
A. Brazauskas: Lietuva žengė svarbų žingsnį 
kelyje į saugumą ir stabilumą

Olimpiečių palydos

Prezidentas Algirdas Brazauskas 
spaudos konferencijoje Vilniuje pa
reiškė įsitikinimą, kad Briuselyje pasi
rašyti dokumentai, kuriais Lietuva 
patvirtino savo dalyvavimą programo
je "Partnerystė vardan taikos“, padi
dins Lietuvos saugumą, padės ilgai
niui priartėti prie NATO gynybinių 
sistemų, pranešė ELTA. Esu tikras, 
sakė Prezidentas, jog, įgyvendinant 
programą, įvyks teigiamų poslinkių ir 
pačioje Lietuvos kariuomenėje: ji pri
valės būti profesionaliai parengta, o 
ginkluotė pritaikyta prie NATO stan
dartų.

Bet programos įgyvendinimas 
didele dalimi, A. Brazausko nuomone, 
priklausys nuo to, kiek leis mūsų ša
lies ekonomikos potencialas, kiek pa
rodysime entuziazmo ir sugebėjimų. 
Todėl Prezidentas pasakė, kad Už
sienio reikalų ministerija ir atitinka
mos diplomatinės tarnybos padarys 
viską, kad dar šiemet būtų pasirašyta 
laisvos prekybos sutartis su Europos 
Sąjunga, taip pat, kad Lietuva taptų 
jos asocijuota nare. Tai būtų vienas 
svarbiausių šiuo metu žingsnių artė
jant prie Vakarų Europos ekonominių 
ir karinių struktūrų.

Dalyvavimas programoje "Partne
rystė vardan taikos“, pasakė A. Bra
zauskas, atsieis nepigiai. Šiandien iš 
esmės neįmanoma suskaičiuoti, kiek 
tai kainuos. Tačiau ir kitos valstybės, 
pareiškusios norą pasirašyti šį doku
mentą bei išgyvenančios tokius pa
čius, kaip ir Lietuva, ekonominius 
sunkumus, dalį savo biudžetų pasiry- 
žusios tam paaukoti. Visos jos puikiai 
supranta, jog taika, stabilumas ir ra
mybė veltui neateina. Tačiau Prezi
dentas užtikrino, jog dėl to nebus ma
žinamos lėšos kultūros, švietimo, 
mokslo bei kitoms sritims.

Suprantama, kalbėjo A. Brazaus
kas, "Partnerystė vardan taikos“ abso
liučių saugumo garantijų neduoda, bet 
sutarties dokumentuose užfiksuoti 
tokie svarbūs momentai, kaip padėti 
išplėtoti pajėgas, kad jos sugebėtų 
geriau veikti kartu su Šiaurės Atlanto 
aljanso narių ginkluotosiomis pajėgo
mis. Juose numatyta plėtoti dokumen
tą pasirašiusių šalių ryšius su NATO, 
siekiant bendro planavimo ir dalyvau-

Šią savaitę Lietuvoje viešėjo 
NATO delegacija, joje - Danijos ir 
Vokietijos nuolatiniai atstovai NATO 
O. Bieringas (Ole Bierring) ir H. fon 
Richthofenas (Herrman von Richtho
fen), juos lydėjo grupė Jungtinių gink
luotųjų pajėgų Europoje štabo aukštų
jų karininkų.

Delegacija susitiko su darbo grupe 
Lietuvos dalyvavimo "Partnerystė 
vardan taikos“ programai parengti.

Danijos ambasadoje surengtoje 
spaudos konferencijoje delegacijos 
vadovas O. Bieringas sakė, kad pro
grama "Partnerystė vardan taikos“ 
numato galimybę konsultuotis su 
NATO, jei šalies nepriklausomybei ir 
saugumui grėstų pavojus. Anot jo, šia 
teise reikia naudotis atsakingai, valsty
bės kreipimasis į NATO dėl konsulta
cijų būtų rimtas signalas pasauliui, jog 
kažkas yra ne taip.

Lietuva turės paruošti pristatomąją 
programą ir pareikšti konkrečius 
pageidavimus projekte "Partnerystė 
vardan taikos“. Kaip sakė spaudos 
konferencijoje užsienio reikalų minist
ro pavaduotojas A. Januška, Lietuvos 
interesas - tapti pilnateise NATO nare. 
Jis tikisi, kad pristatymo dokumentas 
padedant NATO ekspertams bus pa
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jant bendrose pratybose. Šių bei kitų 
priemonių visuma ir sudaro sąlygas 
padidinti šių šalių saugumą. Partne
rystė, pažymėjo A. Brazauskas, - tai 
tam tikra profilaktika prieš agresijos 
pavojų, būdas prevencinėmis priemo
nėmis išvengti konfliktų. O tai visada, 
taip pat ir šiuo metu, buvo ir tebėra 
svarbus saugumo ir stabilumo veiks
nys.

Programos vykdymo laikas nėra 
apibrėžtas, matyt, kiekviena šalis tai 
darys pagal savo galimybes, suderinu
si jas su Vakarų saugumo sistemomis.

Opozicijos Seime vadovas Vytau
tas Landsbergis spaudos konferencijo
je komentuodamas Briuselyje pasira
šytą sutartį "Partnerystė vardan tai
kos“, pavadino šį dokumentą šablonu 
visoms valstybėms, pareiškusioms 
norą stoti į NATO, pranešė ELTA. 
Tai nėra specialiai Lietuvai parengtas 
susitarimas, pabrėžė j is.

V. Landsbergio nuomone, dabar 
svarbu, kaip susitarimas bus realizuo
jamas. Opozicijos vadovas mano, kad 
remiantis šiuo dokumentu, reikėtų 
atskirų susitarimų tarp NATO ir Lie
tuvos. Lietuva, remdamasi susitarimu, 

NATO ekspertai lankėsi Vilniuje
ruoštas per keletą mėnesių, o konkreti 
programa sudaryta vėliau.

Šią savaitę spaudoje buvo paskelb
tas Lietuvos kariuomenės generalinio 
štabo viršininko pulkininko S. Knezio 
interviu BNS, kuriame jis sakė, kad 
dar neapsispręsta, kiek ir kokios gink
luotės bei gynybos sistemos Lietuvai 
reikia. Kaip žinoma, Lietuvoje naudo
jami sovietų gamybos "Kalašnikov“ 
automatai gali šaudyti ir to paties kali
bro NATO šalių šoviniais. Kai dėl 
kitos ginkluotės, tai Lietuvoje greičiau 
derėtų kalbėti ne apie jos pakeitimą, o 
tiesiog įsigijimą. Lietuvos kariuomenė 
neturi ir neplanuoja turėti tankų, tačiau 
jau turi apie 30 šarvuočių. Karinės oro 
pajėgos turi 24 senus AN-2 ("kukurū- 
zininkus“), 4 reaktyvinius mokomuo
sius lėktuvus L-39 ir 2 transportinius 
L-410 bei 3 sraigtasparnius Ml-8. Ka
rinėje jūrų flotilėje yra 2 fregatos, 1 
hidrografinis laivas ir 4 kranto apsau
gos kateriai.

Vis dėlto, NATO ekspertų nuomo
ne, standartizavimą derėtų pradėti ne 
nuo ginkluotės, o nuo ryšio sistemų. 
Lietuvos krašto apsaugos pareigūnai 
pripažįsta, kad dabar naudoja daugiau 
kaip dešimt skirtingų ryšio sistemų ir 
jų modernizavimas bei suvienodini

galėtų pakviesti NATO konsultantus, 
o jie vietoje įvertintų, kiek Lietuva 
saugi Rusijos politikos atžvilgiu.

Opozicijos vadovas priekaištavo 
A. Brazauskui už jo kalbas Briuselyje. 
Jose, pasak V. Landsbergio, buvo 
pabrėžiama Lietuvos pozicija apie 
ėjimą į NATO kartu su Rusija. Tai 
primena ir Rusijos užsienio reikalų 
ministro A. Kozyrevo pareiškimą, jog 
"Partnerystė vardan taikos“ yra Ru
sijos, o ne JAV idėja.

Padėtis Rusijoje, sakė V. Lands
bergis, verčia vis labiau nerimauti. 
Tuo tarpu ir toliau rengiama sutartis 
dėl karinio transporto į Kaliningrado 
sritį. Jeigu ji bus pasirašyta, Lietuva 
bus įjungta į Rusijos ir NVS karinės 
sąveikos sistemą. Te išvengti, V. 
Landsbergio nuomone, galima pasira
šant vienkartinius susitarimus. Tačiau 
Lietuvos valdžia apie tai negalvoja. 
Atvirkščiai, ministro pirmininko A. 
Šleževičiaus vizito į Švediją komuni
kate pažymėta, kad buvo aptartas Ru
sijos karinio tranzito per Lietuvą 
klausimas. Vadinasi, tikimybė ją pasi
rašyti išlieka, pasakė opozicijos va
dovas.

mas su NATO standartais pareikalau
tų didžiulių lėšų, kurių krašto apsauga 
neturi.

Generalinio štabo duomenimis, 
Lietuvos kariuomenėje dabar tarnauja 
apie 6 tūkst. kareivių, valstybės sienos 
apsaugos tarnyboje - apie 4 tūkst., 
SKAT turi apie 10 tūkst. apmokytų 
rezervistų. Karininkų Lietuvos gink
luotosiose pajėgose yra apie 1100. 
Kaip pasakojo Briuselyje kartu su Pre
zidentu buvęs jo atstovas spaudai N. 
Maliukevičius, kai kurių šalių amba
sadoriai NATO, matyt, yra prastai in
formuoti apie padėtį mūsų šalyje - 
antai vienas ambasadorius klausė A. 
Brazausko, ar mes iš viso turime bent 
kokią kariuomenę.

Baltijos šalys pradėjo kurti taikos 
palaikymo batalioną, kuris galėtų da
lyvauti kartu su NATO pajėgomis tai
kos palaikymo misijose. Kiek kainuos 
tokio batalionio išlaikymas Lietuvai, 
dar nežinoma. Užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas A. Januška prane
šė, kad Lietuva tikisi kitų partnerystėje 
dalyvaujančių šalių paramos. Švedijos 
ir Lietuvos premjerų susitikimo metu 
Stokholme Švedija pažadėjo padėti 
Baltijos šalims steigti šį batalioną.

ELI

Vasario 3 dieną Vilniuje "Karoli
nos turo“ viešbutyje įvyko Lietuvos 
olimpiečių palydos į Lilehamerio žie
mos žaidynes. Olimpiadoje Lietuvai 
atstovaus ledo šokių pora M. Drobiaz
ko ir P. Vanagas, slidininkai V. Ven- 
cienė ir R. Panavas, biatlonininkai K. 
Strolienė ir G. Jasinskas.

Prieš oficialias palydėtuves 
olimpiečius priėmė prezidentas A. 
Brazauskas ir premjeras A. Šleževi
čius.

Prezidentas priėmė
Vasario 2 dieną Lietuvos preziden

tas A. Brazauskas Vilniuje priėmė 
Lenkijos prezidento L. Walęsos atsto
vą, kanceliarijos valstybės sekretorių 
A. Zakrzevvskį, užsienio reikalų vice
ministrą I. Byczevvskį, užsienio reika
lų ministerijos Europos departamento 
direktoriaus pavaduotoją S. Mellerį ir 
Lenkijos ambasadorių Lietuvoje J. 
Widackį. Pokalbyje dalyvavo Lietu-

Lietuvos-Prancūzijos asociacijai - 
penki metai

Vilniuje įvyko Lietuvos-Prancūzi
jos asociacijos, įkurtos 1989 m. kovo 
mėnesį, ataskaitinė rinkiminė konfe
rencija. Apie 160 jos delegatų atvyko 
iš 11 asociacijos skyrių įvairiuose 
krašto miestuose bei rajonuose (di
džiausias - Kaune) ir atstovavo maž
daug 700 šios visuomeninės organiza
cijos narių. Konferenciją pradėjo aso
ciacijos prezidentas, Vilniaus univer
siteto rektorius profesorius Rolandas 
Pavilionis Veiklą per penkerius me
tus išsamiai apžvelgė asociacijos vice
prezidentė ir Vilniaus skyriaus va
dovė, Vilniaus universiteto docentė 
daktarė Nijolė Teiberienė.

Jau 40 metų Hiutenfelde lietuvių 
gimnazija

Šį mėnesį sukanka 40 metų, kai 
Vokietijos lietuvių Vasario 16-osios 
gimnazija įsikūrusi Hiutenfelde. Ta 
proga ”EL“ korespondentas Romas 
Šileris pateikė kelis klausimus Vasario 
16-osios gimnazijos direktoriui And
riui Šmitai.

- Dabar Vasario 16 gimnazijoj 
daug mokinių iš Lietuvos, kapelio- 
nauti atvyko jaunas kunigas. Atrodo, 
gimnazija praranda savo paskirtį 
auklėti išeivių vaikus lietuviškoje 
dvasioje...

- Prieš 12 metų, kai pradėjau šioj 
gimnazijoj dirbti, turėjome vos 60 
mokinių. Visi buvo išeivių vaikai. Da
bar turime net 66 išeivių vaikus. Taigi 
liko paskirtis auklėti išeivių vaikus. 
Tik šalia šių 66 išeivių vaikų dar pri
sidėjo 32 Lietuvos vaikai, kuriuos tu
rime greitai išmokyti vokiškai, jaunes
nius ir angliškai, supažindinti su Vo
kietija ir paruošti vokiškai abitūrai. 
Šiems jaunuoliams mūsų gimnazija 
daug duoda, bet ir jie praturtina mūsų 
mokyklą. Išeivijos jaunimas turi gali
mybes visus metus pabendrauti su 
Lietuvos jaunimu ir tokiu būdu ne tik 
geriau išmokti lietuviškai, bet ir dau
giau sužinoti apie Lietuvą. Manau, 
kad ir naujasis kafielionas kun. Anta
nas Tamošiūnas mums daug duos. 
Antra vertus, jis įgis naujos patirties, 
dirbdamas su išeivijos jaunimu.

- Praeityje gimnazijai didelė pini
gų dalis iš Europos Sąjungos, Bon- 
nos, Hesseno krašto, lietuvių išeivių 
rėmėjų ir t. t. buvo skiriama, kad lie
tuvių vaikai nenutautėtų. Tikslas iš 
dalies pasikeitė. Kyla klausimas: ko
kiu tikslu ir iš kur bus kaupiamos lė
šos gimnazijos išlaikymui?

- Europos Bendrija savo paramą 
nubraukė, nurodydama, kad Rytų eu

Pirmieji į Žiemos žaidynių sostinę 
išvyko mūsų slidininkai ir biatloni
ninkai - vasario 4-ąją mikroautobusu 
jie išvažiavo į Rygą, iš kur drauge su 
Latvijos olimpiečiais išskrido į Norve
giją. Mūsų čiuožėjų pora į olimpiadą 
išskris vasario 11 d. kartu su preziden
tu A. Brazausku, kuris stebės iškil
mingą žaidynių pradžią. Planuojami 
jo susitikimai su Norvegijos ir kai 
kurių valstybių, Tarptautinio olimpi
nio komiteto vadovais.

Lenkijos atstovus
vos užsienio reikalų ministras P. Gy
lys ir jo pavaduotojas V. Domarkas. 
Valandą trukusiame pokalbyje aptarti 
dviejų valstybių santykiai ir rengiama 
jų sutartis. Oficialūs asmenys žurnalis
tams atsisakė pranešti išsamių žinių 
apie tą susitikimą, bet manoma, kad 
juo norėta pasiekti pažangos ketverius 
metus trunkančiose šalių derybose dėl 
sutarties. EU

Konferencijos dalyvius pasveikino 
Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje 
Philippe de Suremain. Taip pat daly
vavo ir kalbėjo dar keli svečiai iš 
Prancūzijos ambasados.

Išrinkta Lietuvos-Prancūzijos aso
ciacijos nauja taryba iš 27 žmonių 
(joje ir visų 11 skyrių miestuose bei 
rajonuose pirmininkai), prezidento 
pareigos vėl patikėtos R. Pavilioniui, 
viceprezidentėmis išrinktos vilnietė 
Nijolė Teiberienė ir kaunietė Birutė 
Strakšienė. Tarp asociacijos garbės 
narių - prieškaryje Lietuvoje veikusios 
analogiškos organizacijos kūrėjai E. ir 
S. Bačkiai.

ropiečiai gali grįžti į savo kraštus. Jie 
nėra daugiau pabėgėliai. Hessenas iš 
principo bendrabutį remia toliau, tik 
valstybė taupymo sumetimais priva
čioms institucijoms savo paramą su
mažino. Federacinė valdžia sutinka 
gimnaziją remti toliau, bet ne kaip pa
bėgėlių instituciją. Reikia surasti nau
ją teisinį pagrindą. Iš tikrųjų Vokietija 
neturėtų paramos nutraukti, nes Lietu
va Klaipėdoje išlaiko vokišką mokyk
lą. Būtų gerai, kad abi valstybės ofi
cialiai susitartų išlaikyti viena kitos 
mokyklas. Tai pasiekti mums padeda 
Lietuvos ambasadorius prof. Z. Na- 
mavičius, kuris mūsų rūpesčius labai 
gerai supranta. Tačiau, kaip ir lig šiol, 
taip ir ateityje turėsime rinkti aukų, 
nes vien iš valdžios duodamų lėšų 
neišgyvensim.

- Kaip esu įsitikinęs, nei Tu, nei 
gimnazijos kuratorija nemiega ir pri
taiko mokyklą prie naujai susida
riusių sąlygų. Kas tuo tikslu yra 
konkrečiai įgyvendinta, ką planuo
jate artimiausioje ateityje?

- Esame mokykla išeivių iš Lietu
vos vaikams, ir prie to ir prisitaikėm, 
įvesdami žymiai daugiau vokiečių 
kalbos ir papildomų anglų kalbos pa
mokų mokiniams iš Lietuvos. Šiaip 
visiškai laikomės vokiečių švietimo 
ministerijos nustatytos programos, pa
pildydami ją lituanistiniais dalykais. 
Mes daugiausiai naudos duosime Lie
tuvai ir išeivijai, jeigu gerai išmoky
simi vaikus.

- Kokių prašymų turėtumėt į lietu
vius tėvynėje ir užjos ribų gimnazijos 
labui?

- Kad siųstų mums gerus vaikus, 
juos vėliausiai iki gegužės mėnesio 
užregistruotų ir kad mus toliau taip 
dosnai remtų kaip lig šiol.
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Gintaro Rinkevičiaus orkestrui - 
penkeri metai

Diplomato žvilgsniu

Santykiai su Vatikanu vystosi sklandžiai ir palankiai

Vilniuje Operos ir baleto teatre 
įvyko simfoninės muzikos koncer
tas, skirtas Lietuvos valstybinio sim
foninio orkestro penkerių metų su
kakčiai. Šį kolektyvą įkūrė ir jam 
vadovauja dirigentas Gintaras Rin
kevičius, o orkestro krikštatėviu ga
lima pavadinti tuometinį švietimo 
ministrą Henriką Zabulį.

Jubiliejiniam koncertui orkestras 
pasirinko pamėgto kompozitoriaus 
Gustavo Malerio (Gustav Mahler) 
Aštuntąją simfoniją. Ši didinga, dar

Jaunos šokėjos sėkmė tarptautiniame 
baleto konkurse

Šešiolikmetė Vilniaus baleto mo
kyklos auklėtinė Rūta Jezerskytė 
(dėstytojos J. Švedaj klasė) XXII 
tarptautiniame jaunųjų baleto šokėjų 
Lozanos konkurse ’’Prix de Lau
sanne" laimėjo pirmą vietą piniginių 
prizų kategorijoje - 4000 šveicariškų 
frankų, atitinkamus medalį ir diplo
mą. Šiemetiniame konkurse, vyku

Kino šimtmetis paminimas lietuviškų 
filmų retrospektyva

Nuo vasario 3 dienos ketvirtadie
niais Vilniuje ’’Lietuvos kino“ mažo
joje salėje demonstruojami seni, lie
tuviško kino klasika tapę ir jau dauge
lio primiršti filmai, pranešė ELTA.

Šis renginys skirtas pasaulio kino 
šimtmečiui paminėti ir šiuo metu 
sustingusiam lietuviško kino gyveni
mui išjudinti. Idėja surengti kino filmų 
retrospektyvą kilo valstybinės įmonės 
:’Lietuvos kinas“ darbuotojams, fil
mus iš įmonės fondų parinko kino kri
tikai.

Pasak kino kritiko Audronio Bliū- 
gos, šiuo metu Lietuvoje kino filmai 
vis dėlto yra kuriami: praėjusiais me

Įkurta parlamentinė Lenkijos ir 
Lietuvos grupė

Lenkijos seimas įkūrė parlamen
tinę grupę “Lenkija-Lietuva“. Į ją 
įėjo per dvidešimt seimo deputatų 
ir senatorių. Grupės pirmininku iš
rinktas Lenkijos seimo valstiečių 
sąjungos frakcijos deputatas Aria

Lietuviška sekmadienio mokykla 
Varšuvoje

Prie Lietuvos generalinio konsulato 
Lenkijoje pradėjo veikti lietuviška sek
madienio mokykla, pranešė ELTA. 
Čia kas savaitę rinksis Varšuvoje 
gyvenančių lietuvių vaikai. Lietuvių 
klubo pirmininkės Stasės Krakaus- 
kaitės duomenimis, sostinėje gyvena 
apie 100 lietuvių - po studijų pasilikę 
punskiečiai, Antrojo pasaulinio karo 
atblokšti žmonės, mišrių šeimų atsto

Ruošiamasi Suvalkų pasienio mugei
Lietuvos ir Lenkijos ekonomikos 

rūmų Suvalkuose valdybos išvažiuo
jamajame posėdyje apsvarstytas pasi
ruošimas antrajai pasienio mugei ir 
Baltijos šalių verslininkų forumui, 
vyksiantiems vasario 18-20 dieno
mis, pranešė ELTA. Jį surengė Lie
tuvos ambasada ir generalinis kon
sulatas Varšuvoje. Prieš porą metų 

vadinama "tūkstančio atlikėjų" 
simfonija Lietuvoje skambėjo pir
mąjį kartą. Kartu su valstybiniu 
simfoniniu orkestru šį kūrinį atliko 
’’Latvijos“, Kauno valstybinis ir 
’’Ąžuoliuko“ chorai bei aštuoni so
listai.

Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras yra surengęs daugiau kaip 
230 koncertų. Jam plojo Prancū
zijos, Vokietijos, Italijos, Austrijos, 
Graikijos, kitų šalių publika. 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

siame sausio 25-30 d., dalyvavo 135 
šokėjai iš 29 valstybių. Rūta Jezers
kytė buvo pirmoji lietuvaitė nuvykusi 
į tokio masto renginį. “Prix de Lau
sanne“ - vienas iš elitinių baleto me
no konkursų, kuriame dalyvauja jau
ni šokėjai, besirengiantys profesiona
liai karjerai scenoje.

ELI

tais pristatytas “Felikso“ premijai už 
filmą ’’Trys dienos“ Šarūnas Bartas 
suka naują juostą - “Nieko nepraranda 
vaikai". Antanas Maceina kuria filmą 
“Kęstučio mirtis“, o Henrikas Šable
vičius - filmą apie Oskarą Milašių. 
Naujus filmus taip pat kuria Romas 
Lileikis, Kornelijus Matuzevičius, 
Audrius Juzėnas, Edmundas Zubavi- 
čius ir kiti vaidybinio bei dokumenti
nio kino režisieriai.

Daugelis režisierių stato filmus už 
prodiuserių pinigus. Audrius Stonys 
savo naujausią filmą kuria už “Felikso“ 
premiją, kuria buvo apdovanotas jo 
dokumentinis filmas “Neregių žemė“.

mas Dobrovskis, pranešė ELTA.
Lenkijos parlamentarai planuoja 

gvildenti abi šalis dominančias prob
lemas, aktyvinti Lietuvos Seimo 
narių ir Lenkijos seimo bei senato 
deputatų bendradarbiavimą.

vai. Į pirmąją pamoką, kurią vedė fir
mos ”Eksma-pol“ atstovas Lenkijoje 
Gintaras Končius, susirinko dešimt 
vaikų. Dauguma jų lietuviškai kalba 
labai blogai. Tačiau mokytojas vaikus 
sudomino įvairiais lietuviškais žai
dimais. Jis įsipareigojo visuomeniniais 
pagrindais surengti dešimt pamokų. 
Tikimasi, kad sekmadienio mokyklą 
lankys apie 15 moksleivių.

įsikūrę dvišaliai ekonomikos rūmai 
dabar vienija apie 100 lenkiškų ir 30 
lietuviškų firmų. Savo biurus rūmai 
turi Lietuvoje, Švedijoje, Italijoje. 
Artimiausiu metu tokios įstaigos atsi
darys Kaliningrade ir Rygoje. Posė
dyje nutarta, kad mugės metu Suval
kuose veiks paroda “Lietuviški gami
niai Lenkijoje".

Šią savaitę "EL" iš Vatikano ra 
dijo lietuviškųjų laidų redakcijos ga
vo interviu su Lietuvos ambasadorių 
mi prie Šv. Sosto Kaziu Lozoraičiu. 
Jis pasakoja apie Jono Pauliaus II 
susitikimą su prie Šv. Sosto akredi
tuotais diplomatinio korpuso nariais, 
apie Lietuvos ir Vatikano santykius.

- Sausio 15 dieną man teko garbė 
jau antrą kartą atstovauti Lietuvai 
tradiciniame prie Šventojo Sosto 
akredituoto diplomatinio korpuso su
sitikime su Šventuoju Tėvu Naujųjų 
metų proga, - pasakė ambasadorius 
Kazys Lozoraitis. - Man buvo malo
nu pasveikinti Popiežių, lietuvių var
du jam palinkėti sveikatos ir jėgų 
tęsiant apaštalinę misiją Bažnyčios ir 
visos žmonijos gerovei. Diplomatinio 
korpuso kolektyvinė audiencija pas 
Popiežių yra, be abejonės, vienas įs
pūdingiausių Šventojo Tėvo susitiki
mų su tautų atstovais per visus me
tus, ryškiai atspindinčių Bažnyčios 
visuotinumą: tą dieną aplink Popie
žių, jo namuose, susiburia daugumos 
pasaulio valstybių diplomatiniai ats
tovai, bent akimirką pasijausdami 
vienos šeimos, žmonijos šeimos, na
riais. Čia vienas šalia kito susirenka 
ne tik katalikiškų, bet ir įvairių kitų 
religinių tikėjimų tautų atstovai pa
reikšti pagarbą katalikų Bažnyčios 
vadovui, kurio niekam neprilygstamą 
moralinį autoritetą vieningai pripa
žįsta pasaulio tautos ir valstybės, pa
saulio politiniai veikėjai, nesvarbu 
kokių religinių ar politinių įsitikini
mų jie bebūtų. Popiežius visus priima 
su vienoda meile ir pagarba kaip vie
nos šeimos narius.

semtoms buiehos
Lietuvoje pažeidžiamos 

žmogaus teisės
Apie Vilniuje įvykusią Danijos Helsin
kio grupės pirmininko, teisės mokslų 
daktaro profesoriaus Eriko Siesby'o, 
jos narių Maria'os Margeretos Ke- 
pinskos Jakobsen ir Eriko Tayloro 
spaudos konferenciją rašoma ’’Lietu
vos aide“ 01 29.

Minėta grupė tyrė padėtį Lietuvos 
kalėjimuose ir pataisos darbų įstaigo
se. Lietuvon atvyko iš Latvijos, anks
čiau tekę būti Lenkijoje ir Estijoje. 
“Danus nustebino Lietuvos įstaty
mai: įtariamuosius galima suimti 
dviem mėnesiams, kai kurie laikomi 
jau dveji su puse metų. Be to, šie 
žmonės yra laikomi pasibaisėtinomis 
sąlygomis. Pavyzdžiui, 8,5 kv metrų 
kameroje gyvena 11 įtariamųjų. Tai, 
profesoriaus nuomone, esąs žmogaus 
teisių pažeidimas... Pasak profeso
riaus, ilgos bausmės neveiksmingos, 
žlugdo žmogaus asmenybę“. “Ponia 
Jakobsen apibūdino Lietuvos kalėji
mus kaip viduramžiškus. Vis dėlto 
straipsnyje pažymima, kad danai 
pajutę lietuvių norą “pertvarkyti iš 
sovietinių laikų paveldėtą sistemą, ir 
tai juos labai džiugina".

Neatsargus žingsnis...
Lietuvos spauda praeitą savaitę mir
gėjo nuo tragiško pranešimo apie Vil
niuje išžudytą jauną Lietuvos rusų 
Ščerbakovų šeimą: anksti rytą na
muose sumušti ir sušaudyti vyras, 
nėščia žmona ir dvejų su puse metų 
dukrelė.

“Respublika“ 01 29 ta proga pa
žymi, kad “per paskutinius pora mė
nesių Vilniuje įvykdytos kelios pa
našios šaltakraujiškos žmogžudys
tės“, tos pačios dienos “Lietuvos ry
tas“ atkreipia skaitytojų dėmesį į 
vangų pirmos pagalbos darbuotojų 
darbą: “Telefonu iškviesta greitoji 
pagalba ir policija neskubėjo. Medi
kai atsirado tik po. to, kai juos kvietęs 
nužudytųjų kaimynas paskambino 
dar sykį ir, anot jo paties, iško
neveikė juos rinktiniais žodžiais. Kai 
medikai pu pusės valandos pagaliau 
atvyko, mergytė jau buvo mirusi

Kaipgi nesidžiaugti, kad ir Lie
tuva visuomet turėjo Popiežiaus na
muose jai priklausančią vietą, kaipgi 
neprisiminti, kad ir pačiu sunkiausiu 
mūsų Tėvynės istorijos laikotarpiu, 
per pastaruosius penkis dešimtme
čius, daugeliui tylint, kaip tik iš Po
piežiaus namų aidėjo Lietuvai ir 
lietuvių tautai paguodos ir padrąsini 
mo žodžiai. Praėjusių metų rudenį, 
po ilgo laukimo, pagaliau išsipildė 
mūsų troškimas pamatyti Popiežių 
Lietuvoje, jam betarpiškai pareikšti 
padėką už nuolatinį rūpestį mūsų 
likimu. Per sausio 15 dienos audien
ciją pasakiau Šventajam Tėvui, kad 
jo apaštalinio vizito mūsų Tėvynėje 
prisiminimas tebėra gyvas lietuvių 
širdyse, pridūriau, jog esu tikras, kad 
Popiežiaus apsilankymas Lietuvoje, 
jo pamokantys žodžiai atneš lau
kiamų dvasinių vaisių. Popiežius 
atsakė, jog to paties ir jis nuoširdžiai 
trokšta.

Tad mūsų uždavinys ir pareiga - 
nenuvilti Popiežiaus lūkesčių, at
siliepti į jo pamokančius žodžius, 
pradėti konkrečiai vykdyti jo patari
mus. Tuo būdu mes sau patarnausi
me, nes įgyvendindami Popiežiaus 
skelbiamą Bažnyčios mokslą leng
viau pajėgsime sukurti teisingumu 
pagrįstą visuomeninę santvarką, ku
rioje trokštame gyventi.

Su pasitenkinimu galiu konsta
tuoti, kad Valstybės ir Bažnyčios 
santykiai Lietuvoje, o taip pat Lietu 
vos santykiai su Apaštalų Sostu nuo 
pat mūsų krašto nepriklausomybės 
atkūrimo prieš beveik ketverius 
metus vystosi sklandžiai ir palankiai.

(kaimynams įėjus į kambarį, mergytė 
dar buvo gyva - aut.). Paskui atsirado 
ir policija“. Konkrečios policijos ver
sijos dėl šio nusikaltimo spaudoje dar 
neskelbiamos, bet “Respublika“ pažy
mi faktą, kad nužudytasis šeimos gal
va ruošėsi parduoti savo vieno kamba
rio butą, idant galėtų pridėjęs turimus 
pinigus nusipirkti didesnį, ir apie tai 
buvo paskelbęs spaudoje skelbimą...

Konkurencija policininku 
darbe..,

Spaudoje pažymimas ir gana kurio
ziškas faktas nusikalstamumo istorijo
je, keliantis šypseną, tegu ir pro 
ašaras. Kelmėje sulaikytas jau ketvir
tas nusikaltėlis - policininkas. Tai 
ypatingų nusikaltimų tyrimų'skyriaus 
vadovas, kiti - rajono policijos komisa
ras, vyresnysis inspektorius ir t. t., 
žodžiu, neeiliniai. Kaltinami - plė
šimu...

“Lietuvos rytas“ 01 28 rašo: “Kel
mės policininkų veiklą tiriančio Ge
neralinės prokuratūros ypatingai 
svarbių bylų tardytojo K. Ragaišio 
žiniomis, komisaras A. Ramzinas 
(vienas suimtųjų) ir V. Aleksandravi
čius (šiaip plėšikas, pravarde “Čigo
nas“, taip pat suimtas - aut.) - viena 
kompanija. Beje, suimant V. Alek
sandravičių, komisaras tardytojui jį 
labai gynė, o suimant “Čigono“ kon
kurentus - brolių Stungrių gaują, bū
tent minėtieji policininkai buvo uo
liausi iš Vilniaus atvykusių pareigūnų 
talkininkai. Tik vėliau paaiškėjo to 
uolumo paslaptis: pasak K. Ragaišio, 
su “Čigonu“ ranka rankon veiku
siems policininkams Stunguriai buvo 
po kojomis besimaišantys konku
rentai“...

Verkšlenimai dėl noro 
valdyti

Savaitraštis "Amžius“ Nr. 4 išspaus
dino interviu su TELE-3 direktore 
Liucija Baškauskaite.

Laikraštyje pažymima, kad neri
mas dėl TELE-3 ateities yra pats 
didžiausias Liucijos Baškauskaitės 
rūpestis. “Esam labai blogoj situacijoj. 
Neseniai grįžau iš kelionės - o čia 

Lietuvą su Vatikanu dar labiau suar
tino Popiežiaus vizitas mūsų šalyje. 
Griežta prasme, mūsų santykiai su 
Vatikanu vystosi Lietuvą liečiančiais 
bažnytiniais ir religiniais klausimais. 
Tačiau tai nereiškia, kad santykiau
dami su Vatikanu turėtumėm padėti į 
šalį mums rūpimas politines, ekono
mines ar kitas problemas. Apaštalų 
Sostas turi labai svarbią, sakyčiau, 
niekam kitam neprilygstančių mora
linę įtaką tarptautiniuose santykiuo
se, palaiko diplomatinius ryšius su 
beveik visomis pasaulio valstybėmis, 
turi savo atstovų arba stebėtojų svar
biausiose tarptautinėse politinėse ir 
kitokiose organizacijose. Kaip tik dėl 
to Apaštalų Sostas gali Lietuvą labai 
svariai paremti ir ne kartą jau parėmė 
jos politiniuose, ekonominiuose ar 
kitokiuose siekiuose.

Eidamas ambasadoriaus prie 
Apaštalų Sosto pareigas nuolat 
palaikau santykius su kitų kraštų 
Romoje reziduojančiais diploma
tiniais atstovais, reguliariai pasi- 
matau su Vatikano valstybės sekre
toriato atsakingais pareigūnais, su 
jais aptariu įvairius Lietuvą lie
čiančius ir jai rūpimus klausimus, 
informuoju valstybės sekretoriatą 
apie padėtį Lietuvoje, apie mūsų 
krašto problemas, pasakė K. Lo
zoraitis. Su pasitenkinimu galiu 
konstatuoti, kad Vatikano valstybės 
sekretoriate, kaip ir kitose Vatikano 
įstaigose, visuomet susilaukiu dide
lio dėmesio ir palankumo mūsų 
problemoms ir, reikalui esant, ge
ranoriškos pagalbos.

VAR

visokiausi raštai iš premjero A. Šle
ževičiaus, ryšių ministro G. Žintelio. 
Reikalaujama pakeisti kanalo nuo
mos sutartį, kas neatitinka Lietuvos 
įstatymų. O valstybinė Lietuvos tele
vizija tik ir laukia, kada atsiras lais
vas kanalas. Mat ji turi pirmenybės 
teisę į visus laisvus kanalus... Lietu
vos radijo ir televizijos vadovai S. 
Sondeckis ir L. Tapinas rašo laiškus, 
raštus įvairioms užsienio telefir- 
moms, kuriuose praneša, jog TELE- 
3 piratiškai retransliuojanti jų laidas. 
Kreipiasi pagalbos į vyriausybę, pra
šydami padėti uždaryti TELE-3, ne
va ji griaunanti Lietuvos prestižą už
sienyje. Tik jie nežino, jog mūsų dar
bas pagrįstas dokumentais, ilgalaikiu 
susirašinėjimu su tomis užsienio tele- 
firmomis“. I reporterės klausimą 
“matyt, LDDP siekia susigrąžinti 
informacijos monopolį?“ Liucija 
Baškauskaitė atsakė: "Be abejonės“.

Nemiela kario uniforma
’’Per gana trumpą mūsų atkurtosios 
armijos gyvenimą jau buvo daug 
skaudžių įvykių. Negrįžusių, nusižu
džiusių, taikos metu žuvusių vaikinų 
skaičius grėsmingai artėja prie šim
to...“ - rašoma straipsnyje ’’Nepagar
bos salvės“ ’’Respublikoje“ 01 28.

Edvardas Šidlauskas iš Jonavos 
buvo pašauktas tarnauti pernai pava
sarį. Nuvežė į Visaginą. Birželio šeš
tąją davė priesaiką. Ši iškilminga 
diena sutapo su jaunojo kario gimta
dieniu. Tačiau vėliau kareivio tėvas 
turėjo nuvykti atsiimti sūnaus iš lavo
ninės - esą pasikoręs. Tėvo liudiji
mas: “Ne tik motina, bet ir kiti gimi
nės ant karste gulinčio vaikino matė 
aiškias smurto žymes. “Mes neat
sakome už tarnaujančius daliniuose“ 
- trumpai ir aiškiai pareiškė Jonavos 
teritorinės gynybos štabo vadas V. 
Krajauskas ir parodė “Krašto apsau
gos statutą“. Perskaičiau: “Savižu- 
džiams kario pagarba neatiduoda
ma“. “Jei bus įrodyta kitaip, nuėję 
prie kapo pykštelėsime salvę...“ - šal
takraujiškai pridūrė kitas karininkas. 
Už per prievartą savo globon paimtą 
ir neišsaugotą žmogų niekas nenori 
atsakyti“. Straipsnyje rašoma, kad 
žuvusiojo tėvas atsisakė pašarvoti sū
nų kario drabužiais - aprengė civi
liškai.

V. Dimas
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Moterų sekcija Krikščionių demokratų partijoje
Pernai, lapkričio 20 d., Vilniuje 

buvo įsteigta Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos (LKDP) moterų 
sekcija. Apie jos tikslus, veiklos pro
gramų žurnalistei Nijolei Blaževi- 
čiūtei papasakojo šios sekcijos valde 
bos pirmininkė Gražina Paliokienė.

- Kas paskatino įsteigti Moterų 
sekciją?

- Ne vienoje pasaulio šalyje yra ir 
aktyviai veikia krikščionių demokra
čių organizacijos. Taigi turime sektinų 
pavyzdžių. Be to, tikime, kad darbas 
sekcijoje padės sėkmingiau spręsti tik 
moterims aktualias problemas, akcen 
tuoti moters reikšmę, atsakomybę 
kiekvienoje gyvenimo srityje. Steigia 
mojoje konferencijoje priėmėme savo 
programų, statutą. Vienas aktualiausių 
mūsų tikslų - įgyvendinant LKDP 
programą, padėti Lietuvai nusimesti 
okupacijos pančių liekanas ir prisikelti 
iš moralės griuvėsių, įtvirtinti krikš
čioniškos moralės principus visose 
gyvenimo srityse.

Jau įsteigėme ir komisijas: Kultū
ros, švietimo ir krikščioniškos moralės 
ugdymo. Socialinių problemų, gyvy
bės (taip pat ir negimusios) ir sveika
tos apsaugos, Šeimos, moters ir vaiko, 
Moters ir politikos. Aktualioms prob
lemoms spręsti prie šių komisijų su
darėme kelias darbo grupes.

- Prašome papasakoti apie krikš
čiones demokrates.

- Moterys sudaro beveik pusę vi
sos partijos narių. Dar iki sekcijos įs
teigimo jos aktyviai dalyvavo LKDP, 
’’Carito“ veikloje, rūpinosi, kaip su
mažinti mūsų laikų negalias. Ypač 
džiugu, kad mūsų sekcijos narės gy
vena ne tik Vilniuje ar didžiuosiuose 
miestuose. Nemažai jų yra ir kaimuo
se. Tai labai svarbu, nes esame nu
matę daug dėmesio skirti kaimo 
moterų rūpesčiams. Tikime, kad tai 
padės gausinti ir mūsų sekcijos na
rių gretas, darniau spręsime vietose 
iškilusius svarbius uždavinius.

- Kas konkrečiai padaryta ?
- Paraginome moteris aktyviai 

dalyvauti kalėdinėje labdaros akcijoje 
sušelpiant drabužiais ir avalyne so-

Registniojasi Krikščionių demokratų partijos moterys.

Šiurpus skaičiai verčia medikus skambinti

Kas trečias iš išėjusių Anapilin 
Lietuvos žmonių dar galėjo gyventi: 
jie mirė ne nuo ligų, o žuvo dėl ne
laimingų atsitikimų, patirtų traumų, 
nusižudė patys ar buvo nužudyti. 
1992 metais dėl nelaimingų atsitiki
mų mirė 3344 mūsų šalies gyvento
jai, maždaug 5 tūkstančiai - tapo in
validais. Tikslių praėjusių metų 
duomenų dar nėra. Tačiau neabejo
tina, jog skaičiai bus dar didesni. 
Pernai Lietuva pasiekė dar vieną 
kraupų rekordą: per metus nusižudė 
maždaug pusantro tūkstančio žmo
nių, o bandė nusižudyti dar dešimt 
kartų daugiau. Tiek daug savižudžių 
nėra buvę per visą Lietuvos istoriją.

Šie ir kiti duomenys buvo pa
teikti Sveikatos apsaugos ministeri
joje įvykusioje spaudos konferenci
joje, kurios tema “Traumatizmo

Lictmos krikščionių demokra
tų parti jos moterų sekcijos valdy
bos pirmininkė Gražina Palio
kienė.
cialiai remtinus asmenis. Ne viename 
rajone moterys atgaivino Advento tra
dicijas, prie bendro šventinio stalo pri
siminė tėvų ir senelių papročius, dali
josi prisiminimais su jaunimu, aplankė 
vienišus, ligonius.

Dabar visos pastangos sutelktos 
Šeimos mokyklų kūrimui. Pirmoji 
pradės veikti Vilniuje. Jau baigėme 
ruošti programą. Kadangi sulaukėme 
mūsų rėmėjų - dvasininkų, pedagogų, 
katechetų, medikų, kitų specialistų 
pritarimo, galėsime ateiti į talką stei
giant tokias mokyklas ir kituose mies
tuose, rajonuose.

- Ar ketinate užmegzti ryšius su 
pasaulio krikščionėmis demokratė
mis, užsienyje gyvenančių lietuvių 
katalikų organizacijomis?

- Mūsų bendramintės ir bendražy
gės atsiuntė mums nuoširdžius sveiki
nimus, palinkėjo sėkmingo darbo. 
Vengrija, Vokietija - pirmieji mūsų pa
žinčių adresai. Sulaukėme nuoširdžių 
laiškų ir iš lietuvių katalikių organi
zacijų, veikiančių Australijoje, Kana
doje. Džiugina Pasaulio lietuvių kata
likių moterų organizacijų sąjungos dė
mesys. Tikime, kad mūsų ryšiai tvir
tės. Mus labai domina šių bei kitų mo-

pavojaus varpais
problema ir jos sprendimai", prane
šė ELTA. Joje dalyvavę ministeri
jos medicinos pagalbos skyriaus 
viršininkas Algirdas Poškus, Psi
chiatrijos klinikos vadovas Valenti
nas Mačiulis ir grupė kitų medikų 
padėtį šalyje pavadino katastrofiška. 
Prelegentų nuomone, traumatizmo 
profilaktikos problemos turi būti 
sprendžiamos aukščiausiu - vyriau
sybiniu lygiu. Todėl yra siūloma su
kurti tarpžinybinę Traumatizmo 
kontrolės komisiją, kurioje dirbtų 
Sveikatos apsaugos. Socialinės ap
saugos, Vidaus reikalų. Susisieki
mo, Pramonės, Žemės ūkio bei Sta
tybos ir urbanistikos ministerijų ats
tovai. Šioms ministerijoms jau yra 
išsiuntinėti "Traumatizmo profilak
tikos ir traumų pasekmių progra
mos“ metmenys, kuriuose nurodyti 

terų katalikių organizacijų, taip pat 
Pasaulio katalikių moterų organizacijų 
unijos narių, krikščionių demokračių 
kitose šalyse sukaupta vertinga patirtis.

Daug įdomaus ir naudingo randa
me iki 1940 metų veikusios Lietuvių 
katalikų moterų draugijos veikloje. 
Belieka kūrybingai panaudoti vertingą 
patirtį. Tad teks daug dėmesio skirti 
Moterų sekcijos narių akiračiui plėsti, 
savišvietai.

- Jūsų specialybė - gydytoja. Ar tai 
turi įtakos formuojant visos Moterų 
sekcijos veiklą?

- Mūsų sekcijos Taryboje, tuo la
biau miestų, rajonų skyriuose, kuopo
se, yra ir daugiau gydytojų, kaip, beje, 
ir pedagogių. Tai padeda darniai dirb
ti, nes gerai žinome padėtį sveikatos 
apsaugos, švietimo, kultūros srityje. 
Tačiau ne tik profesija lemia moters 
jautrumą, rūpinimąsi šeima, vaikų 
auklėjimu, sveikata, atjauta, gerumo 
ugdymu. Neatsitiktinai ir pirmojoje 
konferencijoje, įvykusioje sausio 29 
dieną Kaune, aptarėme slaugos ir 
dvasinės paramos ligoniams proble
mas.

Kokios specialybės bebūtume, 
šiais, Tarptautiniais šeimos metais, 
privalome pagrindinį dėmesį skirti 
šeimai. Jei ji bus dora, sveika, tvirta - 
bus tvirtas pagrindas ir būsimoms Lie
tuvos kartoms. Su tokia viltimi entu
ziastingai pradėjome savo veiklą mes 
- LKDP moteli) sekcijos narės.

Algimanto Zižiūno nuotraukos

Rūpi slauga
Lietuvos krikščionių demokratų 

partijos moterų sekcija į pirmąją res
publikinę konferenciją pakvietė krašte 
veikiančių vienuolijų atstovus, dvasiš
kius, ligoninių vyriausiuosius gydyto
jus, socialinės sferos darbuotojus. Dis
kutuota apie sunkių ligonių slaugą bei 
dvasinę paramą jiems, tartasi, kaip pa
dėti negalios ištiktiesiems, kaip pagel
bėti tokį ligonį turinčioms šeimoms.

Kaip pranešė ELTA, konferencijo
je kalbėjo Seimo narys Kazimieras 
Kuzminskas, respublikos sveikatos 
apsaugos ministro pavaduotojas Anta
nas Vinkus, Maltos ordino pagalbos 
tarnybos generalinio sekretoriaus pa
vaduotoja Janina Andriuškevičiūtė, 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
socialinės rūpybos profesinių studijų 
centro profesorė iš JAV Norma Vase) 
(Wassel) bei kiti dalyviai.

Vilniaus projektavimo ir konstravi
mo biuras ’’Puntukas“ demonstravo 
žmonėms su negalia skirtą techniką.

"Kauno diena“ tašo, kad Gražinos 
Paliokienės pranešimas atspindėjo la
bai liūdną, tačiau realų vaizdą. Pavyz
džiui, medikų, tenkančių tūkstančiui 
gyventojų, skaičius Lietuvoje vienas 
didžiausių Europoje, o ligoniai, sakė 
gydytoja, pūva nuo pragulu. Ligonio 
artimieji neretai negali mesti savo tie
sioginį darbą ir slaugyti sergantįjį, o 
sesutės taip apkrautos darbu, kad vos 
spėja bėgioti. Sanitarės, anksčiau va
dintos slaugutėmis, atlieka vien tik 
valytojų funkcijas.

šios nacionalinės programos užda
viniai. Vienas jų - parengti valstybi
nį nelaimingų atsitikimų, traumų re
gistrą.

A. Poškus akcentavo, kad savo 
socialinę politiką nedelsiant privalo 
keisti ne tik Vyriausybė, bet ir Sei
mas. Pavyzdžiui, kalbėjo spaudos 
konferencijos dalyviai, būtina kuo 
greičiau patvirtinti Alkoholio kont
rolės įstatymą. Priimti jį verčia pas
taraisiais metais Lietuvoje nepa
prastai padidėjęs apsinuodijimų 
alkoholio surogatais ir alkoholinių 
psichozių skaičius. Gydytojai teigia, 
kad šiuo metu Lietuvoje yra apie 
100 000 tūkstančių alkoholikų. Tai, 
kad tipiškas savižudis Lietuvoje yra 
vidutinio amžiaus kaime gyvenantis 
vyriškis, medikų nuomone, taip pat 
yra alkoholizmo padarinys.

”EL“ skaitytoju laiškai
Ar reikėjo dviejų suvažiavimų?

Dviejų nepaprastų suvažiavimų 
Britanijos lietuviams tikrai nereikėjo 
- gal nereikėjo nė vieno, nes nieko 
skubaus nebuvo, o metinis normalus 
suvažiavimas jau beveik čia pat. At 
rodo, kad DBLS nepaprastas suva
žiavimas turėjo tik vieną tikslą, kad 
įgaliotų valdybą balsuoti DBLS na
rių vardu už rezoliuciją. Bet kam to 
reikėjo, kai tie nariai sėdi ten pat ir 
gali patys balsuoti? Gal dėl to rezo
liucija ir buvo atmesta, ogi visos 
kalbos galėjo ir turėjo būti pasaky
tos per LN B-vės suvažiavimą, kuris 
nenoromis davė leidimą direkto
riams pasiskolinti 300 000 svarų 
Lietuvių Namų ir Sodybos remon
tui. Sakau nenoromis, nes buvo iš
reikšta baimė dėl bendrovės suge
bėjimo paskolą grąžinti. Juk remon
tas turėtų būti reguliariai atliekamas 
iš bendrovės uždarbio. Remontui pi
nigai turėtų būti numatyti sąmatoje, 
o jeigu remontas nebuvo atliktas, ta

Nepamirškime prelato M. Krupavičiaus 
žodžių

1993 m. ’’Europos lietuvio" Nr. 
47 skyrelyje "Septynios dienos“ ži
nutėje ”Dr. Kazys Bobelis apie 
VLIK-ą“ tarp kitko rašoma:

”- Didžiausias VLIK-o laimėji
mas per 50 metų buvo tas, kad jis su
gebėjo suvienyti visus pasaulio lietu
vius ir įkurti Pasaulio lietuvių bend
ruomenę“.

Noriu pasakyti, kad 1950 m. lie
pos mėn. 22 d. Schweinfurto (Vokie
tijoje) emigracinėje stovykloje (ku
rioje ir aš tuo metu gyvenau) įvyku
siame pirmajame Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos ir Valdybos 
posėdyje tuometinis Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo komiteto pirmi
ninkas, dabar jau amžinos atminties 
prelatas Mykolas Krupavičius savo 
istorinėje kalboje tarp kitko pabrėžė:

”Ši organizacija - Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė - apjungdama vi
same pasaulyje išsisklaidžiusius lie-

Daugiau bėdos negu naudos
Pasiekusios žinios apie Lietuvos 

Vyriausybės planuojamą bendrą lie
tuvių ir latvių alyvos (naftos) termi
nalą Liepojoje kelia susirūpinimą ir 
lietuvių išeivijai: kas atsuks bei už
suks ten čiaupus? Jeigu naftos čiau
pai būtų kontroliuojami Latvijos pu
sėje, tada per bet kokius svarbesnius 
atsitikimus latviai paliktų tikrais ter
minalo šeimininkais.

Kaip teko girdėti per "Laisvosios 
Europos“ radiją iš Vokietijos sausio 
13-14 dienomis, iš Lietuvos energeti
kos ministerijos atstovo pasisakymo 
susidaro įspūdis, kad šitokia bendrystė 
sudraugintų lietuvius su latviais. Įdo
mu, kiek kartų Latvija yra didesnė už 
Lietuvą, kad mes turėtume pirkti lat
vių draugystę? Bet iš tikrųjų tai vieto
je draugystės dar daugiau susiprie

Lieku ištikimas skaitytojas
Gerbiamas! p. Redaktoriau,
Nors "Europos lietuvio“ prenu

merata ir smarkiai pakilo, bet vis tiek 
prašau jį man siuntinėti ir 1994 me
tais. Dar pridedu (nors ir mažą) do
vanėlę jam paremti.

”EL“ prenumeruoju nuo pirmojo 
numerio ir noriu pasilikti jo ištikimas 
skaitytojas.

Anotacijos

Marius Katiliškis. Pirmadienis 
Emerald gatvėje. Chicago, 1993, 
208 p.

Šis gerokai anksčiau parašytas ir

Atsiustą paminėti

Metmenys. Kūryba ir analizė. 
(65). Chicago, 1993, 192 p.

Šiame “Metmenų“ numeryje ša
lia kitų literatūros, meno, sociologi
jos ir politikos straipsnių pateikia
mos vieno aistringiausių negausaus 
lietuvių konceptualiojo meno atsto
vų Audriaus Plioplio kūrinių repro- 

da sąmatoje numatyti pinigai turėtų 
būti banke, kam tada skolintis. Jeigu 
nei pinigų, nei remonto nematyti, tai 
tada iš ko bendrovė sumokės tą di
delę paskolą su palūkanomis, ne
bent direktoriai patys įsipareigotų, 
reikalui esant, paskolą grąžinti. Esą 
tikimasi daugiau uždirbti iš sure
montuotų nuosavybių, bet ar prieš 
tai buvo gerai ištirta rinka (market 
research), kuri turėtų duoti tą dides
nį uždarbį? O gal yra galimybių su
mažinti išlaidas?

Nusiskundžiama ir dėl Lietuvių 
Namų centro, kur nėra atsakingo as
mens, turinčio autoritetą tvarkyti 
bendrovės reikalus, valdoma iš ilgų 
distancijų, kai direktoriai retkarčiais 
pasirodo Lietuvių Namuose. Aišku, 
dėl to direktoriai yra nekalti, nes jie 
turi sau duoną užsidirbti kitur. Rei
kėtų ieškoti kitokios išeities!

Mečys Bąjorinas
Londonas

tuvius, galės atlikti milžiniškus dar
bus tik tuomet, kada ji nesimes i poli
tines aistras, o atsidės pozityviniam 
lietuvybės išlaikymo darbui, kada 
vietoje skaldymosi bus jungiamasi“. 
("Tremtis“ 1950 VII 25. Pabrėžimas 
"Tremties")

Amžinos atminties prelatas My
kolas Krupavičius savo istorinėje kal
boje dar kalbėjo, jog Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pareiga, kad mū
sų mažieji būtų auklėjami lietuviš
koje dvasioje, kad jie pradžios moks
lą gautų lietuviškose mokyklose. Jei 
jie kalbės poterius lietuviškai, bus 
paruošti lietuviškai priimti Pirmąją 
Komuniją ir melsis iš lietuviškų mal
daknygių -jie visuomet kalbės lietu
viškai ir save laikys lietuviais. Jei 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė to 
nepadarys, ji bus nieko nepadariusi.

Petras Pagojus 
Detroit, JAV

šintume. Reiktų nepamiršti, kad nuo 
pat pradžios pasireikštų įvairiausių 
nesutarimų. Pirmiausia dėl terminalo 
aptarnavimo, dėl gedimų, dėl gamtos 
teršimo ir t. t. Aišku, kad pelno latviai 
norės daugiau, o išlaidas rašys į lietu
vių sąskaitą. Tokiu būdu pasidary
tume daugiau bėdos negu naudos.

Nors ir daugiau kainuotų, nors ir 
ilgiau truktų terminalo pastatymas, 
nors ir mažiau naudos turėtume, bet 
mūsų, jei terminalas būtų įrengtas 
Lietuvoje. Nieko mums nereiktų bi
joti, lankstytis, pataikauti kitiems 
kraštams, o kas svarbiausia pasi
klausti. Mes būtume visiški terminalo 
šeimininkai. Todėl statykime termi
nalą Lietuvoje.

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija

Labai pageidaučiau, kad vėl būtų 
"laikraščio atkarpa“, kurioje atspaus
dintumėte ką nors iš grožinės litera
tūros, per kelis ar net keliolika nume
rių, kaip tai darydavote seniau.

Linkiu geriausios kloties ateičiai.
Jūsų

Kazys Bražinskas 
Harrogate, Anglija

paties Mariaus Katiliškio nespėtas 
peržiūrėti romanas vis dėlto išvydo 
saulės šviesą. Leidėjai nieko nekeitė, 
neaiškino nė amerikonizmų, tik kalbą 
kiek aplygino. Knygą išleido Algiman
to Mackaus knygų leidimo fondas.

dukcijos. Redakcija informuoja ir 
apie pasikeitusį administracijos ad
resą. Visais “Metmenų“ reikalais 
prašoma kreiptis:

AM&M PUBLICATIONS - 
METMENYS
c/o M. Paškevičienė
306 55th Place
Downers Grove, 
IL 60516 - 1537.
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Lietuvos vietinė rinktinė - pasipriešinimo naciams simbolis
1945 m. generolas Povilas Ple

chavičius, jau pasitraukęs iš vėl bolše
vikų okupuotos Lietuvos, rašė Vyriau
siajam Lietuvos išlaisvinimo komite
tui: ”1944 m. sausio 6 d. pas mane i 
Skuodą atvyko generalinio komisaro 
siųstas asmuo ir pateikė man pasira
šyti dėl Lietuvos dalinių steigimo. 
Toks pat prašymas buvo man pateik
tas ir 1943 metais, prašant pasirašyti 
atsišaukimą į Lietuvos jaunimą, ragi
nant jį stoti į SS legioną. Aš tą pasiū
lymą atmečiau".

Šiuose P. Plechavičiaus sakiniuose 
glūdi Antrojo pasaulinio karo metų 
Lietuvos tragizmas ir nepalaužiamo 
lietuvių charakterio atspindžiai, o 
kariška generolo ranka parašyti pa
prasti neįmantrūs žodžiai yra tarsi 
įvadas į Vietinės rinktinės istoriją.

Po 1942 m. pabaigos-1943 m. pra
džios pralaimėjimų frontuose ir pri
trūkus "karo mėsos“ (kareivių) pačio
je Vokietijoje naciai ėmėsi kurti kari
nius dalinius iš okupuotų šalių vyrų. Iš 
lietuvių taip pat buvo pareikalauta su
kurti SS legioną ir paskelbta Lietuvos 
jaunimo mobilizacija. Estijoje, Latvi
joje ir beveik visuose Vokietijos oku
puotuose kraštuose SS daliniai buvo 
suformuoti arba sėkmingai papildomi. 
Lietuviai atsisakė paklusti hitlerinin
kams ir kariauti už jiems svetimas 
idėjas bei Vokietijos interesus. Vienas 
pirmųjų “ne“ pasakė P. Plechavičius. 
Visuotinis SS legiono mobilizacijos 
boikotas pribloškė ir įsiutino įvairaus 
rango aukštus nacių pareigūnus. Ma
žai, bet nepalenkiamai tautai buvo 
keršijama. Uždarytos aukštosios mo
kyklos. įkaitai - lietuvių intelektualai 
atsidūrė 1943 m. pavasarį Štuthofo 
konclageryje...

Po 1943 m. naujų pralaimėjimų ir 
artėjant Rytų frontui naciai tapo nuo- 
laidesni. Gruodžio mėnesį jie galutinai 
atsisakė reikalavimo, kad lietuviai 
sudarytų SS legioną, ir sutiko su "lie
tuvių divizijos“, kuriai vadovautų 
vokietis, organizavimu. Lietuvos ge
neraliniai tarėjai (nacių administracijai 
pavaldūs lietuvių savivaldos pareigū
nai) atsakė peticija. Joje prašoma, jog 
formuotei vadovautų lietuvių karinin
kas, o “uždavinys - ginti Lietuvos teri

toriją nuo bolševikų invazijos“. Na
ciams vėl teko nusileisti. Tad 1944 
metų sausio 7-9 d. vokiečių komisaras 
Lietuvai A. Rentelnas Kaune jau derė
josi su P. Plechavičiumi. Šis komisa
rui pareiškė, jog “apsiimu saugoti 
savo krašto tautiečius, jeigu man bus 
leista nekliudomai organizuoti dali
nius ir nekliudomai veikti“.

Po to dar ilgiau kaip mėnesį truko 
nacių pareigūnų ir lietuvių atstovų de
rybos dėl svarbių principinių klausi
mų. Per tą laiką iš trijų asmenų (kan
didatais dar buvo gen. S. Raštikis ir 
gen. A. Rėklaitis) vokiečiai 1944 m. 
vasario 1 d. pasirinko P. Plechavičių, 
kuris vasario 3 d. Kaune pradėjo orga
nizuoti Vietinės rinktinės (toliau - VR) 
štabą. Buvo paskirti apskričių komen
dantai. atsakingi už kuopų steigimą 
apskrityse. Pagaliau vasario 13 d. bu
vo pasirašyta sutartis tarp vokiečių ir 
lietuvių atstovų. Tik po to įtampa Lie
tuvoje dėl nacių galimų naujų repre
sijų prieš lietuvius, siekiančius net 
okupacijos sąlygomis pradėti atkurti 
savąją kariuomenę, atslūgo.

Sutartyje buvo akcentuojama, jog 
VR bus tiesioginėje gen. P. Plechavi
čiaus žinioje ir negali būti panaudota 
už Lietuvos ribų. Karininkų ir kareivių 
uniformos bus su Lietuvos emblemo
mis. Svarbiausias VR uždavinys - 
“kova su banditizmu“ (sovietiniais 
partizanais ir lenkų Armija krajova - 
S. B.). Buvo sutarta sudaryti 20 bata
lionų po 800 (750) žmonių. Dar vie
nas svarbus sutarties punktas - pradė
jus steigti VR, naciai atsisako prievar
ta gabenti Lietuvos gyventojus dar
bams į Vokietiją.

1944 m. vasario 16 d. (brangi lietu
viams data!) VR vadas kalbėjo per ra
diją, kviesdamas jaunimą stoti į Vie
tinę rinktinę. Vokiečiai mėgino įterpti 
į kalbos tekstą grasinimų Vakarų val
stybėms. "Aš griežtai atsisakiau skai
tyti pateiktą man ištaisytą kalbą ir per
skaičiau savo surašytą kalbą“, - vėliau 
rašė P. Plechavičius.

Lietuvos jaunimas entuziastingai 
stojo į VR. Tauta tikėjosi ją tapsiant 
būsimos Lietuvos kariuomenės bran
duoliu. VR steigimui pritarė lietuvių 
tautinio antinacinio rezistencijos po-

Povilas Plechavičius gimė 1890 m. 
Lietuvoje, Mažeikiu apskrityje. Rusijo
je baigė kavalerijos karo mokyklą. 
Dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo 
kovose prieš vokiečius, austro-ven- 
grus ir turkus. Kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybę, organizavo lietuviš
kus karinius dalinius Žemaitijoje. 
1927-1929 m. buvo Lietuvos kariuo
menės štabo viršininkas. Po Antrojo 
pasaulinio karo iš Vokietijos genero
las P. Plechavičius išvyko į JAV. Mirė 
1973 m. Chicagoje.

V. Maželio nuotrauka (iš Z. 
Raulinaičio sudarytos knygos 
’’Dokumentai Lietuvos vietinės 
rinktinės istorijai“, Vydūno fon
das, Chicaga, 1990).

grindžio vadovai, pasiuntę į VR štabo 
kiekvieną skyrių po jauną veiklų re
zistentą (daugiausia - studentus).

Savanorių registracija buvo pradėta 
vasario 21 d. Dėl didelio norinčiųjų 
tapti VR kariais skaičiaus P. Plechavi
čius jau kovo 1 d. buvo priverstas re
gistraciją nutraukti.

Nacių nustebimui nebuvo ribų, nes 
jų skelbtas mobilizacijas lietuviai boi
kotavo, pasityčiodami net siųsdavo į 
komisijas karo tarnybai netinkamus 
vyrus. O į VR, nepaisydami blogo oro 
ir labai blogų kelių, į apskričių ko- 

mendatūras kasdien atvykdavo šimtai 
vyrų. Atsirado ir pakankamai karinin
kų. Į VR įstojo daug studentų, moky
tojų, moksleivių. Iš Rokiškio gimnazi
jos į “Plechavičiaus armiją“ (taip ją 
vadino žmonės) įstojo net 90 moks
leivių. Marijampolės berniukų gimna
zijoje mokyklos suolą į kario dalią pa
keitė 64, Mažeikių - 41, Vilkaviškio - 
30, Raseinių - 25 gimnazistai.

Optimistiniu lietuvių požiūriu į 
ateitį galima paaiškinti tautos en
tuziazmą steigiant VR. Naciai ne juo
kais išsigando tokio savanorių srauto 
ir jame įžvelgė pavojų sau. Pradėjo 
vilkinti VR kuopų apginklavimo ir 
aprengimo uniformomis laiką. Buvo 
pareikšta, jog aprūpinti kol kas gali tik 
13 batalionų ir Marijampolės karo 
mokyklą. Likę vyrai buvo paleisti 
atostogų. Prasidėjo ilgas susirašinėji
mas dėl VR kario priesaikos teksto. 
Lietuviai pasipriešino, jog būtų prisie
kiama Hitleriui. Priesaikoje tebuvo tik 
tautiniai akcentai: “Aš, Vietinės Rink
tinės karys savanoris. Visagalio Dievo 
akivaizdoje prisiekiu, kad nesigailėsiu 
savo jėgų ir gyvybės, ginsiu Lietuvos 
žemę nuo bolševikinių bandų, stropiai 
vykdysiu visus viršininkų įsakymus, 
būsiu narsus ir sąžiningai atliksiu savo 
tarnybos pareigas, kaip dera doram ir 
garbingam Lietuvos kariui. Taip man. 
Dieve, padėk“.

Naciai, matydami VR pasisekimą 
tarp jaunimo, jau kovo mėnesį parei
kalavo lietuvių vyrų pagalbinei Vo
kietijoje ir užfrontei. Lietuvių pareigū
nai ir komendatūrų sistemą kontrolia
vęs P. Plechavičius laviravo, gudravo. 
Naciai 1944 m. balandžio 15-16 pa
grasino represijomis “kaip Lenkijoje“. 
1944 m. balandžio 26 d. P. Plechavi
čius sušaukė apskričių komendantų 
suvažiavimą neva instruktuoti dėl na
cių peršamos mobilizacijos, o slapta 
per rezistentų vadovus nurodė antina- 
cinei pogrindžio spaudai agituoti jau
nimą nestoti į vokiečių organizuoja
mus dalinius. Vokiškoji mobilizacija 
vėl žlugo (užsiregistravo vos 3-5% 
šaukiamojo amžiaus jaunuolių).

Susidurdami su visuotiniu lietuvių 
pasipriešinimu tarnauti Vokietijos in
teresams, naciai nusprendė VR likvi

duoti. Tam svarbiausiu argumentu tu
rėjo būti VR pralaimėjimai, pasinau
dota lenkų Armijos krajovos (toliau - 
AK) “paslaugomis“.

Pirmasis VR susirėmimas su AK 
partizanais įvyko dar 1944 m. kovo 
mėn. Tuomet AK dalinys bandė verž
tis į Lietuvos gilumą, bet buvo sulai
kytas prie Molėtų. Mūšiai atsinaujino 
1944 m. gegužės pradžioje, kai į Rytų 
Lietuvą buvo pasiųsti VR septyni ba
talionai, apginkluoti pasenusiais trofė
jiniais šautuvais, kuriems naciai davė 
labai mažai šovinių. Vokiečių kari
ninkai pranešdavo lenkų AK brigadų 
vadams apie VR batalionų ir kuopų 
dislokaciją bei judėjimą. Tad gauses
ni. geriau ginkluoti AK būriai (ginklų 
gaudavo ir iš nacių pareigūnų) pasa
lose, suderintose su vokiečiais, ir 
puolimų metu turėjo didžiulį pranašu
mą.

VR kariai prieš AK partizanus ko
vėsi prie Eišiškių, Turgelių (Povilavo 
kaimas), Graužiškių (dabartinė Gudi
ja). Paskutinis mūšis įvyko naktį iš ge
gužės 13 į 14 Mūrinėje Ašmenoje 
(Ašmenos apskritis), kur VR įgulą 
užpuolė penkios AK brigados. Neto
liese buvę vokiečių daliniai pagalbos 
VR nei artilerija, nei šarvuočiais nesu
teikė. į nelaisvę pakliuvę 300 VR ka
rių buvo paleisti tik su apatiniais balti
niais. Kovose su AK žuvo apie 100 
VR karių. Dar 104 kovotojus naciai 
sušaudė Marijampolėje, Paneriuose 
(prie Vilniaus) 106 - išvežė į Štuthofo 
kacetą, apie 3,5 tūkst. - į Vokietiją 
aerodromų apsaugai. Gegužės viduty
je, kai naciai ėmėsi nuginkluoti VR, 
jos vyrai ginklu pasipriešino Marijam
polėje, Rokiškyje.

Didžioji VR karių dalis, daugiausia 
su ginklais, išsislapstė. O VR štabo 
karininkai su generolu P. Plechavičiu
mi, gegužės 15 d. likvidavus VR, bu
vo išgabenti į Salaspilio koncentra
cijos stovyklą Latvijoje.

Trumpas buvo VR epizodas nacių 
okupacijos metais, bet jis, kaip ir lietu
vių antinacinė rezistencija, tapo repeti
cija ginkluotai antisovietinei kovai, 
pasidėjusiai 1944 m. vasarą.

Stanislovas Buchaveckas

Iš 305 rašytojų sąjungos narių į 
klubo salę atėjo apie 100. Visi vilnie
čiai. Kiti - kauniečiai, klaipėdiškiai - 
rinkosi atskirai, kad nereikėtų už bran
gias keliones mokėti. Kvietime buvo 
parašyta, kad bus svarstoma "rašytojo 
situacija šiandien“. Susirinkti į krūvą, 
pasikalbėti būtinai reikėjo, kadangi 
pastaruoju metu organizacijos veikla 
buvo labai padrika. Rašytojai (bent tie. 
kurie mėgsta kavą) dažniausiai susi
tinka už dvejų durų nuo salės įsikūru
sioje kavinėje, neseniai pakrikštytoje 
slėpiningu “Suokalbio“ vardu. Na, dar 
per laidotuves arba (tai tie, kurie gyve
na viename iš 5 rašytojų namų) išneš
dami šiukšles. Seniai pamirštas sek
cijų pagal žanrus darbas, į literatūros 
vakarus dažniau važiuoja pavieniai ra
šytojai, žurnalų ir laikraščių pusla
piuose vyrauja išeivijos ir verstinė lite
ratūra. Tiesa, plunksnos brolius daž
niau jungia klubas, sukviesdamas į 
kolegų sukaktis ar šiaip kokius pasė
dėjimus. Kartais čia ir naujosios kny
gos pristatomos. Tokių renginių per
nai buvo apie 120. Apie tai papasako
jo klubo direktorius R. Šavelis. Jis la
bai linksmai, šmaikščiai komentavo, 
kartu pabėdojo, kad ir čia tie patys se
nojo "elito“ veidai.

Rašytojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas V. Martinkus pakvietė kolegas 
rimtam ir turiningam pokalbiui. Ne 
monologui, kuriuo dabar pasitenkina 
daugelis, o polilogui ar bent dialogui.

Ir vis dėlto visa šiandieninė rašy
tojo situacija buvo išreikšta ne kny
gomis, ne kūryba, ne jos analize, o 
skaičiais: kiek litų, dolerių, kronų 
gauta, kiek išleista, o kiek jų reikėtų. 
Kai kurie skaičiai plunksnos brolius 
džiugino, guodė, bet kam galėjo nuo
taiką pakelti Nidos poilsio ir kūrybos

Rašytojų metinis
namų "Urbo kalnas“ direktoriaus A, 
Gaudiešiaus paskelbta taksa - viena 
para sezono metu rašytojų sąjungos 
nariui kainuoja 40 litų. Kaip suktis ne 
vienam pagyvenusiam rašytojui - už 
mėnesio pensiją neišeina nė trys 
paros. O kur dar kelionė? Tiesa, kai 
kuriems senoliams (turintiems per 75 
metus) prie pensijos mokamas šioks 
toks priedas. 14 rašytojų gauna val
stybines stipendijas (kad knygas 
galėtų rašyti).

Valdybos sekretorius V. Sventic- 
kas pranešė, kad 17 valdybos narių 
kas mėnesį posėdžiauja, spręsdami 
kūrybinius, ūkinius ir organizacinius 
reikalus, kad į sąjungą priimti žinomi 
išeivijos rašytojai - U. Karvelytė iŠ Pa
ryžiaus ir Alb. Baranauskas iš Vater- 
burio, Konektikuto valstijoje. Negalė
jo perdaug liūdėti rašytojai, sužinoję, 
kad jų leidykla pernai išleido 23 kny
gas. (Beje, visas jas susirinkusieji 
galėjo pamatyti savo akimis - jos buvo 
eksponuotos salėje). Gaila, kad ten 
nebuvo daug originalių knygų (ko
mercija!), bet už išleistąsias gauta per 
200 tūkst. litų pajamų. Kartu padejuo
ta, kad smaugia įvairūs mokesčiai. 
Visi pasidžiaugė, kad vėl atkurtas ir 
užregistruotas kur reikia Literatūros 
fondas, ilgametis rašytojų globėjas ir 
maitintojas. Buvo patikinta, kad. gerai 
organizavus fondo darbą, atsiras gali
mybė dar šį tą pridurti prie pensijos, 
padidinti honorarus, apmokėti už rašy
tojų gydymą, teikti pašalpas. "Vagos" 
leidyklos direktorius A. Krasnovas, 
papeikęs kliūtis, kurios spendžiamos 
norint privatizuotis. pranešė, kad iš 85 
pernai užplanuotų knygų skaitytoją 
pasiekė 55. (1992 metais datuota Liū- 
nės Sutemos poezijos rinktinė pasiro
dė tik šįmet.)

Prozininkas J. Aputis perskaitė ne
didelės grupės rašytojų pasirašytą pa
reiškimą, kuriuo jie atsiriboja nuo 
"kolaborantų“, nuo buvusio "elito“ at
stovų ir laukia jų atgailos.

Poetas A. Baltakis tikino, kad rašy
tojai jau seniai yra užsidirbę spaustu
vę, kurią privatizuojant būtina įsigyti. 
Prozininkas V. Dautartas reikalavo, 
kad rašytojų honorarai prilygtų bent 
deputatų algoms.

Švietimo ir kultūros ministerijos 
atstovė N. Matulevičienė supažindino 
su Seimui pateiktų autoriaus teises 
saugančio įstatymo projektu, kurį, jos 
nuomone, dar reikia tobulinti.

Vertėjai A. Samalavičius ir A. 
Danielius kalbėjo apie Lietuvos 
rašytojų ryšius su užsienio kole
gomis, apie jų išvykas į Skandina
vijos šalis, į Gotlandą, į Strasbūrą. 
Priminė apie užsienyje pasirodžiu
sias knygas ir atskirus kūrinius, 
pranešė, kad užsienio organizacijos 
skirs stipendijų ir komandiruočių 
vertėjams, pasidžiaugė, kad pernai 
“Poezijos pavasario“ šventėje daly
vavo 16 užsieniečių. Susirinkime su
žinojome, kad Švedijos kolegos at
siuntė kolegoms rašytojams Lie
tuvoje 120 tūkstančių kronų paramą.

Dar kalbėjo A. Zalatorius, E. Lie- 
gutė ir kai kurie kiti oratoriai, deja, 
niekas net neužsiminė apie naujus 
kūrinius, naujų knygų vertę. Išskyrus 
pirmininką V. Martinkų, niekam į 
galvą neatėjo pakalbėti apie dvasinį 
mūsų visuomenės nuosmukį, kuris, 
rodos, negalėtų nejaudinti kultūros 
žmonių.

Tiesa, pažadėta metams baigiantis 
sušaukti eilinį Lietuvos rašytojų sąjun
gos suvažiavimą.

P. Girdenis

Skaitykite žurnalą ’’Kardas“
Tai vienintelis ketvirtinis leidinys, 

atspindintis įvairius mūsų tautos istorijos etapus. 
Skaitai ’’Kardą“ ir prisimeni mūsų kovas, laimėjimus, 

kančias, sovietmečio tragediją, naują Lietuvos atgimimą...
Kaina metams 15 JA V dol.

Čekius siųsti mūsų adresu:
’’Kardas“ BOX 1847, 2043 Vilnius - 43, Lithuania
Telefonas pasiteiravimui Vilniuje 61-77-25.
Dim. Gen. št. pik. Antanas Maiijonis
Lamos kanclagerio kalinys

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 l d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

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

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784
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Prelatui Antanui Bungai 75
Šių metų sausio 5 d. išvykęs atos

togų į kažkokią salą Šiaurės Vokieti
joje visai tyliai savo 75 metų amžiaus 
sukaktį atšventė prelatas Antanas 
Bunga. Jubiliatas yra gimęs Šiupy
liuose, Šiaulių apskrityje. 1944 metais 
pasitraukė į Vokietiją, Bamberge bai
gė teologijos studijas, kunigu įšventin
tas 1952 metais. Penkerius metus bu
vęs Memingeno lietuvių kapelionu 
perėjo dirbti į vokiečių pastoraciją. Il
gus metus j is-buvo renkamas į Vokie
tijos lietuvių bendruomenės tarybą ir 
valdybą, aktyviai dalyvavo lietuviš
koje veikloje.

Nuo 1967 iki 1984 metų Antanas 
Bunga buvo naujai įkurtos vokiečių 
parapijos klebonu Bad Viorishofene 
(Bad Wbrishofen). Čia jam ne tik teko 
rūpintis naujai pastatytos bažnyčios 
įrengimu, bet taip pat statyti didžiulius 
jaunimo namus. Energingasis lietuvis, 
dėl kunigų stokos Vokietijoje turėjęs 
aptarnauti net dvi parapijas, savo para
pijiečių buvo labai mylimas.

Aptarnaudamas tūkstančius.vokie
čių katalikų, Antanas Bunga niekuo
met nepamiršdavo ir lietuviškų reika
lų. Jo vokiečių parapijos choras labai 
gražiai sugiedodavo lietuviškų gies
mių ir puikiausiai užtraukdavo lietu
viškų dainų įvairiausiomis progomis. 
O informacijų apie Lietuvą netrūkda
vo nei jo parapijiečiams, nei Augsbur
go vyskupui - dideliam lietuvių drau
gui Josef Stimpfle. Jo parapijos ribose 
apsigyveno Europos lietuvių vyskupas 
dr. Pranas Brazys, o vėliau jo įpėdinis 
vyskupas dr. Antanas Deksnys.

Antano Bungos klebonija tapo lie
tuviškos veiklos centru. Čia vykdavo 
Vokietijos lietuvių kunigų konferenci
jos, rekolekcijos, jaunimo seminarai ir 
kasmet ateitininkų suvažiavimai - nuo 
1985 metų jau ne Bad Viorishofene, o 
Memingene, nes čia jubiliatas persi
kėlė ’’išėjęs pensijon“. Jis prisiglaudė 
prie vienuolyno, priėmęs vienuolių

Pernai spalio mėnesį, viešėdamas 
Lietuvoje, į ’’Europos lietuvio“ re
dakciją užėjo ’’Aidų“ redaktorius, 
žinomas išeivijos poetas kunigas 
Leonardas Andriekus O.F.M. Padė
kojęs už jam tvarkingai siuntinėjamą 
laikraštį, svečias paliko redakcijai 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos išleistą Viktoro Gidžiūno 
O.F.M. knygą ’’Jurgis Ambraziejus 
Pabrėža“ ir pasiūlė ją parecenzuoti ar 
bent paminėti ”EL“.

Susipažinę su knygą pradedančiu 
tomo redaktoriaus prof. A. Luimos 
žodžiu, pranciškonų vienuolijos pro- 
vinciolo tėvo Placido Bario paaiški
nimu ir redaktorės istorikės dr. Irenos 
Vaišvilaitės įvadu, sužinome, kad ta 
knyga - tai ilgametis buvusio pranciš
konų provinciolo, Ateitininkų Fede
racijos dvasios vado istoriko Viktoro 
Gidžiūno darbas: žymaus žemaičio, 
botaniko floristo, liaudies gydytojo, 
poeto Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 
monografija. Plačiau sužinome ir 
apie jos autorių, Lietuvai menkai 
žinomą istoriką. Pasirodo, kad kny
gos apie garsųjį žemaitį autorius 
Vincas Gidžiūnas yra dzūkas, gimęs 
Simno valsčiuje 1912 metais rugsėjo 
5 d., mokėsi Kauno ’’Pavasario“ 
suaugusių ir Kretingos Pranciškonų 
gimnazijose. 1934 m., tapęs vie
nuoliu pranciškonu, gavo Tėvo Vik
toro vardą. Tada jis ir buvo pasiųstas 
į Romą teologijos studijoms. Ten 
1940 metais įšventintas į kunigus. 
Sovietinei okupacijai prasidėjus, jis 
negrįžo į Lietuvą ir tęsė studijas 
Popiežiškajame Šv. Antano Pran
ciškonų universitete. 1945 m. apgy
nęs daktaro disertaciją iš Lietuvos 
pranciškonų vienuolijos istorijos, 
Tėvas Viktoras aktyviai įsijungė į 
Romos lietuvių bendruomenės veik
lą, rūpinosi studentų pabėgėlių buiti
mi. 1946 metais nuvykęs į JAV, jis 
įsikūrė Brukline, organizavo lietu
višką leidybą ir kultūros židinį, daug 
rašė ’’Aiduose“, ’’Ateityje“, ’’Drau
ge“, “Darbininke“, “Tėviškės žibu
riuose“, ”Šv. Pranciškaus varpelyje“, 

pasiūlymą eiti dvasios vado pareigas 
čia ir jų tvarkomoje didžiulėje senelių 
prieglaudoje. Faktiškai jis tik pakeitė 
darbą. Bet neilgai ’’pensininkavo“. 
Vokietijos vyskupai jį paskyrė savo 
legatu lietuvių katalikų sielovadai Vo
kietijoje, t.y. vyriausiuoju Vokietijos 
lietuvių kunigu. (Anksčiau šios parei
gos buvo vadinamos ’’lietuvių katalikų 
Vokietijoje sielovados direktorius“.) 
Greitai jam teko perimti mirusio Me
mingeno lietuvių kapeliono kun. dr. 
Augustino Rubiko ir vienu laiku net 
miuncheniečių kapeliono pareigas, kai 
mirė prel. dr. Jonas Aviža, o mirus de
kanui Vaclovui Šarkai pora metų net 
aptarnauti Šiaurės Vokietijos lietuvius 
katalikus. Be to, jau ne vienerius me
tus Antanas Bunga rūpinasi katalikų 
žurnalo ’’Krivūlė“ išleidimu ir reda
gavimu.

Kritus ’’geležinei uždangai“ ir Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę prela
tui Antanui Bungai darbo padaugėjo. 
Jis palaiko glaudžius ryšius su įvai
riausiomis Vokietijos, Austrijos ir kar
tais net kitų kraštų katalikų organiza
cijomis, parūpina Lietuvos bažnyčiai 
didelės paramos. Nuolat pas jį būna 
svečių iš Lietuvos, juos jis suveda su 
vokiečių institucijomis. Antanas Bun
ga visuomet pakeliui. Tai jis lanko vo
kiečių vyskupus, prašydamas para
mos, tai lydi vokiečius vyskupus į 
Lietuvą, tai pats važiuoja į Lietuvą, 
Belgiją, Austriją, Romą ir t. t. Ir vi
suomet tarnybiniais reikalais, apsiver
tęs darbais. O kartais ne tik darbais, 
bet ir Andekso alaus statine, bavariš
komis dešromis apsikrovęs, kad ga
lėtų pavaišinti žmones. Tokias vaišes 
jis jau nekart iškėlė Šv. Kazimiero 
kolegijoje Romoje, Vasario 16-osios 
gimnazijoje ir net Lietuvoje. Didžiau
sias iškilmes jis, žinoma, surengia 
savo namuose. Kunigo Antano Bun
gos šventės pagarsėjusios. Dar jaunu 
kapelionu būdamas, mažame kam

Knyga apie poetą ir botaniką
paruošė didžiulį pluoštą medžiagos 
“Lietuviškajai enciklopecijai“. Tėvas 
Viktoras - autoritetingas Lietuvos 
vienuolijų istorijos žinovas ir tyri
nėtojas. Neapleidęs sielovados, kole
gų ir tautiečių padedamas, V. Gi
džiūnas kruopščiai rinko medžiagą 
garbiojo pranciškono monografijai. 
Gyvenant toli nuo tėvynės, toli nuo 
pagrindinių šaltinių-archyvų, šitą jo 
darbą galima laikyti žygdarbiu.

Knygą sudaro trys dalys. Pirmoji - 
“Pabrėžos asmuo ir apaštalavimas“ 
skirta jo biografijai, prasidėjusiai 
Lenkimų parapijos Večių kaime (be
je, netoli S. Daukanto gimtinės). Tai 
jo mokslo ir studijų metai. Kretinga, 
Vyriausioji Lietuvos mokykla Vil
niuje, Varnių kunigų seminarija. Pas
kui kunigystė - Šiluva, Raudėnai, 
Tverai, Plungė, Kartena. Vikaras, ad
ministratorius, monsinjoras, altarista. 
Dar vėliau - trečiojo ordino pranciš
konas, vienuolyno aplinka ir tvarka, 
pastangos save tobulinti. Ir pagaliau - 
apaštalavimo darbai. Kretingos mo
kyklos mokytojas ir kapelionas, su
manus nuodėmklausys ir dvasios va
dovas, dvasinio turinio knygų auto
rius, plačiai pagarsėjęs pamoksli
ninkas.

Jo pamokslams kaip tik ir skirta 
antroji monografijos dalis. Tai tary
tum jo kūrybos apžvalga. Jo pamok
slų tematika labai plati ir turtinga tiek 
savo forma, tiek ir turiniu. Vaikų 
auklėjimo pedagogika, tėvų pareigos, 
jų pavyzdžio poveikis vaikams. Pla
čiai ir sumaniai aptariama A. Pa
brėžos veikla ryškinant ir puoselėjant 
vestuvinius žemaičių papročius Jo 
pamokslai apie moterystę, pamoky
mai besirengiantiems vesti, piršlybų, 
pintuvių mergvakario, veselios ap
rašymas - kokia tai dėkinga medžia
ga ir šių dienų istorikams, liaudies 
tradicijų puoselėtojams, pagaliau 
rašytojams ir poetams!

Trečiosios dalies, skirtos A. Pa
brėžos mokslininko, botaniko floristo 
veiklai, autorius parašyti, deja, ne
spėjo. Dirbdamas lėtai, senatvės 

baryje gyvendamas, jis susikviesdavo 
svečių ir iškeldavo puotas, kurias 
miesto burmistrai ir kiti ponai ilgai 
mielai prisimindavo. Dažnai tokioms 
puotoms pats šeimininkauja, gamina 
visus valgius. O virėjas jis neblogas. 
Ypač Antanas Bunga pagarsėjęs savo 
cepelinais. Savo svečius ir suvažia
vimų dalyvius jis gerokai palepina. 
Visuomet suranda progos tokioms 
šventėms, į kurias jis gali ir vokiečių 
vyskupų, ir įtakingų valdžios žmonių 
pakviesti, ta proga jiems priminti Lie
tuvos rūpesčius.

Prelatas Antanas Bunga vis ki
tiems rengia didžiausius pagerbimus, 
o pats per gimtadienį tyliai išvažiavo 
atostogų. Taip ir liko laiku nepaste
bėtas jo garbingas jubiliejus, nes, iš 
tikrųjų, kas galėjo pamanyti, kad pre
latui jau tiek amžiaus. Jis dar dirba ir 
laksto kaip jaunuolis. Kai būna atei
tininkų suvažiavimai, tai jis rytais 
anksti keliasi, atlaiko šv. Mišias vie
nuolėms, tada lietuviškas Mišias. Po 
to dalyvauja arba praveda programą. 
Padeda pietus paruošti. Popiet visus 
išleidžia iškylon, o pats savo virtuvėje 
išverda cepelinus vakarienei. Vakare 
vėl linksmas su visais pabūna. O kitą 
rytą pilnas energijos tęsia savo darbus, 
atrodo, nė kiek nepavargęs. Jo butas 
trečiajame aukšte, pasiekiamas laiptais 
iš lauko. Pirmajame aukšte jis įrengęs 
mažą salę susirinkimams, čia suvažia 
vimų dalyviai ir pavalgo. O prelatas. 
Antanas Bunga nuo ryto iki vakaro 
maždaug kas pusvalandį bėga laiptais 
iš salės į savo butą ir atgal, aptamau 
damas savo svečius, ir, atrodo, net 
neuždūsta. Todėl niekas neatspėtų jo 
amžiaus. Reikia tikėtis, kad taip dar 
ilgai bus. Tegul Dievas duoda šiam 
darbščiam, apsukriam ir vaišingam 
prelatui dar daug daug tokių energin
gų metų ir geros sveikatos.

Andrius Šmitas

41-oji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė

Praėjusiais metais Studijų savaitės Augsburge dalyviai 1994-ųjų 
Europos lietuviškųjų studijų savaitės rengėjais išrinko šiuos asmenis: 
Vincą Natkevičių, Joną Norkaitį, Darių Kuolį, Saulių Kubilių, Aidą 
Ivinskienę ir Ireną Naudžiūnaitę Joerg.

Iš jų moderatoriais išrinkti: Darius Kuolys, Jonas Norkaitis ir Vincas 
Natkevičius. Literatūros vakarą organizuoja Saulius Kubilius.

41-osios studijų savaitės paskaitų prelegentai: Darius Kuolys, kun. 
Jonas Jūraitis, Viktorija Daujuotytė-Pakerienė, Vincas Natke
vičius, Vytautas Bieliauskas, Vaidotas Daunys, Romualdas Si
korskis, Alvydas Jokūbaitis, Kajetonas Čeginskas.

Keturių žvaigždžių viešbutyje, kur bus apgyvendinti Studijų savaitės 
dalyviai, yra visi patogumai. Kambariuose dvigubos lovos, tačiau no
rintys nakvoti po vieną turės primokėti nustatytą taksą: 70 austrų 
šilingų. Šiaip viaas pragyvenimas dienai vienam asmeniui kainuoja 500 
austrų šilingų.

Registruotis pas Ireną Naudžiūnaitę Joerg šiuo adresu:
6473 Wenns, Tirol, Austria.

Registracijos mokestis 150 DM (jaunimui 70 DM). Visa programa 
su paskaitų temomis bus paskelbta vėliau.

P. S. Atvykstantiems iš Lietuvos į Austriją reikia turėti vizą.
Rengėjai

negalių kamuojamas, V. Gidžiūnas 
spėjo tik sukaupti gerą šūsnį me
džiagos, kurią pasikviesta talkon 
istorikė dr. Irena Vaišvilaitė panau
dojo knygai užbaigti. Trečioji dalis 
“Pabrėža - mokslininkas, gydytojas ir 
pilietis“ kiek konspektiškai aptaria 
didžiojo žemaičio daugiašakę veiklą. 
Sužinome, kad A. Pabrėža buvo su
rinkęs didžiulį herbarą, jį sudarė 800 
augalų, surinktų mokslininkui keliau
jant po Vakarų Žemaitiją. Jis į lietu
vių kalbą įvedė tokius augalų vardus 
kaip guboja, eraičinas, raganė, tokius 
terminus kaip pažiedės, purka, 
aukšlys ir kiti. Jie gyvi ligi šiol, juos 
galima rasti Lietuviškame botanikos 
žodyne. Ryškius pėdsakus tėvas A. J. 
Pabrėža paliko kaip veiklus susipra
tusių žemaičių - Vilniaus universiteto 
auklėtinių - grupės dalyvis. Jis su
sirašinėjo su D. Poška, S. Daukantu 
ir M. Valančium, draugavo su kitais 
ano meto šviesuoliais.

Aptariami tolesni Pabrėžos verti
nimai, nurodoma literatūra apie jį.

Nėra abejonės, kad visi, kam 
brangi Lietuvos praeitis, jos šviesūs 
protai, žmonės, garsinę mūsų tėvynę, 
atidžiai perskaitys šią knygą. Tiesa, 
tai ne grožinė literatūra ir jai skaityti 
reikia tam tikro pasiruošimo. Gali
mas daiktas, kad ji susilauks ir išsa
mesnių recenzijų.

Beje, kaip perspėja tomo redakto
rius A. Luima S. J., šis tomas yra 
savotiškai istorinis. Tai yra paskutinis 
tomas ilgos serijos knygų, išleistų 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos Romoje, ar tai Popiežiškoje 
Grigaliaus universiteto spaustuvėje, 
ar didesne dalimi Plinianos spaus
tuvėje Perugia provincijoje. Nuo šiol 
Akademijos leidiniai bus spausdina
mi Lietuvoje. Ir pateikiamas naujas 
adresas: Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademija, Jakšto 9, 2001, Vilnius. 
Lituania.

Šiuo adresu ir anotuojamą knygą 
galima įsigyti.

P. Vardenis

Šiauliuose atvėrė duris privati parduotuve "Moralė". Joje prekiaujama 
gėlėmis, atvežtomis iš Olandijos. Čia galima įsigyti ir mūsų gėlininkų 
išaugintų gėlių, jų sėklų.

Gėles demonstruoja pardavėja Diana Balvocienė.
Antano Dilio (ELTA) nuotr.

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 nekilnojamąjį 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.
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Prancūzijos lietuvių bendruomenės 
veiklos kronika

Adresas: 8, av. Cesar Caire, 75008 Paris, t el. (1) 42 93 04 88

Žurnalistų darbas itin pavojingas

Jauni lietuviai, atvykę stažuotis 
ar dirbti, aptarė pas kun. J. Petrošių 
jaunimo sambūrio Prancūzijoje 
(LJPS) steigimo reikalams. Pary
žiuje ir jo apylinkėse šiuo metu mo
kosi apie 50 lietuvių. Sambūrio pir
mininku išrinktas Rolandas Mu- 
leika. Plačiau apie UPS sužinoti ga
lima telefonu: 47474692. Susirin
kimai vyks reguliariai kas mėnesį 
Ecole dės Francs-Bourgeois pa
talpose - 21, rue Saint Antoine, 
75004, Paris. Pirmas susiėjimas, į 
kurį buvo pakviesti jauni doc. L. 
Skūpo studentai prancūzai, įvyko 
sausio 23 d.

* * * ** *
Ponia Ugnė Karvelis 1993 m. spa

lio 25 d. paskirta Lietuvos atstove prie 
UNESCO.

******
1994 m. sausio 8-9 d. įvyko Lie

tuvių bendruomenės suvažiavimas, 
aptarta tolimesnė bendruomenės veik
la, išrinkta valdyba. Pirmininkas p. 
Ričardas Bačkis, jo pavaduotoja (vice
pirmininkė) p. Karolina Masiulis.

******
Poeto O. Milašiaus draugijos meti

nis susirinkimas įvyko pernai gruo
džio 11d. Pagal O. Milašiaus tekstus 
visą gruodį A. Durnas teatre Saint- 
Germain-en Laye mieste buvo rodo
mas spektaklis ’’Žiemos žolė, vasaros 
sniegas“.

******
Kompozitorius O. Balakauskas, 

Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje, 
ir besistažuojantis muzikologas G. 
Gapšys 1993 m. lapkričio 6 d. skaitė 
paskaitą apie dabartinę lietuvių muzi
ką Lenkų akademijos (Acade'mie Po
lonaise) centre.

******
Pianistė B. Vainiūnaitė, Vilniaus 

muzikos akademijos profesorė, 1993 
m. gruodžio 5 d. koncertavo Paryžiaus 
Saint Merri bažnyčioje.

******
Pianistė M. Rubackytė sėkmingai 

tęsia savo karjerą Europoje. Po kon

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

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

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

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

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

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

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

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

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

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO. 

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

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643

certo Napoleono karūnavimui pami
nėti La Chaise-Dieu festivalyje ji su 
’’Alzasas-Lietuva“ draugija ruošia 
koncertą, kurio metu surinktos lėšos 
bus perduotos Kauno ligoninėms. 
Paskui ji išvyks gastrolėms į Italiją, 
Ispaniją ir Liuksemburgą.

******
’’Alzasas-Lietuva“ draugija išlei

do atviruką, už kurį gautas pelnas 
skiriamas ’’SOS VAIKAI“ asociaci
jai, vaikų miestelio statybai Vilniu
je. 10 atvirukų kainuoja 50 frankų. 
Kreiptis į Association Alsace-Li- 
tuanie B. P. 71, 67061 Strasbourg- 
Cathedrale.

******
Paryžiuje Rytų kalbų institute į 

pirmąjį kursą mokytis lietuvių kalbos 
susirinko 12 jaunų studenų. Trečiojo 
kurso studentai pirmą kartą galės 
gauti lietuvių kalbos specializacijos 
baigimo diplomą. Energinga doc. L. 
Skūpo pedagoginė veikla populiarina 
lietuvių kalbą ir kultūrą visoje Pran
cūzijoje. Numatomi kursai Aix-ėn- 
Provense, Dižone (Dijon), Strasbūre 
(Strasbourg). Doc. L. Skūpas pa
kviestas skaityti paskaitų apie Lietu
vą į Solemo (Solesmes) vyrų bene
diktinų vienuolyną, į Burgundijos 
Kūdikėlio Jėzaus moterų vienuolyną, 
į Katalikiškojo jaunimo judėjimo 
’’Opus Dei“ centrą Paryžiuje.

Prof. M. Chicouėne ir doc. L. 
Skūpas pasirašė sutartį su leidykla 
l'Harmattan dėl lietuvių kalbos ir kul
tūros vadovėlio išleidimo. Jį rašo abu 
paminėti autoriai. Knyga turėtų iš
vysti dienos šviesą 1995 metų va
sario-kovo mėn.

******
1994 m. kovo 5 d. Paryžiuje įvyks 

Vasario 16 d. minėjimas. Į jį pakvies
ta daug svečių - prancūzų iš Pary
žiaus, Alzaso, Normandijos, Pro
vanso, tikrų Lietuvos draugų. Minė
jimas prasidės šv. Mišiomis Italų 
misijos bažnyčioje.

ELI

Tarptautinė žurnalistų asociacija 
’’Reporteriai be sienų“ paskelbė ra
portą apie pernai įvairiuose pasaulio 
kraštuose žuvusius žurnalistus ir spau
dos laisvės padėtį pasaulyje. Asociaci
jos duomenimis, pernai atlikdami dar
bą buvo nužudyti 59 žurnalistai. Sta 
tistikoje pirmauja Bosnija Herce
govina ir Rusija - šiuose kraštuose žu
vo po aštuonis žurnalistus.

Vatikano radijo dienraštis išspaus
dino interviu su asociacijos "Reporte
riai be sienų“ pirmininku Robert Me
nard.

Pasak jo, liūdna, bet vis dėlto nor
malu, kad žmonės žūva eismo katast
rofose, kad žūva savo darbovietėse, 
tačiau šis penkiasdešimt devynių žur
nalistų skaičius į šią kategorija netel
pa, nes žurnalistai savo gyvybe sumo
ka už tai, ką jie rašo ir kalba. Jei kėsi
namasi į žurnalisto gyvybę, tai tuo pa
čiu kėsinamasi į kiekvieno žurnalisti
nės informacijos adresato teises, kėsi
namasi į demokratiško žmonių sam
būvio pagrindus. Neatsitiktinai demo
kratijos ir spaudos laisvės sąveika lai
koma visuomenių ir valstybių demo-

Ciuriche pagerbtas V. Lingio
Ciuriche (Šveicarija) vyko "The 

Freedom Forum“ organizuota konfe
rencija, kurioje žurnalistai aptarė ma
fijos bei organizuoto nusikalstamumo 
problemas Centrinėje ir Rytų Euro
poje. Lietuvai šiame renginyje atsto
vavo du "Respublikos“ žurnalistai.

Konferencijoje pateikta daug skan
dalingų faktų, įrodančių, jog beveik 
visose buvusiose postkomunistinėse 
šalyse mafija įsišaknijo iki aukš
čiausių valdžios sluoksnių, todėl šiose 
valstybėse nesaugu dirbti net žumalis-

Kaip Australijoje gamina pinigus?
Melbourne leidžiamas lietuvių 

savaitraštis "Tėviškės aidai“ pernai 
Nr. 43 paskelbė įdomią Alisos Baltru- 
konienės publikaciją apie Australijos 
Reserve banko banknotų gamyklą 
Craigiebum. Spausdiname to pasako
jimo santrauką.

Banknotų gamyklos didžiulis, 
griežtas, nepatrauklus pastatas pasta
tytas viduryje 27 ha žemės plote. Ap
ribotas jis 1 km periferija su dviguba 
saugumo užtvara. Produkcijos pasta
tas keturių aukštų, gelžbetoninės 
struktūros, kuriame yra pinigų spaus
dinimo ir užbaigimo operacijos. Ten 
pat ir speciali patalpa šitoms verty
bėms saugoti - didelis seifas.

Pastate nėra rūsio, nes jis pastatytas 
ant uolienos. Pastato stogas irgi spe
cialios konstrukcijos, kad negalėtų nu
sėsti malūnsparnis.

Šitas banknotų pramonės centras 
pavadintas ’’Note Printing“, jis per iš
tisą parą yra stiprios vyriškos apsau
gos saugomas. Sargus paremia įvai
rūs, labai įmantrūs elektronikos sau
gumo ir stebėjimo įrengimai.

{ėję į pastato vidų atsiradome dide
lėje svetainėje kur buvo paruošta 
mums kava, arbata ar vaisvandeniai ir 
biskvitai. Nors labai pinigingame pa
state atsiradome, bet už tą malonumą 
turėjome susimokėti.

Pasivaišinę keliavome su vadovu 
lan keltu į viršų, kur per stiklinę sieną 
iš įvairių vietų galėjome stebėti pinigų 
spausdinimo Įmantrias operacijas. Bu
vo ten ir daug archyvinės, ir naujos 
spausdinimo technologijos išstatyta. 
Galima laisvai pasivaikščioti po ste
bėjimo vietovę, kuri tęsiasi apie 400 
metrų, ir vis ką nors įdomaus pama
tyti. Apžiūrėjimas užtaiko mums apie 
dvi valandas.

Supratome, kad banknotų projek
tavimas yra sunkus uždavinys ir daug 
meniško darbo reikalaujantis. Svarbūs 
projektavimo elementai paruošiami 
naudojant iškeltą ’’Intaglio“ spausdini
mo techniką, kuri banknotui duoda 
ryškų, nelygų rankoje pajautimą. Kiti 
elementai, kaip esminiai fono raštai, 
spausdinami lygūs.

Sukurti meniško darbo plote sudė
tingą ir kompleksinį raštą, kuris būtų 
svarbus banknoto saugumui, yra 

kratiškumo rodikliu. Tiesa, pastebėjo 
asociacijos "Reporteriai be sienų“ 
pirmininkas, yra ir išimčių. Pernai keli 
žurnalistai žuvo ir demokratiškose, 
civilizuotose valstybėse, kuriose klesti 
spaudos laisvė. Tie žurnalistai sumo
kėjo gyvybe informuodami visuome
nę apie narkotikų biznio užkulisius.

Pastaruoju metu, kalbėjo Robert 
Menard, sustiprėjo dar viena, visai ki
tokio pobūdžio informacijos varžymo 
forma. Tai vadinamasis spaudos mo
nopolizavimas. Pavyzdžiui, Prancūzi
joje net 30 procentų visų spaudos or
ganų yra vieno žmogaus nuosavybė. 
Kaip patirtis rodo, pasitvirtina spaudos 
ir politikos analogija. Jei politikos pa
saulyje ima dominuoti kuri nors viena 
srovė, jei ta dominuojanti srovė ima 
nustelbti kitas, tuoj pat ima nykti ir de
mokratija. Lygiai tas pats vyksta ir 
spaudoje, jei ribojamas spaudos pliu
ralizmas, tuo pačiu ribojama ir spau
dos laisvė.

Pasak Vatikano radijo. Tarptautinė 
žurnalistų federacija, kurios centrinė 
įstaiga yra Briuselyje, išplatino meti
nės veiklos ataskaitinį pranešimą. Ja

lams. Kaip pavyzdys konferencijoje 
buvo pateiktas Lietuvoje įvykdytas 
žiaurus nusikaltimas - ’’Respublikos“ 
leidėjo Vito Lingio nužudymas. Iš vi
so pasaulio susirinkę žurnalistai tylos 
minute pagerbė jo atminimą. Kaip pa
sakė konferencijoje dalyvavęs Tarp
tautinės laikraščio leidėjų asociacijos 
Paryžiuje atstovas A. Rachnemas, V. 
Lingiui po mirties greičiausiai bus 
skirta premija, kuri kasmet įteikiama 
geriausiam pasaulio žurnalistui, rašo 
"Respublikoje“ R. Barauskas.

ilgas ir daug darbo reikalaujantis 
procesas.

Tradicinis rašto įgraviravimas bu
vo atliekamas geometrinėmis tekini
mo staklėmis. Svarbios rašto dalys, 
kaip portretai, normaliai įgraviruojami 
ranka.

Paskutiniu metu "Note Printing“ 
įmonė išvystė ir pateikė kitokią, elek
troninę [graviravimo techniką spaus
dinimo plokščių pagaminimui. Foto
grafija irgi turi svarbią rolę spausdini
mo atvaizdavimo gamyboje.

Banknoto saugumas prasideda nuo 
gamybos pagrindo, griežto saugumo 
režimo. Šiuo metu Australijos bank
notų gamykla dar naudoja užsienyje 
pagamintą popierių. Šis popierius pa
gamintas iš medvilnės pluoštelių, tai 
banknotui suteikia ryškų traškumą ir 
patvarumą. Net išskalbtą jį galima iš
džiovinti, išlyginti ir vėl naudoti.

Banknotų gamybos metu dar kitų 
saugumo savybių suteikiama - tai 
aukštos kokybės vandens ženklas ir 
metalinis siūlelis. Popieriniai bankno
tai nėra labai stiprūs. Normaliai 5 dol. 
banknotas cirkuliacijoje išsilaiko tik 
apie 7 mėnesius.

200 metų Australijos įkūrimo pro
ga 1988 m. Reserve bankas išleido 
memorialinį plastikinį 10 dolerių 
banknotą, kuris skiriasi daugeliu atve
jų nuo kitų pinigų, nes pagamintas pa
gal naują technologiją. Nauja bankno
to gamyboje naudojama technologija 
reprezentuoja ilgo laikotarpio tyrinėji
mo rezultatus ir ’’Note Printing“ sky
riaus Craigiebum Viktorijoje lygį kar
tu su Commonwealth'o mokslinio ir 
industrinio tyrinėjimo institutu. Rei
kėjo išrasti specialų plastikos pagrin
dą, substratą vietoje popieriaus. Taip 
pat reikėjo sukombinuoti piešinį, pa
gaminti ir inkorporuoti optinę kin
tančią emblemą į plastiką, kad ne
galėtų padirbti. Taip pat ilgai užtruko, 
kol surado tinkamus dažus, kurie 
laikui bėgant nenusitrintų nuo slidžios 
plastikos.

Pasirodo, kad pastangos pagaminti 
plastikinius banknotus labai pasiteisi
no. Plastikiniai banknotai nesusitepa, 
nepadirbami, ilgai laiko, pigiau kai
nuoja išleisti ir sveikesni naudojimui.

Jokiai kitai valstybei iki šiol nepa

me sakoma, kad 1993-ieji žurnalis
tams buvo bene patys kruviniausi me
tai. Daugiau kaip 320 tūkstančių žur
nalistų 75-iose pasaulio šalyse vieni
jančios tarptautinės organizacijos 
duomenimis, per praėjusius metus, 
vykdydami savo darbą, žuvo 75 žur
nalistai. Pasak Federacijos generalinio 
sekretoriaus Aidan White, žumaliz- 
mas tampa viena iš rizikingiausių pa
saulyje profesijų. Šiuo metu Fede
racija tiria dar 18 žurnalistų mirties 
aplinkybes ir mėgina nustatyti, ar jų 
mirtis yra susijusi su darbu. Tuo tarpu 
iš Bosnijos gauta pranešimų apie 20 
žurnalistų dingimą be žinios. 1993 
metais 13 žurnalistų žuvo Bosnijoje, 9 
Gruzijoje, 8 Turkijoje, 8 Alžyre, 7 
žurnalistai žuvo spalio mėnesį Mask
voje vykusio Rusijos parlamento rū
mų šturmo metu, 6 žuvo Somalyje, 
tiek pat Kolumbijoje. Tarptautinės 
žurnalistų federacijos ataskaitoje mini
mas ir italų dienraščio "La Sicilia“ ko
respondento Giuseppe Alfano atvejis. 
Jis buvo nušautas 1993 metų sausio 
mėnesį netoli nuo Palermo miesto.

VAR

atminimas
Australijoje leidžiamas lietuvių 

katalikų savaitraštis "Tėviškės aidai“ 
pranešė, kad grupė Melboumo lietu
vių, sukrėstų V. Lingio nužudymu, 
nutarė išreikšti savo solidarumą su 
kovojančiais prieš mafiją ir už spau
dos laisvę. Jie pareiškė gilią užuo
jautą V. Lingio šeimai, "Respub
likai“ ir Lietuvos žurnalistams. Vie
toje gėlių aukotojai pasiuntė sim
bolišką auką V. Lingio žmonai ir 
dukrelei. Iš viso aukų surinkta 430 
dolerių.

sisekė plastikinius pinigus ilgesniam 
vartojimui išleisti, nors kai kurių vals
tybių buvo mėginta: Haiti, Costa Rica, 
Isle of Man, Kanadoje, bet dažnai nuo 
plastikos nusitrindavo ir žymės pra
dingdavo. Nepasisekė jiems surasti 
tinkamą plastikinę medžiagą ir tinka
mus dažus. Todėl tos valstybės plas
tikinių pinigų leidimą sustabdė.

Australijos Reserve bankas yra 
vienas iš saugiausių pinigų leidėjų pa
saulyje. “Note Printing“ įmonė ne tik 
išleidžia kiekvienais metais 450 mili
jonų Australijos valiutos banknotų, 
bet ir kitoms šešioms valstybėms pa
gamina galiojančius pinigus: Ku- 
waitui, Indonezijai, Singapūrui, Vaka
rų Samoai, Papua New Guinea.

"Note Printing“ administracija 
pasakė mums, kad. jie laukia ir pri
ima užsakymus pinigų gamybai iš 
bet kurios valstybės ir noriai tame 
reikale pasitarnautų. Jiems patiems 
banknotą pagaminti kainuoja 4 cen
tai, plastikinį 2 centai.

Lapkričio mėnesio gale "Note 
Printing“ išleis naują plastikinį 10 do
lerių banknotą. Australijoje plastiki
niai banknotai žmonių nelabai mėgia
mi. Jie slidūs, nesilanksto ir lipa iš pi
niginės. Jau daromi nauji tyrinėjimai, 
kad plastikinė medžiaga būtų padaryta 
lankstesnė ir švelnesnė.

Apžiūrėjome su nuostaba įdomią 
parodos eksponatų galeriją, pakilno
jome vieną milijoną australiškų dole
rių paketą, kas tikrai buvo labai sunku. 
Pamatėme, kaip pinigus numeruoja, 
kaip tikrina ir klaidingus žymi oranži
niu rašalu. Matėme, kaip didelius pi
nigų lapus supjausto, kaip užbaigia ir 
supakuoja. Kiekviena 500 banknotų 
krūva įdedama į vieną Crosfield kom
piuterį, kuris juos suskaičiuoja, iš
rūšiuoja ir atmeta pažymėtus oranžiniu 
rašalu. Tuo pačiu metu kompiuteris 
registruoja atmestus baknotus, gerus 
suriša automatiškai sekcijomis po 100. 
Kiekviena mašina aptarnauja po 1200 
banknotų per minutę. Atmestus ban
knotus irgi suriša, išgręžia juose skyles 
ir vėliau juos sunaikina.

Šitame pinigų pramonės centre 
dirba apie 500 žmonių, didelė dalis 
moterų. Australijos pinigų monetas 
kala fabrikas Canberroje.
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Muzikantai iš Lietuvos vėl džiugins tautiečius 
Britanijoje

Didžiosios Britanijos Lie
tuvių sąjunga vasario 19 d. 
rengia tradicinį Vasario 16- 
osios koncertą. Jame daly
vaus svečių iš Lietuvos, ku
riuos šiais metais mielai suti
ko priimti ilgametė tautinių 
šokių grupė "Lietuva“.

Studentė iš Lietuvos 
tobulinasi Guildhall 
muzikos mokykloje

Viena viešnia - pianistė Eglė Ja- 
nulevičiūtė - šiuo metu stažuojasi 
Guildhall muzikos ir dramos mo
kykloje Londone.

DBLS kultūrinių reikalų vedėja 
Vida Gasperienė laiške "EL“ rašo, 
kad tai, jog tokioje garsioje Lon
dono mokykloje tobulinasi studentė 
iš Lietuvos, ’’yra didelis žingsnis 
pirmyn Lietuvos muzikiniam me
nui“. Tarpininkaujant prof. Vy
tautui Landsbergiui, Guildhall mu
zikos ir dramos mokykla skyrė sti
pendiją.

’’Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga buvo prašyta kokiu nors 
būdu padengti būsimų studentų 
pragyvenimo išlaidas. Nors mūsų 
pajėgos nesugebėjo to pilnai įvyk
dyti, - rašo V. Gasperienė, - vis 
vien jau treti meti kaip DBLS 
duoda mažą paramą jauniesiems 
muzikams pasinaudoti šia stipendi
ja-“

Kartu su laišku, kuriame iš
dėstyta Eglės Janulevičiūtės kū
rybinė biografija, Vida Gasperienė 
atsiuntė ir pianistės nuotrauką.

Eglė Janulevičiūtė gimė 1964 m. 
balandžio 9 d. Kaune. Trejų metų 
amžiaus pradėjo groti pianinu ir po 
metų jau koncertavo viešai. Nuo 
1970 iki 1981 m. Janulevičiūtė stu
dijavo Kauno Juozo Naujalio menų 
mokykloje. 1981-1986 m. studijuo
dama Lietuvos valstybinėje konser
vatorijoje pianistė dažnai koncer
tuodavo gimtajame krašte, dalyva
vo jaunųjų pianistų konkursuose 
Odesoje ir Baku. 1986 m. Eglė Ja
nulevičiūtė gavo M. K. Čiurlionio 
konkurso diplomą, o 1989 m. už
ėmė šeštą vietą tarptautiniame 
Robert Casadesus pianistų konkur
se Clevlande, Ohio. Jos mokytojo
mis buvo Janina Žirgulienė ir Ve
ronika Vitaitė. 1990 m. liepą Eglė 
Janulevičiūtė laimėjo pirmą vietą 
tarptautiniame jaunųjų pianistų 
asociacijos konkurse Oberline. 
Ohio.

Dabar Eglė Janulevičiūtė yra 
profesorės Veronikos Vitaitės pa
dėjėja Lietuvos muzikos akademi
joje (buvusioje konservatorijoje) 
Vilniuje. Ji nuolat koncertuoja su 
Lietuvos kameriniu orkestru, nese
niai baigė gastroles Lietuvoje, Ru
sijoje ir Suomijoje, dažnai pianistės 
koncertus rodo televizija.

Eglė Janulevičiūtė koncertuos 
Vasario 16-osios minėjimuose 
Nottinghame vasario 12 d. Ukrai
niečių patalpose, Bentinck Road ir 
vasario 19 d. Londone, Bishopsgate 
Institute, Bishopsgate.

’’Ainiai“ aplankys 
Anglijos lietuvius

Britanijos lietuviams jau pa
žįstamas ansamblis "Ainiai“, kurio 
nariai lankėsi Anglijoje pernai me
tų liepą. Turbūt tautiečių širdis su
jaudino lietuviška dvasia, baltiš
komis tradicijomis alsuojančios 
"Ainių" dainos, vaidinimai, sukurti 
pagal lietuvių liaudies ir šiuolai
kinių kompozitorių muziką, pa
remti lietuvių mitologija, kad jie 
nutarė ir į savo šventinį Vasario 16- 
osios koncertą pakviesti du ansam
blio narius. Kanklininkė Daiva 
Kimtytė gimė 1968 m. nedideliame 
Žemaitijos miestelyje, muzikalių 
tėvų šeimoje, dešimties metų am
žiaus ji pradėjo lankyti Mažeikių 
vaikų muzikos mokyklos kanklių 
specialybės klasę. Dar besimoky
dama tapo J. Švedo konkurso lau
reate. Toliau tęsė mokslus Šiaulių 
aukštesniojoje muzikos mokykloje, 
jaunųjų atlikėjų konkurse užėmė 
antrąją vietą. Tada pirmąkart iš
vyko į užsienį - buvusią Čekoslo
vakiją - su liaudies dainų ir šokių 
ansambliu "Jovaras“. Vilniaus mu
zikos akademijoje Daiva lankė do
centės R. Tamošaitienės kanklių 
specialybės klasę. Kasmetiniame J. 
Švedo studentų konkurse tapo lau
reate. Pradėjusi groti Konserva
torijos liaudies instrumentų ansam
blyje "Sutartinė“ koncertavo Indi
joje ir Nepale. Kaišiadorių vaikų 
muzikos mokykloje mokė groti 
kanklėmis, kad pati įgytų pedago
ginės praktikos.

1992 m. Muzikos akademijoje 
Daiva Kimtytė surengė pirmą savo 
gyvenime dviejų dalių rečitalį - at
liko lietuvių ir užsienio kompozito
rių kūrinius. Su Muzikos akademi
jos studentų ansambliu keliavo į 
Šveicariją, su "Sutartine“ - į Švedi
ją. Baigusi akademiją įsijungė į an
samblio "Ainiai“ veiklą, vadovauja 
jo kanklių trio ir groja solo, apsi
lankė Vokietijoje, Anglijoje.

Vasario 16-osios koncerte Daiva 
Kimtytė atliks J. Švedo kūrinius 
"Mane motulė barė", "Pageltę la
pai“, "Baladė“, dvylika bagatelių 
"Pievos taku“, V. Pakūros "Vasa
ros rytą“, II-III dalis koncerto 
kanklėms, A. Bružo Koncertą 
kanklėms, K. Debiusi Pirmąją ara
beską, M. Glinkos Variacijas Mo
carto tema, G.F. Hendelio Koncertą 
arfai B-dur II 111 dalis.

Antras "Ainių“ ansamblio narys, 
Britanijos lietuvių pakviestas daly
vauti šventiniame koncerte - Valen
tinas Čepkus, baritonas. Jis gimė 
Raseinių apskrityje, ant Dubysos 
kranto. Dainuoti pradėjo nuo 5 me
tų, su sesute Meilute giedojo, dai
navo duetus. Baigęs vidurinę mo
kyklą įstojo į Kauno J. Gruodžio 
mokyklos teatrinį skyrių. Ją baigęs 
vaidino valstybiniame lėlių teatre ir 
tęsė muzikos studijas, mokėsi dai
nuoti privačiai. Viename koncerte 
V. Čepkų pastebėjo Kauno muzi
kinio teatro vadovai ir pakvietė 
dirbti į teatrą. Čia dainininkas su
kūrė apie penkiasdešimt pagrindi
nių vaidmenų operose ir operetėse. 
Štai tik keletas iš jų - Figaro Dž. 
Rosinio operoje "Sevilijos kir
pėjas“, Valentinas Š. Guno operoje 
"Faustas“, Oneginas P. Čaikovskio 
operoje "Eugenijus Oneginas“ etc.

1981 m. V. Čepkus per trejus 
metus baigė 5 metų kursą Vilniaus 
konservatorijoje ir atsidėjo kon
certinei veiklai. Paruošė 5 solinius 
koncertus - arijas, dainas, roman
sus, balades. Lietuvos radijo fon
duose saugoma apie 300 daininko 
įrašų. Koncertavo Lenkijoje, Čeko
slovakijoje, Jugoslavijoje, Vokieti
joje, Vengrijoje, Rusijoje, Italijoje, 
Turkijoje, Indijoje, Anglijoje etc.

Šventiniame koncerte Londone 
skambės Valentino Čepkaus atlie
kamos italų kompozitorių L. Arde- 
lotti, E. Kurtis, E. Toljetjiti dainos, 
Ūdrio daina iš Klovos operos "Pi
lėnai“, Jaunojo bajoro daina iš J. 
Kamavičiaus operos "Gražina“, V. 
Juozapaičio, T Makačino, A. Rau
donikio, paties atlikėjo kūrybos ir 
lietuvių liaudies dainos.

"Ainių“ ansamblio vadovė 
Audronė Venslovienė papasakojo, 
kad kolektyvas nepasiriboja jau 
turima dviejų dalių programa, ku
rioje pirmosios ganiavos vaizdeliai 
pagal Alvydo Remesos muzika ir 
lietuvių kompozitorių V. Klovos, 
B. Dvariono, A. Bražinsko, E. Bal
sio, V. Juozapaičio kūriniai. Dabar 
"Ainių“ kūrybiniuose planuose - 
moderniosios muzikos programa, 
joje skambės šiuolaikinių užsienio 
ir lietuvių kompozitorių M. Urbai- 
čio, V. Bartulio, M. Litvinsko kūri
niai.

Belieka palinkėti tautiečiams 
naujų ir įdomių susitikimų su muzi
kantais iš Lietuvos.

E1J

"Ainių“ ansamblio nariai - kanklininkė Daiva Kimtytė ir daininkas 
Valentinas Čepkus.

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

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

Prenumeratų siųsti:

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

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

LONDONE
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga rengia 

tradicinį Vasario 16-osios KONCERTĄ šių metų 
vasario 19 d. 18.30 vai. Bishopsgate Instituto salėje, 
230 Bishopsgate, London EC 2.

Programoje svečiai iš Lietuvos: solistas baritonas Valentinas 
Čepkus, pianistė Eglė Janulevičiūtė ir kanklininkė Daiva 
Kimtytė.

Minėjimą sveikins Lietuvos ambasados Londone Charge 
d'Affairs Dr. Antanas Nesavas ir ilgametis lietuvių rėmėjas 
Lord Ennals.

Minėjimą praveda jaunimo grupė LIETUVA. įėjimas 2.50.

Sekmadienį, vasario 20 d., 11.00 vai. iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą Šv. Kazimiero bažnyčioje, The 
Oval, Hackney Rd., London E2.

Giedos solistas Valentinas Čepkus ir Londono lietuvių para
pijos choras.

Maloniai kviečiame visus - iš arti ir toli - koncerte ir pamal
dose gausiai dalyvauti.

DBLS valdyba

0 B
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i

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.

lf3ISf5IEI3JEI3I3f213I2IEJSJ3J3J2I@
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ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE4$

". < 3 - < 

f;
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Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale
Lancs.

OL16 1PA 
Tel 0706 868765
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Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 40 svarų;
Vokietijoje - 100 DM. Lietuvoje - 190 Lt. Visur kitur - 40 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. (minimumas). Didesni skelbimai 
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PADIDINTA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

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

Iš Vilniaus į užsienį "Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.

Metams: Pusei metų:
Didžiojoje Britanijoje - £40 -£20
Vokietijoje - 100 DM - 50 DM
JAV - $60 - $30
Lietuvoje - 190 Lt -95 Lt
Visur kitur - £40 - £20

AUKOS SPAUDAI
V. Ąžuolaitis - 10 sv.
Z. Vencius - 5 sv.
V. Račys - 10 sv.
R. Renekeraitis - 10 sv.
UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

NAUJI
"EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI

"Europos lietuvį“ užsiprenu
meravo Gintas Būga iš Švedijos.

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - vasario 13 d.,

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

Eccles - vasario 13 d., 12.15 vai.
Wolverhamptone - vasario 19 d., 

šeštadienį, 16 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Nottinghame - vasario 20 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - vasario 27 d.,

11.15 vai., Židinyje.

LONDONE
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos ir Lietuvių Namų Bend
rovės metinis atstovų ir akcininkų 
suvažiavimas įvyks šių metų balan
džio mėnesio 16-17 dienomis Lie
tuvių Namuose Londone.

Kviečiame skyrių valdybas ruošti 
susirinkimus ir rinkti atstovus į suva
žiavimą.

Smulkiau apie darbotvarkę bus 
pranešta vėliau.

Direktorių valdyba

VAIZDAJUOSTĖJE 
ŠVENTASIS TĖVAS 

LIETUVOJE
Sekmadienį, sausio 23 dieną, po 

pamaldų parapijos menėje buvo pa
rodyta vaizdajuostė "Šventasis Tė
vas Lietuvoje“. Jos trukmė viena 
valanda ir penkiolika minučių. 
Žmonės labai susidomėję sekė vaiz
dus, retkarčiais net plodavo.

Vaizdajuostę parūpino jaunesnio
sios kartos Jonas Podvoiskis, gyve
nantis Mančesteryje. Londoniečiai 
dėkingi jam.

Stasys Kasparas

ETNINIŲ BENDRUOMENIŲ 
RELIGINIAI VADOVAI 

PAS CANTERBURY 
ARKIVYSKUPĄ

Š. m. sausio 18 dieną Lambeth 
pilyje Anglikonų bažnyčios vyriau
siasis vadovas, 103-čiasis Canter
bury arkivyskupas George Leonard 
Carey Ph. D. susikvietė visų religijų

Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos garbės nariui 
NAPOLEONUI ŽVIRBLIUI 
mirus, Jo žmonai Onai, bro
liui Povilui ir giminėms užuo
jautą reiškia

DBLS ir LNB 
direktorių valdyba 

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

vadovus, vadovaujančius etninėms 
bendruomenėms Jungtinėje Kara
lystėje. Šis susitikimas įvyko kaip 
tik prasidedant krikščionių vienybės 
savaitei visoje Didžiojoje Brita
nijoje. Lietuviams katalikams šiame 
susitikime atstovavo Londono lietu
viškos parapijos klebonas dr. Jonas 
Sakevičius MIC.

Pasak klebono J. Sakevičiaus 
MIC, tokie susitikimai yra naudingi 
pasikeisti nuomonėmis tarp religijų 
atstovų ir atnaujinti savo pažintis su 
kitais etninių bendruomenių dvasios 
vadovais.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Per savaitę fondas gavo šias 

aukas:
60 svarų - Maria Neimantas, 

Brighause,
20 svarų - V. Rudys, Mančes

teris.
Fondo vadovybė nuoširdžiai dė

koja aukotojams.
Aukos visuomet priimamos šiuo 

adresu:
British-Lithuanian
Relief Fund For Children 
In Lithuania
21 The Oval 
London E2 9DT.

SPORTO IR SOCIALINIO
KLUBO FUTBOLAS

Sausio 23 dieną 4-osios divizi
jos taurės turnyre Lithuanian Vic
toria susitiko su Resolute ir pra
laimėjo 1:2.

EUROPEAN LIAISON 
GROUP

European Liaison Group 
mėnesinis posėdis įvyko sausio 20 
dieną čekų "Velehrad“ namuose.
Londone. Dalyvavo beveik visi su
darą grupę nariai.

Be eilinių reikalų svarstymo 
buvo patvirtintas brošiūros išleidi
mas apie Pabaltijo valstybes po ko
munistinės eros. Ją paruoš Danguolė 
Droblytė, "Baltic News“ vyriausioji 
redaktorė. Brošiūros išleidimu rūpi
nasi European Liaison grupės va
dovybė.

Sudaryta grupė, kuri palaikys 
ryšį su Europos Sąjūdžiu Jungtinėje 
Karalystėje. Pirmininkė - Rūta Aba- 
kuks. Nariai: A. Rynkewicz, W. Bu- 
kowsky, M. Šumovska, P. Aspo- 
wich, R. Mackay.

Komitetui patarėjas dr. Z. Szko- 
piak.

Ši grupė turės paruošti Europos 
Sąjungos Parlamento rinkimuose 
dalyvaujantiems kandidatams pa
reiškimą, ko Jungtinėje Karalystėje 
gyvenantys etninių bendruomenių 
nariai tikisi iš Europos Sąjungos 
naujojo Parlamento. Ir kartu reikės 
paruošti bendras gaires, kaip pavie
niai asmenys turėtų susitikti su būsi
mais parlamentarais.

MANČESTERYJE
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 22 d. Mančesterio lietuvių 
klube įvyko LKV S-gos "Ramovės“ 
Mančesterio skyriaus narių metinis 
susirinkimas. Jame valdyba bei Re

H H

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

1994 m. vasario 12 d. DBLS Nottinghamo 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.

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba
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vizijos komisija padarė pranešimus, 
išrinkta valdyba 1994 metams ir iš
nagrinėti skyriaus reikalai.

Susirinkimą atidarė r. skyr. pir
mininkas VI. Bernatavičius, jis su
pažindino su darbotvarke.

Susirinkimui pirmininkavo A. 
Podvoiskis, sekretoriavo Ab. Vi- 
gelskis. Mirę ramovėnai pagerbti 
tylos minute. Praėjusio susirinkimo 
protokolą skaitė Jn. Šablevičius, Re
vizijos komisijos aktą ■ St. Lauru- 
vėnas. Balsus skaičiavo Aln. Rimei- 
kis ir Aln. Myliūnas.

Iš valdybos pranešimo matėsi, 
kad skyrius atliko visus įsipareigo
jimus: surengė bendrą ramovėnų- 
klubo Naujųjų metų sutikimą, Da
riaus ir Girėno. Kariuomenės šven
tės minėjimus ir ramovėnų balių, su 
savo vėliava dalyvavo Išvežtųjų 
minėjime. Su organizacijomis sugy
venimas buvo geras. Iždo būklė pa
tenkinama. Keletas narių mirė, vie
nas įstojo.

1994 metams skyriaus valdyba, 
susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdybai sutikus, paliko ta pati. Ją 
sudaro: pirmininkas - VI. Bernata
vičius, vicepirmininkas - Hl. Silius, 
sekretorius - Hn. Vaineikis, iždi
ninkas - Alb. Vigelskis. Revizija: St. 
Lauruvėnas (pirm.), Ark. Podvois
kis, Vk. Motuzą. Kandidatu išrink
tas Jn. Duoba.

Po susirinkimo sugiedotas Lietu-
vos himnas.

Valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

LIETUVIŲ SODYBA
Susirinkimas ir minėjimas
Vasario 26 d. 3 vak p. p. Sodyboje 

rengiamas Nepriklausomybės šven
tės minėjimas ir metinis narių su
sirinkimas bei rinkimaL

Malonėkite, kaip visada, kuo gau-
siau dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MIRĖ 
ALEKSANDRAS 

ŽUKAUSKAS
Š. m. sausio 8 d. savo namuose 

eidamas 82 metus staiga mirė A 
Žukauskas.

Aleksandras gimė 1911 m. rug
pjūčio 18 d. Trapėnų kaime, Viduk
lės valsčiuje, Raseinių apskrityje, 
ūkininko šeimoje. Būtinąją tarnybą 
atliko 5 p. p.. Aukštojoje Panemu
nėje. Karui baigiantis atsidūrė V. 
Vokietijoje amerikiečių zonoje. 
1948 m. atvyko į Angliją. Pradžioje 
dirbo virtuvėje, vėliau - įvairiuose 
fabrikuose. Viengungis. Nors vi
suomeninėje veikloje nesireiškė, 
dalyvavo lietuviškuose renginiuose, 
lankė bažnyčią, skaitė lietuvišką 
spaudą, rėmė lietuviškus reikalus 
aukomis.

Palaidotas sausio 19 d. Mostono 
kapinėse prie lietuvių Aušros Vartų 
paminklo. Pomirtines apeigas St. 
Chad's bažnyčioje ir kapinėse atliko 
kan. V. Kamaitis. Dalyvavo būrys 
žmonių. Po laidotuvių visi buvo pa
kviesti į Mančesterio lietuvių klubą 
arbatėlei, kurią paruošė B. Kups
tienė.

Ilsėkis, Aleksandrai, ramybėje!
A. P-kis

PASAULYJE
Nepageidaujami 

pasikeitimai 
po Clintono vizito

Optimizmas po Amerikos prezi
dento Clintono vizito Rytų Europoje 
greitai dingo, kai vienas po kito daug 
žadantys pažadai buvo apversti aukš
tyn kojomis. Baltarusijoje reformistas 
Stanislavas Šuškevičius, kurio poli
tiką Clintonas pagyrė, buvo tuojau 
nuverstas nuo sosto ir jo vietą užėmė 
komunistas Mečislavas Gribas. Nau
jasis vadovas siekia glaudesnių san
tykių su Rusija. Iš Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos tik Armėnija 
dar turi ne komunistą valstybės gal
vą. Ukrainoje Clintonas džiaugėsi 
gavęs pažadą sunaikinti branduoli
nius ginklus, bet dabar jau abejoja
ma, ar šalies parlamentas tam pritars, 
o Krymo pusiasalis, kur yra rusų dau
guma, gali pareikalauti atsiskirti nuo 
Ukrainos po Rusijai prijaučiančio 
Jurijaus Meškovo išrinkimo į prezi
dentus. O ir Maskvoje, kur Clintonas 
gyrė Jelcino vedamas privatizacijos 
reformas, du svarbiausi tų reformų 
vykdytojai Jegoras Gaidaras ir Bori
sas Fiodorovas atsistatydino ar buvo 
išstumti iš vyriausybės. Nors premje
ras Viktoras Černomyrdinas užtikri
no, kad reformos bus ir toliau vykdo
mos, užsienis į tai labai šnairai žiūri. 
Neliko be dėmesio ir neva tai Vaka
rams palankaus užsienio reikalų mi
nistro Kozyrevo pareiškimas, kad 
Rusija turi teisę ginti savo interesus 
buvusiose Sovietų Sąjungos respubli
kose. Baimė kyla dėl rusų karių galu
tinio išvedimo iš Latvijos ir Estijos. 
Amerikoje prezidentas Clintonas jau 
yra kaltinamas per daug pasitikįs vie
nu žmogumi Rusijoje Jelcinu. Kad 
nebūtų taip, kaip su prezidentu Bu- 
shu, kuris pasitikėjo vien Gorbačio
vu...

Optimizmas 
Artimuosiuose Rytuose

Izraelio ir palestiniečių susitarimas 
jau kelis kartus kabojo ore, bet, atro
do, nė viena pusė nenori palaidoti 
susitarimo. Tas duoda vilties, kad bus 
rasta išeitis iš susidariusių sunkumų, 
dėl kurių Izraelis dar nepradėjo ati
traukti savo kariuomenės iš palestinie
čiams skirtų sričių Gazos sektoriuje ir 
Jericho. Ginčai tebeina dėl sienų kon
trolės su Jordanija ir Egiptu, taip pat 
dėl pačių žydų apsaugos tose vietovė
se. Paskutinis susitikimas Šveicarijoje 
tarp Yasser Arafat ir Izraelio užsienio 
reikalų ministro Peres duoda daug 
vilčių.

Bosnijos likimas 
kabo ore

Dėl Bosnijos karo pratęsimo kaltė 
daugiausia buvo verčiama ant serbų 
ir paskui ant chorvatų. Bet kalbant 
apie taikos derybas Ženevoje Bosnija 
buvo kaltinama tuo, kad nepriima 
krašto teritorijos padalinimo. Bosni
jai buvo skirta tik trečdalis viso kraš
to teritorijos ir tikimasi, kad taikos 
labui jos vyriausybė turėtų su tuo 
sutikti, nes ji jokiu būdu negalės atsi
laikyti prieš serbų ir chorvatų puo
limus. Išėjo kiek kitaip, Bosnija, ma
tyti, kitų musulmonų slaptai remiama 
net pradėjo puolimą.

Dideliam serbų džiaugsmui, juos 
aplankė Rusijos parlamentaras Vladi
miras Žirinovskis. Jis tuojau "išpra
našavo“ naują "šaltąjį karą“, jeigu 
nebus sustota persekioti serbus, rusų 
draugus. Jis buvo serbų sutiktas kaip 
herojus. Kalbėdamas kitoje vietoje 
Žirinovskis pranašavo taikų gyveni
mą pasaulyje, kai Rusija ir Indija 
neutralizuos Kiniją, o Rusija ir 
Vokietija galės palaikyti tvarką 
Europoje. Slovakija, Čekija, Lenkija 
ir Baltijos valstybės būsią padalintos 
tarp Rusijos ir Vokietijos. Iranas 
gautų Azerbaidžaną, o Turkija - 
Armėniją ir Gruziją. Komentatoriai 
ieško tinkamų terminų Žirinovskiui, 
bet daug kas jau sutinka, kad gal jis 
yra komediantas, į kurį nereikėtų 
rimtai žiūrėti.
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