Baltarusijos rublių 0.0592
Belgijos frankai 0.1076
Čekijos kronos 0.1299
Danijos kronos 0.5801
ECU 4.3620
Estijos kronos 0.2806
Ispanijos pesetos 0.0272
100 Italijos lirų 0.2312
Japonijos jenos 0.0347
JAV doleriai 3.9040
Kanados doleriai 2.9524
Kirgizijos somai 0.4338
Kazachijos tengės 0.5191

Latvijos latai 6.5835
100 Lenkijos zlotų 0.0181
Moldovos lėjos 1.0696
Norvegijos kronos 0.5204
Olandijos guldenai 2.0071
Prancūzijos frankai 0.6515
100 Rusijos rublių 0.2879
SDR 5.3553
Singapūro doleriai 2.4316
Suomijos markės 0.6832
Švedijos kronos 0.4779
Šveicarijos frankai 2.6749
100 Ukrainos karbovancų 0.0106 
Vengrijos forintai 0.0388
Vokietijos markės 2.2476

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

’’Lietuvos aidas“ išspausdino pranešimą, kad Joniškyje išaiškinta litų 
padirbinėtojų grupė. Joje - penki žmonės: nuo 13 iki 23 metų. Suimtas 
kol kas tik vyriausiasis - 23 metų M. S. Grupės nepilnamečiai nariai dar 
laisvėje. Pernai nuo spalio mėnesio jie padirbinėjo 1, 2 ir 5 litų monetas. 
Padirbtieji litai labai panašūs į tikrus, bet skiriasi svoris ir skambesys. Be 
to, joniškiečių litai lankstosi. Kiek išleista į apyvartą tokių pinigų, kol 
kas dar sunku pasakyti.

’’Paprasta akimi žiūrint nelabai atskirsi nuo tikrų, - pasakė Joniškio 
policijos'komisariato tardymo poskyrio viršininkas Algirdas Rama- 
šauskas. - Vyriausybė tokius pinigus išleido, kad net vaikai gali pa
dirbti.“
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PADIDINTA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

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

Didžiojoje Britanijoje - £40.
Vokietijoje - 100 DM.
JAV - $60.
Lietuvoje - 200 Lt. Visur kitur - £40 .
Iš Vilniaus į užsienį "Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.

AUKOS SPAUDAI
Anglijos Lietuvių Klubas 
Chichagoje - $50.
R. Schickedanz - DM15
J. Mazeiva - DM50.
I. Joerg - DM50.
S. Žilinskas - £2.
P. Žukas - £5.
A. Penkaitis - £9.
A. Dziuve - £10.
M. Lisinskienė - 80 Lt.

UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

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 - sausio 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje - sausio 16 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - sausio 23 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - vasario 6 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - vasario 13 d., 

11.15 vai., Židinyje. Pamaldos 
VASARIO 16 DIENOS proga už 
LIETUVĄ.

LONDONE
Užgavėnių blynu
VAKARAS LONDONE

Šeštadienį, vasario 20 dieną, Lon
dono Sporto ir socialinio klubo pa
talpose, 3H5A Victoria Park Road, 
London E9, įvyks tradicinis ”Užgavė- 
nių blynų vakaras“.Visi londoniečiai 
kviečiami atsilankyti ir savame klube 
praleisti laiką savųjų tarpe.

Įėjimas veltui. Pradžia - 20 vai. 
(8 vai. vakaro).

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556 

Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos ne
reikalingos. Turintiems 
Travel Document arba Cer
tificate of Identity vizos iš
duodamos: pirmadieniais ir 
penktadieniais nuo 10 iki
13 vai., trečiadieniais nuo
14 iki 17 vai.

PAIEŠKA
Ieškau mamos brolio PUN- 

DŽIO ALFONSO, gim. 1928 m. 
Švenčionių valsčiuje, Kalveliškių 
km., karo metais emigravusio į 
Ameriką.

Ką nors žinančius apie Pundį 
Alfonsą, labai prašau pranešti ad
resu:

Laima Vainorienė,
Architektų 109-27, 
2049 Vilnius, 
Lietuva.

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

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PAMALDOS

Sekmadienį, vasario 20 dieną, 
Londono Švento Kazimiero Švento
vėje, 21 The Oval, Hackney Road, 
London E2, bus iškilmingos pamal
dos paminėti Lietuvos Nepriklau
somybės 76-osk>ms sukaktuvėms.

Pamaldos prasidės 11 valandą.
Parapijos klebonas ir taryba kvie

čia visus Londono ir jo plačiųjų apy
linkių lietuvius dalyvauti pamaldose.

PIRMOSIOS LIETUVOS 
LIETUVAIČIU VESTUVĖS

Kęstutis Bytautas, gimęs Tauragė
je, ir Lina Naskauskaitė, gimusi Uk
mergėje, prieš atvykdami į Britanijos 
sostinę gyveno Vilniuje. Jau kuris lai
kas jie įsikūrę Londono rytinėje dalyje.

Jų sutuoktuvės įvyko sausio 8 
dieną Londono lietuvių parapijos 
Švento Kazimiero Šventovėje.

Jungtuvių apeigas ir palaiminimą 
atliko parapijos klebonas Jonas Sake- 
vičius MIC. Jungtuvių apeigoms var
gonavo ir giedojo muzikas Edmundas 
Dapkus iš Lietuvos.

Svečių buvo daugiau negu 20 as
menų. Taigi šios jungtuvės-sutuoktu- 
vės Švento Kazimiero Šventovėje yra 
pirmosios - istorinės, nes abu jaunieji 
kilę iš dabartinės Nepriklausomos 
Lietuvos.

Londono lietuviškosios Švento 
Kazimiero parapijos nariai sveikina 
jaunuosius ir jiems linki kuo gražiau
sio gyvenimo jaunos šeimos kelyje.

Stasys Kasparas

MANČESTERYJE
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
Šiaurės vakarų Anglijos lietuviai 

po daugelio metų išeivijoje vis dar 
stengiasi išlaikyti savo senas tradici
jas. Taip įvyko ir 1993-ųjų gruodžio 
paskutinę dieną. Nepaisant labai 
blogo oro ir rimtų susisiekimo prob
lemų nedidelis tautiečių būrelis susi
rinko Mančesterio lietuvių Klube su
tikti Naujųjų metų.

Prieš išmušant vidurnakčio valan
dą Boltono lietuviams ir Klubui atsto
vaudamas trumpa kalba vakaro daly
vius pasveikino H. Vaineikis, pasaky
damas ir anekdotą. Gražų ir širdingą 

1994 M. KALENDORIUS
Atsiprašome ”EL“ skaitytojų, kad nesuspėjome paruošti ir 

atspausdinti 1994 m. kalendoriaus.
Tiems ”EL“ skaitytojams, kurie už kalendorių jau yra įmokėję - 

užskaitysime už 1995 m. kalendorių.

RENGINIAI MANČESTERYJE

Ramovėnų susirinkimas
LKV S-gos "Ramovės“ Mančesteryje skyrius sausio 22 d., šeštadienį, 6 

vai. vakare šaukia visuotinį metinį susirinkimą, kuriame Valdyba bei 
Revizijos komisija padarys pranešimus, bus nagrinėjami skyriaus reikalai ir 
renkama nauja Valdyba 1994 metams.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

1994 m. vasario 12 d. DBLS Nottingham© skyrius ruošia 
vidurinei Anglijai 76-ųjų metų Nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties paminėjimą, kuris įvyks visiems žinomoje 
Ukrainiečių klubo salėje, 30 Bentinck Road, Nottingham.

Pradžia 18.30 vai.
Programos meninę dalį atliks iš Lietuvos atykusi muzikinė 

grupė "AINIAI“.
Visus kviečiame atsilankyti.

Nottinghamo DBLS skyriaus valdyba
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žodi taip pat tarė ramovėnų 
pirmininkas V. Bernatavičius.

Dvyliktą valandą išmušus buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Apsikabinę 
ir pasibučiavę, vakaro dalyviai palin
kėjo viens kitam daug laimės, geros 
sveikatos ir sėkmės Naujaisiais Me
tais.

Vėl atsisėdus prie įvairiu ir skaniu 
maistu apkrautų stalų buvo vaišintas! 
ir dainuota iki vėlaus ryto.

"Europos lietuvio“ skaitytojams ir 
visiems kitiems tautiečiams, kuriame 
pasaulio kampelyje jie bebūtų, Man
česterio ir Boltono lietuviai linki lai
mės, sėkmės darbuose ir geros sveika
tos visus 1994 metus!

BRADFORDE
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Vyties klubo valdyba vasario 6 d., 
sekmadienį, 2.30 vai. p.p. šaukia meti
nį narių susirinkimą, kuriame Valdy
ba ir Revizijos komisija padarys pra
nešimus, bus nagrinėjami klubo rei
kalai ir renkama Valdyba bei Revi
zijos komisija 1994 metams.

Kvorumui minėtą valandą nesusi
rinkus, susirinkimas bus atidėtas vie
nai valandai, o po to įvyks neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.

Klubo valdyba

BOLTONE

MIRĖ ELMA 
GABRILAVIČIENĖ

Prieš pat Kalėdas, gruodžio 20 
d., visai netikėtai mirė Elma Irma 
Gabrilavičienė-Grosaitė, sulaukusi 
65 metų amžiaus. Ji paliko dvi 
vedusias dukteris su šeimomis.

Elma buvo susipratusi tautietė, 
dalyvavo Boltono lietuvių susirinki
muose ir pobūviuose. Į paskutinę 
kelionę velionę palydėjo gražus jos 
giminaičių ir vietinių tautiečių būre
lis. Ji palaidota gruodžio 29 d. Hea- 
tono kapinėse, savo vyro Prano ka
pe, kuris mirė 1986 metais. Visas 
religines apeigas atliko kan. V. Ka- 
maitis, kuris taip pat dalyvavo laido
tuvių šermenyse.

Tebūna Tau, Elma, lengva sveti
moji žemelė!

H. V.

PASAULYJE
Ar bus šie metai 

sėkmingesni?
1993 metus pasaulis sutiko gana 

optimistiškai, daug vilčių buvo deda
ma į Jungtinių Tautų Organizaciją, 
kad ji pajėgsianti išspręsti bet kokius 
ginčus be karų ir be kitokių didesnių 
sukrėtimų. Deja, metai baigėsi su dar 
didesniu tos organizacijos nepajėgu
mo įrodymu. Jai nepavyko sutaikyti 
gyventojų Bosnijoje, Somalyje, Ango
loje ir kitur. O šalpos teikimą sutrukdė 
ne tik kariški veiksmai, bet ir JTO iš
tekliai, kurie išsibaigė, o vyriausybės 
labai nenoriai daro savo įmokėjimus. 
Sakoma, kad JTO išleidžia perdaug 
pinigų administracijai, mažai palieka 
šalpai. Žinoma, kad JTO veiklos sėk
mė priklauso nuo tą organizaciją su
darančių valstybių pajėgumo ir noro 
ją remti, bet šitai labai šlubuoja. Ame
rika dar vis neatsipeikėjo po naujo 
prezidento išrinkimo. Prezidento Clin- 
tono administracija blaškosi ir dažnai 
keičia savo kryptį, neturėdama užsie
nio reikaluose užtenkamai patyrimo. 
Prezidento prestižas pastaruoju laiku 
smarkiai krito dėl skleidžiamų gandų 
apie jo santykius su moterimis ir dėl 
nešvarių biznio transakcijų. Europie
čiams nelabai sekėsi susivienijimas. 
Bet ir šie metai nežada pagerėjimo, 
nes Europos Sąjungoje pirmininkavi
mą nuo Naujųjų metų perėmė šlubuo
janti Graikijos vyriausybė. Ji tebesi
ginčija su kitomis Europos šalimis dėl 
Makedonijos valstybės pripažinimo, 
nes tokį pat vardą turi viena Graikijos 
provincija. Antrąjį šių metų pusmetį 
pirmininkavimą perims Vokietija, ku
rios vyriausybė jau ruošiasi rinki
mams ir vargiai pajėgs veikti kaip 
tvirta Europos Sąjungos vadovybė.

Islamas plinta
Normaliose sąlygose musulmonai 

gerai sugyvena kaip su krikščionimis, 
taip ir su kitų religijų atstovais. Bet 
viena jų šaka - fundamentalistai - 
laikosi griežtų įstatymų ir yra labai 
karingi. Vienas tokių pavyzdžių yra 
britų rašytojo Salmon Rushdie pas
merkimas mirties bausmei už neva is
lamo religijos įžeidimą vienoje jo 
knygoje. Rašytojas ir dabar slapstosi 
nuo žudikų iš Irano. Fundamentalistai 
žiauriai pasirodė Egipte ir Alžyre per 
užsieniečių turistų žudynes. Bet gal 
daugiausia į viešumą išėjo įvykiai Su
dane, kur fundamentalistų įtakai pasi
davusi vyriausybė kovoja su krikščio
nių sukilėliais pietų Sudane. Praneša
ma, kad vyriausybė vykdo terorą prieš 
krikščionis kankinimais, žudynėmis ir 
nukryžiavimais. Tuos įvykius dar dau
giau iškėlė į viešumą anglikonų baž
nyčios galva, Canterburio arkivysku
pas dr. Carey. Besilankydamas Suda
ne jis susitiko tik su krikščionimis su
kilėlių rankose esančioje Sudano daly
je ir atsisakė vykti į sostinę Khartou- 
mą, nes bijojo, kad turės laikytis vy
riausybės nurodymų, kur lankytis ir su 
kuo kalbėti. Sudano vyriausybė "atsi
lygindama“ įsakė britų ambasadoriui 
išsikraustyti iš krašto, nors jis nieko 
dėtas.

Vėl ginčai dėl Kašmiro
Kada kūrėsi Indijos ir Pakistano 

nepriklausomos valstybės, Kašmi- 
ras buvo dideliu ginčo objektu tarp 
jų. Bet pagaliau sutarė jį pasidalinti 
ir buvo ramu. Nelauktai vėl iškilo 
ginčai dėl Kašmiro, bet abiejų vals
tybių delegatai pripažino, kad jie 
lengvai tuos ginčus išspręs. Visai 
nelauktai į šį reikalą įsikišo Kinija. 
Ji bijo, kad Kašmiras nepasidarytų 
nepriklausoma valstybe, ko, sako
ma, siekia visi Kašmiro gyventojai. 
Kinija bijanti, kad nepriklausomas 
Kašmiras gali tapti Amerikos sate
litu Kinijos pasienyje. Nors dabar 
nei Indija, nei Pakistanas nori ne
priklausomybės Kašmirui, Kinija 
mano, kad pamažu Amerika privers 
tas dvi valstybes teikti Kašmirui 
daugiau laisvės. Kinija bijanti ir is
lamo fundamentalistų įsitvirtinimo 
savo pašonėje.
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