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Romas Sinius - garbės konsulas
Į MAZ/YDO J

DBLS 46-asis metinis suvažiavimas
□ DBL Sąjungos 46-ajame suvažiavime, įvykusiame 1994 m. balandžio 16-17 dienomis Lietuvių na
muose Londone, dalyvavo devyniolika delegatų, kurie atstovavo keturiolikai DBL S-gos skyrių, esan
čių Škotijoje ir Anglijoje; jie atstovavo 681-nam DBL S-gos nariui.
□ Stasys Kasparas vėl buvo išrinktas direktorių valdybos nariu, o jauna studentė, DB Jaunimo sąjungos 
pirmininkė Elena Augaitytė - naujai išrinkta DBL S-gos direktorių valdybos nare.
O DBL S-gos suvažiavime dalyvavo Lietuvos Respublikos Ambasadorius Didžiojoje Britanijoje ir 
Šiaurės Airijoje prof. R. Rajeckas ir buvęs Ambasadorius Vincas Balickas su Ponia.
□ Daugiau apie 46-ąjį DBLS suvažiavimą - 6-ame puslapyje.

Suvažiavimo sveikinimai

Leidschendame, Olandijos sostinės 
Hagos priemiestyje, gyvenantis Ro
mas Sinius praėjusią savaitę lankėsi 
Vilniuje ir gavo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos valstybinio ir 
diplomatinio protokolo tarnybos pažy
mėjimą Nr. K-022, kad jis yra Lie
tuvos garbės konsulas. Olandijos už
sienio reikalų ministerija sutikimą Ro
mą Sinių paskirti į tokias pareigas da
vė pernai gruodžio 28 d. Praėjo keli 
mėnesiai, kol dviejų šalių biurokratai 
galutinai sutvarkė visus dokumentus.

Apsilankęs ’’Europos lietuvio“ 
redakcijoje Vilniuje Romas Sinius 
sakė, kad stengsis sudominti Olandi

Vilniuje - apie kelią į NATO
Balandžio 20-22 dienomis Vilniuje 

įvyko Šiaurės Atlanto Sutarties Orga
nizacijos (NATO) Atlanto politikos 
patarėjų grupės pasitarimas su Šiaurės 
Atlanto bendradarbiavimo tarybos 
(NACC), kurios narė yra Lietuva, 
partneriais. Kaip pranešė Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos informa
cijos ir spaudos skyrius, pasitarimo 
programoje - diskusijos apie Europos 
saugumui kylančių grėsmių šaltinius, 
konsultacijos, kaip jų išvengti, pasi
keitimas nuomonėmis dėl NATO, 
Šiaurės Atlanto bendradarbiavimo 
Tarybos (NACC) vaidmens kuriant 
Europos saugumo architektūrą.

Lietuva - trečioji Vidurio Europos 
valstybė po Lenkijos ir Bulgarijos, kur 
vyko toks NATO Atlanto politikos 
patarėjų grupės pasitarimas su ben
dradarbiavimo partneriais. Dalyvių

Lietuvos prezidentų palaikai 
grįš į Tėvynę

Šį rudenį, tikriausiai rugsėjo pa
baigoje ar spalio pradžioje, į Lietu
vą iš JAV bus pervežti ir Marijam
polės rajono Mondžigirio kaimo 
kapinėse palaidoti trečiojo Lietuvos 
Respublikos Prezidento Kazio Gri
niaus palaikai. Apie tai buvo kalba
ma komisijos K. Griniaus palai
kams pervežti ir palaidoti posėdyje 
balandžio 19 dieną, pranešė ELTA. 
Komisija sudaryta Prezidento A. 
Brazausko dekretu. Jai vadovauja 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas. K. 
Grinius mirė 1950 m. Čikagoje 
(JAV), palaidotas lietuvių tautinėse 
kapinėse. Tačiau trečiojo Lietuvos 
prezidento testamente prašoma jį 
palaidoti gimtinėje.

Tiksli K. Griniaus palaikų per
vežimo data bus nustatyta po kon
sultacijų su JAV lietuvių organi
zacijoms. Jos irgi numato sudaryti 
atitinkamą komitetą.

Mondžigirio kaimo sodyboje, 

jos biznierius investicijų galimybėmis 
Lietuvoje, sieks, kad būtų sukurta 
daugiau bendrų dviejų šalių įmonių. 
Per šią savo 10 dienų viešnagę Lietu
voje jis lankėsi Ekonomikos, Pramo
nės ir prekybos, Ryšių ir informatikos 
ministerijose, kitose įstaigose, su jų 
vadovais aptarė, kaip suaktyvinti Lie
tuvos ir Olandijos bendradarbiavimą.

Garbės konsulas R. Sinius dalyva
vo organizuojant Lietuvos Prezidento 
A. Brazausko vizitą Olandijoje (Ny
derlandų Karalystėje) šiemet sausio 
pabaigoje, su kitais Lietuvos atstovais 
buvo priėmime pas karalienę Beatrix.

Leono Vasausko nuotrauka

ratas gana platus: dalyvavo Belgijos, 
Danijos, Estijos, Bulgarijos, Kanados, 
Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Grai
kijos, Latvijos, Liuksemburgo, Olan
dijos, Norvegijos, Lenkijos, Portu
galijos, Slovakijos, Ispanijos, Turki
jos, Ukrainos, Anglijos, JAV, Lietu
vos atstovai. Pirmą kartą tokiame po
sėdyje dalyvavo (kaip stebėtojai) Suo
mijos atstovai. Pasitarimui pirminin
kavo NATO generalinio sekretoriaus 
politikos padėjėjas ambasadorius Ger- 
hardtas von Moltke.

Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas, Politikos departamento 
direktorius A. Januška spaudos kon
ferencijoje šį pasitarimą Vilniuje 
pavadino labai reikšmingu. Jis pasakė 
pasveikinimo kalbą pasitarimo pra
džioje.

ELI

kurioje gimė busimasis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, bus pas
tatytas paminklinis akmuo. Netru
kus bus paskelbtas konkursas K. 
Griniaus antkapiniam paminklui 
sukurti.

Įamžinant K. Griniaus atmini
mą, bus išleisti rinktiniai raštai ir 
atsiminimų knyga apie jį, sutvarky
tos vietos, kuriose jis gyveno ir 
dirbo.

Prezidento vyresnysis referentas 
R. Gudaitis Eltos korespondentui 
pasakė, jog gautas Tautininkų sąjun
gos pasiūlymas perlaidoti ir Pre
zidento Antano Smetonos palaikus. 
A. Smetona palaidotas Klyvlende 
(JAV). Dėl palaikų perkėlimo į Lie
tuvą bus tariamasi su velionio gi
minėms, išeivijos lietuviais. Tačiau 
bet kuriuo atveju bus tvarkoma jo 
gimtinė Ukmergės rajone, įamžinti 
pastatai, kuriuose jis gyveno, bus 
pasirūpinta asmeniniais archyvais.

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos (DBLS) suvažiavimas, 
įvykęs 1994 m. balandžio 16-17 
dienomis Londone, sveikina brolius 
ir seseris Nepriklausomoje Lietu
voje, demokratiškai išrinktą vals
tybės Prezidentą, Seimą, Vyriau
sybę, Diplomatinę tarnybą, visus 
lietuvius, esančius už Lietuvos ribų 
ir juos jungiančias organizacijas 
PLB ir Sanryšą.

DBLS suvažiavimas pasižada 
visais būdais ir visomis išgalėmis 
remti Lietuvos valstybę ir jos insti
tucijas.

DBLS suvažiavimas prašo Lie
tuvos Seimo ir Vyriausybės, kad už

Profesorius Mieczyslaw Jackiewicz: 
lenkai nori geriau suprasti lietuvius

Praėjusiame ”EL“ numeryje trum
pai pristatėme literatūros istoriką Me- 
čislavą Jackievičių (Mieczyslaw 
Jackiewicz), gyvenantį Olštyne (Olsz- 
tyn). Balandžio viduryje jis kelioms 
dienoms buvo atvykęs į Vilnių. Su juo 
kalbėjosi ”EL“ korespondentas.

Pirmiausia paklausėme, kokie rei
kalai jį atvedė į Vilnių.

- Robert Bosch fondas Štutgarte 
(Stuttgart) kitais metais ketina išleisti 
Rytų Prūsijos literatūros antologiją - 
joje numatoma pateikti kūrinių nuo 
viduramžių iki šių dienų vokiečių, len
kų, lietuvių ir rusų kalbomis. Leidėjai 
pasiūlė man sudaryti lietuviškąją ir 
rusiškąją tos antologijos dalis. Todėl 
atvažiavau į Vilnių, parinkau K. Do
nelaičio ’’Metų“ fragmentą, kelis I. Si
monaitytės ir Vydūno kūrinius. Netru
kus vyksiu į Kaliningradą - turiu rasti 
dabartinių krašto rašytojų ar poetų 
kūrybos pavyzdžių minėtam Robert 
Bosch fondo leidiniui.

Mečislavas Jackievičius yra žino
mas kaip lietuvių literatūros vertėjas į 
lenkų kalbą. Jis sakė:

- Anksčiau verčiau prozą, dabar 
daug poezijos - ponios J. Vaičiūnaitės, 
H. Radausko, A. Marčėno, L. Jakima
vičiaus eilėraščius. Pastaruoju metu 
esu išvertęs ir šiek tiek J. Ivanauskai
tės apysakų.

Vilniuje būdamas M. Jackievičius 
visada ieško medžiagos apie lenkų ir 
lietuvių kultūrinius ryšius, apie tų 
dviejų literatūrų ištakas, jų raidą. Pa
starųjų metų jo tyrinėjimų rezultatas - 
pernai rudenį Lenkijoje išleista knyga 
apie lenkų literatūrą Lietuvoje ’’Litera
tūra polska na Litwie od XVI do XX 
wieku“.

- Aprašyta viskas, kas buvo nuo 
M. Mažvydo iki šių dienų - analizuo
jami J. Kochanowskio, I. Krasickio 
kūriniai, pasakojama apie A. Mickie- 
wieziu (A.Mickevičių), J. L Kra
szewski, J- Slowackj, V. Syrokomlę, 
H. Senkiewicziu, E. Orzeszkową ir 
daugelį kitų. Tą knygą labai maloniai 
recenzavo profesorius Juozas Girdzi
jauskas. Jis šiek tiek padėjo, pateikė 
gerų patarimų, - pasakojo autorius.

Paklaustas, kokias išvadas padarė

Lietuvos ribų gyvenantiems lietu
viams būtų sudarytos sąlygos gauti 
Lietuvos piliečio pasus. Jeigu Sei
mas ir Vyriausybė to nepadarytų, 
suvažiavimas kreipiasi į .Lietuvos 
Prezidentą ir prašo jo tai padaryti 
Dekretu.

DBLS suvažiavimas pritaria tarp 
LN B-vės ir Lietuvos Vyriausybės 
vykstančiam pasitarimui dėl Lietu
vių namų Londone bendro panau
dojimo ir linki, kad susitarjmas vi
siems būtų naudingas.

DBLS suvažiavimas skatina vi
sus Didžiosios Britanijos lietuvius 
remti PLJS ruošiamą 1994 m. Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą

minėtoje knygoje, ponas Mečislavas 
Jackievičius atsakė:

- Lenkų kultūra labai daug davė 
lietuvių kultūrai, lenkų literatūra turėjo 
įtakos lietuvių literatūros formavi
muisi. Beveik visi lietuvių literatūros

. klasikai jautė lenkų literatūros įtaką. 
Netgi, pavyzdžiui, Maironis - toks tik
rai lietuviškas poetas - jautė A. Micke- 
wieziaus įtaką. A. Baranauskas irgi. 
O Strazdui įtakos turėjo I. Krasickis. Ir 
taip toliau. Aš apie tai parašiau savo 
knygoje. Profesorius Juozas Girdzi
jauskas atsiliepime apie ją to nepanei
gė. Gerai esu susipažinęs su rusų lite
ratūra. Drįstu teigti, kad ji beveik ne
turėjo įtakos lietuves literatūrai. (Šiek 
tiek A. Puškinas, M. Lermontovas). 
Vokiečių literatūra irgi beveik nepa
liko pėdsakų jūsų krašto kūrėjų dar
buose, išskyrus Mažąją Lietuvą.

- Ta knyga iš manęs pareikalavo 
trejų metų darbo - daugiausia medžia
gos jai surinkau čia, Lietuvoje, - toliau 
kalbėjo autorius. - Naudojausi Vil
niaus universiteto, M. Mažvydo na
cionalinės, Mokslų Akademijos bib
liotekų turtais. Jose aptarnaujantys 
žmonės yra labai malonūs - nori pa
dėti, mielai pataria, kur ko ieškoti. Vil
niaus bibliotekose labai vertingos me
džiagos gali rasti ir lenkų istorikai, ir 
literatūrologai, kaip aš, ir pedagogai. 
Per kiekvieną savo atsilankymą aptin
ku ką nors, mano akimis, nepaprasto. 
Antai pernai rudenį Vilniaus univer
siteto bibliotekoje radau didelės lenkų 
rašytojos, ilgoką laiką praleidusios 
Vilniuje Elizos Orzeszkowos laiškų 
pluoštelį literatui ir dailininkui Niko
demui Ivanauskui - Lazdynų Pelėdos 
(seserų Ivanauskaičių - Sofijos Pšibi
liauskienės ir Marijos Lastauskienės) 
tėvui, gyvenusiam Žemaitijoje Para
giuose. Sudomino mane ir, pavyz
džiui, Vilniuje saugomas Liucjano Že
ligovskio laiškas Stepono Batoro uni
versiteto literatūros ir filosofijos profe
soriui Marianui Zdziechovskiui, lei
džiantis plačiau pažvelgti į šiuo metu 
vėl dažnai minimo generolo asmeny
bę. Man, kaip lenkų ir lietuvių kultū
ros ryšių, literatūros istorijos tyrinė
tojui, čia šaltinių daugiau nei Lenki

Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje, 
Pasaulio lietuvių chorų šventę Lie
tuvoje ir prašo juose dalyvauti.

DBLS suvažiavimas pritaria 
’’Europos lietuvio“ leidybai Lietu
voje, sveikina jo darbuotojus bei 
skaitytojus ir prašo lietuvių jį remti.

DBLS suvažiavimas dėkoja Di
džiosios Britanijos lietuviams, iki 
šiol dosniai rėmusiems įvairius fon
dus, kurių lėšomis yra ruošiama 
humanitarinė parama Lietuvai, ir 
prašo toliau juos remti.

K. Baublys, VI. Dargis,
J. Maslauskas

Londonas, 1994 4 17

joje, kur archyvai, bibliotekos ypač 
nukentėjo, sudegė per paskutinį karą, 
kai kas likę tik. Lietuvoje.

O dabar Mečislavas Jackievičius 
renka medžiagą kitai knygai - ji bus 
apie lietuvių literatūrą Lenkijoje. 
Autorius pasakojo:

- Knyga prasidės XIX amžiaus ap
žvalga - nuo K. Bohuszo, nuo Vil
niaus universiteto, kai filomatai pradė
jo domėtis lietuvių tautos kūryba.Tuo 
metu nemažai medžiagos buvo su
rinkta ir atspausdinta įvairiuose leidi
niuose. Pavyzdžiui, lietuvis kunigas 
Franciszek Augustaitis yra parašęs la
bai įdomią ir protingą knygą ”Pier- 
wiastki litewskie w romantyzmie 
polskim“, 1911 metais ji buvo išleista 
lenkų kalba Krokuvoje. Aš pasinaudo
jau ta knyga. Aš renku įvairią medžia
gą ir noriu priminti savo tautiečiams, 
kaip lietuvių liaudies kūryba tada at
rodė lenkams, ką jie joje matė. Para
šysiu ir apie tai, kad lenkų romantikų 
kūrybai didelę įtaką padarė lietuvių 
liaudies poezija. Apskritai, lenkų ro
mantikų literatūra turi būti dėkinga 
lietuvių liaudies kūrybai - pirmiausia 
dainoms. Beveik visi lenkų poetai, gy
venę ir rašę Vilniuje - ir A. Mickiewi- 
czius, ir J. I. Kraszewskis, ir kiti sėmė
si peno iš lietuvių liaudies kūrybos 
aruodo. Nėra Europoje tokios gausios 
liaudies kūrybos kaip Lietuvoje. Len
kų romantikai suprato, kokia stipri lie
tuvių liaudies kūrybos versmė, ir ja 
pasinaudojo.

Keliolika metų iki Antrojo pasau
linio karo diplomatinių, politinių san
tykių tarp Lietuvos ir Lenkijos nebu
vo, bet kultūriniai ryšiai tarp dviejų 
tautų buvo palaikomi, nes abiejose pu
sėse buvo už tai pasisakančių ir ta 
kryptimi drąsiai veikusių žmonių. 
Vienas iš labiausiai nusipelniusių 
tokių žmonių buvo Liudas Gira. Da
bar, kiek girdėjau, jis Lietuvoje nėra 
mėgstamas. Bet reikia peržiūrėti jo 
vaidmenį ir reikšmę lietuvių kultūroje, 
ypač jų santykiuose su lenkais. Jis 
labai daug padarė, kad suartėtų mūsų 
tautos ir kultūros. Taigi visa tai, ką čia

Nukelta į 3 psl.
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’’Vagonai nedegs“

Pasirašomas naujų vagonų perdavimo-priėmimo aktas. Iš kairės: S. 
Hauschildas, Z. Miobusas, susisiekimo ministro pavaduotojas A. Šakalys ir 
A. Kliorė.

Taip pasakė koncerno ’’Deutsche 
Waggonbau AG“ (DWA) realizaci
jos skyriaus viršininkas Zigfridas 
Miobiusas iškilmingoje 10-ties kelei
vinių vagonų perdavimo ceremonijo
je valstybinei įmonei ’’Lietuvos gele
žinkeliai“. Turint omenyje, kad pa
staraisiais metais būta dyzelinių trau
kinių gaisrų, šis pasakymas nuteikia 
optimistiškai ir keleivius, ir geležin
kelininkus. Šio Vokietijos koncerno 
pagaminti vagonai - pirmieji nauji 
vagonai Lietuvos geležinkeliuose. 
Prieš tai 1992 metų pabaigoje buvo 
gauta Lenkijoje restauruotų vagonų, 
kurie dabar keliauja iki Varšuvos ir 
Berlyno. Visi 10 Vokietijoje paga
minti vagonai aptarnaus tik mūsų 
gyventojus. liejau kursuoja maršrutu 
Vilnius-Klaipėda-Vilnius. ’’Lietuvos 
geležinkelių“ generalinis direktorius 
Algirdas Kliorė tik nerimavo, ar su
gebės mūsų žmonės naudotis nau
jaisiais, gerai įrengtais vagonais, ar 
piktavalė ranka nepradės braižyti sė
dynių, sukinėti kranų rankelėles, kaip 
tai jau atsitiko suremontuotame dyze
liniame traukinyje, kursuojančiame iš 
Vilniaus į Daugpilį. Po dviejų savai
čių eksploatacijos piktadarių padary
tas nuostolis jau siekia du tūkstančius 
litų.

Vilniaus geležinkelio stoties tu
ristiniame komplekse įvykusį iškil
mingą naujų vagonų perdavimą pra
dėjo ’’Lietuvos geležinkelių“ kadrų ir 
socialinių reikalų direktorius Tautvy
das Sinkevičius. Kalbėjo susisiekimo 
ministras Jonas Biržiškis, jau minėtas 
Z. Miobiusas ir ’’Lietuvos geležinke
lių“ generalinis direktorius A. Kliorė. 
Pasak pono A. Kliorės, įmonė vokie
čių vagonus pirko už kreditą, kurį ga
vo iš vieno Vokietijos banko. Kreditą 
reikės grąžinti per septynerius metus. 
Kiekvienas vagonas kainavo po 903 
186 Vokietijos markes.

- Iš Vokietijos banko gavome 
lengvatinį kreditą tik už 6,5 procento 
metinių palūkanų. Lietuvos komerci
nių bankų palūkanos siekia net 130 
procentų, todėl jų paslaugomis nesi
naudojome, - sakė A. Kliorė. - Esu 
labai dėkingas Lietuvos vyriausybei, 
kuri garantavo šį sandorį. Vokiečių 
vagonai suprojektuoti rusų geležinke
lio pločiui ir atitinka Tarptautinės ge
ležinkelių sąjungos reikalavimus. 
Juose yra elektrinis šildymas, oras 

kondicionuojamas. Liepos mėnesį 
gausime dar keturis ”RIC“ tipo va
gonus. Juose yra tai, ko nesame matę 
mūsų vagonuose - uždara kanalizaci
ja, tokia pat kaip lėktuve. Tualeto 
vanduo jau nebebėgs ant kelio. Šie 
vagonai kursuos užsienio maršrutais. 
Tai tik didžiulio Lietuvos geležinke
lių rekonstravimo pradžia. Artimiau
siu metu Lietuvos geležinkeliuose 
kursuos per 60 naujų modernių kelei
vių vagonų. Prie jų teks įsigyti ir nau
jų lokomotyvų.

Po iškilmingo vagonų perdavimo 
akto pasirašymo įvyko ’’Deutsche 
Waggonbau AG“ koncerno reprezen
tacija. ’’Waggonbau Ammendorf 
GmbH“ komercijos direktorius Sieg- 
fridas Hauschildas papasakojo, kad 
koncerne yra 10 gamyklų, penkios iš 
jų gamina keleivinius ir prekinius va
gonus. Per metus pagaminama apie 
142 tūkstančius vagonų, iš jų 50 
tūkstančių keleivinių. Ponas S. Hau
schildas nurodė tolimesnio bendra
darbiavimo galimybes. ’’Mūsų kon
cernas gali daug ką pasiūlyti Lietu
vos geležinkeliams“, - pasakė jis ir 
paminėjo, be kita ko, priemiestinio 
susisiekimo transporto priemones - 
dviaukščius savieigius vagonus, ju
dančius 100 kilometrų per valandą 
greičiu ir vežančius po 120 keleivių, 
greituosius miesto traukinius bei 
krovinių pervežimo priemones. Jis 
pasiūlė suteikti techinį ’’know-how“ 
ir paremti remonto dirbtuvių plėtimą. 
Jis pažymėjo, kad jau 1934 metais jų 
pagaminti vagonai riedėjo 200 kilo
metrų per valandą greičiu. Dabar sa
vo gamybos vagonus vokiečiai eks
portuoja į 27 pasaulio šalis. Kadangi 
valstybei reikalinga valiuta, todėl 
Vokietijoje lieka mažiau negu vienas 
procentas šiame koncerne pagamintų 
vagonų.

- Kartu dirbdami mes galėjome 
prisidėti prie Lietuvos geležinkelio 
vagonų parko atnaujinimo pradžios. 
Visose derybose ypač darę įspūdį 
Lietuvos specialistų konstruktyvu
mas ir kompetencija. Tai leidžia man 
ir mūsų darbuotojams labai optimis
tiškai vertinti tolimesnį bendradarbia
vimą su Lietuvos geležinkeliais, - tei
gė ponas S. Hauschildas.

Aleksandras Januškis 
Leono Vasausko nuotraukos

Keliais sakiniais
O Susitiko su Lenkijos lietuvių atsto
vais. Balandžio 19 dieną prezidentas 
A. Brazauskas priėmė Lenkijos lietu
vių draugijos pirmininką E. Petruške
vičių, Lenkijos lietuvių bendruomenės 
tarybos pirmininką B. Makauską ir 
šios bendruomenės Punsko valdybos 
pirmininką S. Paransevičių. Kaip pra
nešė ELTA, Lenkijos lietuvių atstovai 
išdėstė problemas, kurias, jų nuomo
ne, A. Brazauskas galėtų iškelti Len
kijos prezidento L. Valensos vizito į 
Lietuvą metu. Jos iš esmės susijusios 
su Lenkijos lietuvių kultūriniu gyveni
mu, švietimo reikalais bei visuomeni
nių organizacijų veikla. A. Brazauskas 
pabrėžė, kad pokalbiuose su Lenkijos 
prezidentu 35 tūkstančių Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių problemoms skir
stąs daug dėmesio.
□ Gali būti pakeistas ambasadorius 
Prancūzijoje. Kaip rašo ’’Lietuvos 
rytas“, LDDP užkulisiuose ne pirmą 
mėnesį kalbama apie būtinybę keisti 
Lietuvos ambasadorių Prancūzijoje, 
Portugalijoje ir Ispanijoje. Anksčiau 
kuluaruose skambėjusi tas pareigas 
galinčio perimti Radijo ir televizijos 
generalinio direktoriaus L. Tapino 
kandidatūra pastaruoju metu LDDP 
nariams neatrodo labai priimtina. 
’’Lietuvos rytas“ iš patikimų šaltinių 
sužinojo, kad ambasadoriumi Prancū
zijoje gali būti paskirtas išeivijos at
stovas. Kaip vienas realiausių kandi
datų minimas Prancūzijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkas R. Bačkis. 
O Derybos Latvijos ir Lietuvos pasie
nyje. Balandžio 18 dieną Bauskėje vy
ko Latvijos ir Lietuvos delegacijų su
sitikimas, kuriame buvo nagrinėjami 
jūros sienos nustatymo klausimai. 
Kaip pranešė ELTA, nuspręsta jūros

Lietuvoje nesuprantama, 
kas yra demokratija?

’’Lietuvos aidas“ 04 16 išspausdino 
Aurimo Drižiaus straipsnį ’’Anglo žvil
gsnis į Rytų Europą“, kuriame pateik
ta redakcijoje apsilankiusio Michaelio 
Guntono, buvusio Didžiosios Britani
jos konservatorių partijos centrinės 
būstinės spaudos departamento va
dovo, minčių.

Svečio nuomone, dabartinės Bul
garijos, Lietuvos ir Slovakijos vy
riausybės beveik nesiskiria nuo se
nųjų komunistinių šalių vyriausybių. 
Komunistinės ideologijos nebeliko, 
tačiau šių šalių vyriausybėms jų šalių 
likimas nėra svarbiausia. Joms labiau 
rūpi jų pačių gerovė. “Todėl aš nu
sprendžiau kiek įstengdamas padėti 
kaip tik šioms keturioms šalims. 
Mane stebina vyriausybės siūlymai, 
kad nepriklausomus TV ir radiją 
daugiau kontroliuotų valstybinė tele
vizija. Demokratinėje šalyje tokie 
mėginimai būtų visiška nesąmonė. 
Mane visada stebina Lietuvos, Bul
garijos ir ypač Slovakijos vyriausy
bių netikrumas dėl savo veiksmų. Jos 
negali leisti žmonėms patiems priimti 
sprendimų. Jeigu jos mano esančios 
geros ir tinkamos valdyti, kodėl ban
do reguliuoti televiziją? Atsakymas 
paprastas - jos nėra tikros dėl savo 
veiksmų...

Buvau susitikęs ir Liuciją Baš
kauskaitę, TELE-3 direktorę. Ma
nau, kad su nepriklausoma Lietuvos 
TV ir radiju vyriausybė elgiasi labai 
blogai. Mane labiausiai liūdina tai, 
kad daug Anglijos, JAV, Prancūzijos 
ir kitų šalių telekompanijų, žavėjęsi 
TELE-3 veikla ir žadėję jai visokią 
pagalbą, lig šiol nieko nepadarė. To
dėl aš pabandysiu paskatinti ir ame
rikiečių telekanalus padėti TELE-3“.

Svaigalu pasiūla didelė
Alkoholizmo problemos keliamos me
dicinos mokslų daktaro Jono Stan
kaus straipsnyje "Renkiesi sveikatą 
ar...?“ savaitraštyje "Amžius“ Nr. 14.

’’Lietuvoje yra apie 100 000 alko
holikų, per 300 000 geriančių iš 
įpročio. Reikėtų kuo greičiau priimti 

sieną nustatyti dviem etapais - iš pra
džių teritoriniuose vandenyse, o po to 
susitarti dėl pasienio linijos ekonomi
nėje zonoje. Klausimas dėl sienos teri
toriniuose vandenyse iš principo sude
rintas, darbas dėl pasienio linijos nus
tatymo ekonominėje zonoje tęsiamas. 
O Nesutarimai LDDP frakcijoje. 
Seimo biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas K. Jaskelevičius įteikė 
Seimo pirmininkui atsistatydinimo 
pareiškimą. Jis žurnalistams sakė, kad 
nesutinka su Vyriausybės žemės ūkio 
bei užsienio kreditų politika. Jis kriti
kavo ir Seimo ekonominių nusikalti
mų tyrimo komisijos pirmininko V. 
Juškaus pomėgį kištis į užsienio pa
skolų skirstymą. Spaudos konferenci
joje K. Jaskelevičius pareiškė, kad V. 
Juškaus iniciatyva ’’Šiaulių bankui“ 
buvo ’’išrūpintas“ 1 milijono dolerių 
JAV kreditas. Tai, anot K. Jaskelevi- 
čiaus, šiam bankui kainavo 10 proc. 
minėtos sumos. ’’Būtų labai nemalo
nu, jei dalis tų pinigų nusėdo V. Juš
kaus kišenėje“, - sakė K. Jaskelevičus. 
V. Juškus ’’Respublikos“ korespon
dentui pareiškė, kad ’’šiuo šmeižtu tę
siama kompanija, norint mane nuša
linti, priversti nutilti“. Jis atmetė 
kaltinimus ir aiškino, kad pats K. 
Jaskelevičius ’’talkina“ bankams.
Kiek anksčiau LDDP frakcijos nariai 
K. Jaskelevičius ir A. Ivaškevičius 
kartu su socialdemokratų, tautininkų ir 
demokratų partijos atstovais pasirašė 
pareiškimą dėl interpeliacijos A. 
Šleževičiaus vadovaujamai Vyriausy
bei. LDDP Tarybos prezidiumo posė
dyje toks partijos narių elgesys pava
dintas skandalu ir kitais griežtais žo
džiais. Buvo siūloma, kad partijos na
riai, palikę LDDP frakciją Seime 

antialkoholinį įstatymą. Tačiau nei 
Seimas, nei Vyriausybė nieko neda
ro... Sovietiniais metais alkoholinius 
gėrimus pardavinėdavo nuo 11 valan
dos, paskutiniais metais nuo 14 va
landos ir tik tam skirtose parduo
tuvėse. Dabar alkoholiniai gėrimai 
pardavinėjami bet kur, bet kam ir 
ištisą parą. Vien Vilniaus mieste yra 
oficialiai įregistruota 1200 vietų, kur 
parduodami svaigalai, o dar kiek 
neregistruotų taškų... Dabartinė val
džia oficialiai leido net 24 firmoms į 
Lietuvą įvežti alkoholinius gėrimus ir 
tuo lyg skatina savanorišką genocidą. 
Pretekstų didinti svaigalų pardavimą 
randama daug: tai ir sunki ekonominė 
būklė, paplitęs naminės degtinės vary
mas ir t. t. Betgi alkoholis yra itin 
svarbi vidaus politikos priemonė: jis 
“palaiko smunkančią ekonomiką, 
slopina žmonių nepasitenkinimą so
cialine ir ekonomine padėtimi, švieti
mu, sveikatos spsauga ir kt.“ Autorius 
pažymi, kad “lengviau žmones valdyti 
užpylus smegenis degtine“.

Moterys nori būti vyrais
"Lietuvoje apie 40 proc. moterų yra 
vienišos“ - teigiama Jūratės Jadkony- 
tės straipsnyje ’Vyrai bijo feminisčių“ 
"Respublikoje 04 14.

Straipsnyje pateiktas pokalbis su 
feministe rašytoja Zita Čekaite. Į 
klausimą apie šiandieninę moters 
padėtį mūsų visuomenėje rašytoja 
atsakė:

- Be jokių abejonių, moteris diskri
minuojama. “Daroma“ antrarūšė... 
Konstitucijoje garantuojamos abiejų 
lyčių lygios teisės. O kaip yra iš tik
rųjų? Dar sovietmečiu nebuvau priim
ta į darbą vienoje redakcijoje vien dėl 
to, kad esu moteris. Visur labiau pa
geidaujami vyrai. Net universitete į 
humanitarinių mokslų specialybes, 
kur daugiausia stoja merginos, vaiki
nams įstoti numatytos lengvatinės 
įstojimo sąlygos. O kur dominuoja 
vyrai, tarkim, fizikos specialybė, mo
terims jokių lengvatų nėra. Aiškinausi 
su vienu teisininku, ar galima paduoti 
universitetą į Konstitucinį Teismą? 
Pasirodo, ne. Tik tuo atveju, jei į 
merginos, surinkusios daugiau balų, 

(toks yra K. Gaška), išeitų iš partijos. 
O Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konser
vatoriai) kviečia į referendumą. 
TS(LK) valdybos pirmininkas G. 
Vagnorius pranešė, kad ruošiamasi 
pateikti referendumui konstitucinio 
įstatymo ’’Dėl neteisėto privatizavimo, 
nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeis
tos teisėsaugos“ projektą, parengtą 
Tėvynės Sąjungos. Pasak G. Vagno
riaus, Seimas ignoruoja priėmimą įs
tatymo ’’Dėl gyventojų santaupų kom
pensavimo ir akcijų (pajų) vertės at
statymo“, kurio projektą dar 1993 m. 
rugsėjo mėnesį palaikė 312 tūkstančių 
rinkimų teisę turinčių Lietuvos pilie
čių. Parašai skelbti referendumą bus 
renkami visuose miestuose ir rajonuo
se nuo balandžio 21 iki birželio 21d. 
G. Vagnoriaus nuomone, referendu
mas galėtų įvykti rugsėjo mėnesį - tai 
nuspręs Seimas. ’’Neabejojame, kad 
šis įstatymas bus priimtas“, - teigė Tė
vynės Sąjungos valdybos pirmininkas. 
Balandžio 15 d. Seimo opozicija Sei
mo sekretoriate užregistravo teikimą 
dėl pirmalaikių Seimo rinkimų projek
tą. Jame siūloma Seimui, atsižvelgiant 
į valdžios bei ūkio krizę, priimti nuta
rimą surengti Seimo rinkimus 1995 
m. Kartu siūloma rengti ir savivaldy
bių rinkimus.
□ Valstybės gynimo tarybos posėdis. 
Jame apsvarstytas Krašto apsaugos 
ministerijos struktūros projektas ir iš 
esmės jam pritarta. Atsižvelgiant į su
siklosčiusią tarptautinę praktiką bei 
kriminogeninę situaciją pasienyje, 
nutarta valstybinę sienos apsaugos 
tarnybą pavesti kuruoti Vidaus reikalų 
ministerijai. Vyriausybė įpareigota pa
rengti būtinų teisinių aktų projektus ir 
pateikti juos Seimui.

vietą būtų priimtas vaikinas, tada ji 
gali kreiptis į teismą. Bet ar pajėgs ir 
ar išdrįs baigusi vidurinę mokyklą 
mergaitė kovoti su visa sistema?

Moters akimis peržiūrėjau laikraš
čių skelbimus, kur siūlomas darbas. 
Ieškoma žurnalisto, teisininko, buhal
terio ir t. t. Ir tik vienintelė pozicija - 
sekretorė. Teigsite, kad tokia lietuvių 
kalbos ypatybė? Nemanau. Tada ra
šykime sekretoriaus. Juk vyras irgi 
gali būti sekretorium. Ieškoma buhal
terio, nors Lietuvoje buhalterėmis 
daugiausia dirba moterys. Negi taip 
sudėtinga pridėti moteriškas galūnes 
vien dėl to, kad būtų sukurta mums 
jaukesnė atmosfera! Kai darbe atsi
randa darbuotojų konkurencija, ku
riamos teorijos, kad moters vieta - 
šeimoje. O juk Lietuvoje 40 proc. 
moterų yra vienišos. Jos turi uždirbti 
pinigų! Nuo pat vaikystės moterys 
orientuojamos princesės vaidmeniui. 
Kalbama, kad vyras turi uždirbti pi
nigus. Realiai yra kitaip. 54 proc. 
darbo rinkoje sudaro moterys.

’’Metus Interpolo ieškotas 
finansinis aferistas

jau Lukiškėse“
Taip vadinasi Ainio Gurevičiaus ra
šinys "Lietuvos ryte“ 04 19.

Pranešama, kad Lietuvai Lenkija 
perdavė seniai ieškomą Visvaldą 
Dubauską (gimęs 1954 metais). Įvai
riais būdais jis išviliojo iš “Vilniaus 
banko“ 1 mln. 750 tūkst. JAV dole
rių ir su bičiule B. Petkevičiūte išva
žiavo į Vakarus. Įtariama, kad jis 
skolingas ne tik šiam bankui, kad sa
vų sąskaitų turi su dagestaniečiais, 
čečėnų mafija ir t. t. V. Dubausko 
ieškojo Interpolas, pernai jį buvo su
laikiusi Danijos policija, bet paskui 
paleido. O šių metų sausį V. Dubaus
ką pasienyje sulaikė Lenkijos parei
gūnai, kai rado 235 tūkst. dolerių ir 5 
tūkst. Danijos kronų. Lenkijos teis
mas konfiskavo valiutą ir ikrus, V. 
Dubauską nuteisė dvejiems metams 
laisvės atėmimo lygtinai, paskyrė be
veik 10 tūkst. dolerių baudą. Prime
nama, kad Lietuvoje V. Dubauskui 
iškelta baudžiamoji už visuomeninio 
turto grobimą itin stambiu mastu. 
Dabar jis laikomas Vilniuje Lukiškių 
tardymo izoliatoriuje.

V. Dirnas
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Kintuose, kur 1888-1892 metais gyveno ir dirbo Vydūnas, atidarytas jo vardo memorialinis muziejus. Jis įrengtas 
buvusioje mokykloje, kurioje busimasis filosofas ne tik dirbo, bet ir gyveno. Į muziejaus lankytojus žvelgia įvairaus 
amžiaus Vydūno fotografijos, stenduose - filosofo ir dramaturgo kūriniai, nutrukusiomis stygomis arfa.

Vydūno muziejaus projekto architektė Virgilįja Paulionienė, Šilutės urėdijos urėdas Stepas Bairašauskas, UAB 
Klaipėdos restauratorius“ darbų vykdytojas Viktoras Viršilas ir šios akcinės bendrovės vadovas Algirdas 

Aukštuolis, daug prisidėję prie Vydūno memorialinio muziejaus įsteigimo. Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

Profesorius Mieczislaw Jackiewicz: 
lenkai nori geriau suprasti lietuvius

EUROPOS LIETUVIS

Lyg paukščio didelio sparnai
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trumpai sakiau, ir rašau savo naujoje 
knygoje, - pasakė M. Jackievičius. - 
Mes su ponu Algiu Kalėda pradėjome 
rašyti lietuvių literatūros istoriją, kuri 
turėtų būti naudinga lenkams. Neblo
gą knygą buvo parašęs ponas Zyg- 
munt Stoberski, bet tai socialistinė 
knyga pagal vertinimus, požiūrį į dau
gelį įvykių ir kūrinių. Todėl reikia 
parašyti naują knygą.

Beje, ’’Europos lietuvyje“ jau buvo 
minėta, kad M. Jackievičius dėsto lie
tuvių literatūrą Poznanėje Adomo 
Mickevičiaus universitete. Ten jau 
penkeri metai kaip yra lietuvių filolo
gijos specialybė. Pernai pavasarį baigė 
pirmoji jos laida. Šiuo metu antrajame 
kurse lituanistiką studijuoja 8 studen
tai, ketvirtajame - 12. Visi jie lenkai. 
Jiems M. Jackievičius ir dėsto lietuvių 
literatūrą.

Jis užaugęs Vilniuje (Užupyje), jo 
tėvas palaidotas Bernardinų kapinėse.

- Vilnius - man savas miestas, jis 
man labai patinka. Todėl apie jį norė
čiau kuo daugiau papasakoti lenkams 
ir kitų šalių žmonėms. Lenkijoje 1993 
metais išėjo mano knyga ’’Wilenska 
Rosa“ - tai vadovas po Rasų kapines 
Vilniuje (aprašyti čia palaidoti lenkų, 
lietuvių, baltarusių kultūros ir mokslo 
veikėjai, šiam kraštui padarę ką nors 
gero, išgarsinę jį). Viena vokiečių lei
dykla dar šiais metais turėtų išleisti 
mano knygą ’’Przewodnik po Wilnie“ 
(Vadovas po Vilnių). Dar, ką myliu 
šiame krašte, - tai visa Lietuva, ypač 
Žemaitija man patinka. Ten esu buvęs 
penkis kartus - toks paslaptingas, gal 
net mistinis kraštas. Kodėl? Savotiški 
gamtos peizažai, ir žmonės tokie 
paslaptingi - ramūs, išdidūs; jei nori 
pasikalbėti ir užkalbini - ilgai galvoja, 
ką atsakyti. Ten didelė dvasia, kokios 
niekur kitur nepajutau. Labai įdomus 
kraštas! Apie visa tai rašau dar vienoje 
savo knygoje apie Lietuvą, kurią irgi 
nori išleisti viena Vokietijos leidykla 
vokiečių kalba.

- Čia, Lietuvoje, yra labai daug 
įdomių dalykų, ir tai reikia papasakoti 
lenkams. Juk daugelis lenkų mažai 
žino apie lietuvius, apie jų praeitį, kul
tūrą, nūdieną, - sakė M. Jackievičius. - 
Nors tris amžius esame buvę vienoje 
valstybėje, bet bendrai negyvenome, 
o gyvenome greta. Ir šiandien daug 
lenkų nesupranta lietuvių, jų įspūdis 
apie artimiausius kaimynus paviršuti
niškas. Dabar, kai Lietuva vėl ne
priklausoma valstybė, susidomėjimas 
ja Lenkijoje nemažas, tik nėra specia
listų, kurie padėtų susivokti: nemoka 
lietuvių kalbos, negali įsigilinti į jūsų 
tautos kultūros lobius ir kt. Žinoma, 
daug kas mūsų šalyje neblogai pažįsta 
Vilnių, bet tai - ne visa Lietuva, tik jos 
sostinė, o Lietuvos širdis ten, kur 

Dubysa. Bent aš taip manau ir sten
giuosi tai aiškinti Lenkijoje. Noriu sa
vo tautiečiams dorai kuo plačiau papa
sakoti, kas tai yra Lietuva.

Kartoju, lenkai domisi Lietuva, 
nori sužinoti, kas yra lietuviai, kokia 
yra lietuviška dvasia, todėl, kad mes, 
slavai, visiškai kitokios natūros. Žino
kite, jog dalis lenkų mano, kad lietu
viai dar turi ir pagoniškos dvasios. 
Tuo, beje, labai domisi Mariusz Masz- 
kiewicz, dirbantis Lenkijos ambasado
je, su juo buvom Vilniuje pas tokią 
ponią Andželiką Tamasz (Tama
šauskaitę), kuri sakosi esanti pagonių 
žiniuonė. M. Maszkiewicz yra paskel
bęs įdomų straipsnį apie lietuvių pa
gonybę. Apie tai esu kalbėjęs su Lie
tuvos etnografu Jonu Trinkūnu, jis 
man aiškino, kad lietuvių dvasia - pa
goniška. Apie tai yra rašę M. Gimbu
tienė, A. J. Greimas (man labai patiko 
jų knygos!), šiek tiek P. Dundulienė, 
N. Vėlius. Prisimenu, buvau netoli 
Salantų V. Orvydo akmenų muziejuje 
- ten gerai matyti, kaip persipina pago
niškos ir krikščioniškos idėjos ir su
daro unikalią vienovę. Tokios sody
bos, tokių akmenų, tokio paminklo 
niekur dar nemačiau, nes niekur, ma
tyt, tokio dalyko ir nėra. Man regis, 
Vilius Orvydas akivaizdžiai atsklei
džia, kad lietuvių tautos, lietuvių kul
tūros šaknys pagonybėje. Ir svarbiau
sia - tie pagonybės atšvaitai nėra kur 
nors praeityje, jie gyvi, juos matai 
šiandien! Arba pažvelkime į lietuvių 
bažnyčias - čia yra apeigų, kurios 
mums, lenkams, atrodo pagoniškos 
(bent kai kurie jų elementai). Nieko 
čia nėra blogo, šitai lenkams įdomu, 
bet apie tai pasakodamas aš noriu pa
rodyti, kad lietuviai - tikri europiečiai, 
tik savito charakterio.

Kai bendrauji su ponu Mečislavu 
Jackievičiumi, jauti jo didelę simpati
ją lietuviams. Todėl paklausėme jo: iš 
kur ta pagarba mūsų tautai, jos kultū
rai? Juk žinoma, kad daug lenkų, pali
kusių Vilniaus kraštą, lietuvių ne
mėgsta.

- Taip, tai ir aš gerai žinau, - pa
sakė M. Jackievičius. - Nesakau, kad 
visi jie nemėgsta lietuvių. Prisiminki
me: daug lenkų iš Vilniaus išvažiavo 
1945-siais ir kiek vėliau. Tai buvo la
bai blogas laikas - karo metas, kai čia 
atėjo lietuviai. Daugelis lenkų tada 
išvyko su širdgėla: kodėl mes, čia 
gimę, turime išvažiuoti? Bet jie važia
vo ne iš Lietuvos, o iš stalininės So
vietų Sąjungos, bijodami, kad pateks į 
Sibirą jeigu neišvažiuos į Lenkiją - 
taip, ji tada priklausė nuo Maskvos, 
bet visgi buvo laisvesnė šalis, iš ten 
lengviau buvo trauktis toliau į Vaka
rus. Su išsivežtu iš Vilniaus kartėliu 
daugelis ilgai ir gyveno, tuo labiau, 
kad daug metų kelionės į gimimo vie
tas praktiškai buvo draudžiamos. Ko

munistai norėjo, kad užmirštume 
viską, kas mūsų praeityje. Dabar, kai 
Lietuva atgimė, kai ji eina demokrati
jos keliu, čia atvažiuoti gali kas nori. 
Gaila, kad ne vienas čia gimęs ir 
augęs lenkas vis dar atvyksta su seną
ja širdgėla, neturėdamas supratimo, 
kas tai yra Lietuva, kas yra lietuviai. 
Juk daug metų Lenkijoje nieko gero 
niekas nerašė apie Lietuvą, mes tik 
dabar pradėjome ją pažinti.

Kai aš išvažiavau iš Vilniaus 1956- 
siais, man buvo 25 metai. Mano akys 
jau daug buvo mačiusios - ir lietuvių, 
ir Lietuvos. Bet dabar aiškiai suprantu, 
kad tada, kai gyvenau Vilniuje, apie 
tai vis dėlto labai mažai žinojau. Lie
tuvių kalbą išmokau jau Lenkijoje, kai 
pradėjau versti lietuvių literatūrą. O 
pradžia buvo tokia: viena leidykla su
sidomėjo V. Sirijos-Giros romanu 
’’Raudonmedžio rojus“ ir pasikvietė 
mane: girdi, esi iš Vilniaus, perskaityk 
ir pasakyk savo nuomonę. Tada lietu
viškai temokėjau tik ’’Laba diena“, bet 
tą knygą įveikiau naudodamasis žo
dynu ir pasakiau: ’’Reikia išleisti!“. 
Leidykla manęs paprašė ją išversti - 
buvau jai pažįstamas kaip rusų litera
tūros vertėjas į lenkų kalbą. Sutikau, ir 
prasidėjo mano lietuvių kalbos mo
kymasis. Po to teko atvykti į Lietuvą - 
į lietuvių kalbos kursus Vilniuje, į Lie
tuvos rašytojų suvažiavimus, vertėjų 
seminarus ir konferencijas, lankiausi 
jūsų leidyklose - vis geriau mokėjau ir 
supratau lietuviškai. Tai man labai pa
dėjo suvokti ir tai, kas yra Lietuva.

Be to, jau keli dešimtmečiai žvel
giu į Lietuvą, tyrinėju ją kaip moksli
ninkas, be emocijų. O, deja, jų ne
trūksta, ir tai tik trukdo normaliam 
kaimynų bendravimui. Mes, lenkai, su 
visais kaimynais turime draugiško 
bendradarbiavimo sutartis, išskyrus su 
Lietuva. Kodėl? Lietuviai negali pa
miršti L. Želigowskio žygių, kritiškai 
juos vertina ir norėtų apie tai pasakyti 
dviejų valstybių.sutartyje, o lenkai 
mano kitaip, girdi, jis. čia gyveno, jis 
parėjo į namus, gynė savo tautiečius... 
Kaimynams pyktis nereikia! Įvairūs 
pastarojo meto konfliktai tarp lietuvių 
ir lenkų - dėl tarpusavio nesupratimo.

Aš neturiu širdyje nieko blogo 
prieš lietuvius, aš žinau, kad Lietuva 
yra ir bus, kad Vilnius - yra ir bus jos 
sostinė. Aš, kaip tame mieste gimęs 
lenkas, noriu visada turėti galimybę 
čia atvažiuoti ir pavaikščioti jaunystės 
takais, reikalui esant - dirbti, rinkti 
moksliniams tyrimams reikalingą me
džiagą, rašyti apie Lietuvos gyveni
mą, jos istoriją, kultūrą, literatūrą, - 
pasakė atsisveikindamas Mečislavas 
Jackievičius.

Ką begali pridėti prie tokių žodžių? 
Nebent tai, jog džiugu, kad turime 
užsienyje tokių geni Lietuvos bičiulių...

Mindaugas Milieška

Vakarą - naujos knygos pristatymą 
- teko pradėti nuo kraustymosi: susi
rinkusiųjų į jaukią Meno darbuotojų 
rūmų Raudonąją salę poezijos mylė
tojų skaičius aiškiai viršijo jos galimy
bes - susodinti visus buvo neįmano
ma. Vakaro organizatoriams teko pa
siūlyti persikelti į erdvią paradinę Bal
tąją salę. Ir ji buvo pilna pilnutėlė, tuo 
lyg patvirtindama, kad žmonės jau ga
lutinai pavargo nuo mitingų triukšmo 
ir pasiilgo dvasingos pamąstymo ty
los. Kultūra, gimtasis žodis, padėję 
lietuvių tautai išlikti ir užsigrūdinti, 
dabar įgavo kita prasmę, kitą uždavinį 
-jis turėjo sujungti, suvienyti.

Tuos kelis šimtus žmonių - studen
tų ir profesorių, jaunuolių ir pensinin
kų, rašytojų ir namų šeimininkių tą 
vakarą į būrį Vilniuje sukvietė nauja 
vyresniosios kartos poeto Eugenijaus 
Matuzeviciaus eilėraščių knyga ’’Su
grįžimų tyla“, kurią autorius ryžosi 
pristatyti savo skaitytojams ir gerbė
jams. ’Tai daugelio metų poetinių ap
mąstymų knyga, kelias į sugrįžimų 
tylą, kai gyvenimo kelio pabaigoje 
norima pabūti tylioje vienatvėje, pa
būti su savimi, prisiglaudus prie su
grįžimo tylos“, - tokiu paginos žodžiu 
autorius palydi savo maždaug rinkti
nės principu sudarytą ir ’’Tigrio“ lei
dyklos išleistą knygą.

Eugenijus Matuzevičius - žemi
ninkų kartos poetas, daugelio jų vien
metis ir artimas draugas - yra išleidęs 
beveik 20 poezijos knygų (pirmąją 
’’Pavasario keliu“ - 1941 m.), vertęs A. 
Puškiną ir A. Mickevičių, F. Šilerį ir P. 
Nerudą, T. Ševčenką ir A. Čaką, Š. 
Petefį ir J. Kupalą, D. Vaarandi ir A. 
Graši (jo vertimų knyga ’’Žemės akys“ 
supažindina su 46 įvairiakalbiais auto
riais), suredagavęs daugybę knygų 
(svarbiausia laiko suredaguotą poeto 
K. Inčiūros tritomį), geru žodžiu ir 
patyrusia ranka palydėjęs link skaity
tojo kelias dešimtis jaunųjų poetų, 
daug rašęs meninio vertimo klausi
mais, sukaupęs didžiulį, labai vertingą 
archyvą (jo pagrindinė dalis seniai yra 
patikimose muziejininkų rankose). 
Laikas nuo laiko spaudoje jis prisime
na žymiausius savo bendraamžius ir 
bendražygius. ’’Vaga“ dar 1987 m. 
išleido jo poetinės kūrybos dvitomį, o 
10 metų anksčiau jo knyga ’’Žaliosios 
metų salos“ pažymėta Lietuvos valsty
bine premija. Jo kūryba gausiai versta į 
užsienio kalbas.

Pristatęs poetą susirinkusiems, kri
tikas V. Sventickas pakvietė jį pokal
biui. Apie gyvenimą ir kūrybą, apie jo 
lyrikos herojų - darbu nuo žemės pa
kylėtą žmogų, apie Baltijos žvejus ir 
Krinčino lygumų artojus, apie išsau
gotas tėvo sodintas obelis ir gimtąją 
pirkią, apie laiką ir draugus. E. Matu
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zevičius, kaip visada gyvai ir patrauk
liai, žarstydamas įdomius, Lietuvai ir 
jos dvasinei kultūrai reikšmingas fak
tas vedžiojo vakaro dalyvius turtingais 
savo gyvenimo ir kūrybos keliais. 
Skaitė eilėraščius. Jo tyli, nuoširdi 
poezija ’’lyg paukščio didelio sparnai 
apgaubia dangų, žemę ir mane, ir nešė 
ten, kur laisvės vandenai“.

Prisiminiau jo eilėraštį ’’Seno drau
go namuose“, rašytą dar 1941 metais: 
Tiesa. Gerokai jau, gerokai metų... 
Kažkaip susenom lyg, pasikeitėm abu. 
Jau savo kelyje mes daug ko matėm, 
Praleidom daug prošal mažų

ir didelių grabų.
Anuomet, kai jį aplankė draugas, 

poetui buvo tik 24-eri, o per praėjusias 
Kūčias jis atšventė 77-ąjį gimtadienį. 
Daugiau kaip pusė amžiaus sutilpo 
tarp tų datų. Kokių įvykių, kokių 
pokyčių ir lūžių metai! Vakare poetas 
- plačios, taurios ir dosnios širdies 
žmogus - prasitarė, kad tai, ko gero, jo 
paskutinė knyga, paskutinis prisi
statymas. Bet žinodami jo kruopštu
mą, darbštumą, ryžtą susikaupti dar
bui ir kūrybai, susirinkusieji neteikė 
tiems žodžiams ypatingos reikšmės.

Jis skaitė senus - dar gimnazisto ra
šytus - ir visai šviežius - Krinčino so
dų rasa kvepiančius - eilėraščius, ir sa
lėje buvo jauku ir šilta, žmonės klau
sėsi ir šypsojosi. Ir nejučia kartojau 
dar vieną minėto eilėraščio posmą: 
O taip... Kalbėk kalbėk mano gerasis, 
Lig rytmečio gaidžių, lyg pat aušros... 
Eik, paieškok - turbūt ir koks

stikliukas rasis 
Degtinės degančios, skaidrios...

Nors ir nelabai linksmas ir pakilus 
tą vakarą (laukė palydimas artimo 
žmogaus karstas), Eugenijus Matuze
vičius, gausiai gėlėmis apkrautas, ne
pamiršo savo bičiulių ir tėviškėnų pa
kviesti pagarsėjusio nuosavos gamy
bos antpilo stikleliui. Atsirado ir šam
pano. Buvo sugiedota ’’Ilgiausių 
metų!“

Kartu su poetu vakaro sėkme dali
nosi kompozitorius A. Bražinskas, 
pateikęs klausytojams vokalinį ciklą 
’’Žemės spalvos“, parašytą E. Matuze
viciaus žodžiais, o taip pat dainininkas 
D. Sadauskas, padainavęs minėtą 
ciklą ir V. Blūšiaus ’’Elegiją“.

Beje, visi vakaro dalyviai, kurie 
pirko pristatomąją knygą, gavo ją su 
autoriaus autografu ir kruopščiai ištai
sytomis gausiomis korektūros klaido
mis, į kurias, pasak autoriaus, naujos 
informacijos leidėjai nekreipia rimto 
dėmesio, laikydami jas smulkmeno
mis. Šie išankstinai autografai ir pa
taisos - visas Eugenijus Matuzevičius: 
kruopštus, rūpestingas ir - truputį - 
pedantiškas.

Petras Keidošius

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1994 m. balandžio 23 - 29 d. N r. 17 (2303)

R. Visokavičius planuoja įsteigti 
tarptautinį banką

Šis 50 merų bankininkas jau praėjo 
sunkią finansininko, ekonomisto, 
organizatoriaus mokyklą. Sudėtingas 
buvo ir pastarasis pusmetis, kai buvu
siam Lietuvos banko valdybos pir
mininkui liepos 27 dieną iškelta bau
džiamoji byla. Romualdas Visoka
vičius apkaltintas piktnaudžiavęs 
tarnybine padėtimi, nes Vyriausybės 
prašymu iš savo pelno Lietuvos ban
kas per "Litimpex" banką skyrė 20 
mln. litų žemdirbiams. Jis buvo kalti
namas padaręs didžiulę žalą Lietuvai.

Vilniaus miesto 2-osios apylinkės 
teismas šių metų balandžio 18 dieną 
paskelbė nuosprendi: R. Visokavičius 
išteisinamas nesant kaltės įrodymų...

- Ko Jus pamokė 20 mln. litų byla?
- Šios bylos procesas, prasidėjęs, 

galima sakyti, prieš 8 mėnesius, at
skleidė daug, anksčiau lyg ir ne taip 
aštriai suvokiamų ir pastebimų mūsų 
gyvenimo reiškinių. Įsitikinau, kad 
žmonių laisvė negali būti kaip dovana, 
laisvais reikia būti, gal net gimti, ir tik 
tokie žmonės gali kurti demokratinę 
valstybę. Ne visada ir dabar aišku, kur 
mentaliteto, kur proto, sąžinės, profe
sionalumo ir žinių stokos problemos. 
Manau, kad visų jų būta, fabrikuojant 
ir šią bylą. Kaltintojai pamiršo pačią 
teisę ir net savo Temidę, valdžios vir
šūnės - savo istorinę misiją ir parei
gas, o gal taip ir liks nesupratę. Vieni 
negali atleisti kitiems dėl savo nesuge
bėjimo ir silpnumo, kiti, suprasdami 
savo laikinumą, skuba apsirūpinti ar 
pralobti, ilgiau pasėdėti savo kėdėje.

- Kaip vertinate padėtį krašto 
bankininkystėje?

- Blogai. Gaila, kad ir šioje srityje 
Lietuva atsilieka nuo Latvijos, Estijos. 
Lietuvos bankas, kaip centrinis šalies 
bankas, nevykdo savo funkcijų, dabar 
jam uždėtas valiutų valdybos apynas
ris, litas susietas su doleriu. Lito vertė - 
svarbiausias sėkmingos Lietuvos ban
ko veiklos rezultatas. Tuo tarpu valiutų 
valdyba - tik techninė pinigų keitykla 
ir ’’pririšus“ litą prie dolerio, centrinis 
bankas jau nevykdo pilnakraujės pini
gų politikos, neteko svarbiausių savo 
funkcijų, pinigų politikos veiksmai 
mechaniški, tarsi valiutos supirkimo ir 
pardavimo punkte arba buhalterijoje. 
Pinigų emisija nereguliuojama, nesusi
jusi su jų poreikiu šalies ūkyje.

Komerciniai bankai sunkiai kūrėsi 
nuo 1991 metų. Jų veikla, licencijos 
buvo ribojamos, o vėliau atsirado ne
valdoma netvarka. Pavyzdžiu gali būti 
ir firmos, užsiimančios nelegalia ban
kine veikla, ir bankai, kurie funkcio
nuoja tarsi tos firmos - tie patys vado
vai ir prezidentai bankų pinigus suka 
kokiame nors naftos biznyje. Dėl Vy
riausybės aplaidumo valstybinių ban
kų privatizacija buvo nelegali, jų tri
ženklės milijoninės skolos liko našta 
valstybės biudžetui. O juk galima bu
vo aukcione privatizuoti juos taip, kad 
akcijas, turtą ir skolas įsigiję komer
ciniai bankai šią naštą nuo valstybės 
biudžeto, tai yra, nuo visų mokesčių 
mokėtojų pečių nuimtų. Blogos, be
viltiškos skolos turėjo būti atskirtos, ta 
našta nepalikta ant privatizuojamų 
bankų pečių.

Teismas atmetė prokuratūros kaltinimus
Balandžio 18-ąją Vilniaus 2- 

osios apylinkės teismo teisėjas E. 
Laužikas daugiau kaip pusvalandį 
skaitė išteisinamąjį nuosprendį R. 
Visokavičiaus baudžiamojoje bylo
je. Priminsime, jog prokuratūros 
kaltinime nurodyta, kad buvęs Lie
tuvos banko valdybos pirmininkas, 
piktnaudžiaudamas tarnybine padė
timi ir veikdamas priešingai tarny
bos interesams, 1993 liepos 9 d. ne
teisėtai iš Lietuvos banko pervedus 
20 mln. litų į komercinio ’’Litimpex 
banko“ kreditinių išteklių sąskaitą, 
negrąžintinai iš valstybės fondų 
išėmė 20 mln. litų, padarydamas 
didelę žalą valstybei. Teisėjas E. 
Laužikas pabrėžė, jog byloje nėra 
dokumentų, kuriais būtų įrodyta,

Daug kalbėjau ir rašiau apie valiu
tų valdybos ir lito susiejimo nereika
lingumą. Tai buvo premjero noras ar 
ambicijos pateisinti savo nepagrįstą 
kritiką buvusios Lietuvos banko val
dybos atžvilgiu. Kita vertus, sutram
dytą infliaciją, lito įvedimą ir daugelį 
kitų Lietuvos banko nuopelnų jis pri
skiria sau ir savo valdančiajai partijai.

- Kodėl iki šiol neplaukia investi
cijos į Lietuvą?

- Kalbant apie investicijas ir banki
ninkystę, būtina suvokti jų glaudų tar
pusavio ryšį. Tik patikimi bankai, tvir
ti nacionaliniai pinigai, žema infliaci
ja, žmonių pasitikėjimas savais pini
gais ir taupymo tendencijos gali būti 
prielaidos gauti investicijų Lietuvos 
ūkiui. Labai gaila, bet šia prasme eina
ma atgal. Lietuvos bankas, praėjusių 
metų rudenį Vyriausybės valia pa
daręs emisiją, įkūrus valiutų valdybą, 
pažeidė šį paprastą ekonominį dėsnį, 
ir vėl išaugo bankų palūkanos, o jos 
jau turėjo prielaidų mažėti. Investa
vimo galimybes varžo ir komercinių 
bankų patikimumo, kapitalo apimties 
ir tuo pačiu apyvartos ribotumas. Tik 
turintys didesnį ir pakankamą kapitalą 
bankai gali pritraukti stambias užsie
nio investicijas. Investuotojui būtinos 
garantijos ir didesnė bankų apyvartos 
apimtis, o tuo atveju gali būti ir ma
žesnės palūkanos.

Dažnai girdime, kad Lietuvoje ne
sikuria užsienio bankai ar jų filialai. 
Štai atsakymas: mažas įstatinis mūsų 
komercinių bankų kapitalas ir maža 
apyvartos apimtis Lietuvos ūkyje ver
čia palaikyti aukštas palūkanas, o dar 
prisideda infliacija. Taigi užsienio 
bankai tokiomis sąlygomis turėtų di
dinti savo palūkanas, jų darbo efekty
vumas mažėtų, todėl ir neapsimoka 
užsieniečiams čia investuoti ir kurti 
savo bankus.

Galiu su pavydu priminti Latvijos 
”Baltijos“’banko pavyzdį. Tai didžiau
sias Latvijoje ir ne tik toje šalyje ban
kas, pirmas bankas iš trijų Baltijos 
valstybių, kuriam pasiūlyta įkurti už
sienio banko filialą. Tuo tarpu pas 
mus gelbstimas ’Tauro“ bankas, žmo
nės praranda indėlius ”Egio“ firmoje, 
’’Sekundės“ banke, o valstybė vis ne
atgauna per Žemės ūkio ir Valstybinį 
komercinį banką išdalintų kreditų.

LB valdyba stengėsi įtvirtinti cent

kad R. Visokavičius išėmė iš vals
tybės fondų 20 mln. litų. Jis citavo 
’’Litimpex banko“ teismui pateiktą 
ataskaitą, jog visi 20 mln. litų jau 
sugrąžinti į valstybės biudžetą. Ban
kas ten jau sumokėjo ir 1 mln. 392 
tūkst. litų palūkanų. Be to, į biu
džetą dar bus įnešta apie 2 mln. litų. 
Teisėjas nurodė, jog finansų minis
tras E. Vilkelis nepatvirtino kaltini
mo R. Visokavičiui, kad pastarasis jį 
kaip nors suklaidino.

Teismas nepatvirtino kaltinimo R. 
Visokavičiui, kad jis padarė didelę 
žalą valstybei. Teismas taip pat at
metė kaltinimą, jog R. Visokavičius, 
skiriant 20 mln. litų materialinę pa
galbą Vyriausybei, vadovavosi sava
naudiškais interesais. 

rinio banko vaidmenį valstybėje. Su
konstravome monetarinę politiką, 
įvedėme litą, kasdien tobulinom įsta
tymus komercinių bankų veiklai ge
rinti, kaupėme rezervus. Dabartinė 
Lietuvos banko valdyba, deja, susitai
kė su Vyriausybės ir valdančiųjų Sei
me norais ir pageidavimais, todėl ir 
prarado savarankišką pinigų politiką, 
leido apriboti centrinio banko funkci
jas. Manau, kad taip įvyko prieš jo 
valią, bet taikstytis nereikėjo.

- Kokie Jūsų planai dabar, po 
teismo išteisinamojo nuosprendžio?

- Planuoju įsteigti tarptautinį banką 
Lietuvoje. Tarptautiniam bankui įkurti 
reikia, visų pirma, dviejų šalių bankų 
steigėjų. Iš Lietuvos pusės šio banko 
steigėju gali būti ’’Litimpex“ bankas, 
kiti stabiliausi Lietuvos bankai - Lie
tuvos akcinis inovacinis, ’’Vilniaus 
bankai“. Tarptautinis bankas - tai 
efektyvumu, našumu ir patikimumu 
pasižyminti įstaiga, aprūpinta naujau
sia bankine technologija, garantijomis.

Visi bankai Lietuvoje susidurs su 
didėjančia konkurencija, ir vieną die
ną baigsis pigus ir lengvas kapitalo 
kaupimo periodas. Bankininkams teks 
suktis ir laikytis įstatymų bei tarptauti
nio audito pripažintų normų, rezervų 
kaupimo ir panašiai.

Antra vertus, steigėjais bus užsie
nio bankai. Pirmiausia, JAV ’’Comeri- 
ca“ bankas - kadaise buvęs ’’Manufac
ture“ bankas, vėliau susijungęs ir pa
keitęs pavadinimą. Būtent jis patiki
mai saugojo Lietuvos pinigus pučo 
Maskvoje metu.

- Kaip užsienio kapitalas bus pri
traukiamas bendriems projektams?

- Užsienio kapitalo investicijos 
teikiamos gerą biznio planą turintiems 
projektams. Deja, dažnai, atsiradus in
vesticijoms, paaiškėja, kad trūksta to
kių projektų. Čia jau mūsų vidaus, o 
ne užsienio kapitalo problema. Tai pa
tvirtina ir jau gautų valstybės vardu 
užsienio paskolų naudojimo struktūra; 
juk tik 5 procentai jų panaudoti inves
ticiniams projektams. Ekonominės ir 
įstatyminės sąlygos turi užtikrinti teisę 
į nuosavybę, pastovumą, o svarbiau
sia - kreditų grąžinimo garantus.

Šiuo metu Lietuvos komerciniai 
bankai susiduria su didele rizika: ne
patikimos garantijos, įstatymuose ne
numatyta kredito grąžinimo tvarka, 
kai bankui sunku paimt užstatytą tur
tą. Būna atvejų, kai keliems bankams 
kaip garantą užstato tą patį gyvena
mąjį namą. Valstybinės įmonės negali 
būti garantu, o akcinių bendrovių turtą 
taip pat būtų sudėtinga paimti arba 
užstatas yra per mažas. Užsienio ban
kai nenorėtų rizikuoti tokioje netvar
koje. O ir politinė atmosfera nėra gera, 
keičiasi Vyriausybės nariai, už nieką 
taip ir neatsakydami, vieni pasirašo ir 
tarpininkauja kreditus išduodant, ki
tiems tenka rūpintis, kad sugrąžintų. 
Be to, valdžios laikinumo atmosfera 
neteikia pasitikėjimo. Laikina valdžia 
negali būti patikima partnere ir garan
tuoti pasitikėjimo. Būtent tai atbaido 
užsienio investitorius. Bet, aš manau, 
reikia laužti ledus. Mes tam pasiryžę.

Kalbėjosi Česlovas Iškauskas

Teismas nutarė, kad teisiamasis 
R. Visokavičius turi būti išteisintas 
nesant jo kaltės įrodymų, nes pa
reikštas kaltinimas buvo pagrįstas 
tik spėlionėmis, kurios nepasitvirti
no teismo nagrinėjimo metu. R. Vi
sokavičiui panaikinta kardomoji 
priemonė, užstatas (10 tūkst. litų) 
jam turi būti grąžintas. Paskelbus 
teismo sprendimą salėje dalyvavę 
bankininkai pradėjo ploti.

Teismo nuosprendis per 10 dienų 
gali būti apskųstas Aukščiausiajam 
Teismui. Valstybinį kaltinimą palai
kiusi Vilniaus miesto prokurorė L. 
Vilčinskienė žurnalistams sakė, kad 
ji tikriausiai apskųs nuosprendį 
Aukščiausiajam Teismui.

ELI

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.

Konstitucinis Teismas pritarė 
grupės Seimo narių prašymui

Lietuvos Respublikos Konstituci
nis Teismas balandžio 13 dieną pa
skelbė nutarimą, kuriuo pripažįstama, 
kad Seimo nutarimas pakeisti Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos nutarimo dėl Pilietybės įstatymo 
įgyvendinimo tvarkos 5 punktą pagal 
turinį prieštarauja Pilietybės įstaty
mams bei Konstitucijos 28 straipsniui, 
o pagal formą - Konstitucijos 12 
straipsniui.

Pareiškėjas, kuriam atstovavo Sei
mo narė Vilija Aleknaitė-Abramikie- 
nė, savo prašymą grindė tuo, kad mi
nėtame nutarime nustatoma norma, 
jog asmenys, tarnavę Sovietų Sąjun
gos ginkluotosiose pajėgose ir iki 
1992 metų kovo 1 dienos nutraukę 
tarnybą bei iki 1991 metų lapkričio 4 
dienos gavę Lietuvos Respublikos pi
liečio pažymėjimus arba apsisprendi
mo dėl pilietybės liudijimus, įgijo 
Lietuvos pilietybę ir jiems gali būti 
išduoti pasai. Pareiškėjo nuomone, 
Konstitucijos 12 straipsnyje nurodo
ma, kad pilietybė įgyjama gimstant ir 
kitais įstatymo nustatytais pagrindais, 
pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką 
nustato įstatymas, o Seimas šį klausi
mą išsprendė nutarimu. Pareiškėjas 
teigia, jog šis nutarimas prieštarauja 
Konstitucijos 12 straipsnio antrajai 
daliai, kurioje nurodoma, kad, išsky
rus įstatymo numatytus atskirus atve
jus, niekas negali būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pilietis. 
O minėtieji asmenys, tarnavę sovietų 
kariuomenėje, privalėjo būti ir buvo 
SSRS piliečiai.

Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatyme ir jo papildymuose numatyta, 
kad dviguba pilietybė gali būti suteik
ta tik išimties tvarka, vėliau nutarta, 
kad Lietuvos pilietybės netenkama, 
įgijus kitos valstybės pilietybę, o 
išimtis padaryta tik asmenims, iki

Staiga susirgę bus

’’Lietuvos ir Lenkijos piliečiai, 
esantys kitos šalies teritorijoje, stai
gios ligos ar nelaimingo atsitikimo 
atveju bus gydomi nemokamai. Pir
mąją pagalbą suteikiantis gydytojas 
nuspręs, ar asmens liga staigi.

Nukentėjusiam piliečiui transportą 
parūpins šalis, suteikusi pirmąją pa- 

1940 metų birželio 15 dienos buvu
siems Lietuvos piliečiais. Pagal įstaty
mą asmenims, gimusiems ne Lietu
voje (išskyrus atvejus, kai bent vienas 
iš tėvų ar seneliai buvo gimę Lietuvos 
teritorijoje arba buvo šios šalies pilie
čiai), būtina sąlyga Lietuvos pilietybei 
įgyti buvo jų nuolatinis gyvenimas 
Lietuvos teritorijoje ir nuolatinės dar
bo vietos arba legalaus pragyvenimo 
šaltinio turėjimas Lietuvoje. Konsti
tucinis Teismas konstatavo, kad tokia 
registracijos tvarka buvo diskrimi
nacinio pobūdžio todėl, kad okupaci
nės kariuomenės kariškiams'ir kitiems 
okupacinio režimo pareigūnams su
varžymai nebuvo taikomi, be to, ka
riškiai patys negalėjo laisvai pasirinkti 
buvimo vietos, nes buvo dislokuojami 
ir periodiškai kilnojami aukštesnės 
karinės valdžios sprendimu.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, 
kad minėto nutarimo buvęs 5 punktas 
turėjo būti taikomas tik neteisėtai Lie
tuvoje buvusiems svetimos valstybės 
okupacinės kariuomenės kariškiams 
bei asmenims, tarnavusiems svetimos 
valstybės represinėse struktūrose. 
Teismas nesutiko su aiškinimu, kad 
okupacinės kariuomenės vertinimas 
galįs būti skirtingas laiko atžvilgiu, 
taip pat nepritarta teiginiui, kad Lietu
vos Respublikos įstatymai leido So
vietų Sąjungos kariams būti Lietuvos 
piliečiais ir kad šiems buvo leista iki 
1992 metų kovo 1 dienos būti tokiose 
tarnybose. Vadinasi, kai sovietų kariš
kiai gavo Lietuvos Respublikos pažy
mėjimą arba pažymėjimą apie apsi
sprendimą tapti Lietuvos piliečiu ir to
liau tęsė karinę tarnybą, remiantis 
teismo nutarimu, buvo du kartus pa
žeisti įstatymai: neteisėtai gautas 
pažymėjimas ir įgyta dviguba pilie
tybė.

ELTA

gydomi nemokamai

galbą, o transporto išlaidas atlygins 
šalis, kurios pilietis yra pervežamas“,- 
sakoma penkerių metų sutartyje, kuri? 
Varšuvoje pasirašė Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministras J. Brėdikis it 
Lenkijos sveikatos apsaugos ir socia
linio aprūpinimo ministras R. J. Žo- 
chowskis, pranešė ELTA.
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’’Argentinos lietuvių balsas“
”EL“ redakciją Vilniuje pasiekė 

šių metų sausio-vasario mėnesių ’’Ar
gentinos lietuvių balsas“. Pirmajame 
puslapyje primenama visiems lietu
viams brangi data - 1918-ųjų vasario 
16-oji- Pranešama apie Lietuvos gar
bės konsulo A. Rastausko Buenos 
Aires ta proga šiemet surengtą priėmi
mą diplomatinio korpuso nariams, Ar
gentinos užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnams, jame dalyvavo Argen
tinos lietuvių organizacijų vadovai ir 
lietuvių publika. Tarp apsilankiusiųjų 
paminėtas J.A. kunigaikštis Karolis 
Radziwill-Radvila. Pažymima, kad 
nemažas skaičius garbingų svečių 
rodo jų dėmesį Lietuvai, ’’reiškia, kad 
ji pradeda būti traktuojama lygiagre
čiai kitų valstybių atstovų tarpe“.

Laikraštyje išspausdintas praneši
mas, kad 1993 m. gruodžio 18 d. savo 
patalpose išrinkta nauja Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje Centro Valdyba 
1994-1995 metams. Jos pirmininkas - 
p. Jose Raui Stalioraitis. Taip pat 
pranešama, kad Urugvajuje atgaivinta 
lietuvių jaunimo sąjunga, yra kitų 
žinių apie lietuvių gyvenimą Pietų 
Amerikoje.

"Argentinos lietuvių balsas“ taip 
pat rašo apie savo leidybos problemas. 
Dėl techninių ir organizacinių kliūčių 
laikraštis nepasirodė nei pernai gruo
džio, nei šiemet sausio mėnesiais. Iki 
pernykščių 1993 m. liepos mėn., be
veik iki mirties, laikraštį spausdino ir 
platino Pranas Ožinskas. Kai ilgametis

’’Saulės spindulio“ fondas
Retai kada gatvėje, koncerte ar 

kitoje viešoje vietoje pamatysime 
žmogų su fizine ar psichine negalia. 
Lietuvoje gimsta nemažai vaikų, tu
rinčių įvairių vystymosi sutrikimų, kas 
dešimtam jaunajam piliečiui reikalin
ga specializuota pagalba. Kaip padėti 
vaikui įveikti iškilusias problemas, 
kaip suaugusiam žmogui su negalia 
prisitaikyti visuomenėje?

Šiuo tikslu įkurta nauja labdaros 
organizacija - “Saulės spindulio“ fon
das.

Idėja kurti šį fondą brendo palaip
sniui, užsimezgus draugystei ir ben
dradarbiavimui tarp Miuncheno vaikų 
centro ir Vilniaus universitetinės vai
kų ligoninės neonatologijos klinikos. 
Prof. V. Basys, susipažinęs su garsiu 
Vokietijoje gydytoju prof. Teodoru 
Hellbrugge, pakvietė jį apsilankyti 
Lietuvoje. Praėjusių metų rudenį šis 
vizitas įvyko, ir tuomet daugiau suži
nojome apie “Aktion Sonnenshein“ - 
taip Vokietijoje vadinasi prof. T. 
Hellbrugge 1968 m. įkurtas fondas su
trikusio vystymosi vaikams visapusiš
kai padėti. 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.

Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 
ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: 
EASTERN EUROPEAN TRAVEL 

66 Drake Street 
Rochdale 

Lancs.
OL16 1PA 

Tel 0706 868765

laikraščio redaktorius mirė, iš karto 
kilo klausimai: kaip palaikyti ’’Balso“ 
gyvavimą, kuo palaikyti, ar palaikyti? 
Visos mašinos buvo daug metų dirbu
sios, taisomos patyrusio šeimininko 
rankomis. Daug metų jos ištikimai tar
navo leidykloje, bet jų amžius ir jas 
nutildė. Dabar yra naudojami kiti laik
raščio leidimo būdai, yra kompiute
riai, programos, ofsetas ir taip toliau. 
Prisitaikydamas prie naujų galimybių 
’’Balsas“ galės toliau skambėti lietu 
vių, kaip ir anksčiau apjungdamas ir 
informuodamas apie mūsų lietuvių 
kolonijos naujienas Lietuvoje.

Nurodoma, kad reikia atnaujinti 
prenumeratorių skaičių. Kas mėnesį 
išeis vienas numeris su ispaniškai iš
verstais aktualiais straipsniais mažiau 
lietuviškai kalbantiems.

Naujai susidarančioms išlaidoms 
padengti redakcija kreipėsi į skaityto
jus prašydama aukoti ’’Balso“ gyvavi
mo fondui. ’’Esame gavę daug laiškų, 
raginančių nenuleisi rankų, daug as
meniškai išreikštų nuomonių, linkė
jimų, draugiškų pažadų padėt, drąsini- 
mų, - rašoma redakciniam straipsnyje. 
- Pasaulio lietuvių spaudoje daug 
straipsnių parašyta apgailestuojant 
lietuviškų laikraščių silpnėjimą, jų už
darymą, ragina vis palaikyti mūsų lie
tuvių spaudą. Šis klausimas bus visų 
mūsų skaitytojų ir prijaučiančių lietu
vių atsakytas: jeigu visi prisidės - 
NENUTILS ’’ARGENTINOS LIE
TUVIŲ BALSAS“.

Grupė specialistų, besidominčių 
vaikų vystymosi sutrikimais, įkūrė Lie
tuvos “Saulės spindulio“ fondą. Fondo 
tikslas - įstatymo numatyta tvarka 
kaupti lėšas ir panaudoti jas, organizuo
jant ir remiant medicininę, pedagoginę, 
psichologinę, socialinę ir kitokią pagal
bą sutrikusio vystymosi vaikams.

Siekdamas savo tikslų, fondas įgy
vendins šiuos uždavinius: skatins nau
jų diagnostikos, gydymo, ugdymo, 
reabilitacijos ir psichosocialinės pa
galbos metodų diegimą į praktiką, or
ganizuos ir rems specialistų ruošimą ir 
mokslo tiriamąjį darbą vaikų vysty
mosi sutrikimų srityje.

Fondo valdybos pirmininku išrink
tas prof. Vytautas Basys.

Kreipiamės į visus geros valios 
žmones, norinčius ir galinčius įžiebti 
“Saulės spindulį“. Visus, besidomin
čius fondo veikla ir norinčius tapti jo 
nariais, prašome kreiptis adresu: San- 
tariškių 7, Vilnius tel. 777558. Fondo 
sąskaitos Lietuvos akciniame inova
ciniame banke: mokant grynais - Nr. 
420070516, pervedimu - Nr. 
410070416.

Iš Tadžikistano dienoraščio

Pinigai gali nuvesti ir | pragarą...
Daugelis žmonių, su kuriais man 

Lietuvoje tenka bendrauti, sužinoję, 
kad aš daug metų dirbau žurnalistu 
Tadžikistane, klausia: kas kaltas, kad 
šiame krašte nesibaigia karas, kad 
žūsta niekuo nekalti žmonės? Kas ten 
uždegė karo laužą? Atsakyti į tuos 
klausimus nelengva. Tie politologai, 
kurie užsiima Rytų šalių problemo
mis, tegul nesako, kad kilęs Tadži
kistane pilietinis karas - tai nesusipra
timų pasekmės. Aš manau kitaip. Tie 
“nesusipratimai“ kvepia urano rūda, 
kurios yra kalnų Badachšane. Rytuo
se yra labai daug “specialistų“, kurie 
seniai svajoja apie šitą strateginę 
medžiagą, gulinčią toje žemėje.

Ne vakar ir ne šiandien prasidėjo 
tarpusavio nesutarimai. Nuo senų lai
kų musulmonai buvo giliai tikintys 
žmonės, stipriai laikėsi savo įpročių 
ir gyveno kupini vilčių, jog kada nors 
išsipildys visos jų svajonės pagal ša
riatą (šventą raštą). Kas buvo vargšas 
- taps turtingu, turtingas pasidalins 
savo turtu su ubagu, o sveikas - su li
goniu. Nebus barnių, nesusipratimų.

Deja, tai visada liks tik svajonėse. 
Kai per Pamyro kalnus persirito ir Ta
džikistane įsitvirtino tarybų valdžia, 
tarp ten gyvenusių musulmonų pra
sidėjo nesutarimai. Mat, anksčiau visi 
kalnų gyventojai gyveno gana drau
giškai, o užėjus sovietų valdžiai viena 
gentis pradėjo skriausti kitą. Kai vie
nas tadžikas užima aukštą vietą val
džioje, jis tuojau surenka prie savęs 
visą giminę. Jam taip lengviau dirbti, 
nesibijant, kad gali būti pašalintas iš 
darbo už nusikaltimus. Be to, lengviau 
valdyti ir pavergti kitas gentis ir dargi 
savo kaimynus. Tarybų valdžia į tokį 
valdymą žiūrėjo pro pirštus - jai rū
pėjo tik skambūs planai ir liaudies 
paklusnumas, o etninės žmonių savy
bės mažai ką jaudino. Palaipsniui 
kraštą pradėjo valdyti šiauriečiai - 
Leninabado srities tadžikai. Mat jie 
daugiau išsilavinę, buvo paklusnesni 
sovietų valdžiai, pirmiau už visus iš
moko imti ir duoti kyšius. Kitų sričių 
vietiniai gyventojai buvo atstumti nuo 
valdžios, į vyriausybę retai patekdavo. 
Tai irgi turėjo įtakos dabartiniams 
įvykiams šalyje.

Visą civilizuotą pasaulį nustebino 
žiaurumas, kuriuo išvejami iš Viduri
nės Azijos europiečiai. O Tadžikista
ne jų daugiau kaip 370 tūksančių. 
Yra daug ir lietuvių. Kaip jau rašiau, 
1945 metais iš Kauno, Virbalio, 
Vilkaviškio, Jurbarko, Tauragės ir ki
tų Lietuvos miestų ir rajonų į Tadži
kistaną buvo ištremta 5 tūkstančiai 
mūsų tautiečių. Čia jie tapo vergais 
medvilnės plantacijose. Vėliau gyve
nimas kiek palengvėjo. Dauguma lie
tuvių gerai įsikūrė, priprato prie labai 
karšto klimato, savo darbštumu pasi
statė namus, rado pelningą darbą. 
Bet 1990 metais prasidėję neramu
mai Tadžikistane privertė juos pagal
voti apie tolimesnį savo likimą. Ag
resyviai nusiteikę vietiniai gyvento
jai, musulmonai-fundamentalistai, at
virai reiškia savo nepalankumą euro
piečiams. Jie daro viską, kad tie pa
liktų savo namus ir bėgtų iš Viduri
nės Azijos. Vyresniųjų tadžikų karta 
labai gerbia lietuvius ir vokiečius, o 
dabartinis jaunimas nepripažįsta 
nieko.

Tiesa, Tadžikistano valdžios pa
reigūnai jau ne kartą kreipėsi per ra
diją ir televiziją į svetimtaučius, ža
dėdami jiems ramybę ir saugumą, 
nes bijoma prarasti gerus, specialis
tus, bet migracija šalyje didelė. Ypač 
dabar, kada ir su Afganistanu prasi
dėjo konfliktai. Padėtis Tadžikistano- 
Afganistano pasienyje labai nestabili 
ir pavojinga. Verda žiaurus ir kerštin
gas karas, jame nepaskutinį vaidmenį 
vaidina ir... Lietuvos vyrai. Man ne 
kartą teko sutikti tautiečių Indijoje, 
Irane, Afganistane, Libijoje, bet nie
kada nemaniau, kad prisieis akis į akį 
susidurti su lietuviais samdiniais 
Tadžikistane.

O buvo taip. Atvažiavau į koman
diruotę Parcharo rajone Kuliabo sri
tyje. Kartu atvyko kino režisierius 

Boko Sadikovas ir operatorius Acha- 
tamas Kurbonalijavas. Nutarėme 
aplankyti mums pažįstamus Rusijos 
pasieniečius dvyliktajame poste. Iš
leisdamas mus Rusijos kariuomenės 
majoras Tiščenka perspėjo: “Važiuo
kit visą laiką asfaltu, iš kelio niekur 
nesukit. Kalnuose neramu, vėl sujudo 
modžachedai, neduok Dieve susidur
ti“. Dėl visa ko davė du pistoletus. 
Dar neprivažiavę pirmojo kontrolinio 
punkto išgirdome, kad visai netoli, 
tarpkalnyje, vyksta mūšis. Sustabdę 
mašiną įsiklausėm. Ne, mūšis ėjo ne 
tarpkalnyje, o toje pusėje, kur buvo 
dvyliktasis postas. Paslėpę mašiną už 
didelės uolos, iškyšulio, pradėjom 
kopti į kalną. Labai jau knietėjo pasi
žiūrėti, kas ten dedasi. Jau buvome 
beveik prie tikslo, dar keli metrai ir 
būsime - viršūnėje, kaip aplink mus 
pradėjo zvimbti kulkos. Modžache
dai, matyt, mus pastebėjo ir palaikė 
pasieniečiais. Slinkome akmeninės 
uolos sienos priedangoje, ir pagaliau 
pamatėm Pendžio upės vingį bei 
dvyliktojo posto gyvenamus pastatus. 
Viskas buvo matyti kaip ant delno. 
Modžachedai trumpais perbėgimais 
artinosi prie atokiau stovinčio šaud
menų sandėlio. Pasieniečiai buvo 
sugulę už uolos ir bandė sulaikyti di
delį būrį modžachedų, puolančių nuo 
upės kranto. Į tą pusę, iš kurios prie
šas artinosi prie šaudmenų sandėlio, 
niekas ir nežiūrėjo. Mes pasienie
čiams negalėjome perduoti jokio sig
nalo, nors turėjom du pistoletus. Jie 
mūsų šūvių nebūtų girdėję. Pama
niau, kad greitai būsim didelės trage
dijos liudininkais. Bet kada modža
chedai pakilo visu ūgiu, kad vienu 
šuoliu pasiektų sandėlį, pradėjo ka
lenti pasieniečių kulkosvaidis. Jis bu
vo užmaskuotas sandėlio palėpėje. 
Visi atakuojantys buvo nukauti. Mū
šis tęsėsi neilgai, jis buvo trumpas, 
bet žiaurus: žuvo 8 pasieniečiai ir 30 
modžachedų. Dar 11 buvo sužeisti ir 
9 pateko į nelaisvę. Vienas iš afga
nistaniečių pareiškė, kad jeigu ne 
samdiniai iš Pabaltijo, vadovaujantys 
vyriausybės kariuomenės daliniams, 
jie seniai būtų laisvai vaikščioję po 
visą Tadžikistaną.

Aš susidomėjau ir pradėjau teirau
tis, iš kur tie samdiniai: iš Latvijos, 
Estijos ar Lietuvos? Ir buvau labai 
nustebintas, kai sužinojau, jog tai be
veik visi lietuviai. Jiems moka gry
nus pinigus valiuta, todėl jie čia ir ka
riauja. Kalbantis su vienu iš tokių 
samdinių, kilusiu iš Vilkaviškio (pa
vardės ir vardo, patys suprantate, ne
rašysiu), išaiškėjo, kad mūsų tautie
čiai labai vertinami Rytuose. Jie ne
lenda į kautynes, gerai neapgalvoję 
visos operacijos eigos. Drąsa ir šaltas 
protas visuomet padeda laimėti mūšį. 
Modžachedai jų prisibijo. Vienas to
kių samdinių tarnavo anksčiau rusų 
kariuomenėje malūnsparnio lakūnu. 
Taigi pinigai gali nuvesti žmogų ir į Pabaiga. Pradžia Nr. 13.

"Tiesa“ neseniai persispausdino straipsnį apie Tadžikistaną iš Maskvos 
laikraščio Nezavisimaja gazeta“ su šiuo žemėlapiu. Nurodoma, kad padėtį 
salyje komplikuoja ne tik valdžios ir opozicijos, tadžiką ir uzbeką konfrontaci
ja, bet ir kova aukščiausios valdžios sluoksniuose. Kuliabo atstovai vis aiškiau 
į antrąjį planą stumia konkurentus iš kitą vietovią. Antai prieš kurį laiką iš 
ministro pirmininko posto buvo priverstas pasitraukti vienas įtakingiausią 
Siaurės Tadžikistano atstovų A. Abduladšanovas, po to iš vadovaujančių 
postą išstumti jo žmonės. Pavasarį ir vasarą opozicija, sutelkusi savo jėgas 
Afganistano teritorijoje, planuoja suaktyvinti puolimą prieš dabartinę valdžią.

pragarą...
Afganistane ir Tadžikistane opo

zicionieriai gąsdina, kad jie atkeršys 
visiems europiečiams už musulmo
nams padarytas skriaudas. Europie
čiai “bombarduoja“ Rusijos pa
siuntinį Tadžikistane V. Senkevičių 
klausimu: “Koks likimas mūsų lau
kia?“ Tarp šių žmonių yra daug ir lie
tuvių. Dar ne visi grįžo į Lietuvą. 
Kas išvyko, savo darbu uždirbtų 
daiktų išsivežti negalėjo, turėjo bėgti 
kaip stovi.

Prieš išvažiuojant iš Dušanbės 
man teko kalbėtis su veterinarijos 
mokslų kandidatu Audriumi Petra
šiūnų. Jis dar visai jaunas buvo iš
tremtas į Vidurinę Aziją. Tadžikista
ne baigė žemės ūkio institutą, tapo 
veterinarijos gydytoju. Apie šiandie
ninius įvykius šioje šalyje kalba su 
didele širdgėla. Žūsta jaunimas, nie
kuo nekaltų žmonių. Jo nuomone, vi
sus incidentus organizuoja rusų ka
riuomenė, okupavusi Vidurinę Aziją. 
Galbūt jis iš dalies ir teisus, bet man 
atrodo, jog atėjo tokie laikai, kada 
vietiniai žmonės pradėjo kariauti dėl 
valdžios. Dažnas panoro pasėdėti 
aukštame krėsle. Tos kovos rezultatai 
- baisūs.

Tikrai nejauku dabar Tadžikista
ne. Nėra kur nueiti, į ką pažiūrėti Du
šanbėje. Sušaudytas zoologijos so
das. Aukščiau jis buvo gerai žinomas 
ne tik Azijoje, bet ir kitose pasaulio 
šalyse. Labai karštas ir sausas klima
tas leido laikyti jame įvairių Afrikos 
ir Australijos Šalių gyvūnėlius, kurie 
kituose zoologijos soduose negyve
na. Čia buvo retų veislių antilopių, 
kengūrų, jaguarų, beždžionių. Bet 
vykęs karas padarė didelės žalos ir 
zoologijos sodui. Iššaudytos beveik 
visos beždžionės, nuo bado išgaišo 
gyvatės, krito dramblys Radas, kurį 
filmavo daugiau kaip 70 filmų. Gy
vūnams skirtą maistą suvalgydavo 
“laisvės“ kariai - opozicionieriai. 
Sostinės ir aplinkinių kaimų gyvento
jai stengėsi kaip gali ir kuo gali 
padėti likusiems gyviems gyvūnams. 
Ir maži, ir suaugę dalijosi maistu su 
jais, be atlyginimo dirbo veterinarai. 
Mūsų tautietis Audrius Petrašiūnas 
buvo vienas iŠ pirmųjų šios srities 
specialistų, atėjusių į pagalbą zo
ologijos sodo gyventojams.

Kas paskatino tokią egzotišką 
tadžikų tautą, nuostabiai vaišingą ir 
gerbiančią kitų tautų žmones, imtis 
ginklų? Kas privertė bėgti iš šio 
krašto svetimtaučius, kurie visą savo 
gyvenimą atidavė šios tautos kles
tėjimui? Į šiuos klausimus tikrai 
nelengva atsakyti. Yra visokių ver
sijų, bet aišku viena - kiršinti kalnų 
žmones pradėjo komunistai. Kol kas 
be atsakymo ir klausimas - kada ten 
bus taika ir ramybė?

Midas Urbanavičius
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Didžiosios Britanijos 
Lietuvių sąjungos 46-asis 

metinis suvažiavimas

DBLS direktorių valdybos nariai (iš kairės): S. Kasparas, J. Miller, 
J. Alkis.

DBLS Birminghanio skyriaus pirmininkas S. Starka (kairėje) ir Šv. 
Kazimiero bažnyčios Londone klebonas kunigas .J. Sakevičius, MIC.

DBLS direktorių valdybos jaunimas - Elena Augaitytė (naujai 
išrinkta) ir Povilas Markevičius.

Metinis DBL S-gos suvažiavi
mas įvyko 1994 m. balandžio 16- 
17 dienomis Lietuvių namuose, 
Londone.

Suvažiavimą atidarė DBL S-gos 
direktorių valdybos pirmininkas 
Jaras Alkis. Jis pasveikino suvažia
vusius DBL S-gos skyrių atstovus, 
svečius ir pakvietė susirinkusius 
tylos minute pagerbti mirusius na
rius.

DBL S-gos suvažiavimo pirmi
ninku išrinktas Juozas Levinskas, 
sekretoriumi - Henrikas Gasperas; 
sveikinimų ir rezoliucijų komisijon 
- Kastytis Baublys, Vladas Dargis 
ir Juozas Maslauskas.

Žodžiu suvažiavimą pasveikino 
Lietuvos Respublikos Ambasado
rius Didžiojoje Britanijoje ir Šiau
rės Airijoje prof. R. Rajeckas. Jis 
perdavė Lietuvos Prezidento svei
kinimus suvažiavimui ir pasakė, 
jog Prezidentas domisi šio krašto 
lietuvių veikla. Kalbėdamas apie 
padėtį Lietuvoje, R. Rajeckas sakė, 
jog ji yra stabili, nežiūrint to, kad 
kraštą slegia ekonominiai sunku
mai. Lito ’’pririšimas“ prie dolerio 
buvo dėkingas ir litas netapo nuver
tintas. Ambasadorius priminė, kad 
Lietuvoje politinių partijų veikla 
stiprėja ir kad tokiai veiklai yra pri
tariama, tačiau reikia žiūrėti, kad ji 
būtų naudinga valstybei. Ambasa
dorius pabrėžė, jog jis yra neparti
nis ir atstovauja Lietuvos valstybei. 
Jis taip pat paminėjo, jog Lietuvos 
ambasada Londone yra maža, bet 
reikalai čia turėtų gerėti. Suvažiavi
mo prezidiumo pirmininkui Amba
sadorius įteikė maišelį gintarų kaip 
gintaro valstybės simbolį.

Suvažiavime taip pat dalyvavo 
buvęs Lietuvos Ambasadorius Di
džiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airi
joje Vincas Balickas ir ponia Stefa
nija Balickienė.

Kun. S. Matulio ir Vaikų fondo 
vardu DBL S-gos suvažiavimą žo
džiu pasveikino Stasys Kasparas.

Lietuvių Skautų Sąjungos ir 
DBL S-gos Derby skyriaus vardu 
suvažiavimą taip pat žodžiu pasvei
kino Juozas Maslauskas.

Raštu suvažiavimą pasveikino 
Juozas Benderius.

Priimta DBL S-gos 46-ojo meti
nio suvažiavimo darbotvarkė ir pa
tvirtintas 45-ojo suvažiavimo pro
tokolas.

Pirmąjį pranešimą apie Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos 
metinę veiklą padarė DBL S-gos 
direktorių valdybos pirmininkas 
Jaras Alkis (pranešimas buvo pa
skelbtas ”EL“).

Lietuvos Respublikos ambasa
dos Londone patarėjas dr. A. Nesa
vas, kalbėdamas be eilės, pareiškė, 
jog jis nėra sakęs, kad DBL S-ga 

neturi ateities ir prašė tai patikslin
ti. Taip pat jis pasakė, kad naujai 
įkurta Britanijos-Lietuvos draugija 
stengsis britų rankomis dirbti Lie
tuvai. Jis taip pat pranešė, jog į šią 
draugiją įstojo ir DBL S-ga.

DBL S-gos Tarybos pirmininkas 
Kastytis Baublys kalbėjo apie Ta
rybos paskirtį ir jos ateities veiklą. 
Jis norėjo, kad suvažiavusieji atsto
vai pasisakytų dėl nutarimo, pagal 
kurį veikliems lietuviams bus sutei
kiama teisė įsigyti akcijų LN B- 
vėje. Jis norėjo žinoti, kuriuo matu 
atskirti veikliuosius tautiečius nuo 
kitų, kaip jiems parduoti tas akcijas 
ir už kiek. Taip pat jam nebuvo aiš
ku, ar tikslinga ir toliau Pagalbos 
Lietuvai fondui (ALF) remti politi
nę veiklą.

DBL S-gos pranešimą padarė 
pirmininkė Elena Augaitytė, o ją 
papildė Povilas Markevičius.

Tautos fondo pranešimą padarė 

Ambasadorius Vincas Balickas ir Stefanija Balickienė.

Naujasis Lietuvos Respublikos ambasadorius Londone prof. R. Ra
jeckas (dešinėje) ir ambasadoriaus patarėjas dr. A. Nesavas.

Klemensas Tamošiūnas, o Tautinės 
paramos fondo pranešimą, Zigmui 
Jurui neatvykus, perskaitė Jaras 
Alkis.

Raudonojo Kryžiaus ir Revizijos 
komisijos pranešimą padarė Balys 
Butrimas, o Tautinės paramos fon
do - Klemensas Tamošiūnas.

DBL S-gos mandatų komisijos 
pranešimą padarė Justas Černis. 
Pagal registracijos lapus suvažiavi
me dalyvavo 19-ka atstovų, kurie 
atstovavo 14-kai DBLS-gos skyrių, 
esančių Škotijoje ir Anglijoje; jie 
atstovavo 681-nam DBL S-gos na
riui.

Po pranešimų vyko diskusijos. 
Apie jas pranešime kitame ”EL“ 
numeryje. Taip pat aprašysime tuo 
pačiu metu vykusį Lietuvių namų 
bendrovės akcininkų suvažiavimą, 
pateiksime LNB pirmininko V. 
O'Brien pranešimą jame.

”EL“ tekstas ir nuotraukos

DBLS suvažiavime pertraukos metu: pirmas kairėje - suvažiavimo prezidiumo 
pirmininkas Juozas Levinskas, antras iš dešinės - H. Gasperas, suvažiavimo sekretorius.

Lietuvių namų bendrovės direktorių valdybos pirmininkas Vincentas O'Brien 
(viduryje), DBLS mandatų komisijos nariai Bernadeta Levinskienė ir Justas Černis.
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SKAUTIŠKUOJU
KELIU Yra kur pasireikšti Sportas

Lietuva-lzraelis - lygiosios
Balandžio keturioliktąją dar labai 

nedrąsiai į Karininkų Ramovės patal
pas sostinėje rinkosi gražus būrys 
broliukų ir sesučių, jaunuolių ir seno
lių-juos sukvietė Vilniaus jūrų skautų 
vadija. Artėja graži ir garbinga sukak
tis - prieš septynetą dešimtmečių 
Klaipėdoje susibūrė Budžiai, kuriems 
vardą tada pasiūlė Lietuvos dvasios 
milžinas Vydūnas. Skautiškąją ugnelę 
klaipėdiečiams anuomet atgabeno 
Kauno jūrų skautai, valtimis pasiekę 
uostamiestį. Buvo supinti draugystės 
lyšiai ir nuo 1924 metų pradėta rim
čiau gilintis į jūrininkystę. Ramovėje 
susibarusiems į sueigą junjorams ir 
senjorams anuometinę veiklą prisimi
nė ir nuotraukomis pasakojimą iliust
ravo klaipėdiečių "Budžio“ klubo na
rys Matas Velička. Vilniečiams jūrų 
skautams sėkmės palinkėjo LSS Tary
bos narys, "Skautų aido“ redaktorius 
R. Tupčiauskas. Apie savo jūreiviškos 
vaikystės nuotykius, patirtus tėvo, 
palangiškio žvejo valtyje, pakalbėti te
ko ir šių eilučių autoriui, buvusiam 
jūrininkui.

Dalykiškais pokalbiais bei pasiūly
mais dalijosi ne vien "jūrų vilkai“, bet 
ir jaunieji broliukai bei busimieji 
skautukai. Rūpesčių aibės artėjant 
vasaros stovyklavimo sezonui, įsiren
giant nuolatinį savo būklą rūmuose, 
kur priglaudė Karininkų Ramovės 
vadovybė.

Vilnijos skautų gana gausioje šei
moje ilgokai ir vaikinai, ir merginos 
baiminosi vandens. Viešai buvo pa
kalbama apie jūrų skautų romantišką 
prigimtį, etc., bet toliau kalbų nenuei
ta. Farvaterį į vandenų kelius prakirto 
senjorai, buriavimo entuziastai, tarp jų 
buvo dailininkų, žurnalistų, mokytojų,

Laiškas iš Kanados

Lietuvos jūrų skautija
Dar neatgavus Klaipėdos jau 

susikūrė jūros skautų būrelis. Tai buvo 
skautų šaka, kurios nuostatuose be 
bendro šūkio "Dievui, Tėvynei ir 
artimui“ buvo ir priedėlis "jūrai“. Tų 
skautų auklėjimosi būdas ir priemonės 
skyriasi: vietoje miško, stovyklos ir 
palapinės jūrų skautai statosi ar 
remontuoja valtis, irkluoja, buriuoja ir 
mokosi jūrininkystės. Taip pat sten
giasi įsisamoninti, kad Lietuva yra 
jūrų valstybė.

Laivų įgulose būdavo nemažai jū
ros skautų, pavyzdžiui, mokamajame 
karo laive iš šešių karininkų penki bu
vo jūros skautai.

Šiai skautijos šakai Lietuvoje 1922 
m. pradžią davė Julius Jurgėla, atvy
kęs iš JAV į Lietuvą. Jam talkinin
kavo jo broliai Kostas ir Petras, pas
tarasis buvo Lietuvos skautų sąjungos 
pirmūnas. Visi jie dar prieš karą iš
sikėlė atgal į JAV.

Nuo 1922 m. krašto upėse ir eže
ruose pradėjo rodytis gana primityvūs 
irkliniai ir buriniai laivai. Jaunuolių 
pasirodymas jūreivių uniformomis 
turėjo žmonėms priminti, kad Lietuva 
yra prie jūros.

1924 m. Kauno jūros skautams 
Nemunu nuplaukus į Klaipėdą buvo 
susirasta bendraminčių ir ten susidarė 
vienetas, kurio pirmuoju vadovu tapo 
Martynas Brokas (dabar gyvena JAV).

1926 m. Lietuvos moterų tauti
niam laivynui remti sąjunga nupirko 
jūros skautams burinį laivą "Malaya“ 
90 kv. metrų burių ploto, statytą 1919 
m. Kylyje (14,5 metro ilgio, 4,3 m 
pločio, 1,75 metrų grimzlės, su pagal
biniu motoru). Suremontuotas jis 
pakrikštytas "Budžios“ vardu. Pirmoji 
jūrinė kelionė buvo į Liepoją.

Plaukiodami "Budžiu“ atliko prak
tiką vėlesnieji buriavimo sporto vado
vai. Dd 1933 m. "Budys“ dalyvavo ne
mažai kelionių, buvo aplankyta Rone- 
hamn ir Visby (Gotlandas), Kopen
haga, Ryga, Karaliaučius ir daugelis 
mažesnių uostų. 1933 m. liepos mėn. 
16 d. "Budžiui“ sudužus prie Klaipė
dos uosto žuvo jūros skautai E. Jasiu- 
kaitis, V. Šidlauskas ir V. Amuievičius. 

SKAT'o karininkų ir kitų vandens 
sporto mėgėjų. Pernai brandaus am
žiaus vyrai pagal iškilmingo ritualo 
nuostatas, skautybės programa patikė
ję, priklaupę pabučiavo Trispalvę ir 
skautiškuoju įžodžiu pasižadėjo DIE- 
VUI-TĖVYNEI-ARTIMUI.

Vilnaus jūrų skautams ryžingai 
talkina žurnalistas, vienas iš žurnalo 
“Jūra“ atgaivintojų Algimantas Pata
šius, dimisijos kapitonas Henrikas 
Glosas, dailininkas-restauratorius Jo
nas Juodišius, komersantas Stasys 
Budraitis, SKAT karininkas Darius 
Užkuraits ir kiti civilių bei karinių ži
nybų darbuotojai, įvertinę skautybės 
primatą dvasiniam ir fiziniam kartos 
auklėjimui. Deja, kol kas skautiškose 
gretose priskaičiuojama mažiau narių 
nei patekusių į kolonijas ar kalėjimus 
pernai ir užpernai. Taigi dar lieka erd
vės tėveliams ir mamytėms bei sene

Vilniaus jurų skautų susirinkime. J. Šemeto nuotr.

Daugeliui kelionių vadovavo Kr. 
Plonaitis, o navigacijoje padėdavo 
kapitonai M. Limbą, V. Bakšas ir A. 
Rosiulis. Jūrininkystės mokė Veiso- 
nas, kapitonai J. Andžejauskas ir V. 
Bakšas. Jūros skautai, gyvenę prie vi
daus vandenų telkinių, stengdavosi 
kiekvieną vasarą nuplaukti į Klaipėdą 
ir ten įsigyti daugiau žinių.

Klaipėdos jūros skautai įsigijo 
keturias "HAY“ klasės jachtas "Bu
dys I“, "Budys II“, "Gražina“ ir "Kas
tytis“ bei didesnę kelioninę jachtą 
"Baltoji lelija“. Iki tol turėtą mokymo 
reikalams jachtą "Skautas“ pardavė.

Savo veikloje jūrų skautai turėjo 
nemaža nesusipratimų su Skautų są
jungos vadovais. Kai kurie jų neleis
davo dėvėti jūreivių uniformų, vertė 
vadintis "vandens skautais“, o kai ku
rie jūros skautų vienetus tiesiog panai
kindavo. Tas 1926 metais privedė prie 
skilimo Skautų sąjungoje, buvo suda
ryta atskira Jūros skautijos organizaci
ja. Savarankiškai veikta trumpai ir vėl 
prisijungta prie Skautų sąjungos.

1936 m. Klaipėdoje įsteigiama 
buriavimo mokykla, kurios pusę mo
kinių sudarė jūros skautai. Dė] mo
kyklos vadovų neapdairumo vėl žuvo 
du jūros skautai J. Garmus ir S. Niem- 
cinavičius. 1938 metais, įvykus nelai
mei Kuršių mariose, jūros skautai ne
teko L. Lechavičiaus.

Jūros skautai vidaus vandenyse 
stengėsi pasivyti praktikoje savo bro
lius klaipėdiškius.

Ypač sustiprėjo jūros skautų veikla 
1938-1940 metais. Be Klaipėdos atsi
rado vienetų ir Kaune, Panevėžyje, 
Alytuje, Mažeikiuose, Biržuose, Pa
langoje, Ukmergėje, Šiauliuose, Tau
ragėje bei dar kitose vietose. Pasižy
mėjo Kauno jūros skautai, "Vaidoto“, 
"Birutės“ ir "Mindaugo“ laivai. Pasta
rasis, nesutardamas su skautų vado
vybe, persiorganizavo į studentų kor
poraciją "Jūra“. Apie tą laiką susior
ganizuoja ir jūros skautės - vis dau
giau darbo rankų.

Klaipėdos jūros skautų dalis sudarė 
lyg ir buriuotojų klubą, savo jach
tomis dalyvavo ne vienoje regatoje ir 

liams pasirūpinti Lietuvos ateities at
žalomis. Skautybė - gyvenimo būdas, 
kaip nepartinė ir nepolitinė organiza
cija bene vienintelė ji gali suburti 
vaikus ir jaunimą.

Skautybės entuziastė, Vilniaus uni
versiteto studentė Rasa Sprangaus- 
kaitė į kitą sueigą ketina atsivesti savo 
skaučių valtį.

Jurų skautininko, įžymaus buriuoto
jo Broniaus Stundžios teigimu, "iš jū
ros skautų daug kas suserga "jūros li
ga“ ir dažnai ji lydi visą gyvenimą...” 
Duokdie, kad mūsuose išplistų ta liga, 
juk Lietuvai ateityje labai ir labai reikės 
kvalifikuotų jūrininkų ir žvejų.

AD MELIOREM
Ignas Pikturna

P.S. Nuo šiol Vilniaus jūrų skau
tams rašyti - Karininkų Ramovė, 
Pamėnkalnio 13, 2001 Vilnius, Lietu
va (Lithuania) 

laimėjo keletą prizų.
Netekus Klaipėdos jūros skautų 

veiklai buvo kirstas stiprus smūgis. 
Keletas jachtų buvo išgelbėta ir nu
vesta į Šventosios uostą. Ten Kauno 
"Vaidoto“ ir "Birutės“ laivų vadovai 
suruošė ir vadovavo jūros skautų va
dovų dvejiems kursams, kurių metu 
atliktos didesnės mokomosios kelio
nės jachta "Šaulys“ į Liepoją ir Got
landą.

1940 m. skautų organizacija užda
roma. Būrelis buvusių jūros skautų 
vadų instruktuoja ir vadovauja korpo
racijos "Jūra“ suruoštiems dvejiems 
studentų buriavimo kursams Trakų 
ežeruose. Gal daugiau kaip metai pra
ėjo be darbo. 1942-1943 metais įstei
giami buriuotojų klubai Šiauliuose, 
Kaune ir Vilniuje. Jiems vadovavo ir 
daugumą narių sudarė buvusieji jūros 
skautai ir skautės. Pravestos 3 pirmo
sios regatos vidaus vandenyse. Gal 
mažokai padaryta, bet sunku buvo 
pralaužti ledus, įgyti lėšų ir visuome
nės pasitikėjimo. Po karo Lietuvoje 
buriavimą irgi organizavo daugiausia 
buvę jūros skautai.

Vokietijoje pabėgėlių iš Lietuvos 
stovyklose buvo susidarę įvairūs jūros 
skautų ir skaučių vienetai. Stiprią veik
lą išplėtoję jūros skautai JAV - Či
kagoje, Klyvlende, New Yorke, Los 
Angeles, Bostone, Kanadoje - Toronte 
ir Montrealyje, taip pat ir Australijoje. 
Mat tose vietovėse apsigyveno buvę 
Lietuvoje jūros skautų žymesnieji 
vadovai. Buvo įsigyta privačių jachtų, 
atlikta nemažai kelionių Karibų jūroje 
ir Ramiajame vandenyne.

Vienu metu dėl nesusipratimo su 
Lietuvių skautų sąjunga jūros skautai 
antrą kartą atsiskyrė ir keletą metų 
veikė kaip atskira organizacija pasi
vadinę Lietuvių jūros skautija.

Dabar, seniesiems vadovams pasi
traukus į poilsį, daug vienetų įvairiuo
se miestuose užsienyje jau nustojo 
veikti, bet jūrų skautai atsigavo 
Lietuvoje, tad paremkime juos.

Bronius Stundžia 
Toronto, Kanada

Balandžio 20 d. centriniame Vil
niaus "Žalgirio“ stadione įvyko drau
giškos tarpvalstybinės futbolo rung
tynės tarp Lietuvos ir Izraelio rinkti
nių. Lietuvos komandai šiemet tai 
pirmosios tarptautinės rungtynės. 
Susitikimas baigėsi lygiosiomis 1:1.

Lietuvos rinktinėje nebuvo V. 
Ivanausko ("Hamburger“ SV) ir A.

Bus palaidotas Baltijos dugne
Klastingasis vėžys nugalėjo dar 

vieną tautietį. Š. m. balandžio 8 
dieną Mannheime (gyveno Weinhei- 
me, Bergstr.) mirė Eduardas Voro- 
neckas, prieš porą mėnesių atšventęs 
70-ąjį gimtadienį.

Jis buvo gimęs 1924 m. sausio 
9 d. Radviliškyje. Augo Klaipėdoje, 
pamilo jūrą ir tapo jūrininku Lietu
vos laivyne. Jūreivio dienos baigėsi, 
kai 1940 metais sovietai okupavo 
Lietuvą ir nusavino jos laivyną.

Vokiečių okupacijos metu tarna
vo pas juos vertėju. Į Vokietiją atvy
ko 1944 m. Po karo tarnavo ameri
kiečių darbo daliniuose lietuvių kuo
pose. Laimėjęs didelę sumą loterijo
je, iš darbo pasitraukė. 1950 m. pirko 
namą Stettene (Meersburg) prie Bo- 
deno ežero, bet netrukus jį pardavė. 
Pasistatė gražų vasarnamį saulėtame 
Ispanijos kurorte Camarugoje prie 
Viduržemio jūros tarp Barcelonos ir 
Tarragonos. 1957 m. vedė vokietaitę 
Ingę, su kuria susilaukė penkių vai
kų. Kai žmona persikėlė į Vokietiją, 

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

rinkose nuo 1994 m. balandžio 22 d. nustatė tokius oficialius lito ir
užsienio valiutų santykius:

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

Anglijos svarai sterlingų 5.9710 Latvijos latai 7.0175
Armėnijos dramai 0.0113 100 Lenkijos zlotų 0.0178
Australijos doleriai 2.8543 Moldovos lėjos 0.9877
Austrijos šilingai 0.3366 Norvegijos kronos 0.5456
100 Baltarusijos rublių 0.0222 Olandijos guldenai 2.1070
Belgijos frankai 0.1150 Prancūzijos frankai 0.6900
Čekijos kronos 0.1354 100 Rusijos rublių 0.2210
Danijos kronos 0.6034 SDR 5.6156
ECU 4.5756 Singapūro doleriai 2.5677
Estijos kronos 0.2946 Suomijos markės 0.7305
Ispanijos pesetos 0.0290 Švedijos kronos 0.5065
100 Italijos lirų 0.2471 Šveicarijos frankai 2.7912
Japonijos jenos 0.0389 100 Ukrainos karbovancų 0.0108
Kanados doleriai 2.8975 Vengrijos forintai 0.0390
Kirgizijos somai 0.3252 Vokietijos markės 2.3680
Kazachijos tengės 0.1547

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.

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

TREJOS DEVYNERIOS 
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

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

Narbekovo (Vienos "Austria-Mem
phis“). A. Narbekovui prieš porą sa
vaičių padaryta menisko operacija, o 
V. Ivanausko šioms rungtynėms prašė 
nekviesti jo klubas. Jau septintą minu
tę Izraelio rinktinės puolėjas R. Harazi 
įmušė įvartį. Rezultatą Lietuvos rink
tinei pavyko išlyginti 40 min. Įvartį 
galva įmušė V. Baltušnikas.

keletą metų dar bandė su vaikais gy
venti Comarugoje, bet vieniši rude
nys ir žiemos ištuštėjusiame kurorte 
ir priartėję vaikų mokslo metai vertė 
keltis į Vokietiją. 1969 metais su šei
ma apsistojo Weinheime (Bergstr.), 
kur išgyveno iki mirties.

Buvo Vokietijos LB narys. Pirko 
ir uoliai skaitė lietuvišką spaudą, ku
rios rinkinius paliko Lietuvių kultū
ros institutui. Ypač domėjosi jūrinin
kyste. Tuo klausimu susirašinėjo su 
Lietuvos jūrininkais, turėjo ryšių ir 
su Vokietijos jūrininkystės tyrinėto
jais.

Daug keliavo. Mokėjo daug kal
bų. Uoliai dalyvavo Lietuviškųjų 
studijų savaitėse. Vykdant velionio 
valią, jo kūnas buvo sudegintas, o 
urna su pelenais bus nuvežta į 
Baltijos jūrą ir paskandinta.

Vyro bei tėvo mirties giliai su
krėstos liko našlė Inge, dukros Nata
lija bei Regina ir sūnūs - Eduardas, 
Aleksandras bei Andrius.

J. Luk.
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AUKOS SPAUDAI
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E. Šimelis - 5 sv.
V. Nedzinskas - 10 sv.
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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.

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

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

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Bradforde - gegužės 1 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - gegužės 1 d., už 

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

LONDONE
BUVUSIO LIETUVOS 

RESPUBLIKOS 
AMBASADORIAUS 
VINCO BALICKO 

PAGERBIMO VAKARAS
Gegužės mėnesį buvęs Lietuvos 

Respublikos ambasadorius Didžiojoje 
Britanijoje ir Šiaurės Airijoje, DBL S- 
gos Garbės narys Vincas Balickas 
švenčia savo garbaus amžiaus - 90 
metų gimtadienį.

Ta proga Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos centro valdyba ren
gia Jubiliato pagerbimo vakarą, kuris 
įvyks gegužės 21 dieną (šeštadienį) 
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil.

Norintieji dalyvauti pagerbimo 
vakare kviečiami užsirašyti iki gegu
žės 19 dienos. Apie savo dalyvavimą 
pranešti laiškais: S. Kasparas, 2 Lad
broke Gardens, London Wil 2PT; 
sekmadieniais - Londone lietuvių pa
rapijos menėje po pamaldų Lietuvių 
Namuose pas Kazį Makūną. Dalyvio 
mokestis 12,50 svaro sumokamas 
užsirašant.

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.

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

MIRĖ
KOSTAS ŠAKNAITIS

Šių metų kovo 28 dieną po sun
kios ligos Londone, Bartholomew's 
ligoninėje, mirė Kostas Šaknaitis.

Keletą dienų prieš mirtį buvo 
apmutuota koja ir atrodė, kad Jo rei
kalas taisosi. Bet, deja, tas nepakeitė 
visų Jo sveikatos komplikacijų, ir 
Kostas atsisveikino su šiuo pasauliu.

Velionis buvo gimęs 1917 m. 
rugpjūčio 3 d. netoli Šakių. Iki pa
šaukimo į Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenę Kostas dirbo žemės 
ūkyje. K. Šaknaitis buvo vienas iš tų 
lietuvių, kuriems teko tarnauti pas
kutinėje Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės laidoje, teko būti in
korporuotam į buvusios Sovietų Są
jungos kariuomenę, tarnauti Lietu
vos savisaugos daliniuose Rytų Eu
ropoje ir užbaigti Antrąjį pasaulinį 
karą aštuntoje Britų armijoje.

Kami baigiantis Kostas kartu su 
grope lietuvių per Vokietiją ir Italiją 
1947 metais atvyko į Didžiąją Bri
taniją. Labai greitai Jam pavyko su
rasti darbą Londone, čia Jis sukūrė 
šeimą su jau čia gimusia lietuyaite - 
M. Simonaityte.

Velionis nemėgo keisti pasirink
tos profesijos darbų, tad odos pra
monėje pasiliko, kol sulaukė pensi
jos.

Visą savo gyvenimą Kostas sekė 
įvykius Lietuvoje, domėjosi kas ten 
vyksta, rėmė lietuvišką spaudą ne 
tik Anglijoje, bet ir kituose kraš
tuose.

Kostas Šaknaitis neprarado ryšių 
su giminėmis Lietuvoje, nuolat ir 
plačiai su jais susirašinėjo ir rėmė 
juos materialiai, kiek Jam sąlygos 
leido. Lietuvoje liko brolis, sesuo ir 
čia, Londone, sūnus.

Zigmas Juras

MANČESTERYJE
RENGINIAI

Gegužės 7 d., šeštadienį, 6 vai. va
karo Mančesterio lietuvių soc. klubas 
ir skautai rengia klube Motinos dienos 
minėjimą. Paskaitą skaitys H. Vai
neikis, meninę dalį praves skautai.

Prašome visus, ypač mamytes, 
gausiai dalyvauti minėjime.

Rengėjai* * * * * sfc
Gegužės 21 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakaro LKV S-gos ’’Ramovės“ 
Mančesterio skyrius rengia Man

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS -
PAGRINDINIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

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

Rengėjas - DBL S-gos Wolverhamptono skyrius

41-oji Europos lietuviškųjų 
studijų savaitė

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

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

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

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

Registruotis pas Ireną Naudžiūnaitę Joerg šiuo adresu:
6473 Wenns, Tirol, Austria.
Registracijos mokestis 150 DM (jaunimui 70 DM). Visa programa 

su paskaitų temomis bus paskelbta vėliau.
P. S. Atvykstantiems iš Lietuvos į Austriją reikia turėti vizą.

Rengėjai

česterio lietuvių soc. klube Vietinės 
rinktinės minėjimą. Paskaitą skai
tys V. Bernatavičius. Bus dekla
muojami atitinkami eilėraščiai.

Prašome visus gausiai dalyvauti 
minėjime ir prisiminti didžiąją Tautos 
tragediją.

Rengėjai 
******

Birželio 18 d., šeštadienį, 6 vai. va
karo Mančesterio lietuvių soc. klubas 
savo patalpose rengia Išvežtųjų minė
jimą. Paskaitą skaitys V. Bernatavi
čius. Bus ir meninė dalis.

Kitą dieną, t. y. birželio 19 d., sek
madienį, 12.15 vai. p. p. St. Mary's 
bažnyčioje, Eccles, bus laikomos lie
tuviškos pamaldos už mūsų tautos 
išvežtuosius.

Prašome visus tautiečius gausiai 
dalyvauti Išvežtųjų minėjime lietuvių 
klube ir kitą dieną lietuviškose pa
maldose Eccles.

Rengėjai 
******

Liepos 16 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro LKV S-gos ’’Ramovės“ 
Mančesterio skyrius rengia Man
česterio lietuvių soc. klube Dariaus 
ir Girėno ir Mindaugo karūnavimo 
minėjimus. Paskaitą skaitys A. 
Podvoiskis. Bus meninė dalis.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
. Rengėjai

BRADFORDE
MOTINOS MINĖJIMAS
Gegužės 1 d., sekmadinį, 3.30 vai. 

p.p. Vyties klubas rengia Motinos 
Dienos minėjimą.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis, 
bus ir meninė programėlė, po minė
jimo motinos bus pavaišintos.

Prašome visus gausiai dalyvauti 
Motinos iškilmingoje dienoje.

Klubo valdyba

VILNIAUS DIENRAŠTYJE - 
POKALBIS SU J. ALKIU
Š. m. balandžio 15 d. ’’Vakarinėse 

naujienose“ išspausdinti DBLS pirmi
ninko Jaro Alkio atsakymai į klausi
mus, pateiktus laikraščio korespon
dentų A. Andrijono ir V. Vaitkaus, ne
seniai viešėjusių Londone ir gyvenu
sių Lietuvių namuose. J. Alkis papasa
kojo apie lietuvių bendruomenę Di
džiojoje Britanijoje prieš karą ir dabar, 
apie DBLS veiklą, atsakė į klausimus 
apie savo gyvenimo kelią, atvedusį iš 
Vilniaus į britų salas. J. Alkis sako, 
kad vėl aplankyti Lietuvą tikisi dar šį 
pavasarį.

PASAULYJE
Kunigų medžioklė 

Ruandoje
Ruandoje - Centrinės Afrikos val

stybėje kilęs karas vyksta tarp dvieji, 
genčių: Hutu, kuriai priklauso apie 50 
procentų valstybės gyventojų, ir de
šimtkart mažesnės skaičiumi Tutsi 
Vyraujanti čia religija - katalikų. Šį į 
kėjimą išpažįsta 40 procentų šalies gy 
ventojų, likusieji priklauso animisti- 
niams ir tradiciniams Afrikos tikėji
mams. Ruanda apskritai pasižymėjo 
aktyvia misionieriška veikla. Ruandą 
je dirba ir ne kartą Lietuvoje lankęsis 
lietuvių kilmės kunigas salezietį 
Hermanas Šulcas.

Labai netikėta, jog kartu su pilieti 
nio karo pradžia prasidėjo atvira kuni
gų medžioklė, nedarant jokios at
rankos, kokiai genčiai šie bepriklausy- 
tų. Jau pirmąją dieną buvo nužudyta 
12 jėzuitų vienuolių. Kigali, valstybė 
sostinėje, padėtis visiškai nekontro
liuojama. Yra tūkstančiai aukų. Toliau 
žudomi kunigai ir vienuolės. Italu' 
katalikų dienraštis Avvenire balanda 
9 d. pateikė labai prieštaringų žinių 
apie žuvusių kunigų ir vienuolių skai
čių. Apaštalinės nunciatūros duomeni
mis, 10 kunigų žuvo Ruandos šiaure/ 
esančiame Gisenyi mieste, Nyundo 
mieste nužudyti 3 kunigai, vienas 
vienuolis ir 5 mažosios seminarijos 
dėstytojai. Iš viso priskaičiuojami 
apie keturiasdešimt žuvusių kunigu 
bei vienuolių, ir neaišku, ar dabar šis 
skaičius nėra dar labiau padidėjęs, 
Pažymėtina, jog žuvusieji yra vietinės 
kilmės. Susiduriama su siaubingai ag 
skaičiuotu pasirinkimu: Kigali trys ku
nigai europiečiai liko gyvi, tuo tarpi 
su 19 vienuolių afrikiečių buvo žiau
riai susidorota. Avvenire duomenimis, 
žudynėse dalyvauja visų pirma prezi
dento gvardijos kariai bei Hutu gen
ties šalininkai, nusistatę prieš bet ko
kias taikos derybas su mažumą suda
rančia Tutsi gentimi. Kenčia ir vieti
niai katalikai. Nyamirambo mieste bu 
vo šaudoma į bažnyčioje susirinkusius 
žmones, verčiant juos išeiti.

Popiežius Jonas Paulius II telegra
ma kreipėsi į Ruandos vyskupus ir ti
kinčiuosius, ragindamas juos nepasi 
duoti neapykantos ir keršto jausmams, 
bet drąsiai siekti dialogo ir susitaiky
mo. Telegramoje Šventasis Tėvas, ku
ris lankėsi Ruandoje su apaštaliniu vi
zitu 1990 metų rugsėjo mėnesį, išreiš
kė savo didelį skausmą dėl tragiški) 
įvykių toje šalyje.

Vėl suskambo Pizos 
bokšto varpai

Italijoje šiemetinės Velykos, kaip 
paprastai, buvo perpintos folkloriniais 
elementais. Po Velykų ryto Mišių į 
miestų gatves išėjo procesijos su prisi
kėlusio Kristaus ir vietos šventųjų glo
bėjų statulomis. Į šias liaudiškas šven
tes kai kuriuose miestuose buvo įpinta 
ir šiuolaikinės Italijos socialines prob
lemas atspindinčių elementų - bedar
bių demonstracijos ir pan.

Velykų proga po kelerių metų per 
raukos vėl suskambo Pizos kreivojo 
bokšto varpai. Pizos bokštas buvo sta
tytas kaip varpinė, tačiau pastaraisiais 
metais šita jo paskirtis buvo kiek pri
miršta. Dėl griuvimo pavojaus jau ke 
lėtą metų neskambėjo jo varpai. Šie
met, restauratoriams leidus, Velyki) 
proga Pizos bokšto varpai skambėjo 9 
minutes.

Mišios restauracijos 
užbaigimo proga

Jonas Paulius II aukojo šventąsias 
Mišias Vatikane Siksto, koplyčioje. 
Mikelandželo ir kitų ano meto gar 
šiųjų menininkų freskų restauracijos 
užbaigimo proga. Restauracijos daite 
tęsėsi 14 metų, o paskutiniuosius ke
turis metus buvo restauruojamas Mi
kelandžele ’’Paskutinysis Teismas“ 
Po Mišių popiežius Jonas Paulius 0 
specialioje audiencijoje priėmė apk 
60 asmenų, nusipelniusių Vatikano 
muziejams savo pagalba ir parama.

Vatikano radijo lietuviški^ 
laidų redakcija
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