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Tikiu, kad Lietuva taps Šia 
Atėnais

Pokalbis su Seimo nariu, Kovo 11-osios akto signataru Sauliumi Šalteniu

Saulius Šaltenis iki Atgimimo 
laikų, kai Sąjūdžio banga jį įsuko į 
politiką, buvo žinomas kaip rašyto
jas. Pirmuosius apsakymus iš
spausdino 1961 metais. Rašė apy
sakas, pjeses, kino scenarijus. Jis 
vienas iš laikraščio ’’Šiaurės Atė
nai“ steigėjų, iki šių dienų jį reda
gavo. Rašytoju reiškiasi ir jo tėvas 
Rapolas Šaltenis. S. Šaltenio gimi
nėje buvo A. Vienuolis-Žukauskas, 
vyskupas Antanas Baranauskas.

Sauliaus Šaltenio pavardė įrašy
ta ir "Europos lietuvio“ istorijoje. 
1990 m. vasario 8 d. ”EL“ buvo iš
spausdinta nuotrauka, kurioje 
įamžintas "Šiaurės Atėnų“ bendri
jos pirmininko ir redaktoriaus. 
Aukščiausiosios Tarybos deputato 
S. Šaltenio apsilankymas ”EL“ 
redakcijoje Vilniuje. Priminsime, 
kad 1990 m. spalio mėnesį buvo 
pasirašyta sutartis su "Šiaurės Atė
nų“ bendrija spausdinti "EL“ Vil
niuje. 1991 m. sausio 7 d. Lietuvos 
sostinėje buvo atspausdintas pir
masis "EL“ numeris (2136), o 
sausio 10 d. - pasirašyta sutartis 
spausdinti 4500 "EL“ egzempliorių 
vietinei rinkai ir platinti Vilniuje 
bei Kaune. Sausio 11d. sovietų 
desantininkai užėmė Spaudos rū
mus Vilniuje, kuriuose buvo spaus
dinamas "EL“. Todėl "Europos 
lietuvis“ turėjo kuriam laikui vėl 
sugrįžti į Londoną.

Nepriklausomybės dienos atsta
tymo išvakarėse "EL“ korespon
dentė Erika Umbrasaitė paprašė 
Saulių Šaltenį atsakyti į kelis 
klausimus.

- Kokia Jūsų atmintyje išliko 
1990-ųjų kovo 11-oji?

- Man išliko labai buitiškas įspū
dis. Atrodo, mes lyg kokie senovės 
milžinai atsibundam po penkias
dešimt metų - pusė amžiaus šen ar 
ten. Atsibudom ir labai paprastai 
paskelbėm Nepriklausomybę. Bu
vom labai išvargę, nes visą savaitę 
prieš priimant kovo 11-osios Aktą 
apie Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimą vyko karšti ginčai iki išnak
tų. Dabar žiūrim tos dienos istori
nius televizijos kadrus - visi susiki
bę rankom siūbuoja, šaukia ’’Lietu
va!“, kyla trispalvė ir uždengia 
LTSR herbą, - žinoma, tai jau IS
TORIJA. Bet tada visa tai man 
atrodė lyg savaime suprantama. Ir 
iš tikrųjų gi mūsų Nepriklauso
mybė įvyko ne kaip Afrikos valsty
bėse anglams ar prancūzams iš
einant iš kolonijų - nei saliutų, nei 
patrankų šūvių, nei žmonės gatvėse 
šoko, džiūgavo, sutryptų ar užmuš
tų nebuvo! Viskas taip lietuviškai, 
santūriai ir todėl, matyt, labai rim
tai ir visiems laikams.

- Ar šiandieninė Lietuva labai 
skiriasi nuo idealo, kurį Sąjūdžio 
dauguma turėjo ir pradėjo įgy
vendinti atkūrus Nepriklausomybę?

-Tarp svajonės ir kasdienybės 
visados baisi praraja, bet manęs 
negraužia nusivylimas. Tiesiog 
bandau prisiversti truputėlį pažiūrėt 
iš šono į save, į savo darbus, į mūsų 
veikimą. Man viena moteris Taura
gėje pasakė: ’’ponas Šalteni, kiek 
galima kentėt? Tokia pekla...“ Aš 
atsakiau: "ponia, jūs iškentėte pen
kiasdešimt metų. Jus gal ir į Sibirą 
trėmė. Tai kodėl dabar yra pekla? 
Dabar turbūt skaistykla?“ Kai pa
sižiūri iš šono, tai visa, kas mums 
dabar atrodo tragiška, niūru, nyku

R. Šuikos nuotr.
ir nebepakeliama, tartum atsistoja į 
savo vietas ir taip nebevargina. 
Kiekvienam žmogui retkarčiais ne
prašai būtų žvilgtert į mūsų gyveni
mą iš istorinės perspektyvos. Deja, 
mūsų kiekvieno gyvenimas yra 
toks nepaprastai trumpas ir taip 
visiems norisi laimės. Ir ne rytoj, o 
šiandien, dabar...

- Gal ’’Šiaurės Atėnai“ - mažas 
Lietuvos skaidymosi, žmonių kelių 
išsiskyrimo modelis. Juk tą sa
vaitraštį 1990 m. vasario 7 d. leisti 
pradėjo trys bendraminčiai - A. 
Juozaitis, S. Stoma ir Jūs. Su Juo
zaičiu keliai išsiskyrė anksčiau 
(’’Istorinė klaida“), o neseniai ir 
su Stoma - Jūs pakeitėte jį ’’Lie
tuvos aido“ redaktoriaus poste...

- Aš negaliu pasakyti, kad turiu 
priešų. To lyg ir nepastebiu, gyve
nu apsuptas daugybės mylinčių 
žmonių. Esu nepaprastai sugyvena
mas žmogus. Ir man gali priekaiš- 
taut, kad aš turėčiau būti žymiai 
griežtesnis. Aš tikrai nekaltas, kad 
žmonės, kurie kūrė "Šiaurės Atė
nus“, išėjo. Tai yra jų problema, ne 
mano. Aš jų tikrai nevariau. Bet 
žmonės patys pasirenka.

- Ar nebūtų geriau Lietuvai, jei 
krašte vyrautų susivienijimo, o ne 
susipriešinimo nuotaikos?

- Kas gali dėl to ginčytis! Tik 
atėjęs į "Lietuvos aidą" sukviečiau 
įvairių pažiūrų politikus prie vieno 
stato ir bandėm visi kartu šnekėti. 
Manau, kad jie ir skaitytojai liko 
patenkinti. Matyt, ir politikai, ir 
ūkininkai, ir kultūrininkai yra labai 
išsiilgę tokių pokalbių, kai nėra 
kapojama kirviu, kai nesidraskoma. 
o bandoma išsiaiškinti, ar būdami 
tos pačios motinos Lietuvos vaikai 
vienodai matom pavojų Lietuvai, 
jos kelius ar šunkelius.Tai dariau 
visą gyvenimą ir darysiu. Man la
biau patinka taika. Karas bjauru.

- Kokį “Lietuvos aidą“ norite 
matyti ateityje?

ETU VIS
Žalgirio lauke - Rytų ir Vidurio Europos 

šalių jaunimo susitikimas
BIBLQJTCKA

- Kalbėsiu labai tiesiai ir atvirai. 
Man nepatiko "Aido“ tonas, jo kal
bėjimo būdas, kai pirma išrėkiama, 
paskui pagalvojama. Gal tyčia kas 
taip darė, kad parodytų vadina
mąsias atgimimo jėgas nesimpatiš
komis, paverstų jas karikatūra. Tai 
yra labai puikus metodas, puiki ga
limybė diskredituoti pačią nepri
klausomybės, valstybingumo idėją. 
Jeigu "Lietuvos aidas" kažkada pa
siskelbė valstybės laikraščiu, tai jis 
vis dėlto turėtų būti kaip motina, o 
ne pamotė .visiems jos vaikams. 
Net tiems, kurie klysta ir gal ne taip 
supranta valstybingumą, laisvę ir 
demokratiją.

- Kaip Jūs pakomentuotumėte 
S. Stomos prognozes, jog tai bus 
konservatorių, o ne visų dešiniųjų 
partijų laikraštis?

- Man atrodo, kad S. Stoma žiau
riai klysta! Galbūt jis yra labai pra
našiškas žmogus, gali atspėti ateitį, 
bet šį kartą, manau, jis suklys! Aš - 
rašytojas, gyvenau savo pasauly, ir 
kodėl turėčiau dabar išsižadėt to, su 
kuo beveik penkiasdešimt metų gy
venu. Žinoma, negaliu slėpti ir nie
kados neslėpsiu, kad esu Tėvynės 
Sąjungos - Lietuvos konservatorių 
narys, nes esu savotiškas partizanas, 
kaip pats sakau, atėjęs į atgimimą. 
Galiu su artimais man žmonėm kar
tu stiprinti valstybę, kelti Lietuvos 
dvasią, kaip aš suprantu. Tarp kon
servatorių, krikščionių demokratų 
matau gražaus idealizmo. Man, kaip 
rašytojui, visą gyvenimą bėgusiam 
nuo partijų, nuo siauro partinio mąs
tymo, tai niekinusiam, kaip ir dau
gelis mūsų inteligentijos gyvenu
siam anais laikais savotiškoje vidi
nėje emigracijoje, būtų labai kvaila 
ir pražūtinga daryti partinį laikraštį.

- Kaip vertinate visą Lietuvos 
spaudą? Ar ji demokratiška?

- Lietuvos spaudoje yra kelių
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Šių metų liepos 15 dieną, pažy
mint mūšio su kryžiuočiais 584 meti
nes, Žalgirio lauke planuojama su
rengti Rytų ir Vidurio Europos šalių 
jaunimo susitikimą. Jį organizuoja 
Lenkijos jaunosios polonijos fondas 
ir Lenkijos -Lietuvos bičiulių klubas.

Klubo pirmininkas Leonas Bro- 
dovskis Eltos korespondentui Var
šuvoje papasakojo, kad į šį forumą 
bus pakviesta 120 atstovų iš Rusijos, 
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos,

Vyskupų rūmuose Seinuose įsikurs 
Lietuvos konsulatas

Nuo balandžio 1 d. Lenkijos pa
sienio Suvalkų vaivadijos Seinų 
mieste pradės veikti Lietuvos kon
sulatas, pranešė ELTA. Iki šiol jį 
atidaryti trukdė patalpų stoka. Lie
tuvos generalinis konsulas Lenkijo
je Šarūnas Adomavičius pasirašė 
sutartį su Seinų burmistru dėl trijų 
kambarių nuomos Vyskupų rūmuo
se. Iki šiol šiame pastate, kuris yra 
XIX amžiaus paminklas, buvo įvai
rios organizacijos. Vyskupų rūmai 
yra pačiame miesto centre.

Pasak Lietuvos generalinio kon
sulo, mūsų šalies konsulatas šiame

Atgarsiai
Gražiausi jaunystės metai - 

Danijoje
"EL“ Nr. 1 I. Andrukaitienė rašė 

apie pernai Danijoje viešėjusią 
grupę Lietuvos savanorių. Lietuviai 
buvo maloniai nustebinti, Thisted'o 
priemiestyje Dragsbaek'e radę Gedi
mino stulpus su lietuvišku užrašu ir iš 
akmenukų, įvairių mineralų atkurtą 
Lietuvos herbą - Vytį. Pasirodo, po
karyje čia gyvenę nuo sovietinės 
okupacijos pasitraukusių mūsų tau
tiečių, vietiniai gyventojai saugoja jų 
paliktus paminklus.

Į tą rašinį atsiliepė Londone gyve
nanti Danutė Briedienė (Briedis). 
Spausdiname jos laišką.

Gerbiamas p. Redaktoriau,
Š. m. "EL“ Nr. 1 skaičiau apie 

Danijos lietuvius. Buvo prašoma 
atsiliepti ten gyvenusius tremtinius. 
Aš esu viena iš jų. Išgyvenau Da
nijoje daugiau nei 10 metų. Apie 8 
metus gyvenau Dragsbaek, ten dir-

Lietuvos diplomatų 
primiršta sutartis

Valstybių vadovai, ypač Vidurio 
Europos, įvairiausių problemų spren
dimui pasitelkia Europos Saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarimo Helsin
kyje baigiamojo akto nuostatas ir tei
ginius. Tai stebuklingas Aktas, padė
jęs sugriauti Blogio imperiją. Vakarų 
valstybės nesipriešino TSRS pastan
goms, kad Akte būtų akcentuojamas 
valstybių sienų stabilumas ir neliečia
mumas, bet tikriausia nelabai ir ti
kėjo, kad amžinai gali išlikti dvi Vo
kietijos... Vakarų valstybių siekis ak
centuoti Akte žmogaus teises ir lais
ves, o ypač socializmo lageryje, pa
siekė savo tikslą. Ten žmonės, lais
viau atsikvėpę, sugriovė savo lagerį, 
išsilaisvino iš jo ir tokiu būdu užbai
gė vadinamąjį "šaltąjį karą“. Griū
vant imperijai išsilaisvino daug ken- 
tėjusios ir nuskriaustos pavergtos 
valstybės bei tautos, todėl derybos 
dėl sienų yra aktualios, nes TSRS 
valdžia jas nustatinėjo savo nuožiūra. 

Vokietijos ir Vyšehrado grupės val
stybių. Žalgirio mūšio lauke vyks iš
kilmės, kuriose dalyvaus lietuvių, 
lenkų, baltarusių ir ukrainiečių ka
reivių garbės būriai. Susitikimas 
truks keturias dienas. Jo dalyviai 
aplankys Krokuvą, Čenstachovą. 
Krokuvoje numatoma surengti 
mokslinę konferenciją tema "Kaip 
vertinti bendrą istorinį tautų pali
kimą“, kurioje dalyvaus įvairių šalių 
mokslininkai.

Lenkijos pasienyje labai reikalin
gas. Vien pernai Lietuvos ir Lenki
jos sieną Aradnikuose pervažiavo 
daugiau kaip milijonas Lietuvos pi
liečių.

Neretai iškyla įvairių incidentų 
su lenkų pasienio tarnybos darbuo
tojais ir muitininkais. Lietuvos kon
sulatas Seinuose galės operatyviai 
spręsti šiuos klausimus.

Konsulatas taip pat teiks paramą 
Lenkijos lietuviams, koncentruotai 
gyvenantiems Seinuose ir Punske. 
Seinuose numatoma pastatyti Lie
tuvos kultūros centrą.

bau pirmiausia džiovos sanatorijoj, 
kur buvo ir mirė ant mano rankų 
daug lietuvių. Vėliau, kai uždarė sa
natoriją, buvo atidaryta senelių prie
glauda, joje aš išdirbau iki 1955 me
tų, taigi nėra teisingas teiginys, kad 
nuo 1950 m. Dragsbaek'e nebuvo 
lietuvių. Dar ir dabar ten jų yra.

Danai mus priėmė ir globojo labai 
gražiai, man ir dabar dar atrodo, kad 
ten yra mano antroji tėvynė. Labai 
norėtųsi ten nuvykti ir vėl pamatyti 
tas vietoves, kur mano gražiausi 
jaunystės metai prabėgo. Deja, jau 
senatvė, o taip pat ir didelės kainos, 
kurios ne visiems pensininkams yra 
prieinamos.

Siunčiu gražiausius linkėjimus 
mūsų mielai skaitomam ”EL“ ir 
tiems, kas jį tokiu padaro.

Danutė Briedis 
Londonas 

pridėdama paklusniems ir atimdama 
iš nepatikimų. Lietuvai ypač aktua
lios rytinės sienos, kurios yra nusta
tytos 1920 metų Taikos sutartimi su 
Rusija. Deja, Lietuvoje ši sutartis yra 
primiršta, vengiama ją minėti tarp
valstybiniuose dokumentuose, bet ji 
ir iki šiol yra teisėta.

Dokumentai apie rytines sienas
Lietuvos rytines sienas bandyta 

įteisinti įvairiais dokumentais ir net 
karo veiksmais. Pagrindiniai momen
tai ir jų komentarai tokie:

1. Anglijos vyriausybės vardu lor
do Curzono 1920 metų liepos 11d. 
Tarybų Rusijos vyriausybei įteikta no
ta. Joje buvo nurodyta riba tarp Lietu
vos ir Rusijos. Tai lygiagreti linija ge
ležinkeliui Gardinas-Daugpilis, pra
einanti už 50 km į rytus nuo jo. Buvo 
reikalaujama, kad Raudonoji armija

Nukalta į 5 pa!.
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lėliais sakiniais.
1 Augustino Savicko drobių paroda. 
i atidaryta kovo 2 d. Vilniuje, Šiuo- 
ikinio meno centre. Vieno iškiliau- 

•ių mūsų dailininkų A. Savicko, kū
nam šiemet sukanka 75 metai, perso
nalinėje tapybos parodoje eksponuoja
ma 100 drobių, nutapytų per pastaruo
sius 5 metus.
□ Nota Rusijai. Vasario 25 dieną Ru
sijos ambasadai Vilniuje įteikta Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos pro
testo nota dėl Rusijos ketinimų eks
ploatuoti naftos telkinį Baltijos jūroje 
netoli Nidos. Šią savaitę Rusijos už
sienio reikalų ministerijos atstovas S. 
Prichodka pareiškė, kad Rusija jau sė
liai siūlė Lietuvai nustatyti ekonomi
nę zoną Baltijos jūroje, tačiau Lietuva 
įsą nieko neatsakiusi. Ambasadorius 
V. Bulovas tvirtina, kad šiuo klausimu 
jokių siūlymų iš Rusijos Lietuva nėra 
gavusi, netgi atvirkščiai - nesulaukia- 
na Maskvos atsakymo į Lietuvos pa

siūlymus. V. Bulovas patvirtino, kad 
vasario 15 d. Rusija Lietuvai atsiuntė 
karinio tranzito į Kaliningradą ir atgal 
per Lietuvą susitarimo projektą. Pasak 
V. Bulovo, Rusija nori ’’pernelyg 
daug laisvės“.
□ Įsigaliojo vizų režimas. Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijoje pasirašy
tas laikinasis susitarimas dėl Lietuvos 
Respublikos ir Baltarusijos Respubli
kos piliečių kelionių. Pagal jį Baltaru
sijos piliečiai ir asmenys be pilietybės, 
įuolat gyvenantys toje šalyje, nuo š. 

m. kovo 1 d. įvažiuoti į Lietuvą gali 
tik turėdami savo valstybės užsienio 
pasą arba TSRS užsienio pasą su Bal
tarusijos Respublikos pilietybės žyma 
ir Lietuvos Respublikos ambasadoje 
gavę įvažiavimo vizą. Iki š. m. liepos 
1 d. jie gali įvažiuoti ir turėdami Lie
tuvos migracijos departamento prie 
VRM tarnybų patvirtintą kvietimą.
O Šaulių suvažiavimas. Jis įvyko va
sario 26 d. Kaune. BNS agentūra pra
nešė, kad Lietuvos Šaulių sąjungos 
(LŠS) suvažiavimas sušauktas, kai 
pernai rudenį didelė grupė šaulių pa
reiškė nepasitenkinimą LŠS vadovy
bės pozicija dabartinėje politinėje si
tuacijoje. ’’Lietuvos aidas“ citavo pa- 

orėjusio likti nežinomu šaulio žo
džius, kad nesutarimai sąjungoje pras- 
didėję po to, kai LDDP laimėjus rinki

SEIPTYNHOS HMIENOS
Aclikrai Izraelis kaltina?
Lietuvos spaudoje komentuojamas 
"Reuter“ naujienų agentūros praneši
mas apie Izraelio teisingumo ministro 
pareiškimą, kad Lietuvos vyriausybė 
atsakinga už Antrojo pasaulinio karo 
skriaudas ir kad greitai j Lietuvą vyks 
ekspertai patikrinti, ar nereabilituojami 
naciai - karo nusikaltėliai.

’’Respublika“ 02 26 rašo: ’’Reu
ter“ cituoja Izraelio teisingumo mi
nisterijos pareiškimą: "Teisingumo 
ministras D. Libajus pabrėžė, jog 
žydai nenusileis, o Lietuvos Vyriau
sybė privalo imtis atsakomybės, kad 
karo nusikaltėliai būtų nubausti, o ka
ro metu konfiskuota bei pavogta žy
dų nuosavybė būtų grąžinta“. Cituo
jamas D. Libajaus teiginys, kad bu
vusio teisėjo A. Segelsono vadovau
jama delegacija ruošiasi vykti į Lie
tuvą patikrinti, ar nacių karo nusikal
tėliai neįtraukti į reabilitavimo pro
gramą. E. Zurofas, Vyzentalio centro 
vadovas, kuris taip pat dalyvaus 
Izraelio delegacijoje, pareiškė, "jog 
lietuviai, kolaboravę su naciais Ant
rojo pasaulinio karo metu, gali pasi
naudoti reabilitavimu“. "Vienintelis 
šį pareiškimą komentavęs Vyriausy
bės narys teisingumo ministras J. 
Prapiestis vylėsi, jog "Reuter“ prane
šime gali būti vertimo klaidų. Jis taip 
pat pasakė, kad Lietuvos valdžia ne
gali būti kaltinama dėl žydų genoci
do jau vien dėl to, kad Lietuva buvo 
pirmoji iš tarpukario Europos valsty
bių, priėmusi genocidą draudžiantį 
įstatymą“. Straipsnyje pažymima, 
kad Lietuvos žydų bendruomenė 
abejoja, ar tikrai "Reuter“ cituotos 
mintys atitinka autentišką tekstą, ir 
svarstyti šio pareiškimo nesiruošia. 

mus išryškėjo sąjungos vadovo G. 
Jankaus ir jo bendražygių pastangos 
suartėti su buvusiais komunistais atsi
sakant iki to deklaruotų principų. 
’’Lietuvos rytas“ rašė, suvažiavime da
lyvavo 400 šaulių. Dabar LŠS turi 
apie 7000 narių. Šaulių sąjungos pir
mininkas G. Jankus suvažiavime atsi
statydino, nauju vadovu išrinktas vil
nietis R. Mintautas, iki tol buvęs LŠS 
centrinio štabo viršininkas. Išrinkta 
nauja revizijos komisija ir garbės teis
mas.
O Kariuomenės vadui patiko daniška 
tvarka. Apie tai ’’Lietuvos rytui“ pa
sakė Lietuvos kariuomenės vadas ge
nerolas J. Andriškevičius, grįžęs iš 
Danijos su grupe Lietuvos karininkų. 
Jie viešėjo Danijoje tos šalies gynybos 
ministerijos kvietimu ir kartu su kole
gomis iš Latvijos bei Estijos stebėjo 
Danijos taikos palaikymo bataliono 
pasiruošimą atlikti JT taikos palaiky
mo misiją Kroatijoje. Keli Baltijos 
šalių karininkai liko Danijoje ir kartu 
sujos kariais skris į Kroatiją.
O Pavogė Prezidentūros automobilį. 
Tai įvyko kovo 1 dieną 13 valandą 
Vilniuje, Žirmūnuose. Pasak ’’Lietu
vos ryto“, du kaukazietiškos išvaizdos 
plėšikai (vienas turėjo pistoletą) atėmė 
iš neginkluoto Vidaus reikalų minis
terijos vadovybės apsaugos departa
mento vairuotojo Prezidentūrai prik
lausančio džipo ’’Nissan Patrol“ rak
telius, dokumentus ir pasakė, kad ati
duos automobilį už 3000 dolerių iš
pirką. Džipą Prezidentūra nusipirko 
prieš du mėnesius. Policija iškart ėmė
si paieškų, tačiau iki ”EL“ pasirašymo 
spaudai žinių, kad automobilis rastas, 
negavome.
O Socialdemokratai nustebę. Kovo 1 
d. Lietuvos socialdemokratų partijos 
vadovas, Seimo pirmininko pavaduo
tojas A. Sakalas, informavęs apie va
sario 21-22 dienomis Ženevoje vykusį 
Socintemo ekonominės politikos vys
tymo ir gamtos apsaugos komiteto po
sėdį, išsakė nusistebėjimą LDDP 
veikėjų kalbomis, esą jų partijos norą 
tapti Socintemo nare palaiko Didžio
sios Britanijos leiboristų partija. S. Sa
kalas tvirtino, kad Ženevoje tos parti
jos vadovas Jonesas Smithas sakė apie 
tai girdįs pirmąkart.

Kaliniai gyvena sovietiSkai
"Pirmadienis“ Nr. 8 paskelbė Snieguo
lės Pilypienės straipsnį "Už vieną nu
sikaltimą - triguba bausmė“.

"Naujajame amnestijos įstatyme 
parašyta: nuteistiesiems, kurie, atlik
dami bausmę, pažeidinėja režimą, su
mažinti ar nesumažinti bausmės laiką, 
sprendžia amnestijos komisija. Buvau 
šios komisijos nare Vilniaus sustiprin
tojo režimo pataisos darbų kolonijoje. 
Supratau, kad atliekant bausmę reži
mo pažeidinėjimas priklauso ne nuo 
kalinio, o nuo kolonijos administra
cijos“. Straipsnyje teigiama, kad nuo
baudos teikiamos už praktiškai neiš
vengiamą kasdieninio elgesio taisyk
lių nepaisymą ar neapsižiūrėjimą. 
"Jei nuteistasis nevedęs ar išsiskyręs, 
kad ir trijų aukštų namą viršininkui 
išmūrytų, ilgalaikį pasimatymą su 
drauge matytų kaip savo ausis be vei
drodžio. Mat Pataisos darbų kodekso 
45 straipsnio 3-osios dalies naujoji 
redakcija nustatė, jog ’’ilgalaikiai pasi
matymai leidžiami, suteikiant teisę 
kartu gyventi tiktai su artimais gimi
naičiais“ (šeimos nariais, žmona - 
aut.). "Pagal tą patį sovietinį pataisytą 
ir papildytą Pataisos darbų kodeksą, 
kuris tebegalioja mūsų valstybėje, 
nuteistus už smurtinius nusikaltimus 
asmenis draudžiama išleisti į motinos, 
tėvo ar kito artimo žmogaus laido
tuves. Dar 1992 m. Lietuvos teisingu
mo ministerijos įstatymas net didžiau- 
siems nusikaltėliams, lydimiems sar
gybos, suteikdavo teisę išvykti į gimi
naičio laidotuves. Ir tarptautiniai do
kumentai rekomenduoja būti huma- 
niškesniais. Bet Lietuvos įstatymų 
leidėjai galvoja kitaip“ - pažymima 
straipsnyje.

Prezidentas A. Brazauskas savo 
metiniame pranešime, vasario 10 d. 
perskaitytame Seime, nepatenkina
mai įvertino Centrinės privatizavimo 
komisijos (CPK) darbą. Tai užgavo 
komisijos narius, jie su komisijos 
pirmininku, ekonomikos ministru J. 
Veselka priekyje po savaitės įteikė 
pareiškimą Prezidentui apie atsistaty
dinimą. Pareiškime komisijos nariai 
teigė, kad toks įvertinimas nėra pa
grįstas. ’’Komisijoje dirbę žmonės 
visi yra garbingi. Jeigu ir darė klaidų, 
tai ir dėl pačios privatizavimo siste
mos netobulumo, ir dėl kai kurių da
lykų nežinojimo. Mes iš tikrųjų dir
bam beveik visuomeniniais pagrin
dais, renkamės vienąkart per savaitę. 
Klaidų galėjo būti. Tačiau kaip gar
bingi žmonės norim, kad bet kurio 
rango pareigūnai su kiekvienu pilie
čiu, nepriklausomai nuo jo užimamų 
pareigų ir statuso visuomenėje, 
elgtųsi kaip lygiaverčiai partneriai“, - 
pasakė J. Veselka ’’Lietuvos aidui“.

’’Lietuvos rytui“, J. Veselka pra
nešė, kad Prezidentas jam pavedė pa

Lietuva : šiandien... ...rytoj?

Ei suūžiąs aBie.jQ.nQ 
Bobelio paskyrimą

Ta tema kalbėta A. Šleževičiaus 
spaudos konferencijoje, kurią 02 26 
aprašė "Lietuvos rytas“.

Šiuo metu apie dešimt užsienio 
šalių piliečių yra paskirti Lietuvos 
valstybės konsultantais. Visi dirba be 
atlyginimo, nes pasiūlyti jiems 50 ar 
šimtą dolerių būtų "problemiška“, 
pažymėjo Ministras Pirmininkas A. 
Sleževičius spaudos konferencijoje, 
komentuodamas Jono Bobelio pa
skyrimą į šias pareigas. Žmogaus 
nuostata padėti pristatyti Lietuvą 
užsienyje yra palaikytina, pasakė jis.

Pasak premjero, Jono Bobelio 
ryšiai su politikais ir masinės infor
macijos priemonėmis padės geriau 
atspindėti šalies įvykius išeivijos ir 
Amerikos spaudoje. A. Šleževičius 
priminė, kad Kazio ir Jono Bobelių 
veiksmai buvo kitaip vertinami ir 
nekilo jokių abejonių, ar jie tarnauja 
Lietuvos interesams, kai teko orga
nizuoti buvusio užsienio reikalų mi
nistro keliones, JAV senatorių atvy
kimą į Lietuvą.

"Lietuvos ryte“ 03 01 Rimvydas 
Valatka taip rašo: "Praėjusią savaitę 
tapo aišku, jog Ministras Pirmininkas 
A. Šleževičius, ar tai persikaitinęs 
Floridos saulėje, ar priveiktas perma
nentiškai triukšmaujančių ūkininkų, 
trumpam buvo pamiršęs, jog Lietuva 
Jungtinėse Amerikos Valstijose se
niai turi ambasadą su septyniais jau
nais ir gabiais darbuotojais, taip pat 
generalinį konsulatą Niujorke, kon
sulus Los Andžele ir Čikagoje, nes 
tik taip galima pateisinti Seimo Už
sienio reikalų komiteto pirmininko 
Kazio Bobelio sūnaus Jono Bobelio 
paskyrimą dirbti valstybės konsultan
tu tarptautiniais klausimais Vašing
tone.

Privatizacijos vingiai
teikti pasiūlymus, kaip pakeisti šios 
komisijos sudėtį. Ministras nurodė, 
kad tik trys iš dvylikos atsistatydinu
sios komisijos narių atsisakė toliau 
dalyvauti komisijos darbe. Jis sakė, 
kad siūlys į komisiją įtraukti priva
taus verslo, komercinių bankų atsto
vus ir vieną ar du Seimo narius.

’’Lietuvos rytas“ šią savaitę taip 
pat paskelbė straipsnį apie ’’Lietu
vos“ viešbučio Vilniuje privatizavi
mo vingius.

1992 m. rugpjūčio 28 d. CPK 
įtraukė tą viešbutį į už valiutą privati
zuojamų objektų sąrašą. Tarptautinis 
konkursas parduoti 70 proc. viešbučio 
akcijų buvo paskelbtas 1993 m. vasa
rio 1 d. ir baigėsi pernai gegužės 26 d. 
Pasiūlymus pateikė 4 užsienio firmos. 
Priimtiniausi pasirodė JAV investicijų 
į viešbučius kompanijos ’’Cambridge 
Group“ pasiūlymai - už kontrolinį 
akcijų paketą amerikiečiai siūlė 
sumokėti 10 mln. dolerių, bet viena 
pagrindinių jų sąlygų buvo kazino.

Sausio 12 d. Vyriausybė nepritarė 
valstybinis akcinės įmonės ’’Lietuva“

Jeigu premjeras vis dėlto žinojo 
apie Lietuvos diplomatinių misijų 
egzistavimą Amerikoje ir nemanė, 
kad diplomatus dėl prasto darbo 
būtina atšaukti, beliktų manyti, jog 
A. Šleževičius pasielgė kaip padorus 
feodalas, apdovanojęs savo vasalą“.

Pagalba Kuršėnų vaikų 
narųaiTįs

"Amžius“ Nr. 8 išspausdino Leonijos 
Malakauskienės straipsnį ’’Engelhol- 
mas nuo Kuršėnų netoli“.

"Labiausiai nudžiugino mokyto
jus ir jų auklėtinius kitokia, ypatinga 
svečių iš Švedijos labdara - kvieti
mas porą vasaros atostogų savaičių 
praleisti Švedijoje... Praktiškai mąs
tantys švedai tuoj sumetė, kad per 
penkerius metus Engelholmą galės 
aplankyti visi Kuršėnų vaikų namų 
gyventojai ir jų auklėtojai. Numato
ma kelionė - puikus akstinas vai
kams ypač gerai elgtis ir mokytis 
(juk negerų vaikų niekas nelaukia), 
o pedagogams - proga pagilinti savo 
užsienio kalbų žinias“. Straipsnyje 
atkreipiamas dėmesys, kad svečiai iš 
Engelholmo susipažindami ”ne tik
tai patys prisistatė, bet ir "pristatė“ 
savo šeimos narius, net savo šunis ir 
kates... Įpratusiems prie oficialaus 
bendravimo lietuviams ir žemai
čiams tai padarė didžiulį ir malonų 
įspūdį - nelyginant gražiausi taikos 
ir ramybės linkėjimai. Tokių linkėji
mų drauge su vertinga labdara Kur
šėnų vaikų namai ne kartą yra susi
laukę iš Cicero (JAV) lietuvių ben
druomenės (pirmininkas R. Rim
kus), JAV lietuvių organizacijos 
"Saulutė“, amerikiečių Daivos Tam- 
dolis, Adelės Bartys bei Kazės Gel- 
žinis iš Kanados. Minėtoji Engeihol- 
mo žemės ūkio mokyklos ir medici
nos mokyklos pedagogų delegacija 

privatizavimo už laisvai konvertuoja
mą valiutą principams, išdėstytiems 
ketinimų protokole 1993 m. gruodžio 
18 d., ir nutarė nutraukti šio viešbu
čio vertinimo komisijos darbą. Toks 
Vyriausybės sprendimas oficialiai 
aiškinamas pernelyg maža kaina. 
Ekonomikos ministras J. Veselka kri
tiškai įvertino tokį Vyriausybės spau
dimą, pasak jo, susitarimų 
atšaukimas kenkia Lietuvos autorite
tui užsienio investitorių akyse. Tiesa, 
’’Lietuvos“ viešbutis lieka privatizuo
jamų už laisvai konvertuojamą vali
utą objektų sąraše. ’’Kas jį pirks 
dabar? Ar neištiks jo toks pat kaip ne 
vienos maisto perdirbimo įmonės 
likimas, kai iš pradžių nuo siūlomo 
už valiutą parduoti objekto nubaido- 
mi užsienio investuotojai, po to pel
ninga įmonė staiga prisidaro skolų ir 
ją pusvelčiui įsigyja vietinio kapitalo 
grupuotė, kurioje galima rasti ir 
valdžios tūzų pavardžių?“ - klausia 
L. Česnulevičius ’’Lietuvos ryte“.

Žemiau - satyriko Adolfo Užos 
žvilgsnis į tą reikalą...

šiemet yra jau antra švedų grupė 
Kuršėnuose. Sausio viduryje visą 
furgoną rūbų, avalynės, žaislų at
vežė Jarfalla miesto pasiuntiąiai. 
Papasakoję apie tai "Amžiaus“ 
skaitytojams, Kuršėnų vaikų glo
bos namų darbuotojai viliasi nors 
tokiu būdu jiems visiems padė
kosią“.

Žemaitija garsinama 
pasaulyje

Apie Slovėnijoje viešėjusio lietuvių 
ansamblio "Insula“ įspūdžius rašo 
"Lietuvos aidas“ 02 26 Elės Kaka- 
nauskienės straipsnyje "Slovėnijoje 
žemaičiai išsiskyrė savo originalu
mu“.

”Į Užgavėnių festivalį "Kurento- 
vanje“ Slovėnijos miestelyje Ptujuje 
atvyko svečių iš Kroatijos, Šveicari
jos (prancūziškojo kantono), Veng
rijos ir Žemaitijos. Nekalbant, žino
ma, jau apie pačius slovėnus, kurių 
gausus būrys susirinko iš aplinkinių 
kaimų, pasipuošusių Užgavėnių 
kaukėmis, slovėniškai vadinamomis 
"kūrent“... Kad ir keistoka, bet mūsų 
ansamblis iš visų Ptujuje susirin
kusių ansamblių buvo pats originali
ausias, - tvirtina ansamblio vadovė 
Milda Riekutė, - jau vien išvaizda 
smarkiai išsiskyrė iš kitų“. Straips
nyje pažymima, kad slovėnų kaukės 
nors ir savitos, bet gana standar
tizuotos, neturi jie ir žiemos įsikūni
jimo personažo Morės, nėra pavasa
rio ir žiemos - Lašininio ir Kanapi
nio kovos, Užgavėnėms skirtų val
gių, neišlikę būrimų ar spėjimų. 
"Pamatę senojo folkloro likučius, 
kuriais džiaugiasi Vakarų Europos ir 
kitos tautos, mes supratome, kokie 
kultūros lobiai slypi mūsų senoje 
garbingoje Žemaitijoje“.

V. Dimas
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Diskusija PLB 
būstinėje Vilniuje
Kovo 1 d. Pasaulio lietuvių bend

ruomenės būstinėje surengta diskusija 
prie ’’apvalaus stalo“. Jos metu aptarta 
Lietuvos Respublikos vyriausybės ir 
išeivijos bendradarbiavimo būklė, 
problemos, galimos bendros progra
mos. Kultūros ir švietimo ministerijos 
ryšių su tautiečiais tarnybos viršinin
kas Audrys Antanaitis pripažino, kad 
dalies lietuvių bendruomenių, ypač 
Rytuose, būklė nepatenkinama. Vy
riausybės patarėjas išeivijos reikalams 
Stasys Stungurys teigė, kad pagrindi
nis dėmesys yra nukreiptas į Rytų 
kraštų lietuvius, nes ’’Vakarų išeivija 
stipri ir kultūriškai, ir ekonomiškai, 
pati geriau žino, ko jai reikia“, todėl ir 
bendradarbiavimas su ja apsiriboja 
kultūriniais mainais. S. Stungurys pa
teikė pavyzdį - jei Baltarusijos lietuvių 
bendruomenėje jau sustabdytas nutau
tėjimas ir belieka laukti atgimimo, tai 
Karaliaučiaus srityje vis tvirtesnes po
zicijas užima Vokietija ir Lenkija, 
remdamos ten gyvenančius savo tau
tiečius, o Lietuvai greitai nebebus ką 
ten veikti. Vyriausybės atstovas sakė, 
kad didžiausia kliūtis aktyviau padėti 
išeivijai - pinigų stygius. Sibire šiuo 
metu gyvena apie 40 000 lietuvių, 
dalis jų norėtų grįžti į tėvynę. Kaip 
realiai vyksta sugrįžimas, su kokiomis 
problemomis tenka susidurti statant 
butus buvusiems tremtiniams (pernai 
norinčiųjų grįžti į Lietuvą buvo 500, o 
jiems pastatytų butų tik 70; šiemet 
norą grįžti pareiškė 800 žmonių, o už 
biudžeto skirtus 3,1 mln. litų bus gali
ma pastatyti tik 50-60 butų), apie nau
jas programas, padėsiančias tautie
čiams įsikurti Lietuvoje, pasakojo So
cialinės apsaugos ministerijos mig
racijos skyriaus viršininkas Vladimi
ras Gražulis. Jis pateikė statistinių 
duomenų, kurie byloja, kad nuo 1987 
m. į Lietuvą atvažiuojančiųjų gyventi 
skaičius vis mažėja. Anksčiau atva
žiuodavo 4200 lietuvių, pernai - tik 
1000. Neseniai pradėtas įgyvendinti 
socialiai remtinų lietuvių, gyvenančių 
už Lietuvos ribų, rėmimo projektas.

Diskusijoje dalyvavo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės atstovas Lietu
voje Juozas Gaila. Jis pažymėjo, kad 
išeivija į Lietuvą žiūrėjo pernelyg 
naiviai ir romantiškai. J. Gaila pasakė: 
’’Lietuva toli gražu nėra tokia, kokią 
mes norėjome matyti. Skirtumas tarp 
tikrų lietuvių ir išeivių yra daug dides
nis - skirtingas mąstymas, požiūris į 
darbą, į Lietuvos ateitį. Turbūt taip yra 
dėl visiškai skirtingų gyvenimo sąly
gų.“ PLB atstovas paminėjo, kad dau
guma Vakarų išeivių jaučia priešiš
kumą dabartiniai Lietuvos valdžiai, 
nes tokią poziciją formuoja išeiviškoji 
spauda. Tai taip pat daro kliūčių bend
radarbiavimui. Iki nepriklausomybės 
paskelbimo PLB vienijo 19 kraštų lie
tuvius, ir organizacijos tikslas buvo 
siekti laisvos Lietuvos, išsaugoti lietu
vybę. Dabar jos tikslai visiškai kiti. J. 
Gaila pasakė, jog PLB turi patyrimą, 
kaip reikia susivienyti lietuvybės dar
be, nelaukiant jokios pagalbos iš val
džios. ’’Norime ir Rytų lietuviams per
teikti tą patirtį, kad reikia patiems 
dirbti, nes parama iš valdžios neateina 
kaip dangaus mana - tai yra gana sun
kiai gyvenančių Lietuvos žmonių 
mokesčiai, - pasakė J. Gaila, - o Vy
riausybės rūpestis vienas - padėti no
rintiems grįžti į tėvynę“. Jaunojoje lie
tuvių kartoje jis pasigedo to idealiz
mo, kuris išeiviams padėjo išsaugoti 
lietuvybę penkiasdešimt metų gyve
nant toli nuo tėvynės.

A. Antanaitis pasakė, kad iki 
šiol dar nebuvo paruošta bendra
darbiavimo su išeivija reali progra
ma. Pagaliau įvairių kraštų lietuvių 
bendruomenėms padedant jau yra 
sukurti 1994 m. programos met
menys, skirta lėšų. Tai, jo manymu, 
turėtų iš esmės pakeisti santykius 
su išeivija.

Apie dar vieną galimybę stiprin
ti Lietuvos ir visų kraštų lietuvių 
santykius kalbėjo Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso ruošos komiteto 
pirmininkė Monika Girčytė.

Erika Umbrasaitė

Tikiu, kad Lietuva taps Šiaurės Atėnais
Atkelta iš 1 psl.

laikraščių monopolija ir naujiems 
laikraščiams, kurie galėtų kurti 
geresnį, švaresnį klimatą, sunku 
prasikalti. Prabyla, kaip sunkioji ar
tilerija, pinigai. Ir jie, deja, perka 
masines informacijos priemones. 
Man būtų labai įdomu žinoti, kokie 
tie pinigai, kokie žmonės valdo 
pinigus, ar jie turi aiškią, gražią 
Lietuvos viziją, ar jie gyvena tik šia 
diena. Ar jie patys turtėdami daro 
Lietuvą turtingesnę, šviesesnę ir 
oresnę.

Didžiulė Lietuvos spaudos bėda, 
kad nepaisoma elementarių etikos 
principų, kurie seniai žinomi tarp
tautinėje žurnalistikoje. Ar gerai, 
kai faktas neišvengiamai yra mai
šomas su komentaru, kai rafinuotai, 
gaidriai lyg į vyną įlašinamas nuo
do lašas, kai paminant tiesą reiškia
mas grupinis požiūris. Mes gi nega
lim ramiai aprašyti mūsų politinio 
oponento konferencijos ar suvažia
vimo! Priešininkas vis tiek atrodys 
nesimpatiškas: Brazauskas savaip, 
Lansbergis vėlgi - kaip muzikantas. 
Mes negalim parašyti aiškiai: tas tą 
pasakė, anas aną, jie susiginčijo. 
Mūsų televizija bijo kartu į vieną 
laidą pakviesti, tarkim, skirtingų 
pažiūrų ekonomistus, kad jie atvi
roje, tegul ir nuožmioje, nuomonių 
kovoje duotų galimybę Lietuvos 
žmonėms išsiaiškinti, kas gi yra tei
sus, ką reikia daryt, kaip reikia da
ryt. Dabar kiekvienas kalba atski
rai, kaip senovės žydai savo getuo
se meldžiasi savam Dievui. Lietu
voj nebemokama girdėti vienas ki
to. Sutikti žmogų, kuris sugeba iš
klausyt tave ir nerėkia, yra didžiulė 
sielos šventė. Rodos, taip paprasta - 
kad žurnalistas, atėjęs pas žmogų 
rašyti, žiūrėtų į jį be išankstinio 
pykčio, be noro įkąsti. Net jei tas 
žmogus yra nemalonus, tarkim, net 
koks Burokevičius: gal jį vaikystėj 
mušė, gal mama jo buvo negera..? 
Bent pradėti nuo to. Donelaitis rašė - 
visi gimsta lygūs, pliki ir visi vieno
dai rėkia ir meža, tik paskui sugenda. 
Tai, ką pasiūlė krikščionybė, yra 
kartu ir labai racionalu, palengvina 
mūsų gyvenimą ir sutaupo sveikatą. 
Piktas žmogus suryja save.

- Tokio idealo, žinoma, sieksite 
ir ’’Lietuvos aide“?

- Bandau tą redakcijos žmonėms 
įteigti. Nors "Lietuvos aidas“, kaip 
ir kiekvienas dienraštis, lyg koks 
ledlaužis įstrigęs ir jį pasukt yra 
nepaprastai sunku. Tam reikalingi 
įvairūs svertai - ekonominiai, psi
chologiniai ir kitokie. Gal žmonės 
yra įpratę prie seno kalbėjimo, senų 
įpročių ir niekam nesinori kažką

Pasaulio lietuvius suteiks viena kultūra
Tikimasi, kad į pirmąją bendrą 

pasaulio lietuvių dainų šventę, įvyk
siančią liepos 6-10 dienomis, susi
rinks apie 26 tūkst. dalyvių, tarp jų 
apie 1000 išeivijos tautiečių. Lietuvoje 
jau buvo surengta 13 dainų švenčių, 
išeivijoje - 7 dainų ir 9 šokių šventės. 
Pasaulio lietuvių dainų šventės proga 
bus išleista knyga ’’Dainų šventė - 
94“, specialus pašto ženklas. Tikimasi 
nukaldinti proginę dešimties litų no
minalo monetą. Apie tai sukvietę į 
spaudos konferenciją žurnalistus pra
nešė šventės rengėjai.

Šventė prasidės Vilniuje folkloro 
vakaru, kuriame dalyvaus geriausi 
Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos ir 
Dzūkijos ansambliai, senieji kaimo 
daininkai, muzikantai, liaudies meist
rai bei užsienio lietuviai - Pelesos 
dainininkai (Baltarusija), punskiečiai 
iš Lenkijos, Čikagos ’’Sodauto“ 
(JAV), kraštiečiai iš Rygos, Maskvos, 
Karaliaučiaus srities. Kaip ir kiekvie
noje Dainų šventėje, bus ne tik dainų, 
bet ir šokių. Šokių diena, pavadinta 
"Mes buvome, mes esame ir mes bū
sime“, aprėps ne tik lietuviško šokio, 
bet ir Lietuvos istoriją.

Dainų šventėje nemažai naujienų. 

keisti. Noriu tik vieno, kad jie būtų 
kūrybingi, kad laikraštis išeitų lai
ku, kad didėtų tiražas, kad "Aidas“ 
taptų solidesnis, kad nedarytų klai
dų, kad patys žurnalistai gautų kuo 
daugiau už savo darbą, ir taip, ma
nau, sutaptų mūsų interesai.

"Lietuvos aido“ koridoriuose gal 
kiek trūksta šilumos. Redakcija ne
turėtų panašėti į kokį nors departa
mentą, joje turi būti namų jauku
mo. Gal tai pavyks. Jeigu manęs 
paties čia kas nesušaldys.

- Koks ’’Šiaurės Atėnų“ savait
raščio likimas? Ar dar globosite 
savo kūdikį?

- Palikau "Šiaurės Atėnus“, ne
bespėju. Kai "Aide“ truputėlį atsi
gausiu, pagalvosiu, kaip sutvarkyti 
savo laiką, kad liktų jo ir "Šiaurės 
Atėnams“.

"Šiaurės Atėnai“ bent jau mano 
gyvenime yra šioks toks mažas ste- 
buklėlis. Juk jis turėjo seniai už
gesti be lėšų, draskomas iš šono, 
bet žmonės neišsilakstė - aš neži
nau, kas juos ten laiko, kas juos 
jungia. Iš tikrųjų, matyt, yra ta 
"Šiaurės Atėnų“ dvasia - tai tam 
tikras žmonių bendravimo būdas, 
tarpusavio supratimas. Ir jeigu taip 
dirbtų "Lietuvos aidas“, čia būtų 
ramu kaip miške ir visi šypsotųsi, 
kalbėtų apie poeziją ir kitus aukš
tesnius dalykus.

- Ar nemanote palikti politikos 
areną ir grįžti prie kūrybos? Juk ir 
dienraščio vyriausiojo redakto
riaus postas - tai daugiau politika 
nei kūryba....

- Jeigu kas mano, kad mano sva
jonė yra būti šio monstro, atsipra
šau, laikraščio redaktoriumi, tai aš 
tik gailiai ir karčiai šypsausi. Nuo 
atgimimo pradžios aš buvau pilka 
atgimimo bitė. Visą gyvenimą min
tyse laukiau atgimimo, apie jį'sva
jojau, juo tikėjau. Ir su kolega Ka
novičium, dabar išvažiavusiu į Iz
raelį, Antakalnio pušynėliuose, lyg 
kokioje Atėnų akademijoje, vaikš
čiojom ir apie tai kalbėjom. Aš sa
kiau, kad subyrės imperija 1995 m. 
Jis kupinas per amžius įkalto žydų 
tautos pesimizmo ir liūdesio sakė, 
kad tai dar ilgai tęsis. Ir visa tai, 
kaip mes matom, įvyko. Gal ne 
taip, kaip kai kas naiviai tikėjom, 
kad atgimusioj Lietuvoj bus amži
nos nepriklausomybės kalėdos! Esu 
įstrigęs politikoj. Galbūt iš tikrųjų 
reikėjo išeiti, kaip kad mano kolega 
Kazys Saja padarė. Manęs paprašė, 
tu jaunesnis, dar truputį pakentėk. 
Maniau, kad bus ramiau, rinkimus 
laimės, kurie lyg ir turėtų laimėti. 
Bet tauta protinga, tauta gi žino, ką 
daro, tauta, matyt, nori, kad atgi
mimo jėgos irgi pabūtų skaistykloj,

Liepos 7 d. - iškilmingas šventės ati
darymas vyks ne Vilniuje, o buvusioje 
laikinojoje sostinėje Kaune, kur prieš 
70 metų įvyko pirmoji Dainų diena, 
sutraukusi 77 chorus.

Spaudos konferencijoje dalyvavęs 
Dainų dienos meno vadovas Petras 
Bingelis papasakojo apie dar nematy
tą Lietuvoje renginį - simfoninės ir 
chorinės muzikos vakarą Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose, kuriame 
dalyvaus 300 geriausių choristų ir 
simfoninis orkestras, bus atliekama 
lietuvių kompozitorių muzika. Dainų 
šventės programoje - Stefos Nosevi- 
čiūtės režisuotas susikaupimo vakaras 
”ln memoriam“ Vilniuje, Šv. Jono 
bažnyčioje, skirtas iš gyvenimo pasi
traukusiems menininkams. Šiuolai
kinio meno centre sostinėje šventės 
metu bus atidaryta liaudies dailės pa
roda - tapyba, skulptūra, grafika, sena
miesčio gatvėmis žygiuos pučiamųjų 
orkestrai, folkloro vakare skambės ir 
karinės istorinės dainos, vyks vaka
ronė Katedros aikštėje. Paskutinę iš
kilmių dieną įvyks Pasaulio lietuvių 
dainų šventės konferencija ’’Viena 
tauta - viena kultūra“.

Simona Kašinskaitė 

apsivalytų, turėtų aiškesnes progra
mas, aiškesnę Lietuvos viziją. Ma
no pušys, pasodintos kaime, auga ir 
jos laukia manęs. Anksčiau ar vė
liau - sulauks.

- Ar negaila neparašytų knygų?
- Buvau ir likau rašytojas, dra

maturgas. Juk ir gyvenime, ir poli
tikoj nejučiom matau tam tikrą 
dramaturgiją ir įdomu spėt, koks gi 
bus paskutinis veiksmas, finalas. 
Profesinis įgūdis verčia žiūrėti į sa
ve truputį iš šono, matau save am
žiną mulkį, pavargusį, dažnai ne
matantį vaikų, šeimos - lyg koks 
nuvarytas juokingas kuinas... Į ki
tus, aišku, reikia žiūrėti geriau. Ir 
visa tai teikia savotiško džiaugsmo 
smegenims. Tai irgi yra kūryba. 
Gyvenimas yra veržlus kaip potvy
nis, kaip upė su ledais, su šiukšlėm. 
Tai galingas srautas, ir gyvenimas 
visuomet pralenkia bet kokią fi
losofinę išmonę, bet kokią fantazi
ją. Taigi dabar net kvapą gniaužia 
nuo tų įvykių, nuo to, kas grėsmin
gai kaupiasi virš mūsų galvų, dan
guj ir žemėj. Nenuobodu gyvent.

- Vis dėlto gal šiuo metu gimsta 
koks stambesnis kūrinys?

- Mane jau prašė vienas anglų 
režisierius, atvykęs į Jaunimo teat
rą, parašyti pjesę apie Don Kicho
tą. Pagalvosim. Aš turiu visokių 
planų ir sumanymų. Pasiilgau teat
ro. Prisipažinsiu, laiks nuo laiko 
prisėdu ir rašau vieną pjesę. Bet 
apie tai nenoriu šnekėti. Man dar,

Zenono Bulgakovo nuotr
Ledonešis. 

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

••••••••••••••••••••••••••••••e
TREJOS DEVYNERIOS
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

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

pasirodo, nėra ir penkiasdešimties 
O kuo daugiau metų, tuo dažniai 
sakai, kad vyras, kuriam nėra pen 
kiasdešimties, yra pačiame žydėji 
me, nors ir plaukai nebe tos spal
vos, ir nėra visų dantų.

- Ar neliks tik svajone mintis 
kad ateityje Lietuva bus žinome 
kaip Šiaurės Atėnai?

- Man toks įspūdis, kad taip i 
atsitiks, kai aš nustosiu tuo tikėt 
Tai grynai rašytojinis, poetinis įs 
pūdis, gal vaikiškas, kad jeigu a 
išsižadėsiu, nustosiu tikėti tuo, ta 
tada Lietuva ir bus pasmerkta 
Kiekvienas turi savus burtus, už 
keikimus. Vaikystėje spėdavom: je 
prabėgsi kelis metrus prieš važiuo 
jantį traukinį, atsitiks tas ir tas. Bei 
tokia Lietuvos ateitim aš tikra 
tikiu, tikiu iki šiol! Ir noriu, kac 
žmonės surastų jėgų tikėti, prisi 
mindami tuo dalykus, kurie anks 
čiau atrodė visai neįmanomi, be 
įvyko. Atrodė, neįmanoma, joj 
Lietuvoj įvyks tas, tas ir tas, ka 
grius imperija. Bet visa tai įvyko 
Tai panašu į stebuklą. Ir mes, m: 
tyti vis dar gyvenam to praūžusi 
stebuklo, lyg kometos dulkių i 
nuolaužų uodegoj, ir dar stebuklų 
laikai tęsias. Dar trejus, ketverius 
penkerius metus bus įdomus gyve 
nimas. Paskui atsiras šiokia toki: 
gerovė, viskas gerės ir bus labai i: 
labai nuobodu. O tada sėdėsim i- 
rašysim memuarus.

- Ačiū už pokalbį.
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Scenoje - Gervėčių krašto vestuviniai papročiai

Vaizdas s ’’Gervėčių vestuvių“. Vytauto Ylevičiaus nuotr.

Jau kelerius metus Vilniuje veikia 
"Gervėčių“ klubas, jo steigimo inicia
torius iš Baltarusijos Pelegrindos 
kaimo kilęs Alfonsas Augulis. Į klubą 
susibūrė Lietuvoje gyvenantys ir dir
bantys išeiviai ne tik iš Gervėčių, bet 
ir iš kitų Baltarusijos kraštų. Šis klu
bas tapo lietuvybės išlaikymo židiniu 
Baltarusijos teritorijoje likusiuose 
lietuviškuose kaimuose, nes klubo na
riai nuolat bendrauja su tėviškės žmo
nėmis, remia jų lietuvišką veiklą.

Beveik dvejus metus "Gervėčių“ 
klubas ruošė etnografinį vaidinimą 
"Gervėčių vestuvės“, kuriame bandy
ta atgaivinti senuosius vestuvių papro
čius, dainas. Režisierius Petras Kveda
ras kartu su gervėtiškiais surinko gau
sią istorinę medžiagą apie to krašto 
vestuvinius papročius, juos papildė, 
tikslino, aptarė su Gervėčių apylinkė
se gyvenančiais vyresnio amžiaus 
žmonėmis. Taip ir gimė vientisas kū
rinys. Po ilgų repeticijų buvo nuspręs
ta "Gervėčių vestuves" parodyti žiūro
vams. Ir ne bet kur, o Baltarusijos lie
tuviškuose kaimuose.

Nors spaudė šaltis (vasario 12 d.), 
bet Girių kultūros namų salė buvo pil
nutėlė. 'yresnio amžiaus žmonės, jau
nimas, vaikai - visi susirinko, suvažia
vo pažiūrėt, kaip vaidins jų kraštiečiai.

Vilniuje -
Vasario 17 d. skiriamuosius raštus 

Prezidentui A. Brazauskui įteikė Bal
tarusijos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje Jevgenijus 
Voitovičius. Jam neseniai sukako 58 
metai, vedęs, turi du vaikus. Baltaru
sijos politechnikos institute jis studija
vo inžinieriaus specialybę, turi eko
nomikos mokslų kandidato laipsnį. 7- 
ajame dešimtmetyje vadovavo kino 
studijai "Belarusfilm“, buvo Baltaru

Armijos krajovos aukų klubas prašo paramos
”EL“ redakcija gavo Armijos kra

jovos aukų klubo kreipimąsi į visą 
lietuvių tautą, visus Lietuvą mylinčius 
piliečius, visas krašto politines parti
jas ir visuomeninius judėjimus, visų 
valstybės miestų bei rajonų savival
dybes, "Lietuvos aido“, "Lietuvos ry
to“, "Tiesos“, "Vorutos“ ir "Kurier 
Wilenski" bei visas užsienio lietu
viškųjų laikraščių redakcijas. Kreipi
mąsi klubo vardu pasirašė valdybos 
pirmininkas V. Trimonis.

Kreipimesi rašoma, kad Armijos 
krajovos būriai, veikę 1942-1945 me
tais Rytų Lietuvoje, turėjo tikslą pa
kartoti J. Pilsudskio ir gen. L. Želi
govskio 1920 m. įvykdytą agresiją, 
Vokietijai pralaimint karą siekė vėl 
užgrobti amžinąją Lietuvos sostinę 
Vilnių ir jo kraštą, prijungti juos prie 
Lenkijos. Tvirtinama, kad Armijos 
krajovos ginkluoti būriai išžudė šim
tus taikių žmonių vien dėl to. kad jie 
buvo lietuviai. Jie taip pat nužudė ne
maža ir kitų tautybių žmonių, kurie 
nepripažino jų siekių. Vien Molėtų 
rajono Dubingių, Bijutiškio. Joniškio, 
Inturkės ir kitose apylinkėse Armijos 
krajovos brigados 1944 m. birželio 22 
d. - liepos pradžioje išžudė per šimtą 
nekaltų lietuvių. Tik per vieną tų metų 
birželio 23 dieną nuo akoveų rankų 

Beje, nemažai artistų - šių kaimų 
vaikai, besimokantys Lietuvos aukšto
siose mokyklose. O kuris tėvas ar kai
mynas nenorės pamatyti, kaip scenoje 
jaučiasi jų kaime išaugęs vaikas.

Nepagailėta plojimų šauniai pasi
rodžiusiam piršliui Stasiui Trepšiui. 
"Tikras artistas mūsų gydytojas“, - 
girdėjau sakant Rimdžiūnų žmones. 
Visas šis kraštas gerai pažįsta gydyto
ją chirurgą S. Trepšį. Reta pirkia, kuri 
būtų nepatyrusi S. Trepšio, 25 metus 
dirbusio Vilniaus miesto klinikinės li
goninės vyriausiuoju gydytoju geru
mo, pagalbos. Daug prie šio vaidini
mo prisidėjo ir ekonomistė Marija 
Urbanavičiūtė, vaidinanti pamergę. 
Jaunosios mamą vaidino Nastė Suba- 
čienė, neišsenkančios energijos mote
ris, dar prieš karą baigusi agronomijos 
mokslus Vilniaus Stepono Batoro uni
versitete. Jaunasis - Viktoras Petrikas 
iš Milciejų kaimo, šiuo metu studijuo
jantis Vilniaus technikos universitete. 
Jaunoji - Ramutė Kutkaitė. Vaidinime 
dalyvavo ir daugiau moksleivių, stu
dentų. Atgimė turtingos ir savitos 
Gervėčių krašto vestuvės.

Žiūrovai jautriai reagavo į kiekvie
ną žodį. Juk skambėjo jų gimtoji 
kalba, jų tarmė, šimtmečiais saugota. 
"Ko verki, močiut?“ - paklausiau se

Baltarusijos ambasadorius
sijos valstybinio kinematografijos ko
miteto pirmininko pavaduotojas. Vė
liau J. Voitovičius penkerius metus 
dirbo TSRS kinematografijos komite
to vyriausiosios valdybos viršininku. 
1988 m. jis buvo Baltarusijos komu
nistų partijos centro komiteto kultūros 
skyriaus vedėjas, vėliau - Baltarusijos 
kultūros ministras.

Vasario 22-ąją įvykusioje spaudos 
konferencijoje Seimo socialdemokra

ten žuvo 63 žmonės, iš jų 13 vaikų 
nuo 4 mėnesių iki 14 metų amžiaus.

Atkūrus mūsų šalies nepriklauso
mybę, Lietuvos lenkų sąjunga ir kai 
kurios kitos lenkų organizacijos bei jų 
laikraščiai šlovina Armijos krajovos 
"žygius“ ir "laimėjimus" kovojant 
prieš mūsų tautiečius Rytų Lietuvoje. 
Kreipimesi sakoma, kad nuolaidžiau
jant Lietuvos Respublikos valdžios 
organams, lietuvių tautos žudikų - 
akoveų palaikai 1992-1993 metais 
perkelti į mūsų tautos ir Vilniaus 
miesto gyventojų šventos vietos - Ra
sų kapinių - teritoriją, įvairiose Rytų 
Lietuvos vietovėse pastatyti tų žudikų 
atminimui paminklai. Taip pat atkrei
piamas dėmesys į tai. kad prie Lietu
vos lenkų sąjungos nelegaliai veikia 
“Armijos krajovos veteranų klubas".

Armijos krajovos aukų klubo krei
pimesi pažymima, kad lietuvių tautos 
istorinė atmintis ir teisingumas reika
lauja įvardyti Armijos krajovos nusi
kaltimus ir patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn konkrečius nusikaltėlius 
bei žudikus. Kviečiama neužmiršti 
šios "armijos“ nužudytų Lietuvos 
dukrų ir sūnų bei pagerbti šventą aukų 
atminimą visose žudynių vietose.

Primenama, kad 1992 m. gegužės 
2 dieną Dubingiuose įvyko mitingas. 

nelę, besišluostančią akis. "Iš džiaugs
mo! Mano vaikystėje tokios vestuvės 
ir buvo!“

Dar šilčiau pasidarė salėje, kai sce
noje pasirodė Lietuvos muzikos aka
demijos liaudies instrumentų ansamb
lis "Sutartinė“ (vadovas Petras Tamo
šaitis). Tokia sava, artima liejosi kank
lių muzika, birbynių garsas susirinku
siems priminė naktigones ir jaunystę. 
O jau šio ansamblio solistų Zitos Gri
gienės, Danieliaus Sadausko ir Romo 
Vešiotos populiarios lietuvių dainos 
sujudino visus: dainavo ir mažas, ir 
didelis. Kartu su solistais, palydint 
kanklių muzikai. Atgijo Lietuva, šio 
krašto žmonių amžiais ginta, mylėta. 
Ir sunku apsakyti, ką jaus šie vyrai, 
moterys, kai atsisveikins su vakaro 
dalyviais. Vėl jie liks atskirti siena nuo 
"mylimos motulės Lietuvos“.

Į diktofoną įrašiau nemažai žmo
nių atsiliepimų. Štai keli jų:

Balys Kulka (Knistuskių kaimas): 
"Džiaugiasi mūsų širdys, sulaukusios 
tokio vakaro. Ir vestuvės, ir "Sutarti
nės“ atgaivino mus, paguodė.“

Verutė Petravičienė (Mockų kai
mas): "Labai patiko. Vaidinimas buvo 
kaip tikrovė. Taip kadaise ir vesda
vosi.“

Bronius Vaičiulis (Rimdžiūnų 
kaimas): "Dešimčiai metų užteks šio 
vakaro, kad mes lietuviais liktumėm. 
Atvažiuokite dažniau!“

Vakare dalyvavo svečiui ir iš Bal
tarusijos sostinės Minsko. Žurnalo 
"Belarusj“ redaktorius Vladimir Bac- 
kelevič pasakė: "Mane sujaudino šis 
vakaras, aš pamilau lietuvius. Tokia 
talentinga tauta. Kaip nuostabiai iš
saugoti papročiai, kokios gražios dai
nos!“ Džiaugėsi vakaru ir Baltarusijos 
Ministrų Tarybos pirmininko V. Kebi- 
čiaus padėjėjas Valerij Michailov: 
"Puiku, kad tokiu sunkiu laiku suren
gėte tokį vakarą. Jis labai aukšto me
ninio lygio. Aš susižavėjau lietuviais“.

Gal ištęsiau šio vakaro aprašymą. 
Bet tai istorija: už Lietuvos sienos likę 
mūsų broliai laukia pagalbos. Lanky
kime juos, draugaukime su jais.

Bernardas Šaknys

tų frakcijos ir užsienio reikalų komite
to narys V. Plečkaitis nesuprantamu ir 
keistu pavadino faktą, jog Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija sutiko pri
imti Baltarusijos atstovu Lietuvoje 
dirbti žmogų, kuris yra viešai kalbėjęs 
apie Vilnių kaip apie senų baltarusių 
sostinę. Tai, pasak V. Plečkaičio, gali
ma traktuoti kaip nuolaidžiavimą 
Baltarusijai.

Baltarusijos Respublikos amba
sada Vilniuje įsikūrusi P. Klimo g. 
Nr. 8, telef. 65-08-71.

skirtas paminėti patį didžiausią ir žiau
riausią lietuvių genocido aktą, įvyk
dytą Armijos krajovos 1944 m. birže
lio mėnesio paskutiniąją savaitę Du
bingių apylinkėse. Tame mitinge da
lyvavę žuvusiųjų giminės, kaimynai, 
pažįstami. Molėtų ir gretimųjų rajonų 
bei sostinės visuomenės atstovai 
nutarė čia įamžinti visų Armijos kra
jovos aukų atminimą ir padarė pir
mąją pradžią - pasodino ąžuolų girai
tę (parką-memorialą), kur numatyta 
pastatyti paminklą-koplyčią. Atmini
mo parko-memorialo įrengimą bei 
atitinkamo akcento pastatymą ragi
nama užbaigti iki šių metų vidurio, tai 
yra iki Armijos krajovos žudynių 
Dubingių apylinkėse 50-ųjų metinių.

Memorialo darbų užbaigimui rei
kalinga visuomenės finansinė parama. 
Jos prašydamas, Armijos krajovos 
aukų klubas kreipėsi ir į Lietuvos 
Prezidentą, Seimą bei Vyriausybę, 
taip pat į miestų bei rajonų savival
dybes.

Visi galintys paremti šį kilnų ir 
svarbų visos mūsų tautos reikalą 
prašomi lėšas siųsti: Lietuvos taupo
masis bankas, Vilniaus miesto Se
namiesčio skyriaus filialas Nr. 
6762/076, taupomoji knygelė sąskaita 
Nr.E1106.

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

Rytų Lietuva - moksleivių 
rašiniuose

Pernai spalio mėnesį "Dialogo“ 
savaitraštis ir Lietuvos radijas pakvie
tė Vilniaus rajono ir miesto, Šal
čininkų, Trakų, Švenčionių, Ignalinos, 
Zarasų rajonų moksleivius dalyvauti 
konkurse, kurio iniciatoriai buvo 
Vilniaus krašto lietuvių sąjunga Ame
rikoje ir Kanadoje bei "Vilnijos“ drau
gija. Laukta darbų, kuriuose atsispin
dėtų lietuvių organizacijų, mokyklų, 
bibliotekų, skaityklų veikla, Rytų 
Lietuvos ir lietuvybės atgimimo prob
lemos, apylinkių tarmės, vietovar
džiai, pavardės, tautosaka, Armijos 
Krajovos veikla, laukta ir grožinio kū
rinio apie Rytų Lietuvą.

Nelabai tikėtasi tokios darbų gau
sos (juk konkursą skelbė visuomeni
nės organizacijos!), tačiau "Vilnijos" 
adresu (Jakšto 9, Vilnius) atplaukė 
net 26 autorių 22 darbai, visus įdė
miai reikėjo perskaityti komisijai, 
pirmininkaujamai habilituoto filolo
gijos mokslų daktaro Kazimiero 
Garšvos. Toje komisijoje buvo Istori
jos instituto direktorius Antanas 
Tyla, rašytojas A. Markevičius, mo
kytojos Gražina Boguslauskienė ir 
Genutė Ručinskienė, šių eilučių auto
rius, N. Juršėnas, E. Gečiauskas, N. 
Keršytė, S. Trepšys.

Po ilgų svarstymų nutarta pirmo
sios premijos neskirti, antrąją premiją
- po 100 Lt - gavo Aistė Davulytė, 
Lina Michnevič, Ilona Činčikaitė 
(Cirkliškio aukštesnioji žemės ūkio 
mokykla) už darbą "Cirkliškio apylin
kės tarmė“ bei Lina JarmuŠkaitė (Di
džiasalio “Ryto“ vidurinė mokykla) 
už darbą "Baltarusijos (Apso apl.) lie
tuviai pasakoja“, trečioji premija - po 
50 Lt - atiteko net penkiems autoriams
- Laimai Bernotaitei (Maišiagalos 2- 
oji vid.), Laurai Dilytei (Vilniaus 65- 
oji vid.), Linai Rudokaitei (Daugėliš
kio vid.), Dianai Tumaitei (Jašiūnų 
"Aušros“ vid.), Miglei Zakarauskaitei 
(Panevėžio V. Žemkalnio vid.). Liku
sieji apdovanoti vertingomis dovanė
lėmis. Susitikimas “Vilnijos“ draugi
joje su rašinių konkurso "Rytų Lietu
va“ dalyviais, laureatų pagerbimas 
įvyko vasario 19-ąją.

Norėtųsi paminėti, kad daugiausiai 
darbų pateikė Maišiagalos 2-oji vid. 
mokykla bei Marijampolio vidurinė, 
nemažai jų buvo iš Švenčionių rajono, 
Vilniaus, Panevėžio miestų.

Kas rūpėjo autoriams? Šio krašto 
istorija, kultūra, lietuvių kalbos bei pa
pročių išsaugojimas.

įdomiai savo tarmę aprašė Cirkliš
kio aukštesniosios žemės ūkio mo
kyklos mokinės. Čia pridedami žody
nėliai teigte teigia, kad per šį kraštą, 
daugiau negu per visą Lietuvą, ėjo 
lenkai, rusai, vėl lenkai, rusai, palikda
mi juodus pėdsakus mūsų kalboje. 

Anot Lietuvos kraštotyros draugijos 
pirmininkės I. Seliukaitės, toks darbas 
galėtų (ir rastų) vietos Kraštotyros 
draugijos skaitykloje. Juo naudotųsi 
tie, kurių duona - dialektologija bei 
leksikologija.

įdomu, kad rašyta ne tik apie su- 
siaurėjusios dabartinės Lietuvos sien
as, bet žvilgterėta ir į etninę Lietuvą.

Didžiasalio vidurinės mokyklos 
mokinė Lina JarmuŠkaitė aprašė Bal
tarusijos Apso lietuvių vargus ir bėdas 
jų pačių žodžiais.

Vis dažniau girdėti balsų apie 
antilietuvišką Armijos Krajovos 
veiklą Lietuvoje. Net 15 puslapių jos 
veiklai skyrė Vilniaus 65-osios vi
durinės mokyklos mokinė Laura- Di
lytė. Autorė įtikina, kad tai buvo lie
tuviams pavojinga karinė organizaci
ja, kuri įvairiomis žiauriomis priemo
nėmis smaugė lietuvišką žodį Vil
nijos krašte.

Keli darbai nukelia į mitologijos 
pasaulį: užrašyti seneliams žinomi 
burtai ir kita.

įdomu tai, kad daugelis rašinių - tai 
autentiški žmonių, gyvenusių 1920- 
1939 metais ir vėliau Vilniaus krašte, 
prisiminimai. Rašinių autoriai gana 
kruopščiai užrašinėjo juos, vadovau
jant gerai žinomiems dabartiniams šio 
krašto lietuvybės puoselėtojams: 
Maišiagalos 2-osios vid. mokyklos 
mokytojai G. Ručinskienei, Marijam
polio - G. Boguslauskienei, kitiems 
lituanistams.

Gera, kai jauti, jog auga jaunoji 
karta, suprantanti, jog nėra Tautos 
ateities be praeities, o tą praeitį reikia 
ir dar galima (kol dar yra ją prisime
nančių) fiksuoti.

Sveikindamas laimėjusiuosius ir 
visus rašiusiuosius (į renginį buvo pa
kviesti visi) Lietuvos istorijos instituto 
direktorius Antanas Tyla pabrėžė, kad 
domėjimasis savo kaimo, apylinkės 
istorija tai ir yra Didžioji istorija, 
Tautos istorija.

Neužmiršo moksleivių pasveikin
ti ir šiltų žodžių tarti Lietuvos moky
tojų profesinės sąjungos, Valstybi
nės regioninių problemų komisijos 
tarnybos, "Minties“ leidyklos, jau
nųjų konservatorių, Lietuvos katali
kų mokslo akademijos, jaunimo ben
drijos "Lituanica“, Lietuvos jaunųjų 
turistų centro, Rytų Lietuvos kultū
ros centro, Knygnešio draugijos at
stovai.

Vertingesnius darbus numatyta 
išspausdinti atskirame leidinėlyje. 
Manoma, kad konkursas turėtų būti 
tęsiamas ir 1994 metais. Naujų rašinių 
laukiama tuo pačiu adresu: "Vilnijos" 
draugijai, Jakšto 9, Vilnius.

Alfonsas Kairys \
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Lietuvos diplomatų primiršta sutartis
Atkelta iš 1 psl.

šios linijos neperžengtų, bet ji šio rei
kalavimo nepaisė.

Šis dokumentas Lietuvai yra ne
galiojantis, nes Lietuva jo nėra pripa
žinusi. Jis galėtų būti juridiškai įtei
sintas nebent dabar Lietuvos Res
publikos Vyriausybei jį pripažinus. 
Juk dabartinė Lietuvos-Lenkijos sie
na, nustatyta 1945 m. rugpjūčio 16 d. 
TSRS ir Lenkijos Respublikos sutar
timi ’’Dėl Tarybų Sąjungos-Lenkijos 
sienos“, kurią pasirašė TSRS AT 
Prezidiumo įgaliotas V. Molotov ir 
Lenkijos Respublikos Krajova Rada 
Narodova Prezidiumo įgaliotas E. 
Osubka-Moravskis, eina lordo Cu- 
rzono nustatyta riba. Jos Lietuva taip 
pat niekada nepripažino. (Ji tikriausia 
bus įteisinta pasirašant naują Lietu
vos-Lenkijos sutartį).

2. 1920 metų liepos 12 d. ’’Lietu
vos taikos sutartis su Rusija“. Sutartį 
pasirašė Vyriausybių įgaliotos ko
misijos. Lietuvos atstovais buvo T. 
Naruševičius, P. Klimas, S. Rozen- 
baumas, J. Vailokaitis, V. Račkaus
kas, o Rusijos - A. Joffe, J. Mar- 
chlevskij, L. Obolenskij. Ratifikaci
niais raštais pasikeista 1920 m. 
spalio 14 d. Maskvoje surašant pro
tokolą, kurį pasirašė Lietuvos pa
siuntinys Rusijoje J. Baltrušaitis ir 
Rusijos užsienio reikalų liaudies 
komisariato atstovas L. Karachan. 
Sutartyje yra sienos tarp valstybių 
aprašymas, o taip pat pridėtas že
mėlapis. Viršesniu laikomas sienos 
aprašymas. Sieną natūroje turėjo pa
žymėti abiejų valstybių sudaryta ko
misija. Šis darbas neatliktas dėl Len
kijos įvykdytos prieš Lietuvą agre
sijos. Ši sutartis 1926, 1931, 1934 ir 
1939 metais buvo patvirtinta Rusijos 
teisių perėmėjos TSRS. Sutartis pa
skelbta 1920 m. lapkričio 30 d. ’’Vy
riausybės žiniose“ Nr. 53 (doku
mento Nr. 509). Taip pat 1920 m. ir 
1990 m. ši sutartis išleista atskiro
mis brošiūromis.

Tas dokumentas - 1920 metų Lie
tuvos taikos sutartis su Rusija yra 
parašyta ir įforminta pagal visus tarp
tautinės teisės reikalavimus, todėl ji 
yra galiojanti, jeigu jos galiojimo ne
atšauks Lietuvos Respublikos Sei
mas.

3. 1920 metų spalio 10 d. Lenkija, 
pradėjusi karą prieš Lietuvą, užėmė 
rytinę ir dalį pietinės Lietuvos teritori
jos (apie 37450 km2); pasekmė - iki 
1939 metų atsirado laikinoji lenkų 
administracinė linija. Ji 1923 m. kovo 
15 d. Ambasadorių konferencijos nu
tarimu buvo suderinta, bet kadangi at
sirado karo eigoje, Lietuva jos niekada 
nepripažino.

4. 1939 m. rugsėjo 17 d. TSRS už
puolė Lenkiją ir karo eigoje užėmė 
Lenkijos okupuotą Lietuvos teritoriją.

Tai buvo žinomo Molotovo-Ri
bentropo Pakto įgyvendinimo vienas 
iš etapų.

5. 1939 metų spalio 10 d. pasira
šyta Vilniaus ir Vilniaus srities Lietu
vos Respublikai perdavimo ir Lietu
vos-Sovietų Sąjungos savitarpinės 
pagalbos sutartis. Ją pasirašė Lietuvos 
užsienio reikalų ministas J. Urbšys ir 
TSRS užsienio reikalų ministras V. 
Molotov. Remdamasis Lietuvos Vals
tybės Konstitucijos 48 straipsniu, Lie
tuvos Respublikos Prezidentas 1939 
m. spalio 14 d. sutartį ratifikavo, o 
spalio 16 d. Kaune pasikeista ratifika
cijos dokumentais. Prie sutarties pri
dėtas žemėlapis (M 1:2500000). Deta
liau grąžinamos teritorijos riba nusa
kyta 1939 m. spalio 27 d. pasirašy
tame protokole. Mišri Lietuvos-TSRS 
komisija sieną pažymėjo natūroje. 
Sutartis su žemėlapiu paskelbta 1939 
m. spalio 17 d. "Vyriausybės žiniose“ 
Nr. 669 (dokumento Nr. 4916). Pagal 
šią sutartį buvo grąžinta tik apie ket
virtadalis jau TSRS užimtos Lietuvos 
rytinės teritorijos. Ši sutartis visiškai 
pripažįsta 1920 m. sutartį ir laikytina 
kaip tarpinė kol bus grąžinta TSRS 
karo su Lenkija eigoje užimta visa ry
tinė Lietuvos teritorija. Šia sutartimi 
grąžinta tik maždaug ketvirtadalis 

okupuotos Lietuvos teritorijos, o likusi 
dalis TSRS valdžios priskirta Baltaru
sijos TSR.

6. TSRS 1940 m. birželio 15 d 
okupavo visą Lietuvą (be Klaipėdos 
krašto, okupuoto Vokietijos 1939 m. 
kovo mėn.), o rugpjūčio 3 d. "apifor
mino“ Lietuvos įstojimą į Sovietų Są
jungą pavadindama ją LTSR.

Tai irgi 1939 metų rugpjūčio 23 d. 
pasirašyto Molotovo-Ribentropo pak
to pasekmė. Šis Paktas 1989 metais 
svarstytas TSRS Aukščiausioje Tary
boje, kuri pripažino, kad kartu su Pak
tu buvo pasirašyti ir slaptieji protoko
lai apie Europos pasidalijimą. Tuos 
protokolus TSRS Aukščiausioji Tary
ba pasmerkė.

7. 1940 m. lapkričio 6 d. TSRS AT 
Prezidiumo įsaku ("ukazu“) nustatyta 
riba tarp LTSR ir BTSR, tą dokumen
tą pasirašė TSRS AT Prezidiumo 
pirmininkas 1. Kalinin ir sekretorius 
A. Gorkin, {sake pateiktas ribos apra
šymas. Šis įsakas su sienos aprašymu 
rusų kalba išspausdintas Maskvoje 
leistose "TSRS Aukščiausiosios Tary
bos žiniose“ 1940 m. Nr. 45. Paskelb
tą įsaką spaudoje lietuvių kalba aptikti 
nepavyko.

Tas įsakas 1940 m. parašytas 
TSRS valdžios, kuri Lietuvos atžvil
giu buvo okupacinė. Šiuo dokumentu 
LTSR priskirta dar nedidelė rytinės 
Lietuvos teritorijos dalis Druskininkų- 
Varėnos, Šalčininkų bei Pabradės- 
Dukšto ruožuose, o likusi palikta 
BTSR. Tai jau antras rytinės Lietuvos 
teritorijos grąžinimo etapas. Jo metu 
grąžintos rytinės Lietuvos teritorijos 
yra tik aprašymas. Jame pažymėta, 
kokie Lietuvos kaimai priskiriami 
LTSR, o kokie paliekami BTSR. Kai
mų ribos nebuvo tiksliai nusakytos, 
todėl ir grąžintos teritorijos riba iki šių 
dienų vis dar tikslinama (Adutiškio 
geležinkelio stotis ir 1.1.).

8. Antrojo pasaulinio karo metu 
(1941 m.) Vokietijos valdžia po Lietu
vos okupacijos nustatė "Lietuvos ge
neralinės srities“ rytinę ribą ir prie 
1940 m. LTSR priskirtos teritorijos 
dar papildomai priskyrė Svyrių bei 
Ašmenos rajonus. Tai trečiasis Lietu
vos rytinės teritorijos grąžinimo eta
pas. Deja, 1945 m. šiuos rajonus 
TSRS valdžia vėl neteisėtai priskyrė 
Baltarusijos TSR.

Taigi pagal dokumentus išeina, 
kad Lietuvos Respublikos rytinė 
siena juridiškai yra nustatyta tik 1920 
metų liepos 12 d. Lietuvos ir Rusijos 
taikos sutartimi, kuri ir dabar tebe
galioja.

1920 metų Lietuvos taikos 
sutartis su Rusija

Šios sutarties pirmas ir antras 
straipsniai konstatuoja: "...Rusija be 
atodairių pripažįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir nepriklausomybę 
su visomis iš tokio pripažinimo einan
čiomis juridinėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams atsisako nuo 
visų Rusijos suvereniteto teisių, kurių 
ji yra turėjusi Lietuvių tautos ir jos te
ritorijos atžvilgiu.

Kad Lietuva buvo kuomet priklau
siusi Rusijai, tas faktas neuždeda lietu
vių tautai ir jos teritorijai jokių pareigų 
Rusijos link.

Valstybės siena tarp Lietuvos ir 
Rusijos eina ...“ Toliau seka valstybės 
sienos aprašymas. Šioje sutartyje be 
Lietuvos Respublikos etnografinių- 
istorinių sienų nustatymo dar yra 
užfiksuoti dviejų šalių susitarimai dėl 
žalos atlyginimo Lietuvai ir dėl išvež
tų archyvų grąžinimo.

1939 m. rugsėjo l dieną Vokietija 
pradėjo karą prieš Lenkiją ir, kaip liu
dija Lietuvos Respublikos Vyriausy
bės narių prisiminimai, net kelis kar
tus siūlė Lietuvai atsiimti Lenkijos 
okupuotą Lietuvos teritoriją...

1939 m. spalio 10 d. pasirašytoje 
"Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos 
Respublikai perdavimo ir Lietuvos- 
Sovietų Sąjungos savitarpinės sutar
ties” priambulėje pripažįstama, kad 
1920 metų liepos 12 dienos Taikos su
tartis ir Nepuolimo bei taikaus ginčų 
sprendimo 1926 metų rugsėjo 28 die

nos sutartis tebėra Lietuvos ir Rusijos 
savitarpio santykių ir prievolių tvirtu 
pagrindu.

Savotiškai su šia sutartimi elgėsi 
Tarybų Rusijos teisių perėmėja TSRS 
vadovybė. Jeigu iki 1939 metų ją pri
pažino, tai sukūrusi LTSR ją... pamir
šo. Sunku paaiškinti, kodėl jinai nebu
vo įvykdyta, nors buvo pasirašyta Le
nino vadovaujamos Rusijos Vyriausy
bės įgaliotos komisijos. Priambulę, 
kaip teigiama dokumentuose, sureda
gavęs pats Leninas, o ant abiejų šalių 
suderinto sutarties projekto jis užrašęs 
rezoliuciją "Nado soglasitsa. Ja za. 
Lenin“. (rus.: Reikia sutikti. Aš už. 
Leninas). Kaip prisimename, leniniz
mas ilgai buvo Švento rašto vietoje, 
todėl kaip buvo galima jo nesilaikyti!? 
Teoriškai TSRS valdžios pareigūnai, 
nevykdę Lenino priesaikų, turėjo būti 
pasmerkti... Nesuprantamas LTSR vy
riausybės leniniečių pasyvumas, kurie 
ištisus 50 metų nerado progos įvyk
dyti Lenino nurodymų dėl sienų. Sun
ku šiuo klausimu ką nors teigiamo pa
sakyti ir apie BTSR vyriausybės leni
niečius, taip pat nevykdžiusius Lenino 
priesakų...

Šiuo metu iš 1920 m. Baltijos vals
tybių sutartimis su Rusija nustatytų 
etnografinių teritorijų Rusija yra 
pasisavinusi apie 620 km2 iš Estijos, 
apie 1415 km2 iš Latvijos, o apie 
18445 km2 Lietuvos teritorijos atiduo
ta Baltarusijai ir apie 4365 km2 Lenki
jai.

Kraštutiniai kairieji Rusijos diplo
matai yra pareiškę, kad 1920 metų 
Baltijos valstybių Taikos sutartis su 
Rusija reikia iš naujo svarstyti jų ša
lies Aukščiausioje Taryboje ir skelbti 
jas negaliojančiomis. Lenkijoje ir 
Baltarusijoje šia sutartimi taip pat yra 
nepatenkintų.

Lietuvoje 1990 m. buvo paminėtos 
1920 m. Lietuvos Taikos sutarties su 
Rusija 70 metų sukaktuvės. 1993 
metais paminėtos 54 metų lenkų 1920 
m. okupuotos trečdalio Lietuvos teri
torijos grąžinimo Lietuvai sukaktuvės, 
o šiais metais ruošiamasi paminėti ir 
55 metų sukaktuves.

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo 
komitetas, užsienyje veikęs Lietuvos 
vardu, atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvos Respublikai savo veiklos pasku
tiniame Seime, įvykusiame Čikagoje 
1991 m. lapkričio 1-3 dienomis, pri
ėmė nutarimą dėl Lietuvos sienų. Ja
me konstatuojama, kad Rytų ir Pietų 
Lietuvos sienos, einančios etnografi
nėmis lietuvių tautos žemėmis, yra ap
spręstos 1920 m. liepos 12 d. Lietuvos 
Respublikos ir Sovietų Rusijos Taikos 
sutartimi. Seimas skatina visus lietu
vius remti pastangas taikiu būdu 
atstatyti lietuvių tautos teises Rytų, 
Pietryčių ir Pietų Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos sienos, nu
statytos tarptautinėmis sutartimis, yra 
pažymėtos 1933 m. Karo topografi
jos skyriaus išleistame Lietuvos Res
publikos administraciniame žemė
lapyje M 1:400 000. Pagal 1990 m. 
kovo 11 d. priimtus Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos 
dokumentus ir remiantis Lietuvos 
Respublikos Konstitucija išeitų, kad 
1993 m. Lietuvos administraciniame 
žemėlapyje pažymėtas sienas teisėtai 
gali keisti tik Lietuvos Respublikos 
Seimas, už pakeitimą turi balsuoti 
4/5 visų Seimo narių.

Tarptautinėje teisėje nėra nuostatų, 
kurios verstų suverenią valstybę gerb
ti vienašališkus kitos valstybės veiks
mus užimtos teritorijos atžvilgiu. Jei 
nukentėjusioji šalis tų veiksmų nepri
pažįsta, tarptautinė teisė nepripažįsta 
atplėštos teritorijos įteisinimo. Tad 
mūsų diplomatams yra dėl ko susi
mąstyti...

Nors Lietuvai tai ir nėra sektinas 
pavyzdys, bet prisiminkime, kad net 
dėl mažyčio ginčytino žemės lopinėlio 
Rusija iki šiol neturi teisiškai įformin
tos sienos su JAV, Japonija, Kinija ir 
t. t.. Bet tai nėra neįveikiama'kliūtis 
normaliems šių valstybių tarpusavio 
santykiams vystyti.

Algirdas Antanas Gliožaids

Dr. A. Nesavas apie 
Britanijos-Lietuvos draugiją

Londono lietuviai su dr. Antanu Nesavu po pasitarimo 1993 m. lap
kričio 27 d.

Kaip "EL“ pranešė praėjusiame 
numeryje, šių metų vasario 16-ąją 
Londone Lietuvos Respublikos laiki
nojo patikėtinio Didžiojoje Britani
joje Antano Nesavo iniciatyva įkurta 
Britanijos-Lietuvos draugija (British- 
Lithuanian Society). Eltos korespon
dentas Londone Klemensas Tamošiū
nas paprašė d r. A. Nesavą atsakyti į 
klausimą, kas paskatino įkurti tokią 
draugiją.

- Dirbant Londone teko sutikti 
daug žmonių, jaučiančių simpatiją 
mūsų Valstybei, kurių istorinės šak
nys yra Lietuvoje, arba jau gana se
niai palaikančių dvišalius kultūros, 
mokslo bei ekonomikos ryšius, - pa
sakė dr. A. Nesavas. - Atkūrus Ne
priklausomybę, daugelis britų nori 
gauti daugiau informacijos apie 
mus, o jos, deja, mažai. Beje, tokių 
žmonių esama visoje Britanijoje, 
netgi tolimojoje Škotijoje, kur, kaip 
žinome, yra nemažai šeimų, kurių 
protėviai yra kilę iš Lietuvos. Aš 
mačiau, kad tokie žmonės neranda 
būdo susitikti, pasidalyti savo patir
timi ir užmegzti kokius nors nuola
tinius ryšius. Todėl seniai puoselė
jau mintį, kad būtų neblogai turėti 
tokią Draugiją, kuri suburtų mūsų 
bičiulius britus ir palengvintų įvai

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 25% 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.

riausius kontaktus. Tai nebuvo atra
dimas, panašių dvišalių draugijų yra 
visame pasaulyje. Aišku, nelengva 
įkurti tokią naują organizaciją. Pir
miausia teko suregistruoti visus, ku
rie norėtų įsitraukti į tokios draugi
jos veiklą, parengti jos įstatus bei 
kitus dokumentus.

Atsakydamas į Eltos korespon
dento K. Tamošiūno klausimą kokius 
svarbiausius tikslus sau kelia naujoji 
draugija, dr. A. Nesavas pasakė:

- Manau sutiksite, jog visi susi
rinkę į steigiamąjį Draugijos susirin
kimą buvo patys nustebę, kiek daug 
ir įtakingų žmonių remia jos idėją. 
Visi, atėję tą vasario 16-osios vakarą, 
yra pasiryžę pačiu artimiausiu metu 
dar kartą susitikti ir aptarti konkre
čius projektus ir darbus. Patys bend
riausi draugijos tikslai numatyti drau
gijos Konstitucijoje: skatinti ir padėti 
užmegzti dviejų šalių politikos, eko
nomikos, mokslo, švietimo bei kul
tūros ryšius, taip pat ieškoti įvairių 
naujų abipusių veiklos ir bendradar
biavimo formų. Ir labai simboliška, 
kad ši draugija buvo įkurta mūsų 
Nepriklausomybės šventės dieną. 
Tikiu, kad draugija taps naujų Brita
nijos ir Lietuvos iniciatyvų skatintoja 
ir rėmėja.
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Ir knygomis, ir žodžiu ’’Gyvenimą priimu kaip dovaną“
Pastaraisiais metais kone kiekvie

nas sutiktas ir užkalbintas - rašytojas ir 
skaitytojas, žemdirbys ir profesorius - 
skundžiasi, kad merdi Lietuvos kultū
ra, tyli nustekenti kūrėjai, tuščios teat
rų salės, nėra naujų originalių knygų. 
Iš dalies jie visi teisūs. Bet tik iš da
lies. Ne visi kūrėjai verkšleno, skun
dėsi ir tylėjo, todėl pastaraisiais mėne
siais skaitytojai sulaukė naujų, origi
nalių knygų. Tokiomis progomis vis 
dažniau įvyksta įdomių renginių - 
naujų knygų pristatymas (vadinamo
sios prezentacijos). Juos pradėjo rengti 
rašytojų klubai, sostinės ’’Vagos“ ir 
’’Versmės“ knygynai, Menininkų rū
mai, atskirų rajonų bibliotekos. Poetai 
ir prozaikai į pagalbą pasikviečia auto
ritetingų kritikų, skardžiabalsių akto
rių, kompozitorių, muzikų, dainininkų.

Įdomiai savo naujus poezijos rinki
nius pristatė poetai J. Strielkūnas, A. 
Jonynas, A. Marčėnas, N. Karčiaus
kas. Kauniečiai - rašytojai ir leidėjai, 
pasikvietę pagalbon įžymius vilnie
čius - poetą J. Marcinkevičių, literatū
ros profesorę V. Daujotytę, mitologą 
N. Vėlių - Rašytojų klube supažindino 
su gerokai primiršto, nors su mumis 
gyvenusio poeto A. Šmulkščio-Papa- 
ronio knyga ’’Pasakų atošvaistės“ (su
darytojas L. Gudaitis) ir surengė rim
tą, turiningą pokalbį apie mitologinį 
lietuvių epą. J. Mikelinskas, J. Skab- 
lauskaitė, J. Kunčinas sėkmingai su
pažindino skaitytojus su savo prozos 
knygomis.

Kiti poetai, ilgai rašę ”į stalčius“, 
netekę vilties išleisti atskirų knygų, 
kartas nuo karto prasiveržia į kokią 
salę ir šūsteli skaitytojams tokį gaivų 
poezijos šūsnį, kad iš karto ir širdis 
atšyla, ir neviltis dėl poezijos atlėgsta.

Bene penkis dešimtmečius Lietuva 
pažįsta Vacį Reimerį - seniai pripažin
tą poetą, daugelio knygų autorių, poe
zijos vertėją, D. Neru tarptautinės pre
mijos laureatą. Kaip ir kai kurie kiti, 
jis buvo dabarties laiko nusviestas į 
šalikelę. Kaip ’’kovingas“, ’’pilietiš
kas“... Sutiktas pasibėdodavo, žertel- 
davo kandų posmą naujiems viešpa
čiams, prekijams ir liūdnai pridurda
vo: ’’Rašau, bet...“

Ir, va, aną ketvirtadienį, sukvietęs į 
Menininkų rūmų Raudonąją salę 
gausų būrį gerbėjų, aktorės Undinės 
Nasvytytės, klavesinu grojančio G. 
Kviklio ir pianisto D. Kiriliausko pa
dedamas, V. Reimeris sušildė ir savo 
senus draugus, ir naujus skaitytojus 
gaivios, brandžios lyrikos posmais, 
patvirtindamas, kad amžius tik nu
skaidrina akį, sušvelnina žodį, užaštri
na požiūrį į buitį ir būtį, padidina atsa
komybę, skatina ieškoti naujesnio, 
jaukesnio, dienų prasmę labiau atlie
piančio žodžio ir metaforos.

O anai savaitei baigiantis buvo dar 
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vienas renginys. ’’Vagos“ leidėjai į sa
vo knygyną pakvietė gausų skaitytojų 
būrį susipažinti su nauju Vytauto Bub
nio romanu. Vytautas Bubnys - seniai 
visų pripažintas prozininkas, žinomas 
anglų, vokiečių, rusų, čekų, slovakų, 
lenkų, bulgarų, ukrainiečių, latvių, es
tų, baltarusių skaitytojams, o dabar dar 
ir neramus Lietuvos Seimo narys, pa
tekęs į parlamentą ne pagal partinius 
sąrašus, o atkakliai grumdamasis ar ne 
su šešiais įnirtingais pretendentais. 
Pasirodo, nei Seimo rietynės, nei kole
gų inkštynės, nei kritikų tyla neleido 
rūdyti jo talentingai plunksnai. ”Teat- 
siveria tavo akys“ - bene aštuoniolik
toji V. Bubnio knyga: prisiminkime jo 
apysakas ’’Ramūnas“, ’’Arberonas“, 
romanus ’’Alkana žemė“, ”Po vasaros 
dangum“, ’’Nesėtų rugių žydėjimas“, 
’’Pilnaties valandą“, ’’Piemenėlių mi
šios“ ir kitus. Tai devintasis jo roma
nas (aštuntasis - ’’Atleisk mūsų kaltes“ 
išėjo 1989 m.), kuriuo jis toliau tęsia ir 
vysto Žmogaus ir žemės, tautinio ir 
dvasinio patvarumo, istorijos ir dabar
ties sąsajų temą. Naująjį kūrinį V. 
Bubnys palydi klausdamas: ’’Kodėl 
esame akli ir kurti savo istorijai? Ar 
tikrai kartojame tas pačias klaidas, ku
rias darė mūsų protėviai net prieš ke
letą šimtmečių? Ar ne amžinas ėjimas 
į save, ieškant tikrumo ir dvasinio pat
varumo? Kodėl taip dažnai su
klumpame po savojo kryžiaus našta?“ 
Štai klausimai, kurie, pasak autoriaus, 
kankino rašant romaną.

’’Vagos“ knygyne susirinkusiems 
leidyklos direktorius A. Krasnovas 
pristatė autorių ir pakvietė pokalbiui 
kritikus S. Lipskį, A. Kalėdą. Tie pa
brėžė, kad nors romano veiksmas pra
sideda 1650 metais, jis visiškai nūdie- 
niškas. Ir tematika, ir problematika. 
Romanas ir apie mūsų dienas. Ieškoji
mai ir netektys, nuodėmės ir klaidos, 
skausmai ir džiaugsmai, meilė ir kan
čia, kurios teko Grigaliui, Gildai, ki
tiems romano ’’gyventojams“, būdin
gos ir mūsų bendraamžiams. Romaną, 
kaip ir Kristaus ’’Kryžiaus kelius“, 
sudaro trys ėjimai ir keturiolika stab
telėjimų, kur veikėjų laukia nauji iš
bandymai, naujos kančios, klaidos ir 
atradimai. Visi kalbėjusieji sakė, kad 
knyga nedulkės knygynų lentynose, 
ras kelią į skaitytojų širdis.

Kovo 1 dieną Vilniuje Menininkų 
rūmuose, Raudonojoje salėje, savo 
naują, po 15 metų pertraukos išėjusią 
poezijos knygą ’’Atodūsis“ pristatė 
poetas Algimantas Baltakis. Vakaro 
sėkme su juo dalinosi kompozitorius 
Algimantas Bražinskas, kartu su dai
nininku Algimantu Motuzą atlikę 
romansų ciklą ’’Pavasario vilionės“, 
sukurtą A. Baltakio žodžiais. Vakarą 
vedė poetas ir kritikas V. Kukulas.

Petras Keidošius

Amerikoje gyvenantis Ronaldas 
Ridolfo - unikali asmenybė, nuošir
dus, mielas žmogus. Lietuvoje jis gy
veno tris mėnesius, per tą neilgą lai
ką suspėjo nuveikti labai daug. Visas 
savo dienas jis tiksliai buvo supla
navęs ir visą save atidavė darbui - 
studentams Vilniaus pedagoginiame 
universitete, vaikams - ’’Vilties“ mo
kykloje, ’’sunkiems “ paaugliams Jau
nimo mokykloje. Dovanojo du šokius, 
skirtus Mahatmos Gandi atminimui, 
ir išvyko Amerikon.

Ronaldas Ridolfo mielai sutiko 
pasišnekėti.

- Gal galėtumėt šiek tiek daugiau 
papasakoti apie save?

- Esu gimęs Amerikoje, lietuvės ir 
italo šeimoje. Mano mama, būdama
17-os metų, buvo priversta pasitrauk
ti iš Lietuvos 1940 m. Tačiau augda
mas su broliu savo šeimoje visą laiką 
girdėdavau mamos ir senelės pasako
jimus apie Lietuvą, žavėjausi pasako
mis ir legendomis. Mano vaizduotėje 
Lietuva buvo svajonių ir stebuklų ša
lis. Labai troškau ją pamatyti. Prieš 
dvidešimt metų, studijuodamas pran
cūzų kalbą Sorbonoje, traukiniu at
vykau į Vilnių. Buvau laimingas, ga
lėdamas išvysti tą kraštą, apie kurį 
buvau tiek daug girdėjęs. Tačiau bu
vo liūdna, kad žmonės buvo tokie 
prislėgti ir nelaisvi. Liūdna buvo ir dėl 
tų studentų filologų, kurie nebuvo su
pažindinami su šiuolaikiniais prancū
zų rašytojais, pavyzdžiui, A. Kamiu, 
Ž. P. Sartru. Nepaisant visko, labai 
norėjosi grįžti Lietuvon ir dirbti čia.

- Kaip susidomėjote šokiu?
- Man visuomet labai patikdavo 

teatras. Tačiau JAV iš to nepragy
vensi, todėl 10 metų vaidindamas 
teatre, rašydamas dramas ir būdamas 
teatro direktoriumi, duoną pelnyda
vau dirbdamas ofise. Šokis - mano 
silpnybė. Dvejus metus mokiausi Ja
ponijoje, studijavau klasikinį japonų 
teatrą ”No“. Ten būdamas ir sukūriau 
pirmąjį savo šokį. Grįžęs į Niujorką,

Įkurta Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjunga

’’Ūkininko“ žurnalo vyriausiojo 
redaktoriaus Kosto Federavičiaus ini
ciatyva įkurta Lietuvos kaimo rašyto
jų sąjunga. Jos tikslas - suvienyti ra
šančiuosius, gyvenančius rajonų 
centruose, gyvenvietėse, kaimuose, 
vienkiemiuose ir nepriklausančius 
Lietuvos rašytojų sąjungai.

Sausio 28 d. į Lietuvos kaimo ra
šytojų steigiamąjį suvažiavimą Jo
navoje buvo atvykę 50 literatų, 
atstovaujančių Trakų, Vilkaviškio, 
Kelmės, Kaišiadorių, Jonavos, Jur
barko, Šakių, Molėtų, Varėnos, 
Plungės, Marijampolės, Kauno, Kė
dainių, Lazdijų, Panevėžio, Zarasų, 
Skuodo, Ignalinos, Radviliškio, 
Tauragės, Joniškio, Šilalės, Vil
niaus, Kupiškio, Šalčininkų, kitiems 
rajonams. Suvažiavimą rėmė 80 
kūrėjų, dėl įvairių priežasčių negalė
jusių atvykti.

Suvažiavimas įkūrė Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungą, kurios bu
veinė Jonavoje (Kauno g. 6, IV a., 
5000 Jonava), priėmė įstatus ir pro
gramą. Pirmininku išrinktas K. Fede- 
ravičius. Taip pat išrinkta valdyba, 
iždininkas ir revizorius.

Įsteigtoji Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjunga leis almanachą ’’Krintantis 
lapas“ ir literatūrinį laikraštį.

susidomėjau Aisedoros Dunkan šo
kio mokykla, penkerius metus studi
javau. Labiausiai man priimtina 
filosofinė jos šokio idėja. Manau, kad 
šokis ir muzika gali padėti išreikšti 
save, o vaikams, turintiems fizinių 
negalių (pavyzdžiui, sergantiems 
sunkia oligofrenijos forma), - išmokti 
skaityti ir rašyti. Domiuosi ir šokio 
terapija, esu sukūręs specialią pro
gramą. Ypatingi vaikai (nevadinkime 
jų invalidais) labai mėgsta muziką, 
lavėja jų fantazija. Užtenka, kad vai
kas turi galvą ir ranką, ir kai jis pa
miršta, kad neturi kitos rankos ir ko
jų, gali nuostabiai šokti. Svajoju su
kurti šokį tokiems vaikams Lietuvoje 
pagal Čiurlionio muziką įsivaizduo
ju juos, baltai aprengtus, tarsi an
gelus...

- O kaip kūrėte šį savo šokį, skir
tą Mahatmos Gandi atminimui?

- Domėjausi pasaulinio šokio 
tradicijomis. Esu susipažinęs su viso
mis šokio kryptimis. Šiame šokyje 
sujungiau indų šokio tradiciją su A. 
Dunkan šokio idėja. Pasirinkau M. 
Gandi gyvenimą, nes manau, kad jo 
idėjos labai artimos lietuviams - 
pasipriešinimas be smurto. Lietuvoje 
dabar labai sunkus metas tiek dvasi

Mažųjų dainorėlių 
konkursas

Populiarus Lietuvoje konkursas 
’’Dainų dainelė“ šiemet jau vienuo
liktas per 20 metų. Sausio-vasario 
mėnesį 12 šalies miestų vykusiame II 
konkurso ture dalyvavo 557 mažieji 
dainorėliai, iš kurių 112 pateko į III 
turą. ’’Dainų dainelę“ veda ne suau
gęs žmogus, kaip buvome įpratę, o 
vienos Vilniaus mokyklos dešimtokė 
Jurgita Raguckaitė. Šiemet dainorė- 
lius konkurse linksmina Raudonke
puraitė, Mikė Pūkuotukas, Buratinas 
ir kiti pasakų personažai. Tiesa, spau
dos konferencijoje televizijos muzi
kos redaktorius Algimantas Asevi- 
čius buvo susirūpinęs konkurso re
pertuaru - mokytojai retai renkasi 
naujus kompozitorių kūrinius ir dar 
tebeskamba tarybiniais metais sukur
tų dainų.

Koncertas
Šv. Kazimiero bažnyčioje

Estijos Nepriklausomybės dienos 
proga Vilniuje Šv. Kazimiero bažny
čioje įvyko Estijos atlikėjų koncertas. 
Pasaulio klasikų ir estų kompozitorių 
muziką atliko Talino Mykaelio cho
rinio dainavimo mokyklos berniukų 
choras, diriguojamas Reto Nikelio, 
solistai, muzikantai. Koncerte pirmą 

nėje, tiek materialinėje plotmėse,t 
dėl M. Gandi idėjas, kurias sklek 
savo tautai sunkiu jos istorijos laike 
tarpiu, yra svarbios ir Lietuvoje. Ki 
sakė indų tautos šviesuolis - svt 
biausia neužmiršti orumo ir savidisc 
plinos. Be šito negalima gyventi 
tapti laisvais žmonėmis.

- Kaip ir kiekvieno žmogaus j 
venime, turbūt ir Jūsų gyvenin 
būna sunkių akimirkų ? Kas padu 
jas išgyventi?

- Labai svarbu rasti laiko ramyb 
susimąstymui ir suvokti, kur esar 
dabar, kas vyksta šią akimirką, fa 
galėtume geriau pasiimti visa, ką t 
rime ir sugebėtume priimti visa fa 
dovaną. Kaip sakė M. Gandi, tiks 
sidūręs su blogiu, žmogus gali prad 
ti mąstyti, ką jis gali padaryti geria 
kad tas ’’blogas“ laikas daugiau u 
grįžtų. Aišku, to pasiekti galimai 
disciplinuojant save. Aš daug lai 
skiriu meditacijai, mat ilgai domėja 
si Rytų filosofija, nors augau kati 
kiškoje šeimoje. Keletą metų keli, 
vau po Indiją, 2 metus gyvenau Jap, 
nijoje. Indijoje teko stebėti medin) 
jančius žmones, kurių tyla ir susifa, 
pimas padėjo daug ką suprasti. Su j 
domėjęs ir įsigilinęs į kitas religij;, 
geriau suvokiau ir katalikų tikėjin.) 
įsigilinau į Kristaus gyvenimo pn( 
mę. Mėgstu lankytis įvairių tikėjii, 
bažnyčiose, stebėti žmones. Man 
žavi Lietuvos bažnyčios, ypač Ai 
ros Vartai Vilniuje - jaučiu ten lai) 
stiprią energiją. Buvau ten ir pneššt 
metų, ir dabar atvykęs į Lietuvą bt, 
kartą savaitėje ten nueidavau. Nep| 
prastai stiprus įspūdis, ypatingas g, 
žis. Norėčiau grįžti į Lietuvą visa, 
laikui - svajoju čia gyventi ir dirbti j

- Ačiū už pokalbį, linkiu išsipų 
dyti Jūsų svąjonei.

Kalbėjosi Daiva Grakauskai
Algimanto Žižiūno nuo Į

kartą skambėjo estų kompozitori? 
Alo Poldmėjės kūrinys ”Cia esi c1 
augęs“, parašytas specialiai šiam E* 
tijos Nepriklausomybės dienos kr 
certui Vilniuje.

Varinis instrumental^ 
skamba smuiko balsų

t
Bendra Lietuvos-Olandijos fiiri 

”Jan ir Jonas“, remontuojanti mirt 
kos instrumentus, padovanojo Paaj 
vėžio konservatorijai fliugelhortl 
pranešė ’’Lietuvos ryte“ Rasa Čeits 
lienė. Šis visiškai naujas pučiami 
instrumentas, konservatorijos din 
toriaus D. Baltrūno manymu, kaimt 
ja apie 1000 JAV dolerių. Jis iki ši 
nebuvo populiarus Lietuvoje. <

Instrumentą į Panevėžį atvežus 
mos direktorius Jonas Šileika, birŠ 
konservatorijos studentas, ir jo ko • 
panionas Adresas Haanas. SveH 
mokykloje surengė seminarą, kifl 
metu kalbėta apie olandų muziks 
mo tradicijas. Jonas Šileika pap 
ankstesnį kontraktą dirbo Olandijc* 
remontavo medinius pučiamuos1 
instrumentus šios šalies Frišlei^ 
krašte. Buvęs panevėžietis Jot1 
Šileika tikisi, kad fliugelhornas prij 
Lietuvoje. Šiuo nedidelio diapazo' 
variniu instrumentu orkestre galit 
atlikti smuiko partijas.

6
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Riedstadt - Tauragė: bendradarbiavimas tęsiasi
Apie 80 Riedstadto (Vokietija) 

piliečių liepos viduryje atvyks į Taura
gę. Ta proga bus pasirašyta šių miestų 
partnerystės sutarties antroji dalis. 
(Kaip rašė ”EL“ praėjusių metų birže
lio mėnesį, Riedstadte lankėsi Taura
gės miesto atstovai su ’’Juros“ an
sambliu, tada dviejų miestų vadai pa
sirašė sutarties pirmąją dalį).

Jau šiandien galima tvirtinti, kad tų 
miestų partnerystė daug kuo skiriasi 
nuo panašių sutarčių tarp miestų. Di
džiausia grupės dalis iš Riedstadt bus 
saviveiklininkai, sportininkai. Visi ap
sigyvens tauragiškių šeimose - taip 
žmonės vienas kitą geriau pažįsta, suar
tėja. Valdininkų su poniomis pasivaži
nėjimas, kaip kai kur įprasta, tarp Tau
ragės ir Riedstadt dar netapo tradicija...

> Humanitarinė pagalba, prieš mė
lt tus kitus buvusi reikalinga Tauragei, 
n pagaliau praranda savo pirmykštę 
į prasmę. Kad ir sunkvežimiai, beveik 
r kas mėnesį vykstą iš Riedstadt - jų 
į turinys jau turi tikrus adresatus: ar 
irtai būtų baldai senelių prieglaudai, 

ar lovos bei medicininė aparatūra li
goninėms. Be priekaištų dirba Tau- 
ir-----------------------------------------------
Sportas

Geriausios iš visų - 
žiemos žaidynės 

Lilehameryjen 
at 
ti- Vasario 27-osios vakare Lilehame- 
®įrio ’’Olimpiniame parke“ nuleista 
SLolimpinių žiemos žaidynių vėliava ir 
^užgesinta olimpinė ugnis. Tribūnose 
ffi$uspindo tūkstančiai švieselių- žiūro
nai uždegė žibintuvėlius Sarajevui at- 

“‘minti. Estafetę iš Lilehamerio perėmė 
“'Japonijos miestas Naganas, kuriame 
a1998 m. įvyks XVIII olimpinės žie- 
a^inos žaidynės. Japonams bus sunku 
'“‘pakartoti Norvegijoje vykusią olim
piadą. Tarptautinio olimpinio komite
to prezidentas Juanas Antonio Sama- 
tanchas baigiamojoje kalboje pasakė, 
U5kad Lilehamerio žaidynės buvo pačios 
“geriausios iš visų iki tol surengtų žie- 
"Šnos žaidynių, ir apdovanojo šių žai
dynių organizacinio komiteto pirmi- 
“tinką Gerhardą Heibergą olimpiniu 

Aukso ordinu“.
Be sportininkų, šias žaidynes la

biausiai papuošė žiūrovai. Nė viena 
š dauta taip nuoširdžiai nepalaikė savo 
^“sportininkų ir nebuvo tokia geranoriš- 
eP“ka atvažiavusiems iš svečių šalių, kaip 
Norvegai. Norvegai laimėjo ne tik 
baugiausia medalių - dvidešimt šešis, 
’•'■lie per šias žaidynes dar labiau su- 
Wprino tikėjimą savo tautos galiomis.

Lilehamerio olimpinėse žaidynėse 
^alyvavo 67 šalių sportininkai. 61 
Jiomplektą medalių pasidalino 22 §a- 
^s. Daugiau už norvegus aukso me- ■ 
^Jalių iškovojo Rusijos sportininkai, 

^ųžėmę keletą netikėtų pirmųjų vietų 
^greitajame čiuožime, vyrų dailiajame 

.čiuožime. 24 medalius laimėjo vokie- 
K Šiai. Netikėtai daug aukso laimėjo Pie- 

r£U Korėja (trumpojo tako čiuožimas). 
T’ik 3 medalius pelnė švedai, nė vieno 

aukso negavo suomiai. Medalius iško
vojo ir Kazachstano, Ukrainos, Uzbe- 
Slkistano, Baltarusijos pasiuntiniai. Lie

tuva savo sportininkų pergalėmis šioje 
firtiOlimpiadoje negali pasidžiaugti. Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
r’ai’P'irnininkas A. Poviliūnas ’’Respubli- 
oflkai“ sakė, kad mūsų sportininkams už 
eręstartus Lilehameryje rašo trejetą su 
rnasdviein minusais.
jire Pateikiame informaciją apie pasku- 
įnJinius Lietuvos slidininkų startus olim- 
-į įpiadoje. Ričardas Panavas, vasario 26 

d- 50 km įveikė per 2 vai. 19 min. 1,3 
įėitek. ir užėmė 32 vietą tarp 60 fini- 
buJkvusių. Nuo čempiono V. Smirnovo 
^(Kazachstanas), įveikusio pusšimtį 
/eČikilometrų per 2 vai. 07 min. 20,3 sek, 
į^R. Panavas atsiliko 11 min. 41,0 sek. 
įĮ$ 55 slidininkės vasario 24 d. starta- 
pjfVo30 km slidinėjimo klasikiniu stiliu- 
jįj(Į®i varžybose. Vida Vencienė Alber- 
10$Mi° žaidynėse 30 km nuotolio varžy- 
]enibose buvo 19. Italė M. di Centą tą 
j0rPuotolį baigė puikiai ir laimėjo antrąjį 
pritHso medalį Lilehameryje, jos laikas 
,1Zy* 1 vai. 25 min. 57,8 sek. Vida Ven- 
tifanė nuo jos atsiliko 3 min. 17,09 

tek. (30 km įveikė per 1 vai. 32 min. 

ragėje tam specialiai sukurta vi
suomeniniais pagrindais Riedstadto 
draugija: ji žino, ką reikia šelpti, ne
pamiršdama ir patiems turtinges
niems tauragiškiams priminti, jog jie 
turi padėti savo vargšams.

Kadangi Riedstadto ’’Tauragės“ 
draugijai priklauso keletas aukšto 
rango policininkų, jau seniai gvildena
ma mintis, kad jie bendrautų su kole
gomis Lietuvoje. Šita idėja buvo pra
dėta įgyvendinti, bet pastaruoju metu 
Tauragėje dėl nežinomų priežasčių 
keitėsi policijos komisarai, todėl pla
nus teko atidėti, dabar norima juos 
įgyvendinti. Kovo antroje pusėje į 
Tauragę vyks kriminalinės policijos 
komisaras Minter tartis su savo kole
gomis, jis nori tauragiškiams padėti.

Per praėjusius riedstadtiečių apsi
lankymus Tauragėje vokiečius labai 
jaudino didelis matomas ir paslėptas 
nedarbo lygis.

Per pastaruosius metus netruko 
pastangų sudominti vokiečius, kad jie 
investuotų į Tauragę, ypač siekiant su
kurti žmonėms darbo vietų. Didelio 
palankumo buvo susilaukta iš rajono

18,9 sek.) ir buvo 25. Sidabro medalį 
laimėjo norvegė M. Void, atsilikusi 
nuo čempionės 16,2 sek., bronzos - 
suomė M. Kirvisniemi. Pirmą kartą 
per moterų slidinėjimo varžybas Lile
hameryje prizininkėmis netapo Rusi
jos sportininkės. Po šio gana sėkmin
go finišo, patekusi į geriausiųjų slidi- 
ninkių trisdešimtuką, Vida Vencienė, 
kaip aiškėja iš jos kalbų, ketina palikti 
didįjį sportą.

Prezidento taurės 
teniso varžybos atgyja 

’’Karolinoje“

1931 m. tarptautinėse teniso varžy
bose buvo įsteigtas Respublikos Prezi
dento Antano Smetonos pereinamasis 
prizas, skirtas vyrų vieneto nugalėto
jui. Tokios varžybos prieškaryje vyko 
dar 1932, 1933 ir 1938 m. Jose daly
vaudavo aukštos klasės žaidėjai iš Vo
kietijos, Danijos, Estijos, Latvijos, 
Suomijos, Švedijos, Čekijos. Teniso 
pradininke laikoma grafų Tiškevičių 
giminė. Jos narių sumanymu apie 
1900 m. Astravo dvare buvo įrengta 
pirmoji teniso aikštelė Lietuvoje. Vė
liau teniso centra tapo Kaunas.

Kas laukia teniso aistruolių bene 
po šešiasdešimties metų atgaivintose 
Prezidento taurės teniso varžybose 
’’Karolinoje“, kurios įvyks kovo 9- 
13 d.? Turnyre dalyvaus po šešiolika 
vyrų, moterų bei vyresnių kaip 45 m. 
vyrų veteranų. Pagal tradiciją pagrin
dinis akcentas - vyrų vieneto varžy
bos. Jų nugalėtojui atiteks pereina
moji Prezidento taurė ir 3000 JAV 
dolerių. Bendras prizinis fondas - 
12000 JAV dolerių. Taures autorė - 
dailininkė Aldona Višinskienė. Ją pa
gamino Kauno ’’Jiesios“ gamykla. 
Kvietimai dalyvauti turnyre išsiųsti į 
Vokietiją, Vengriją, Suomiją, Olan
diją, Ukrainą, Baltarusiją, Estiją, 
Latviją. .

Moterų vieneto nugalėtoja bus 
apdovanota Vilniaus miesto mero tau
re, veteranų grupės lyderis - UAB 
’’Karolinos turas“ prizu. Vardinį prizą 
įsteigė išeivijos lietuvių sporto organi
zatorius Vytautas Grybauskas. Bus ir 
daugiau apdovanojimų - kelionė į 
Tunisą, kompiuteris etc.

Biurokratija baisesnė 
negu sąsiaurio ledai
”EL“ jau rašė apie keliautojus Vla

dą Vitkauską ir Julių Gudavičių, pa
siryžusius nukeliauti per Aziją į 
Ameriką. Pasiekę gyvenvietę Provi- 
denije prie Beringo jūros, keliautojai 
nebegalėjo pasiekti Uelenos gyven
vietės. Dėl kažkur Vidurinėje Azijoje 
įvykusios sraigtasparnio katastrofos 
nutraukti skraidymai, be to, atsirado 
sunkumų ir dėl žadėtųjų leidimų per
eiti Rusijos sieną ledynais. Po savaitės 
laukimo lietuviai nusprendė žygį pra
dėti iš Aliaskos pusės, kur sraigta
sparniu ir išvyko, kaip manoma, vasa- 

tarybos pirmininko Venckaus ir val
dytojo Pečiulio. Visos pastangos iki 
šiol buvo veltui, bet ne dėl tų dviejų 
puikių vyrų kaltės. Jie mato savo žmo
nių bėdas, bet jų rankos yra surištos. 
Didieji fabrikai, priklausantys Vil
niaus šakinėms ministerijoms, stovi 
beveik be darbo, o jų generaliniai 
direktoriai nė negalvoja sukti į rinką. 
Tas pats ir su išlikusiais kolchozais 
(matyt, autorius galvoje turi dabartines 
žemės ūkio bendroves - ELR) - vis 
laukiama nurodymų iš centro. Per so
vietmetį išaugusi pramonininkų ir kol- 
choznikų nomenklatūra su pagalius po 
kojom kaišančia biurokratija Tauragė
je dar nepalaužta. Iki šiol tik keli vo
kiečiai verslininkai darbuojasi su Tau
ragės privatininkais. Kai jie pradeda 
pasakoti apie savus ’’nuotykius“ Lie
tuvoje, tenka raust iš gėdos...

Taigi darbo riedstadtiečiams Tau
ragėje užteks. Nesigirdi balsų, kad dėl 
dabartinių ’’nesąmonių“ kas nors per 
daug bėdoj a, nes yra pakankamai gerų 
pavyzdžių. Svarbiausia - bendravimas 
bus tęsiamas.

Romas Šileris

rio 22 d., o kitą dieną apsistojo nedi
deliame Aliaskos miestelyje Vales. 
’’Lietuvos ryte“ E. Ganusauskas va
sario 26 d. rašė, kad amerikiečiai ke
liautojams visokeriopai padeda, rūpi
nasi jų saugumu. Vasario 24 d. sraig
tasparniu jie nugabenti į L. Diamido 
salą, pro kurią turėtų eiti jų maršrutas. 
Keliautojai pamatė, kas jų laukia žy
gyje: yra atvirų properšų, daug ledo 
sangrūdų, vietų, kur labai plonas ledas 
- nei eiti, nei plaukti. Kovo 2 d. keliau
tojai iš Aliaskos pranešė į Vilnių, kad 
dėl labai nepalankių sąlygų sąsiaurio 
pereiti negalėjo. Labai stiprus vėjas iš
judino silpnus ledus (vis dar tęsiasi 
neįprastai šilta žiema), atstūmė juos 
nuo pakrantės, prasidėjo smarkus drei
fas į pietus, į Beringo jūrą. Nutarė ne
rizikuoti - grįžti atgal į Aliaską pas es
kimus, palikę ant ledo meškas. Kovo
3 d. jie išvyko į Čikagą, ir - į Vilnių.

Kipre geriausi buvo 
Mažeikių futbolininkai

Kipre baigėsi penkių Baltijos šalių 
futbolo klubų turnyras. Visas keturias 
pergales laimėjo Mažeikių ’’Romar“. 
Per paskutines dvejas rungtynes ’’Ro
mar“ 1:0 nugalėjo Rygos ’’Skonto“ ir 
2:0 Talino ’’Florą“. Vilniaus ’’Žalgi- 
riui-EBSW“ sekėsi prasčiau. Turnyro 
nugalėtoju tapo ’’Romar“ (6 taškai). 
’’Flora“ surinko 4, ’’Žalgiris“ - 3, 
’’Skonto“ - 3, ’’Olimpija“ - 2 taškus.

Baltijos plaukikai - 
Vilniuje

Sostinės ’’Vilniaus“ vandens sporto 
rūmuose vyko Baltijos šalių plaukimo 
čempionatas. Lietuvos rinktinės nariai 
laimėjo net 13 aukščiausiųjų apdova
nojimų, beveik tiek pat, kiek estai ir 
latviai kartu paėmus - 15.

Lietuvaitė Laura Petratytė pripa
žinta geriausia Baltijos valstybių 
plaukike. Ji laimėjo 50 m (26,96 
sek.), 100 m. (58,9 sek.), 200 m (2 
min. 9,5 sek.), 400 m (4 min. 39,42 
sek.) laisvuoju stiliumi bei kartu su 
komandos draugėmis dvi estafetes -
4 po 100 km laisvuoju stiliumi (4 
min. 8,5 sek.) ir 4 po 100 m kombi
nuotą (4 min. 36,1 sek.). L. Petrulytė 
pelnė 863 taškus. Tai trečiasis rodik
lis pagal Tarptautinės plaukimo fede
racijos rezultatų vertinimo lentelę 
tarp šešių geriausių šio Baltijos čem
pionato plaukikų, kuriems piniginius 
prizus skyrė Lietuvos plaukimo fed
eracija. Pirmoji premija - estui A. Jan
kumi (100 m krūtine - 1 min. 5,46 
sek.), antroji - estui M. Pachelui (100 
m krūtine antroji vieta), ketvirtoji - 
klaipėdiečiui M. Špokui (100 m nuga
ra 58,7 sek. - pirmoji vieta, antra vieta 
200 m krūtine), penktoji - dvi trečią
sias vietas užėmusiam N. Beigai (100 
m krūtine - 2 min. 26,6 sek.), šeštas - 
panevėžiečiui A. Savickui (pirma 
vieta 200 m - 2 min. 7,5 sek. ir antroji 
100 m -58,75 sek. nugara).

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

Naujas vaikų fondas
1993 m. gruodžio 16 d. Lietuvos 

gydytojai paminėjo liūdną sukaktį - 
praėjo 20 metų, kai lėktuvo katastro
foje žuvo keturi žymiausi Lietuvos pe
diatrai, tarp jų - docentas Petras Baub
lys. Gimęs Lydoje, mokytojo šeimoje, 
P. Baublys 1936 m. baigė Kauno uni
versiteto medicinos fakultetą. Antrojo 
pasaulinio karo metu, būdamas Kauno 
kūdikių namų vedėju, jis slėpė nuo 
hitlerininkų žydų vaikus, už tai buvo 
apdovanotas Izraelio medaliu. Po karo 
doc. P. Baublys buvo Lietuvos sveika
tos apsaugos ministerijos vyriausiuoju 
pediatru bei Vilniaus universiteto me
dicinos fakulteto vaikų ligų katedros 
vedėju.

1993 m. gruodžio 28 d. įkurtas P. 
Baublio vaikų fondas. Jo tikslas - 
kaupti lėšas ir panaudoti jas, orga
nizuojant ir remiant vaikų gydymo- 

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

rinkose nuo 1994 m. kovo 4 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.8367 Latvijos latai 6.8594
Australijos doleriai 2.7640 100 Lenkijos zlotų 0.0178
Austrijos šilingai 0.3251 Moldovos lėjos 1.0138
100 Baltarusijos rublių 0.0428 Norvegijos kronos 0.5271
Belgijos frankai 0.1111 Olandijos guldenai 2.0327
Čekijos kronos 0.1313 Prancūzijos frankai 0.6717
Danijos kronos 0.5847 100 Rusijos rublių 0.2305
ECU 4.4182 SDR 5.4910
Estijos kronos 0.2865 Singapūro doleriai 2.4695
Ispanijos pesetos 0.0279 Suomijos markės 0.7042
100 Italijos lirų 0.2317 Švedijos kronos 0.4881
Japonijos jenos 0.0376 Šveicarijos frankai 2.7290
JAV doleriai 3.9030 100 Ukrainos karbovancų 0.0106
Kanados doleriai 2.8839 Vengrijos forintai 0.0385
Kirgizijos somai 
Kazachijos tengės

0.3665
0.3173

Vokietijos markės 2.2874

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

Kovo 3 d. komerciniai bankai pirkdami JAV dolerius už vieną mokėjo 
po 3,85-3,90 Lt, pardavė po 3,91-4,00 Lt. Už vieną Vokietijos markę 
perkant mokėta po 2.20-2,26 Lt, parduota už 2,28-2,45 Lt.

Lietuvos bankas pranešė, kad nutarta į apyvartą išleisti 1993 m. laidos 10 
litų ir 1994 m. laidos 1 lito banknotus. Šie litų banknotai nuo 1994 m. kovo 
1 d. turi būti priimami Lietuvoje visų rūšių mokėjimams vykdyti.

Ant 1 lito banknoto rašytojos Žemaitės portretas (beje, ’’Vakarų ekspre
sas“ pirmasis pastebėjo, kad bankininkai prastai žino literatūros klasikus. 
Ant banknoto parašyta ”J. Žemaitė“, nors teturime Žemaitę (Juliją Žyman
tienę). Ant 10 litų banknoto liko lakūnai Darius ir Girėnas. Banknotai 
atspausdinti giliaspaude, geriau apsaugoti nuo padirbinėjimo.

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

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

Pręnumęratą siųsti;

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

profilaktikos įstaigų veiklą, moksli- 
ninkų-pediatrų tyrimus, pedagoginę ir 
leidybinę veiklą vaikų ligų srityje. 
Fondas numato remti naujų vaikų ligų 
diagnostikos, gydymo, profilaktikos 
metodų parengimą ir įdiegimą į prak
tiką.

Fondo valdybos buveinė yra: An
takalnio 57, Vilnius 2040, Lietuva, 
Vilniaus miesto universitetinės ligo
ninės Vaikų ligų klinika. P. Baublio 
vardo vaikų fondo pirmininkas - pro
fesorius Algimantas Raugale.

Fondo sąskaitos ’’Vilniaus banke“: 
litais - e/s 1700894, KB ’’Vilniaus 
bankas“, kodas 260101777; valiuta - 
Please pay to Bankers Trust Compa
ny, New York Acc. Nr. 04-094-694 
for credit to Vilniaus Bankas for fur
ther credit to ”P. Baublio vardo vaikų 
fondas“ Acc. Nr. 57080246.
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’’EUROPOS LIETUVIO“ PRENUMERATOS KAINA
Metams: Pusei metų

Didžiojoje Britanijoje - £40 - £20
Vokietijoje - 100 DM1 - 50 DM
JAV - $60 - $30
Lietuvoje - 190 Lt -95 Lt
Visur kitur - £40 - £20
Iš Vilniaus į užsienį ’’Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.

AUKOS SPAUDAI
VI. Klevecka - DM10.
P. Pagojus - $10.
V. Trumpa - $40.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

PAMALDOS
Bradford - kovo 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame - kovo 6 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje - kovo 6 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Eccles - kovo 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame - kovo 13 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Corbyje - kovo 13 d., 14 vai., Šv. 

Patrike.
Northamptone - kovo 13 d„ 18 

vai., Šv. Lauryne.
Ruošimasis Prisikėlimui

Iš Lietuvos atvyko kun. dr. Leo
nas Lešinskas, MIC ir praves gavėni- 
nes pamaldas šiose vietovėse:

Derbyje - kovo 19 d., 13 vai., 
Bridge Gate. Išpažintys nuo 12.30 vai.

Nottinghame - kovo 19 d., 13 vai., 
Židinyje. Išpažintys nuo 17 vai.

Nottinghame - kovo 20 d., 11.15 
vai., Židinyje. Išpažintys nuo 10 vai.

Stoke-on-Trente - kovo 20 d., 15 
vai., Šv. Vulstane. Išpažintys nuo
14.30 vai.

Birminghame - kovo 22 d., antra
dienį, 14 vai., Šv. Onoje, 96 Bradford 
St. Išpažintys nuo 13.30 vai.

Wolverhamptone - kovo 24 d., 14 
vai., Šv. Petre-Pauliuje. Išpažintys nuo
13.30 vai.

Nottinghame - kovo 27 d., su 
Velykų apeigomis Židinyje, 11.15 vai. 
Išpažintys nuo 10 vai.

Mansfielde - kovo 25 d., penkta
dienį, 14 vai. Šv. Pilypo salėje. Išpa
žintys nuo 13.30 vai.

Coventryje - kovo 27 d., 15 vai., 
Šv. Elzbietoje. Išpažintys nuo 14 vai. 
Drauge bus Leamingtono lietuviai.

Gavėnines pamaldas praves kun. 
dr. Jonas Sakevičius, MIC:

Gloucesteryje - kovo 19 d., 12 vai., 
Šv. Petre. Išpažintys nuo 11.30 vai.

Stroude - kovo 19 d„ 15.30 vai., 
Beeches Green. Išpažintys 15 vai.

Visus vietinius ir apylinkių tau
tiečius maloniai kviečiame dvasine 
atgaiva pasinaudoti.

LONDONE
VELYKMEČIO PAMALDOS 
LONDONO ŠV. KAZIMIERO

ŠVENTOVĖJE

Anksčiau yra buvę nusiskundimų, 
kad prieš Velykas Londono Šv. Kazi
miero šventovė vėlai paskelbdavo 
pranešimus apie būsimas pamaldas.

Šiais metais pateikiame tokius 
pranešimus kiek galima anksčiau. 
Pamaldos įvyks taip:

Didysis ketvirtadienis, kovo 31 
dieną 19 vai. (7 vai. p. p.).

Didysis penktadienis, balandžio 
1 dieną 15 vai. (3 vai. p. p.). Tos 
dienos pamaldos būna ypatinges
nės, nes beveik visų religinių domi- 
nacijų vyksta tuo pačiu laiku.

Didysis šeštadienis, balandžio 2 
dieną, 19 vai. (7 vai. p. p.). Vyksta 
ugnies, vandens šventinimai ir Ve
lykų išvakarių mišios.

Velykų dieną - balandžio 3-ąją, 
8 vai. ryto, tradicinės Velykų Kris
taus Prisikėlimo apeigos ir iškil
mingos mišios. Dar kitos mišios 
bus 11 vai. ryto.

Velykų antrąją dieną, balandžio 
4 dieną, mišios bus 11 vai. ryto.

Religinis konkursas
Prelatas Juozas Prunskis 1994 metais 

skiria premiją(s) - $ 5,000.00 
Krikščionybės Idealų Ugdymui.

Gali būti:
1) krikščionybės idealus ugdantis projektas, pilnai 

suplanuotas, su finansine sąmata.
2) vienas religinis veikalas, savo parašytas ir išverstas, 

mašinėle atspausdintas, dar neišleistas.
Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu. Atskirame 

užklijuotame voke pridedama tikroji autoriaus pavardė, adresas 
ir telefonas.

Konkurso medžiagą reikia atsiųsti iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. 
šiuo adresu:

Sisters of the Immaculate Conception
Religinis Konkursas
600 Liberty Highway
Putnam, Ct. 06260, USA.

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

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekantis DBLS suvažiavimas įvyks 1994 m. balandžio 

16-17 dienomis Lietuvių Namuose Londone.
Suvažiavimo darbotvarkė bus pranešta vėliau.
Kviečiame DBLS skyrius, organizacijas ir visuomenę 

suvažiavime dalyvauti.
DBLS valdyba

Visuose šiuose pamaldose daly
vaus iš Lietuvos atvykęs kunigas dr. 
Leonas Lešinskas, MIC. Jis praves 
Londono priešvelykinio susikaupimo 
apeigas (rekolekcijas). Norintieji atlik
ti išpažintį kviečiami atvykti gerokai 
prieš pamaldų pradžią.

Londono lietuviškos parapijos 
klebonas dr. Jonas Sakevičius, 
MIC, kviečia visus gausiai daly
vauti pamaldose ir rekolekcijose.

LONDONO LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO KLUBO 

NARIAMS
Velykų pirmąją dieną, balan

džio 3-ąją, klubas neveiks, bus už
darytas.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondas gavo šias aukas:
250 svarų - W. D. Meek. St. Sa

viour's, Jersey. Kiek anksčiau jis 
paaukojo 2000 svarų, bet pasiskai
tęs ’’Financial Times“, kaip blogai 
gyvena prieglaudose vaikai, atsiun
tė šį papildymą.

Po 100 svarų - K. Šaknaitis, N. 
N. (nenori skelbti pavardės), abu iš 
Londono.

25 svarus - Mr. F. Gasior, 
Nottinghamas.

Po 10 svarų - kun. dr. S. Matu- 
lis, MIC, Nottinghamas; Nottingha- 
mo Marijonų židinys ir Česlovas ir 
v. Obcarskas, taip pat iš Nottingha- 
mo.

Vlado Gedminto šeima (Den
ham) paaukojo daug drabužių vai
kams ir paaugliams.

Fondo vadovybė Lietuvos nega
lios vaikų vardu reiškia padėką 
aukotojams.

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

MANČESTERYJE
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 19 d. Mančesterio lietu
vių soc. klubas surengė tradicinį 
Užgavėnių vakarą, jame dalyvavo 
daug žmonių. B. Kupstienė su pa
dėjėjais iškepė sočiai kugelio, bul
vinių blynų ir suktinių su priedais, 
tuo maistu gardžiavosi visi. Susi
rinkusiųjų ūpą kėlė ir baro teikia
mos gėrybės bei daina.

Visi esame dėkingi Mančesterio

lietuvių soc. klubui už surengtą Už
gavėnių vakarą ir šaunią progą pa
silinksminti bei pasižmonėti.

Petras Česnavičius ką tik sulaukė 
70 metų amžiaus. Ta proga jo penkių 
asmenų šeima ir giminės jam surengė 
lietuvių klube puikų gimtadienio 
balių, kuris Petrui Česnavičiui buvo 
netikėtas. Sukaktuvininką pasveikino 
klubo pirmininkas. Taigi viename 
kambaryje buvo švenčiamas gimta
dienis, o kitame - Užgavėnių balius. P. 
Česnavičius anksčiau grodavo akor
deonu tautiniams šokiams ir pasilinks
minimuose.

Visi sveikiname Petrą Česnavi- 
čių jo gimtadienio proga ir linkime 
jam geros bei sėkmingos kloties 
tolimesniame gyvenime.

A. P-kis

WOLVERHAMPTONE
SUSIRINKIMAS

Šių metų kovo 19 dieną 1 vai. 
(13) Ukrainiečių klube, Merridale 
Str. West, Wolverhampton, DBLS 
Wolverhamptono skyrius šaukia 
metinį-visuotinį susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, 
revizijos komisija ir atstovas į DBLS 
atstovų suvažiavimą Londone.

Visus skyriaus narius ir pri
jaučiančius prašome dalyvauti.

Skyriaus valdyba

PAIEŠKA
Leokadija Banienė-Marku- 

vėnaitė ieško brolio Augusto 
Markuvėno, Aleksandro sūnaus, 
gimusio 1920 m. lapkričio 23 d. 
Mažeikių raj., Pikelių kaime.

Pagal turimą informaciją, jis 
yra buvęs karo belaisviu, 1946 m. 
atvyko į Britaniją.

Žinančius jo adresą ar jo liki
mą prašome pranešti šiuo adresu: 
British Red Cross, 9 Grosvenor 
Crescent, London SW1X 7EJ 
arba B. Butrimienė Lietuvių na
mų adresu.

Jakeliūnaitė Aurika, gyenanti 
Klaipėdoje, ieško savo senelio Ži
linsko Romo, Boleslovo sūnaus, 
gimusio 1922 m. Šiauliuose. Po ka
ro jis apsigyveno Londone.

Žinančius jo adresą ar apie jo 
likimą prašome pranešti šiuo adre
su: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija, Gedimino pr. 32, Vil
nius 2600, Lietuva.

Arba rašyti B. Butrimui Lie
tuvių Namų adresu.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos nerei
kalingos. Turintiems Travel 
Document arba Certificate of 
Identity vizos išduodamos: 
pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 10 iki 13 vai., tre
čiadieniais nuo 14 iki 17 vai.

PASAULYJE
Kaip atsigaus Jelcinas po 

nužeminimo
Nėra abejonės, kad dviejų di

džiausių Jelcino priešų paleidimas iš 
kalėjimo - ne tik skaudus smūgis 
prezidentui, bet ir visai demokratinei 
sistemai Rusijoje. Aišku, prezidento 
Jelcino prestižas nuo to labai nuken
tėjo. Tačiau tuo Jelcino nužeminimas 
dar nesibaigė. Amerikoje buvo areš
tuotas Aldrich Ames, aukštas Ameri
kos centrinės žvalgybos (ČIA) tar
nautojas, ilgą laiką dirbęs buvusiai 
Sovietų Sąjungai, o paskui Jelcino 
Rusijai. Prasidėjo diplomatų atšau
kimas vienoje ar kitoje pusėje, bet 
pagaliau turės būti pripažinta, kad 
šnipinėjimai tęsiasi ir tarp draugų. 
Tačiau į Rusiją kol kas žiūrima labai 
šnairai, nes dėl dažnai ten besikei
čiančios padėties nežinia kas dar gali 
atsitikti. Daug esame girdėję apie 
Žirinovskio išsišokimus, bet ką tik iš 
kalėjimo paleistas Ruckojus jau spėjo 
pareikšti, kad jis irgi bus kandidatu j 
prezidentus per ateinančius rinkimus. 
Taigi nieko nuostabaus, kad daug vi
sokių abejonių kyla dėl Rusijos 
ateities.

Taisomi Britanijos ir 
JAV santykiai

Beveik visos JAV administracijos 
iki šiol turėjo gana patenkinamus san
tykius su Didžiąja Britanija, kuriuos 
dažnai pavadindavo kaip ’’special re
lationship“ (specialūs santykiai). Tik 
prie prezidento Clintono jie sušluba
vo. Tai prasidėjo dar JAV prezidento 
rinkimų metu, kada konservatoriai 
surado dokumentus Oxfordo univer
sitete, bylojančius apie Clintono atsi
sakymą stoti į kariuomenę. Ir po viso
kių atsiprašinėjimų Clintono biografi
joje liko juoda dėmė. Įtampą sukėlė 
nesenas Amerikos nutarimas įsileisti 
airį teroristą Jerry Adams. Tapo aišku 
kad einama per toli ir reikia santykius 
atitaisyti. Prezidento Clintono kvieti
mu Britanijos premjeras John Major 
lankėsi kelias dienas Amerikoje, ten 
buvo labai nuoširdžiai priimtas ir vai
šinamas.

Atrodo, kad santykiai ne vien taip 
vyriausybių, bet ypač asmeniniai ry
šiai tarp Clintono ir John Major labai 
pagerėjo.

Kas dedasi Bosnijoje?
Tai nėra tuščias klausimas. Po to. 

kai NATO numušė 4 lėktuvus, mė
tančius bombas Bosnijoje, karo 
vadas generolas Rose pareiškė, kad 
kol kas niekas neprisipažino, kieno 
tie lėktuvai. Bosnijos serbai iš pra
džių išsigynė, kad tai buvę jų lėktu
vai. Reikia su pasitenkinimu pripa 
žinti, kad tą pirmą NATO puolimt 
Bosnijos kare parėmė ir Rusija. Buvo 
kiek prisibijoma, kaip ši gali pasielg 
ti, nes rusai yra serbų giminaičiai 
Tik Žirinovskis pasmerkė NATO įsi 
kišimą į karą ir įvertino NATO kai: 
agresorių. Tikimasi, kad gal pagalia: 
bus rasta išeitis ne tik Sarajeve, bet r 
kitose vietovėse, kur tebevyksta kart 
veiksmai.

Anglikonai tebeieško 
prieglobsčio 
pas katalikus

Pirmas vyriausybės narys Johi 
Gummer perėjo į katalikų tikybą irt 
dėl Anglikonų bažnyčios leidimo 
moterims būti kunigais. Neseniai kfc 
vyriausybės pareigūnė Anne Widde 
combe persikrikštijo, o žymiausi: 
naujakrikštė yra Kento hercogienė 
Tie individualūs perėjimai nesudar 
didelių kliūčių, bet yra pavojų, b 
tai gali virsti antplūdžiu, kada net n 
sos parapijos sieks pereiti į katalik) 
bę. Jau esą tokių pasiūlymų. Not 
Anglikonų bažnyčia vis tiek dar lil 
koma didesnė ir gausesnė, jau tvift 
narna, kad katalikai turi daugiau bai 
nyčios lankytojų negu anglikoną 
Blogiausia padėtis bus ten, kur p® 
pijos pasidalins.

Į-OUOlVMll.
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