
Velykų šviesa telydi visus metus
Mieli Broliai, Sesės,
Pavasaris ir Velykos skelbia tą pačią paslaptį - prisikėlimą naujam gy

venimui. Todėl Bažnyčia mus kviečia linksmintis ir džiaugtis, nes šven
čiame ne vien istorinį Kristaus persikėlimą, bet ir tiesos prieš melą, gėrio 
prieš blogį, gyvybės prieš mirtį pergalės šventę: ’’Kaip Adome visi 
mirštame, taip Kristuje visi būsime atgaivinti. “ (1 Kor. 15,20).

Pirmieji krikščionys savo nesvyruojantį tikėjimą išreikšdavo pasi
sveikinimu: ’’Kristus prisikėlė!“ Kristaus priešai pajėgė žemišką prigimtį 
priėmusį Dievo Sūnų prikalti prie kryžiaus, bet buvo ir yra bejėgiai išlai
kyti jį kape. Jie sugebėjo surasti Judą išdaviką ir papirkti kapą saugojusius 
kareivius: ’’Sakykite, kad jums bemiegant, atėję jo mokiniai naktį jį pa
vogė“ (Mt. 28,12-13), tačiau tos priešiškos jėgos nepajėgė sustabdyti apaš
talų liudijimo, jog Kristus laisva valia sutikęs kančią ir mirtį, tikrai prisi
kėlė ir yra su mumis iki pasaulio pabaigos. (Mt. 28,18-20)

įsikūnijusio Dievo Sūnaus 33 metų gyvenimas žemėje, jo kančia, paže
minanti mirtis ant kryžiaus mus suartina su Kristumi, padeda pilniau 
išgyventi pagrindinę krikščioniško gyvenimo tiesą, kad jo gyvenimo kelias 
yra kiekvieno mūsų kelias - nuo gimimo iki pomirtinio išaukštinimo: "Da
bar aš džiaugiuos savo kentėjimais ir savo kūne papildau ko dar trūksta 
Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra Bažnyčia" (1 Kor. 1,24).

Šis gilus įsitikinimas, kad Kristus savo kančia įprasmino mūsų gyveni
mo kančias, savo mirtimi įveikė mirtį ir prisikėlimu kiekvienam į jį tikin
čiam užtikrino prisikėlimą, velykinį Kristaus triumfą daro sykiu ir mūsų 
asmeniniu triumfu. Kas gali būti mums brangesnio, kas gali mumyse su
žadinti didesnį džiaugsmą kaip žinojimas, pagrįstas paties Dievo užtikrini
mu, kad ir mes vieną dieną prisikelsime garbingam ir amžinam gyvenimui, 
kaip Velykų rytą prisikėlė Kristus. ”Aš esu priskėlimas ir gyvenimas, kas 
tiki mane, tas turi amžiną gyvenimą, ir aš ji prikelsiu paskutiniąją dieną. “ 
(Jn. 11,25;6,54)

Be asmeninio džiaugsmo mes išgyvename ir visos mūsų tautos dva- 
sinio-moralinio ir socialinio prisikėlimo viltį. Lietuvių tauta, kaip ir kiek
vienas mūsų, eina Kristaus pramintu kryžiaus keliu. Tauta vargsta ir ken
čia, bet nepraranda vilties, nes žino, kad po Didžiosios savaitės visuomet 
išaušta džiugus Velykų rytas.

Savo apsilankymo Lietuvoje metu Šv. Tėvas kalbėjo: ’’Kaip taikos ir 
vilties piligrimas ateinu skelbti tikėjimo į mūsų prisikėlimą... gerai žinau, 
jog atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško šviesos sa
vo garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje, ir po ilgo kančios, iš
bandymų ir kankinystės laikotarpio stengiasi drąsiai žengti į priekį.“

Velykinis džiaugsmas, išplaukiąs iš mūsų gilaus tikėjimo į darbo ir kan
čios prasmę Kristuje bei garbingą prisikėlimą, tepaliečia visą mūsų gyve
nimą. Džiaugsmas yra lygiai užkrečiantis kaip ir liūdesys. Jei mūsų 
džiaugsmas bus nuoširdus, paeinąs iš gilaus tikėjimo savo asmenine ir tau
tos šviesesne ateitimi, jį pajus, ir nuliūdime bei beviltiškume gyvenimo 
prasmės nematą mūsų broliai ir sesės.

Džiugaus velykinio aleliuja linkiu visiems išeivijoje ir tėvynėje.
Vysk. Paulius A. Baltakis, O. F. M.

Tūkstantis
margučių

Vanda Giedrytė, praėjusių metų 
Pauliaus Galaunės premijos laureatė, 
skutinėti kiaušinius ėmė dar mokyda
masi Molėtų rajono Giedraičių viduri
nėje mokykloje. Nuo 1987 metų ji yra 
vienintelė Lietuvoje menininkė, ištisus 
metus marginanti kiaušinius, kuriuos 
gana sumaniai išmoko konservuoti 
vašku.

"Vartų“ galerijoje šalia kitų daili
ninkų vidurinėje salėje, kur daugiausia 
erdvės ir šviesos, įrengta V. Giedrytės 
margučių paroda. Pasak galerijos 
direktorės N. Rutkienės, stulbina dai
lininkės neįsivaizduojamas kruopštu
mas, kai smulkiausias taškelis, brūkš
nelis, vienas šalia kito sudėlioti tirpytu 
vašku, išskutinėti adatėle ar peiliuku, 
virsta nuostabiausiu meno kūriniu.

Per paskutinius septynerius metus, 
kai likimas savo negalia prirakino na
muose, Vanda Giedrytė sukūrė per 
tūkstantį margučių. Šiandien jų savo 
fonduose turi Vilniaus ir Kauno, Šiau
lių ir Utenos, žinoma, ir Giedraičių 
dvaro muziejai. Turi jų Italijos, Švedi
jos, Didžiosios Britanijos, Kanados 
muziejai, džiaugiasi Vandos darbais ir 
ne vienas įdomių meno kūrinių rinkė
jas tiek Amerikoje, tiek Vokietijoje, 
tiek Norvegijoje.

Tai jau septynioliktoji Vandos 
Giedrytės margučių paroda. Iš to, kaip 
susižavėję ir įdėmiai apžiūrinėjo mar
gučių vitrinas Lietuvoje dirbantys dip
lomatai, nesunku atspėti, jog lietuviš
kų margučių laukia ilga ir nuostabi ke
lionė po pasaulį.

Salomėja Čičiškina

Užsieniečio žvilgsniu

Lietuva kaskart vis gražesnė ir
Šitaip, nė kiek neveidmainiauda

mi, kalba apie Lietuvą profesoriai iš 
Šv. Jono universiteto Niujorke An
thony Angelini, John Dobbins ir Paul 
Popper. Tai yra finansų, prekybos ir 
vadybos specialistai, atvykstantys į 
Lietuvą su savo žiniomis ir patirtimi, 
popiežiaus Jono Pauliaus II ir arki
vyskupo Audrio Juozo Bačkio inicia
tyva. Kodėl būtent Niujorkas ir kodėl 
būtent Vatikanas? Todėl, kad minė
tas universitetas yra vienas didžiausių 
katalikiškų universitetų pasaulyje, o 
Lietuva - katalikų kraštas, Marijos 
žemė. Taigi suprantamas Vatikano 
rūpestis Lietuvos ūkio raida Nepri
klausomybės metais.

Pirmoji Niujorko profesorių pa
žintis su Lietuva prieš dvejus metus 
nežadėjo nieko gero. Airių kilmės 
amerikietis, nepaprastai šviesi asme
nybė, biznio administravimo fakulte
to prodekanas John Dobbins ir rekto
rius Tėvas Harringtonas pirmo įspū
džio buvo tiesiog priblokšti. Lietuva 
jiems pasirodė pilka, niūri. Tikrovė 
visiškai neatitiko įvaizdžio, kuris 
buvo puoselėjamas draugų, pažįsta
mų, pagaliau - knygų, kino juostų ir 
nuotraukų albumų. Bet nusivylimą 
tikri katalikai užgniaužė savyje ir, jau 
grįžę į Niujorką, rimtai ėmė svarstyti 
galimybes, kaip padėti Lietuvos 
žmonėms imtis tikro verslo, kaip su
pažindinti juos su tikra prekybos teo
rija ir praktika. Kad ir kaip graudu 
būtų pripažinti, bet Lietuva buvo ir 
yra laikoma viena iš besivystančių

Algimanto Žižiuno nuotr.

pasaulio valstybių, vadinasi, čia būti
na taikyti kitokią mokymo metodiką, 
pradėti nuo verslo kūrimo pradmenų.

Taip jau susiklostė, kad pirmas 
skaityti paskaitų atvyko patsai John 
Dobbins. 1 būsimųjų verslininkų, va
dovų dešimties mėnesių kursus rin
kosi žmonės, jau baigę fizikos, ma
tematikos fakultetus, įvairių dalykų 
mokytojai, nusprendę pelnytis duo
nos kitoje srityje. Sako, jog tai būta 
nepaprastai įdomių paskaitų, kurių 
pasiklausyti ateidavo ir Vilniaus uni
versiteto studentai, ir šiaip iš šalies.

Kai atėjo metas grįžti į Niujorką, 
verkė ne tik klausytojai, bet ir pats 
dėstytojas. Gal dėl to profesorius 
John Dobbins, pažadėjęs atsiųsti 
geresnį už save, išvyko namo, kad 
vėl ir vėl sugrįžtų. Per dvejus metus 
neišlepęs amerikietis net šešis kartus 
po mėnesį ir du aukojo savo žinias ir 
išmintį lietuvaičiams, panorusiems 
įgyti naujos patirties.

Ar profesoriaus nebaugino mūsų 
skurdi buitis? Ne, įo niekas negalėjo 
bauginti, nes jis praėjęs tokį pragarą, 
kokį sunku įsivaizduoti - Vietnamo 
karą. Lietuvoje, kaip jis mėgdavo pa
juokauti, nors nešaudo. O lietuviai 
nepaprastai geri, todėl jis ir ieškąs 
sau vertos pamainos.

Kaip vėliau paaiškėjo, tai būta ne 
tuščių žodžių. Nuostabus žmogus pa
sirodė esąs ir profesorius Paul 
Popper. Gal dėl to, kad iš gausios 
šeimos, nepaprastai mokėdavo at
jausti ir suprasti kiekvieną vargetą. Jį

patrauklesnė
studentai išlydėjo taip pat su nuo
širdžiomis ašaromis ir nuoširdžia 
padėka.

Trečias iš tos grupės profesorius 
Anthony Angelini Lietuvoje pirmą 
kartą ir praleido čia du mėnesius. Jis 
sužavėjo studentus savo nuoširdžiu 
paprastumu, tiesiog vaikišku atviru
mu ir mokėjimu džiaugtis viskuo: 
pilku dangumi, medžiais be lapų, 
vidurį šaligatvio telkšančia bala, 
kurios nei peršoksi, nei perbrisi, o jį 
Lietuva pakerėjo viskuo, pirmiausia 
žmonėmis, bažnyčiomis, daile ir 
muzika. Jis stebėdavosi ir atsistebėti 
negalėdavo, kaip tokia maža tauta 
turi tiek daug gražių balsų, tiek daug 
puikių dailininkų. Ir atsitiktinai pakli
uvęs į Stasio Juškaus dailės galeriją, 
kurioje vyko popietė poeto Antano 

i,Vienažindžio atminimui, profesorius 
'Angelini jautėsi vidujai suprantąs 
kiekvieną aktoriaus Ferdinando Jak
šio skaitomą eilutę, kiekvienas žodis 
širdiji stringo, o kai ringuojavo dainą 
sodriu balsu Danielius Sadauskas, 
profesorius iš Niujorko vos susilaikė 
nepritardamas jam, o jau kompozito
riaus Vytauto Juozapaičio armonika 
tiesiog vertė mušti koja.

- Aš sužavėtas lietuvių tautos dva
sia... Aš dabar suprantu, kas sieja 
Lietuvą su mažomis ir tokiomis iš
kankintomis tautomis. Klausydama
sis jūsų muzikos, aš prisiminiau Airi
ją, - kalbėjo profesorius Angelini.
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Gegužės 29-ąją - 
Sodybos 40-osios 

metinės ir 
festivalis

Dėmesio, visi lietuviai.... Turi 
įvykti kažkas labai ypatingo ir nepa
kartojamo. Tai, apie ką jūs norėsite 
papasakoti visiems savo draugams, 
vaikams, anūkams. Šventė, kuri dva
siškai sušildys visus išdidžios, nepa- 
klūstančios, drąsios tautos žmones, 
įsikūrusius Didžiojoje Britanijoje prieš 
daugelį metų.

1994 m. gegužės 29 d., sekmadie
nį, mes, Didžiosios Britanijos lietu
viai, susirinksime ir kartu pažymėsime 
mūsų nepaprastą, ypatingą istoriją. 
Iškilmių vieta, kaip įprasta, bus mūsų 
numylėta Sodyba. Prieš keturis de
šimtmečius mūsų bendruomenės na
riai įkūrėjai, vadovaudamiesi išmin
timi, įžvalgumu ir sumanumu, nupir
ko mažą lopinėlį Lietuvos - vietovę, 
vienijančią mūsų bendrovę jau dauge
lį metų ir teikiančią malonumų dauge- 
liui kartų. Seni draugai, nesimatę 
daugelį metų, pasitiks vienas kitą su 
meile ir reikšmingai šypsosis, bendrai 
prisimindami prabėgusius metus. Tai 
bus šventė visiems ir kiekvienam, kie
no praeitis susijusi su šiuo ypatingu 
žemės sklypeliu.

Gegužės 29 d., sekmadienį, tradici
nė lietuviška šventė - sekminės. Tą 
dieną kiekvienam iš jūsų bus atiduota 
duoklė už jūsų darbą ir nuopelnus So
dybai, kaip pagarbos ženklas jums - at
stovaujantiems mūsų bendruomenei. 
Tai duoklė jums, nes be jūsų mes netu
rėtumėme istorijos, Sodybos, jokios 
vietos, kur galėtumėme prisiminti ir 
džiaugtis. Tądien duosime ateities pa
žadą visomis išgalėmis kovoti už išli
kimą ir puoselėti palikimą, kurį jūs pa
liekate mūsų bendruomenei. Jau seniai 
metas pasakyti jus ačiū. Tai jūsų šven
tė, jūsų diena, speciali padėka jums. 
Atsiveskite savo šeimą, savo draugus 
ir padarykite šią dieną atmintiną.

Kviečiame jus susirinkti į šią vietą, 
kurioje jau keturis dešimtmečius gy
vuoja mūsų bendruomenės siela. Mū
sų istorinės praeities paroda - senos 
nuotraukos, istoriniai dokumentai ir 
filmai - džiugins jūsų širdis, su meile 
menančias praeitį. Kai perskaitysite šį 
kreipimąsi, apgalvokite, kokią jūs 
norėtumėte matyti šią dieną, kad ji iš
liktų jūsų atmintyje, ir parašykite man 
Lietuvių namų adresu savo siūlymus. 
Galbūs jūs turite senų Sodybos nuo
traukų - namo, vietovės, kur pirmą 
kartą susirinkote draugėn.

Paskambinkite savo draugams da
bar! Padrąsinkite juos ateiti, pasiūly
kite jiems vykti kartu. Nottinghamas 
jau suorganizavo ekskursiją autobusu! 
Visų skyrių nariai turėtų būti skatina
mi dalyvauti ir pasekti Nottinghamo 
pavyzdžiu - atvykti autobusais visi 
drauge.

Mes paskelbsime "Europos lietu-
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Sveikinimai redakcijai
Mieli kolegos,
Vatikano radijo lietuviškosios 

programos darbuotojai nuoširdžiai 
sveikina Jus Velykų proga, linkėda
mi džiaugsmingo ir giedro Kristaus 
prisikėlimo šventės išgyvenimo.

Daugelis sako:
"Kas padarys mus laimingus?" -
Žerki ant mūsų, Tu, Viešpatie, 
savo veido palaimingąją šviesą! 
(Ps 4, 6-7)

Roma, 1994
ELR: redakcija gavo taip pat kai 

kurių skaitytojų sveikinimų. Dėko
jame visiems už gerus žodžius. Vi
sus sveikiname šv, Velykų proga.
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Keliais sakiniais
O R. Rajeckas jau Londone. Ten ne
paprastasis Ir įgaliotasis Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėje Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos kara
lystėje išvyko kovo 30 dieną, trečia
dienį. Šeštadienį arba tuojau po šv. 
Velykų į Britanijos sostinę išvyks ir 
Alvydas Medalinskas, jis dirbs 
ambasadoje politikos patarėju. Re
dakcijai žinoma, kad patarėja eko
nomikai paskirta Nijolė Žambaitė, 
dirbusi ligi šiol Tarptautinio valiu
tos fondo atstove Lietuvoje. Tačiau 
ji dar kurį laiką padirbės Užsienio 
reikalų ministerijoje.
□ Toliau nagrinėjama R. Visoka
vičiaus byla. Buvęs Lietuvos banko 
valdytojas kaltinamas piktnaudžia
vęs tarnybine padėtimi ir padaręs 
didelę žalą valstybei. Kovo 30 d. 
Vilniaus miesto antrasis apylinkės 
teismas tęsė bylos nagrinėjimą. 
Kaltinamąją išvadą teisėjas skaitė 
beveik dvi valandas.
O L. Linkevičius atsistatydino iš 
Seimo nacionalinio saugumo komi
teto. Apie tai jis pranešė pareiškime 
Seimo pirmininkui Č. Juršėnui ir 
LDDP frakcijos seniūnui J. Karo
sui. BNS korespondentui L. Linke
vičius pasakė, kad daugeliu atvejų 
nesutinka su Nacionalinio saugumo 
komiteto darbo praktika ir suprati
mu apie komiteto funkcijas. Jis pa
geidauja grįžti į Seimo užsienio 
reikalų komitetą.

’’Lietuvos aidas“ kovo 29 d. ra
šo, jog ’’Geležinio vilko“ batalionų 
vadai pareiškė, kad nepasitiki Sei
mo nacionalinio saugumo komitetu 
bei dviem generalinio štabo pulki
ninkais.
O Kur įsikurs šalies prezidentas? 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
pasiūlė Seimui pritarti rezoliucijai 
’’Dėl Vilniaus pilių istorinio nacio
nalinio parko steigimo“. Jame Vy
riausybei siūloma pateikti Seimui 
tokio parko statuso įstatymo pro
jektą bei konstatuojama, kad ’’atsta
tytosios Žemutinės pilies rūmai yra 
tinkamiausia vieta valstybės vado
vo - Respublikos Prezidento rezi
dencijai“. Rezoliucijai pritarė 53, 
prieš balsavo 10, susilaikė 21 Sei
mo narys.
□ "Seimą“ įšaldo statybas. Aso
ciacijos ’’Seimą“ vadovai Kalining
rade paskelbė, kad nuo tos dienos 
įšaldo butų Rusijos kariškiams 
statybas ir dėl moralinių bei mate
rialinių nuostolių bylinėsis su ’’vi
suomeniniais ir valstybiniais Lietu
vos Respublikos veikėjais“. Reika
laujama nedelsiant paleisti suimtą 
ir Lukiškių tardymo izoliatoriuje 
laikomą asociacijos vadovą V. 
Laurinavičių. Jam prokuratūra jau 
pareiškė kaltinimą dėl neteisėto 
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sprogmenų laikymo (per kratą jo 
namuose rasta 2 kg trotilo).
CJ 50 metų, pašvęstų kunigo pašau
kimui. Kovo 25-ąją pažymėtas jo 
Eminencijos Kauno arkivyskupo 
metropolito, Šventosios Romos 
Bažnyčios kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus kunigiškojo pašven
tinimo penkiasdešimtmetis.

Jo Eminencija kardinolas Vin
centas Sladkevičius.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr. 
O Teatralų įvertinimas. Minint Tarp
tautinę teatro dieną Lietuvoje trečią
kart išrinkti geriausieji metų kūrėjai. 
Šiemet geriausiojo režisieriaus vardas 
atiteko Eimuntui Nekrošiui, geriausia 
aktore paskelbta Dalia Michelevičiūtė, 
geriausias aktorius - Kęstutis Žilin
skas, geriausia muzikinio teatro kūrėja 
- Eglė Špokaitė.
O Įkurta socialistų partija. Ši, pasak 
’’Opozicijos“ savaitraščio, ’’naujoji 
darbo žmonių partija“ gimė Vilniuje 
per kairiųjų sąjungos iniciatyvinės 
grupės sušauktą suvažiavimą. 429 
partijos iniciatoriams atstovauti buvo 
išrinkti 84 delegatai. Atvyko 68. Kaip 
rašo ’’Opozicija“, dalis delegatų nega
lėjo atvykti tik todėl, kad neįstengė 
nusipirkti bilieto į Vilnių... Lietuvos 
socialistų partijos pirmininku išrinktas 
darbininkas V. Visockas (turi aukštąjį 
išsilavinimą), jo pavaduotoju - ’’Opo
zicijos“ savaitraščio vyriausiasis re
daktorius J. Sakalauskas. Priimtos ke
lios rezoliucijos, tarp jų - ’’Lietuvos 
Respublikos piliečių politinės, sociali
nės ir tautinės Santarvės sutartis (pro
jektas)“, kreipimasis į JTO, Socialistų 
Internacionalą, į popiežių Joną Paulių 
II ’’Antikomunizmas - sumaištis ir 
globalinio nestabilumo šaltinis“ ir kt.
□ Vizitas Slovėnijoje. Ten viešėjo 
Lietuvos premjeras A. Šleževičius. 
Liublianoje pasirašyta prekybos su
tartis, taip pat aptartos galimybės ir 
patvirtinti ketinimų protokolai netoli
moje ateityje pasirašyti naujų sutar
čių dėl bendradarbiavimo prekybos, 
transporto, turizmo ir kitose srityse.

SEPTYNIOS ©IENOS
Niekur negali būti saugus 
Tokia išvada peršasi perskaičius 
Arvydo Lekavičiaus straipsnį ”Mirtini 
samdytų žudikų iš Lietuvos šūviai 
Hamburge“, išspausdintą "Lietuvos 
ryte“ 03 29.

Savo namuose Vokietijoje, Ham
burge, buvo nušautas vienas stam
biausių Lietuvos verslininkų ir mūsų 
šalies menininkų mecenatų - trisde
šimt vienerių metų firmos ”P&P Ost- 
West Handels GmbH“ vadovas Gin
taras Pluščiauskas. Manoma, kad jį 
nužudė samdyti žudikai iš Lietuvos.

Nužudymo išvakarėse lietuviškai 
kalbantis vyriškis paskambino G. 
Pluščiauskui į namus. Prisistatė, kad 
yra vieno jo pažįstamo iš Kauno 
draugas, pasiūlė susitikti. Buvo susi
tarta, kad susitiks tą patį vakarą prie 
vieno viešbučio. Nuvažiavęs į susiti
kimo vietą, G. Pluščiauskas skambi
nusio žmogaus nerado. Tuomet jam 
vėl buvo paskambinta į namus. G. 
Pluščiauskas pakvietė skambinusįjį 
tautietį kitą dieną atvykti į svečius.

Kitą dieną į G. Pluščiausko na
mus atvyko dviese. Vienas buvo 
šviesiaplaukis, aukštas gražus vaiki
nas, kitas - juodbruvas. Pastarasis 
įėjęs visaip sukinėdamasis slėpė savo 
veidą. Šeimininkas su žmona pakvie
tė atvykėlius išgerti kavos. Šie dro
viai atsisakinėjo, sakė, kad nepatogu. 
Tuomet G. Pluščiauskas nuėjo atnešti 
svečiams savo vizitinių kortelių, o jo 
žmona užėjo į vonios kambarį. Iš ten 
ji išgirdo kelis duslius šūvius. Atbė
gusi ji pamatė kraujais pasruvusį sa
vo vyrą. Žmonos glėbyje jis pasakė 
kelis žodžius ir mirė.

Straipsnyje pateikiama versija, 
kad G. Pluščiauskui įsiskolinę jo biz
nio partneriai, užuot grąžinę skolą, jį 
nušovė. Velionio palaikai parvežti į 
Lietuvą, čia jis palaidotas.

Kartu su vokiečiais
Apie bendradarbiavimą su Vokietijos 
policija kovoje su nusikalstamumu 
rašoma "Respublikoje“ 03 26 A. 
Kutrevičiaus straipsnyje.

VRM buvo pasirašyta Lietuvos 
VRM ir Meklenburgo-Priešakinės

Mintys balsu

Su kuo eičiau į žvalgybą?
Šiaurės vėtroje vyrai pakirdo - 
Bunda Vytis, galingas, rūstus! 
Mūsų kruviną priesaiką girdi 
Šiaurės uolos ir Šiaurės dangus. 
Šiais savo himno žodžiais kovo 26 

dieną Marijampolės marijonų vienuo
lyno celėje susitikimą pradėjo Norils- 
ko Vyčiai - aktyvūs politinių kalinių 
sukilimo 1953 metais dalyviai. Susiti
kimo vietos pasirinkimą lėmė tai, jog 
tomis dienomis cituotojo himno auto
rius kunigas Česlovas Kavaliauskas 
Marijampolės prokatedroje, aptarnau
jamoje marijonų, vedė velykines reko
lekcijas. Prieš 41 metus, numalšinus 
sukilimą, su šiuo kunigu, kuris žino
mas kaip puikus Šventojo Rašto žino
vas ir vertėjas, tie Vyčiai mirtininkų 
zonoje laukė mirties. Išgelbėjo tik 
Berijos suėmimas.

Tokios patirties sujungtų žmonių 
susitikimą, jo dvasią perteikti žodžiais 
tikriausiai neįmanoma, tad aš apsiri
bosiu tik vienu istoriniu, dabar labai 
aktualiu aspektu. Sukilimo momentu 
Norilsko lageriuose kalėjo žmonės ne 
tik iš įvairiausių Tarybų Sąjungos ir 
kitų Europos šalių, bet buvo ir vokie
čių, prancūzų, japonų. Pasaulėžiūrinių 
ir politinių pažiūrų spektras buvo taip 
pat labai platus. Įdomu tai, kad sukili
mui vadovavusio komiteto pirmininku 
buvo išrinktas trockistas Paulius Fren
kelis, ’’nukritęs“ į lagerį tiesiai iš pačių 
Kremliaus viršūnių. Nulėmė ne tik 
aukštos prabos jo asmeninės žmogiš
kosios savybės, bet ir labai praktinis 
motyvas - geras ’’viršūnių“ psicholo
gijos ir mąstysenos pažinimas, kas bu
vo labai pravartu derybose su valdžia. 
Taigi šitam Frenkeliui, kaip trockistui, 
svajonės apie Lietuvos valstybės atkū
rimą tebuvo ’’smulkiaburžuaziniai 

Pomeranijos žemės VRM bendra dek
laracija. Šį dokumentą pasirašė mi
nistrai R. Vaitekūnas ir R. Geilas, vie
šėjęs Lietuvoje dvi dienas. Kaip pa
sakė ministras R. Geilas, šios Vokie
tijos žemės ir Lietuvos VRM bendra
darbiauti pradėjo dar praėjusiais me
tais Seimo nario A. Račo ir Vokietijos 
ambasadoriaus Lietuvoje R. Krauso 
iniciatyva. Kelias dienas ministrai kal
bėjosi, kaip užkirsti kelią organizuo
tam nusikalstamumui. Ketinama keis
tis Lietuvos ir minėtos Vokietijos že
mės policijos pareigūnų delegaci
jomis. Ministras R. Vaitekūnas primi
nė, kad būtent ši Vokietijos žemė ne
seniai Lietuvos policijai padovanojo 
200 automobilių. Šioje deklaracijoje 
numatoma, kad abi žinybos intensy
vins kovą su tokiais nusikaltimais 
kaip automobilių vagystės ir kontra
banda, nelegalia prekyba ginklais bei 
prekyba radioaktyviomis medžiago
mis. Ministras R. Geilas, paklaustas, 
kaip ketinama spręsti vogtų automo
bilių, atsidūrusių Lietuvoje, problemą, 
pasakė, kad apie tai abi dienas buvo 
kalbamasi su Lietuvos vidaus reikalų 
ministru. R. Vaitekūnas pažadėjo per
duoti Vokietijos pusei visą informaci
ją apie Lietuvoje sulaikytus vogtus iš 
Vokietijos automobilius. Vokietijos 
pareigūnai bandys išsiaiškinti, kaip šie 
automobiliai pateko į Lietuvą. Tačiau 
Vokietijos žinybos vadovas pripažino, 
kad ši problema susijusi su draudimo 
kompanijomis.

Pasikėsinimas į liudininką
"Respublika“ 03 30 išspausdino jau 
tryliktąjį straipsnį žurnalistinio tyrimo 
tema "Kas nužudė Vitą Lingį“?

Pranešama, kad praėjusią savaitę 
šūviai buvo paleisti į vieną asmenį, 
kurio parodymus, nagrinėjant žurna
listo nužudymo bylą, turėtų išklausyti 
Aukščiausiasis Teismas. Tai vienas iš 
liudytojų šioje nužudymo byloje. Sau
gumo sumetimais to žmogaus pa- 
vadės nenorima skelbti. Kaukėtas ne
nustatytos asmenybės vyriškis paleido 
kelias kulkas į liudytojo automobilį, jį 
suvarpė. Tačiau, laimė, liudininkui 
pačiam per atsitiktinumą mirties 

prietarai“, tačiau tame komitete su juo 
puikiausiai dirbo lietuvių atstovas, 
karštas patriotas, buvęs karininkas 
Vytautas Laugalys, be abejo, nejautęs 
jokių simpatijų Frenkelio išsvajotai 
’’pasaulinei revoliucijai“. Jei vienas iš 
jų būtų reikalavęs sukilimo tikslu 
skelbti Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimą, o kitas - ’’pasaulinę revoliu
ciją“, jie būtų susipykę ir nieko ne
pasiekę.

Reikalavimai jų buvo labai papras
ti: pašalinti nuo kalinių drabužių žmo
gų ypač paniekinančius numerius, 
peržiūrėti kai kurių kategorijų asme
nų, netgi pagal tada galiojusius įstaty
mus laikytų lageryje neteisėtai, bylas. 
Tokių reikalavimų buvo iškelta val
džiai apie dešimt - dabartine kalba tai 
galima vadinti kova už žmogaus tei
ses. Ir tie kuklūs, tačiau iš esmės fun
damentalūs reikalavimai sudrebino iš 
pamatų ir pagaliau sugriovė stalininę 
lagerių sistemą. Beveik po keturias
dešimties metų taip pat ne platūs mos
tai, bet kelis dešimtmečius trukusi ko
va už pagrindines žmogaus teises su
griovė ir visą ’’didžiąją zoną“. Tad 
tikrai nesupranta, ką kalba, tie, kurie 
teigia, kad disidentai nebuvę tikri ko
votojai už Lietuvos laisvę, nes jie kar
tu su Sacharovu, Kovoliovu ir kitais 
rusų disidentais kovojo ne už tautos, 
bet už žmogaus teises. Jie nesuvokia, 
jog tikrasis tautos, ypač mažos, teisių 
šaltinis ir pamatas yra esminės žmo
gaus teisės. Kas visa tai ’’apverčia“, at
siduria vienoj kompanijoj su Žirinovs- 
kiu, kuris tam tikra prasme Rusijoje 
pakeitė Sacharovą. Pirmasis buvo 
didžiausias žmogaus, o antrasis - di
džiausias tautos teisių gynėjas. Dide
lės Rusijos, pasak Žirinovskio, didelės 

pavyko išvengti. Dėl šio įvykio nei į 
prokuratūrą, nei į policiją nukentėjęs 
oficialiai nesikreipė. Jis bijo ’briga
dos“ (nusikaltėlių grupuotės - ELR) 
vyrų ir šiuo metu, kai kurių šaltinių 
teigimu, slapstosi. Gali atsitikti ir taip, 
kad tas asmuo liudyti prieš ’’brigadą“ 
į teismo posėdžių salę neatvyks.

Ši baudžiamoji byla, kaip žurna
listui sakė Vilniaus miesto orga
nizuotų skyriaus vyr. prokuroras A. 
Klimavičius, į Aukščiausiąjį Teismą 
gali iškeliauti per artimiausius du 
mėnesius.

Seni laikai grįžta?..
"Lietuvos aidas“ 03 26 paskelbė opo
zicijos vadovo Vytauto Landsbergio 
straipsnį "Žemę vėl atima“, kuriame 
kritikuojama LDDP žemės grąžinimo 
politika.

’’Žemės įstatymas, kuris neseniai 
buvo priimtas Seimo salėje tik vienos 
partijos balsais dar kartą nacionali
zuojant sovietų valdžios atimtą že
mę, yra tikras nusikaltimas, - rašo V. 
Landsbergis. - Aš nežinau, kodėl 
vadinamoji LDDP turi taip atkakliai 
tapatinti save su sovietų valdžia ir 
tęsti jos nusikaltimus. Toks, deja, yra 
Šios partijos viršūnės pasirinkimas: 
nesustoti prieš jokius barjerus dėl 
turto ir valdžios.

Dabar žmogui, kuris dvejus ar 
daugiau metų buvo stumdomas vieti
nės LDDP nomenklatūros ir aukštes
niųjų biurokratų, kad tik tas žmogus 
kuo ilgiau neatgautų neteisėtai atimto 
turto, - dabar jam sakoma: ’’matai, įs
tatymo 21 straipsnis nustatė, kad tavo 
žemė - sovietų atimta, o mūsų dar ne
sugrąžinta, - nuo šiol jau yra valsty
bės žemė! Mes, LDDP valdžia, dary
sime su ja, ką norėsim. Pavyzdžiui, 
parduosim ją už bulvių maišą buvu
siam kolūkio pirmininkui, ir viskas 
bus teisėta, atlikta pagal įstatymą ne
priklausomos Lietuvos Respublikos 
vardu“.

Straipsnyje V. Landsbergis krei
piasi į Prezidentą, prašydamas jokiu 
būdu nepasirašyti šito įstatymo da
bartinės redakcijos, nes jo nuomone, 
būtina sugrąžinti jį esminiam taisy
mui. Tai, kas yra daroma, ’’yra ne tik 
nedora, bet ir labai pavojinga“ - 
teigia V. Landsbergis.

V. Dimas

ir teisės, mažos Estijos teisėms visiš
kai pakanka Talino, gi didesnei Lie
tuvai prie Kauno jis dar prideda ir 
Panevėžį...

Pabaigai citata iš paskutinio ilgo A. 
Terlecko laiško: ’’Žilinską ir Stungurj 
(buvę politiniai kaliniai, teisti kartu su 
A. Terlecku - ELR) visada pasiimčiau 
į žvalgybą, bet balsuočiau prieš, jiems 
pasiūlius save kandidatais į Steigia
mąjį Seimą...“. Toliau jis nusiskun
džia, kad ’’sunku būti draugų teisėju“. 
Turiu pasakyti, jog būčiau be galo lai
mingas, turėdamas tokį teisėją. Ne tik 
aš, bet ir kiekvienas. Juk kas tai yra 
“pasiimti į žvalgybą“? Tai patikėti 
draugui savo gyvybę. Palyginti su uni
kalia, nepakartojama, vienintele visoje 
Visatoje Antano Terlecko gyvybe, 
aibės Seimo kėdžių yra mažiausio dė
mesio nevertos, pavėjui paleistinos 
dulkės. Pagrindinis mūsų klaidų šalti
nis, didžioji mūsų visuomeninė nuo
dėmė yra kėdžių iškėlimas aukščiau 
žmogaus - stabmeldystė savo primi
tyviausiame fetišizmo pavidale. Šitoje 
purvo jūroje cituotieji Terlecko žo
džiai iškyla kaip švyturys, rodantis ke
lią į švarius vandenis. Visai rimtai tad 
siūlyčiau įrašyti juos tikro aukso rai
dėmis lietuviško granito plokštėje ir 
įmūryti virš įėjimo į Parlamentą. Te- 
ugdo tie žodžiai kasdien parlamentaru 
teisingą vertybių skalę ir principin
gumą.

Pradžioje rašiau, jog neturiu žodžių 
Norilsko Vyčių susitikimo aplinkai 
apibūdinti. Dabar jau bent apytikriai 
galiu - tie kitais atžvilgiais gan skirtin
gi žmonės šiandien, kaip ir prieš 41- 
rius metus, imtų vienas kitą į žvalgy
bą.

Jonas Algirdas Ambraziejus
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Atkurta šv. Kazimiero draugija

Senieji Vilniaus miesto ir apylinkių 
Žmonės visada su ypatinga pagarba 
taria Prano Žižmaro vardą. Jis ypač 
brangus jo buvusiems mokiniams. 
Sostinės Fabijoniškių gatvės 36-ajame 
name gyvena Vanda ir Leonas Kark
lėnai, žinomi Lietuvos rytų švietėjai, 
pedagogai. Leonas gimęs ir augęs Be- 
nekonyse (dabar Baltarusijoje), visą 
gyvenimą kovojęs už lietuvybę savo 
krašte. Jis ir yra buvęs vienas iš 
Prano Žižmaro mokinių.

Aplankiau jį. L Kurklėnas mielai 
sutiko papasakoti savo prisiminimus 
apie mokytoją, kuriuos ir surašiau.

- Mums, buvusios lenkų okupuotos 
dalies lietuviams, Pranas Žižmaras 
buvo kaip šviesulys košmariškame ir 
žiauriame okupantų lageryje. Atleis
kite, jaudinuosi, bet vargu ar kuri tauta 
patyrė tiek neteisybių, kiek patyrėme 
lietuviai, likę už valstybinės Lietuvos 
sienos. Mes priešinomės prispaudėjui 
įvairiais būdais. Mūsų fizinio lavini
mo mokytojas Pranas Žižmaras mums 
sakydavo: ’’Okupantai žiaurūs ir klas
tingi, bet mes būkime išdidūs“. Visada 
tvarkingas ir reiklus, pasitempęs, 
negeriantis, nerūkantis mums, berniu
kams, jis buvo tikrojo vyriškumo sim
bolis.

Kas gi buvo P. Žižmaras? Gimė 
Rusijoje 1907 metais, o 1921 metais 
jau buvo Vilniuje. Mokėsi mokytojų 
seminarijoje, o vėliau Vytauto Di
džiojo gimnazijoje. Ją baigęs, stojo į 
teisę, bet kažkodėl nepatiko spe
cialybė ir metė studijas. Išvyko į Var
šuvą, ten įstojo į Centrinį fizinio lavi
nimo institutą, o jį baigęs grįžo į 
Vilnių ir dirbo Lietuvių gimnazijoje.

Praną Žižmarą pirmą kartą pama
čiau Vytauto Didžiojo gimnazijos li
cėjuje, kuriame mokiausi. Jis man 
dėstė kūno kultūrą. Kokios prasmin
gos buvojo pamokos, kaip jis gerbda
vo kiekvieną mokinį, rasdavo jam 
padrąsinantį, įkvepiantį žodį! Nesvar
bu, kad neturi sportininko duomenų - 
nebūk sustingęs, judėk, treniruokis. 
Kūno kultūrą derink su dvasios kul- 
ūra. Lietuva, Dievas, Siela - šie žo
džiai ypatingai skambėjo jo lūpose, 
teikė mums dvasinės stiprybės oku
puotame Vilniuje, kur tave kiekvieną 
dieną galėjo pažeminti ’’mėlynkrau- 
jis“ okupantas.

1926 metais Vilniuje P. Žižmaras 
įsteigė pirmąją lietuvių skautų Gedi
mino draugiją, kuriai ir vadovavo.

Mūsų mokytoją išgarsino du įvy
kiai, kuriuos turėtų žinoti dabartinis 
jaunimas. Vienas jų - 1928 metais. 
Vasario 16-osios šaltą rytą Gedimino 
kalno papėdėje susirinko daugybė vil
niečių - lietuvių, lenkų, gudų, ukrai
niečių, žydų. Įvairiomis kalbomis šne
kučiavosi žmonės, žvelgdami į pilies 
bokšte plevėsuojančią Lietuvos Tri
spalvę. Sunku apsakyti, ką jautė aną 
rytą ta minia žmonių. Įstrigo į atmintį 
šalia manęs stovėjusio lenko žodžiai 
sūnui: ’’Nusiimk kepurę, sūnau, tai

Pranas Žižmaras (kairėje) su savo auklėtiniais 
1938-1939 mokslo metais.

Nuotrauka iš Karklėnų albumo.

Aktoriaus Laimono Noreikos 
skaitomas poeto Marcelijaus Mar
tinaičio eilėraštis apie medį, kuris 
nori būti tilto dalimi, tapo naujo len
kų kino režisieriaus Valdemaro lan
dos dokumentinio filmo ’’Žmogus 
su lagaminu“ leitmotyvu. Šį filmą

Dvikova
Sakmė apie Praną Žižmarą

Vanda ir Leonas Karklėnai.

šventa vėliava! Lenkai kalti, kad mes 
užėmėme lietuvių sostinę“.

Nemažai žmonių verkė. Sunku bu
vo stabdyti ašaras - džiaugsmo ir 
skausmo. Žydai, ukrainiečiai, gudai 
sveikino lietuvius, spaudė jiems ran
kas, kartojo žodį ’’Lietuva!“ Tai buvo 
nuostabus pasveikinimas su Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmečiu.

Okupantai greitai nutraukė vėliavą, 
ieškojo, kas ją iškėlė. Nerado. Tik 
daug vėliau išaiškėjo: tai padarė Pra
nas Žižmaras, Stasys Sabalis, Jonas 
Zabrockis.

1938 metai Vilniaus miesto ir 
krašto žmonėms atnešė daug skaus
mo. Lenkijai pateikus ultimatumą 
Lietuvos vyriausybei, suįžūlėjo lenkų 
nacionalistai Vilniuje. Kovo 17 dieną 
jie surengė šlykščią antilietuvišką 
sueigą. Mitinge oratoriai niekino lietu
vius, jiems grasino. O vienas karingas 
lenkų armijos atsargos karininkas 
endekas studentas Chom-Homskis 
savo kalboje lietuvius pavadino išsigi
mėlių gentimi.

Visa tai girdėjo Pranas Žižmaras. 
Sunku įsivaizduoti, ką jis tuo metu 
išgyveno. Kovo 20 d. Chom-Homskis 
atsitiktinai vienoje kavinėje susidūrė 
su Pranu Žižmaru. Susirinkę buvo 
daug žmonių. P. Žižmaras skėlė an
tausį Chom-Homskiui iš kairės ir 
dešinės, garsiai, kad visi girdėtų, tar
damas: ’’Čia tau nuo lietuvių išsigi
mėlių genties“. P. Žižmaras įteikė sa
vo aukai vizitinę kortelę ir paaiškino: 
’’Neleisiu savo tautos įžeidinėti taip, 
kaip ponas studentas įžeidė mitinge“.

Kavinėje įsivyravo tyla. Visi žiū
rėjo į išdidžiai stovintį nedidelio ūgio 
liekną jauną vyrą, kviečiantį prieši
ninką į dvikovą. Žinia žaibo greitumu 
apskriejo visą lenkų okupuotosios 
Lietuvos dalį. Visi jaudinosi, komen
tavo šį faktą. Gudai, ukrainiečiai, žy
dai mus ramino: ’’Žižmaras laimės! 
Tikrai laimės!“ Mus neramino bloga 
nuojauta, nes priešininkai labai jau 

skyrėsi: smul
kus, nedidelis 
Pranas turės 
kautis su atsar
gos karininku, 
patyrusiu fech
tuotoju. Ar įma
noma laimėti? O 
pralaimėjimo at
veju...

Tačiau Pra
nas Žižmaras, 
gyvenime pasi
žymėjęs stropu
mu, rūpestingai 
ruošėsi. Nutarta 
kautis špagomis. 
Žižmarui padėjo 

Filmo apie Stasį Eidrigevičių premjera
apie Varšuvoje gyvenantį žymų 
lietuvių dailininką Stasį Eidrigevičių 
parodė Lenkijos televizijos antroji 
programa, pranešė ELTA. Tai lyriš
kas pasakojimas apie dailininko kū
rybinius ieškojimus, jo susitikimus 
su vaikyste ir gimtosiomis vietomis,

Algimanto Brazaičio nuotr. 

lenkų karininkas B. Truškovskij, ėmęs 
treniruoti lietuvį. Ne tik B. Truš
kovskij, bet ir daugelis pažangių vil
niečių lenkų smerkė savo tautiečio 
šlykštų poelgį. P. Žižmaro sekundantu 
buvo gydytojas V. Umbrasas.

Dvikova vyko studentų korpo
racijos ’’Polonia“ salėje. Susirinkę į 
Rudnickio (dabar Literatų) kavinę 
nekantriai laukėme žinios. Svarstė
me, ginčijomės. Ir pagaliau žinia: 
Žižmaras laimėjo 3:0!

Chom-Homski trissyk buvo su
žeistas. Taip pasibaigė paskutinė 
dvikova Lietuvos žemėje, kurią 
anuomet plačiai aprašė laikraščiai.

Lenkų policija nesnaudė: ėmė 
tardyti P. Žižmarą, Chom-Homskį ir 
kitus, užvedė net baudžiamąją bylą, 
nes dvikovos buvo draudžiamos. 
Tačiau dvikovos dalyviai neigė šį 
faktą. Taip ji ir liko tik žmonių at
mintyje. Kaip legenda sklido iš lūpų 
į lūpas, teikdama pavergtiems Rytų 
Lietuvos žmonėms viltį, švelninda
ma slopią to meto atmosferą. Dvi
kova simbolizavo ne lenkų ir lietu
vių kovą, bet Gėrio ir Blogio sandū
rą. Laimėjo Gėris!

Koks likimas ištiko drąsųjį vil
nietį? 1940 metų pabaigoje, kai Vil
niuje jam šeimininkavo sovietai, če
kistai areštavo Praną Žižmarą. Jis 
jiems buvo ypač pavojingas. Man 
teko skaityti lenkų istoriko V. Viel- 
kovskio knygoje apie susitikimą su 
P. Žižmaru sovietinėje kameroje: 
”...33 metų lietuvis Pranas Žižma
ras, lietuviško sportinio gyvenimo 
Vilniaus krašte vadovas, mūsų poli
tinis priešas. Garbingas, kilnus, rite
riškas ir geras žmogus. Pamėgau aš 
ji“-

Mirė P. Žižmaras Sibire apie 
1955 metus. Pasakojama, kad Sta
lino gulaguose susitikęs Chom- 
Homskį, net susidraugavę. Kaip be
būtų buvę, Pranas Žižmaras niekada 
nebuvo nacionalistas. Jis - kilnus ri
teris, lietuvių tautos vaikas, nusi
pelnęs atminimo įamžinimo.

******
Tokia sakmė apie Praną Žiž

marą. Gal kas ją papildys? Tautie
tis iš Australijos Bronius Jurge- 
lėnas man davė kunigo dr. Prano 
Dauknio adresą. Gavau iš jo at
sakymą, jog P. Žižmaro abi seserys 
gyveno Melbourne. Genovaitė Se- 
mienė mirė 1988 m., o Elena Žiž- 
maraitė gyvena senelių namuose. 
Anksčiau ji mokytojavo. Gal yra P. 
Žižmaro mokinių, artimųjų? Pa
rašykite.

Bernardas Šaknys

jo talentą, kuris yra lyg tiltas tarp 
lietuvių ir lenkų tautų. Filmas supa
žindina su S. Eidrigevičiaus darbais, 
jo spektaklio ’’Baltasis elnias“ iš
traukomis. Apie dailininką pasakoja 
jo artimieji, mokytojai, savo min
timis dalijasi ir pats dailininkas.

Kovo 27 d. Tverečiuje (Ignalinos 
rajonas) atkurta prieškarinė šv. Kazi
miero draugija, jos tikslas - globoti ir 
auklėti jaunimą. Išrinkta valdyba. 
Pirmininku tapo Arūnas Sekonas, vi
cepirmininku - Vytautas Norkus, 
sekretore - Milda Norkūne, iždininke - 
Rima Skučikienė.

Atkūrimo darbą pradėjo Ignalinos 
kraštiečių draugijos pirmininkas ir 
Tverečiaus parapijos kunigas Stepo
nas Tunaitis. Šv. Kazimiero draugija 
rengia jaunimo vakarus, vaidinimus, 
minės tautines šventes, organizuos 
ekskursijas ir pan;

Adomas Lapenas
******
”EL“ taip pat gavo Ignalinos 

kraštiečių draugijos pirmininko A. 
Lapėno kreipimąsi į visus Lietuvos ir 
užsienio patriotus ’’padėti Vilniaus 
krašto lietuvybės atlaikymui nuo sve
timų spaudimo ir nutautinimo“. Ra
šoma, kad draugijos nariai važinėja po 
miestelius, bažnytkaimius, aiškina

Ruošiamas vizitas į Baltarusiją
Spaudoje buvo paskelbtas BNS 

pranešimas, jog Lietuvos laikinasis 
reikalų patikėtinis Baltarusijoje Alfon
sas Augulis pranešė, kad netrukus į 
Baltarusiją su oficialiu vizitu ketina at
vykti Lietuvos Prezidentas A. Bra
zauskas. A. Augulis sakė, kad ruošia
mo vizito reikalus jis aptarė susitikęs 
su Baltarusijos aukščiausiosios tarybos 
pirmininko pavaduotoju Viačeslavu 
Kuznecovu ir Baltarusijos parlamento 
užsienio reikalų komisijos pirmininku 
Ivanu Tereška. Pasak Lietuvos diplo
mato, iki vizito numatoma paruošti 
susitarimus dėl gerų kaimyninių santy
kių, sienos delimitavimo, laisvos 
prekybos, geležinkelio pervežimų.

Reikalinga parama išleisti įdomiai knygai
Lietuvoje jau parengta spaudai 

Rimvydo Butauto knyga ’’Mūsų 
šaknys“. Tai didelės apimties (250 
psl. su 110 fotonuotraukų) geneolo- 
ginės istorinės reikšmės leidinys. 
Istoriniai ir šeimų būties įvykiai 
apima bemaž 250 metų laikotarpį. 
Knygoje suminėta apie 120-ties 
šeimų narių, gyvenusių Suvalkijos 
(Sūdavijos) trijose apskrityse - 
Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių 
(taip pat Suvalkų bei Augustavo 
gubernijose) - gyvenimai, veikla, 
kova už lietuvybę, Tėvynės laisvę.

Nemaža knygoje paminėtų žmo
nių vaikų ir vaikaičių dabar gyvena 
JAV, Kanadoje ir kitose užsienio 
valstybėse.

Leidinys gerai įvertintas šios sri
ties žinovų. Knygos medžiaga gerai 
ir pilnai techniškai paruošta spau
dai.

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

TREJOS DEVYNERIOS
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

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

žmonėms apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, steigia teisingumo, sąžiningu
mo tarybas, kurios aiškina visas dabar 
daromas neteisybes, savo lėšomis 
kaimui užprenumeruoja laikraščius 
’’Apžvalga“, ’’Valstiečių laikraštis“, 
’’Voruta“, taip pat surenka minėtus 
senus laikraščius ir važinėdami 
išdalina.

Ignalinos kraštiečių draugijos at
stovai kartu su Švenčionių klubo na
riais lanko partizanų ir visų žuvusių už 
Lietuvos nepriklausomybę kapus, 
susitikinėja su vietos žmonėmis, pa
dainuoja tremtinių ir tautinių dainų. 
’’Mūsų draugijai savo lėšomis per 
sunku visiems užprenumeruoti laik
raščius ir organizuoti keliones, todėl 
prašome visus patriotus mus paremti 
pinigais arba transportu, kad būtų 
stiprinama lietuvybė Vilniaus krašte. 
Mūsų einamoji sąskaita: Lietuvos 
taupomasis bankas, Žalgirio skyrius 
Nr. 8289, sąskaitos Nr. E-2442“, - 
rašo A. Lapenas.

Lietuvos prezidento referentas 
užsienio politikos klausimais Dainius 
Trinkūnas pasakė, kad kol kas apie 
Prezidento vizitą kalbama labai ne
konkrečiai. Pasak jo, Prezidento vizi
tas į Baltarusijų galimas, tačiau tik ne 
artimiausiu metu, nes jam būtinas 
konkretus tikslas. Vizito paskata, kaip 
mano D. Trinkūnas, galėtų tapti pasi
rašymui parengta tarpvalstybinė Lie
tuvos ir Baltarusijos sutartis.

A. Augulis BNS korespondentui 
taip pat pasakė, jog susitikimuose 
Baltarusijos parlamente jis aptarė gali
mybes stiprinti Baltarusijos aukščiau
siosios tarybos ir Lietuvos Seimo 
ryšius.

Kreipiuosi į visus, kilusius iš 
Suvalkijos (Sūdavijos), prašydamas 
materialiai paremti šios knygos lei
dimą. Kviečiu atsiliepti komercines 
firmas bei organizacijas. Padėjusie
ji pinigais bus įrašyti į rėmėjų - lei
dėjų sąrašą ir gaus po knygą su 
autoriniu įrašu.

Išsamiau apie knygos turinį gali 
paaiškinti autorius (adresas: a/d 
2819, Vilnius 2000, Lietuva).

Labai laukiu visų paramos. Pini
gines perlaidas siųsti: valiutinė 
sąskaita - komercinis bankas ’’Vil
niaus bankas“, kodas 260101777, 
sąskaita Nr. 07074683, litus - 
Vilnius, taupomasis bankas 
8289/04, sąskaita Nr. 18075-0.

Būsiu dėkingas visiems atsilie
pusiems.

Su pagarba
Autorius
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Viekšnių vardas pasaulinio garso firmos 
pavadinime

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
veikia firma ’’Vishay“ pavadinimu. 
Praėjusių metų pavalgoje gavau ne
mažą bukletą iš JAV, kurį atsiuntė 
Onutė Money (Šiaulytė). Buvusi 
akmeniškė man parašė, kad ’’Vishay“ 
esąs Viekšnių miestelio suamerikie- 
tintas pavadinimas. Iš tiesų, su vertė
jais studijuodami tekstą, jau pirmoje 
bukleto pastraipoje radome aiškinimą, 
kad garsios korporacijos pavadinimas 
’’Vishay“ (Višej) kilęs iš gyvenvietės 
Lietuvoje vardo, kuri yra firmos prezi
dento dr. Felikso Zandmano ir tarybos 
prezidento Alfredo Slanerio giminės 
kilmės vieta. Gerai paanalizavus, aiš
ku, kad šis vaidas ne taip jau labai ir 
skiriasi nuo mums įprasto. Lietuviškai 
sakome: Viekšnej. Užsieniečiai mūsų 
dvibalsių nesugeba ištarti, taigi pra
džioje lieka tik ”i“. Iš trijų susiplaku
sių priebalsių iškrenta dvi - ”k“ ir ”n“. 
Nesistebėkime tokiu amerikietišku 
’’nutolimu“ - tai ne panieka mažai tau
tai, o jų kalbos ypatybė. Galingosios 
Vokietijos Miuncheno miestas angliš
kai taip pat skamba nepanašiai: Mu
nich. Ne geresni ir mes - vokietis ar 
lenkas, išgirdęs lietuviškai juos mi
nint, net nepamanys, kad čia apie juos 
kalbama...

Korporacija ’’Vishay Intertech- 
nology“ (toks pilnas jos pavadinimas) 
įkurta dr. F. Zandmano 1962 metais, ji 
tapusi pirmaujančia tarp tokią produk
ciją gaminančių įmonių. Pats dr. F. 
Zandmanas apdovanotas Prancūzijos 
Merit ordinu, Franklino instituto me
daliu už fotoelastinio metodo apkro
voms analizuoti išradimą. Šis išradi
mas, taip pat daugelis kitokių elektro
ninių varžos elementų yra jo užpaten

tuoti. Firmos gaminama įranga apkro
voms analizuoti labai padeda padidinti 
tiltų, pastatų, automobilių, lėktuvų 
saugumą. Be didelio tikslumo elektro
ninių elementų, kuriuos gamina toji 
firma, neapsieinama kompiuteriuose, 
lėktuvų navigacijos prietaisuose, spal
votoje televizijoje, kosminiuose lai
vuose - visur, kur reikalingas ypač 
aukštas patikimumas ir tikslumas. 
Juos nusileidimo sistemoje naudoja ir 
garsusis reaktyvinis lėktuvas ’’Boing 
747“. Čia ’’Vishay“ (ant dalių rašomas 
tik šis žodis) apkrovų analizatoriai 
rodo tiesiogines apkrovas stebimų 
struktūrų paviršiuje. Antai gana sudė
tinga matuoti rato apkrovimus, nes, 
pavyzdžiui, lėktuvo rato apkrovimas 
priklausomai nuo tako dangos gali 
kisti nuo kelių iki kelių tūkstančių 
kartų.

Firma taip pat gamina labai efek
tyvius saugiklius elektroninei pra
monei. Jos saugikliai naudojami pa
čiose sudėtingiausiose schemose. Šie 
savininko vardu patentuoti saugikliai 
savo tikslumu, stabilumu ir greita 
reakcija kol kas neturi lygių. Dėl to jos 
technologija naudojama net gaminant 
optinius prietaisus. ’’Vishay“ mikro- 
matavimo skyrius yra didžiausias pa
saulyje ir gali pasiūlyti net 40 tūks
tančių įvairių tokio tipo matuoklių. Jie 
pasižymi patogumu manipuliuoti. 
Dauguma tokių matuoklių yra stebėti
nai mažų dydžių. Matuoklis deforma
cijai matuoti yra plonesnis už pašto 
ženklą, o kiti mažesni net už segtuko 
galvutę. Reikia tik įsivaizduoti, kokio 
’’dydžio“ yra tokių matuoklių atskiros 
dalys. Šiuo metu firma gamina ir nau
jos kartos prietaisus automobilių bei

lėktuvų saugumui padidinti. Tokie 
prietaisai gaminami ypatingomis sąly
gomis. Darbo vietose drėgmė, temper
atūra ir net švara taip pat kontroliuoja
ma labai tiksliais elektroniniais prie
taisais.

Įdomu, kad firma labai daug dėme
sio skiria naujų inžinierių ruošimui. Ji 
gamina tikslius, bet pigius prietaisus 
universitetų studentų mokymui. Yra 
specialus skyrius, teikiantis paramą 
studentams.

Baigiant reikia pridurti, kad firmos 
vadovai vis prisimeną gražų Viekšnių 
miestelį, labai toleruoja lietuvius. 
’’Vishay“ filialai yra Pensilvanijoje ir 
Mičigane (JAV), Miunchene (Vokie
tija), Paryžiuje (Prancūzija), Tel 
Avive (Izraelis), ir visur ant pastatų 
kabo ir mūsų savimeilę glostysianti 
korporacijos emblema - V-I (Vishay 
Intertechnology), nors, kaip minėjau, 
ant detalių rašomas tik vienas žodis - 
’’Vishay“. Žinant, kad korporacijoje 
labai palankiai vertinami lietuviai, ga
lima tikėtis, kad jų, arba iš Lietuvos 
kilusių žmonių, ten dirba ir daugiau. 
Jei pavyks užmegzti ryšius su šia 
mums įdomia korporacija, galbūt ga
lėsime apie ją ir jos žmones parašyti 
daugiau ir Akmenės rajono ’’Vieny
bės“ laikraščio skaitytojams (jiems ir
gi papasakojau šią istoriją), ir ’’Euro
pos lietuvyje“.

Juozas Elekšis

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 j s ta tymai 
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.

Vokietija

Gimnazijos kuratorijos
susirinkimas

Vasario 16-osios gimnazija išlai
koma kuratorijos, kuriai priklauso 10 
asmenų: 5 Vokietijos lietuvių bend
ruomenės (LB) atstovai, 1 bendro 
Amerikos lietuvių šalpos fondo (Bal- 
fo), lietuvių katalikų ir evangelikų 
sielovados vadovai, Tėvų komiteto 
pirmininkas ir gimnazijos direktorius. 
Kuratorija yra teisme registruota 
organizacija ir pagai statutą bent 
vieną kartą per metus turi posė
džiauti. Toks metinis surinkimas įvy
ko š. m. kovo 19 d. gimnazijoje. Po
sėdyje dalyvavo 7 kuratorijos nariai. 
Posėdžiui pirmininkavo dr. Vilius 
Lėnertas, sekretoriavo dr. Kęstutis 
Ivinskis.

Savo ataskaitiniame pranešime 
valdybos pirmininkas Vingaudas J. 
Damijonaitis pastebėjo, kad valdyba 
praėjusiais metais dirbo darniai, regu
liariai posėdžiavo, jos nariai dažnai te
lefonu palaikė ryšius, nes toli viens 
nuo kito gyveno. Jis apgailestavo, kad 
Europos Sąjunga nutarė bendrabučio 
neberemti. Pranešta, kad gruodžio 6 d. 
su valdžios ir Katalikų vyskupų kon
ferencijos atstovais vyko posėdis. 
Jame atsisveikinta su pareigūnais dr. 
H. Lewandowski ir A. Michael, ilgus 
metus vadovavusiais tam ministerijos 
skyriui, kuris skyrė paramą gimnazi
jai. Susipažinta su nauju referentu 
Schulze, kuris labai domėjosi gimnaz
ijos darbu bei rūpesčiais ir žadėjo kiek 
galėdamas padėti.

Direktorius A. Šmitas painforma
vo, kad gimnazija šiais metais turi 98 
mokinius. Praėjusią mokslo metų pa
baigoje daug mokytojų apleido gim
naziją. P. Koch išėjo į valdišką mo
kyklą. Evangelikų kapelionas kun. Fr. 
Skėrys sunkiai susirgo ir po 38 metų 
darbo gimnazijoj turėjo pasitraukti. 
Beveik 35 metus išdirbęs A. Weigel 
tepasiliko 4 pamokas abiturientams. 
Po pirmo semestro pasitraukė katalikų 
kapelionas kun. Edmundas Putrimas. 
Jo vieton atėjo kun. Gediminas Tamo
šiūnas. Evangelikų tikybos pamokas 
perėmė Hiutenfeldo envangelikų ku
nigas Hans J. Sartorius. Naujai pa
samdyti M. Stemhagen (vokiečių / is

torija), M. Futterer (vokiečių / politi
ka) ir mokytojas Allen (Amerikos 
istorija). Papildomoms vokiečių kal
bos pamokoms mokiniams iš Lietu
vos pirmam pusmečiui buvo pasam
dyta E. Hempel. Iš viso gimnazija turi 
14 mokytojų ir 3 auklėtojų etatus. Pa
sikeitimų buvo ir ūkinio personalo 
sudėtyje.

Mokslo programa praėjusiais 
metais nesikeitė. Abitūrai ruošiasi 9 
abiturientai, o ateinančiais metais jų 
bus dar didesnis skaičius. Y ra choras, 
orkestas, šokių grupė, skudučių ir 
kanklininkų ansamblis, skautų ir atei
tininkų. Gimnazija dalyvaus Dainų 
šventėje Vilniuje.

Valdybos iždininkas Jonas K. 
Valiūnas pranešė, kad gimnazijos 
išlaikymas pernai kainavo 1 milijoną 
638 648,10 markių, o bendrabučio - 
767 909,29. Iš viso gimnazija su ben
drabučiu kainavo 2 milijonus 406 000 
markių, kurių 1 milijoną 468 000 
davė Bona, 210 000 Hesenas, 77 000 
vokiečių vyskupai, o 553 000 surinkta 
iš tėvų ir lietuvių visuomenės. Skolų 
liko 51 000. Reikia dėkoti a. a. Juo
zui Babiliui, kuris dar prieš mirtį 
praėjusiais metais paaukojo gimna
zijai 100 000 dolerių. Be to gimna
zija būtų turėjusi didelių sunkumų. 
Šiais metais, jeigu nesiseks surasti 
papildomų valdiškų šaltinių, reikės 
surinkti 362 000 markių aukų.

Kontrolierių dr. Viliaus Lėnerto ir 
dr. Sauliaus Girniaus siūlymu patvir
tinta 1993 metų apyskaita. Po to pri
imtos 1994 ir 1995 metų sąmatos.

Išklausius Pedagoginės komisijos 
nario dr. J. Norkaičio pranešimą, buvo 
diskutuota mokslo ir auklėjimo klausi
mais.

Posėdžio pabaigoje išrinkti nauji 
kuratorijos organai. Valdybą ateityje 
sudarys pirmininkas V. J. Damijo
naitis, vicepirmininkas J. K. Valiū
nas ir iždininkas A. Šmitas. Kontro
lės komisijon išrinkti dr. V. Lėnertas 
ir dr. K. Ivinskis, o į Pedagoginę ko
misiją - dr. J. Norkaitis ir dr. V. 
Lėnertas.

A.Š.

Minėjimas
Hamburgo lietuviai šiais metais 

Lietuvos Nepriklausomybės dieną 
pažymėjo vasario 26 d. Pirmiausia 
vyko tradicinės lietuvių pamaldos šv. 
Teresės bažnyčioje - šv. Mišias auko
jo kunigas klebonas Bronius Kučiulis, 
pamokslą pasakė evangelikų diakonas 
Ričardas Baliuiis. Vargonais grojo 
Vanda Mozūraitienė. Po šv. Komuni
jos klausėmės Martyno Švėgždos 
smuikavimo.

Apie 18.00 vai., po šv. Mišių, visi 
susirinkome parapijos mokyklos 
salėje, kur vyko šventinis pokylis. Jam 
vadovavo Hamburgo lietuvių draugi
jos pirmininkė Teresė Lipšienė. Lietu
vos ekonomikos padėtį nušvietė gar-

Atsiųsta paminėti
Vokietijos LB valdybos informaci

jos. Nr. 1 (469). 1994 m. kovas.
Rašoma apie Vokietijos lietuvių 

bendruomenės darbuotojų kasmetinį 
suvažiavimą, įvykusį pernai lapkričio 
19-21 dienomis, Romuvos apylinkės 
metinį susirinkimą, kalėdinį susiėjimą 
Hamburge, prelato Antano Bungos 
75-metį ir kitus įvykius. Tarp jų - ir 
pranešimai iš Vasario 16-osios gim
nazijos. Be to, ką esame skelbę ir 
”EL“, rašoma apie direktoriaus A. 
Šmito apdovanojimą. Jam šių metų 
sausio 30 d. šv. Mišių metu buvo 
įteiktas popiežiaus Jono Paulius II me
dalis I’Pro ecclesia et Pontifice“ (”Už 
Bažnyčią ir Popiežių“). Toks apdova
nojimas skiriamas tik rekomenduojant 
vyskupui ir norint pagerbti žmogų, 
kuris pasižymi katalikybe, t. y. išgy
vena ir jungia katalikiškus principus

Punskiečių keliu
Vokietijos televizijos ”VOX“ ka

nalas neseniai parodė, kaip Frankfurte 
kasryt viename pramoniniame rajone 
prie tilto susirenka daugiausia vaikinai 
iš buvusio sovietinio bloko ir laukia 
’’Freier“. Taip vadinamas darbdavys, 
kuris išsirenka vyrukus dienai kitai 
pakasti, pakrauti arba kokiam nors 
kitam apmokam darbui.

Lietuviams, kaip laidoje buvo sa
koma ir rodoma, yra gana geros gali
mybės tokiu būdu gauti darbo. Iš pir-

Hamburge
bingas svečias iš Vilniaus prof. dr. Al
girdas Sausanavičius (Vilniaus univer
siteto paslaugų ekonomikos katedra). 
Įžangą į savo kalbą - trumpą Lietuvos 
istorijos apžvalgą - jis tarė vokiškai. 
Pagrindinį pranešimą ’’Lietuvos eko
nomikos problemos“ profesorius 
skaitė lietuviškai. Sužinojome daug 
įdomių faktų apie Lietuvos ūkį.

Mus sveikino latvių, estų ir ukrai
niečių išeiviai, šventę savo apsilanky
mu pagerbė Lenkijos Respublikos 
konsulo pasiuntinys.

Pobūvio meninę dalį puošė J. S. 
Bacho muzika (atliko Irena Labu- 
tienė), smuikais griežė seserys Petri
kaitės, B. Brazdžionio eiles skaitė 

savo pareigose ir gyvenime - malda ir 
darbas jungiasi kartu. Šv. Mišiose 
dalyvavo ne tik visa gimnazija, bet at
vyko daug lietuvių ir iš apylinkių. 
Prieš įteikdamas popiežiaus medalį, 
kun. E. Putrimas kalbėjo, kad tai yra 
garbingas apdovanojimas, įvertinantis 
ne tik direktoriaus Andriaus Šmito pa
siaukojančią veiklą, bet taip pat ir 
Vasario 16-osios gimnazijos nuveiktą 
darbą išeivijai. Į popietinę kavutę su
sirinko Romuvos apylinkės nariai 
pasveikinti direktoriaus apdovanojimo 
proga. Šventei vadovavo kun. E. Put
rimas ir ją pradėjo pasveikindamas 
šventės kaltininką Andrių Šmitą. 
Eugenija Lucienė sveikino direktorių 
Romuvos LB apylinkės, Moterų klu
bo vardu ir mokinių tėvų komiteto 
vardu. Kalbėjo ir VLB valdybos pir
mininkas Arminas Lipšys.

Paskelbta naudingos informacijos 

mo žvilgsnio niekas nepastebės, kad 
jie ’’juodai“ dirba...

Su ’’nelegaliai“ dirbančiais lietu
viais Vokietijoje jau susidurta prieš 
dešimt ar daugiau metų. Pirmieji buvo 
punskiečiai, kurių reikalai dabar pa
gerėjo. Mat vizų jiems, kaip Lenkijos 
piliečiams, į Vokietiją atvykti nebe
reikia, o leidimais vadinamajam sezo
niniam darbui jie gali pasirūpinti.

Dabar jų ’’išmintais“ keliais seka 
tautiečiai iš Lietuvos ir naudoja jų 

Elena Baliulienė. Vakaro kulminacija 
buvo lietuvių operos solisto Gintaro 
Liaugmino (baritonas) pasirodymas. 
Šis dainininkas šiuo metu dainuoja 
Flensburgo scenoje. G. Liaugminas 
atliko keletą lietuvių liaudies dainų bei 
porą arijų iš G. Verdi operų. Teko 
kalbėtis su Gintaru. Jis man skundėsi, 
kad kalba lietuviškai, angliškai ir 
itališkai, bet vokiečių kol kas sudaro 
didesnių sunkumų. Prof. A. Sausana
vičius gi puikiai moka anglų ir vokie
čių kalbas, tai jis pademonstravo savo 
pranešimu.

Mūsų pokylis baigėsi visuotiniu 
pasilinksminimu. Visi - jauni ir vyres
ni - traukė lietuviškas dainas, veikė 
užkandžių ir gėrimų barai.

Vaidotas Ūkelis 
Vilnius-Hamburgas 

norintiems keliauti į Lietuvą (apie 
lėktuvų skridimo ir traukinių, auto
busų važiavimo laiką, laivus ir kt.).

Taip pat pranešama, kad Vokieti
jos paštas 1993 m. pernumeravo visų 
savo krašto vietovių pavadinimus. 
Vasario 16-osios gimnazijos, Vokieti
jos LB (taigi ir ’’Informacijų“) adresas 
dabar toks: D-68623 Lampertheim. 
Visus laiškus ir spaudą prašoma siųsti 
nauju adresu.

Šiemet numatomi renginiai: ge
gužės 6-8 dienomis - Vokietijos lietu
vių jaunimo suvažiavimas Bonoje 
Annaberge (visas lietuvių jaunimas 
kviečiamas dalyvauti); gegužės 8 
dieną - Motinos dienos minėjimas 
Romuvoje; gegužės 8 d. 14.00 vai. • 
visuotinis Labdaros susirinkimas 
Romuvos pilyje, gimnazijos bib
liotekoje.

ELI

"gudrybes“, kurių reikėjo, kol Lenkijos 
ir Vokietijos biurokratai susitvarkė.

Kada Lietuvos biurokratai susitars 
su vokiečiais, gana sunku pasakyti. 
Bevizinis važiavimas į Vakarų Euro
pą kažin kur’’užkliuvo“, o darbo leidi
mo reikalai "dingo“ tikriausiai biuro
kratų stalčiuose.

Per šį šimtmetį lietuviai išeivijoje 
ne kartą susidūrė su tokiomis proble
momis. Gal ir dabar tai pavyks iš
spręsti darbininkų labui. Juk vasarą i 
Vokietiją atvyks dar daugiau lietuvių 
iš Lietuvos.

Romas Šileris
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Pagalba Lietuvos
mokslininkams

G. Soroso Tarptautinio mokslo fondo Baltijos šalyse koordinatorė A. 
Gardner, fondo Lietuvos komiteto pirmininkas A. Janulaitis, programos 
direktorius R- Banys ir Atviros Lietuvos fondo vykdomasis direktorius V. 
Gruodis iškilmingame susitikime su konkurso nugalėtojais.

P. Lileikio nuotr.

iš Londono | Europą ir į visą pasaulį
Mintys iš Tarptautinės universalizmo draugijos VI simpoziumo

"EL“ gavo pranešimą iš Atviros 
Lietuvos fondo (ALF) apie Tarptau
tinio mokslo fondo (TMF) programas, 
Lietuvos mokslininku dalyvavimą jose, 
rezultatus ir veiklą, įgyvendinant šias 
programas. Apie tai kalbėta spaudos 
konferencijoje, kurioje dalyvavo TMF 
administratorė Niujorke Abbey 
Gardner, TMF Lietuvos komiteto pir
mininkas A. Janulaitis ir komiteto na
riai, ALF vykdomasis direktorius V. 
Gruodis, ALF valdybos nariai, moks
lininkai, Seimo, Vyriausybės, mokslo 
organizacijų atstovai.

George Soroso 1993 įsteigtas 
Tarptautinis mokslo fondas paskelbė 
ir finansuoja 7 dideles programas, 
kuriose gali dalyvauti Baltijos šalių ir 
buvusios SSSR mokslininkai, atlie
kantys fundamentinius gamtos moks
lų tyrimus. Programų tikslas - paremti 
efektyviai dirbančius mokslininkus, 
padėti išlaikyti minėtų šalių mokslinį 
potencialą, skatinti tarptautinį moks
lininkų bendradarbiavimą. Lietuvoje 
sudarytas nacionalinis TMF komite
tas, kurio pirmininkas prof. A. Janu
laitis yra ir tarptautinio TMF vykdo
mojo komiteto narys. TMF skelbiamų 
programų, konkursų, visos kitos veik
ios įgyvendinimui pagal susitarimą su 
Atviros Lietuvos fondu 1993 m. rug
sėjo mėnesį buvo sudaryta atskira 
grupė.

Skubios individualios paramos 
mokslininkams programa buvo pa
skelbta 1993 m. pradžioje. ALF pri
ėmė ir pateikė TMF 250 paraiškų. 
Individualios 500 JAV dol. stipendijos 
skirtos ir jau išmokėtos 200 mok
slininkų iš 24 mokslo institucijų. Pa
grindinis kriterijus, skiriant paramą, 
buvo ne mažiau kaip 3 publikacijos 
per pastaruosius 5 metus TMF nuro
dytuose žurnaluose.

Daugiau kaip 10 Lietuvos moks
lininkų, kurių straipsniai buvo at
spausdinti garsiausiuose tarptautiniuo
se žurnaluose, skirtos papildomos 
1500 dol. sumos darbo grupių nariams 
paskatinti. Paramą gavo ir tos mokslo 
įstaigos, kuriose dirba šie mokslinin
kai. Bendra suma, kurią gavo Lietu
vos mokslininkai pagal individualios 
paramos programą, yra apie 130 tūkst. 
dolerių.

1993 m. vasarą TMF paskelbė di
džiausią pagal finansavimo apimtį 
ilgalaikės paramos mokslo tyrimams 
programą. Mokslininkai, tenkinantys 
atitinkamus reikalavimus, kuriuos 
apibrėžė TMF, galėjo pateikti projek
tus ir konkurso būdu gauti paramą jų 
ar mokslinių grupių atliekamiems fun
damentaliems tyrimams vienerių ar 
dvejų metų laikotarpiui. Projektus 
vertino ir rekomendacijas teikė už
sienio ekspertai.

Atviros Lietuvos fondas informavo 
mokslinę visuomenę apie programą, 
teikė konsultacijas mokslininkams, 
atliko administracinę projektų eksper
tizę. Paraiškų pateikimo pirmasis eta
pas baigėsi 1993 m. rugsėjo 25 d. Iki 
šios datos buvo gauta 120 paraiškų, iš 
jų formalius reikalavimus atitiko 108, 
kurios ir buvo išsiųstos į TMF Va
šingtone tolesniam vertinimui. Pagal 
mokslo šakas pateikti projektai pasi
skirstė taip: fizika - 65, biologija - 25, 

matematika - 11, chemija - 6, mecha
nika - 1. Neseniai TMF vykdomasis 
komitetas patvirtino I etapo rezultatus. 
Dalinis ar pilnas finansavimas skirtas 
27 projektams (25%). Bendra gautos 
paramos suma yra 510 tūkst. dol. Dar 
22 projektų vadovams suteikta gali
mybė patikslinti savo projektus ir pa
teikti juos II programos etapui. Naujų 
paraiškų priėmimas jau baigėsi. II eta
pui buvo pateiktos 22. Paskelbti galu
tinius antrojo etapo rezultatus numa
toma rugsėjo mėnesį. Taigi, jau dabar 
galima pasakyti, kad pagal TMF pro
gramas Lietuvos mokslininkai savo 
tyrimams gavo apie 640 tūkst. dol. 
Reikia manyti, kad ši suma dar pa
didės.

Labai svarbi ir reikšminga yra 
TMF parama mokslo bibliotekoms. 
ALF 1993 m. vasarą surinko bibliote
kų pageidavimus ir kartu su Lietuvos 
TMF komitetu sudarė bendrą paraiš- | 
ką, pagal ją TMF užsakė 1994 m. 
daugiau kaip 100 pagrindinių moksli
nių žurnalų, kurių prenumerata buvo 
nutrūkusi dėl lėšų stokos. Kartu bus 
atsiųstas ir nemažas skaičius 1993 m. 
išleistų žurnalų. Pirmoji jų siunta jau 5 
pasiekė Lietuvą ir išdalinta.

Paramos vykstantiems į mokslo 
konferencijas programos teikiamomis 
galimybėmis jau pasinaudojo apie 50 
Lietuvos mokslininkų. TMF, atsi
žvelgdamas į konferencijų organiza
torių rekomendacijas ir mokslininko 
kvalifikaciją, apmoka visas su kelione 
ir dalyvavimu konferencijoje susiju
sias išlaidas.

Pagal paramos nusipelniusiems 
vyresnio amžiaus mokslininkams 
programą mėnesinė Soroso stipendi
ja 2 metams paskirta prof. A. Min
kevičiui (botanika) ir prof. I. Janic- 
kiui (chemija).

TMF taip pat numato finansuoti 
Lietuvos telekomunikacijų infra
struktūros sukūrimo bei plėtojimą 
programą.

ALF veikia ne tik kaip konsultan
tas ar tarpininkas tarp TMF ir Lietu
vos mokslininkų. ALF pasirinktas 
kaip centras, į kurį bus siunčiamos 
visos Baltijos šalims skirtos žurnalų, 
įrangos ir aparatūros mokslo tyri
mams siuntos, jos toliau bus pa
skirstomos Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bibliotekoms ir mokslininkams. 
Fondas įgaliotas kontroliuoti, kaip 
naudojama gauta parama Lietuvoje, 
kaip vykdomi TMF reikalavimai ir 
mokslininkų įsipareigojimai, surinkti 
ir pateikti TMF finansuojamų darbų 
ataskaitas.

Jau nuo 1991 m. ALF turi ir savą 
paramos mokslo tyrimams programą, 
nepriklausomą nuo TMF. Vien 1993 
m. buvo skirta 78 tūkst. dol. 24 pro
jektų vykdymui. Tai ir konferencijų 
rengimas, monografijų paruošimas ir 
išleidimas, įrangos, medžiagų, būtinų 
sėkmingai mokslinei veiklai, įsigiji
mas. Remiami projektai, skatinantys 
mokslo ir aukštųjų studijų tobulinimą, 
reorganizavimą, tarptautinius ryšius. 
Be to, jau ketvirti metai ALF padeda 
mokslininkams, vykstantiems į mok
slines komandiruotes ir stažuotes 
užsienyje.

ALF žinia spaudai

Kaip jau pranešėme ”EL“ Nr. 13, 
kovo 15-18 dienomis Londone, Lenkų 
kultūros institute (Polish Cultural 
Institute, 34 Portland Place) įvyko 
Tarptautinės universalizmo draugijos 
(The International Society for Uni
versalism - ĮSU) VI simpoziumas apie 
filosofijos, mokslo, verslo, masinės 
informacijos priemonių ir nevyriausy
binių organizacijų vaidmenį sustab- 
dant ekologinę ir ekonominę katas
trofą ("The Role of Philosophy, 
Sciences, Business, Mass Media and 
NGOs in the Prevention of an 
Ecological and Economic Catastro
phe").

Apie Londono simpoziumą pasa
koja Lietuvos Mokslų Akademijos 
akademikas Jokūbas Minkevičius, ĮSU 
valdybos narys, visų tos Draugijos 
renginių dalyvis. (Priminsime, kad 
profesorius J. Minkevičius ĮSU IV 
simpoziume, 1992 metais įvykusiame 
taip pat Londone, laimėjo 2000 do
lerių premiją už pranešimą "Žydų 
religijos ir filosofijos universalistiniai 
aspektai" ("Universalistic.Aspects of 
Jewish Religion and Philosophy").

Pirmiausia apie Draugiją. ĮSU 
buvo įkurta 1989 metais Varšuvos 
universitete ir jos veikla paplito 
netrukus daugelyje pasaulio šalių. 
Atsirado jos kitas centras Montrealyje, 
vadinamas "International Library of 
Universalism". Draugijoje dalyvauja 
filosofai, įvairių sričių mokslininkai, 
pedagogai, medikai, teisininkai, teolo
gai, menininkai. Jos paskirtis - telkti iš 
visų kontinentų intelektualinės kultū
ros elitą globalinių procesų tyrimui ir 
jų problemų sprendimui bendražmo- 
giškųjų vertybių bei humanizmo pa
grindu. Draugija rengia kasmetinius 
mokslinius simpoziumus skirtinguose 
pasaulio miestuose. Ji leidžia tarp
tautinį žurnalą "DIALOGUE and 
HUMANISM. The Universalist Jour
nal“. ĮSU yra globojama UNESCO. Ji 
bendradarbiauja su Romos klubu.

Didžiausias iki šiol įvykęs Draugi
jos renginys - tai I Pasaulinis ĮSU kon
gresas 1993-jų vasarą Varšuvoje, 
sutraukęs apie 500 dalyvių. Juos vie
nijo trys idėjos: dialogas-solidarumas- 
sutarimas (Dialogue-Solidarity-Cove- 
nant). Kongrese dalyvavo 10 Lietuvos 
mokslininkų delegacija, kuriai buvo 
skirta speciali "Sekcja Litewska".

Universalizmas nereiškia kažkokio 
visuotinio pažinimo bei visuotinės 
veiklos, kas yra neįmanoma. Univer
salizmas - tai mokslinis, edukacinis ir 
etinis sąjūdis (movement), kurio para
digma yra "Unitas in variatate", kas 
reiškia, jog pasaulis yra kartu ir vie
ningas, ir įvairus. Universalizmas sie
kia suvokti pasaulio įvairovės vienovę 
ir skaitytis su tuo faktu teoriškai ir 
praktiškai. Todėl ĮSU veikloje daly
vauja įvairiausių profesijų bei spe
cialybių ir konfesinių bei politinių ori
entacijų intelektualai, ir visi jie ’’susi
šneka“, nes jų kalba yra dialogas, tol
erancija, pagarba.

Šiemet Londone įvykusiame sim
poziume dalyvavo filosofai, fizikai, 
ekologai, teologai, inžinieriai, ekono
mistai, politologai, verslininkai iš 
Anglijos, Lenkijos, Olandijos, Ru
munijos, Švedijos, Vengrijos, JAV, 
Kanados, Jordanijos, Šri Lankos (ir 
vienas, iš Lietuvos). Pranešimus skaitė 
trys Britų akademijos (British Acade
my) nariai, anglikonų vyskupas, Bi
shop of Barking, Roger F. Sainsbury, 
Lenkijos senatorius Ryszard Ochwat 
(Ekologijos komiteto pirmininkas), 
įžymus lenkų filosofas-disidentas pro

Specialus ženklai muitinės pareigūnams
Nuo šiol tarnybos metu visi Lie

tuvos pareigūnai, atliekantys muiti
nį tikrinimą, privalo nešioti tarny
binį ženklą, segamą kairėje krūtinės 
pusėje. Ženkle, be muitinės emb
lemos elementų, ryškus šešių skait
menų numeris. Jis sutampa su mui
tinės pareigūno asmeninio spaudo 
numeriu. Pirmieji trys skaitmenys 

fesorius Leszek Kolakowski. Buvo 
perskaitytas pranešimas Jordanijos 
princo Hasano Bin Talalo (kuris yra 
savo šalies aukščiausiosios mokslo ir 
technologijos tarybos vadovas), nega
lėjusio atvykti į Londoną dėl paaštrė
jusios padėties Artimuosiuose Rytuo
se. Simpoziumo dalyviai buvo priimti 
Royal Society, kur buvo kalba apie 
energetiką, jos efektyvumą bei britų 
energetikos politiką. Lenkijos amba
sadoje buvo surengtas priėmimas.

Simpoziumo tema ir programa, 
pranešimai ir diskusijos atspindėjo 
kritinę ekonominę, politinę ir dvasinę 
padėtį pasaulyje; ypač susirūpinta 
grėsminga ekologine situacija. Pačia
me temos pavadinime ekologinės ir 
ekonominės katastrofos pavojai yra 
susieti. Ekonominiai visuomenės por
eikiai, taip pat politiniai valdžios inte
resai diktuoja būtinybę eksploatuoti 
gamtos resursus. Vis didėja žmogiš
kosios veiklos technologijos krūvis 
gamtinei aplinkai, dėl ko sutrinka jos 
natūralus balansas. ’’Medžiagų apy
kaita“ tarp gamtos ir ekonomikos 
darosi abipusiai nepalanki. Vienpusiš
kas žmogaus naudos interesas gamtos 
atžvilgiu pasiekė kritišką tašką ir virto 
priešingu rezultatu. Padėtį įvertinti 
galima tik ’’neutraliu“ universalistiniu 
žvilgsniu bei globaliniu mastu. Pir
miausia turi būti peržiūrėta ’’pažan
gos“ samprata. Tai, kas tradiciškai 
vadinama ’’pažangiu vystymusi“, pa
sirodo besąs ydingas vystymasis. 
Simpoziume buvo platinama knyga 
"Insights into Maldevelopment. Re
considering the Idea of Progress" 
(“Žvilgsnis į ydingą vystymąsi. Pažan
gos idėjos apmąstymas“), kurią pa
rengė 31 ekspertas iš 18 valstybių. Joje 
nagrinėjama pažanga jos prieštarin
gumo bei žalingumo požiūriu. Nuro
doma, jog keičiasi techniškai galingo 
žmogaus charakteristika. Homo sapi
ens et' creator virsta homo rapax, t. y. 
protingas ir kūrybingas žmogus darosi 
godžiu,-gobšiu, plėšriu. Tokio galingo 
žmogaus veiklos rezultatas gali būti 
"genocide-ethnocide-ecocide=omnici- 
de (visiškas susinaikinimas).

Suprantama, jog mokslo ir biznio 
žmonės susirenka ne tik faktų kon
statuoti, bet, svarbiausia, problemas 
formuluoti ir ieškoti jų sprendimo. 
Labai reikšminga, jog susitinka sie
kiantieji pažinimo ir siekiantieji nau
dos. Nors vystymasis nukrypo žalinga 
linkme, bet jis nesustabdomas. Todėl 
viena generalinių simpoziumo tezių - 
”Ne tik stabilumas, bet universalinis 
vystymasis“ ieškant naujų technologi
nių ir ekonominių kelių. O tai ne tiek 
“grynojo“, kiek praktinio proto užda
vinys.

Pirmą kartą žmonijos istorijoje 
iškilo jos ir jos planetos išlikimo (sur
vival) problema. Tai nelengva suvokti 
kasdieniškai masinei “dalykinei“ są
monei, net ir mokslinei, jeigu ji tik 
specializuota, bet neintegruota. Todėl 
simpoziume daug dėmesio buvo skirta 
dramatiškos situacijos suvokimui ne 
tik iš mokslinių, bet juo labiau iš mo
ralinių bei psichologinių, estetinių ir 
religinių pozicijų. Bendrosios pro
gramos rėmuose buvo diskutuojamos 
tokios temos: “Filosofija ir ekologija“, 
“Politinės, religinės ir filosofinės gam
tos vizijos“. Anglijoje yra išleista seri
ja knygų, kuriose dėstomos pasaulinių 
religijų (budizmo, induizmo, judaiz
mo, krikščionybės ir islamo) ekolo
ginės koncepcijos. Beveik visoms 
joms buvo atstovaujama simpoziume. 
Vienas teorinių pranešimų buvo pava

ženkle - muitinės kodas, kiti - parei
gūno tarnybinis numeris, pranešė 
Eltai Muitinės departamento atstovė 
spaudai.

Lietuvos muitinės pareigūno nu
meruotas tarnybinis ženklas įteisin
tas siekiant gerinti muitinę kont
rolę, stiprinti pareigūnų asmeninę 
atsakomybę ir drausmę. 

dintas ’’Kultūros ir natūros sąveika 
kaip universali problema“. Jo pagrin
dinė mintis - visuomenė tiek kultūrin
ga, kiek ji kultūringa gamtos atžvilgiu 
(to pranešimo autorius - J. Minkevi
čius - ELR).

Du posėdžiai buvo skirti prakti
nėms universalizmo orientacijoms. 
Buvo kalbama apie ekologijos ir biz
nio visuotinės etikos ir teisės būti
numą, apie žmogaus elgesio gamti
nėje aplinkoje pasekmes, apie eko- 
vystymąsi kaip šansą išgyventi, apie 
gyvybės išlikimo planetoje sistemą. 
Buvo aptariami “Tautų Tarybos“ ir 
“Pasaulio Vyriausybės“ projektai. 
Atskleidžiant kritinės pasaulio būklės 
priežastis, buvo nurodoma ne tik eko
nomika ir politika, gamyba ir tech
nologija, bet ypač pabrėžiami konflik
tiniai tarptautiniai santykiai, militariz- 
mo židiniai, vargana daugelio “trečio
jo pasaulio“ šalių padėtis, sunkus Rytų 
ir Vakarų integracijos (juo labiau 
“postkomunistinių“ kraštų) kelias. 
Labai pavojingas konfesinis ir nacio
nalinis separatizmas, ypač agresyvus 
nacionalizmas. Dabartiniame dinamiš
kame, komunikabiliame, informaty
viame, vis labiau besiintegruojančia
me pasaulyje, kuriame procesai ir 
problemos vis labiau globalizuojasi, 
atgyvena nemažai senų socialinių 
struktūrų, institucijų ir vertybių. Pa
mažu nunyksta tautinis ribotumas bei 
uždarumas, pasaulis darosi vis atvires
nis, jame dinamiškai plėtojasi tarp
tautinės institucijos. Tautų, rasių, kon
fesijų, klasių konglomeratas evoliu
cionuoja į žmonių giminės planetarinę 
bendruomenę. Tokiame kontekste 
anachronizmu lieka “tautinės vals
tybės“ koncepcija. Tautinė kultūra yra 
aukštesnėje vertybių skalėje negu 
“tautinė politika“.

Simpoziumas baigėsi edukacijos 
problemų svarstymu, pirmiausia sie
kiant kurti Visatos ekologinį įvaizdį. 
Atsižvelgdama į didėjančią globalinio 
mąstymo reikšmę, ĮSU valdyba nu
mato surengti savo antrąjį pasaulinį 
kongresą 1995 metų vasarą Floridoje 
tema “Universalioji edukacija“.

Su Londono simpoziumu sutapo 
Italijos prestižinių akademinių insti
tutų kreipimasis į visus pasaulio parla
mentus ir visas vyriausybes dėl filo
sofijos būklės ir jos vaidmens vi
suomenėje didinimo būtinumo (AN 
APPEAL FOR PHILOSOPHY). Tą 
kreipimąsi palaikė JTO Generalinės 
Asamblėjos pirmininkas, Europos 
Parlamento pirmininkas, pagarsėję 
mokslininkai ir filosofai. Jame sako
ma, jog filosofija kaip gyvybės elek
syras veikė žmonijos kultūros istoriją. 
Deja, dabar ta istorinė atmintis ir 
istoriniai saitai susilpnėjo. Aukščiau
siosios valdžios institucijos turi visok
eriopai paremti filosofijos studijas, 
idant dvasinė kultūra būtų nuolat 
turtinama intelektualinėmis vertybė
mis, kad istorinė sąmonė būtų ugdo
ma humanizmo pagrindais.

Universalizmo simpoziumas Lon
done buvo reikšmingas tarptautinis 
intelektualinis įvykis. Jo aktualios 
idėjos sklinda Europoje ir pasaulyje. 
Tai didelis ĮSU prezidento, Varšuvos 
universiteto filosofijos profesoriaus 
Januszo Kuczynskio nuopelnas. O 
vienintelis to įvykio dalyvis iš Lietu
vos dėkingas Lietuvos Mokslų Aka
demijai ir Britų akademijai už gali
mybę prisidėti prie tų idėjų sklaidos.

Jokūbas Minkevičius 
Londonas- Vilnius
1994 kovas

Todėl Muitinės departamentas 
kreipiasi į Lietuvos gyventojus bei 
jų svečius ir prašo pranešti apie 
konfliktus, kilusius dėl muitinės pa
reigūnų neteisėtų veiksmų ar ne
mandagaus elgesio, nurodant tokių 
pareigūnų tarnybinio ženklo nu
merį.

ELTA
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Kaip minėsime Juozo Ereto 
gimimo 100 metų jubiliejų

Lietuvių katalikų mokslo akademi
ja neseniai Vilniuje surengė profesori
aus Juozo Ereto mirties dešimtųjų 
metinių minėjimą. Jis gimė Šveicari
joje 1896 metų spalio 18 dieną. Susi
pažinęs su Šveicarijoje studijuojan
čiais lietuvaičiais, įsijungė į labai svar
bią veiklą populiarinti Lietuvos - 
nepriklausomybę atkūrusios valstybės 
- vaidą pasaulyje. J. Eretas dirbo Lie
tuvos informacijų biuruose, rašė 
straipsnius žurnalams, vokiečių kalba 
išleido 500 puslapių knygą apie Lie
tuvą, jos garbingą praeitį, o 1919 
metais persikėlė gyventi į Kauną. 
Sujungęs užsienyje veikusius spaudos 
biurus, Juozas Eretas įkūrė Lietuvos 
telegramų agentūrą ELTA, buvo pir
masis jos direktorius, prisidėjo prie 
Blaivybės draugijos atgaivinimo, 
įkūrė jos laikraštį ’’Sargyba“, buvo 
vienas iš Lietuvos gimnastikos ir spor
to federacijų įkūrėjų, organizavo 
Sporto lygą, aktyviai dalyvavo pava
sarininkų veikloje, įsteigė angelaičių 
draugiją ir jų laikraštį ’’Angelas Sar
gas“, Kauno universitete dėstė vokie
čių kalbą, pasaulio literatūrą, žurnalis
tiką ir kitus dalykus. Daug rašė spau
doje, išleido knygų. Padėjo organizuo
ti ir Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos suvažiavimus, buvo visų trijų 
išleistų darbų tomų redaktorius. 1936 
metais išrinktas Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos akademiku.

Atvykęs į Lietuvą 23 metų, J. Ere
tas greitai išmoko lietuvių kalbą, Kau
ne sukūrė lietuvišką šeimą - vedė lie

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

1994 m. balandžio 1 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.9338 Kazachijos tengės 0.2016
Armėnijos dramai 0.0187 Latvijos latai 7.0547
Australijos doleriai 2.8039 100 Lenkijos zlotų 0.0181
Austrijos šilingai 0.3399 Moldovos lėjos 1.0050
100 Baltarusijos rublių 0.0258 Norvegijos kronos 0.5495
Belgijos frankai 0.1160 Olandijos guldenai 2.1277
Čekijos kronos 0.1363 Prancūzijos frankai 0.6999
Danijos kronos 0.6081 100 Rusijos rublių 0.2282
ECU 4.6120 SDR 5.6386
Estijos kronos 0.2982 Singapūro doleriai 2.5494
Ispanijos pesetos 0.0293 Suomijos markės 0.7297
100 Italijos lirų 0.2475 Švedijos kronos 0.5105
Japonijos jenos 0.0390 Šveicarijos frankai 2.8245
JAV doleriai 4.0000 100 Ukrainos karbovancų 0.0108
Kanados doleriai 2.8912 Vengrijos forintai 0.0390
Kirgizijos somai 0.3419 Vokietijos markės 2.3915

Kovo 30 d. uždarame Vyriausybės posėdyje jos nariai, vykdydami
Seimo priimtą Lito patikimumo įstatymą, nusprendė litą susieti su JAV
doleriu ir nustatė kursą - 4 litai už 1 JAV dolerį- Grupė Seimo narių pasirašė
pareiškimą Konstituciniam Teismui dėl minėto įstatymo atitikimo konstitu
cijai. Įstatymas įsigaliojo nuo balandžio 1 dienos.

tuvaitę, susilaukė astuonių vaikų. O ir 
tada, kai bolševikams okupavus Lietu
vą grįžo atgal į Šveicariją, - toliau dar
bavosi savo antrosios, kaip pats saky
davo, Tėvynės labui. Rašė knygas 
apie žymius lietuvių mokslininkus, 
siuntinėjo anketas, ragindamas, kad 
toli nuo Tėvynės atsidūrę žmonės ra
šytų atsiminimus, rūpinosi, kad užsie
nyje būtų atkurta Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos veikla. 1954 me
tais jis išrenkamas Lietuvių rašytojų 
draugijos garbės nariu, 1979 metais - 
Lietuvių katalikų akademijos garbės 
nariu. Juozas Eretas, kaip buvo pasa
kyta minėjime, Lietuvai paskyrė 66 
savo gyvenimo metus ir dar šešias 
dienas... po mirties. Vykdant velionio 
valią, jo karstas buvo uždengtas Ne
priklausomos Lietuvos vėliava. Tai 
buvo 1984 metais, Šveicarijoje. Mes 
privalome pasirūpinti, buvo kalbama 
minėjime, kad kuris nors tautodaili
ninkas išdrožtų koplytstulpį su užrašu 
’’Lietuva dėkinga Šveicarijai už Juozą 
Eretą“, ir kad tas koplytstulpis Juozo 
Ereto šimtmečio proga būtų nuvežas 
ir pastatytas Šveicarijoje. Ten tebegy
vena trys Eretų vaikai - Birutė, Julija 
ir Juozas. Julija pernai buvo atvykusi į 
Vilnių, gavo lietuvišką pasą.

Per Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavimą, kuris šią vasarą 
vyks Kaune, numatoma patvirtinti ir 
Juozo Ereto gimimo 100-ųjų metinių 
minėjimo programą. Kviečiami prisi
dėti visi, kas gali.

ELTA

Po iškilmingo atidarymo - vėlia
vų įnešimo ir trumpos maldos - se
serijos vyriausioji skautininke Stefa 
Gedgaudienė paskelbė Tarybos,su
darytą darbotvarkę, numatančią Esa
mos padėties ir esamų galimybių 
apsvarstymą bei šakų sueigas ir jų 
veiklos gaires.

Lietuvos skautų sąjungos pirmi- 
nkė Koletta Jurskienė turiningame 
pranešime įvertino pastarųjų metų 
skautų vienetų veiklą, apibūdino 
ryškesnius poslinkius kraštuose, 
paragino visur skautų brolijose ir 
seserijose aktyviau spręsti jaunimo 
auklėjimo ir darbo įgūdžių klausi
mus. Buvo išsakyta pastabų kai ku
rių kraštų, ypač kauniečių, atskalū
niškiems polinkiams.

Nesveika valdžios troškulio ten
dencija pakvipo jau prieš porą metų 
Kaune, vėliau persimetė į Vilnių, 
kur buvo surengtas sambūris, netei
sėtai pasivadinęs neeiliniu suvažia
vimu, netgi išrinkta sava taryba, 
svarstyti LSS statuto pakeitimai, etc. 
Vadovaujančiųjų asmenų tarpusavio 
kivirčai nesiliovė nė vasarai artėjant, 
kai reikėjo susiburti jubiliejiniams 
laužams. Atsirado dvi stovyklos: 
Gulbinuose (vilniečių surengta) ir 
Palangoje (kauniečių iniciatyva). 
Nebuvo surasta bendros kalbos nė 
pernai rudenį įvykusioje jubilieji
nėje sueigoje Vilniuje, skirtoje pa
žymėti LSS deimantinį jubiliejų, su
laukusioje atgarsio pasaulio skauti- 
joje ir Lietuvos vyriausybėje.

Tarpusavio nesutarimai, sulapoję 
skautybės valdyboje, negalėjo neat
sišaukti vaikų ir jaunimo polinkiuo
se, visuomeninėje veikloje. Pastebi
mai sumažėjo dėmesys skautybei, 
atsitiktiniai pakeleiviai pradėjo brau
tis į skautų eiles, buvo ir neigiamų 
poelgių.

Atskiri skautų vienetai, netgi išti
sos grupuotės, nepanoro būti pa
valdžios LSS tarybai, išrinktai 1992 
m. gegužės 30-31 dienomis įvyku
siame suvažiavime. Tuo jos pažei
dinėjo Lietuvos skautų sąjungos sta
tutą, privalomą visiems LSS na
riams. Asmeniškos pretenzijos pasi
pylė raštais į teismus ir net vyriausy
bines instancijas (!?).

Vyriausybė patarė ir Teisingumo 
ministerijos buvo rekomenduota 
LSS tarybai sušaukti neeilinį LSS 
suvažiavimą. Jis įvyko š. m. kovo 
26 dieną Vilniuje. (Dėl techninių 
priežasčių ne Mokytojų namuose,

Lietuvos skautų sąjungos 
neeilinis suvažiavimas

(Ne aš plaku, verba plaka)

Skautų suvažiavime. Algimanto Žižiūno nuotr.

kaip buvo skelbta, bet priešais esan
čioje S. Nėries vidurinės mokyklos 
patalpose).

Metais susikaupusios aistros 
pradėjo veržtis spontaniškai, toli 
gražu ne visai skautiškai! Atsirado 
netgi gale sėdinčių f’galiorka“), pa
sišovusių koreguoti salės ir oratorių 
nuomonę. Norinčiųjų pasitaškyti 
žodžiais netrūko, veržėsi vis tie pa
tys ir tie patys. Desėtkas oratorių šo
kinėjo kalbėti po keletą kartų, ogi li
kusieji per 200 atstovų nesurado 
progos nė žodelio ištarti.

LSS seserijos vyriausioji skau
tininke Stefa Gedgaudienė taikliai 
pastebėjo, jog suvažiavimas vyksta 
Verbų sekmadienio išvakarėse, tad 
visi gali apsivalyti prieš šv. Vely
kas.

Posėdžiui pirmininkavusi Nerin
ga Čiukšienė - pedagogės patyrimą 
sukaupusi - pabandė iššifruoti ”ga- 
liorkos“ nuoskaudų ir džiūgesio 
priežastis, tačiau toji liko nepavei
kiama.

Kalbėjusieji stengėsi įtikinti su
važiavimą, jog reikia skubiai per
rinkti LSS tarybą, antraip jie aplei- 
sią salę ir niekada nebesusirinksią.

Vilniaus universiteto skautų sen. 
Rolandas Kačinskas pasiūlė suva
žiavimui dalykiškai suformuluotą 
nutarimo projektą. Nutarta jį deta
liai aptarti brolijos ir seserijos su
eigose.

Brolijos sueigai pirmininkavęs 
patyręs skautininkas Albinas Puido
kas sugebėjo suformuluoti vieningą 
nuomonę. Jam pritarė ir akademinio 
skautų sąjūdžio pirmininkas And
rius Milaknis. Buvo nuspręsta pa

siūlyti suvažiavimui sudaryti komi
siją, kuri talkintų LSS tarybai su
šaukti Lietuvos skautų sąjungos su
važiavimą organizaciniams klausi
mams aptarti ir tolimesnei veiklai 
koordinuoti. Po skaudaus apsiplaki- 
mo žodžiais (ne verba!) vyko inten
syvūs rinkimai su replikomis. Komi- 
sijon atrinkti atstovai iš Kauno, 
Klaipėdos ir Vilniaus kraštų. Nebe
liko laiko nė eiliniams veiklos reika
lams, nors čia pat pavasaris, paukš
čiukai ir vandenys, miškai ir laukai 
ilgisi gamtos draugų paramos...

Atslūgus aistroms ir negandoms, 
rankomis susikibę sesės ir broliai, 
labai tyrais jaunatviškais balsais pri
tariant senjorams, skautiškomis 
širdimis vieningai užtraukė ’’Lietuva 
Brangi“. Daina ir rankų šiluma dar
syk apjungė skautų eiles, kurios dar
niai įsilies į 150 šalių 16 milijonų 
pasaulio skautų organizaciją.

Tegul mus visada lydės skautijos 
įkūrėjo R. Badan-Powell'io testa
mento palinkėjimai: ’’Gyvenime 
laimės neatneša nei turtai, nei kar
jera, nei soti, visko pertekusi buitis... 
Būkite optimistai ir stenkitės gyve
nime matyti šviesą, o ne tamsą, 
stenkitės kitiems teigti gėrį, o ne 
blogį. Palikite pasaulį geresnį, negu 
Jūs jį radote.

O kai ateis laikas ir Jums peržen
gti savo gyvenimo slenkstį, galėsite 
jaustis laimingi, kad neleidote tuš
čiai laiko, kad padarėte viską, ką 
buvote sumanę. Visą gyvenimą lai
kykitės skautų įžodžio: ’’BUDĖK!"

Ignas Pikturna
Rašytojas

Lietuva kaskart vis gražesnė ir patrauklesnė

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

Atkelta iš 1 psl.

Kadaise jis svajojo būti operos 
dainininkas, bet tėvams pasirodė 
toks amatas nieko vertas. Teko pak
lusti tėvų valiai, nors įgimtas potrau
kis menui išliko iki šiol. Mūsų ope
ros dainininkams profesorius Ange
lini taip reikšdavo savo susižavėji
mą, kad ne kiekvienas gal ir supras
davo. Kai dainuodavo Irena Milke
vičiūtė, Sigutė Stonytė ar Vladimi
ras Prudnikovas, tai jau negailėdavo 
nei plojimų, nei ’’bravo, bravisimo“ 
visu balsu rėkdamas. Žinoma, būda
mas italas, pastebėdavo mūsų solistų 
klaidų. Su Irena Milkevičiūte net 
kalbėjosi itališkai.

Žavėjo jį ne tik Lietuvos talentai, 
bet ir gamtovaizdis, ypač Trakų 
pilis. Jis nusipirko nemažai dailės 
kūrinių, kuriuos likęs vienas, sako, 
mėgdavo išsirikiuoti ant sofos ar pa
langės ir džiaugdavosi kaip vaikas.

Dveji metai veikia Tarptautinio 
biznio mokykla prie Vilniaus uni
versiteto. Per tą laiką čia perskaityta 
gausybė paskaitų, ne vienas klausy
tojas jau dirba savarankiškai, ne 
vienas savanoris profesorius iš 
Niujorko čia lankėsi ne kartą ir ne 
du. Ar mato jie nors kokių permainų 
mūsų gyvenime? Mato, kad mūsų 
gatvėse, tegu ir nevalytose, daugiau 

brangių automobilių, kad atsiranda 
Vakarų tipo parduotuvių, nors jos 
mums, lietuviams, kartais labiau 
panašios į muziejus, nes ne pagal 
mūsų uždarbius čia prekės, bet vis 
tiek tai yra pažanga. Pagaliau ir 
žmonės dažniau šypsosi, dailiau ir 
madingiau apsirengę, jau nekalbant 
apie tai, kad šį sezoną netrūko karš
to vandens ir bendrabučiuose buvo 
pakankamai šilta.

Pasirodo, jog dabar norinčių 
važiuoti į Lietuvą pagal Tarptautinio 
biznio mokyklos programą yra 
tiesiog besivaržančių eilė. Gal todėl, 
kad sugrįžusieji į Niujorką labai susi
žavėję kalba apie Lietuvą? Gal. O 
tuo tarpu profesorius Paul Popper 
susitinka savo iniciatyva su keliomis 
dešimtimis verslininkų ir mėgina išsi
aiškinti, kas trukdo plėtoti verslą. 
Kalba atvirai, nesivaržydami. Tampa 
aišku, jog Lietuvai reikia ypač gerų 
bankininkų, ekonomistų, vadybos 
žinovų, nes mums kol kas viskas 
nauja ir nesuvokiama kaip senovės 
Egipto papirusai. Vadinasi, darbo už
teks ne vieneriems metams. Svarbu, 
kad gyvas pažinimo jausmas.

Čia verta pridurti, jog Tarptau
tinio biznio mokyklai nuolat talkina 
vertėja Regina Pažėrienė, apie ku
rios likimą taip pat būtų galima ra
šyti atskirai. Ji gimė Birutės ir Kazio 

Žemaičių šeimoje Krasnojarsko 
krašte, kur tėvai buvo ištremti vos 
pora savaičių po vestuvių. Grįžo į 
Lietuvą lietingą ir niūrų 1958 metų 
rudenį kartu su vos vaikščioti pradė
jusiu broliuku, tėvo garbei pavadin
tu irgi Kaziu.

- Anksčiau negalėdavau nė susi
tikti su užsieniečiu, ką jau čia be
kalbėti apie vertėjavimą, - sako Re
gina. - Pagaliau nebuvo kam ir ką 
versti. Tik su Atgimimu daug kas pa
sikeitė. Laimė, mokiausi gerai, gavu
si diplomą likau Universitete labo
rante ir vadinamąja valandininke. 
Mokymo praktikos nemečiau, ilgai
niui gavau ir etatinį darbą. Dabar jau 
tikrai nemažai verčiu. Tai labai įdo
mu. Per mane kiti pažįsta Lietuvą, 
per kitus aš pažįstu pasaulį, kuriame 
niekada nebuvau.

Ir čia aš suprantu, kodėl tie ame
rikiečiai taip žavisi Lietuva if 
varžosi dėl galimybės čionai atvykti- 
Regina juos pavaišina ne tik 
lietuviškais patiekalais, palydi i 
teatrą ar dailės galeriją, bet traukiniu 
kartu nudunda į Kauną, Trakus, 
Druskininkus, parodo svetimšaliams 
tas vietas, kurios mielos ir brangios 
kiekvienam lietuviui. O kai esi 
laukiamas, tai ir į svečius norisi 
važiuoti.

Salomėja ČičiškšM

6



1994 m. balandžio 2 - 8 d. Nr. 14 (2300) EUROPOS LIETUVIS

Atgarsiai

Lietuvių namų Londone problemos
Vėl ateina metinis Didžiosios 

Britanijos lietuvių sąjungos ir Lie
tuvių namų bendrovės atstovų suva
žiavimas, vėl daugumai mūsų - tiek 
DBLS narių, tiek LNB akcininkų kyla 
susirūpinimas dėl tų mūsų dviejų or
ganizacijų ateities. Girdisi įvairių 
gandų, kad dalykai eina vis blogyn. 
Aną dieną p. Pranskūnas, buvęs ne 
vienerius metus DBLS reikalų vedė
jas, rašė labai susirūpinęs, kaip ir dau
guma mūsų, ar sugebės LNB apmo
kėti tokią didelę paskolą (300.000 
svarų) ir palūkanas. Apsvarstęs (gal 
kiek paviršutiniškai) jis siūlo Namus 
Londone parduoti ir Britanijos lietuvių 
centrą perkelti į Sodybą. Čia jau p. 
Pranskūnas kiek susimaišė, nes pa
miršo, kad Sodyba yra toli nuo Londo
no, susisiekimas nepatogus ir bran
gus...

”EL“ Nr. 12 mūsų aktyvus ir dar
bingas visuomenininkas p. S. Kaspa
ras taip pat išsako savo susirūpinimą 
Lietuvių namų ateitimi. Jis randa daug 
dabartinės administracijos ir namų 
sutvarkymo trūkumų. Tačiau jau kele- 
ri metai jis yra Bendrovės direktorius, 
dabar ir Namų pertvarkymo komisijos 
narys, todėl privalo žinoti visas prob
lemas, turėtų mus, akcininkus, atitin
kamai informuoti ir duoti pasiūlymų 
dėl pertvarkymo. Jis prisimena senus 
laikus, bet, deja, neprisimena kad jau 
1970 metais (t. y. prieš beveik 24 me
tus) aš asmeniškai buvau pakviestas 
tuometinės Centro valdybos (kur buvo 
ir p. Juras) surasti tinkamus architek
tus ir paruošti namų modernizavimo 
planą. Tas mano buvo padaryta, pa
kviesti architektai (Peter Wood & 
Partners), kurie apžiūrėję ir patikrinę 
namų būklę pateikė savo projektą,

Stasys Kasparas ir Lietuvių Namai
Š. m. kovo 19 dieną ”EL“ išspaus

dintame S. Kasparo straipsnyje "Rū
pesčiai ir projektai Lietuvių Namuo
se“ rašoma: "Senesniais laikais Lie
tuvių namų valdybos direktoriai save 
laikė vieninteliais, gerai nusimanan
čiais, kaip reikia tvarkyti Lietuvių na
mus Londone, Sodybą ir pačią LNB- 
vę. Jeigu kas viešai bandydavo pasi
sakyti prieš jų vadovavimą, būdavo 
labai nemėgstami, mat išrinktųjų ne
galima mokinti, jiems patarti ar pakri
tikuoti, kokius Lietuvių namus ir So
dybą norima turėti“.

Britanijos lietuviai yra gerai susi
pažinę su Lietuvių Namų Bendrovės 
(LNB) veikla ir jos praeitimi, tad nėra 
reikalo jiems apie tai pasakoti. Bet 
kadangi S. Kasparas ignoravo Lie
tuvių Namų Bendrovės veiklos istori
ją, tuo pačiu Lietuvių namus, kaip 
buvęs LNB direktorių pirmininkas aš 
jaučiu pareigą plačiau tai paaiškinti 
”EL“ skaitytojams Lietuvoje.

Pirmiausia, LNB ūkinė veikla yra 
labai unikali; tai nėra tikrąja žodžio 
prasme vien biznio bendrovė. Ją įstei
gė Didžiosios Britanijos lietuvių są
junga, siekdama, kad Britanijos lietu
viai galėtų įsigyti nekilnojamą turtą, 
Lietuvių namus ir Sodybą, kad turėtų 
savo centrą, kur galėtų puoselėti savo 
socialinę, kultūrinę ir politinę “veiklą, 
ir esant reikalui vietą apsigyventi.

LNB direktorių valdyboje nuo jos 
įsikūrimo dirbo daug skirtingo išsila
vinimo ir kvalifikacijos žmonių. Ne
mažai jų iš Anglijos po 1950 m. išvy
ko nuolatiniam apsigyvenimui į Ame
riką. Nors po to Anglijos lietuviai jau
tė tą spragą, bet vis dėlto buvo dar pa
silikę keletas aukštos kvalifikacijos 
asmenybių. Tai išėję mokslus Lie
tuvoje ar Anglijoje dr. S. Kuzminskas, 
inž. R. Baublys, inž J. Vilčinskas, inž. 
S. Nenortas, inž. A. Vilčinskas, arch. 
K. Tamošiūnas, rašytojai - K. Barė- 
nas, B. Daunoras, poetas Šlaitas, kul
tūrininkas ir žurnalistas VI. Dargis, 
kultūros darbuotoja V. Gasperienė, M. 
Bajorinas - Namų remonto bendrovė, 
Z. Juras - Namų remonto, pirkimo- 
pardavimo ir Baltic Stores bendrovė, 
pramonininkai Rimantas ir Eimutis 
Šovos, ilgametis dirbtuvės direktorius 

kaip modernizuoti namus. Tačiau tas 
projektas dėl pinigų stokos ir nuo
monių skirtumo buvo atmestas ("už
šaldytas“). Tie planai, atrodo, dar yra 
centro valdybos spintose. (Aš irgi 
turiu kopiją). Žinoma, jie 100% netin
ka dabartinių mūsų reikalavimų, bet 
pakeitus ir pritaikius dabarčiai be di
desnių (architekto) išlaidų pertvarky- 
mas-modernizavimas galėtų būti 
įvykdytas. Gal p. Kasparas ir kiti ko
miteto nariai šį mano konkretų pasiū
lymą galėtų pastudijuoti, gal tada ne
reikėtų extra išlaidų, viską pradėti nuo 
nulio?

Kokius Lietuvių namus Londone 
aš norėčiau dabar matyti, jau praėju
siais metais rašiau "Europos lietuvyje“ 
(Nr. 45). Man, turinčiam Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos nario kor
telę Nr. 1, ir, manau, visiems kitiems, 
kurie nuo 1948 metų visokiais būdais 
rėmė ir finansiškai prisidėjo, kad 
DBLS ir LNB įsigytų nekilnojamo 
turto šiame krašte (Namus Londone ir 
Sodybą Botdone), norėtųsi žinoti, ko
kius planus tie, kaip p. Kasparas sako, 
"atėję į valdžią jaunesni žmonės“ yra 
paruošę. Laukiame iš Jūsų pozityvių ir 
daugumai priimtinų pertvarkymų, 
kurie tarnautų ne vien tik mažai grupei 
londoniečių, bet ir visiems šio krašto 
lietuviams bei tiems mūsų tautie
čiams, kurie atvyksta į Londoną iš 
Lietuvos pasisemti Vakarų kultūros ir 
Demokratijos.

O kalbant apie Demokratiją, man 
atrodo, kad dabartiniai mūsų Centro 
organai - tiek DBLS, tiek LNB - per 
paskutinį suvažiavimą bandė nesilai
kyti per daugelį metų nusistovėjusios 
suvažiavimo vadovavimo tvarkos. 
Centro valdybų pirmininkai pasiėmė

J. Alkis bei kulinaras B. Butrimas. 
Visi paminėti praktinių profesijų 
žmonės čia, Anglijoje, dirbo pagal 
specialybę, todėl reikalui esant savo 
profesinį patarnavimą suteikdavo 
Bendrovės valdybai, padarydavo už 
mažą atlyginimą planus.

Šie žmonės ir vairavo DBLS ir 
LNB kultūrinę, politinę bei ekono
minę veiklą beveik 50 metų. Lie
tuvių bendruomenė Anglijoje buvo 
maža ir neturtinga palyginti su Ame
rika ar Kanada. Bet sugebėjo grąžinti 
ilgametę paskolą ir tuo pačiu finan
suoti kultūrinę bei politinę veiklą, 
leisti knygas ir "Europos lietuvį“. Tas 
mūsų savaitraštis išsilaikė iki šių 
dienų ir dar sveikas nukeliavo į 
Lietuvą tik LNB nuolatinės finansi
nės paramos dėka.

Kai dėl kritikos ir baimės kritikuoti 
buvusių valdybų narius, tai aš negaliu 
atsakyti už kitus, bet man asmeniškai 
teko išklausyti nemažai žmonių pa
sisakymų ir patarimų, ir niekuomet 
nepriimdavau tokių žodžių už pikta.

S. Kasparas dar rašo: "Namai nuo 
jų pirkimo prieš 50 metų neturėjo 
jokio kapitalinio remonto, yra baisiai 
apleisti ir nugyventi“. Čia jis smarkiai 
prasilenkė su tiesa. Lietuvių namai 
buvo nupirkti 1952 metais, tai yra 
prieš 42 metus. Ir juose buvo atlikti iš 
dalies du kapitalinio pobūdžio remon
tai. Prieš 10 metų pagal to laiko staty
bos standartus buvo pertvarkyta prieš
gaisrinė apsauga, elektros energijos ir 
šviesos išvedžiojimai, nudažyta iš lau
ko, vandens tiekimo bakai pakeisti 
naujais, uždėtas naujas stogas ant 
abiejų namų, atnaujinti Lanter stogo 
langai. Tas remontas kainavo apie 
90.000 svarų, šių dienų kaina apie 
200.000. Šį projektą įvykdė buvęs 
LNB pirmininkas VI. Dargis.

Prieš 3 metus buvo paruoštas vo
nių ir tualetų kapitalinio pertvarkymo 
planas ir brėžiniai. Planas buvo priim
tas dar senos valdybos, bet įvykdytas 
jau dabartinės valdybos. Šiam projek
tui buvo priimta 32.000 svarų rangovo 
sąmata, bet užbaigus ji jau siekė 
52.000 svarus. Taigi, kaip matom, 
LNB per dešimt metų buvo išleista 
per 250.000 svarų. 

sau suvažiavimų pirmininkavimo pri
vilegiją, lyg mūsų organizacijos būtų 
kokie kolchozai ar sovchozai. Jie 
teisinosi, kad tą leidžia britų bend
rovių įstatymai. Tai absurdas, mūsų 
organizacijos yra visuomeninės, o ne 
biznio, su nusistovėjusiomis demo
kratinėmis tradicijomis. (Suvažiavi
mo atstovai turi atstatyti tradicinę 
DBLS suvažiavimų pirmininkavimo 
teisę ir jie vėl turi būti demokratiškai 
renkami.)

Svarstant Namų modernizavimo 
reikalus, kaip p. Kasparas sako, nerei
kia pamiršti, jog dabartinis namų Ve
dėjas jau yra pensininkas ir gal netru
kus norės išeiti į pelnytą poilsį. Tad 
reikės surasti naują Vedėją, kas, kaip 
iš patyrimo žinome, yra nelengva. 
Geriausiai būtų surasti jauną gabų tau
tietį ir už Namų bendrovės lėšas pa
siųsti į "Hotel Management“ mokyklą 
kokiems vieneriems metams, kur jis 
išmoktų modernių metodų administ
ruoti turtą.

Grįžtant prie LNB problemų, ma
no manymu, reikėtų labai rimtai pa
svarstyti DBLS centrinio skyriaus pa
teiktą suvažiavimui rezoliuciją. Tuo 
reikalu aš jau daug kartų esu kalbėjęs 
ir rašęs. Jeigu norime, kad Lietuvių 
namai tarnautų lietuviškiems reika
lams ir jų modernizavimui ketiname 
išleisti 300.000 svarų (ir gal daugiau), 
mes turime konsoliduoti mūsų nekil
nojamą turtą ir pagaliau pripažinti, 
kad jį tokį išlaikyti vis mažėjančiai 
mūsų bendruomenei nėra įmanoma. 
Atitinkamas sprendimas turi būti grei
tai padarytas ir Sodyba protingai par
duota.

Petras Varkala

Lietuvių bendruomenės Anglijoje 
nariai Lietuvių namuose prabangos 
nereikalavo. Jiems buvo malonu, kad 
turi kur susitikę pabendrauti ir, rei
kalui esant, pernakvoti ar laikinai 
apsigyventi. Prabanga pigiai neat
sieina, o mūsų žmonės daugiausia 
dirbo už mažą atlyginimą. Prabangių 
namų durys daugumai tautiečių būtų 
užvertos.

S. Kasparas rašo: "Dabartinė direk
torių valdyba, matydama tokią padėtį, 
turėdama jaunesnių lietuvių ben
druomenės narių... nebijodama kri
tikos, pamokymų, sudarė Lietuvių 
namų pertvarkymo vienetą, pakvies- 
dama šalia direktorių jaunesnių žmo
nių su atitinkamomis specialybėmis ir 
ateities vizija, ko jaunesniajai lietuvių 
bendruomenei reikia“. Bet kur ta jau
nesnė lietuvių bendruomenė, kurios 
niekur nematyti - pasislėpus reikia ieš
koti su žvake? Juk tik vienas kitas pa
sirodo mūsų subuvimuose ar bažny
čioje, deja, tik vienas jaunimo atstovas 
yra Centro valdyboje. Tai toli gražu 
iki jaunesniosios lietuvių bendruome
nės susidarymo.

Tiesa, Lietuvių namų pertvarky
mo vienete yra jaunų žmonių, "su 
entuziazmu ir atitinkamomis specia
lybėmis“. Entuziazmas gerai! Bet 
gaila, bent aš nematau nė vieno iš tos 
grupės, turinčio reikiamos specia
lybės, kvalifikacijos ir praktikos 
paruošti šiam projektui planą, kuris 
atsispindėtų Britanijos lietuvių porei
kius, pasitarnautų atvykstantiems 
lietuviams iš Lietuvos, ir juos įvyk
dytų.

Atsitiks taip, kad šiai grupei reikės 
kviesti dar kitą grupę specialistų. Bus 
viena "karvė“, bet daug melžėjų - ar 
nepritruks karvė pieno?

S. Kasparas bando sumenkinti 
buvusių LNB valdybų praeityje atlik
tą veiklą ir jau bando apsagstyti dar 
nenusipelnytais "laurų lapais“ dabar
tinę valdybą bei Lietuvių namų per
tvarkymo vienetą. Nors jau praėjo 
pora metų, daug žadėta, bet ne žings
nio į priekį. Ponas "Karbonas mo- 
noksidas“ ir toliau ėda Lietuvių 
namus iš lauko.

Klemensas Tamošiūnas

Dalyvaukime Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese! 

Kainų nuolaidos iki 25%!
Pasirinkite 9, 11 arba 19 dienų programą

"Daug Gimtinių - Tėvynė viena!“ 
Tokiu šūkiu tęsiasi paruošiamieji dar
bai VIII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui (PLIK). Norėdamas užtik
rinti kiek galint gausesnį lietuvių jau
nimo dalyvavimą šiame sąskrydyje, 
PLJK mošos komitetas su džiaugsmu 
praneša, kad Kongreso kainos suma
žintos 25 procentais!

Atsižvelgiant į daugelio Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) 
narių nuomonę, nutarta programos 
dalį Lietuvoje pratęsti atsisakant ke
lionės laivu Baltijos jūra. Deja, nebe
galėsime aplankyti Latvijos ir Estijos, 
tačiau turėsime papildomo laiko ge
riau pažinti Tėvynę ir pabendrauti su 
jos žmonėmis. Sis sprendimas taipogi 
sudarys galimybę Rytų Europos ir 
buvusios Sovietų Sąjungos kraštų 
lietuvių jaunimui gausiau dalyvauti vi
soje Kongreso programoje, suteiks- 
Vakarų kraštų jaunimui geresnę progą 
artimiau susipažinti su šiuo pirmą 
kartą Kongrese dalyvaujančiu jau
nimu.

Kongreso Lietuvoje programa 
(liepos 11-21 dienomis) - tai unikali 
proga jaunimui susipažinti su tikruoju 
Lietuvos gyvenimu. Nebūsime vien 
turistais, o turėsime progą pamatyti 
savo tėvų bei senelių žemę šiandieni
nio Lietuvos jaunimo akimis. Darbo 
būreliuose bendrausime su savo profe
sijos kolegomis arba savo specialybės 
studentais; praleisime dieną Lietuvos 
kaime ir susipažinsime su jo gyvento
jais; įsijungsime į labdaros bei savano
riškos veiklos darbus. Bus progų pasi
linksminti, pažinti Lietuvos kultūrines 
vertybes bei senovės papročius. Pra
leisime "pagonišką vakarą“ Trakuose, 
bus folkloro vakaronė. Prieš išvykda
mi į Londoną turėsime progos pailsėti 
Baltijos pajūryje - Juodkrantėje, ap
mąstyti Lietuvoje įgytas žinias, pasi
ruošti Studijų dienoms bei atsisveikin

Gegužės 29-ąją - Sodybos 40-osios
metinės ir

Atkelta iš 1 psl.

vyje“ pilną renginio programą su 
šokiais, dainomis, pobūviu. Į didžiau
sią Sekminių šventę, kokios dar nėra 
buvę, kviečiame grupes iš Rytų Euro
pos, vietinių bendruomenių ir organi
zacijų.

Bus ir papildomų pramogų - inter
medijų, mugių, parodų, sportinių ren
ginių, asiliukų lenktynės ir dar daug 
įvairenybių. Laikas sutelkti pastangas 
atvykti į Sodybą, į ypatingą mūsų 
bendruomenės šventę. Atvykite su sa
vo sūnumis ir dukterimis, anūkais, 
draugais...

Norintys gauti papildomos infor
macijos dėl apgyvendinimo ir pro
gramos rašykite man. Mes sudarome 
sąrašą vietų, kur jūs galėsite apsigy
venti netoliese, todėl atvykstantiems iš 
toli bus sudarytos sąlygos pernakvoti.

Laiškai redaktoriui
Gerbiamas Redaktoriau, perskaitęs 

"Europos lietuvyje“ p. Pranskūno pa
sisakymą dėl Lietuvių namų Londone 
ir Sodybos (1994 m. kovo 4 d. Nr. 9), 
apie tai pasiteiravau keliolikos 
vidurinėje Anglijoje gyvenančių tau
tiečių nuomonės. Išgirdau, kad jie be
veik šimtu procentų sutinka su p. 
Pranskūno pasiūlymu ir kaip visišką 
nesąmonę atmeta DBLS Londono 
centrinio skyriaus rezoliuciją Sąjun
gos metiniam suvažiavimui: parduoti 
Lietuvių Sodybą - sveiką drūtą su ža
liu žemės sklypu - ir už tuos pinigus 
suremontuoti supuvusius namus Brita
nijos sostinėje (rezoliucija išspaus
dinta ”EL“ kovo 12 d. Nr. 11). Aš no
riu paklausti tų Londono išminčių, kur 
jie, pardavę kokiam nors arabui Sody
bą, padės mūsų Kryžių su Rūpinto
jėliu, globojusius beveik 50 metų mus, 
čia toli nuo Tėvynės gyvenančius - 
Rūpintojėlis galbūt išgirdo mūsų mal

ti su Lietuva jos pasakiškoje gamtoje.
Toliau Londone vyks Studijų die

nos atstovams, įvairios ekskursijos da
lyviams bei turistams (liepos 21-29 
dienomis). Visi kartu susibursime 
Kongreso uždarymo iškilmėms, ku
rios vyks Lietuvių Sodyboje - Head- 
ley Park. Šio Kongreso studijų dieno
mis bus neeilinės, nes sulauksime at
stovų iš Rytų Europos bei buvusios 
Sovietų Sąjungos kraštų ir priimsime 
jų naujai įkurtas jaunimo sąjungas į 
didėjančią PLIS šeimą.

Skubėkite registruotis - Kongrese 
dalyvaujančių skaičius ribotas! Kon
greso dalyvių registracija pratęsta iki 
1994 m. gegužės mėnesio 1 d. Naujos 
kainos: atstovams 1385 JAV doleriai; 
dalyviams ir turistams nuo 525 iki 
1905 JAV dolerių priklausomai nuo 
dalyvavimo kategorijos ir pasirinktos 
programos. Papigintus lėktuvo bilietus 
iš visų PLIS kraštų į Vilnių ir namo iš 
Londono galima įsigyti per PLIK ofi
cialią kelionių agentūrą TRANSEAIR 
(tel. 1-800-666-4901 skambinant iš 
visų JAV miestų, 202-362-6100 iš 
kitų kraštų).

Dėl papildomos informacijos bei 
registracijos anketų skambinkite (per
duokite pranešimus faksu) 703-569- 
5370 arba rašykite: PLJK ruošos 
komitetas, A1 1N; registracijos infor
macija - P. O. Box 2812, Springfield, 
VA 22152-0812, USA.

PLJK ir PLJS yra pelno nesiekian
čios organizacijos.

Stebėkite spaudą - reklamomis, 
straipsniais bei nuotraukomis nuolat 
informuosime apie Kongreso ruošos 
eigą.

PLJK ruošos komiteto žinia spaudai

E LR: VIII PLJK koordinatorė 
Lietuvoje - Rūta Kalvaitytė (Vilnius, 
Seimo III rūmai, 215 kabinetas, telef. 
61-34-41, fax 22-68-96).

festivalis
Lietuvių bendruomenės 

žinių bankas
Mes kuriame žinių banką apie 

lietuvius, gyvenančius Didžiojoje 
Britanijoje. Būtume dėkingi, jei jūs 
peržiūrėtumėte savo adresų knygas 
ir atsiųstumėte mums žinių apie 
žmones, kurių vardus ir adresus jūs 
žinote, kad mes galėtumėme susi
siekti su jais ir nusiųsti pranešimus 
apie Sekminių savaitgalį bei kitus 
įvykius, planuojamus mūsų bend
ruomenei. Padėkite mums palaikyti 
glaudžius ryšius su tautiečiais. Tai 
gyvybiškai svarbu, ir aš skatinu jus 
suteikti kuo daugiau naujesnių vardų 
bei adresų iš jūsų turimų.

Dėkui už pagalbą ir tikiuosi pa
matyti jus per Sekmines.

Povilas Markevičius 
DBLS direktorius

das, kad Lietuva taptų Nepriklauso
ma! Galbūt išmesit juos į Londono na
mų šiukšlių krūvą? Kokie jūs kie
taširdžiai - perkėlus "Europos lietuvį“ 
spausdinti į Lietuvą, mums namai Lon
done nereikalingi. Jūs, londoniškiai, 
turite savo bažnyčią, prie jos - svetainę, 
netoli bažnyčios - gražų klubą. Tik 
susitvarkykit savo šeimyninius ginčus, 
remkit tas institucijas ir jūsų ateitis 
užtikrinta, o Lietuvių Sodybą palikit 
šioje saloje gyvenantiems Anglijos, 
Valijos ir Škotijos lietuviams.

O Lietuvos valdžios ponams aš ga
liu tik tiek pasakyti: jeigu jūs tikit, kad 
mes, buvę fabrikų šlavikai, restoranų 
lėkščių plovėjai, dabar senukai pensi
ninkai, turim susitaupę milijonus svarų 
ir nupirksim rūmus Lietuvos ambasa
dai Londone, tai ar nesate bepročiai?..

Tegul savo nuomonę pareiškia ir 
kiti "Europos lietuvio“ skaitytojai.

Juozas Kandelis
Coventry
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DBLS IR LNB 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių 
Namų Bendrovės akcininkų suvažiavimas įvyks 1994 m. 
balandžio 16-17 dienomis Lietuvių Namuose, Londone.

Suvažiavimo darbotvarkė bus pranešta vėliau.
Kviečiame DBLS skyrius, LNB akcininkus, organizaci

jas ir visuomenę suvažiavime dalyvauti.

Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės 43-asis metinis akcininkų 
susirinkimas (balandžio 16 d. 5 vai. popiet) vyks pagal šią darbot
varkę:

L Patvirtinti protokolą akcininkų susirinkimo, įvykusio 1993 m. 
balandžio 24-25 dienomis.

2. Išklausyti, svarstyti ir priimti Direktorių valdybos ir revizorių 
pranešimus ir metinę apyskaitą už metus, pasibaigusius 1993 m. 
spalio 31d.

3. Išrinkti direktorius - atidedama balandžio 17 d.
4. Patvirtinti bendrovės revizorius Weston Kay & Co.
5. Svarstyti kitus eilinio pobėdžio bendrovės reikalus.
Kandidatus į valdybą galima siūlyti raštu, pridedant kandidato 

sutikimą būti renkamu, ne vėliau kaip 14 dienų prieš akcininkų 
suvažiavimą, arba akcininkų suvažiavimui sutikus, suvažiavimo metu. 
Kandidatai turi turėti bent po vieną akciją.

Akcininkai turi teisę dalyvauti ir balsuoti metiniame susirinkime, 
gali įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir toks įgaliotasis gali būti ir ne 
akcininkas. įgaliotasis asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nuro
dantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir 
jų skaičių.

Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės metinės apyskaitos kopija 
bus pasiųsta kiekvienam akcininkui, pranešusiam savo adresą ir 
pareiškusiam norą apyskaitas gauti.

DBLS ir LNB direktorių valdyba

AUKOS SPAUDAI
J. Kandelis - 2 sv.
J. Ėgli - 10 sv.
V. Lisius - 5 sv.
VI. Lukošiūnas - 20 DM.
K. Bendoraitis - 10 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Gerbiamieji skaitytojai,
jau ketvirtas mėnuo galioja 

naujas ’’Europos lietuvio“ prenu
meratos mokestis. Yra skaitytojų, 
kurie jį sumokėjo jau ir už 1996 
metus. Deja, dalis neatsiliepia į 
mūsų raginimą atsiskaityti už 
šiuos metus, bet jiems ”EL“ siun
čiame. Dar kartą prašome visų 
skaitytojų kiek galima greičiau 
atsiųsti ”EL“ administracijai Lon
done prenumeratos mokestį, nes 
didelės pašto išlaidos privers mus 
nutraukti neapmokėtą siuntimą.

Apgailestaudami pranešame, 
kad kas neatsiskaitys už prenu
meratą, nuo gegužės 15 d. ”EL“ 
nebegaus.

ELR

LIETUVIUI 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

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

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Bradford - balandžio 3 d., 

12.30 vai.
Eccles - balandžio 10 d., 12.15 vai.

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas pastaruoju metu gavo šias 

aukas:
Sporto ir socialinio klubo surengtas 

labdaros vakaras davė 232 svarus 
pelno.

25 svarus paaukojo Rasa Dičpetris, 
gyvenanti Londone, paminėdama 
savo motinos Emilijos Dičpetrienės 
mirties metines, kurios buvo 1994 
metų kovo 14 dieną.

Be to, fondo vadovybė gavo daug 
drabužių iš Winchmore Secondary 
mokyklos, Winchmore Hill, Londone. 
Toje mokykloje aukų vajų pravedė 
anglų ir prancūzų kalbų mokytoja 
Easther Davis.

Fondo vadovybė reiškia padėką 
Sporto ir socialinio klubo sekretorei 
M. Hoye-Kalinauskaitei ir valdybai už 
surengtą labdaros vakarą. Taip pat 
dėkojame visiems aukotojams, kurie 
prisideda savo įvairiomis aukomis.

Aukas siųsti: British-Lithuanian 
Relief Fund For Children to Lithua
nia, 21 The Oval, London E2 9DT.

FUTBOLAS
Kovo 13 dieną Lithuania Victoria 

susitiko su Hag's Head vienuolike 
divizijos rungtynėse ir laimėjo 3:0.

Sporto ir socialinio klubo komanda 
šiais metais nepateko į taurės ir lygos 
čempionato žaidines.

DĖMESIO!

Nuo Verbų sekmadienio, kovo 27-osios, Europoje įvedus de
kretinį vasaros laiką, šiek tiek pasikeitė lietuviškųjų Vatikano radijo 
laidųjransliacijos bangos. Vakaro laidos, transliuojamos 20 vai. 
30 min. Lietuvos laiku, girdimos 41 ir 31 metro bangomis - 7.365 ir 
9.500 kHz dažniais.

Vakaro laidų pakartojimų kitos dienos rytą transliavimo bangos 
nepsikeitė. Vakaro laidų pakartojimai ir toliau transliuojami 6 vai. 
40 min. Lietuvos laiku 49 metrų banga - 5.882 kHz ir 6.185 kHz 
dažniais.

Mišios lietuvių kalba, transliuojamos kiekvieną sekmadienį 10 
vai. 45 min. Lietuvos laiku, girdimos 31 ir 25 metrų bangomis - 
9.500 kHz ir 11.740 kHz dažniais.

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

DBLS CENTRO APYSKAITA 
už metus, pasibaigusius 1993 m. spalio 31 d.

Pirmininkas J. Alkis

Pajamos 1993 1992
L Nario mokestis
2. Parama iš Lietuvių Namų bendrovės,

£118 -

pereinamos sumos ir aukos £4,419 £4,494
3. Už parduotas prekes - -
4. Kitos pajamos ir suma, atkelta iš rezervo £1,024 -

£5,561 £4,494
Išlaidos
1. Parama įvairioms organizacijoms £250 -
2. Kelionių išlaidos £2,221 £728
3. Centro įstaigos išlaikymas £235 £454
4. Socialiniai ir kultūriniai reikalai £1,943 £1,266
5. Revizija £588 £588
6. Prekių pirkimas - -

£5,237 £3,036
Apyvartos perteklius £324 £1,458
Atkelta iš 1992 metų £8,205 £6,747
Keliama į 1994 metus £8,529 £8,205

Kasininkas F. V. O'Brien

BALTU TARYBA 
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Baltų Taryba turėjo savo mėnesinį 
pasitarimą kovo 21 dieną Lietuvių 
Namuose Londone. Jame dalyvavo 
visų trijų tautybių (lietuvių, estų, 
latvių) atstovai.

Galutinai patvirtinta, kad Gedulo ir 
Vilties diena bus minima 1994 metų 
birželio 14 dieną ekumeninėmis pa
maldomis anglikonų bažnyčioje St. 
Martin's-in-the-Field, Trafalgar Squa
re, London. Pradžia 18 vai. 30 min. 
Ekumeninių pamaldų pravedimu 
rūpinasi Rev. Stephen Knowers.

Latvių ir estų chorai kviečia Lon
dono lietuvių chorą dalyvauti. Tary
bos pirmininkas Jaras Alkis prisiėmė 

pareigą tuo reikalu kalbėtis su lietuvių 
choro vedėju J. Černiumi.

Numatyta išsiųsti 200 kvietimų 
britų visuomenės veikėjams.

Estijos ambasadorius pakvietė po 
vieną kiekvienos tautybės atstovą 
bendram pasitarimui savo ambasadoje 
kovo 24 dieną.

Stasys Kasparas

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Kovo 19 d. vietiniai lietuviai su
rengė DBLS Boltono skyriaus metinį 
susirinkimą.

Skyriaus pirmininkas H. Vainei
kis padarė trumpą praeities veiklos 
apžvalgą, nustatė gaires ateities dar-
bams ir paragino visus aktyviai da
lyvauti renginiuose Mančesterio lie
tuvių klube.

Kasininkas H. Silius pateikė išsa
mų pranešimą apie skyriaus kasos 
būklę, pasirodė, kad Boltono lietuvių 
būrelio finansinė padėtis yra visai 
nebloga.

Visiems sutikus skyriaus valdyba 
paliko ta pati ir ateinantiems metams: 
pirmininkas - H. Vaineikis, sekretore - 
S. Keturakienė, kasininkas - H. Silius.

Vakaras pasibaigė labai malonioje 
nuotaikoje - net ir lietuviška daina su
skambėjo vietinių ukrainiečių klube, 
kur vyko susirinkimas.

H. V.

PASAULYJE
Latvijos prezidentas - 

Vatikane
Popiežių Joną Paulių II kovo 17- 

ąją aplankė Latvijos prezidentas Gun
tis Ulmanis. Sveikindamas Preziden
tą, Šv. Tėvas pirmiausiai pažymėjo, 
kad tai pirmasis Latvijos valstybės va
dovo vizitas. Popiežius pasakė, kad 
Šventasis Sostas su ypatingu dėmesiu 
seka Latvijos pradėtą kelią, vedantį j 
pažangą, gerbiančią visas žmogišku
mo apraiškas ir saugančią žmogaus 
orumo reikalavimus. ’’Jūsų krašte rei
kia tvirtinti didele kaina jau pasiektus 
rezultatus; ginti juos nuo pavojų, te
kančių iš neteisingos laisvės sampra
tos, lėkštos sėkmės iliuzijos, lengvo 
pelno pagundų“. Jonas Paulius II pa
stebėjo, kad ’’jei praeityje jūsų kraštas 
buvo bandomas totalitarinio režimo 
užkrautais išmėginimais, tai dabar 
naujų pavojų gali kilti iš plintančios 
konsumistinės ir hedonistiškos mąsty
senos, iš siekimo netikrų vertybių, ku
rios galų gale kenkia tikrai ir integra
liai žmogaus bei visuomenės pažan
gai“.

Ne visi pritaria 
anglikonų bažnyčios 

žingsniui
Pamažu tyla diskusijos, vertinimai 

ir atgarsiai apie neseniai Bristolyje 
įvykusią 32-jų moterų pašventinimo 
kunigais ceremoniją. Daugelis jų pra
dės eiti savo kunigiškas pareigas mo- 
kyklose ir ligoninėse, viena kita - gal 
ir parapijoje. Pirmasis BBC televizijos 
kanalas, tiesiogiai transliavęs tą šven
timų ceremoniją, taip pat ir studijoje 
turėjęs svečių, kurie kartas nuo kaito 
pareikšdavo savo nuomonę apie mo
terų kunigystę, nematė reikalo pa
kviesti tų, kurie nepritartų ar bent su
abejotų šiuo anglikonų bažnyčios 
žingsniu. Ir vis dėlto protesto balsas 
girdėjosi: šalia Bristolio katedros 
esančios anglikonų apaštalų Pilypo ir 
Jokūbo bažnyčios pastorius Malcom 
Widdecombe visą laiką, kol katedroje 
vyko moterų šventimai, skambino 
bažnyčios varpais... Visai kaip per lai
dotuves. Katalikų vyskupo William 
Mitchell nuomone, komplikuosis eku
meniniai santykiai tarp abiejų ben
druomenių tikinčiųjų.

Ar galime tikėtis, kad po kurio lai
ko ir katalikų Bažnyčia pradės šven
tinti moteris kunigais? Į šį žurnalistų 
klausimą Bolonijos arkivyskupas kar
dinolas Giacomo Biffi atsakė aiškiai: 
’’Būtų tas pats, kas aukoti Mišias ir 
vietoj vyno bei duonos vartoti Coca 
cola ir tešlainius su įdaru“, taip pat pa
brėždamas, jog Bažnyčia yra tokia, 
kokią įsteigė Jėzus Kristus ir negalime 
jos keisti pagal savo užgaidas.

Vagių įžūlumas
Vasario 1 dieną Romoje, iš ant 

Kapitolijaus kalvos esančios Santa 
Marija Aracoeli bažnyčios, buvo 
pavogta medinė kūdikėlio Jėzaus 
statulėlė, romiečių meiliai vadinta 
Bambinello ir kitur pasaulyje plačiai 
žinoma šiuo vardu. Su ja buvo susi
jusios pačios gražiausios kalėdinės 
Romos tradicijos: vaikai deklamuo
davo kūdikėliui eilėraščius, kitur 
gyvenantys rašydavo kūdikėliui laiš
kus su įvairių malonių prašymais. 0 
sausio 6-ąją, Trijų Karalių šventėje, 
Kūdikėlis būdavo išnešamas iš baž
nyčios ir juo nuo Kapitolijaus kal
vos palaiminamas Romos miestas. 
Taigi vagys pasikėsino į vieną B 
Romos religinių simbolių. Pranciš
konai per pusantro mėnesio gavo 
beveik toną laiškų iš viso pasaulio, 
kur reiškiamas apgailestavimas dėl 
statulėlės pagrobimo, siūloma para
ma ir panašiai. Kaip sako broliai 
pranciškonai, dar nežinia kas galės 
išdrožti Bambinello kopiją, tačiau 
viena tikra - kopija turės būti dro
žiama iš alyvmedžio, augusio ant 
Alyvų kalno, Jeruzalėje. Iki kovo 17 
d., kai paskelbtas tas pranešimas, jos 
surasti nebuvo pavykę.

Vatikano radijo lietuviškų]11, 
radijo laidų redakcijos žinios
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