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Kenterberio arkivyskupo 
malda už mus visus

Kenterberio arkivyskupas George Carey (centre) Didžiosios Britą- 
n įjos ambasadoje Vilniuje. Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Grįžtam į Lietuvą kaip į namus

Dvi dienas Lietuvoje viešėjo vy
riausiasis Anglijos bažnyčios vysku
pas, Kenterberio arkivyskupas dakta
ras George Carey su žmona, dviem 
vyskupais ir patarėjais, pranešė ELTA.

Vilniuje Kenterberio arkivyskupas 
George Carey susitiko su vyskupu 
Jonu Kalvanu, kitais Lietuvos liutero
nų bažnyčios atstovais, Katalikų Baž
nyčios Vilniaus arkivyskupu metro
politu Audriu Juozu Bačkiu, stačiati
kių arkivyskupu Chrizostomu.

Vyriausiąjį Anglijos bažnyčios 
vyskupą, Kenterberio arkivyskupą 
daktarą George Carey balandžio 9 
dieną priėmė Lietuvos Respublikos 
Prezidentas A. Brazauskas. Kaip pra
nešė ’’Lietuvos rytas“, po pokalbio at
sisveikindamas arkivyskupas Prezi
dentui padovanojo knygą ’’Vestmins- 
terio abatijos turtai“, o A. Brazauskas 
svečiui įteikė ’’Lietuvos bažnyčių 
meną“.

Kenterberio arkivyskupas George 
Carey drauge su Lietuvos liuteronų, 
katalikų ir stačiatikių dvasininkais da
lyvavo ekumeninėse pamaldose Vil
niaus universiteto Švento Jono bažny
čioje. Savo kalboje Kenterberio arki

vyskupas pasakė, jog meldžiasi už 
mus visus, kad galėtume gyventi Jė
zaus evangelijos šviesoje.

Balandžio 9-osios vakarą daktaras 
George Carey inauguravo į suremon
tuotą pastatą (Vilnius, Antakalnio 2) 
persikėlusios Jungtinės Didžiosios 
Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės 
ambasados veiklą, pašventino patal
pas. Arkivyskupas Carey prisipažino, 
kad jam pirmą kartą gyvenime tenka 
dalyvauti tokiose apeigose - šventinti 
ambasadą. Gerai,.pasakė daktaras 
Carey, kad yra ši ambasada - mažytė 
Anglijos teritorija Lietuvoje. Ir lietu
viai, po Antrojo pasaulinio karo 
praradę viltį grįžti į okupuotą Lietuvą, 
saugojo Londone mažytį lopinėlį 
Lietuvos. Kenterberio arkivyskupas 
padėkojo už šiltą priėmimą, pareiškė 
pasididžiavimą ambasadoriumi Mi
chael Peart ir ponia Pert, labai gražiai 
reprezentuojančiais Didžiąją Britaniją 
Lietuvoje.

Pakeliui į Rygą garbingasis svečias 
ir jį lydintys asmenys aplankė Kryžių 
kalną. Kenterberio arkivyskupas 
George Carey Lietuvoje viešėjo kaip 
Liuteronų bažnyčios svečias.

Per Velykų atostogas į Vilnių, į 
Lietuvių namus buvo susirinkę lietu
viškų mokyklų mokytojų iš Lenkijos, 
Vokietijos, Latvijos, Rusijos ir Balta
rusijos. Vilniečiai savo kolegas iš kitų 
valstybių pakvietė pasikalbėti apie lie
tuvybės puoselėjimą per lietuviškas 
mokyklas, kurių pastaruoju metu atsi
randa vis daugiau. Suprantama, kad 
Hiutenfeldo Vasario 16-osios lietuvių 
gimnazijos patirtis šiuo atveju yra pati 
turtingiausia, kokią tik turi sukaupu
sios užsienyje veikiančios lietuviškos 
mokyklos. Tačiau tik iš pirmo žvilgs
nio čia viskas paprasta ir sklandu. Va
sario 16-osios gimnazija dirba pagal 
visuotinę Vokietijos švietimo siste
mos programą, todėl lietuvių kalbą čia 
įsispraudžia tik tarp svetimų kalbų - 
anglų, prancūzų, lotynų ir pan. Moki
nys iš Šiaurės ar Pietų Amerikos, Af
rikos, Rytų ar Vakarų Europos gali 
rinktis pats, ko atsisakyti lietuvių kal
bos labui. Štai penktokai ir šeštokai 
lietuvių kalbos mokosi šešis kartus per 
savaitę, o septintokai-vienuoliktokai 
turi po dvi pamokas mažiau, tiek pat, 
kiek vokiečių ir anglų kalbos pamokų. 
Žemesnėse klasėse viskas dėstoma 
vokiškai, septintoje ir aštuntoje klasėje 
- vokiškai ir lietuviškai, jei susidaro 
lietuviškai kalbančių vaikų grupė. Tuo 
tarpu devintoje-vienuoliktoje klasėse 
viskas dėstoma tik lietuviškai, dvylik
toje ir tryliktoje klasėse - tik vokiškai. 
Pasak gimnazijos mokytojų Bronės

Balandžio 13-14 dienomis Lietu
vos Prezidentas A. Brazauskas lankėsi 
Strasbūre (Strasbourg), jis pasakė 
kalbą Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos sesijoje.

Parlamentinės Asamblėjos sesijoje 
Prezidentas paaiškino, kaip Lietuva ti
kisi geriausiai suartėti su Europos 
struktūromis, pirmiausia - Europos 
Sąjunga. A. Brazauskas apibūdino 
Lietuvos vietą Saugumo ir bendradar
biavimo Europoje pasitarimo veikloje, 

Lipšienės ir Ronaldo Tesnau, tiėra 
paprasta iš viso pasaulio suvažtavu^J 
sius vaikus, skirtingo amžiaus, išsila
vinimo ir visiškai skirtingos aplinkos 
auklėtus išmokyti lietuvių kalbos. Ne 
tik gerai kalbėti, rašyti taisyklingai, 
bet ir lietuviškai mąstyti. Nuo ko pra
dėti, jei grupėje yra dešimties ir dvide
šimt vienerių metų moksleivių, nemo
kančių nė žodžio lietuviškai?

Gimnazijoje veikia trejų metų pra
diniai lietuvių kalbos kursai, kur dės
toma pagal pačių mokytojų sukurtas 
metodikas, atsižvelgiant į kasdienio 
gyvenimo poreikius. Pradinis etapas 
bene pats sunkiausias, gal todėl sten
giamasi daugiau lavinti šnekamąją 
kalbą, plėtoti žodyną, nekalant į galvą 
gramatikos taisyklių. Kitą vertus, pa
sak Bronės Lipšienės, kažin ar tikslin
ga daryti nuolaidas siekiant mokslo iš
minties. Prancūzai, pajutę, jog anglų 
kalba baigia užkariauti pasaulį, atitoko 
ir ėmė leisti trijų kalbos mokymo ly
gių vadovėlius su atskirais žodynais. 
Ką tai reiškia? Pasirodo, iš to paties 
vadovėlio gali mokytis žmogus, ieš
kantis prancūzų kalbos pagrindų; gali 
mokytis ir žmogus, turintis tos kalbos 
šiokių tokių pradmenų; gali mokytis ir 
žmogus, siekiantis tobulai kalbėti 
prancūziškai - tai jau pati sunkiausia 
programa. Ir visa tai viename vadovė
lyje! Negana to, prancūzai leidžia dvi
kalbius žodynus: prancūzų-vokiečių, 
prancūzų-arabų, prancūzų-rusų ir t.t.

Lietuvos prezidentas - Strasbūre
NATO programoje ’’Partnerystė var
dan taikos“. Nebus pamiršti ir Lietu
vos santykiai su labai svarbia organi
zacija - Europos Taryba.

A. Brazauskas aptarė ir kitus svar
bius klausimus: Lietuvos santykius su 
kaimynais, Baltijos šalių integraciją, 
artėjantį sutarties su Lenkija pasira
šymą, tam tikrus naujus santykių su 
Rusija niuansus.

Dviejų dienų vizito programoje 
buvo susitikimas su Parlamentinės 

j'J^Ajsiž-iūrėję į prancūzus, Vasario 16- 
^-.tssfefį^imnazijos mokytojai patys ėmė 

kurti panašias mokymo programas ir 
žodynėlius, tik ne dvikalbius, o trikal
bius, sakysim, ispanų-anglų-lietuvių. 
Kad tai ne tuščias darbas, Bronė Lip- 
šienė papasakojo istoriją apie savo 
auklėtinius, kurie smagiai leido popie
čio laiką kavinėje. Visi klegėjo angliš
kai, nes ši kalba daugmaž visiems vie
nodai prieinama. Ir staiga į kavinę už
suko berniukas iš Venesuelos, nemo
kantis nei angliškai, nei vokiškai. 
Smagi šneka akimirksniu nutyla, kol 
ištariamas toks paprastas ir mielas žo
dis ’’labas“ ir visi ima kalbėti lietuviš
kai. Kas gali būti malonesnio lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojai?

Kitokie lietuviškos mokyklos rū
pesčiai Maskvoje ir Liepojoje, Punske 
ir Vilniuje. Diana Dubnovienė kalbėjo 
apie ’’Šaltinėlio“ pradžios mokyklos 
Maskvoje darbą. Iš lietuviškų ir miš
rių šeimų į tris klases suvažiuoja iš vi
sos Maskvos apie penkios dešimtys 
vaikų, iš kurių vieni moka gerai kalbė
ti lietuviškai, bet rašyti - ne, kiti nemo
ka nei kalbėti, nei rašyti. ’’Šaltinėlis“ iš 
Lietuvos gauna vadovėlių, metodinių 
leidinių, mokymo programų, bet patys 
mokytojai dažniausiai kuria savo pro
gramas, atsižvelgdami į vaikų išprusi
mą. Kadangi vaikai mokykloje būna 
nuo ankstaus ryto iki šeštos valandos

Nukelta į 7 psl.

Asamblėjos prezidentu M. Martinesu, 
Europos Tarybos generaline sekretore 
K. Laliumjer. Prezidentas su manda
gumo vizitu taip pat aplankė Strasbūro 
miesto merę K. Trotmen.

Šioje ET Parlamentinės Asamblė
jos sesijoje renkami nauji Žmogaus 
teisių teismo teisėjai iš Lietuvos, Esti
jos ir Rumunijos. Manoma, kad iš 
trijų mūsų kandidatų teisėju taps da
bartinis Lietuvos ambasadorius Beni- 
liukso šalyse P. Kūris.

EPA-Eltos nuotraukoje: Jungtinių Tautų specialų atstovą buvusioje 
Jugoslavijoje Yasuhi Akashi Sarajevo aerouoste sveikina JT kariuomenės 
Bosnįjoje vadas generolas Sir Michael Rose (dešinėje).

Šią savaitę Lietuvos telegramų agentūra (ELTA) pradėjo teikti tarp
tautinio fotoserviso paslaugas. Plačiau apie tai pasakoja Eltos fotokro- 
nikos vyriausiasis redaktorius Kęstutis Jankauskas:

- Tarptautinis fotoservisas - tai kasdien palydoviniu ryšiu Eltos 
kanalais gaunamų 70-80 fotoinformacijų: fotografijų su trumpu tekstu 
apie svarbiausius tos dienos pasaulio įvykius. Fotoinformacįjos priimamos 
kompiuteriu, jo ekrane atrenkamos, padidinamos ir atspausdinamos ant 
specialaus fotofaksinio popieriaus. Lietuvos laikraščių, žurnalų redakci
jos, televizija, taip pat visi, kam reikia, gali pasirinkti, užsisakyti pagei
daujamą fotografiją. Tarptautinio fotoserviso įrangą Eltai pastatė AFP 
(Agency France Press).

Pasaulyje šiuo metu veikia trys tarptautinės fotoserviso sistemos: 
Reuters, Associated Press ir EPĄ. ELTA pasirinko EPĄ, nes šios agentū
ros fotoservise dominuoja fotografijos iš Europos. EPĄ - tai ne tik Euro
pos spaudos agentūrų sąjunga. Jos nariai yra Švedijos, Norvegijos, Dani
jos, Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Suomijos, Anglijos, Čekijos, Prancū
zijos, Italijos, Belgijos, Ispanijos, Portugalijos, taip pat Japonijos ir kitų 
valstybių nacionalinės žinių agentūros.

Politikos apžvalgininko pastabos

Rusija atstumta, Rusija pyksta...
Paskutiniai įvykiai Balkanuose 

šiek tiek užgožė Baltijos šalių pasipik
tinimą dėl Boriso Jelcino nutarimo 
NVS šalyse ir Latvijoje kurti 30 Ru
sijos karinių bazių.

Rusijos prezidentas išvyko į Euro
pą tuo metu, kai ten dėjosi Maskvai 
nesuprantami dalykai. Neperspėjusi 
Rusijos NATO smogė du oro smūgius 
serbų pozicijoms aplink Goraždės 
miestą, kurį terorizuoja apsiautę ser
bai. Nors prieš tai Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius B. B. Ghalis, 
viešėdamas Maskvoje, B. Jelciną 
užtikrino, kad JTO ir NATO derins 
visus veiksmus su JAV ir Rusija, ta
čiau serbų pozicijų bombardavimas 
sekmadienį ir pirmadienį giliai užrūs
tino Rusijos užsienio politikos vedlius.

Rusijos premjero pavaduotojas S. 
Šachrajus pareiškė, kad Vakarai smo
gė smūgį Rusijos demokratijai. Laik
raštis ’’Sevodnia“ parašė, kad Jugosla
vijoje prasidėjo naujas konflikto eta
pas. Tai, kad šį kartą nuošalyje liko 
Rusija, kaip pažymi apžvalgininkai, 
konservatoriams Dūmoje davė dar 
vieną progą pulti reformatorius ir patį 
B. Jelciną. Kairieji Rusijos parlamente 
jau pirmadienį pareiškė, kad žemuti
niai rūmai nesitaikstys su vienašališ
kais NATO veiksmais prieš serbus. 
Juose bus svarstomas klausimas dėl 
ekonominių sankcijų panaikinimo 
naujajai Jugoslavijai.

Likimo ironija ar sąmoningas Va

karų žingsnis: po to, kai B. Jelcinas te
lefonu JAV prezidentui B. Clintonui 
pareiškė pasipiktinimą dėl pirmojo 
oro smūgio, NATO naikintuvai vėl 
pakilo į orą ir sunaikino dar keletą ser
bų šarvuočių prie Goraždės. Atrodo, 
tokie NATO šalių veiksmai įsiutins 
Maskvą, ir ji nutrauks bet kokias kon
sultacijas. Bet apdairusis Rusijos spe
cialus pasiuntinys Jugoslavijoje V. 
Čiurkinas papriekaištavo serbams: 
’’Serbai mums garantavo, kad jie ne
puls musulmonų...“ Įdomu, kad ir pa
tys serbai neinformavo savo globėjų 
Rytuose apie padėtį aplink Goraždę...

Po Rusijos diplomatijos sėkmės, 
kai būtent V. Čiurkinas įkalbėjo ati
traukti serbų ginkluotę nuo Sarajevo, 
atrodė, jog Rusija įvykdys užsibrėžtą 
uždavinį - įsitvirtins savo ’’interesų zo
noje“ Balkanuose. Kroatijoje ir Bosni
joje yra apie tūkstantis Rusijos ’’žyd
rųjų šalmų“. Maskvos pastangos iš
saugoti slavų prestižą ir pozicijas 
Balkanuose nekelia abejonių. Bet da
bar didžioji slavų nacija patyrė gilią 
nuoskaudą, kad ji Balkanuose yra ats
tumta ir su ja nesiskaitoma. Ši nuo
skauda, apžvalgininkų nuomone, gali 
sukelti agresyvią Rusijos reakciją: 
meška pamėgins šią rakštį išrauti, 
išliedama pyktį ant artimiausių kaimy
nų ir gindama 25 milijonus rusakalbių 
už Rusijos ribų. Vadinasi, Rusija dar 
primygtiniau pirš savo karines bazes 
Sandraugai, dar stipriau laikysis įsi

tvėrusi Skrandos radiolokacinės sto
ties Latvijoje. Vargu, ar, sugrįžus B. 
Jelcinui iš Strasbūro, galima laukti jo 
atsiprašymo kaimynų latvių atžvil
giu...

Lietuva su tokia Rusijos politika 
susiliečia ne tik minėtų 30 karinių ba
zių klausimu. Vilniuje plačiai disku
tuojama, ar nereikėtų gauti JTO leidi
mo pasiųsti lietuvių karių į Bosniją, tai 
yra, į patį pragarą. Tuomet jie kariautų 
petys į petį su rasų vyrais, o tiek rusės, 
tiek lietuvės motinos lietų skaudžias 
ašaras...

Kita vertus, Rusijos užsienio reika
lų ministras A. Kozyrevas balandžio 
21 dieną Briuselyje ketina pasirašyti 
NATO programą ’’Partnerystė vardan 
taikos“, žinoma, jei tam nesutrukdys 
pažeistos Maskvos ambicijos Bosni
joje. Vadinasi, ir NATO sferoje mes 
turėsime ’’partnerį“, kuris, deja, vis la
biau galanda nagus...

Tokia draugystė ir kaimynystė, 
ypač po paskutinių įvykių Bosnijoje, 
pavojinga Lietuvai, geografiškai ir is
toriškai tapusiai visų mindomu slenks
čiu tarp Rytų ir Vakarų. Pastebėtina 
dar viena: tokiu metu, kai Rusija kau
pia įtūžį Vakarams ir kaimynams, 
Lietuvos užsienio žinybos vadovo 18 
dienų kelionė į tolimąją Pietų Ameri
ką atrodo ne tik egzotiška grynai kli
mato požiūriu, bet ir neapgalvota poli
tine prasme.

Česlovas Iškauskas
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Vilniuje, Šv. Ignoto gatvėje, atidengta memorialinė lenta 1863-1864 
metų sukilimo vadui Kostui Kalinauskui.

Prie memorialinės lentos baltarusių skulptorius Aleksis Mirončikas.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Keliais sakiniais
O Lenkijos prezidentas Lietuvoje nu
mato būti dvi dienas. Lechas Valensa 
(Walęsa) į Vilnių planuoja atvykti ba
landžio 26 d. Numatyti prezidentų A. 
Brazausko ir L. Valensos, abiejų šalių 
delegacijų susitikimai. Po to preziden
tai pasirašys dvišalę sutartį.
□ Lietuvos jaunimas ir kariuomenė. 
Tokia tema Vilniaus universitete dvi 
dienas vyko F. Naumano fondo orga
nizuota įvairių politinių krypčių jauni
mo konferencija. Konferencijos tik
slas buvo parengti jaunimo organiza
cijų pasiūlymus, kaip tobulinti krašto 
apsaugos sistemą. Pranešimus skaitė 
krašto apsaugos ministras L. Linkevi
čius, Seimo nariai, jaunimo organiza
cijų atstovai. Jaunimo organizacijos 
nusprendė įsteigti visuomeninį kariuo
menės kontrolės komitetą. Jis turėtų 
informuoti visuomenę apie nestatu
tinius poelgius, imtis švietėjiškos 
veiklos rengiant jaunimą reikiamai 
atlikti privalomąją karinę tarnybą, 
stebėti šaukimo komisijų darbą.
□ Toliau derinama sienos linija ir te
ritorinės jūros riba. Kaliningrade 
vyko Rusijos ir Lietuvos atstovų susi
tikimas valstybinei sienai nustatyti ir 
pažymėti. Jame dalyvavo Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojo 
V. Domarko vadovaujama delegacija, 
pranešė URM Informacijos ir spaudos 
skyrius.

Susitikime buvo toliau derinta 
dviejų valstybių sausumos sienos lini
ja, diskutuota dėl teritorinės jūros ri
bos. ’’Lietuvos rytas“ pateikė V. Do
marko nuomonę, kad susitikimas 
praėjo labai neproduktyviai, iš esmės 
nepasistūmėta nė vienu ginčytinu 
klausimu.
O Paminėta Izraelio nepriklausomy
bės diena. Ta proga balandžio 12 d. 
Vilniuje, Menininkų rūmuose, Izraelio 
ambasada Baltijos valstybėms surengė 
priėmimą.

Buvo pagerbti kilnūs žmonės, 
kurie karo metais, rizikuodami savo ir 
savo artimųjų gyvybe, gelbėjo mirčiai 
pasmerktuosius žydus. Grupei gelbė
tojų, jų artimiesiems ambasadorė T. 
Herd įteikė Jad Vašem - Jeruzalės 
muziejaus žydų genocido aukoms at
minti diplomus ir Pasaulio teisuolių 
medalius. Medaliais apdovanoti S. La- 
digienė (po mirties), Elena ir Antanas 
Matuzevičiai (abu po mirties), jų duk
ra Antanina Briliuvienė, Sergejus (po 
mirties) ir Kotryna Minkevičiai, A. 
Songaila, A. Gurska (po mirties) ir jos 
duktė Halina Zvanska.
O Prokurorė paprašė teismo skirti R. 
Visokavičiui 10 000 litų baudą. Vals
tybinė kaltintoja prokurorė N. Vilčins- 
kienė taip pat pareikalavo, kad buvu
siam Lietuvos banko pirmininkui būtų 
uždrausta vienus metus dirbti banki- 
ninkysėje. Balandžio 15 d. R. Visoka
vičius teisme turėjo tarti paskutinį žodį. 
Po to - nuosprendis. Plačiau apie tą by
lą - artimiausiuose ”EL“ numeriuose.
O Atkuriama Lietuvos bajorų drau
gija. Tokia organizacija mūsų krašte 
veikė tarpukario metais. Iniciatyvinė 
grupė (jos pirmininkas docentas, med
icinos mokslų daktaras J. Stankus, 
sekretorius - teisininkas J. Čerškus) 
organizuoja atkuriamąjį draugijos su

važiavimą. Pasak ’’Lietuvos ryto“, jis 
numatytas balandžio 23 d. Vilniuje. 
Draugija vadinsis Lietuvos karališkoji 
bajorų sąjunga. Pagrindinis būsimos 
sąjungos uždavinys - surasti ir suburti 
senąsias šeimas, kurių šaknys siekia 
Lietuvos Karalystės ar Didžiosios 
Kunigaikštystės laikus. Dauguma jų 
savo laiku turėjo titulus, herbus, ge
nealogijos medžius.
□ Krikščionys demokratai perspėja. 
Partijos tarybos posėdyje buvo pa
reikšta, jog valdančiosios demokrati
nės darbo partijos politika yra žalinga 
Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Bet, 
krikdemų nuomone, nesėkmingas re
ferendumas ir rinkimai galėtų net pa
didinti žalą Lietuvai. Partijos vadovas, 
Seimo narys P. Katilius spaudos kon
ferencijoje paaiškino, kad referendu
mo keliu siekti pirmalaikių Seimo rin
kimų yra konstitucinis būdas, tačiau 
šiandien tam dar nepakanka rinkėjų 
aktyvumo. Busimuosius savivaldybių 
rinkimus krikščionys demokratai laiko 
labai reikšmingais, todėl juose daly
vaus savu kandidatų sąrašu. Dabarti
niai savivaldybių įgaliojimai baigiasi 
1995 m. kovą, ir krikdemai mano, jog 
’’valdančioji partija yra suinteresuota 
surengti netgi priešlaikinius savivaldy
bių rinkimus, kad juos laimėjusi dar 
labiau įtvirtintų savo totalinę valdžią“. 
O Infliacija vėl padidėjo. Kovo mėne
sį infliacija Lietuvoje šiek tiek padi
dėjo ir pasiekė 3,3 procento. Tai dau
giau negu vasario mėnesį, kada inflia
cija nusmuko iki 2,9 proc., ir mažiau 
negu sausį, kada ji buvo 4,8 proc., pra
nešė ELTA, remdamasi Statistikos de
partamento prie Vyriausybės informa
cija. Per dvylika mėnesių, nuo 1993 
m. kovo iki 1994 m. kovo, vartojimo 
prekių ir paslaugų kainos pakilo 2,2 
karto, gamintojų parduotos pramonės 
produkcijos - 1,8 karto, statybos ir 
montavimo darbų 2,5 - karto.
□ Akcizas kavai ir elektros energijai. 
Balandžio 12-ąją Seimas priėmė akci
zų įstatymą, kuriuo 18 proc. akcizo 
mokesčiu bus apmokestinami juridi
niai ir fiziniai asmenys, gaminantys ar 
importuojantys kavą ir elektros ener
giją, taip pat prabangius lengvuosius 
automobilius, variklių benziną, dyzeli
nį kurą, tabaką, alkoholinius gėrimus, 
alų, šokoladą, bižuteriją, dailiuosius 
dirbinius iš aukso ar sidabro. Praneši
mą apie tai ’’Respublika“ pavadino 
’’Seimas pakėlė ir kavos kainą“. Kiek 
anksčiau Seimas žadėjo kavai akcizo 
mokesčio netaikyti. Aptarti ir fizinių 
asmenų pajamų mokesčio laikinojo įs
tatymo pakeitimai. Seimas nesiryžo 
pritarti Vyriausybės siūlymui imti 35 
proc. pajamų mokestį, o pritarė 33 
proc. Taip pat nutarta Seime pradėti 
gyventojų turto ir pajamų deklaravimo 
įstatymo projekto svarstymo proce
dūrą.
O Viešnagė pas naftos karalius. Lietu
vos ministro pirmininko A. Šleževi
čiaus vadovaujama delegacija lankėsi 
Kuveite ir Jungtinių Arabų Emirate.
□ P. Gylio kelionė. Lietuvos užsienio 
reikalų ministras išvyko į aštuoniolika 
dienų truksiančią kelionę po Lotynų 
Amerikos valstybes bei Jungtines 
Amerikos Valstijas.

SEPTYNIOS ©IENOS
Liko neprivatizuotas 

dar didelis kąsnis
Taip pokalbyje su žurnaliste Terese 
Staniulyte pasakė naujasis Centrinės 
privatizavimo komisijos pirmininkas, 
ekonomikos ministro pavaduotojas 
Kęstutis Baranauskas. Jo atsakymai j 
klausimus išspausdinti ’Tiesoje“ 04 
13.

Pranešama, kad iš 1313 mln. 
žmonėms išdalytų investicinių lėšų 
panaudota 862,1 mln. litų. Gyventojų 
sąskaitose likę per 450 mln. litų in
vesticinių čekių, kuriuos reikia pa
naudoti. Valstybės turto 8484 objek
tai įvertinti 1608,4 mln. litų. Pagal 
Valstybės turto pirminio privatizavi
mo įstatymą privatizuotina 6521 
objektas, juose yra 1068,9 mln. litų 
valstybinio kapitalo. Iki. balandžio 1 
dienos privatizuota 4517, arba 64 
proc., privatizuotinų objektų. Tad li
ko neprivatizuotas dar didelis kąsnis. 
Iki liepos 1 d. padaryti jį privatų ne
realu. Reikia įvertinti tai, kad turtas 
indeksuojamas. Jo metu privatizavi
mas sustoja. Todėl iki liepos 1 d., 
kaip numatyta, pirminis privatizavi
mas tikrai nebus baigtas. Pasak K. 
Baranausko, svarstomi du keliai: pir
minį privatizavimą už investicinius 
čekius pratęsti iki spalio 1 d. arba iki 
kitų metų pradžios. Ministro pava
duotojas sakė, kad neprivatizuotų 
prekybos objektų jau neliko, o vieš
bučių nelabai skuba pirkti. Yra liku
sių didelių objektų, pavyzdžiui, Aly
taus ’Tekstilė“ - jos įstatinis kapitalas 
10 mln. litų (indeksavus turtą - 200 
mln.).

Kyšius imančio pareigūnu 
sąrašai užrakinti 
Prezidento seife

Taip pavadintas žurnalistės Ramunės 
Sakalauskaitės rašinys ’’Lietuvos ryte“ 
04 13 apie Prezidentūroje įvykusį 
koordinacinės grupės kovai su organi
zuotu nusikalstamumu ir korupcija po
sėdį kontrabandos problemai aptarti.

Pranešimą skaitęs vyriausiasis 
muitininkas V. Geržonas pranešė, 
jog jo tarnyba neketina užimti stručio 
pozicijos ir tvirtinti, kad kontraban
dos nėra. Jo nuomone, minėtos prob
lemos vienu mostu neišspręsi. Mui
tinė privalo garantuoti pralaidumą 
per sieną ir tuo pačiu kovoti prieš 
nelegalų prekių įvežimą ir išvežimą 
iš Lietuvos. Muitinės vadovas teigė, 
kad dabartinius įstatymus reikėtų 
koreguoti. Kitos priežastys - trūksta 
darbuotojų, nėra vieningo informaci
jos tinklo, trūksta lėšų kapitalinei 
statybai, nepakankamai bendradar

Prezidentas nepasirašė Žemės įstatymo
Balandžio 7 dieną Lietuvos Prezi

dentas A. Brazauskas nepasirašė Sei
mo priimto Žemės įstatymo ir grą
žino jį pakartotinai svarstyti. Prezi
dento dekrete, be kita ko, sakoma, 
kad šio įstatymo 21-asis straipsnis 
apie valstybei priklausančią žemę 
nėra pakankamai aiškus savo turiniu 
ir vykdymo požiūriu. Pagal minėtą 
įstatymo straipsnį valstybei būtų ati
tekusi savininkams negrąžinta žemė. 
Prezidento pateiktoje pataisoje šios 
nuostatos nebėra. Šiai nuostatai ne
pritarė ir Seimo opozicija, nes mano, 
jog taip būtų įteisinta negrąžintos 
žemės, kuri turėjo būti grąžinta, 
nacionalizacija. Seimo opozicija ragi
no Prezidentą nepasirašyti Žemės 
įstatymo. Buvo perspėjama, kad jei
gu Prezidentas jam pritars, opozicija 
kreipsis į Konstitucinį Teismą.

Tai ne pirmas atvejis, kai Prezi
dentas nepasirašo Seimo priimto įs
tatymo ir grąžina jį papildomai svars
tyti. Seimas yra atsižvelgęs į vals
tybės vadovo pasiūlymus, bet ne vi
sada. Antai pernai gruodžio mėnesį 
Prezidentas iš pirmo karto nepasirašė 
Seimo priimto įstatymo ’’Dėl žemės 
ūkio būklės gerinimo eksportuojant, 
superkant žemės ūkio produkciją ir 
parduodant Lietuvoje pagamintus 
maisto produktus“ ir pateikė pasiū

biaujama tarptautinėje srityje. Kaip 
galimybę į kovą prieš korupciją 
įtraukti visuomenę V. Geržonas siūlė 
įsteigti pasitikėjimo telefoną ’’Dėme
sio - kontrabanda“. Pagrindinės kon
trabandos prekės, vyriausiojo muiti
ninko žiniomis, yra alkoholis ir ta
bakas. Vidaus reikalų ministerijos 
policijos departamento kriminalinės 
policijos vyriausiasis komisaras V. 
Račkauskas teigė, kad pastaruoju 
metu, be alkoholio ir tabako, kontra
bandinėmis prekėmis tapo metalai, 
narkotikai, ginklai, radioaktyvios 
medžiagos. Generalinės prokuratūros 
Tardymo departamento vyriausiojo 
prokuroro V. Markovo žiniomis, kon
trabandine preke tampa net sraigtaspar
niai ir lėktuvai.

Dvi valandas įvairių tarnybų parei
gūnų klausęs Prezidentas A. Brazaus
kas sakė, jog savo seife turi begales 
pranešimų apie kyšininkavimo ir 
korupcijos faktus, pradedant mažiau
siais ir baigiant aukščiausiais pareigū
nais. ’’Mielieji, jauskim atsakomybę 
už šį reikalą“, - kreipėsi į susirinku
siuosius šalies vadovas ir pažadėjo, 
kad kartu su referentu kiekvienos in
stitucijos vadovui paruoš ’’receptėlių“, 
kaip ir ką daryti. O kitame posėdyje 
tos dienos pasitarimo dalyviams teks 
už viską atsiskaityti.

Vilniaus miesto 
prokuroras apie 

nusikaltėliu ’’brigadą“
’’Respublika“ 04 13 išspausdno žurna
listo Virginijaus Gaivenio pokalbį su 
Vilniaus miesto vyriausiuoju prokuroru 
Rimantu Grockiu apie garsiąją nusikal
tėlių grupuotę Lietuvos sostinėje, žino
mą ’’brigados“ vardu.

”Ši gauja - neformali, neturinti sa
vo įstatų, nuostatų.Todėl ją ir apibū
dinti sunku. Aišku tik viena, kad ’’bri
gada“ egzistavo dar gerokai prieš V. 
Lingio (vienas iš ’’Respublikos laik
raščio steigėjų ir vadovų - ELR) nužu
dymą. Tiriant šią žurnalisto nužudy
mo bylą, Vilniaus ’’brigadoje“ įvyko 
nemažai pokyčių. Dalis jos vadeivų 
sulaikyta, dalis pabėgo į užsienį ir iki 
šiol slapstosi. Tad lyderių pozicijas 
mieste šiuo metu bando užimti gru
puotės, buvusios visą laiką ’’brigados“ 
šešėlyje arba nesąlygiškai vykdžiusios 
jos vadeivų komandas. Jų tarpusavio 
kova tebevyksta. Tačiau akivaizdžiai 
pastebima, kad dauguma tų grupių ir 
grupelių išblaškytos ir neorganizuo
tos“, - pasakė R. Grockis. Jis pripa
žino, kad ’’brigados“ branduolys dar 
nėra sutriuškintas. Prokuroro vertini
mu, ’’brigados“ branduolį sudaro tie, 
kurie turi tam tikrą skaičių pavaldinių, 

lymų jį patobulinti. Tačiau šių metų 
sausio 18 d. Seimo nariai gana vie
ningai pakartotinai balsavo už tą įsta
tymą, tuo pačiu atmesdami Prezi
dento dekretą. Tokiu atveju Konsti
tucija reikalauja, kad valstybės vado
vas pasirašytų įstatymą per tris die
nas, ir jis tada įsigalioja. 

Adolfo Užos piešinys

pakankamai pinigų. ’’Operatyvinė 
analizė rodo, kad tokių žmonių Vil
niaus ’’brigadoje“ yra maždaug 50- 
60. Jei kalbėsime siauresne prasme: 
šios organizuotos nusikaltėlių gaujos 
strategiją ir taktiką numato, įtakos 
sferomis skirstosi, imdamiesi ir 
ginklų kontrolės, tikrai apie dešimt 
žmonių“.

R. Grockis sakė, kad V. Lingio 
nužudymo byla ’’nesąlygiškai pačiu 
artimiausiu metu bus perduota į teis
mą, galbūt jau balandžio mėnesį“.

Ir Lietuvoje atsirado 
Zirinovskio šalininku

Taip tvirtinama žurnalisto Gintaro 
Mikšiūno straipsnyje ’’Lietuvos aide“ 
04 08.

’’Prieš savaitę Vilniuje, Šeškinės 
mikrorajome, ’’Širvintos“ parduotu
vės žmonės pastebėjo prilipdytą atsi
šaukimą į Lietuvoje gyvenančius ru
sakalbius. Ten buvo perrašytos Žiri- 
novskio mintys, kad Lietuva yra sena 
rusų žemė, o lietuviai - nutautėję sla
vai. Liepta nesnausti, mat po metų 
Vilniuje vėl važinėsiu rusų tankai. 
Dauguma manė, kad tai pokštas, bet 
popierėliu susidomėjo Lietuvos spe
cialiosios tarnybos. Buvo nustatyta, 
kad kovo pabaigoje panašūs lapeliai 
po nakties pasirodė bent šešiose 
miesto vietose - prie parduotuvių ir 
Kalvarijų turgavietėje. Jie spausdinti 
Minske. Specialiųjų tarnybų pareigū
nams pavyko nustatyti kelis įtaria
mus asmenis. Vienas jų - buvęs ak
tyvus ’’Burdenkos“ įmonės ’’Jedinst- 
vos“ veikėjas pravarde ”Zuk“, teistas 
už vagystę, dirba Kalvarijų turgavie
tėje, perpardavinėja baltarusių at
vežtas prekes. Kitas - taip pat buvęs 
’’Jedinstvos“ veikėjas ’’Vovka“ - at
sargos karininkas. Gauna iš valstybės 
pensiją, niekur nedirba. Priblokštas 
nepavykusio 1991 m. pučo gydėsi 
nuo alkoholizmo“. ’’Lietuvos aidas" 
praneša, kad šiuo metu Vilniuje ste
bimi aštuoni asmenys ir trys butai. 
Įtariama, kad sostinėje su pogrindine 
komunistų veikla, Žirinovskio partija 
be ’Tarybų Lietuvos“ platinimu su
siję apie 100-150 žmonių. Yra kon
spiraciniai butai, susitikimo vietos. 
Teigiama, kad dalis pogrindininkų 
turi ginklų.

I Lietuvą gabenamos pogrindinės 
literatūros centras įsikūręs Minske 
privačioje įmonėje. Kitas ’’taškas“ 
žinomas Kaliningrade. Kyla klausi
mas, kodėl asmenys vykdantys po
grindinę veiklą, nesuimami. Žvalgy
bininkai atsako, kad šie asmenys dir
ba itin atsargiai, vienas areštas iš
gąsdintų dešimtis. Kol kas jie rimtes
nio pavojaus nekelia, todėl naudin
giau stebėti jų veiklą ir nustatyti 
ryšius.

Balandžio 12 d. Seimas svarstė 
Prezidento dekretą dėl Žemės įstaty
mo. Nutarta pirmiausia įstatymo pa
taisas ir pakeitimus aptarti Agrari
niame komitete. Šis įstatymas nebus 
priimamas skubos tvarka, nes toks 
pasiūlymas nesurinko reikiamos 
balsų daugumos.
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Atgarsiai

Ar skiriame pelus nuo grūdų?
Mintys balsu

”O gyventi reikėjo...“
"Mitai Rytų Europoje yra kur kas 

svarbiau už tiesą“, - ne be pagrindo 
tvirtina Jonas Algirdas Ambraziejus 
straipsnyje "Apie dramblį vištidėje 
arba Lietuva ir NATO“ ("EL“, Nr. 4). 
Autorius ir šitame, ir kituose savo 
straipsniuose parodo nemažai suma
numo, ragindamas visus, neabejingus 
politikai, veržtis iš lietuviškų mitų ne
laisvės, bet kartais ir jam nepavyksta 
išlaikyti pusiausvyros: mėgindamas 
mąstyti vien supervalstybių diktuo
jamomis kategorijomis, taip įsijaučia į 
jų "interesus“, jog išbraukia iš Euro
pos geopolitikos vaidinamąsias ma
žąsias valstybes kartu su jų teise at
stovauti nuosaviems "nacionaliniams 
interesams“. Manyčiau, jog, nepaisant 
"beviltiško mūsų politikų provincialu
mo“ (taip teigia p. Ambraziejus, ir dėl 
to aš su juo verčiau nesiginčysiu, nors 
V. Havelo priskyrimas prie tų pačių 
provincialų, prisipažinsiu, gerokai nu
stebino...), Lietuva sugebės išlikti ne
priklausoma valstybė, jeigu jos politi
kai ne tik įsisavins (ir automatiškai 
kartos) didžiųjų valstybių nustatinėja
mas kategorijas, bet ir, sumaniai jas 
vartodami, suras - privalo surasti! - 
Europos geopolitikoje vietą, palankią 
Lietuvos interesams.

Jau minėtame straipsnyje p. Am
braziejus pateikia pluoštą klausimų, į 
kuriuos, jo nuomone, privalėtų rasti 
atsakymą Lietuvos politikai, norėdami 
išvengti provincialų nešlovės. Tai iš
ties labai rimti klausimai, ypač jei juos 
išrikiuotume kiek kitokia tvarka ir pra
dėtume nuo šitų: "Kokia Lietuvos 
akyse yra visos Europos vizija?“ ir 
"Kokie mūsų politiniai sprendimai 
prisidės prie jos įgyvendinimo?“ Tik 
atsakius į šituos klausimus, logiška 
ieškoti atsakymo į klausimus, kuriuos 
p. Ambraziejus buvo pastatęs į pirmą 
vietą: "Ar Lietuvos veržimąsis į 
NATO stiprina Europos kaip visumos 
stabilumą?“ ir "Ar NATO praplėtimas 
atskiromis Rytų Europos šalimis padi
dino visos Europos saugumą?“ I pa
starąjį klausimą, beje, bus galima at
sakyti tik po to, kai ir pati NATO ap
mąstys savo ateitį, tikslus ir priemones 
besikeičiančios Europos (ir Azijos!) 
fone. O Lietuvos pozicija vienais ir ki
tais Europai svarbiais klausimais kaip 
tik galėtų padėti NATO kuriamai Eu
ropos vizijai!

Kaip rodo pastarųjų metų įvykiai, į 
mitus yra linkusios ne tik Rytų, bet ir 
Vakarų valstybės. Prisiminkime, kaip 
ilgai jos laikėsi įsikibusios Gorba
čiovo mito, kuris buvo joms parankus 
tuo, kad atvėrė perspektyvas mažinti 
išlaidas ginkluotei, tačiau nesukant 
sau galvos dėl tautų apsisprendimo 
teisės ir iš to išplaukiančios būtinybės 
naujai konstruoti Europos žemėlapį. 
Net kraujas, pralietas Tbilisyje, Baku, 
Vilniuje, Rygoje, neįtikino didžiųjų 
Vakarų valstybių, jog "šaltojo karo“ 
išbalansuotai Europos "ramybei ir tai
kai“ atėjo galas. Atsisveikinti su Gor
bačiovo mitu jas privertė ne jų politi
kų išmintis, o Rusijos apsisprendimas. 
Jau tada, po Islandijos žingsnio link 
Lietuvos nepriklausomybės, po pir
mojo Danijos referendumo, super
valstybėms turėjo paaiškėti, jog atėjo 
laikas atsisakyti joms taip patikusio 
pasaulio dalijimo į įtakos zonas už ki
tų valstybių nugaros, atėjo laikas kur
ti naujus, naujais principais paremtus 
mechanizmus taikai ir saugumui pa
laikyti. Jugoslavijos tragedija - tai ne
maža dalimi ir JTO, NATO bei kitų 
tarptautinių organizacijų nerangumo, 
jų nelankstumo rezultatas. Dabar tos 

pačios valstybės desperatiškai laikosi 
įsikibusios naujo ir jau spėjusio pasen
ti mito - B. Jelcino, kaip Rusijos refor
mų ir demokratijos garanto, mito. Tas 
mitas atrodė panašus į realybę 1990- 
1992 m. laikotarpiu, kai Rusijos vado
vą pripažino daugelio tuometinės Ta
rybų Sąjungos respublikų teisę į suve
renitetą, kai vadovauti ekonominėms 
reformoms buvo pakviestas J. Gaida
ras, o visuomenė džiaugėsi spaudos ir 
žodžio laisvėmis. Bet jau 1992 m. va
sarą oficialių Rusijos valdžios atstovų 
pasisakymuose ir pareiškimuose pasi
girdo pažįstamos imperinės grasinimo 
gaidos. Tiktai neraštingas žmogus ga
lėjo nepastebėti pačios Rusijos di
džiausiuose laikraščiuose straipsnių, 
kuriuose būdavo analizuojamos dvi
gubas A. Kozyrevo kuriamos Rusijos 
užsienio politikos veidas (vienoks va
dinamajam "artimajam užsieniui“, ki
toks - tolimajam, t. y., turtingajam už
sieniui) arba iškeliama viešumon pi
kantiška situacija, kai, pavyzdžiui, jos 
vadovai nesivaržydami garsiai paskel
bia "artimąjį užsienį“ (NVS ir Baltijos 
šalis) savo strateginių interesų zona, 
tuo pat metu prašydami, kad JTO ir 
kitos tarptautinės organizacijas ne tik 
pritartų tam, bet ir finansuotų tų inte
resų "apsaugą“ toje zonoje. Šių metų 
pradžioje B. Jelcinas viešai pareiškė, 
jog Rusija nebedarys daugiau "jokių 
nuolaidų Vakarams“ ir, užmiršęs savo 
pažadus 2/3 sumažinti ginkluotę, pri
taria tam, kad 1994 m. kariniai užsa
kymai būtų finansuojami tokia pat 
apimtimi, kai ir 1993 m. Maža to, jau 
prasidėjo antrasis 1994 m. ketvirtis, 
Rusijos valstybinis biudžetas vis dar 
nepriimtas, tačiau karinis Rusijos biu
džetas buvo aptartas ir suplanuotas dar 
sausio mėnesio pradžioje, nedalyvau
jant tuometiniam finansų ministrui B. 
Fiodorovui. Beje, šiemet biudžete 
konversijai neskiriama nė rublio! O 
tuo pačiu metu Rusija vis labiau akty
vina savo ginkluotųjų pajėgų vaidme
nį Tadžikistane, Gruzijoje, buvusioje 
Jugoslavijoje, aštrinami santykiai su 
Estija. Vėl visos Baltijos valstybės 
kaltinamos rusakalbių gyventojų teisių 
pažeidinėjimu, nevengiant grasini
mų... O JAV administracija visus tuos 
agresyvius pareiškimus švelniai vadi
na "retorika“ ir siūlo nekreipti į juos 
dėmesio - su kuo negali sutikti iš Ru
sijos glėbio taip sunkiai išsivadavusios 
valstybės. Jos negali pritarti vizijai to
kios Europos, kurią didžiosios valsty
bės vėl mėgintų dalintis į savo intere
sų zonas be jų pačių pritarimo. Būtent 
tokia tvirta Vyšegrado grupės ir Balti
jos šalių pozicija ir pasirinkimas daly
vauti tokios Europos kūrime, kurį 
deklaruoja NATO ar Europos Bendri
ja, o ne Rusija - SSRS teisių perėmėja 
- privertė ir Rusiją nusimesti koketiš
ką NATO partnerės šydą ir viešai pa
sipriešinti NATO išplėtimui naujomis 
Vidurio ir Rytų Europos valstybėmis. 
Šiuo pat metu Rusija pripažino, jog ji į 
NATO tebežiūri jei ne kaip į priešą, 
tai kaip į pavojingą varžovą savo inte
resams Europoje. Ar į naudą išeis toks 
aiškumas naujai Europai? Taip - jeigu 
jos politikai nuoširdžiai (?) išpažįsta 
sąžiningumo, atvirumo, viešumo prin
cipus tarptautinių santykių sferoje tarp 
lygiateisių partnerių (o ne priešų). To
kiu atveju ir Lietuvos apsisprendimas 
stoti į NATO ("veržimusi“ šitą apsis
prendimą vadinti galima tik siekiant 
tam tikro emocionalaus atspalvio) vi
siškai atitinka tą naujos Europos vizi
ją, kokią ją mato daugelis Europos 
valstybių, nepriimančių ar atsisakan

čių prievartos, diktato ir slaptų proto
kolų politikos. Drįstu manyti, jog var
dan tokios Europos savo maldas ir gy
venimą aukoja Sv. Tėvas!

Krikščioniškai moralei visada bu
vo svarbu ne vien tikslas, bet ir prie
monės, todėl ir inkvizicija buvo pa
smerkta kaip svetima bažnyčios dva
siai. Tuo labiau Jonui Pauliui II vargu 
ar priimtina tokia tyla ir ramybė Euro
poje, kuri buvo "šaltojo“ karo laiko
tarpiu, kai rytinės Europos dalies tautų 
aimanos ir kančios buvo slopinamos 
pačia storiausia ir geriausiai saugoma 
"geležine uždanga“. Ne kiekviena tyla 
būna gera byla! Pavergtųjų Europos 
tautų įsijungimas į Romos Europą bu
vo ir tebėra vienas iš pagrindinių šv. 
Tėvo rūpesčių. Jo lėktuvo motorai 
ėmė ūžti kelionei į Lietuvą dar tada, 
kai Rusija tebešiurpino Lietuvą ketini
mais sustabdyti kariuomenės išvedi
mą (o Estijoje ir Latvijoje Rusijos ar
mija tebestovi dar ir šiandien!). Tai 
liudytų, jog šv. Tėvo vizitą nulėmė ne 
tiek Rusijos pozicija mūsų šalių atžvil
giu, kiek pačių mūsų šalių nusiteiki
mas susitikimui su Dievo vietininku 
žemėje bei Popiežiaus kuriama Euro
pos ateities vizija, kurioje ypatingą 
vietą užima ilgai kentusių Baltijos tau
tų grįžimas į Romos Europą - po pusė 
amžiaus trukusio atskyrimo. Tad var
gu ar V. Landsbergis, su kuriuo J. A. 
Ambraziejus karštai polemizuoja, 
kažką iškreipė, pasakęs, jog šv. Tėvas 
"keliaudamas atskyrė jas nuo dvylikos 
buvusių respublikų“. Tiesos atskyri
mas nuo melo, gėrio nuo blogio, kan
čios nuo prievartos, grūdų atskyrimas 
nuo pelų buvo ir dar ilgai bus pati sun
kiausia ir pati svarbiausia visų sąžinin
gai savo darbą dirbančių žmonių bei 
jų dvasiškųjų vadovų priedermė. Jei 
pasaulis iki šiol dar nenuskendo savo 
klaidų ir nuodėmių liūne, nesusidegi
no karo gaisruose, tai tik dėka pasau- 
kojančios, visa taurinančios visų laikų 
šviesuolių veiklos. Tad vargu ar gali
ma pritarti p. Ambraziejui, kuris padi
dino ir šiaip jau nemažą sumaištį mū
sų tautiečių galvose, spekuliuodamas 
lietuvių kalbos niuansais ir sugretinga- 
mas iš pirmo žvilgsnio lyg ir panašios 
reikšmės žodžius "skirti“ ir "skaldyti“. 
(Turiu galvoje p. Ambraziejaus teigi
mą, jog "visada jo (Popiežiaus - J. L) 
tikslas buvo ne skirti skaldyti, bet 
jungti“. Politinių, socialinių procesų 
kontekste skyrimas yra teigiamas 
veiksmas, nes juo remiantis galima 
nustatyti "kas yra kas“. O skaldymas 
veda prie visumos (daikto, tautos, 
bendrijos...) smulkinimo, vadinasi - 
silpninimo, žalojimo, ir tokiais veiks
mais gali užsiimti vien neigiamo efek
to siekiantys asmenys. Jungti į visumą 
prasminga tik tuos objektus (subjek
tus), kurie pagal kokį nors bendrą 
jiems požymį yra atskirtini nuo kitų 
objektų, tokio požymio neturinčių. 
Grūdus verta ir reikia jungti prie grū
dų, prieš tai atskyrus juos nuo pelų! 
Antraip tebus neperspektyvus tuščių 
mitų lipdymas, toks pat beprasmiškas, 
kaip ir Europos bendrijos lipdymas iš 
tokių pačių savo esme-skirtingų vals
tybių, kaip, pavyzdžiui, imperinėmis 
ambicijomis besigaluojanti Rusija ir 
išdidi, nepažįstanti nepilnavertiškumo 
kompleksų mažytė Islandija. Arba - 
Danija... Išties panašu į dramblį viš
tidėje, tik kad tos vištos ne tokios jau 
ir vištos - jei tik mokame skirti pelus 
nuo grūdus!

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas, Rusija

Taip pavadinta "Minties“ leidyk
los neseniai išleista knyga apie Lie
tuvos aukštųjų karininkų ir jų artimų
jų likimą. Prisiminimus apie tragiš
kuosius lietuvių tautai 1940 metus ir 
vieną po kitos užgriuvusias okupaci
jas užrašė ir sudarė žurnalistas 
Vidmantas Jankauskas. Atnešę erš
kėčių vainiką rusiškieji okupantai vi
sais būdais stengėsi pirmiausia neu
tralizuoti ir likviduoti potencialų 
pasipriešinimo židinį - Lietuvos ka- 
rininkiją. Ji neteko daugybės savo 
vadų, parengtų Vokietijos, Čekoslo
vakijos akademijose: aukštieji ka
rininkai tariamai buvo siunčiami į 
Sovietų Sąjungos karo akademijas 
pasitobulinimui, o iš tikrųjų - į sovie
tinius mirties konclagerius arba čia 
pat, Lietuvoje, sušaudyti.

Ši nedidelė glausto dėstymo kny
ga byloja apie lietuvių tautos kan
čias, patirtas netekus laisvės, kai Ry
tų barbarai ėmė savavaliauti nė kiek 
ne mažiau, kaip kadaise brolių prūsų 
žemėje plėšikai kryžiuočiai. Ji tary
tum papildomas metraštis, dar kartą 
parodantis, kiek nekaltų aukų sudėta 
ant tėvynės kentėjimo ir laisvės 
aukuro. Beje, lietuvių tautos praradi
mų, genocido istorijoje dar daug 
esama baltų dėmių, neatskleistų pa
slapčių. Juk turės būti surengtas ant
rasis Europos Niurnbergo teismas! 
To reikalauja milijonų nekaltas 
kraujas, sulaužyti, sumaitoti likimai. 
Viena aišku iš šios knygos: tiek vo
kiškieji, tiek rusiškieji okupantai be 
gailesčio skynė pačias intelektua
liausias, sveikiausias lietuvių tautos 
jėgas, o nekaltumas ir buvo daugelio 
mūsų, ir ne tik tautiečių, kaltė. Dau
guma Lietuvos karininkų, ištikimai 
tarnavusių tėvų kraštui, nė nemanė 
trauktis į Vakarus: jie beviltiškai 
laukė ženklo duoti atkirtį atėjūnams. 
Deja, net mūsų ainių gėdai, šito isto
rinio ženklo jie nesulaukė. Todėl dar 
ne vieną lietuvių kartą slėgs šita ne
kaltumo kaltė. Kodėl nedidelė, bet 
gerai ištreniruota ir palyginti moder
niai apginkluota mūsų kariuomenė 
tartum išdavikė turėjo sudėti gink
lus, nusižeminti, o paskui vergiškai 
kentėti ir pražūti? Kodėl prieš pat 
1940 m. okupaciją turėjo atsistaty
dinti ištikimas Lietuvos kariuome
nės vadas generolas Stasys Raštikis? 
Kokios jėgos pastūmėjo priekin ge
nerolą Vitkauską? Kodėl paslaptin
gai tylėjo ministeris pirmininkas 
Merkys, kai, sovietams pareikalavus 
suimti generolus K. Skučą ir A. Po
vilaitį, šalies Prezidentas A. Smeto
na pranašiškai įspėjo: "Vyrai, žiūrė
kite, jog šitų žmonių nekaltas krau
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jas nekristų ant mūsų ir mūsų vai
kų“?

Žinoma, šiuos klausimus aiškina 
ir narplioja istorikai (tai jų duona), 
bet mums ir mūsų vaikams visada 
imponuos didvyriškos suomių tautos 
pasipriešinimas sovietams 1939 m. 
žiemos kare. Galimas daiktas, tada 
Lietuvoje būtų prasilieję daugiau 
kraujo, bet nei istorikai, nei ką tik 
abcėlės besimokantys politikai šian
dien nepainiotų aneksijos, okupacijos 
sąvokų... Bet juk ir taip tūkstančiai 
mūsų tėvynainių savo gyvenimo 
saulėlydį pamatė Kolymos, Mordo
vijos, Pečioros, Krasnojarsko koncla- 
geriuose, amžino įšalo zonose, baltų
jų meškų krašte, tremtyje.

Siūlomoje knygoje fragmentiškai 
atsispindi beveik visos tragiškosios 
tiek Lietuvos karininkų, tiek - parale
liai - jų šeimų išgyvenimų peripeti
jos. Prisiminimų autoriai savo išpa
žintyse parodo, kaip skausmingai 
jautėsi tūkstančiai nekaltų žmonių, 
kai tėvynėje siautėjo žiaurūs svetim
šaliai - žudė, plėšikavo, prievartavo, 
provokavo, trėmė, daužė, kankino. 
Man juokinga kaltinti vien NKVD! 
Visos sutelktos okupantų jėgos jau 
buvo išėjusios barbariškų žudynių ir 
grasinimo mokyklą savo šalyje, 
Rusijoje. Ten jos jau buvo sunaikinu
sios, palaužusios inteligentiją, išžu- 
džiusios, ištrėmusios valstietiją, iš
sprogdinusios tūkstančius cerkvių, 
vienuolynų, kultūros paminklų... Į 
Lietuvą atėjo naujieji hunai. Be 
abejo, europinio mentaliteto kariuo
menės vadai, generolai ir pulkininkai 
K. Skučas, K. Ladiga, J. Papečkys, J. 
Sutkus, šaudytas ir nesušaudytas J. 
Petraitis, Pr. Liatukas, L. Butkevi
čius, M. Jašinskas, E. Tallat-Kelpšaį 
M. Mačiokas ir daug kitų trukdė 
jiems, atėjūnams. Todėl juos pirmuo
sius išgrūdo tolyn - į kalėjimus, la
gerius, o vėliau sušaudė. Enkavedistų 
teroro replėse atsidūrė ir netrukus į 
Sibirą drauge su kitais "iškeliavo“ 
taip pat kariškių šeimos nariai.

Nemažai nepasakytų dalykų randi 
ir tarp eilučių. Daug istorijų mes jau. 
skaitėme kitose "Minties“ ir kitų lei
dyklų knygose apie lietuvių tautos 
genocidą. Todėl aš nesiplėsdamas 
siūlau skaitytojui įsigyti šią nedidelę, 
bet itin turiningą knygą ir papildyti 
savo sąmonę dar kai kuriomis būti
nomis istorinėmis žiniomis. Juo la
biau, kad minėtų karininkų žmonų ir 
vaikų pasakojimai pateikiami beveik 
dienoraščių forma, dokumentiškai, 
įvardijant įvykių vietą ir laiką.

Leopoldas Stanevičius

’’Klaidą“ siūloma atitaisyti pačiam B. Jelcinui
Estijos, Latvijos ir Lietuvos prezi

dentai bendrame pareiškime paragino 
Rusijos prezidentą Borisą Jelciną, kad 
jis "pats viešai“ pareikštų, jog Latvijos 
priskyrimas prie šalių, kuriose Rusija 
ketina steigti karines bazes, buvo klai
da ir "patvirtintų savo ankstesnius 
įsipareigojimus greitai ir visiškai 
išvesti kariuomenę iš Estijos ir 
Latvijos“.

Baltijos šalių prezidentai taip pat 
ragina tarptautinę bendruomenę, kad 
ji neliktų nuošalyje, kai Rusija griež
tina savo politiką šių valstybių atžvil
giu.

Trys prezidentai sveikino praneši
mus iš Rusijos, kad tos šalies vyriau
sybės atstovai pripažino, jog įvykusi 
klaida, prezidento B. Jelcino balan
džio 5 dienos potvarkyje Latviją

priskiriant prie šalių, kuriose Maskva 
siekianti įkurti karines bazes. "Svei
kindami šias žinias, mes susirūpinę 
pastebime besitęsiančius tokių inci
dentų padarinius mūsų šalims, mūsų 
santykiams su Rusijos Federacija ir 
apskritai visų šalių galėjimui dirbti su 
Maskvos vyriausybe“, sakoma doku
mente. Manoma, kad tokie veiksmai 
didina įtampą Europoje.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
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’’Europos lietuvis“ ir ’’Lietuvių godos“ 
laukiami laikraščiai Gudijos lietuvių šeimose

Šiandien nelengva pasakyti, kiek 
kaimyninėje Baltarusijos respublikoje 
gyvena lietuvių. Ypač daug jų lietuvių 
etninėse žemėse, kurios atskirtos, kaip 
dainuojama dainose: ’’nuo motulės 
Lietuvos“.

Taip, Lietuva jiems motina. Lietu
va jų motulė, Lietuva kiekvieno jų šir
dyse. Pakeliavęs po šį kraštą, pabend
ravęs su žmonėmis, supranti, kad 
kiekviena lietuvių šeima Gudijoje - tai 
mažoji Lietuva, paveldėta iš senolių. 
Ir apginta pačia sunkiausia kaina. 
Caro viešpatavimo metais, vėliau rūs
čiais ir klastingais lenkų okupacijos 
laikais teko ginti kiekvieną lietuvišką 
žodį. Persekiojami, kalinami mūsų 
tautiečiai ištvėrė.

Sunkūs buvo ir sovietinės okupaci
jos metai. Gudijos lietuviškų kaimų 
šviesuoliai Julius Valeika, Vaclovas 
Lukša, Marija Kruopienė, Julija Kar- 
mazienė ir daugelis kitų - paprastų 
kaimo žmonių - kovojo už lietuviškas 
mokyklas. Jie rašė laiškus N. Chruš
čiovui, kitiems Sovietų Sąjungos va
dovams, norėdami apginti teisę vadin
tis lietuviais.

O kaip gyvena dabar Gudijos lietu
viai? Apie tai ir rašo ’’Lietuvių go
dos“. Išėjo jau penki numeriai - tai sa
votiškas metraštis, kuriame pulsuoja 
Gudijos lietuvių praeitis ir dabartis. 
Kiekvienas numeris sakyte sako: dar 
gyva Lietuva savo etninėse žemėse; 
čia dar skamba lietuvių kalba, aidi 
lietuvių dainos. Tiesa, jose daug 
skausmo, bet nesunkiai gali pajusti ir 
vilties gaidą.

’’Lietuvių godos“ neišeitų, jeigu jų 
neremtų ’’Europos lietuvis“. Jo dėka 
šimtai Gudijos lietuvių turi savo laik-

Juozas Juškevičius iš Miciunų kaimo (Astravo rąj.): ’’Laukiu “Europos 
lietuvio“ ir ’’Lietuvių godų“.

Lietuviška skaitykla Rygoje, Mensilos 25
Tykioje Mensilos gatvėje, 25- 

ajame name, įsikurusi Rygos 15-oji 
biblioteka. Į ją užsuka ne tik latvis, ru
sas, bet ir lietuvis. Nenustembi, kai čia 
išgirsti lietuviškai šnekant, matai 
žmogų vartant lietuvišką knygą ir pra
šant jos ilgesniam laikui į namus.

Vietos lietuvybės puoselėtojo Rim
vydo Kazlausko dėka šiame Rygos 
kampelyje veikia lietuviška skaitykla. 
Dabar p. Rimvydas prisimena, kad 
mintis kreiptis į skaityklos vedėją Aną 
Vasilčenko negimė spontaniškai: ilgai 
buvo svarstyta, ar reikia tokios vietos, 
kur lietuvis galėtų pabūti su Lietuva, 
su savo gimtąja kalba, šiek tiek bijota, 
ar atsiras skaitytojų, ar nebus tai tik 
parodai?

Tačiau realijos pranoko lūkesčius: 
dabar lietuviškai skaito (arba domisi 
Lietuva) daugiau nei dvidešimt nuola
tinių bibliotekos lankytojų, kita tiek 
užeina pavartyti periodinės spaudos.

Skaitytojų amžius įvairus: yra 
dvidešimtmečių, yra peržengusių 60- 
ties ir daugiau metų ribą. Matyt, 
įvairus knygos turinio poreikis. Jau
nesnieji nori daugiau žinių apie Lie
tuvą: jos istoriją, kultūrą, dabartį, vy
resnieji geidauja išeivijos, tremties 
autorių kūrinių. Gausesnis skaitytojų 
būrys būtų, jeigu nuo knygų lentynų 
’’žiūrėtų“ vaikiška lektūra.

Jaunieji Pelesos (Varenavo raj.) knygnešiai.

raštį. Taip, tai jų laikraštis, nes beveik 
visą informaciją, visus straipsnius 
rašo ar siūlo Gudijoje gyvenantys 
lietuviai ar Lietuvoje įsikūrę tų kraštų 
žmonės, kurių gimtinė yra Gudijoje. 
Be to, laikraščio bendradarbiai beveik 
visi susiję su lietuvių etninių žemių 
kraštais. Gudijos lietuviai laukia ’’Lie
tuvių godų“ ir ’’Europos lietuvio“.

Taip, ir ’’Europos lietuvio“, kurio 
redakcija nemažą tiražo dalį dovanoja 
’’Gervėčių“ klubui, Pelesos, Apso, 
kitų Gudijos kraštų organizacijoms, 
jos savo kraštuose platina ’’Europos 
lietuvį“.

- Kiekviename ’’Europos lietuvy
je“ aš randu daug įdomių žinių iš Lie
tuvos ir Anglijos, kitų kraštų. Man at
rodo, kad galėtų būti žinių ir iš kitų 
valstybių lietuvių gyvenimo. Juk ne
mažai jų gyvena Rygoje. Sankt Peter

Skaitoma tai, kas turima, o yra tiek, 
kiek kas duoda, tik duodančiųjų per
daug nėra.

Lietuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministerijos ryšių su tautie
čiais skyrius, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos Kauno skyrius, 
’’Vilnijos“ draugijos Panevėžio sky
rius - štai beveik ir visi, kurie atsiliepė 
į p. Rimvydo Kazlausko raginimą 
padėti, girdėtą per radiją ir spaudoje.

Malonu tai, kad gerų knygų pado
vanojo Latvijos žmonės Aurelija Ber
zina, Skipinaitis.

Vartai atsiliepimų knygą (tokia yra 
bibliotekoje) ir, regis, girdi Latvijos 
lietuvių prašymą: Norėtume skaityti 
’’Moterį“, ’’Jaunimo gretas“, ’’Švytu
rį“, greta A. Brazdžionio “Poezijos 
pilnaties“, A. Paulavičiaus “Kraujo 
upeliai tekėjo“ gera būtų turėti “Lietu
vos istoriją“, “Šventąjį raštą“, ypač 
knygelių vaikams.

Išeidamas iš bibliotekos mūsų, 
lietuvių, vardu dėkojau bibliotekos ve
dėjai Anai Vasilčenko, bibliotekinin
kėms Marijai Markovai, Elenai Pyla- 
javai, priėmusioms lietuvišką žodį po 
pastoge, kurios adresas 45-oji Rigas 
pils biblioteka, Mensila 25, Riga LV 
1046, Latvija.

Manau, kad atsiras norinčių pado
vanoti vieną kitą gerą grožinės (ir ne

burge, Karaliaučiuje. Šie kraštai - irgi 
Europa. Laikraštis galėtų jungti visus 
Europos lietuvius, - sako Varenavo ra
jono Ramaškonių kaimo lietuvis Vy
tautas Vaišnys.

’’Europos lietuvį" ir ’’Lietuvių go
das“ Pelesoje platina lietuvių mokyk
loje įsteigtas Jaunųjų knygnešių klu
bas. Šio klubo kuratorė Janina Živilė 
Dainienė kartu su būriu mokinių šiuos 
laikraščius gabena į kiekvieną pirkią, 
kurioje gyvena lietuviai. ’’Europos 
lietuvis“ ir ’’Lietuvių godos“ pasiekia 
Lydą, Varenavą, atokiausius vienkie
mius. Žmonėms, kurie jau nemoka 
lietuviškai, įdomesni straipsniai išver
čiami į gudų ar kitas kalbas.

- ’’Europos lietuvis“ ir ’’Lietuvių 
godos“ žadina lietuvybę, padeda 
mums plėsti savo akiratį, kontaktus su 
kitų šalių lietuviais, - tokia Pelesos
lietuvių mokyklos direktorės Janinos 
Brazauskienės nuomonė.

Reikia tik pasidžiaugt tokiu darbš
čiu pedagogų kolektyvu, palinkėti jam 
ištvermės nelengvame darbe. Per 
palyginti trumpą laiką čia atėję vaikai 
išmoksta rašyti, skaityti lietuviškai, jų 
sielose įsižiebia lietuvybės švieselės.

- Esu Marytė Žegždrinytė!
- Esu Teresė Raginytė!
Mokinės su pasididžiavimu taria 

savo pavardes, nors dokumentuose: 
Žegždrin, Ragin... Bet jau niekas ne
sugriaus jų pasirinkimo: jos lietuvai
tės!

Rimdžiūnų kaimo gyventojo Sta
sio Pūkšto nuomonė tokia:

- ’’Europos lietuvis“ į mūsų šeimą 
atn.eša Europos lietuvių dvasią, pade
da pasijausti tikrais europiečiais.

Bernardas Šaknys
Ramaškonys, Pelesa, Rimdžiūnai 

Vytauto Ylevičiaus nuotraukos

tik) literatūros kūrinį Rygos lietu
viams. Jei taip, prašytume skambinti 
Vilniuje tek: 61 30 92, 22 09 59, arba 
užeiti adresu: Kultūros ir švietimo mi
nisterija, Ryšių su tautiečiais skyrius, 
J. Basanavičiaus 5 (103 kab.), 2683 
Vilnius.

Jūsų padovanota knyga negulės 
lentynose neskaitoma.

Alfonsas Kairys
ELR: nutarėme skaityklai Rygoje 

siųsti “Europos lietuvį“.

Iš laiški! redaktoriui
******
Gerbiamieji, aš pernai nuolat pir

kau “Europos lietuvį“ spaudos par
duotuvėje, o šįmet prenumeruoju.

Ačiū Jums už sudarytas sąlygas 
gauti laikraštį. Labai domiuosi lietuvių 
gyvenimu užsienyje.

Londone gyvena ir darbuojasi Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvęs mano 
auklėtojas Marijampolės gimnazijoje 
1938-1940 m. kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius MIC. Su juo susirašinėju ir 1991 
m. buvau susitikęs Marijampolėje. 
Nustebau, kad būdamas 84 metų am
žiaus, jis judros, sumanus ir energingas.

Prašyčiau Jūsų man siuntinėti lei
dinį “Lietuvių godos“. Lauksiu.

Mykolas Černiauskas 
Druskininkai

Nuomonės
Tas prakeiktas lietuviškas 

nuolankumas...
Lietuvos-Lenkijos sutarties tekstas 

slepiamas nuo visuomenės. Tepavyko 
sužinoti keletą punktų, kurie negali 
nekelti nerimo. Lietuva ir Lenkija įsi
pareigojo nekeisti etninės gyventojų 
sudėties tautinių mažumų apgyven
tuose rajonuose. Bet juk tai visiškai 
absurdiškas reikalavimas. Mūsų vals
tybė nesiruošia lietuvinti Varšuvos ar 
Gdansko apylinkių. Kalbama apie Su
valkų sritį - etninę lietuvių žemę, kuri 
ir šiaip jau praranda savo kalbą ir pa
pročius. Lenkijos diplomatų reikala
vimai neliesti Lietuvos lenkų apgy
ventų rajonų bet kokioje civilizuotoje 
teisinėje valstybėje būtų palaikytas ki
šimusi į kaimyninės šalies vidaus rei
kalus. Argi mes jau neturime teisės 
nuspręsti, kaip privalome elgtis savo 
valstybės viduje? Kai kurie rajonai 
(Vilniaus, Šalčininkų ir dalis Švenčio
nių) jau senokai patiria sunkią įvairių 
išorės ir vidaus jėgų remiamą polo
nizaciją.

Vilniaus ir Vilniaus krašto okupa
cija sutartyje visiškai nepaminėta. 
Keista atrodo nedidelė užuomina, kad 
abi valstybės gailisi dėl praeityje įvy
kusių karinių ir politinių konfliktų. Ko 
turi gailėtis Lietuva? Prisiminkime 
lenkų pusės kaltinimus. Vienas iš pa
grindinių yra tas, kad 1920 metais 
Lietuvos Respublika praleido per savo 
teritoriją bolševikinės Rusijos kariuo
menę, kurią lenkams su Antantės pa
galba pavyko sustabdyti tik Varšuvos 
prieigose. Kiekvienam logiškai mąs
tančiam žmogui aiškiai suprantamas 
šis karinis-propagandinis manevras. 
Argi galėjo 1920 metais menkai gink
luota, beveik vien iš savanorių būrių 
sudaryta Lietuvos kariuomenė sustab
dyti didžiulės Raudonosios armijos 
dalinius? Tai būtų visiškas ką tik atgi
musios valstybės žlugimas. Tuo tarpu 
pilsudskinė Lenkija, išsaugojusi savo 
karines pajėgas ir apginklavusi jas 
naujausia prancūziška bei angliška 
ginkluote, be žymesnių nuostolių ga
lėjo užimti visą Lietuvos teritoriją. 
Teko pasitenkinti generolo Liucijano 
Želigovskio “sukilimo“ inscenizacija 
ir neilgai egzistavusios “Vidurio Lie
tuvos“ sukūrimu. Net šį Lietuvos plo
telį lenkams pavyko išlaikyti tik An

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 25% metinių palūkanų 
už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal 
nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indė
lių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
garantuoja

Lietuvos Įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

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

Kreiptis:

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

tantės atstovų, kurie buvo suinteresuo
ti stiprios Lenkijos, kaip buferinės zo
nos tarp raudonosios Rusijos ir Vaka
rų Europos, politinio spaudimo Lietu
vai pagalba.

Manau, nereikia priminti apie vadi
namųjų Armijos Krajovos partizanų 
siautėjimą Lietuvoje. Mūsų laikais nu
sikaltėlis, nužudęs žmogų, paprasčiau
siai vadinamas banditu. Akovininkai, 
nuolat žudę bejėgius vaikus ir papras
tus žmones vien už tai, kad jie buvo 
lietuviai, iki šiol lenkų masinės infor
macijos priemonėse vaizduojami did
vyriais ir kovotojais už laisvę. O juk 
nebuvo gailimasi net katalikų dvasi
ninkų. Pakanka prisiminti vien šiurpų 
kunigo Ambraziejaus Jakovonio liki
mą. Mūsų valdžios vyrams tikrai būtų 
buvę pravartu nueiti į Vilniaus mo
kytojų namuose vykusį Armijos Kra
jovos teismą. Ten jie būtų išgirdę 
daug naujo. O gal tiesiog nenorėjo gir
dėti?

Nepaslaptis ir aktyvus akovininkų 
bendradarbiavimas su hitleriniais SS 
daliniais. Šį faktą lenkų pusė atkakliai 
neigia. Bet argi galima paslėpti auten
tiškais archyviniais dokumentais pa
remtą tiesą?

Pagaliau, kodėl gi kaimyninė Len
kija, dabar atkakliai mums primenanti 
bendras kovas prieš carizmą 1831 ir 
ypač 1863 metais, viena iš paskuti
niųjų pripažino dabartinę Lietuvos ne
priklausomybę?

Daug kalbama, kad reikia palikti 
praeitį istorikams, kad mes turime 
draugiškai paspaudę vieni kitiems ran
kas žengti į Europos bendriją. Sutin
ku. Bet žengti pirmyn turime kaip ly
giateisiai partneriai, o ne kaip išdi
džios kaimyninės valstybės vasalai.

Vytautas Bogdanas 
Vilniaus Vytautų klubo nary

P. S. Lenkijoje įstatymai draudžia 
statyti paminklus Antrojo pasaulinio 
karo metu žuvusiems vokiečiams. 
Tuo tarpu Lietuvoje pilna 1919-1920 
metų lenkų legionierių ir Armijos 
Krajovos karių paminklų. Kas tai? Vėl 
tas prakeiktas lietuviškas nuolanku
mas? Kodėl gi visiškai nutilo kalbos 
apie akovininkų aukų memorialo 
statybą Dubingiuose?
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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

Iš Tadžikistano dienoraščio

Nėra pasigailėjimo nei seniams, nei vaikams

Vėl 
užgimė 
’’Skautų 
aidas“
Neeilinio 

Lietuvos Skau
tų Sąjungos 
(LSS) suvažia

vimo dalyvius nudžiugino po poros 
metų pertraukos pasirodęs šių metų 
pirmasis ’’Skautų aido“ numeris, ski
riamas visiems Lietuvos skautams ir 
būsimiems skautams. Taiklus v. s. 
Antano Saulaičio, SJ, ir Čikagoje lei
džiamo ’’Skautų aido“ redakcijos pa
sveikinimas, kuriame teigiama: ’’Jeigu 
kam nors ’’Skautų aidas“ atrodytų ’’se
nelis“, 1993 kovo sulaukęs 70 metų 
nuo pirmojo numerio Šiauliuose, gali 
džiaugtis, kad mūsų pagrindinis skau
tiškas žurnalas gimsta daugiau kartų 
negu gaidys: 1945 m. Vokietijoje, 
1950 m. Kanadoje, 1989 m. Lietuvoje 
ir vėl iš naujo 1994 m. šalyje, kurioje 
pirmą kartą išvydo šviesą.

Skautiška dvasia ir žinios, jaunes
niųjų ir vyresniųjų kūryba, broliškas ir 
seseriškas ryšys tarp mūsų - tai ’’Skau
tų aido“ uždavinys!

Džiaugiamės ir kiekvieno numerio 
laukiame“.

Lietuvos skautai. J. Šerneto nuotr.

Atsiųsta paminėti

Skautų aidas. Oficialus Lietuvių 
skautų sąjungos organas, leidžiamas 
Chicagoje. Redaktorius v. s. A. 
Saulaitis ir Pelėdų skiltis, administ
ratorė v. s. A. Ramanauskienė. Pre
numerata metams - 5 JAV doleriai, į 
Lietuvą oro paštu - 40 JAV dolerių.

”EL“ redakcija Vilniuje iškart 
gavo du pirmuosius šių metų (sau
sio ir vasario mėnesių) ’’Skautų 
aido“ numerius. Juose daug įdomių 
pasakojimų apie skautų veiklą iš
eivijoje ir Lietuvoje, LSS 1993 m. 
rašinių konkurso rezultatai. Vasario 
mėnesio numeryje paskelbtas J. 
Maslausko iš Anglijos laiškas, ku

Žurnalą leidžia redakcinė kolegija. 
Redaktorius R. Tupčiauskas.

Uteniškių 
siurprizas

Maloniai nuteikė paskutinio LSS 
suvažiavimo dalyviams paskleistas 
uteniškis laikraštis “Indraja“ (1994 
sausis, Nr. 1 (18)), kurį atsivežė 
“Utenio“ draugovės draugininkas, 
pedagogas, Lietuvos rašytojų sąjun
gos narys, poetas Petras Panavas. 
Laikraštis skaitytojus plačiai supažin
dina su skautijos istorija pasaulyje... ir 
Utenoje. Uteniškiai gali pasigirti skau- 
tybės praeitim ir energinga bei vaisin
ga dabartine veikla. Laikraštis pristato 
’’Saulės“ gimnazijoje susibūrusią 
(1926 m.) draugovę, pasakoja apie 
skautiškąją veiklą Atgimimo metais 
(1989 m.) Utenos IV vidurinėje 
mokykloje.

Geru žodžiu ir įdomiomis nuo
traukomis laikraštyje paminėti JAV 
lietuvių skautų atstovas Česlovas 
Kiliulis, išeivių spaudos bendradarbis 
daktaras Juozas Kriaučiūnas ir skau
tininkas Juozas Bružas, parėmę ute
niškius ne vien geru žodeliu.

’’Indrają“ redaguoja Petras Pa
navas.

riame broliškai dėkojama už siun
čiamą ’’puikųjį ir jau 70-tį metelių 
atšventusį ’’Skautų aidą“.

Įdomus v.s. Aurelijos M. Balašai- 
tienės straipsnis ’’Skautai ir toliau 
gali tarnauti Dievui“. Jame rašoma, 
jog vieni tėvai iškėlė JAV skautų 
organizacijai bylą, kad jų netikintis 
sūnus būtų atleistas nuo įžodžio, 
kuriame pasižadama ’’tarnauti Die
vui“. JAV aukščiausiasis teismas nu
tarė, kad skautai turi teisę į savo or
ganizaciją nepriimti tokio kandidato, 
atsisakančio duoti viso pasaulio skau
tų pripažintą įžodį, kuriame pasiža
dama tarnauti Dievui, nes religinės 
diskriminacijos įstatymai neveikia 
skautų organizacijai.

Siaubas ima, kai pamąstai, ką dar 
būtų pridarę opozicionieriai, jeigu jie 
būtų valdę ilgiau. Nuo jų kentėjo ne 
tiktai suaugę, bet ir vaikai.

Vienas vienuolikmetis, buvęs med- 
resės mokinys, su ašaromis akyse pa
sakojo: ’’Kada Dušanbėje kilo maištas 
ir islamistai išvedė į Ozodi aikštę ap
gautus tikinčiuosius, aš per garsiakalbį 
skaičiau jiems eilutes iš Korano. Bet 
paskui supratau, kad su šitais žmo
nėmis man nepakeliui. Jie tamsūs ir 
žiaurūs, mažai ką supranta. Kupini ne
apykantos valdžiai fanatikai gali už
mušti kiekvieną, kuris jiems nepatin
ka. Todėl aš pabėgau nuo jų ir pa
ėmiau į rankas ginklą. Aš gerai žinau, 
kad ’’laisvės“, kaip jie vadina girtuok
liavimą, plėšimus ir prievartavimą, be 
mūšio jie neatiduos. Aš pats patyriau, 
ką reiškia jų žvėriškumas.

Mes su mama gyvenom Dušanbės 
63-jame mikrorajone. Gyvenom skur
džiai, mama dirbo vidurinėje mokyk
loje valytoja. Savo tėvo neatsimenu. 
Vėliau mama ištekėjo už vyro antrą 
kartą. Aš nežinau, kur ir kuo dirbo 
mano patėvis, bet jis labai tankiai 
lankė netoli mokyklos stovinčią me
četę. Pradėjau savo mokslą paprastoje 
vidurinėje mokykloje. Atsimenu, kaip 
mes pirmoje klasėje iškilmingai pa
minėjome ”Idi alifibo“ (visų Šventųjų 
dieną). Aš visa širdimi tikėjau, kad 
nėra pasaulyje kitos didesnės teisybės 
ir kito pasiaukojimo kaip tarnauti 
Alachui.

Vieną kartą į mūsų klasę įėjo keli 
barzdoti vyrai. Kartu su mokyklos 
direktorium jie atrinko 32 pačius ga
biausius ir gražiausius berniukus. Tarp 
jų ir mane. Po pamokų mus surinko 
didelėje klasėje ir paklausė: ar norime 
tęsti mokslą ’’Skovtino“ mokykloje, 
prie mečetės? Mums, 6-7 metukų vai
kučiams, visa tai pasirodė įdomu. Tuo 
labiau, kai pasakė, jog mokykloje mes 
sėdėsim ne ant medinių suolų, o ant 
minkštų kurpačia (šiltų antklodžių) ir 
kilimų, vaikščiosim ten naujais rūbais, 
kuriuos mums veltui duos auklėtojai. 
Mes buvome kaip devintajame dangu
je. Ir dar prižadėjo, kad kai baigsim 
mokyklą, mes irgi valdysim visą savo 
šalį kaip Karikolonas (vyriausiasis 
Tadžikistano musulmonų šventikas).

Vakare aš paprašiau tėvų leidimo į 
naująją mokyklą. Mama nesutiko, bet 
patėvis įkalbėjo ją ir pats kitą rytą 
mane ten nuvedė. Komisija apžiūrėjo 
mus ir atrinko tuos, kurie buvo gražes
ni. Kitus paleido, nors tarp jų buvo ir 
labai gabių berniukų. Dar po vienos 
atrankos mes, 52 vaikučiai, tapome 
’’Skovtino“ mokyklos mokiniais. Aš ir 
dar keturi mano bendraklasiai pate
kom pas mula Abdurachmoną iš Gi- 
saro. Per pusantrų metų mes perskai- 
tėm kelias religines knygas ir pradė
jom studijuoti Koraną. Antraisiais 
mokslo metais mums pridėjo keturių 
Europos užsienio kalbų ir fizinio la
vinimo (karatė, sambo, dziudo ir kitų 
Rytų šalių sporto šakų) pamokas. To 
mus mokė vienas iš respublikos vado
vų. Nors buvo labai daug įvairių pa
mokų, stengėmės visas užduotis įvyk
dyti laiku ir gerai. Bijojome mušimo. 
Dar po pusės metų jau buvome išstu
dijavę pusę Korano. Tuo metu aš jau 
mokėjau kalbėti rusiškai ir angliškai, o 
taip pat versti iš šitų kalbų.

Vieną kartą mula Abdurachmonas 
pasakė mums, kad rytoj įvyks didelė 
šventė - mes turėsim duoti pasižadėji
mą būti ištikimais islamui ir savo mo
kytojams. Kas tą pasižadėjimą pažeis, 
tas pasaulio pabaigos dieną Alacho 
bus nubaustas. Mes prisiekėm šventu 
Koranu, motinos pienu, brolių ir sese
rų krauju, kad liksim visą gyvenimą 
ištikimi islamui ir paklusnūs mokyto
jams. Tai buvo diena, kada aš atsisvei
kinau su vaikyste. Kitą dieną, kai mes 
atėjom pas mula Abdurachmoną, jis 
dar kartą priminė mūsų duotą pasiža
dėjimą ir pareigą jo laikytis. ’’Nuo 
šios dienos kiekvienas mokytojo ir ga
nytojo žodis - šventas“, - pasakė jis. 
Po pamokų mula man liepė pasilikti. 
Kada visi išėjo, jis užrakino iš vidaus 
duris ir įsakė man nusirengti. ’’Kam?“, 

- paklausiau. Jis pradėjo bjauriai keik
tis ir aš išsigandęs greitai nusirengiau. 
Mula šoko ant manęs ir išprievartavo.

Paskui, kada jis mane vežė į namus 
savo mašina, delnu pertraukė sau per 
gerklę ir prigrasino, kad jeigu kam 
nors pasakysiu apie tai, kas buvo, ne
gyvensiu. Mama paklausė, kodėl ma
no tokios raudonos akys, ar neatsitiko 
kas nors? Atsakiau, kad nukritau ir 
skaudžiai susimušiau, man labai skau
da nugarą. Keletą dienų aš išgulėjau 
lovoje. Vėliau sužinojau, kad toks pat 
likimas ištiko ir mano draugus.

Mula Abdurachmonas mokėjo 
berniukams po 10 rublių, kad tylėtų. 
Aš niekuomet neėmiau iš jo pinigų, 
man buvo šlykštu. Maža to, fizinio la
vinimo mokytojai po pamokų irgi 
prievartavo mus, meluodami, kad tai 
užgrūdina organizmą.

Pagaliau atėjo diena, kada mus 
kaip gyvulius pažymėjo ženklu plius 
(+). Jį išpjovė ant kairės rankos pa
prastu peiliu. Žaizda labai kraujavo, 
bet niekas nekreipė į tai jokio dėme
sio. Ir vėl aš sumelavau mamai, kuri ir 
šį kartą manim patikėjo. O patėvis 
žinojo viską...“

Man teko kalbėtis su Nurali Cha- 
midovu (tai tikra vaiko pavaldė ir var
das). Jo didelės juodos akys, švelni 
vaikiška šypsena. Šiandien jo rankose 
vietoj knygų ginklas. Jis neapkenčia 
opozicionierių ir veidmainių islamistų, 
jis nori matyti savo šalį laisvą ir ne
priklausomą. Pabėgęs nuo savo ’’auk
lėtojų“, Nurali Chamidovas atėjo į 
liaudies kariuomenės eiles. Vaikas ne
pabijojo papasakoti visą tiesą, kuri 
daugeliui islamistų apgautų žmonių 
atvėrė akis. Aš pats savo akimis ma
čiau, kaip laidotuvių metu Kurgan 
Tiūbė mieste išanas (šventikas) Sai- 
dašratas, apkabinęs karinio šarvuočio 
kulkosvaidį, plėšė gerklę, kad bedie
viai atėjūnai iš kitų šalių skriaudžia 
tadžikų tautą. Jis kiršino musulmonus 
sukilti ir atkeršyti kafirams. Ne apie 
taiką kalbėjo išanas, o apie skerdynes 
ir žmogžudystes. Jam, matyt, daugiau 
rūpėjo europiečių turtas, nei humaniz
mas. Bet žmonės jo neklausė, pradėjo 
skirstytis iš aikštės. Tada Saidašrafas 
vėl užsirioglino ant šarvuočio, ant ku
rio didelėmis raidėmis buvo parašyta 
’’Alachas“, ir lydimas dvidešimties 
islamistų automatininkų nuskubėjo į 
kitą vietą ’’vienyti“ tikinčiųjų. Toks 
aktyvumas iš pradžių islamistams ne
mažai padėjo, juk visi musulmonai 
labai maldingi.

Tadžikistane buvo nužudyta daug 
žymių krašto žmonių: profesorių, aka
demikų, politinių ir kultūros veikėjų. 
Antai kada opozicionieriams nepavy
ko palenkti į savo pusę generalinio 
prokuroro Nurali Chūvaidulajavo, jie 
nužudė jį dienos metu pačiame miesto 
centre. Du “Žiguliai“ prisivijo proku
roro mašiną ir per langus ją sušaudė. 
Islamistų buvimo valdžioje metu per 
vieną dieną Dušanbėje žūdavo dau
giau kaip 160 žmonių. Ypač visus su
jaudino laikraštyje “Tadžikistano bal
sas“ išspausdintas keturių Mukašovų 
ir keturių Islamovų nuotraukos: du tė
vai ir kiekvieno trys sūnus, nuo 82 
metų amžiaus iki 18. Juos visus užper
nai lapkričio 12 dieną pakvietė į 
susirinkimą mečetėje ir niekas jų dau
giau nematė. Namo jie negrįžo.

Teroro pasekmių statistika pritren
kianti - daugiau kaip 20 tūkstančių žu
vusių ir nemažiau prapuolusių be ži
nios. Tokiai mažai tautai - didelė tra
gedija. Krašte sudeginta apie 150 
tūkstančių gyvenamųjų namų, 15 
tūkstančių išgrobti ir apiplėšti. Isla
mistai, skatinami kitų šalių reakcionie
rių, dirbo savo juodą darbą nekreipda
mi dėmesio į savo tautos kančias. 
Jiems buvo vis vien ką nužudyti: vie
tinius - tadžiką, uzbeką ar europietį. 
Jų žiaurumas peržengė visas ribas. 
Kada Kuliabo liaudies kariuomenės 
daliniai išvaikė juos po kalnus, Dušan 
bėję likusios nedidelės islamų grupuo
tės pradėjo šantažinį karą. Jų nariai iš
kasdavo prieš 2-3 mėnesius palaidotų 
žmonių lavonus ir naktį pamesdavo 
juos gatvėse, parkuose, aikštėse ir dar

gi turgavietėse. Tegul žmonės žiūri ir 
žino, kokje humaniški tie liaudies ka
reiviai! Žmogžudžiai! Bet žmonės 
greitai sužinojo visą tiesą. Buvo suda
ryta speciali komisija, kuri kruopščiai 
pradėjo tirti visus šituos nusikaltimus. 
Ta komisija vėliau rado kapą, kuriame 
gyvi buvo užkasti Kuliabo studentai. 
Dar 70 nužudytų žmonių aptiko kal
nuose piemenys. Tarp jų buvo atpa
žinti ir trys rusų karininkai, kurie buvo 
laikomi dingę be žinios.

O Tadžikistane ir šiandien nesi
baigia žmogžudystės. Prievartauja 
europiečių moteris, nupjausto ausis, 
nosis, vyrams paleidžia vidurius.

...Banditai - opozicionieriai įsiver
žė į namus pas visai nieko nekaltą, 
didelės šeimos tėvą Faizulo Saidovą. 
Iš pradžių pareikalavo pinigų ir už
kandos. Šeimininkas atnešė ir padėjo 
ant dastarchano (patiestos staltiesės) 
ką tuo metu turėjo - tris paplotėlius, 
arbatinuką, pomidorų ir agurkų. ”Ne- 
užpykit ant manęs, kuo turtingas tuo 
ir vaišinu. O pinigų pas mane iš viso 
tik 15 rublių“, - atsiprašė jis. Įsiutę 
banditai žvėriškai nužudė ir jį patį, ir 
12 jo šeimos narių. Tarp jų buvo 
vienmetė Aziza, trejų metukų Kamila 
ir Farucha, šešiametis Nurilochas ir 
septynmetė Saltanata. Ką tie vaiku
čiai padarė islamistams? Už kokius 
nusikaltimus jie atėmė jiems gy
vybę?

Dar vienas pavyzdys. Iš Šaartūzo 
rajono, kuris yra prie pačios Afganis
tano sienos, buvo nutarta evakuoti vai
kus. Madžachedų lyderis Chekmatija- 
ras pasiuntė iš Afganistano didelę gru
pę savo žmogžudžių “pamokinti“ ta- 
džikus-islamistus, kaip reikia kariauti. 
Vietiniai gyventojai, gerai suprasdami 
koks pavojus gresia jų 12-14 metų 
mergaitėms ir berniukams, susodino 
juos į du autobusus ir palydėjo į krašto 
gilumą. Bet autobusai iki vietos neat
važiavo. Juos rado sudegintus kalnų 
tarpeklyje. Vaikučių likimas dar ir 
šiandien ne visai išaiškintas. Kalnai 
moka tylėti.

Bet svarbiausia tai, kad laikas bė
ga, politikų debatai tęsiasi, o nusikal
tėliai laisvai vaikščioja nieko nebijo
dami. Jų niekas neieško, už padarytus 
nusikaltimus jie nepatraukiami atsako
mybėn. Nei Tadžikistano saugumo or
ganams, nei milicijai nėra kada jais 
užsiimti. Dabar nauja valdžia žada, 
kad daugiau tokie dalykai nepasikar
tos. Bet ar galima tuo tikėti?

Kada Dušanbėje prasidėjo vadina
masis “pirmasis valymas“ po opozi
cionierių bėgimo iš miesto, gatvės 
buvo kimšte prikimštos tankų ir kitos 
technikos. Visur ginkluoti žmonės, 
nesuprasi, kokiai partijai ar grupuotei 
jie priklauso. Ir šiandien po Tadžikis
tano sostinę vaikščioti pavojinga - gali 
nušauti anašos prisirūkęs vaikėzas. 
Nuo narkotikų apsvaigę 14-18 metų 
piemenys, apsikabinėję automatais, 
grasina kiekvienam praeiviui.

Galima pasakyti tiesiai - ši šalis 
išvogta pačių čia gyvenančių žmonių. 
Vagia mašinas, stakles, medvilnę, 
viską kas papuola po ranka ir maino 
Afganistane į ginklus. Tai tikri savo 
šalies grobikai. Susidarė daug įvairių 
nusikalstamų grupuočių ir milicija ne
įstengia kontroliuoti padėties. Mafijos 
klanai tarpusavyje pradėjo tikrą karą. 
Mušamasi už vietą stovėti prie vyno 
ar alaus statinių, pardavinėti vaisius, 
daržoves, spekuliuoti grobtu turtu. 
Nors senokai sostinėje galioja komen
danto valanda, mieste naktimis nenu
stojo šaudyti, girdisi sprogimai, 
siaučia plėšikai. Ir tam nematyti galo. 
Laikraščio “Vakarinė Dušanbė“ ap
žvalgininko V. Vasidovo žodžiais, 
greitai ateis toks laikas, kada galvą 
iškišti iš namų bus neįmanoma. Bet 
blogiausia tai, kad tuščios krautuvės, 
žmonės gyvena tik tuo, ką nusiperka 
turguje. Produktai brangūs, dauguma 
nuo karščio sugedę. Visų įmonių, 
maisto ir pieno kombinatų veikla pa- 
raližuota.

Midas Urbanavičius 
Tęsinys. Pradžia Nr. 13, 15.
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Trumpai iš Prancūzijos
Š. m. kovo 25 d. 20 vai. 30 min. 

Strasbūro muzikos Konservatorijoje, 
Stravinskio salėje, įvyko pianistės 
Mūzos Rubackytės rečitalis. Progra
moje buvo F. Listo, F. Šopeno ir M. 
K. Čiurlionio kūriniai. Surinktos lėšos 
už bilietus (kaina 50 frankų) bus ati
duotos Kauno ligoninėms.

* * * j|c * *
Nuo š. m. kovo 25 d. iki balandžio 

1 d. 18 Lietuvos dailininkų (Valenti
nas Antanavičius, Eugenijus Cuker- 
manas, Kostas Dereškevičius, Bronius 
Gražys, Leonardas Gutauskas, Gedi
minas Karalius, Linas Leonas Katinas, 
Algimantas Kuras, Raimondas Marti- 
nėnas, Henrikas Natalevičius, Vygan
tas Paukštė, Šarūnas Sauka, Algis 
Skačauskas, Leopoldas Surgailis, Ar
vydas Šaltenis, Vytautas Šerys, Povi
las Ričardas Vaitekūnas, Algimantas 
Švėgžda) eksponavo savo darbus 
PARVI 20, rue Saint Nicolas 75012 
Paryžiuje. Vernisažas įvyko kovo 28 
d. 18-21 vai. Tą pačią dieną 19 vai. 
buvo paskaita-pokalbis apie Lietuvos 
meną.

******
Lietuvių fotomeistras Paulius Nor

mantas, gyvenantis Vengrijoje, kovo 
21 d.-balandžio 20 d. eksponuoja savo

Atsiųsta paminėti

ATEITIS. Ateitininkų Federacijos 
leidžiamas katalikiškos, lietuviškos 
orientacijos iliustruotas puikios spau
dos kokybės žurnalas. Redaktorė D. 
Bindokienė. 7155 S. Homan Ave., 
Chicago, IL60629, USA. Prenumera
ta metams JAV ir Kanadoje - 12.00 
dol., susipažinimui - 9.00 dol., kituose 
kraštuose -9.00 dol. (išskyrus Pietų 
Ameriką - 7.00 dol.).

”EL“ redakciją Vilniuje pasiekė 
1993 m. lapkričio-gruodžio mėnesių 
jungtinis numeris. Jame gausu žinių 
apie ateitininkų veiklą Lietuvoje ir iš
eivijoje (yra žinutė apie Vasario 16- 
osios ateitininkus), Ateitininkų federa
cijos vadas pasakoja savo įspūdžius 
apie apsilankymą Lietuvoje, spausdi
namas Gabijos Petrauskienės straips
nis ’’Išeivijos ateitininkų dabartinė mi
sija" ir kt.

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

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

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

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

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

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

PERVEDAME J LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

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

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

BALTIC STORES
INVESTMENTS CO.

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

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

darbus, padarytus Tibete (7, rue 
dArgenteuil, Paris)

******
Kovo 26 d. doc. L. Skūpas susitiko 

su prancūzų katalikų jaunimu Gamel- 
les centre Paryžiuje. Kalbėjo apie Lie
tuvą, jos istoriją, mitologiją, bažny
čios persekiojimą sovietinės okupaci
jos metais. Buvo parodytas M. Marty- 
naičio filmas ’’Vakar ir visados“.

Panašus susitikimas įvyks Solemo 
(Solesmes) Benedektinų vienuolyne 
balandžio 29-30 d. Beje, į tą vienuoly
ną neseniai įstojo penki jaunuoliai iš 
Lietuvos ir vienas iš Estijos. Vienuo
lynas garsus savo nepakartojamu gri
gališkuoju giedojimu.

******
Prancūzijos katalikiškojo judėjimo 

Opus Dei jaunuoliai nori surengti 2-3 
savaičių prancūzų kalbos kursus mūsų 
studentams ir vyresniųjų klasių moks
leiviams. Programoje: kalbos moky
mas, paskaitos, norintiems - ir pokal
biai apie Prancūziją, apie katalikiškojo 
judėjimo Opus Dei veiklą.

Tariamasi dėl vietos, laiko. Pana
šaus pobūdžio renginiai jau įvyko 
Meksikoje, Indijoje ir kitur.

Laurynas Skūpas 
Paryžius

Žurnale pranešama, kad nuo 1994 
m. sausio mėnesio Lietuvoje prade
dama leisti ’’Lietuvos ateitis“ - žurna
las katalikų jaunimui. Jį leidžia Lie
tuvos ateitininkų federacijos vyriau
sioji valdyba. Naujo žurnalo leidimu 
nesiekiama konkuruoti, o tik bendra
darbiauti su JAV leidžiama ’’Atei
timi“, sakoma oficialiame rašte, kurį 
pernai pasirašė Ateitininkų federaci
jos vadas J. Polikaitis ir Lietuvos 
ateitininkų federacijos valdybos na
riai kun. R. Grigas ir s. D. Kuzmic
kaitė. Danutė Bindokienė išreiškė 
viltį, kad šių metų vasarą Lietuvoje 
tikrai įvyks viso pasaulio ateitininkų 
Kongresas, kuriame bus aptartos ir 
nustatytos tolimesnės veiklos gairės, 
ateitininkų organizacijos struktūra ir 
tuo pačiu ’’Ateities“ likimas. Siū
loma, kad žurnalo skaitytojai pa
rašytų savo nuomonę šiuo (ir kitais) 
klausimais.

Remkime Jaunimo kongresą
Pasirinkę šūkį ’’Daug Gimtinių - 

Tėvynė Viena!“, šio Kongreso ruošė
jai siekia įvertinti mūsų, kaip už Lietu
vos ribų gyvenančių lietuvių, ypatingą 
istoriją ir savitas lietuvybės išlaikymo 
bei puoselėjimo sąlygas. Jaunimui, 
negimusiam ar neaugusiam Lietuvoje, 
tai ypač aktulūs klausimai, nes tai pa
deda jaunam žmogui suprasti - kas aš 
esu? Ko siekiu?

Aštuntasis PLJ Kongresas dar 
reikšmingas dėl to, kad pirmą kartą 
toks jaunimo sąskrydis prasideda pa
čioje Tėvynėje. Kongresas bus sudėti
nė ypatingos ’’jaunatviškos vasaros“ 
dalis. 1994 m. liepos mėnesį Vilniuje 
šalia Kongreso vyks Pasaulio lietuvių 
dainų šventė, ateitininkų kongresas, 
skautų stovyklos bei kiti labiau įprasti 
bet tiek pat reikšmingi lietuviško jau

Rytų ir Vakarų lietuvių jaunimo suartėjimas

Rūta Kalvaitytė - Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso Lietuvoje ko
ordinatorė.

Vilniuje vyko neseniai susikūrusių 
lietuvių jaunimo sąjungų atstovų se
minaras. Jame dalyvavo jaunuolių iš 
Rytų Europos ir Azijos. Šios sąjungos 
yra ganėtinai jaunos - dauguma jų 
susikūrė per pastaruosius šešis mėne
sius. Norint supažindinti naujus narius 
su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
(PLJS) veiklos kryptimis, tikslais, pa
aiškinti, kokie uždaviniai iškyla į kon
gresą išrinktam atstovui, kaip pasi
rengti studijų dienoms, ir buvo su
rengtas šis seminaras. Į jį specialiai iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų atvyko 
PLJS pirmininkas Paulius Mickus ir 
PLJS aštuntojo kongreso programos 
Didžiojoje Britanijoje koordinatorius 
Povilas Markevičius iš Londono. Šiuo 
metu didžiausios Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos, įkurtos 1972 m., orga
nizacijos yra JAV (1300 narių), Kana
doje (600), Brazilijoje (200), Argenti
noje (150), Vokietijoje (100). PLJS 
vienija ne Lietuvoje gyvenančius lie
tuvius jaunuolius nuo 18 iki 35 metų. 
1992 m. rugpjūčio 6 d. PLJS tapo pir
mąja prie Jungtinių Tautų Organizaci

Vis populiaresnės kelionės autobusais į Vokietiją ir 
atgal į Lietuvą

praranda daugiau pinigų negu suren
ka, nes atbaido nuo kelionių žmones.

Nėra to blogo, kad neišeitų į gera, 
sako žmones. Lietuvos laikraščiuose 
yra nemažai skelbimų su tekstais: 
vežame į tokį ar tokį miestą mašinos 
pirkti. Tomis kelionėmis pasinaudoja 
gana didelis tautiečių skaičius, vyks
tančių nebūtinai pirkti mašinų. Kai 
kurios firmos jau taip ’’praturtėjo“, 
kad veža keleivius gana patogiais 
’’Mercedes“ autobusais. Kad ir 36 va
landas iki Frankfurto trunkančia kelio
ne (jos dažniausios) žmones yra labai 
patenkinti. Aptarnavimas kaip lėktu
ve, gauni kavos, limonado, yra tuale
tas, ir lietuvaičių kelionė praeina gana 
greitai, ypač jei susidaro gana komu
nikabili grupė. Kas šiuo badmečiu lie
tuvius džiugina, tai kaina - tik 120 
markių, o vairuotojai nuveža ne tik į 
nurodytą miestą, bet ir iki namų durų.

Kaip pasakojama, tomis Lietuvos 
firmų organizuotomis kelionėmis pas
taruoju metu vis daugiau pasinaudoja 
ir Vokietijos piliečiai, kurie nenori 
lėktuvų kompanijoms mokėti didelių 
pinigų už bilietus, o traukiniu vykti 
yra per daug vargo.

Atgal į Lietuvą iš Vokietijos'auto
busai dažniausiai vyksta tušti, nes ne 
vienas pasilieka pirkti mašinos ir ja

Vasara - kelionių laikas. Vis daž
niau pažįstami (ir ne) tautiečiai iš 
Amerikos, Australijos, būdami Vokie
tijoj ar planuojantys čionai atvykti, tei
raujasi, kaip - ypač pigiai - pakliūti į 
Lietuvą. Tokį klausimą pateikia ir 
žmonės, gyvenantys Vokietijoje.

Skridimas lėktuvu - ar tai būtų Lie
tuvos LAL, ar vokiečių Uifthansa lėk
tuvais atkrenta, nes kai žmonės išgirs
ta tų dviejų valstybinių monopolistų 
bilietų kainas, vos neapalpsta. Už tokį 
gabaliuką skrydžio jie reikalauja dau
giau negu kainavo skrydis Amerika- 
Europa. Tikriausia nieko nepakeis ir 
jau prasidėjęs kasdieninis skrydis 
’’Frankfurtas-Vilnius“, nė LAL biuro 
įsteigimas gegužės mėnesį Frankfurte 
- ieškoma per ’’Frankfurter Rudschau“ 
tokiame darbe patyrusių darbuotojų.

Aišku, kai kurie kelionių biurai 
(kaip rašė ’’VLB Informacijos“) suge
ba numušti šiek tiek kainas, bet vis 
tiek kelionė darosi per brangi. Skristi 
kauniške ’’Lithuania“ iš kitų aerouostų 
yra pigiau, bet paskutiniu laiku nieko 
nesigirdi apie tuos skridimus.

Vykti traukiniu, kad ir pigiau, da
rosi nepatogu dėl vizų pasiutligės. 
Kiekviena nauja valstybė mano iš 
kelionių pripildyti skylėtą biudžetą. 
Bet, kaip specialistai tvirtina, taip jos 

nimo ir liaudies meno puoselėjimo są
skrydžiai.

Negaliu nepaminėti ir dar vieno 
svarbaus šio artėjančio Kongreso 
reiškinio. Jo metu bus sekama Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pavyzdžiu 
- Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
nariais taps lietuvių jaunimas iš devy
nių Rytų Europos bei buvusios Sovie
tų Sąjungos kraštų. PLB ir PLJS re
mia šių naujų mūsų pasaulinės šeimos 
narių dalyvavimą visame Kongrese.

Šis Kongresas turi plačios lietu
vių visuomenės paramą. Jo rengėjai 
jau metai dirba kartu su PLB išeivi
jos organizacijomis užtikrinti ren
ginio sėkmę. Kongresą remia ir Lie
tuvos vadovybė, Švietimo ir kultū
ros ministerija bei visuomeninės 
organizacijos, suteikdamos materia- 

jos akredituota pabaltiečių visuome
nine organizacija. Ji įgijo teisę daly
vauti įvairiose JTO renginiuose, at
stovauti ne Lietuvoje gyvenančiam 
lietuvių jaunimui.

Seminare dalyvavo lietuvių iš Bal
tarusijos, Estijos, Latvijos, Maskvos, 
Moldovos, Ukrainos, Karaliaučiaus, 
Lenkijos ir Sibiro. Tuose kraštuose 
įkurtos lietuvių jaunimo organizacijos 
palyginti negausios. Ukrainoje jai pri
klauso apie 18 žmonių, Estijoje - apie 
30, Moldovoje - 12, Sibire - 32, Su
valkuose - apie 50, Maskvoje - apie 
50 ir t.t. Gautą seminare informaciją 
organizacijų astovai perduos savo 
šalių Lietuvių jaunimo sąjungos na
riams, o liepos mėnesį susirinks į aš
tuntąjį Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą Vilniuje. Šio kongreso progra
mos Lietuvoje koordinatorė Rūta 
Kalvaitytė mano, jog Rytai ir Vakarai 
ateityje liks tik geografinės sąvokos 
tuose kraštuose gyvenančiam lietuvių 
jaunimui. Be to, prie PLJS prisijungus 
Rytų valstybių jaunimui keičiasi ir 
šios organizacijos veiklos pobūdis. 
Vyksta Rytų ir Vakarų lietuvių jauni
mo suartėjimas. Lietuvių jaunimas iš 
Vakarų stengiasi remti savo bendra
amžius iš Rytų ne tik moraliai, bet ir 
materialiai. Aštuntojo PLJ kongreso 
nario mokestis yra apie pusantro tūks
tančio dolerių, tačiau lietuvių jaunimui 
iš Rytų kraštų bus bandoma kompen
suoti šią sumą. Kreiptasi į Vyriausy
bę, kad finansiškai paremtų Rytų Eu
ropos jaunimo dalyvavimą kongrese. 
Taip pat tikimasi firmų paramos.

Balandžio 11 d. Lietuvos Preziden
tas Algirdas Brazauskas priėmė aš
tuntojo Pasaulio lietuvių jaunimo kon

linę ir kitokią pa
ramą.

Jūsų krašto jaunimas jau ruošiasi
Kongrese dalyvauti. Visuose dides-
niuose lietuvių išeivijos telkiniuose 
jau išrinkti jaunimo atstovai, kurie 
savo bendraamžių vardu nagrinės 
PLJS ir išeivijos ateitį Londone 
vyksiančiose Studijų dienose. Šiems 
jauniems, būsimiems Bendruome
nės rėmėjams ir vadovams turime 
parodyti savo paramą ir jų rūpesčių 
supratimą.

Todėl PLB valdybos vardu kviečiu 
Jus ir Jūsų krašto valdybą aktyviai 
remti savo jaunimo pastangas daly
vauti šiame Kongrese. Paremkime 
mūsų jaunimą!

Jus gerbiantis,
Bronius Nainys

greso rengėjus - Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininką Paulių 
Mickų, vicepirmininkę bei programos 
Lietuvoje koordinatorę Rūtą Kalvai
tytę ir organizacinio komiteto narę 
Raimondą Bajažinskytę.

Kongreso organizatoriai supažindi
no Prezidentą su renginio programa, 
taip pat informavo apie Vilniuje įvy
kusį Rytų Europos lietuvių jaunimo 
sąjungų atstovų seminarą. Prezidentas 
A. Brazauskas sutiko būti Kongreso 
garbės komiteto pirmininku.

Aštuntasis Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas prasidės Vilniuje tuoj 
po Pasaulio lietuvių dainų šventės lie
pos 12 d. Lietuvoje jis tęsis dešimt 
dienų, o vėliau persikels į Angliją, kur 
truks iki liepos 29-osios. Manoma, 
kad jame dalyvaus daugiau nei 300 at
stovų iš keturiolikos kraštų, tarp jų ir 
delegatai iš neseniai susikūrusių Rytų 
kraštų lietuvių jaunimo sąjungų. PU 
kongresas šaukiamas kas 3-4 metus ir 
yra aukščiausias Sąjungos organas, 
nustatantis organizacijos veiklos kryp
tį ir išrenkantis naują PLJS valdybą. 
Šiemet kongresas pirmą kartą vyks 
Lietuvoje. Beje, daugiau kaip pusė 
renginio dalyvių Lietuvoje nėra buvę, 
todėl jo rengėjai stengsis kuo geriau 
supažindinti juos su krašto politine ir 
ekonomine padėtimi, jaunimo organi
zacijomis. EU 

grįžta namo, kiti ilgiau užtrunka ir 
tvarko, kaip patys sako, ’’biznio“ rei
kalus. Galėtų ir daugiau žmonių tais 
autobusais vykti į Lietuvą, Lenkiją, 
būtų pajamų, vairuotojai mielai paim
tų keleivių. Bet kiek su mūsų žmonė
mis kalbėjau, mažai kas žino apie šią 
galimybę, be to, daug kas mano, kad 
tos kelionės vyksta griūnančiais sovie
tiniais autobusais...

’’Europos lietuvis“, kaip vienas iš 
plačiausiai skaitomų lietuviškų laik
raščių Vakarų Europoje ir išeivijoje, 
galėtų užkalbinti tas lietuvių privačias 
autobusų-kelionių firmas ir pasiūlyti, 
kad jos skelbtųsi laikraštyje, nurodytų, 
kokiu laiku ir iš kokio miesto jos veža 
klientus, kokiais autobusais, kelionės 
trukmę ir kainą. Būtų pajamų laikraš
čiui ir, manau, pelno lietuviškoms fir
moms, kad ir ne iš karto. Tos kelionių 
firmos galėtų pasiūlyti ir kitų paslau
gų, kaip siuntinių pervežimą irt. t.

Ateities, gana greitos, vizija yra to
kia, kad šios firmos perims LAL į pri
vačias rankas, kaip ir Vokietijos Luft
hansa už metų bus galutinai privati
zuota, tada kelionės į Lietuvą bus pi
gesnės, patogesnės, privatininkai turės 
atsižvelgti į klientų norus, nes kitaip 
jiems grės bankrotas.

Romas Šileris
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po pietų, lieka laiko ir doriniam lavini
mui, lietuvių liaudies dainoms, šo
kiams, muzikai, menui, tautosakai. 
Popiečio laiku savotiškai pratęsiamas 
mokymo procesas. Lilija Vyšniaus
kienė papasakojo, kaip buvo kuriama 
lietuviška mokykla Liepojoje, kur šiuo 
metu gyvena per tris tūkstančius lietu
vių. Teko eiti į namus, priminti žmo
nėms jų kilmę, pažadinti tautinės savi
garbos jausmus, įtikinti, aiškinti, kol 
pasiekta, kad dvylika vaikučių ateitų į 
lietuvišką mokyklą. Apie Liepojos 
lietuvišką mokyklą, jos mokytojų tau
rius siekius rašė Latvijos spauda, rodė 
televizija. Beje, Lilija Vyšniauskienė 
vienintelė iš konferencijoje dalyvavu
sių galėjo pasidžiaugti, jog švietimo ir 
mokymo klausimu jaučiama akivaizdi 
tarpvalstybinių susitarimų nauda. Gai
la, bet panašūs susitarimai merdi kito
se valstybėse. Pasak Audrio Antanai
čio, Kultūros ir švietimo ministerijos 
atstovo, protokolai pasirašomi, mo
kyklų atidarymo terminai nustatomi, 
bet rezultatų nėra. Ir jokie protestai čia 
nepadeda, kai kitų valstybių pareigū
nai sako, jog nėra galimybių, nėra pa
talpų, nėra pinigų, nėra nieko... Ir čia 
mes pasijuntame bejėgiai. Mes negali
me pasakyti, kaip kai kurių valstybių 
politikai, jog ginsime savo tautiečių 
teises. Pagaliau kas šito išsigąstų? Bet 
po šios dienos pokalbio, sakė Audrys 
Antanaitis, norisi tikėti, kad lietuvybės 
šaltinėliai kituose kraštuose neišseks, 
nes jūs žavite savo atsidavimu, jūs ne
kalbate apie sunkumus, nevardinate 
bėdų ir nepriteklių, bet kalbate apie 
šventą pareigą - grąžinti Lietuvai po 
pasaulį pasiklydusius savo vaikus...

Šiuo požiūriu ypač įsimintinas Lie
tuvių namų Vilniuje mokytojos Vidos 
Vileitienės pasisakymas. Kaip apibū
dinti sąvoką ’’grįžimas į Lietuvą“? 
Mokėti kalbą dar nereiškia grįžti į Lie
tuvą. Ar galima teigti, kad tie mūsų 
auklėtiniai, kurie dabar mokosi Lietu
vos aukštosiose mokyklose, jau yra 
tikri lietuviai? Arba tie, kurie sąmonin
gai apsisprendė, priėmė krikštą ir tapo 
katalikai? O gal tikra lietuvaitė yra toji 
abiturientė, kuri sugrįžo į savo tėvų 
namus Alma Atoje, bet svajoja puo
selėti draugiškus ryšius tarp Lietuvos ir 
Kazachstano, kur ji gimė ir augo?

Apie tautinę sąvimonę, kalbos ir 
dvasios kultūrą, apie lietuvybę kaip

Svetimtaučiai jau padėjo. O mes, lietuviai?
Grupė South Lakeland gyventojų 

anglų paskelbė aukų ir medicininių 
reikmenų rinkimo vajų. Jo tikslas - 
padėti Lietuvos Kauno klinikoms, ku
riose trūksta būtiniausių medikamen
tų, pavyzdžiui, gimdyvėms neduoda
mi skausmą malšinantys vaistai, nes 
jų paprasčiausiai nėra. Apie tai rašoma 
Anglijos laikraščių “The Lakes lea
der“ ir ’’Milnthorpe Now!“ vasario- 
kovo mėn. numeriuose. Aukų rinkimo 
vajų pradėjo medicinos studentė An
tonia Donnelly, praeitą rudenį kartu 
su tėvu viešėjusi Lietuvoje ir aplan
kiusi minėtas Kauno klinikas bei ke
lias dienas bendravusi su ten dirbančiu 
daktaru Stankevičiumi, ausų, nosies, 
gerklės specialistu. Ją labai sujaudino 
tokia padėtis, kai šeši iš dešimties kli
nikoje besigydančių negali gauti bū
tiniausių vaistų, tokių kaip aspirinas, 
nekalbant jau apie aprangą ligoninėje.

Antonia Donnelly grįžo į Angliją 
pasiryžusi padėti lietuviams. Kartu su 
savo močiute, gyvenančia Barrows 
Green, ji drąsina žmones, gyvenan
čius Kendal ir Milnthorpe surinkti 
pinigų Kauno klinikoms. Vajaus pir
mininkas, Natlando garažo savininkas 
Wad Illingworth įsitikinęs, kad Lietu
vai padėti būtina. Jo nuomone, nors 
ten ir ne karo būklė, bet kraštas gyve
na sunkiai. Aukų rinkėjai norėtų už 
surinktus pinigus nupirkti papras
čiausių medicininių reikmenų - tvars
čių, aspirino, vienkartinių švirkštų, 
dezinfekcijos priemonių ir antibiotikų. 
Jų reikia Kauno klinikoms, kuriose 
yra 2400 lovų. Anglijos laikraščiai 
rašo, kad ši ligoninė iki 1991 m. buvo

Grįžtam į Lietuvą kaip į namus

Susitikimo Lietuvių namuose metu. Egidijaus Skipario nuotr.

vidinę jauseną labai įtaigiai ir pras
mingai kalbėjo Punsko Kovo 11-osios 
lietuvių gimnazijos direktorė Marytė 
Čemelienė ir mokytojas Algis Uzdila. 
Kadangi Algio Uzdilos kalba buvo 
nepaprastai jausminga, pagrįsta dau
giau nei trejų dešimtmečių kalbos tyri
mais, sutarėme, jog mūsų laikraščio 
skaitytojams būtų įdomios ne minčių 
ištraukos, bet visas pasisakymas. Al
gis Uzdila pažadėjo ”EL“ parašyti ats
kirai.

Iš viso konferencijoje kalbėjo še
šiolika pranešėjų. Tarp jų buvo profe
sorius Zigmas Zinkevičius, apžvelgęs 
lietuvių kalbos ištakas, Lietuvių namų 
mokytojas Kazys Vidžiūnas, kalbėjęs 
Tėvynės istorijos ir pilietiškumo klau
simais, direktoriaus pavaduotoja Apo
lonija Visickytė, pasakojusi apie lietu
vių kalendorinių švenčių medį, jo pla
čiąsias šakas ir giliąsias šaknis. Prie 
šio simbolinio medžio labai tiko ir 
mokytojos Danutės Kviklienės pokal
bis apie liną lietuvių kalbos pamoko
se. Klausantis mokytojos Irenos Kup
činskienės, pavydu buvo, kad esu ne 
matematikė. Pasirodo, matematika ga
li skambėti kaip poezija ir kaip muzi
ka, jeigu tam atiduodi savo širdį ir 
protą. Panašiai prabilo ir mokytoja Zi- 
vilija Šimelevičienė, dėstanti vokiečių 
kalbą ir darbus. Jei mokykloje kas bū
tų pastebėjęs mano pomėgį, sakė ji, 
gal šiandien būčiau ne germanistė.

antra geriausiai įrengta ligoninė So
vietų Sąjungoje. Primenama, kad Kau
ne buvo ir karinė ligoninė, dabar ji rū
pinasi civiliais. Bet sųvietai išsikraus
tydami iš Lietuvos pernai rugpjūčio 
mėnesį iš karinės ligoninės išsivežė 
visą geriausią aparatūrą ir visas vaistų 
atsargas. Nors iš išorės tai labai įspū
dingas pastatas, viduje susiduri su ne
išvengiamomis kasdieninėmis proble
momis, rašoma anglų spaudoje. Medi
kai ten dirba be galo sunkiomis sąly
gomis trūkstant būtiniausių vaistų.

Vajaus tikslas - surinkti 5 000 sva
rų ir įsigyti už juos minėtų reikmenų. 
Wad Illingworth su keliais savano
riais pagalbininkais tikisi šį pavasarį 
atgabenti labdarą iš Anglijos į Lietu
vą asmeniškai, kad įsitikintų, jog ji 
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Todėl stengiuosi padėti vaikui atrasti 
save, nes pasaulis neapsiriboja baltu 
popieriaus lapu ir keliais spalvotais 
pieštukais. Kiekvienas esame iš pri
gimties kūrėjas, svarbu pažadinti tas 
kūrybos galias. Kad mokytojai tai se
kasi, įsitikino ir konferencijos daly
viai, aplankę mokyklos auklėtinių dar
bų parodą. Savo ir mokytojos Aldo
nos Petkevičienės darbo-patirtimi pa
sidalijo Stasė Rožienė. Įdomių duo
menų, vertų atskiros kalbos, pateikė 
Lietuvių namų direktorius Alfonas 
Rudys ir pavaduotojas Aloyzas Bak
šys. Kaip kuriama aplinka, kad čia 
besimokantiems vaikams būtų gera? 
Kaip vaikai priprato prie naujos aplin
kos? Kaip pasitiki mokytojais, auklė
tojais? Ar skaito lietuvišką spaudą, 
knygas? Kaip vaikai vertina vienokį ar 
kitokį elgesį viešoje vietoje, tarpusa
vio santykius, kas jų manymu, yra 
’’nieko čia tokio“, ’’blogai“, ’’labai blo
gai“? Vyresniųjų klasių mokinių ap
klausa (anoniminė) atskleidė gana 
dėsningą išvadą, - žmogus auga toks, 
kokia yra aplinkos įtaka. Atsakymai į 
daugelį klausimų verčia suklusti, kad 
suvoktume, su kokiu kraičiu vaikai 
grįžta į Lietuvą.

Tokius giminių susiėjimus, kaip 
buvo taikliai įvardinta ši konferencija, 
manoma rengti kas dveji metai, pagal 
galimybes - vis kitoje vietoje.

Salomėja Čičiškina

pateko tiems, kam buvo skirta.
Šį pranešimą ”EL“ atsiuntė minė

tos organizacijos sekretorius Povilas 
Dobrovolskis, pridėjęs Anglijos laik
raščių ’’The Lakes leader“ ir ’’Miln
thorpe Now!“ iškarpas. Jo telefonas 
Kendale, Cumbria, 0539 727879. Po
nas P. Dobrovolskas pasiūlė apie tai 
papasakoti ’’Europos lietuvio“ skaity
tojams. Jeigu kas iš jų ar kokia firma 
nori ir gali padėti organizacijai Kau
nas Hospital Medical Apeal, siųsti 
aukas adresu:
Kaunas Hospital Medical Appeal 
Bradford & Bingley Building Society, 
3, Highgate, KendaL
Cumbria. LA94EJ.
England.
A/C No: 018D315844H.

Sportas
Buvęs boksininkas 

ketina keliauti dviračiu 
aplink pasaulį

Vilnietis Zenonas Kapočius, kovo 
mėnesį atšventęs 52-ąjį gimtadienį, 
gegužės viduryje ketina pradėti ketve
rius metus truksiančią kelionę dvira
čiu aplink pasaulį. Savo paties sudary
tu maršrutu iki 1997 m. pabaigos pen
kių žemynų keliais jis planuoja nuva
žiuoti 75 tūkst. kilometrų, o su gali
mais netikėtais nukrypimais - dar ket
virtadaliu daugiau. Vyresniosios kar
tos sporto mėgėjai gal prisimena, kad 
Meksikos (1968 m.) XIX vasaros 
olimpiados vicečempiono, sunkiasvo
rio boksininko Jono Čepulio sportinės 
šlovės zenito laiku Z. Kapočius buvo 
tos pačios svorio kategorijos Lietuvos 
čempionatų prizininkas. Vėliau jis su
sidomėjo regbiu ir du kartus (1972 ir 
1973 m.) tapo šios sporto šakos čem
pionu. Z. Kapočius yra universalus 
sportininkas - jį traukia ir boksas, 
lengvoji atletika, rankinis, futbolas. 
1991 m. jis nusipirko Suomijos ”Tun- 
turi“ firmos gamybos dviratį ir nuo ta
da šiai turizmo šakai skiria didžiausią 
dėmesį. Ilgiausias įveiktas maršrutas - 
1000 km - pernai metais nuo S. Da
riaus tėviškės iki lakūnų žuvimo vie
tos Pšelniko (Lenkija). ’’Tunturi“ dvi
račiu jis keliaus ir aplink pasaulį. Fir
ma pažadėjo nemokamai aprūpinti at
sarginėmis dalimis, kameromis viso 
maršruto iš anksto numatytuose punk
tuose. Todėl po Latvijos ir Estijos Z. 
Kapočius aplankys Suomiją, po to ke
liaus į Švediją, Norvegiją, Daniją, 
Olandiją, Vokietiją, Liuksemburgą, 
Prancūziją, Angliją, Ispaniją, Italiją, 
Šveicariją, Austriją, Slovakiją, Lenki
ją ir vėlų rudenį grįš į Vilnių. Toks 
pirmas kelionės etapas. Antrasis prasi
dės 1995 m. sausio mėn. Jis truks dve
jus metus. Nuskridęs į Australiją, per 
Polinezijos salyną, Filipinus ir Japo
niją Z. Kapočius ketina pasiekti Alias
ką, iš kur Džeko Londono keliais 
vyks į Kanadą. Po to - JAV, Pietų 
Amerikos šalys, ir 1996 m. pabaigoje 
- Lietuva. 1997 m. bus kelionės fina
las - Afrikos žemynas. Z. Kapočiaus 
tikslas ne tik įveikti 75 tūkst. kilo
metrų, bet ir kuo daugiau pažinti, pa
matyti, pakeliauti Amazonės džiung
lėmis, užkopti į Vezuvijų ir pan. Ke
liautojas susirašinėja su aplink pasaulį 
dviračiu keliaujančiu vokiečiu Ger
hardu Strickeriu ir gauna iš jo vertingų 
patarimų. Įvairiuose pasaulio miestuo
se turi nemažai adresų, kur gali tikėtis 
paramos. Užpernai Z. Kapočius susi
pažino su vienu savo rėmėjų - Lietuvo
je viešėjusiu Jonu Masiuliu ir io žmo
na šveicare Ester. Jie gyvena Šveicari
joje, bet J. Masiulis daug laiko pralei
džia Anglijoje. Z. Kapočius sutiko 
daug geradarių žmonių. Bet buvo ir 
nemalonumų, kai pardavęs lengvąjį 
automobilį, garažą, pakeitęs butą visas 
savo santaupas patikėjo liūdnai pagar
sėjusioms firmoms ’’Enija“ ir ”Me- 
rilina“. Jau ketino atsisakyti kelionės, 
bet žmona įkalbėjo. Z. Kapočius dar 

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

rinkose nuo 1994 m. balandžio 15 d. nustatė tokius oficialius lito ir 
užsienio valiutų santykius:

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu ofi
cialiu kursu - 4.00 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

Valiutos Litai už Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt. pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 5.9023 Latvijos latai 6.9930
Armėnijos dramai 0.0157 100 Lenkijos zlotų 0.0178
Australijos doleriai 2.8889 Moldovos lėjos 0.9709
Austrijos šilingai 0.3326 Norvegijos kronos 0.5399
100 Baltarusijos rublių 0.0222 Olandijos guldenai 2.0834
Belgijos frankai 0.1137 Prancūzijos frankai 0.6836
Čekijos kronos 0.1343 100 Rusijos rublių 0.2238
Danijos kronos 0.5973 SDR 5.5944
ECU 4.5244 Singapūro doleriai 2.5633
Estijos kronos 0.2914 Suomijos markės 0.7239
Ispanijos pesetos 0.0288 Švedijos kronos 0.5041
100 Italijos lirų 0.2451 Šveicarijos frankai 2.7749
Japonijos jenos 0.0389 100 Ukrainos karbovancų 0.0108
Kanados doleriai 2.9080 Vengrijos forintai 0.0386
Kirgizijos somai 0.3252 Vokietijos markės 2.3382
Kazachijos tengės 0.1821

tikisi atgauti pinigus iš kredito firmų ir 
intensyviai ieško naujų rėmėjų. Apie 
tai išsamiai pasakoja ’’Lietuvos rytas“.

Klaipėdos dviratininkų 
startai Belgijoje

Praėjusį savaitgalį Klaipėdos ’’Va
karų banko“ dviratininkai dalyvavo 
dvejose vienadienėse varžybose Bel
gijoje. Balandžio 8 d. 132 km lenkty
nėse startavo 110 dviratininkų iš 12 
šalių. Pirmas finišavo belgas F. Ohilo- 
pas. Penktą vietą užėmė Remigijus 
Lupeikis (pernai metų daugiadienių 
lenktynių ’’Aplink Lietuvą“ nugalė
tojas), šeštą - Jonas Romanovas, sep
tynioliktą - Artūras Trumpauskas.

Kitą dieną 73 sportininkai iš 10 
šalių dalyvavo 124 km (13 ratų po 9,5 
km) lenktynėse. Sąlygos buvo labai 
blogos - lietų pakeitė šlapdriba, marš
rutas vingiavo daugelio nedidelių 
miestelių akmenimis grįstomis gatvė
mis. Savo aktyvumu išsiskyrė R. Lu
peikis. Du ratus jis važiavo priekyje 
vienas, ir tik likus paskutiniajam ratui 
jį pasivijo du belgai. Pirmas finišavo 
belgas V. Zuidervikas, trečias - R. Lu
peikis, devintas - S. Šarkauskas, ketu
rioliktas - J. Romanovas. Olandijoje 
Klaipėdos dviratininkų laukė šešiadie- 
nės “Teleflextoer“ tarptautinės lenk
tynės.

Valdas Ivanauskas - 
buvęs įvarčių karalius?
’’Hamburger HSV“ komandos 

žaidėjas Valdas Ivanauskas pateko į 
nesėkmių ruožą. HSV už 4,3 milijono 
iš Vienos ’’Austria“ klubo pirko įvar
čių meistrą. Austrijoje Valdas buvo 
įvarčių karalius. O dabar, rašo ”Bild- 
Zeitung“, HSV turi pražangos kortelių 
karalių.

Bet Ivanauskas kovoja, visas atsi
duoda kovai, aistringai, drąsiai, su 
įsiūčiu. Ir kai jis, praleidęs gerą pro
gą, kūlvirsčia griūva ant šlapios žolės, 
net ir griežčiausi sirgaliai jo pagaili. 
Ivanauskas prisipažįsta: ’’Man nesise
ka. Arba vartininkas dirba puikiai, 
arba aš nesuvaldau sviedinio“. Bet jis 
žada pasitaisyti: ’’Kai anksčiau pra
leisdavau progą, kokias 10 ar 15 mi
nučių negalėdavau suimti savęs į ran
kas. Dabar aš stengiuosi išsikovoti 
naują progą“. Juo tiki visi. Ir pats lie
tuvis nepasiduoda: ’’Man rūpi ne ma
no taškai, man rūpi komanda. Dar nie
ko neprarasta. Aš turiu pakankamai 
jėgų lemiamoms rungtynėms“.

Pavasaris skelbia irklavimo 
sezono atidarymą

Pirmosios didelės irklavimo var
žybos bus tradicinis irklavimo mara
tonas (8 km) Nemune ties Birštonu. 
Ten susirinks visi stipriausieji, kurie 
svajoja dalyvauti ir Atlantos olimpi
nėse žaidynėse. O balandžio 29 - ge
gužės 1 d. vyrų aštuovientė, Einiaus 
Petkaus ir Juozo Bagdono bei Dariaus 
Raišučio ir Roberto Girtauto dvivietės, 
vienvietininkas Tomas Valčiukas, 
Violetos Bernotaitės ir Violetos Las- 
takauskaitės dvivietė dalyvaus Paolo 
d'Ajolos regatoje Italijoje.
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LONDONE
DOVANA-PALIKIMAS 

LIETUVIŲ NAMŲ 
AKCINEI BENDROVEI

Ji šiomis dienomis gauta iš advo
katų R. A. Eggleton & Co Straud. Tai 
anksčiau mirusio L. Raudžio palikimo 
dalis - 2633 svarai ir 70 penų. Ta su
ma skiriama Lietuvių namų akcinei 
bendrovei. Testamento vykdytojas J. 
Šlepe rtas.

VELYKMETIS LONDONO 
ŠVENTO KAZIMIERO 

PARAPIJOJE
Lietuviškos parapijos gavėnios 

susitelkimą šiais metais pravedė iš 
Marijampolės atvykęs kunigas dr. 
Leonas Lešinskas, MIC.

Susitikimas-susikaupimas vyko 
lygiagrečiai su Velykų švenčių apei-

SKAUTIŠKUOJU 
KELIU ..

LSS Europos Rajono 
vadijos posėdis įvyks šv. 
Jurgio dieną, balandžio 
23-ąją, 13.00 vai., Ukrai
niečių klubo patalpose., 
27 Charnwood Str., Der
by.

Kviečiu visus skautininkus 
ir skautininkes, vadovus ir va
doves posėdyje dalyvauti.

V. s. Jaras Alkis
Rajono vadas

PAMALDOS
Nottinghame - balandžio 17 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - balandžio 17 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - balandžio 24 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Manchesteryje - balandžio 24 d., 

12.30 vai.
Bradforde - gegužės 1 d„ 12.30 

vai.
Nottinghame - gegužės 1 d., už 

lietuves Motinas, 11.15 vai., Židinyje.
Accles - gegužės 1 d., 12.30 vai. 

gomis, kurios prasidėjo Didžiojo ket
virtadienio vakare - tema ’’Paskutinė 
vakarienė“, Didysis penktadienis - 
’’Kristaus nukryžiavimas ir Jo nuėmi
mas nuo kryžiaus“, Didysis šešta
dienis - ugnies ir vandens šventinimas.

Velykų rytą - pagal senesnias lietu
viškas tradicijas - Kristaus prisikė
limas. Svečias kunigas Leonas pagal 
šias velykines temas sakė savo pa
mokslus. Savo gražia dikcija, maloniu 
balsu ir palyginimais iš nūdienos jis 
patraukė žmones.

Velykiškas rytas buvo gražus, gal 
vėsokas, saulei tekant londoniečiai 
rinkosi į savąją Švento Kazimiero 
šventovę, matėsi lietuviškų šeimų net 
iš tolimesniųjų vietovių: Farnham, 
Bedford, Brighton ir kitur. Nuo vieti
nių lietuvių neatsiliko Londone ir ap
link Londoną šiuo metu esantys jau
nieji lietuvaičiai, jie savo dalyvavimu 
pamaldose smarkokai atjaunino mal
dininkų būrį Šventovėje.

Su džiaugsmu tenka patvirtinti fak
tą, kad senoji išeivija ir dabartinė, dau
giausia Lietuvos jaunimas, suranda 
bendro suėjimo kelius...

PADĖKA
Dėkojame Britų-lietuvių pa

galbos fondui vaikams Lietuvoje 
ir poniai Hildai Piščikienei už 
gautus vitaminus ir vaistus.

Vilniaus universitetinės vaikų 
ligoninės reanimacijos-intensyvios 

terapijos skyrius ir mažieji pacientai

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS - 
PAGRINDINIS 

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Tautos šventės minėjimas - Lietuvių sąskrydis įvyks 
Wolverhamptone, šeštadienį, rugsėjo 17 dieną.

Rengėjas - DBL S-gos Wolverhamptono skyrius

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

* * * * * *
Balandžio 6 dieną kun. dr. Leonas 

Lešinskas išskrido atgal į Lietuvą, pri
žadėjęs, kad Londono lietuvių neuž- 
miršiąs.

Stasys Kasparas
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas:
50 svarų - A. P. Kustai, Londonas; 

30 svarų - mr. M. Meek, Cornwall; 
po 10 svarų - D. A. Vassilliou iš 
Romfordo; Northern Catholic Uni
verse skaitytojai; po 5 svarus - L. Z. 
Mockevičiai, Londonas; I. B. Čemiai, 
Londonas.

Mrs. Connie Edvards iš Londono 
paaukojo Lietuvos vaikams daug 
’’Disney“ tipo žaislų. Fondo vadovybė 
labai dėkinga aukotojams už visas 
aukas, kokios jos bebūtų.

LONDONO LIETUVIŲ 
IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Šiais metais Lietuvių sodyba 
švenčia savo 40 metų sukaktį. Į ta 
proga organizuojamas iškilmes bus 
galima nuvykti autobusu.

Išvažiuojame 1994 metų gegu
žės 29 dieną (sekmadienis) 8.45 
valandų nuo Lietuvių Bažnyčios 21 
the Oval, London E2. Važiuojame 
pro Lietuvių Namus 2 Ladbroke 
Gardens, London W11. Čia išva
žiuojama 9.15 vai.

Norintieji pasinaudoti autobuso 
paslaugomis prašomi užsirašyti 
parapijos svetainėje pas S. Kasparą, 
Lietuvių namuose pas K. Makūną. 
Kaina (7.50 svaro) sumokama užsi
rašant.

BOLTONE
VELYKŲ POBŪVIS

Balandžio 4 d., antrą Velykų die
ną, visi boltoniškiai susirinko kartu at
švęsti Velykas. Nedidelis Boltono lie
tuvių būrelis Velykas kartu švenčia 
jau daug metų. Vietinės šeimininkės 
O. Eidukienė, S. Keturakienė ir Flo
rence Silius irgi neapsileido ir dar kar
tą paruošė gražiai atrodančius, skaniu 
maistu apdėtus stalus.

Į Boltono lietuvių Velykas, kaip vi
sada, atvyko ir kan. V. Kamaitis. Tru
putėlį užkandus, kanauninkas savo 
neilgoje, anekdotu paįvairintoje kalbo
je pagyrė vietinius tautiečius už vie
ningumą ir draugiškumą, paragino ir 
toliau kartu dirbti ir stengtis savo se
nas tradicijas išlaikyti. Atsakydamas 
skyriaus pirmininks H. Vaineikis jam 
padėkojo už apsilankymą ir tokius 
gražius žodžius. Jis nepamiršo ir Bol
tono šeimininkių, vietinių lietuvių var
du jas H. Vaineikis apdovanojo gra
žiai papuoštomis šokoladinių saldai
nių dėžutėmis.

Kaip visada boltoniškių velykinis 
pobūvis praėjo labai draugiškai ir 
smagiai - buvo ir gerai pasivaišinta, ir 
gražiai pasilinksminta.

NORI SUSIPAŽINTI
53 metų lietuvė nori susipažinti su 

vyresnio amžiaus užsienio lietuviu, 
susirasti draugų tarp užsienio lietu
vių, galbūt neturinčių ryšio su Lietuva.

Rašyti:
Albina
Gamyklos 6-2
4580 Alytus
Lietuva

NAUJI 
’’EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI
’’Europos lietuvį“ užsiprenu

meravo Mr. J. Rinkevičius iš 
U.K.

MIRĖ 
JUOZAS ŠAPOKA

Balandžio 13 d. po ilgos ir sun
kios ligos Vilniuje mirė Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus draugijos res
publikinio komiteto pirmininkas 
Juozas Šapoka. Daug metų velionis 
dirbo Lazdijų, Mažeikių rajonų ligo
ninių vyriausiuoju gydytoju, buvo 
Lazdijų ir Vilniaus miesto sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėju. Beveik 
visą savo gyvenimą, ypač pastarąjį 
dešimtmetį, jis buvo susijęs su Rau
donuoju Kryžiumi. J. Šapokos pa
stangomis mūsų humanitarinė orga
nizacija įgavo tarptautinį pripažini
mą. Velionis negailėjo jėgų organi
zuodamas medikamentų labdaras, 
paramą vienišiems, ligotiems žmo
nėms.

Gydytojo humanisto atminimas 
ilgai išliks jį pažinojusių žmonių šir
dyse.

Laidotuvės įvyko balandžio 14 d. 
Rokantiškių kapinėse Vilniuje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugijos respublikinis komitetas

PRAŠO 
ATSILIEPTI

Britų ’’Environmental Services 
Department“ De Grey House, 
Exhibition Square, York, Y01 
2HE, UK, prašo atsiliepti Prano 
Zamaravičiaus gimines.

P. Zamaravičius, gimęs 1927 
03 04, mirė 1994 02 02, sulaukęs 
66 m. amžiaus. Jis gyveno York 
mieste, 52 Queen Annes Rd., 
England ir dirbo Yorko Redfearn 
stiklo fabrike.

IŠNUOMOJAMOS 
PATALPOS

Vilniaus Senamiesčio 
centre - 4 kambariai, tele
fonas, tinka įmonės rašti
nei ar gydytojų, advokatų 
kabinetui (104 kv. m ant
rajame aukšte).

Išnuomuotų ilgam laikui.

Teirautis laišku:
’’Europos lietuvis“,
A. Strazdelio 1, 
2600 Vilnius.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel,: 071-938 2481 
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

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

PASAULYJE
Susitikimas su 

diplomatais
Vatikano valstybės sekretoriate 

įvyko informacinis susitikimas su 
diplomatais, akredituotais prie Vati
kano. Vatikano valstybės sekretoriatas 
pranešė Apaštalų Sosto nuostatas dėl 
kai kurių Tarptautinių Jungtinių tautų 
organizacijos renginių. Buvo kalbama 
apie Tarptautinius šeimos metus ir 
apie rugsėjo mėnesį Kaire vyksiančią 
tarptautinę konferenciją, skirtą gy
ventojų skaičiaus ir ekonominės rai
dos problemoms.

Susitikime dalyvavo ir Lietuvos 
Respublikos ambasadorius prie Šven
tojo Sosto Kazys Lozoraitis.

Patvirtinti du stebuklai
Vatikane oficialiai, dalyvaujant 

Šventajam Tėvui, paskelbti dekretai, 
patvirtinantys šešiolikos Dievo Tarnų 
stebuklus, kankinystę ir dorybių he- 
roiškumą. Pripažinus Dievo Tarnų 
kankinystę arba jų užtarimu įvykusius 
stebuklus, praktiškai užbaigiama bea
tifikacijos byla. Tuo tarpu dorybių he- 
raiškumo pripažinimas yra tik tarpinis 
beatifikacijos bylos etapas, po jo iki 
bylos užbaigimo dar turi sekti dekre
tas, patvirtinantis kandidato į palai
mintuosius užtarimu įvykusį stebuklą. 
Tarp šešiolikos paskelbtų dekretų du 
patvirtina stebuklus. Vienas patvirtin
tų stebuklų įvyko šveicarės vienuolės 
sesers Maria Bernarda Buetler, gyve
nusios praėjusio šimtmečio antroje 
pusėje ir šio pradžioje, užtarimu, kitas 
stebuklas priskirtas vokietei vienuolei 
Maria Helene Stollenwerk.

V. Havelas apie Popiežių
Čekijos prezidentas Vaclav Havel, 

su oficialiu vizitu neseniai lankęsis 
Vatikane, davė interviu Italijos katalikų 
televizijos programai TELEPACE. 
Žurnalisto paprašytas įvertinti popie- 
žiaus-lenko įtaką pastarojo dešimt
mečio pasikeitimams Rytų Europoje. 
Čekijos prezidentas pirmiausia pažy
mėjo, jog jau pats kardinolo Vojtylos 
išrinkimas popiežiumi įkvėpė vilti 
visoms anuomet komunistų valdo
moms šalims. Daugelis suprato, kadi 
Petro Sostą atsisėdo žmogus, gerai 
pažįstantis totalitarizmo sistemą ir 
neužmiršęs tų kraštų, kur šis režimas 
viešpatavo, žmonių lūkesčių. Dabar, 
jau nuslugus euforijai dėl geležinės 
uždangos žlugimo, kai ne tik Rytų 
Europai, bet ir vakariečiams atrodė, 
kad niekas nebetrukdo Europai vėl 
susivienyti, kad greit atsivers naujos 
erdvės kuo plačiausiam bendradar
biavimui ir taikiam sambūviui, turint 
konstatuoti, jog ne viskas taip sklan
džiai klojasi, kaip atrodė tuomet: iš
kilo naujų nenumatytų problemų, 
kliudo praeityje susiformavę, mąsty
mo stereotipai, sugebantys sukelti 
krizines situacijas. Viso to akivaizdoje 
galima įvertinti neįkainuojamą Šven
tojo Tėvo indėlį Europos demokrati
zacijos procese. Labai svarbu, kad it 
toliau nepavargdamas skambėtų po 
piežiaus balsas, raginantis tolerancijai 
taikiam sambūviui, ekumenizmui.

Kritiška demografinė 
padėtis Rusijoje

Rusijos prezidento sudaryta komi 
sija demografinėms problemoms ša
lyje tirti paskelbė surinktus statistinius 
duomenis. 1993 metais Rusijoje gimė 
milijonas 362 tūkstančiai vaikų, t.y 
dvigubai mažiau nei prieš 6 metus: 
gimstamumas Rusijoje pasiekė kritinė 
ribą ir yra vienas žemiausių pasaulyje 
Po dvidešimties metų šiandieninės 
problemos pagimdys naujas, tvirtina
ma komisijos išvadose, nes mažiau 
bus dirbti galinčių žmonių, negu tų. 
kuriuos reikia išlaikyti. Praėjusiais me
tais Rusijoje mirusių žmonių skaičius 
žymiai viršijo gimusiųjų; dėl gimdyme 
Rusijoje miršta 15-20 kartų daugiau 
moterų nei išsivysčiusiose pasauliu 
valstybėse; Rusija taip pat visus Eu
ropos kraštus lenkia abortų skaičiumi.

Vatikano radijo lietuvišku 
laidų redakcijos žinia-
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