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Rusijos kariuomenė iš Estijos bus
išvesta iki rugpjūčio 31 dienos
Rusijos prezidentas B. Jelcinas ir
Estijos prezidentas L. Meris liepos 26
d. Kremliuje pasirašė Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Estijos bei karo
pensininkų socialinių garantijų ir tei
sių gynimo sutartį. Rusijos preziden
tas pranešė, kad susitarimai numato,
jog Rusijos kariuomenė iš Estijos bus
visiškai išvesta iki šių metų rugpjūčio
31 d. Susitarimas dėl karo pensininkų,
pasak B. Jelcino, sulygina jų ir Estijos
piliečių teises. Lenartas Meris pasakė,
kad šis susitarimas atitinka Estijos
įstatymus ir vyriausybės nutarimus.
"Lietuva sveikina Estijos ir Rusijos
prezidentų susitarimą, kuris stiprina
pasitikėjimą ir atveria perspektyvas

naujam konstruktyviam dialogui tarp
Baltijos valstybių ir Rusijos Federaci
jos“, - sakoma Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos pareiškime, kurį iš
platino URM informacijos ir spaudos
skyrius. Jame pažymima, kad visiškas
Rusijos kariuomenės išvedimas iš Es
tijos Respublikos teritorijos iki š. m.
rugpjūčio 31d. yra dar vienas žingsnis
didinant saugumą ir stabilumą Balti
jos jūros regione. Prezidentas A. Bra
zauskas pasiuntė sveikinimo telegra
mas Estijos prezidentui L. Meriui ir
Rusijos prezidentui B. Jelcinui, kuriose
sveikinamas liepos 26 d. pasirašytas
susitarimas dėl Rusijos armijos išve
dimo iš Estijos iki š.m. rugpjūčio 31 d.

Istorinis Izraelio ir
Jordanijos susitarimas
Didžiausias šios savaitės įvykis pa
saulyje - Izraelio vyriausybės vadovo
Icchako Rabino ir Jordanijos karaliaus
Huseino pasirašytas “Vašingtono pa
reiškimas“, kuris, pasak Rabino, labai
artimas taikos sutarčiai. Izraelis ir Jor
danija oficialiai baigė 46 metus truku
sią karo padėtį. JAV prezidentas pasi
rašė kaip sutarties liudininkas.
Kaip pranešė ELTA, prezidentas
A. Brazauskas Lietuvos Respublikos
vardu pasiuntė Izraelio ir Jordanijos
vadovams sveikinimo telegramas. Te
legramoje, adresuotoje Izraelio Vals
tybės ministrai pirmininkui 1. Rabinui,
rašoma: ’Tikiuosi, jog šios deklaraci
jos pasirašymas sudarys tvirtą pagrin
dą tolimesniems susitarimams su šia
šalimi. Esame įsitikinę, kad šis įvykis
pradėjo naują dviejų kaimyninių vals
tybių taikos ir harmoningo sugyveni
mo erą. Manome, jog šis įvykis yra
didelė abiejų valstybių vadovų sėkmė,
rodanti gerą pavyzdį ir kitoms Artimų
jų Rytų regiono valstybėms“. Telegra
moje Jordanijos HaŠemitų Karalystės
karaliui Huseinui Binui Talalui sako
ma: "Mes aukštai vertiname abiejų val
stybių vadovų ir Jūsų asmeniškai indėlį
pasirašant šį susitarimą ir viliamės, jog
Jums taip pat sėkmingai pavyks spręsti
savo šalies ekonomines ir socialines
problemas, kelti žmonių gerovę“.
Vašingtone, Baltuosiuose rūmuo
se, Izraelio ir Jordanijos vadovai taip

pat susitarė dėl transporto ryšių, pre
kybos ir turizmo.
Tas susitikimas teikia vilties, kad
taika bus sudaryta tarp Izraelio ir Siri
jos. Tačiau šis žingsnis bus turbūt sun
kiausias iš visų, pasakė JAV užsienio
reikalų ministras W. Christopheris.
Pažymėdami, kad istorinė Izraelio
ir Jordanijos deklaracija dėl taikos at
veria naujas santaikos tame pasaulio
rajone perspektyvas, pasaulio žinių
agentūrų apžvalgininkai pastebi, jog
tuo pat metu prasideda kova dėl Jeru
zalės. Mat bendrame karaliaus Husei
no ir I. Rabino pirmadienio pareiški
me pasakyta, kad nuo šiol Jordanijai
tenka specialus musulmonų šventų re
likvijų Jeruzalėje saugotojo vaidmuo.
Čia yra ai Aksos mečetė ir “Uolų Ku
polas“. Tai trečioji šventoji vieta po
Mekos ir Medinos Saudo Arabijoje.
Pareiškimas suerzino palestiniečius,
kurie yra susitarę su Izraeliu, kad
klausimas dėl šventojo miesto statuso
bus svarstomas dvišalėse derybose.
Palestiniečiai norėtų paskelbti Rytų
Jeruzalę savo būsimos valstybės sos
tine, todėl šventojo miesto klausimas
ne Jordanijos reikalas, teigia Faizalas
ai Huseinis, aukštas PLO pareigūnas
Jeruzalėje. Izraelio užsienio reikalų mi
nistras S. Peresas gynė Jordanijos teises
į šventų vietų saugotojo pareigas.
Gediminas Jonaiutis
Epa-ELTA nuotr.

Pokalbiai su Europos Sąjungos atstovais
Liepos 26-27 d. LR užsienio reika
lų ministerijoje vyko pokalbiai dėl Eu
ropos (Asociatyvinės) sutarties tarp
Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos
Respublikos rengimo. Ekspertų gru
pėms vadovavo ES Komisijos I-ojo
generalinio direktorato Rytų ir Centri
nės Europos bei Baltijos valstybių de
partamento direktorius D. Guggenbuhl bei LR užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius A. Januška. Aptartos
Pagrindinės būsimos Europos sutarties

nuostatos. Liepos 18 d.pasirašytoje
LR ir ES Laisvos prekybos sutartyje
buvo įtvirtintas laisvas prekių judėji
mas. Europos sutartyje taip pat bus
reglamentuotas politinis dialogas, lais
vas paslaugų, kapitalo ir darbo jėgos
judėjimas bei nustatytos ekonominio
bendradarbiavimo kryptys. Asociatyvines sutartis su ES planuoja pasirašy
ti visos trys Baltijos valstybės, pranešė
LR URM informacijos ir spaudos
skyrius.

John Major atvyksta į Vilnių
Didžiosios Britanijos ministras
pirmininkas John Major į Vilnių
atskrenda rugpjūčio 2 d. apie pusę
vienuoliktos ryte. Didžiosios Britani
jos premjeras Vilniuje viešės vieną
dieną Lietuvos Vyriausybės kvieti
mu. Jo išskridimas į Londoną nu
matytas 15 val.50 min. Su Britanijos
premjeru kartu atvyksta užsienio
reikalų ministras Douglas Hurd.
John Major susitiks su Lietuvos
Prezidentu ir premjeru (pokalbiams
pagal programą skiriama po pusva
landį). Pasak Vyriausybės spaudos
tarnybos, John Major su Lietuvos
vadovais aptars Didžiosios Britanijos
ir Lietuvos santykius bei kitas tarp
tautines problemas.
Kaip sakoma Vyriausybės spau
dos tarnybos išplatintame pareiški
me, aukštasis svečias šio apsilanky
mo metu žada geriau susipažinti su
visų trijų Baltijos valstybių proble
momis, todėl į Vilnių atvyks ir Latvi
jos bei Estijos vyriausybių vadovai.
Rugpjūčio 2 dieną taip pat vyks dvi
šalės Didžiosios Britanijos ir Latvi
jos, Didžiosios Britanijos ir Latvijos
derybos. Numatyta keturių šalių mi
nistrų pirmininkų spaudos konferen
cija. Lietuvos prezidentas svečių gar
bei sostinės Svečių namuose Latvių
gatvėje surengs oficialius pietus.
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystės ministro
pirmininko John Major vizitas rodo,
kad ši valstybė ir toliau aktyviai ben
dradarbiaus ir rems Baltijos valsty
bes, pasakė Eltai Užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Albinas Ja
nuška. Jo teigimu, per vizitą bus ap
tartas tolesnis ekonominis bendra
darbiavimas, taip pat prekybos ir in
vesticijų skatinimas, numatoma dis
kutuoti politiniais ir valstybės saugu
mo klausimais. Pasak URM sekreto
riaus, kartu su atvyksiančiais Latvijos
ir Estijos premjerais bus aptarta pozi
cija dėl kariuomenės išvedimo iš
Latvijos ir Estijos, nes Rusijos ka
riuomenės išvedimas turi didelę
reikšmę Baltijos regiono saugumui.
“Aš įsitikinęs, kad abi pusės norės
aptarti santykius su Rusija, nes Balti
jos šalims tai viena iš svarbiausių be
sitęsiančių problemų. Lietuvai - tai
karinis tranzitas, o Estijai ir Latvijai kariuomenės išvedimas. Tai ir turėtų
būti viena svarbiausių problemos te
mų“, patvirtino Lietuvos televizijos
“Vakaro žinių“ laidoje Jungtinės Ka
ralystės ambasadorius Lietuvoje Mi

chael John Peart. Televizijos kores
pondentas pridūrė, kad Lietuvos poli
tikai su svečiu iš Didžiosios Britani
jos savo ruožtu ketina aptarti mūsų
santykius su Europos Bendrija.
A. Januška teigia, kad ligšioliniai
Didžiosios Britanijos ir Lietuvos san
tykiai iš tikrųjų yra labai geri, o ben
dra šios šalies pozicija atitinka mūsų
valstybės interesus integruojantis į
Europos Sąjungą ir bendradarbiau
jant su NATO šalimis. Užsienio
reikalų viceministras taip pat sakė,
kad Didžioji Britanija yra daugiausia
iš Vakarų Europos valstybių inves
tavusi Lietuvoje, o šios šalies investi
cijos labai reikšmingos palyginti su
kitomis valstybėmis.
”EL“ paklausė Vyriausybės spau
dos atstovo V. Karaliausko, ar pla
nuojama vizito metu pasirašyti ko
kius nors Lietuvos ir Didžiosios Bri
tanijos susitarimus. “Ypatingų ne“, išgirdome atsakymą. Ne vien todėl
šis vizitas atrodo daugiau simbolinis
įvykis (galima net sakyti, Britanijos
premjero turistinis pasižvalgymas
Europos provincijoje), nors ir, pasak
Lietuvos televizijos, pirmasis toks
šiame amžiuje, o gal ir per visą dvie
jų šalių santykių istoriją. Pirmiausia
Londono balsas, bent dabartinės ad
ministracijos, Europoje nėra toks
svarbus kaip norėtųsi ir kuris galėtų
labai padėti Lietuvai. Britanija sun
kiai ir gan nenoriai žengia Europos
vienijimosi keliu. Pakanka prisiminti
diskusijas dėl Maastrict sutarties, ofi
cialiojo Londono atsisakymą laikytis
vieningos socialinės politikos ir atei
tyje dalyvauti vieningoje Europos
monetarinėje politikoje. Prieštara-vimai tarp Briuselio ir Londono dar la
biau paaštrėjo, kai dabartinis Britani
jos premjeras atsisakė remti 11 vals
tybių atstovų pritarimo sulaukusią
Belgijos ministro pirmininko kandi
datūrą į Europos Komisijos pirminin
ko postą. O svarbiausia - John Major
atstovauja Britanijos politinei jėgai,
kuri, jeigu neįvyks stebuklo, jau ne
tolimoje ateityje turės atiduoti val
džios vairą opozicijai. Tai rodo nese
ni Europarlamento rinkimai, kuriuos
Britanijoje konservatoriai triuškinan
čiai pralaimėjo leiboristams.
Taigi galima manyti, kad ši
kelionė į Vilnių daugiau reikšminga
pačiam John Major mėginimu pasi
rodyti savo šalies ir Europos visuo
menei kaip naujųjų demokratijų glo
bėjui, tarptautinių reikalų tvarkyto

Keliais sakiniais

markavimo (tarp jų ir Adutiškio gele
žinkelio stoties rajone) reikalus R.
Šidlauskas ir S. Ogurcovas susitarė,
kad valstybių delegacijų susitikimas
šiais klausimais įvyks rugpjūčio vidu
ryje. Šalys susitarė, kad artimiausiu
metu bus atnaujinti Lietuvos kultūros
centro Rimdžiūnuose statybos darbai.
Pareigūnai taip pat apžvelgė Lietuvos
ir Baltarusijos politinės sutarties rengi
mo eigą, pranešė LR URM informaci
jos ir spaudos skyrius.
O Su Lietuva atsisveikino pulkinin
kas R. Barzilovskis. Kaip JAV kari
nių ryšių grupės Lietuvoje vadovas jis
dirbo 15 mėnesių ir dabar grįžta
namo. Roberto Barzilovskio seneliai
kilę iš Lietuvos. JAV pagalbos pagal
programą “Military to military“ tik
slas - padėti silpnoms šalims sukurti
savo kariuomenę.
□ Ginamos autorių teisės. Vyriausy
bė priėmė nutarimą apie prisijungi
mą prie Berno konvencijos dėl litera
tūros ir meno kūrinių apsaugos. Tuo
valstybė įsipareigoja apginti užsienio
autorių interesus, kai jų kūriniai bus
panaudojami Lietuvoje. Tuo pačiu ir
užsienio valstybės gins Lietuvos au

□ Gali įvykti neeilinė Seimo sesija.
Seimo nariai šiuo metu atostogauja.
Rudens posėdžius jie turėtų pradėti
nuo rugsėjo 10 d. Tačiau jau surinkta
daugiau nei 50 parašų (pagal Statutą
reikia 47; pasirašė LDDP frakcijos
nariai) dėl neeilinės sesijos sušauki
mo. Ji gali įvykti rugpjūčio 29 ar 30
dienomis. Sesijos tikslas - pataisyti
Savivaldybių tarybų rinkimų įstaty
mą ir numatyti rinkimų į savivaldy
bes datą. Tikėtina data - gruodžio
mėnesį.
O Aptarti Lietuvai ir Baltarusijai
rūpimi klausimai. Liepos 26 d. vaka
re Vilniuje įvyko LR užsienio reikalų
ministerijos sekretoriaus R. Šidlausko
ir Baltarusijos užsienio reikalų minis
tro pavaduotojo S. Ogurcovo susitiki
mas. Jame kalbėta apie geležinkelio
ruožų, esančių Baltarusijos teritorijoje,
bet pavaldžių Lietuvos geležinke
liams, perdavimą Baltarusijai bei gele
žinkelio ruožų, esančių Lietuvos teri
torijoje ir pavaldžių Baltarusijai, per
davimą Lietuvai. Aptarę Lietuvos ir
Baltarusijos sienos delimitavimo ir de

jui.
Be abejo, ir simbolinė vizito
reikšmė svarbi. Neseniai ”EL“ skai
tytojas J. Domeika iš Nottingham©
rašė, kad esą Britanijos televizija
nerodė JAV prezidento apsilankymo
Rygoje. Savo premjero kelionę tikrai
parodys, o tai - naujas priminimas
britams apie Lietuvą.
Vaisingas dviejų šalių bendradar
biavimas mezgamas žemesniame
lygyje. Šią savaitę Londone Lietuvos
krašto apsaugos ministras L. Linke
vičius susitiko su Didžiosios Brita
nijos gynybos sekretoriumi M. Rifkindu. Pranešama, kad aptartas Lie
tuvos pasirengimas dalyvauti taikos
palaikymo operacijose Chorvatijoje,
Baltijos valstybių bataliono parengi
mo problemos, pasikeista nuomo
nėmis dėl situacijos kaimyniniuose
kraštuose, aptartas Lietuvos santykių
su Rusija klausimas. Gynybos sekre
torius M. Rifkindas įteikė ministrui
L. Linkevičiui memorandumo pro
jektą, apibrėžiantį dviejų šalių san
tykius saugumo srityje, ir pažadėjo
aplankyti Lietuvą spalio mėnesį.
Linas Linkevičius kartu su Lie
tuvos prezidento patarėju užsienio
politikos klausimais ambasadoriumi
Justu Vincu Paleckiu šią savaitę da
lyvavo Londone vykusioje "Wilton
Park" konferencijoje "Šiaurės ir Bal
tijos šalių saugumas: nauji kaimynai
ir nauji uždaviniai".
"Wilton Park" - nevyriausybinė
mokslininkų politologų organizacija,
kelis kartus per metus rengianti kon
ferencijas aktualioms problemom'
aptarti. Šioje konferencijoje krašto
apsaugos ministras L. Linkevičius
skaitė pranešimą apie Baltijos val
stybių ir Rusijos santykius.
ELR

torių teises.
O ’’Titnago“ spaustuvės įkūrėjo J.
Šliūpo premija. Žinomo aušrininko,
Šiaulių ’Titnago“ spaustuvės įkūrėjo
daktaro Jono Šliūpo vardo premija
bus skiriama už gražiausiai ir estetiš
kiausiai išleistą knygą šiame mieste.
Tokiam šiauliečių sumanymui pritarė
tėvo archyvu besirūpinantis jaunesny
sis J. Šliūpo sūnus Vytautas Šliūpas,
gyvenantis JAV, Berlingeme. V. Šliū
pas, laišku atsiliepęs į Lietuvos kultū
ros fondo Šiaulių krašto skyriaus krei
pimąsi, primena, kad šie metai sutam
pa su garsiojo šiauliečio mirties 50osiomis metinėmis - daktaras J. Šliū
pas mirė 1944 metų lapkričio 6 dieną
tremtyje Berlyne. Ta proga V. Šliūpas
siūlo, jeigu yra galimybių, Šiauliuose
dar kartą išspausdinti profesoriaus J.
Jakšto parašytą ir 1979 m. Čikagoje
išleistą monografiją ”Dr. Jonas Šliū
pas, jo raštai ir tautinė veikla“. Lietu
vos kultūros fondo Šiaulių krašto sky
riaus leidykla “Saulės delta“ (buvo
“Delta“), pelniusi pirmąją premiją už
poezijos triptiką, V. Šliūpo pasiūlymą
žada įgyvendinti ’Titnago“ spaustuvė
je, pranešė “Lietuvos rytas“.
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Antano Smetonos 120-osioms
gimimo metinėms

SEFTTYNHOS ©HIENOS
Von Stettęnas ragina
leisti užsięnięčiams
pirkti žem<? Lietuvoje

Ukmergės rajonas, Užulėnio kaimas. Šioje vietoje stovėjo Antano
Smetonos sodyba.
Šių metų rugpjūčio 9 dieną minėsi
me pirmojo Lietuvos Prezidento, Lie
tuvos Nepriklausomybės akto signata
ro, publicisto ir vertėjo Antano Smeto
nos (1874) 120-ąsias gimimo metines.
Antanas Smetona 1919 m. balan
džio 4 d. buvo išrinktas pirmuoju Lie
tuvos valstybės Prezidentu, 1920 metų
birželio 19 d. savo pareigas perdavė
Aleksandrui Stulginskiui. Antrą kartą
Antanas Smetona buvo išrinktas Pre
zidentu 1926 m. gruodžio 19 d. Savo
pareigas perdavė ministrui pirminin
kui A. Merkiui 1940 m. birželio 15 d.
Iš vyriausybės rezervo fondo Lie
tuvos Respublikos Prezidento Antano
Smetonos atminimo įamžinimui skirta
25 tūks. litų. Už šiuos pinigus bus pa

gamintos dvi paminklinės atminimo
lentos, kurios rugpjūčio 10 dieną bus
pritvirtintos prie namų Vilniuje ir Lat
vijos mieste Jelgavoje. Viena pamin
klinė granito lenta su bronziniu barel
jefu ir granite iškaltomis raidėmis bus
įrengta prie namo Vilniuje, Tilto g. .1,
kur A. Smetona gyveno 1908-1909
metais. Antroji bus pakabinta ant bu
vusios gimnazijos Jelgavoje fasado,
kur A. Smetona mokėsi 1893-1896
metais.
Paminklines atminimo lentas kūrė
architektas Vytautas Zaranka, barel
jefo autorius - skulptorius Konstanti
nas Bogdanas. Jas gamina Vilniaus
skulptūros ir monumentaliosios dailės
studija.

"Lietuvos aidas“ 07 26 apra
šydamas Vilniuje surengtą tarp
tautinę konferenciją "Partne
rystė su Baltijos respublikomis“
pateikia Vokietijos Bundestago
Baltijos deputatų grupės vadovo
Freiherio von Stetteno minčių.
’’Greičiau privatizuokite ir leiskite
mums tapti žemės savininkais. Kapi
talistai visada nori, kad jų verslas bū
tų saugus. Saugumo jie neįsivaizduo
ja be nuosavybės. Jūs privalote nebi
joti, kad visą Lietuvą išpirks vokie
čiai. Vokiečiai prieš 40 metų taip pat
bijojo, kad jų šalį išpirks amerikie
čiai. Jie iš tiesų nusipirko daug že
mės, uždirbo pinigų, bet po to vėl ją
pardavė.“
Paklaustas, ar tikisi, kad Lietuvos
Seimas priims įstatymą, leidžiantį
pirkti žemę užsieniečiams, von Stettenas atsakė: ’’Dauguma LDDP da
bar norėtų priimti šį įstatymą, nors jo
jau nebenori opozicija. Anksčiau
LDDP jo nenorėjo. Manau, kad Sei
mas turėtų dirbti išvien, spręsdamas
šį klausimą, nes jis neturi nieko ben
dro su partijomis.“
Vokietijos Hannso Seidelio fondo
surengtoje konferencijoje dalyvavo
30 aukšto lygio politikų iš Baltijos
šalių, Suomijos, Švedijos ir Vokieti
jos. Kalbėdamas joje von Stettenas
taip pat pabrėžė būtinybę leisti už
sieniečiams pirkti žemės ’’...tai tik
skatins ekonomikos augimą. Jūs tu
rėsite nuspręsti... Daug Vokietijos
kompanijų jau uždaro savo kontoras
ir išvažiuoja iš Rygos, nes nenori
mokėti reketininkams pinigų. Su ma
fija reikia kovoti labai ryžtingai, nes
ji kelia grėsmę valstybės saugumui...
Mes, Vakarų politikai, turime siekti,
kad Baltijos valstybės būtų inkor
poruotos į Europos struktūras. Nė
vienas ES narys neturi bijoti rusiško
lokio letenos. Mūsų tikslas ištraukti
Baltijos šalis iš socializmo...“

Stichinė nelaimė - sausra

Ukmergės rajonas, Užulėnio kaimas. Šiame pastate veikė Lietuvos
Prezidento Antano Smetonos vardo pradžios mokykla, pastatyta 1936-aisiais metais.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
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Ta tema pranešimai skelbia
mi Lietuvos dienraščių pirmuo
siuose puslapiuose. Pacituosi
me ištrauką iš Kęstučio Jauniškio rašinio "Lietuvos ryte“ 07 26.
’’Liepos 20 d. Lietuvoje prasidėjo
sausra, kuri šią savaitę turėtų apimti
visą šalies teritoriją. Apie tai vakar
pranešė Meteorologijos ir hidrologi
jos centras. 5
BNS korespondentą centro vado
vė J. Mikalajūnienė informavo, jog
Lietuvoje, išskyrus kelis ’’pakrapnoji-

mus“ pietiniuose rajonuose, nelyja
nuo birželio 23-24 dienos. Išskyrus
liepos antrojo dešimtadienio orus, pa
aiškėjo, jog per 25 pastaruosius me
tus Lietuvoje 30-34 laipsnių vidur
dienio oro temperatūra nėra išsilai
kiusi tiek dienų, kiek šiemet - 5-6
dienas. Saulė per šį laiką Lietuvoje
spindėjo net 70 valandų daugiau, ne
gu įprasta šį mėnesį. Pasak J. Mikala
jūnienės, dabar ypač blogos sąlygos
augti žiemkenčiams, vasarinėms grū
dinėms kultūroms, linams, kukurū
zams, kai kur išdegė iki 50 proc. ga
nyklų. Vysta ir džiūsta bulvės, kurių
dirva 10 cm gylyje įkaitusi iki 24-26
laipsnių šilumos, o optimali tempera
tūra turi būti 15-18 laipsnių šilumos.
Žemės ūkio ministerijos Žemės
ūkio gamybos departamento direkto
rius E. Kamarūnas sakė, jog situacija
labai sudėtinga, o kaimyninė Lenkija
dėl sausros paskelbta stichinės nelai
mės zona. Lietuvos žemės ūkio nuos
toliai dar nesuskaičiuoti, tačiau jau ir
dabar ūkininkams, žemės ūkio ben
drovėms reikalinga finansinė para
ma, bet pinigų nėra. Anot E. Kamarūno, pietų rajonuose išdžiūvusių
grūdinių kultūrų neišgelbėtų ir lietus,
o Pakruojo rajone jau prasidėjo java
pjūtė, nes laukti, kol visiškai sudžius
grūdai, negalima. Nors šienapjūtei
oro sąlygos buvo labai geros, tačiau
jau dabar, išdegus ganykloms, kai
kur gyvuliai šeriami šienu.“

V, Lingio nužudymo bylą
perduotą
i Aukščiausiaii Teismą
Kaip pranešė 07 26 "Respu
blika“, V. Lingio nužudymo tyri
mo byla sudaro aštuonis tomus.
Aukščiausiojo Teismo pirmininko
pavaduotojas A. Pėstininkas, šiuo
metu laikinai einantis Aukščiausiojo
Teismo pirmininko pareigas, ’’Res
publikos“ korespondentui pasakė,
kad ši byla bus skirta nagrinėti teisė
jui kaip galima anksčiau. A. Pėstinin
kas nenurodė termino, per kurį tai ga
li būti padaryta, pažymėdamas, kad
dauguma teisėjų turi labai daug bau
džiamųjų bylų. Jis taip pat nepaminė
jo, kuriam iš dvidešimties Aukščiau
siojo Teismo baudžiamųjų bylų kole
gijos teisėjų bus skirta nagrinėti šią
bylą.
Tame pačiame ’’Respublikos“ nu
meryje išspausdintas pokalbis su Vil
niaus miesto prokuratūros organizuo
tų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyriaus vyriausiuoju prokuroru An
tanu Klimavičiumi. Paklaustas apie
V. Lingio bylos prognozes, prokuro
ras pasakė: ”Aš pasirašiau kaltinamą
ją išvadą. Tai reiškia, jog esu katego

riškai įsitikinęs jų kaltumu. Blogai
kalbama apie Aukščiausiojo Teismo
teisėjus. Bet aš pats pažįstu bent pen
kis tikrai dorus ir sąžiningus teisėjus,
kurie kyšių neima ir yra pakankamai
ryžtingi. Žinoma, jų yra daugiau.
Blogiausia tai, kad teisėjai gyvena
laikinumo būsenoje, visi jie yra gavę
lapelius, kuriuose nurodyta, jog metų
pabaigoje gali tekti pasiieškoti kito
darbo. Toks teisėjas negali būti pati
kimas. Norėčiau, kad teismų siste
mos reorganizacija būtų paskutinė. “

Prancūzai
blogai pagamino ordinus
"Lietuvos aide“ 07 27 paskebtas Aurelijos Liauškienės straips
nis apie Lietuvos valstybės apdo
vanojimus.
Jame rašoma: ’’Ordinus ir meda
lius kala Monetų kalykla bei gamina
Dailės kombinatas, juostelę, kurios
metras kainuoja per 80 litų, audžia
Tekstilės institutas. Kaip teigia Prezi
dento kanceliarijos konsultantė Z.
Andrijonienė, vien DLK Gedimino
ordiną pagaminti kainavo 2 tūkst. li
tų, o štai Vyčio Kryžiaus ordinų kal
dinimo istorija - daugiau negu įdomi.
Z. Andrijonienei žinoma, jog atkur
tus Vyčio Kryžiaus ordinus gamino
net kelios firmos, tarp kurių buvo ir
garsi Prancūzijos firma, jos prašyta
nukaldinti 1000 Vyčio Kryžiaus or
dinų, už tai pažadėta sumokėti 87
tūkst. Prancūzijos frankų. To faksu
prašęs pats Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkas V. Landsbergis. O kon
sultantės žodžiais tariant, pamačius
prancūzų produkciją, paaiškėjo, kad
ji niekam netinka - ’’pagamintas daug
didesnis, ne tokio metalo, su šiurkš
čiomis klaidomis ordinas“. Taigi Pre
zidentūros tarnautojai teigia, kad pa
gamintas tikrų tikriausias niekalas, už
kurį prancūzai reikalauja sutartosios
sumos. Užsieniečiai reikalauja, lietu
viai bando išeitį rasti, retkartėmis kal
tindami užsakymą ruošusius asme
nis. Susitikome su profesoriumi V.
Landsbergiu. Jis papasakojo, kad
’’Vyčio Kryžiaus ordinai buvo užsa
kyti pagal tos firmos prieškarinį kata
logą. Sumokėjome avansą - 20 tūkst.
Prancūzijos frankų ir po kurio laiko
40 ordinų į Lietuvą atvežė du Pran
cūzijos senatoriai. Apdovanojimai
buvo įteikti - niekas nei tuomet, nei
dabar nesiskundė jų kokybe. Mes
užsakėme gerą daiktą, tokį gavome,
tokį žmonėms ir įteikėme, o jeigu
likusi partija - jau niekalas, tai reikia
galą tam padaryti“. Pavyko sužinoti,
jog į Prancūziją nusiųstas oficialus
dokumentas, kuriame išguldytos
priežastys, dėl kurių Lietuva neskuba
paimti pagamintos ’’produkcijos“ ir
pervesti tų keliasdešimt tūkstančių
Prancūzijos frankų. Atsakymo tebe
laukiama“.

Medikai viską apsvarstė ir ilgiau kęsti nebelinkę
- Atvirai sakant, mes dar nežinom,
kaip turim veikti, bet mus jau įvare į
kampą, kad toliau nebėra kur dėtis, sakė docentas Alis Baublys, Lietuvos
gydytojų sąjungos prezidentas, pasi
baigus išplėstiniam tarybos posėdžiui,
kuriame dalyvavo visų Lietuvos me
dikų organizacijų atstovai. - Pagal vi
sus įstatymus po šito mūsų pareiškimo
turi praeiti du mėnesiai. Jeigu po to
mūsų reikalavimai nebus įvykdyti,
rengsime įvairias protesto akcijas, nes
jaučiamės esą tvirtesni vien todėl, kad
bandome suvienyti visų medikų orga
nizacijų jėgas. Koordinacinė taryba
sutelkė šias sąjungas: Gydytojų, Gy
dytojų vadovų, Gailestingųjų seserų,
Slaugos specialistų, Sveikatos apsau
gos ir kitas.
- Mes ne kartą kreipėmės į Vyriau
sybę dėl pražūtingos mūsų padėties, toliau kalbėjo doc. A. Baublys. - Gal
buvome ne tokie atkaklūs, kaip dabar,
kad iki šiol likome neišgirsti ir nesu
prasti. Priešingai, visus tuos metus dėl
visų sveikatos apsaugos blogybių bu
vo kaltinami medikai: ir neprofesiona
lūs, ir netinkamai naudoja skirtas lė
šas, ir pačių gydytojų per daug, ir pan.
Valdžios vyrai ligoniui tiesiai nepa

sakydavo, kad nėra pinigų vaistams ir
kitokiems dalykams ligoninei pirkti.
Porą metų atkakliai buvo puoselėjama
medikų ir visuomenės priešprieša. Gal
taip buvo mėginama apsiginti nuo
liūdnos tikrovės? Gal todėl taip skaus
mingai Vyriausybė reagavo į Raudo
nojo Kryžiaus ligoninės vyriausiojo
gydytojo įsakymą susimokėti patiems
ligoniams už rentgeno nuotraukas? O
kas belieka daryti, jei valstybė, pagal
Konstituciją užtikrinanti žmogui ne
mokamą gydymą, nepajėgia nupirkti
rentgeno nuotraukos, be kurios negali
ma nustatyti tikslios diagnozės? Tai
gal žmogus pats tegu sumoka (nors jis
ir šiaip moka mokesčius) tuos nelem
tus penkis litus už nuotrauką ir gal dar
dešimt metų gyvena? O gal nesumo
kėjęs tų penkių litų žmogus pasimirs?
Vyriausybė, deja, nešoko ieškoti pini
gų šiems reikalams, bet apkaltino vy
riausiąjį gydytoją nekonstituciniais
veiksmais...
- Mūsų padėtis dabar tokia, kad ne
begalime gydyti žmogaus. Kartu mes
suvokiame, kad medikų streikas gali
būti labai ribotas, nes bet kokį nelai
mingą atsitikimą galima paversti kal
tinamuoju aktu: jei ne medikų strei

kas, nelaimės nebūtų. Mes labai gerai
suvokiame, kad visos panašios dema
gogijos priemonės bus su kaupu iš
naudotos. Mes jau turime šiokią tokią
patirtį. Tas streikas turi būti labai ap
galvotai organizuotas, kad tikrai nebū
tų pažeisti žmogaus interesai. Latvijo
je prieš kurį laiką visos gydymo įstai
gos dirbo poilsio dienų režimu, o bu
dintys teikė visą neatidėliotiną pagal
bą. Tuo tarpu visos šalies medikai su
važiavo prie Vyriausybės rūmų. Ko
jie pasiekė? Iki spalio pirmos pažadėta
bent dalį reikalavimų įvykdyti. Šiaip
jau medikai pasaulyje nestreikuoja.
Prieš keliolika metų buvo sukilę Suo
mijos ir Belgijos medikai dėl per men
kų atlyginimų. Mes reikalaujame kur
kas daugiau. Atlyginimai tik menka da
lelė tos krizės, kuri ištiko mūsų medi
ciną ir visą sveikatos apsaugos būklę.
Tai jau katastrofa, - sakė A. Baublys.
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio,
Kauno, Vilniaus medikų atstovai kal
bėjo vis apie tą patį: kiek ligoninės
skolingos už vandenį, už elektrą, už
vaistus, už duoną ir pieną, kiek laukia
ir nesulaukia užmokesčio už darbą,
kiek ligonių ne savo valia tampa pla
niniais (suprask, jog kada nors ateis

laikas būti gydomam, operuojamam),
kiek iš jų virsta ekstra ligoniais, kai
jau laukti nebegalima, o ir padėti nėra
kaip... Kalbėta apie mokesčius. Kur
jie visi dingsta? Kodėl nemokamai
gydomi tie, kurie nemoka jokių mo
kesčių: Gariūnų berniukai, girtuokliai,
žaviosios palydovės? Kalbama apie
sveikatos draudimą, ligonių kasas. Bet
ar tai išgelbės nuo pražūties, kol nėra
sukaupta lėšų, kol nenusistovėjusi
tvarka, kol žmonės nesuvokia, jog už
savo sveikatą pirmiausia turi atsakyti
patys? Kaip elgtis su niekur nedirban
čiu, užsienietišku automobiliu į mirtį
lekiančiu girtu vairuotoju, kuris nei
privačiai apsidraudęs, nei valstybinei
socialinio draudimo įstaigai moka? Ar
gelbėti jį ir pateikti sąskaitą už gydy
mą, ar paskutinę ampulę vaistų ati
duoti naujagimiui? Gal padidinti kai
nas ir muitus alkoholiui ir tabakui bent
30-40 procentų ir tuos pinigus skirti
sveikatos labui? Klausimų daug, o at
sakymų, deja, nėra.
Socialinės apsaugos ministras M.
Mikaila pareiškė: pinigų galime medi
cinai skirti tiek, kiek uždirbame. Strei
kas - ne išeitis. Finansų ministro pava
duotojas P. Šarkinas pasirodė esąs dar

atviresnis: galit mane sušaudyt, bei
niekas nepasikeis. Sveikatos apsaugos
ministro pavaduotojas A. Vinkus pa
guodė: būtina teisiškai įforminti mo
karną mediciną, kitais metais prašysi
me medicinos reikalams skirti milijar
dą litų. (Šiemet buvo prašyta 360 mi
lijonų, bet pažadėta tik 240 milijonų.)
O jei medikams tai galėtų padėti, mi
nistro pavaduotojas pasiryžęs netgi du
ar tris mėnesius atsisakyti savo darbo
užmokesčio, vėliau reikėtų tartis su
žmona...
Seimo narė V. Aleknaitė sakė
esanti nepagydoma optimistė ir pasi
džiaugė, kad medikai dar linkę duoti
Vyriausybei progą išlikti. Tokią pat
galimybę suteika ir išplėstinio posė
džio dalyvių priimta rezoliucija. Rei
kalaujama, kad medicinos darbuotojų
atlyginimo už darbą vidurkis būtų «
mažesnis negu valstybės tarnautojų
vidutinis darbo užmokestis. Seimo
prašoma pripažinti sveikatos apsaugų
prioritetine valstybės sritimi. Sveikatos apsaugos ministras įpareigojamas
išdėstyti susidariusią padėtį Seime.
Neįvykdžius šių ir kitų reikalavimų
medikai imsis protesto akcijų.
Salomėja ČičiŠkiM
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Ir jus galite mokytis arba
mokyti kitus Rostoke
Štai kokia įdomi žinia pasigirdo iš Baltijos uostamiesčio Rostoko, labai
stno prekybos (Hanzos sąjungos) miesto: nuo metų pradžios čia atidaryta
nauja Muzikos ir Teatro aukštoji mokykla. Ir tai šiais kultūrai ir menui
tkonominiu požiūriu sunkiais laikais!
Naujasis mūzų mokymo ir auklėjimo centras žada būti TILTU tarp
Volaetijos ir Baltijos, taip pat Šiaurės Europos šalių, įskaitant Islandiją.
Šiomis dienomis kalbėjausi su Rostoko Muzikos ir Teatro aukštosios
mokyklos rektoriumi profesoriumi Wilfridu Johims'u (U. Stephen nuo
traukoje) ir išgirdau tikrai įdomių dalykų.

■ Didžiai gerbiamas Rektoriau!
Man žinoma, kad Rostokas ir anks
tau nebuvo nuskriaustas kultūros ir
meno požiūriu. Čia veikė Berlyno
aukštųjų mokyklų filialai, taip pat
skyriai, katedros po universiteto sto
gu. Kas paskatino įkurti naują Muzi
kos ir Teatro meno studijų židinį
sienoje iš vadinamųjų naujųjų fede
racinės Vokietijos žemių, buvusioje
VDR, kur šiuo metu, panašiai kaip ir
Baltijos valstybėse, tenka įveikti ne
maža istorinio lūžio sunkumų ?
■ Visiškai teisingai: čia veikė... fi
lialai. Centralizuotoje, sykiu nuo pa
saulio atsitvėrusioje valstybėje kitokio
jaunos, paprastai maištingai nusiteiku
sios menininkų pamainos auklėjimo
nebuvo galima įsivaizduoti... Kontrolė
K viršaus, iš centro varžė savarankiš
kumą, vietos iniciatyvą. Beje, tai ne
atitiko mūsų šalies tradicijų. Vokieti
joje niekuomet nebuvo vieno kultūros
centro. Čia visuomet buvo daug centų.
0 šioje federacinėje žemėje gyvena
maždaug vienas milijonas devyni šim
tai tūkstančių žmonių (Mecklemburg Vorpommem). Tai daugiau negu, sa
kysim, Estijoje. Reikėjo ką nors dary
ti. Jautėme, kad Šiame plačiame Balti
jos pajūrio ruože reikalinga sava aukš-'
toji mokykla.
- Ar galėtumėte supažindinti su
naujos Muzikos ir Teatro aukštosios
mokyklos koncepcija?
- Savaime suprantama, kad federa
cinei žemei labai svarbu aprūpinti mu
zikos specialistais visų pakopų moky
klas: gimnazijas, muzikos ir specialią
sias. Aišku, dabar atsiveria daug pla
tesnės galimybės. Mes galime ugdyti
aukšto lygio meistrus, neatsilikdami
nuo kitų aukštųjų mokyklų, netgi var
žydamiesi tarp savęs. Pagrindinės trys
šakos: muzikos mokytojai, orkestrų
muzikai, solistai ir aktoriai. Pradžia vi
suomet sunki. Šiuo metu svarbiausia sutartys su pedagogais. Kol kas dar
nenorėčiau minėti kai kurių žymesnių
vardų, bet galite manimi patikėti, studentai nebus apvilti, mūsų aukštoji
mokykla galės jais didžiuotis. Manau,
tai lemiamas dalykas.
- Gerbiamas Rektoriau! Ar šiuo
atžvilgiu Jūsų rankos laisvos?
- Administracinės teisės atžvilgiu
mes esame visiškai nepriklausomi.
Tai pasakytina apie studijas, mokslo
tiriamąjį darbą, meno šakas. Profeso
riams, dėstytojams skelbiame viešą
konkursą per žymiausius tiek savo ša
lies, tiek užsienio specialiuosius leidi
nius. Ką rinktis - išimtinai mūsų aukš

tosios mokyklos reikalas. Po parodo
mųjų pamokų ar kitokių renginių su
darome siūlomų asmenų sąrašą, kurį
siunčiame kultūros ministrui patvirtin
ti. Patikslinu: į vieną vietą siūlome tris
arba du žmones eilės tvarka. Tik labai
Svarbios priežastys gali kultūros mi
nistrui neleisti patvirtinti mūsų siūlo
mo žmogaus. Tokiu atveju aiškina
mės, tariamės. Tik tuomet tvirtinamas
antras pagal sąrašą kandidatas... Kaip
matote, čia visai mažai vietos politi
kai, administracijai. Kitaip nė būti ne
gali, nes aukštoji mokykla remiasi sa
vo šakos autoritetais. Beje, mūsų fede
racinės žemės kultūros ministrė yra
ponia Stefa Schnoor... Taigi mes lau
kiame gabių pedagogų ne vien iš Vo
kietijos. Keisimės ir studentais.
- Pradėjome kalbėti apie kasdie
nius rūpesčius, todėl norėčiau pak
lausti, kas laukia studentų Rostoke
palyginti su kitomis šio profilio
Vokietijos, taip pat ir užsienio
mokyklomis?
- Šiuo metu studijų trukmė mūsų
aukštojoje mokykloje nustatyta^ 8-10
semestrų, tai yra ketveri arba penkeri
metai. Muzikos specialybių pedagogai
mokosi aštuonis semestrus. Meno stu
dijos ilgesnės. Pavyzdžiui, daininin
kams kitaip nė negalima dėl balso
vystymosi ypatumų. Per savaitę busi
majam solistui viena individuali spe
cialybės pamoka paprastai trunka pus
antros valandos. Mes siekiame tą lai
ką pailginti. Palyginti su kitomis aukš
tosiomis mokyklomis visai nauja yra
tai, kad mūsų absolventai bus globoja
mi pirmuosius dvejus metus. Tai reiš
kia, kad jiems padės įsitvirtinti, surasti
savo vietą mūsų parūpinti vadūnai.
Tie, kurie studijas užbaigs labai gerai,
puikiai pasirodys mūsų rengiamuose
konkurso pobūdžio koncertuose ir pa
našiai, turės talkininką - jauną vady
bos profesionalą, kuris padės perimti
svarbiausius savo šakos įgūdžius, nuo įvairiausių sutarčių sudarymo iki
programų ir prospektų paruošimo. Sa
vo absolventus rekomenduosime ge
riems agentams-organizatoriams. Auk
štoji mokykla, naudodamasi savo ry
šiais, padės, pavyzdžiui, surengti pir
muosius koncertų ciklus. Jaunam
žmogui tai puiki proga pasirodyti. Po
to jau teks visai savarankiškai gyventi
ir dirbti... Bendradarbiavimas su kai
mynų šalimis, man regis, atvers dar
daugiau galimybių.
- Kokias galimybes ir kokioje
geografijos platumoje matote jau
šiandien?
- Esu rektorius-kūrėjas (Grūndungsrektor), kaip mus vadina, todėl
labai daug dėmesio turiu skirti vietos
reikalams. Tačiau bendradarbiavimo
su užsienio aukštosiomis mokyklomis
ir akademijomis geografija tiksliai
apibrėžta: tai Baltijos jūros šalys,
Skandinavija, Islandija. Paprastai sa
kant - kaimynai. Nors tik su Lenkija
turime sausumos sieną. Nuo visų kitų
skiria dideli jūros plotai. Bet kaip tik
jūra mus sieja nuo seno. Tai daugialy
piai istorijos saitai, pagaliau ir šian
dienos rūpesčiai. Stengiuosi kaip gali
ma greičiau ir geriau padaryti, kad ga
lėtume pasikeisti pedagogais. Jau esa

me numatę rengti vadinamąsias vasa
ros akademijas. Mūsų miestas iš tikrųjų
turi labai puikią baroko salę. Galime
pasidžiaugti, kad esame gerai aprūpinti.
Beje, mūsų aukštoji mokykla įsi
kūrusi kaip tik ant jūros kranto - puiki
vieta vasarą pailsėti. Rostokas iŠ visų
pusių pasiekiamas jūrų keliais. At
menu, Europos aukštųjų mokyklų rek
torių konferencijoje buvo daug kalba
ma apie tai, kad mums labai kliudo
bendradarbiauti įvairiakalbystė. Tuo
tarpu muzikos, teatro meno kalba bendra ir suprantama visiems. Kriti
kos nusipelno visai kas kita. Kai aš
pasižiūriu į popierių kalną, kurį turi
perkopti kolega iš Vilniaus ar Talino,
kol mus pasiekia, - galima pražilti.
Deja, kelias iš Rostoko į priešingą pu
sę - ne lengvesnis. Tragedija! Taip il
gai trunka, kad dažnai net rankas nu
leidi. Privalome kaip nors įtikinti savo
valdžias, kad šalintų kliūtis nuo kultū
ros mainų kelio. Visų pirma biurokra
tijos... Tai griežta kritika, bet būtinai
noriu šia proga pasinaudoti ir visa tai
garsiai pasakyti. Panašūs rūpesčiai dėl
finansavimo. Nors, manau, kad išeitį
rasime. Investavimas į ateitį, į jaunimą
tikrai pasiteisins. Būtina rasti būdų ir
galimybių. Norėčiau, kad šia prasme
būčiau išgirstas nuo Rostoko iki Vil
niaus, Rygos, Reikjaviko... O jei dar
leisite truputį pasvajoti, štai ką pasa
kysiu: sutvarkę organizacijos klausi
mus, turėtume kuo greičiau fiksuoti
mūsų geografijos platumos aukštųjų
meno mokyklų ryšius. Manau, jog
naudingiausia būtų suvažiuoti rekto
riams. Pasikeistume mintimis, sude
rintume ir patvirtintume programas.
- Gerbiamas profesoriau! Leiskite
prisiminti, kad Jums pažįstamas
didelės meno institucijos vadovo dar
bas. Pastaruoju metu dirbote vienos
iš didžiausių Europos muzikos
aukštųjų mokyklų vadovybėje Kelne.
Jūsų lyrinis tenoras žavėjo Reino
krašto operos teatrų publiką, taip pat
užsienio ir net kitų žemynų - Pietų
Amerikos ir Australijos. Įspūdingas
kelias, ir tatai leidžia Jums į savo
naujas pareigas šiandien pažvelgti,
kaip sakoma, iš vidaus, labai gerai
suprasti jaunimą. Tuo labiau kad
tapote dar ir rektorius-kūrėjas! Beje,
mūsų ausiai tai įdomus ir naujas
Žodis...
- Apie save kalbėti keblu. Tai tiesa,
esu nuo Reino. Augau arti Kelno. Ma
no kilmė būdinga vietoms, kur viena
kitai ranką paduoda įvairios tautos.
Mano tėvas iš Olandijos, motina iš Elzaso, iš ten, kur gyveno vokiečių ir
prancūzų. Pagaliau visai ne nuo muzi
kos pradėjau. Iš pradžių studijavau
germanistiką ir filosofiją. Bet esu var
gonininko vaikas, tad akys ir širdis pa
krypo į muzikos studijas. Šie vingiai geras patyrimas, kuris praverčia
dirbant su jaunimu. Kai ką pastebėjau
ir permąsčiau, dirbdamas labai
didelėje aukštojoje mokykloje. Tenka
prisiminti, kad mokiau kitus dain
uoti... Taigi įsitikinau, kad mokykla
negali būti begaliniai didelė. Kai daug
vadovų, pedagogų, kai neaprėpiama
gausybė studentų, kyla sustabarėjimo
pavojus. Beveik įprasta, kad mokykla
nespėja paskui gyvenimo raidą,
gyvenimo, į kurį išeina jaunas
žmogus... Taigi, amžinai ilgėdamasis
ko nors naujo, pagaliau ėmiausi naujų
ir sunkių pareigų. Kol kas tai 16
valandų darbo diena. Bet jei mes ben
dromis jėgomis griebsime jautį už
ragų, pasieksime užsibrėžto tikslo.
Kalbėjosi Leonas Stepanauskas
Beriynas-Rostokas

Kuršėnų muzikantai - į Ameriką
Lietuvoje daugelis yra girdėję
Kuršėnų kultūros namų kaimo kape
lą, vadovaujamą Stasės Jagminienės.
Muzikantai yra koncertavęs ir Vokie
tijoje, Hamburgo mieste. Neseniai
kuršėniečiai gavo kvietimą atvykti į
JAV. Ten rugsėjo mėnesį vyks Lietu
vos televizijos populiarios laidos muzikinių sveikinimų ’’Dainuoju

Motinai ir Lietuvai Tėvynei“ laureatų
ir prizininkų koncertas. Pakeliui nu
matytos gegužinės Kilvude, Čikagoje
ir Floridoje.
Taigi Šiaulių rajono kaimo muzi
kantai linksmins ir amerikiečius. Tai
didelis Stasės Jagminienės darbo
įvertinimas

Romualdas Makauskas

Koncertinės atostogos
Europoje
Paskutinį pavasario mėnesį teko
lankytis Vokietijoje. Ponios Marg
ret Helbing kvietimu vykau į nedi
delį miestelį Bingenheim, netoli
Frankfurto.
Koncertai vyko senosios XVI a.
pilies salėje. Ji moderni ir pritaikyta
įvairiems meniniams pasirody
mams. Akustika neapvylė, nors
klausytojas buvo kiek specifinis.
Mat, Šioje vietovėje įsikūrusi vaikų
su negaliomis mokykla. Bingenheimo šeimininkai papasakojo se
nosios pilies istoriją, supažindino su
mokyklos veikla, aprodė gyvena
muosius ir darbo pastatus. Tai
žvakių liejykla, keramikos, audimo
bei siuvimo, medžio apdirbimo
dirbtuvės, plėtojami žemės ūkio
darbai: gėlininkystė, daržininkystė
ir sodininkystė. O pilyje vyksta
tradiciniai kamerinės muzikos kon
certai. Pirmasis mano koncertas
buvo skirtas mokyklos tarnautojams
ir vaikams, o antrasis - vietinio
miestelio, ir suvažiavusiems iš ar
timųjų vietovių klausytojams. Čia,
Bingenheime, nedidelis muzikos
centras. Tačiau įdomu tai, kad
šeimininkai kviečiasi ne bet ką.
Muzikinė programa turi būti su
daryta iš gražių lyrinių, ramių klau
sai kūrinių. Kitaip pagrindinis klau
sytojas nerimsta. Šiuolaikinė muzi
ka čia retai skamba, ji nepageidauti
na. Todėl koncertams pasirinkau la
biau klasikinį repertuarą: baroko
laikotarpio muziką, F. Schubert'o,
R. Schumann'o, G. Faure vokali
nius kūrinius bei lietuvių liaudies
dainas.
Sumanymas padainuoti Bingen
heime kilo praėjusią vasarą Dani
joje, Bomholmo muzikos festivaly
je. Viena iš mano koncerto klausy
tojų ir buvo Bingenheimo koncertų
organizatorė. Tikiuosi, kad drau
gystė tęsis ir dar ne kartą teks nu
vykti į šią vietą. Kelionės išlaidoms
padengti teko ieškoti paramos Lie
tuvoje. Į mano prašymą atsiliepė
komercinio banko ’’Aurabankas“
darbuotojai. Noriu jiems širdingai
padėkoti.
Mano koncertams Vokietijoje te
ko kviesti pianistę, gyvenančią Vo
kietijoje. Tai Irma Kilsch, baigusi
Vilniaus koncervatoriją. Ji, beje,
mane pakvietė į vieną koncertą sa
vo mieste Hamme. Tą labdaringą
koncertą miesto bibliotekos surengė
’’Baltic Art“ meno centras. Jo direk
torė - Irma Kilsch. Pianistei padėjo
jos vyras Armin Kilsch. To renginio
metu Irma Kilsch papasakojo susi
rinkusiems apie savo kūrybinius

tikslus, pati atliko solinius kūrinius
fortepijonui. Per pertrauką veikė
knygų paroda-pardavimas, o po
koncerto rengėjai pakvietė visus
išgerti po stiklą gaivaus vyno. To
kio pobūdžio koncertai reikalauja
daug darbo ir jų rezultatai ryškėja
tik vėliau. Teks palaukti, kol "Baltic
Art“ įsibėgės. O dabar galiu tik pa
sveikinti meno centro įkūrėjus su
pirmuoju skrydžiu ir palinkėti sėk
mės.
Trečioji vieta, kurioje teko "ilsė
tis“ - tai evangelikų bažnyčia Kelne
(Kbln). Per šv. Sekminių dienas
svečiavausi lietuvaitės menininkės
Rimos Kričėnaitės-Rezkevvitz na
muose. Pastoriaus Klauso prašymu
giedojau per iškilmingas mišias.
Man akomponavo bažnyčios var
gonininkas - jaunas muzikas profe
sionalas, puikiai valdantis instru
mentą ir improvizuojantis tiesiog
pamaldų metu. Manau, ateityje pa
sikviesti jį į Lietuvą, o tai pat su
rengti Kelno bažnyčioje koncertą.
(Buvau sužavėta šios bažnyčios
akustika. Bet nusivyliau vienu kon
certu, vykusiu šioje bažnyčioje,
kuriame dainavo jaunimo choras
pritariant elektroninei muzikai).
Iš Kelno kelionė tęsėsi į nuosta
bųjį Vokietijos miestą Trier'ą, kata
likų centrą. Čia kasmet vyksta tarp
tautinis muzikos festivalis - "Mosel
Festwochen“ ("Mozelio šventinės
savaitės“). Galima tik svajoti jame
dalyvauti. Keliai į tokį festivalį per
daug sudėtingi. Vis trūksta žmonių,
kurie ieškotų kontaktų, galimybių
tokiuose renginiuos! pasirodyti
Lietuvos menininkams.
Sako : "Trečias kartas - neme
luoja“. Tačiau man iš antro karto
pavyko susitikti su Paryžiuje gyve
nančiais lietuviais. Giedojau koply
čioje klebono Jono Petrošiaus orga
nizuotame Birželio 14 dienos mi
nėjime. Po mišių vyko iškilmingi
pietūs. Nustebino tai, kad lietuvių iš
Lietuvos buvo ne mažiau kaip Pary
žiuje gyvenančių. Bendrauti teko
neilgai, nes rytojaus dieną reikėjo
grįžti į Lietuvą. Paryžius pasirodė
nuostabus savo spalvingu alsavimu,
kupinu pavasario dvelksmo ir įdo
mių žmonių bendravimo. Lauksime
trečio karto.
O po mėnesio pertraukos buvo
koncertinės "atostogos“ Lietuvoje:
Neringa, Palanga, Druskininkai
Kretinga, Birštonas, Vilnius, Kudir
kos Naumiestis...
Iki pasimatymo!
Sigutė Trimakaitė-Kunčienė'

Po vienu stogu
Tuo metu, kai Dainų šventėje dai
nininkai ir šokėjai miklino balsus ir
kojas, Vilniuje, Didžiojoje gatvėje,
Fotografijos galerijoje po vienu stogu
susirinko viso pasaulio lietuviai. Ne
visi, bet iš viso pasaulio. Vokietijos,
Argentinos, Australijos, Kanados,
Amerikos, Švedijos... Juos subūrė žy
miausio fotomenininko Antano Sut-

kaus paroda, kurioje pusšimtis nuo
traukų. Tai portretai žmonių, kuriems
emigracija uždėjo storą grimo sluok
snį, pro kurį mėgina prasiskverbti
fotoobjektyvas. Čia akis į akį susitinki
su Marija Gimbutiene, Jonu Pajauju,
Eduardu Cinzu, Bronium Nainiu,
Algimantu Švėgžda, Kaziu Daugėla,
Jeronimu Kačinsku, Stasiu Lozo

raičiu, Valdu Adamkum, Mykolu Ži
linsku, Julium Juodele, Kostu Astra
vu, Vytautu Kazimieru Jonynu, Liudu
Dovydėnu, Vytautu Vardžiu, Ale
Rūta, Lidija Šimkute, Žibuntu Mikšiu,
Kaziu Bradūnu, Jonu Meku, Antanu
Mončium... Argi visus penkiasdešimt
išvardinsi?
Salomėja Čičiškina

Vincas Bartusevičius, pianistė Irma Kilsh ir dainininkė Sigutė
Trimakaitė-Kunčienė (dešinėje) po koncerto Hiuttenfelde.
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Valdorfo humanistinės pedagogikos
seminarai Vilniuje
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Lietuvos kovų ir kančių
istorijos leidimas tęsiamas
Pareiškimas visuomenei

Danįjos Valdorfo centro docentas Jorgenas Nielsenas.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Jau kelerius metus Vilniuje Moky
tojų kvalifikacijos institute vyksta
Valdorfo humanistinės pedagogikos
seminarai, kur paskaitas skaito Dani
jos, Vokietijos, Anglijos lektoriai,
skleidžiantys šios pedagogikos princi
pus, atveriantys mokytojų dvasinio to
bulėjimo kelius. Paskaitas Vilniuje jau
trečius metus skaitė Jorgenas Nielse
nas, bemaž 20 metų išdirbęs Danijos
Valdorfo mokykloje. Paklausiau apie
jo įspūdžius mūsų krašte.
- Lietuva man - tai didelis sodas. Ji
man primena Daniją. Čia kiekvienas
žemės lopinėlis paliestas darbščių
žmogaus rankų. O klausydamas lietu
vių liaudies dainų, matau būrį žmonių
baltais drabužiais, stovinčių prie jū
ros, žvelgiančių į tolį ir kažko labai ti
kro lankančių.
Ką išgyveno klausydami jo paskai
tų seminaro dalyviai?
Roma Linonytė:
- Nielsenas mus atvedė į mitologi
jos pasaulį, jį sujungė į vieną visumą

laike, erdvėje ir dvasioje. Jis mokė
mus skaityti Dievo Kūrinijos knygą:
apie gamtą, tautas, žmones. Aš labai
praturtėjau dvasiškai, dar daugiau manyje prabudo visumos suvokimo
jausmas. Ir, mano manymu, tai - ne
nauja. Tai buvo duota lietuviams per
jų senąją kultūrą, vėliau per krikščio
nybę, bet yra primiršta. Tik reikia pri
siminti... ir mokiniams priminti.
Laima Hiijame:
- Jaučiu: mano tikslas - dvasinis to
bulėjimas. Bet visą laiką mano širdyje
kažkokia baisi graužatis: juk tūkstan
čiai vaikų nežino viso to, ką aš čia suži
nau, ką patiria Valdorfo mokyklų vai
kai. Todėl grįžusi pasakosiu, ką išgir
dau, seksiu Jorgeno pasakas - tiesą apie
gyvą žemę, gėles. Gal ir jie supras, kad
mums tėra vienas kelias - dvasinio to
bulėjimo kelias. Pastebiu savy vieną
dalyką: pradėjau išklausyti ir išgirsti ki
tą žmogų, priimti jį tokį, koks jis yra.
Danutė Žilienė
Valdorfo pedagogikos centro vadovė

Antrasis ’’Gimtinės“ suvažiavimas
Prieš penkerius metus susikūrė tė
viškės pažinimo asociacija ’’Gimtinė“.
Tai yra visuomeninė patriotinė organi
zacija.
Kaune, Vytauto Didžiojo karo mu
ziejuje, įvyko antrasis jos suvažiavi
mas. Į jį atvyko Tėvynės atminties
propaguotojai iš visos Lietuvos. Prof.
Vytenis Rimkus kalbėjo apie tėviškės
pažinimo įtaką dvasingumui, o prof.
Raimondas Vytenis Sidrys - apie tė
viškės pažinimą ir tautinę savimonę.
’’Gimtinės“ asociacijos veiklą nuo
1989 m. iki 1994 m. aptarė šios aso
ciacijos prezidentas Kęstutis Demskis.
Suvažiavime buvo nutarta pakoreguo
ti tėviškės pažinimo asociacijos ’’Gim

tinė“ statutą, numatytos veiklos gairės
ateičiai. ’’Gimtinės“ laikraščio redak
torius Kazimieras Račkauskas savo
kalboje padėkojo visiems, prisidedan
tiems prie tautos dvasingumo kėlimo,
labiausiai pasidarbavusiems šiame ba
re įteikė vertingas, tautinės tematikos
dovanas ir garbės diplomus. Visiems,
kam brangi tautos praeitis, turėtų skai
tyti ’’Gimtinę“ - laikraštį, kuris išeina
kartą per mėnesį ir rašo apie tautos
praeitį. Išrinkta nauja ’’Gimtinės“ aso
ciacijos taryba.
Prie ’’Gimtinės“ asociacijos veiklos
gali prisidėti ir tautiečiai iš užsienio.
Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarna

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais,
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal:
Pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Mes, Pasaulio lietuvių bendruome
nės valdybai atstovaujantys asmenys valdybos pirmininkas Bronius Nainys,
vicepirmininkas Vytautas Kamantas,
dr. Petras Kisielius, vicepirmininkė dr.
Vitalija Vasaitienė, Pasaulio lietuvių
bendruomenės atstovas Lietuvoje Juo
zas Gaila ir Lietuvos kovų ir kančių
istorijai lėšų telkimo vadovas dr. An
tanas Razma bei Seimo narys prof. dr.
Vytautas Landsbergis, Seimo narys,
Politinių kalinių sąjungos pirmininkas
Antanas Stasiškis, Seimo narys, Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos prezi
dentas Balys Gajauskas, Lietuvos isto
rijos instituto direktorius prof. dr. An
tanas Tyla, buvęs laikinasis Genocido
ir rezistencijos tyrimo centro vadovas
Juozas Starkauskas, Laisvės kovų ar
chyvo redkolegijos nare Nijolė Gaš
kaitė, Mokslo ir enciklopedijų leidyk
los direktorius Zigmas Pocius, Lietu
vos gyventojų represijų tyrimo centro
vadovė Birutė Burauskaitė, dvejuose
posėdžiuose apsvarstėme padėtį, susi
dariusią išleidus dokumentų rinkinį
’’Lietuvos gyventojų trėmimai 1941,
1945-1952 metais“, pavadintą ’’Lietu
vos kovų ir kančių istorijos“ I-uoju to
mu, ir nutarėme:
L Išleistame dokumentų rinkiny iš
serijos ’’Lietuvos gyventojų trėmimai
1941, 1945-1952 metais“ padaryta es
minė klaida - tai komentarų ir paaiški
nimų trūkumas. Nors nėra pagrindo
abejoti, kad paskelbti dokumentai yra
parašyti pačių okupantų ir jiems parsi
davusių lietuvių, tačiau jie nepavaiz
duoja tikrovės, kančių ir siaubo, kurį
patyrė tremiamieji. Todėl manome,
kad reikia ruošti to rinkinio pataisytą

ir papildytą laidą. Naujoji laida turėtų
būti papildyta naujais dokumentais, pa
tikslinta jų atranka ir išdėstymo tvarka.
Kiek įmanoma, būtina patikrinti doku
mentų autentiškumą ir aptarti turinio
patikimumą. Prie dokumentų būtinai
pridėtini išsamūs komentarai ir auten
tiški tremtinių liudijimai.
2. Sumanymą išleisti ’’Lietuvos
kovų ir kančių istorijos“ 16 (daugiau
ar mažiau) tomų seriją reikia sveikinti
ir visokeriopai palaikyti. Pasitarimo
dalyviai, dėkodami išeivijos lietu
viams už paramą šiam leidiniui, pa
brėžia, kad jo sumanytojas ir padėjęs
daug pastangų jam įgyvendinti PLB
pirmininkas Bronius Nainys yra per
nelyg asmeniškai puolamas, nes šio
leidinio trūkumai - tikrai nėra jo kaltė.
Vieši ir neatsakingi išpuoliai prieš
daug metų lietuviškai veiklai paauko
jusį Bronių Nainį ne tik skaudina jį,
bet dėl vienoje knygoje esančių trūku
mų gali sužlygdyti visą sumanymą ir
tolimesnį knygų leidimą. O leidimo
darbą reikia neatidėliojant tęsti, kol te
bėra gyvi represijų ir genocido liudi
ninkai, kurių autentiški prisiminimai
turi papildyti, praplėsti ir patikslinti
čekistų dokumentuose iškreiptą tikro
vės vaizdą.
3. Tolimesniam ’’Lietuvos kovų ir
kančių istorijos“ ruošimui ir leidimui
PLB valdybos, Lietuvos istorijos insti
tuto, Tremtinių ir politinių kalinių są
jungos, Politinių kalinių sąjungos va
dovybių bendru sutarimu yra sudaro
mas specialus koordinacinis priežiūros
komitetas, į kurį pakviesti:
dr. Petras Kisielius - Pasaulio lietu
vių bendruomenės vicepirmininkas,

dr. Kęstutis Girnius - ’’Laisvosios
Europos“ radijo skyriaus vedėjas
Europoje,
dr. Rasa Mažeikaitė - istorikė
(Kanada),
prof. dr. Benediktas Mačiuika - is
torikas (JAV),
prof. dr. Antanas Tyla - Lietuvos
istorijos instituto direktorius,
Balys Gajauskas - Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos prezi
dentas, Lietuvos Respublikos Seimo
narys,
Antanas Stasiškis - Lietuvos politi
nių kalinių sąjungos pirmininkas, Lie
tuvos Respublikos Seimo narys,
prof. dr. Zigmas Zinkevičius akademikas,
Birutė Burauskaitė - Lietuvos gy
ventojų represijų tyrimo centro va
dovė,
Nijolė Gaškaitė - Laisvės kovų ar
chyvo redkolegijos narė,
prof. dr. Vytautas Landsbergis Lietuvos Respublikos Seimo narys,
kunigas Jonas Boruta, SJ, - Lietu
vos Katalikų Mokslų Akademijos
narys.
Komiteto pirmininkais kviečiami:
Antanas Stasiškis (Lietuvoje),
dr. P. Kisielius (išeivijoje).
Komiteto sekretore pakviesta Biru
tė Burauskaitė.
Pasitarimas dėkoja visiems, paiš
inusiems ’’Lietuvos kovų ir kančių is
torijos“ leidimo sumanymą bei jo įgy
vendinimą, ir kviečia toliau visokerio
pai remti. Tik bendromis visų Lietu
vos patriotų pastangomis galėsim de
ramai atlikti šį būtiną ir neatidėliotiną
darbą.

Aistroms atlėgus
Prieš mane trys knygos: ’’Lietuvos
gyventojų genocidas (I t., 19391941)“ (1992 m. Represijų Lietuvoje
tyrimo centro leidinys); ”1941-1952
m. Lietuvos tremtiniai (I t.)“ (1993 m.
Lietuvos vidaus reikalų ministerijos
leidinys) ir šiemet išleistas dokumentų
rinkinys ’’Lietuvos gyventojų trėmi
mai 1941, 1945-1952 m.“ - pirmoji
serijos ’’Lietuvos kovų ir kančių istori
ja“ knyga. Pastarąją knygą simboliš
kai sudegino grupelė išeivijos lietuvių
Niujorko Lietuvių kultūros židinio so
delyje birželio 19 d.... (apie šio akto
beprasmiškumą dar iki jo rašė ir šių
eilučių autorius straipsnyje ’’Reikia
mokėti taisyti klaidas“ ’Tiesoje“ 1994
06 17). Nekomentuojant įvykio, norisi
pridurti, jog sovietiniai "socialistinės
nekaltybės“ sargai nuo 1940 m. ’’degi
no“ dar neparašytus žodžius ir ištisus
istorijos skyrius, taip suformuodami
reiškinį, kuris visai neseniai buvo va
dinamas "baltosiomis dėmėmis“ isto
riografijoje. Bet jiems nepavyko...
Gerai, kad aistros dėl dokumentų
rinkinio ’’Lietuvos gyventojų trėmi
mai 1941, 1945-1952 m. ” atlėgo. Du
leidinius, kuriuos išleido kitos leidybi
nės grupės ir kiti žmonės, bet apie tą
patį sovietinį genocidą tremiant Lietu
vos gyventojus į sovietinės imperijos
atšiaurius užkampius, pradžioje pami
nėjau ne be reikalo. Šios trys knygos
papildo viena kitą. Ir jeigu knygos de-

gintojai pavasarį būtų susidėję į krūvą
visus tris leidinius ir į juos įsigilinę, tai
ne tokia "kagėbistinė“ atrodytų padeg
toji knyga. Na, o pats šių knygų
autonomiškas leidimas eilinį kartą
rodo lietuvišką susiskaldymą dirbant
svarbų ir Lietuvai reikalingą darbą.
Dabar Lietuvos gyventojų trėmimų
istorijos rašymas, atsiminimų ir doku
mentų publikavimas įgalina, atsižvel
giant į klaidas, suvienyti sovietinių po
litkalinių, tremtinių, istorikų, leidėjų,
išeivijos lietuvių jėgas, taupiau naudo
ti lėšas, atsisakyti žalingos konkuren
cijos. Tokį tikslą įžvelgiu ir pareiški
me visuomenei dėl "Lietuvos kovų ir
kančių istorijos“ leidimo tęsimo. Pa
reiškimą pasirašiusieji visuomenės ir
įstaigų atstovai, žinomi savo darbais ir
atsidavimu Lietuvai žmonės, kritiškai
įvertino išleisto dokumento rinkinio
trūkumus, patarė kitas knygas papil
dyti išsamiais komentarais, autentiš
kais tremtinių liudijimais, kurių rinki
mą ir publikavimą reikia paspartinti,
kad būtų įmanoma juos kuo geriau pa
naudoti kituose serijos "Lietuvos kovų
ir kančių istorijos“ leidiniuose.
Visiškai galima pasitikėti ir toli
mesniam serijos knygų leidimui suda
ryta specialiu koordinaciniu priežiūros
komitetu. Džiugu, jog jame ir tarp pa
reiškimą pasirašiusiųjų yra prof. hab.
dr. V. Landsbergis, PLB valdybos pir
mininkas B. Nainys, Lietuvos istorijos

instituto direktorius prof. hab. dr. A.
Tyla, "Lietuvos gyventojų genocido“
pirmąjį tomą išleidusio Represijų Lie
tuvoje tyrimų centro vadovė B. Bu
rauskaitė, Laisvės kovų archyvo red
kolegijos narė N. Gaškaitė, kitų moks
linių ir leidybinių įstaigų, visuomeni
nių organizacijų Lietuvoje ir išeivijoje
vadovai ir atstovai, žinomi mokslinin
kai. Pasigedau tik Vidaus reikalų mi
nisterijos archyvinių duomenų bankui
ir jų publikavimui atstovaujančio as
mens. Be to, išleistieji ir būsimi leidi
niai neapsiriboja lietuvių kančiomis ir
jų istorija, bet taip pat atspindi ar turi
atspindėti represijas prieš Lietuvos žy
dus, lenkus, rusus, gudus, vokiečius,
kitų tautybių žmones. Todėl, manau,
jog bent didesnių Lietuvos buvusių ir
esamų tautinių bendruomenių organi
zacijų vadovai taip pat galėtų prisidėti
prie ne tik lietuviams ir Lietuvai, bet ir
kitoms tautoms ir šalims svarbaus
darbo. Bendros pastangos priartintų ir
nutolusį bolševizmo bei sovietinio ge
nocido vykdytojų teismą, kiek analo
gišką nacizmo tribunolui Niurnberge.
Kartu dirbant sumažėtų nepagrįstų ir
amoralių kaltinimų vienai ar kitai tau
tai už jos nužmonėjusių tautiečių
nusikaltimus, galimybių spekuliuoti
istorija
nesąžiningiems mok
slininkams, publicistams bei poli
tikams.
Sartislovas Buchaveckas

Muziejus Kaune pasakoja apie rezistenciją ir tremtį

Bilieto kaina - £285.

Skandinavijos Avia Sistema (SAS)
kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
Bilieto kaina - £320.

Dęl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary
Colchester Essex CO7 6JW
Tel (+44-206) 322033
Fax (+44-206) 322352
Užs. 784

Kaune, Vytauto gatvėje, įsikūręs
Lietuvos politinių kalinių ir tremties
bei rezistencijos muziejus. Čia jau su
rinkta daug tremties ir pasipriešinimo
medžiagos, ji netelpa stenduose. To
dėl muziejaus ekspozicija keičiama.
Šiam muziejui vadovauja Dalia Kuo
dytė. Stenduose - pačių partizanų pasi
daryti lengvieji ginklai, partizanų vadų
rašyti ir pas žmones išsilaikę ar buvę
užkasti partizanų dokumentai. Žvelgia
iš nuotraukų lietuviškomis uniformo
mis su Vyčio ženklu jauni, žvalūs vei
dai. Stenduose kabo ir partizanų apy
gardų, partizanų būrių išdėstymo Lie
tuvoje schemos, padarytos sovietinių
saugumiečių su rusiškais užrašais. Yra

tremties vaizdų. Jaunos lietuvaitės,
aprengtos tradiciniu sovietiniu rūbu šimtasiūlėmis, įamžintos nežinomo
fotografo, dirbančios sunkiausius
miško darbus: pjaunančios medžius,
genėjančios šakas, kraunančios storus
rąstus į vagonus. Greta padėti numeri
ai (šių eilučių autoriaus numeris buvo
AV-308), kurie būdavo užsiuvami ant
kalinių visų drabužių nugaros ir kaires
kojos virš kelio. Numeriai parašyti ant
balto stačiakampio formos skudurėlio
juodais dažais. Kitose vietose būdavo
su kalkėmis užrašomi numeriai tiesiog
ant rūbų. Greta padėtos lentelės su už
rašu rusų kalba ’’Draudžiama zona“.
Nors keletą centimetrų peržengusius

liniją tarp tokiomis lentelėmis pažy
mėtų kuoliukų be perspėjimo perverdavo automato serija, o kareivis už
žmogaus nušovimą gaudavo dešimt
parų atostogų, piniginę premiją ir pa
keldavo laipsniu. Už tai kareiviai ne
patyrusius kalinius viliodavo prie tos
linijos, žadėdami duoti tabako, o vie
toj tabako pastarieji gaudavo mirtį
nešančių kulkų. Matome kūdikių,
mirusių tremtyje, karstukus. Puikuoja
si tremtinių padaryti dailės darbai iš
medžio, kuriuose vyrauja tautinės spa
lvos, liudijančios apie tremtinių ilgesį
tėvynei. Yra tremtinių ir pasipriešini
mo dalyvių įvairių daiktų.
Kęstutis Balčiūnas
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Kaip broliams lietuviams susitarti?
(Tolerancija - neišvengiama psichologinė prielaida dialogui)
Mūsų atgimimas turtingas gra
žiomis, kūrybiškomis, o dažniausiai
sąmojingai kritiškomis idėjomis.
Rašančiam šnekančiam nebereikia
naudotis Ezopo kalba, klesti pliural
izmas. Visi laukiame, kad po teis
ingų žodžių sektų konstruktyvūs
darbai, humaniški santykiai. Deja,
veiksmuose, darbuose ir santykiu
ose nėra darnos, susiklausymo,
labai daug susipriešinimo, pykčio,
paniekos oponentui, kuris galvoja ir
sako kitaip.
Kodėl? Formaliai, atrodo, aišku.
Nėra dialogo. Daugelis girdi tik
save, neabejoja absoliučiu savo
teisingumu ir širsta, kad kiti su
abejoja jo tiesomis, p neretai, ieš
kodamas argumentų savo tiesai ap
ginti ir oponentui galutinai sutriuš
kinti, pradeda rasti spragelių prieš
taraujančiojo pozicijoje. Deja, ši
tokiu atveju toli gražu ne visi pa
sielgia sąžiningai, ieško kompromi
so. Neretas griebiasi kazuistikos ar
net demagogijos, siekdamas savo
priešininką galutinai sutrypti ir
nugalėti.
Ir vėl - kodėl? Psichologo aki
mis, matyt, tai nėra taip sudėtinga
paaiškinti. Taip veikia dominuo
jančio tipo žmogus, psichologinis
žmogus, kuris yra autokratas savo
prigimtimi, arba jam suformuotos
(ar susiformavusios) autokratinės
vertybės, autokratinis veiklos stil
ius. Mūsų prieškarinio laikmečio
psichologai ir filosofai J. VabalasGudaitis, A. Maceina, S. Šalkauskis
lokį asmenį vadino rytietišku žmo
gumi. Tai natūralu, žmogiška, tači
au tai jau nebetenkina aukštesnio
civilizacijos lygio. Labai norėtųsi,
kad tai būtų praeitis. Norėtųsi, kad
galėtume laikyti atgyvena antikinių
laikų "homo hominem lupus ėst“ ar
net Senajame testamente užfiksuotą
"dantis už dantį...“ Deja, tą psi
chologinį Žmogų reikia ir šiandien
kiekvienam asmeniškai išgyventi,
toli gražu ne kiekvienam pavyksta jį
peraugti, pakilti į dvasinio, filo
sofinio žmogaus lygį, kurio veiklą
jau koreguoja ne instinktai, ne psi
chologiniai įgymiai, o įsisavintos
dvasinės vertybės, aukščiausios

humanistinės tiesos. Žinoma, tas
psichologinis žmogus niekur ne
dingsta, sudėtingesniais atvejais jis
neretai ir konfliktuoja su dvasiniu
žmogumi. Dvasinis žmogus nugali
tik tada, kada jis pakankamai stip
rus, nuoseklus (turima galvoje ver
tybių sistema).
Deja, psichologija tik paaiškina,
leidžia suprasti padėtį, o taip pat
sudaro prielaidas pasirinkti meto
dus, mechanizmus dvasinio žmo
gaus formavimui, postūmiui į savi
ugdą, jo korekcijai psichoterapinių
priemonių pagalba. Tačiau, pasi
naudojant tais pačias psichologini
ais dėsningumais, lygiai sėkmingai
galima formuoti tiek humanišką,
geranorišką moralę, tiek ir dogma
tišką moralę - fašistinę, socialistinęklasinę, net ir religinę, kuri traktuo
ja kiekvieną kitą kitaip mąstantį, ki
taip savo Dievą išpažįstantį klaida
tikiu, nepilnaverčiu, net priešu ar
nusikaltėliu.
Šiuo metu mūsuose moralės kri
terijų atžvilgiu pastebimas nemažas
pasimetimas, nenuoseklumas, išsa
koma prieštaravimų. Neretas, dekla
ruodamas demokratiją, laisvę, mei
lę artimui, pagarbą asmenybei, savo
žodžiais ir veiksmais labai nutolsta
nuo skelbiamų idėjų. Visuomenė,
ypač mokykla, labai pasigenda
aiškesnio, vieningesnio požiūrio kas
yra moralu. Tai, be abejo, nelengvai
pasiekiamas dalykas, o visiškos
vienybės, matyt, niekada negali
būti. Tačiau to reikia siekti kiek
vieną dieną, pradedant parlamento
tribūna, baigiant troleibusu, eile
krautuvėje. Juk priimant įstatymą,
nutarimą, vertinant valstybės veikė
jo kalbą, poelgį, pirkėjos ir parda
vėjos kivirčą visada sprendžiama,
ar pastarieji teisingi, dori, moralūs.
Deja, kaip jau pabrėžtinai akcen
tavome, nuomonės dažnai, net pik
tai nesutampa. Reikia susitarti,
išsiaiškinti, nebegalima, kaip vakar
dieną, naudotis dviem moralėmis viena oficiali, partinė, kita - mano
gyvenimiška, t. y. sakau - viena,
darau - kita. Taip, tartis labai ne
lengva, kada dar mūsų dvasiškasis
žmogus toks nestiprus, kada taip

dažnai pasireiškia psichologiškasis egoistiškasis, agresyvusis arba abe
jingasis aš.
Kokia išeitis? Barantis, koliojantis nieko nepadarysi, nieko nesukur
si, gali tik sugriauti, kartais net
nepataisomai. Reikia dialogo. O
dialogas gali vykti tik tada, kada jo
dalyviai ne tik šneka, bet ir girdi
vienas kitą, priima vienas kito
nuomonę, svarsto, derina pozicijas
su reikiama pagarba, taktu vienas
kitam.
Apie tai, kad negirdime vienas
kito, jau daug kartų kartota, tačiau
šio fakto deklaraęija kol kas dar
nieko nepataisė. Matyt, svarbu ap
mąstyti, kas mums trukdo užgirsti
vienas kitą. Aišku, visų pirma skir
tingos nuostatos - moralinės, po
litinės, teisinės, kurias mes laikome
neabejotinai pranašesnėmis už
mūsų oponento. Reikia būtinai su
vokti, kad ir mūsų oponento pozici
ja nėra tik absurdas, yra joje racijos.
Dialoge svarbiausia nuo to ir pra
dėti. Oponentas mus visada išgirs,
suklus ir nusiteiks geranoriškai,
jeigu į jį bus kreiptasi - ’’Jūs,
žinoma, teisus, kad ... tačiau man
kelia abejonę...“ Visai kita oponen
to reakcija, kada jam iš karto klijuo
jama etiketė, pradedama puolimu,
žeminimu - jis pereina į gynybą,
aktyviai tvarko savo mintis kontrpuolimui, kilę neigiamos emocijos
neleidžia jam išgirsti ir teisingų jūsų
argumentų. Kilus barniui, nebe tiesa
rūpi, svarbiausia, kaip priešą
sutriuškinti, mūšyje viskas tinka, ne
lik kazuistka, bet ir demagogija, net
smurtas. O rezultatas?! Sakysim,
jūs savo oponentą sutriuškinot, už
mušei. Kas toliau? Teks išsieik
vojusiam kovoje atlikti darbą vie
nam, o susitarę galėjote tai padaryti
dviese, daug lengviau ir tobuliau. O
gal jūs tik nugalėjot, pavergėt ir
privertėt oponentą veikti pagal savo
komandą - jūs irgi silpnesnis, nes
galvojat ir kuriat tik vienas. Jūs
autokratas. Kodėl psichologiniu
požiūriu autokratija, totalitarizmas
visada pralaimi, žlunga? Todėl, kad
jis nepastiprinamas dialogu. Kodėl
klesti demokratija? Todėl, kad idėjų

pliuralizmas kiekvieną idėją, spren
dimą vertina, tikrina įvairiais aspek
tais. Demokratija negalima be dia
logo, o dialogas negali prasidėti be
tolerancijos.
Kol mūsų demokratijos daigai
jauni, gležni, mokykimės iš istori
jos. Politikoje ir teisėje turime gražų
JAV pavyzdį, kada po Nepriklau
somybės karo pergalės ten nesusi
gundyta įtvirtinti monarchijos, nors
tokių idėjų ir buvo, pasirinktas
demokratijos kelias. Pradžioje ypač
pabrėžto, net specialiai sukurto par
tinio dialogo kultas išvedė užjūrio
koloniją į demokratiškiausios ir
galingiausios pasaulio valstybės sta
tusą. Idėjų srityje, matyt, panašiu
pavyzdžiu galima laikyti iš dogma
tizmo pažadinusį Europą humaniz

mo idėjomis persisunkusį reforma
cinį judėjimą. Ko gero, Lietuvos
studentų iš Vakarų universitetų par
sivežtos Reformacijos idėjos, su
grąžinusios gimtąją kalbą į bažny
čią, sukūrusios raštiją, pažadinusios
tautinę savimonę, daug pasitarnavo
Lietuvos išlikimui, o vėliau ir atgi
mimui. Tai, matyt, ir tolerancijos
pradžiamokslio puslapis. Pastudijuokim jį! Viliamės, kad Reforma
cijos istorijos ir kultūros apmąs
tymai, vertinimai ir studijos suteiks
idėjų dasiniam atgimimui ir konso
lidacijai, teiks jėgų augimui, demo
kratiškai tautiniam stiprėjimui.
Prof. Sigi(as Kregždė
Lietuvos reformacijos istorijos ir
kultūros draugijos
valdybos pirmininkas

Adolfo Užos humoristinis žvilgsnis į tolerancijos problemas...

”EL“ skaitytojų nuomonės

Kas tai yra Europa?
Prieš 60 metų, 1934-ųjų birželio
25-rugpjūčio 19 dienomis generolo
Antano Gustaičio (tada dar pul
kininko) vadovaujama trijų ANBO4 eskadrilė apskrido Europą. Ta
proga šią vasarą, liepos 16 dieną,
A. Gustaičio gimtinėje - Obelinės
kaime netoli Sasnavos Marijam
polės rajone - įvyko tai sukakčiai
pažymėti skirtos iškilmės. Iškil
mingai atidengtas paminklinis ak
muo, savo meistriškumą virš Lie
tuvos aviacijos kūrėjo sodybos de
monstravo aviatoriai. Šachmatų tur
nyru buvo pagerbtas ir kiek mažiau
žinomas jo, kaip neeilinio šachmati
ninko, talentas.
Pagrindinę kalbą, atidengiant
paminklinį akmenį, pasakė aviaci
jos istorikas Jonas Balčiūnas. Jis
atkreipė dėmesį, jog prieš 61-rius
metus liepos 16 dieną prie Europos
krantų buvo pastebėta ’’Lituanica“.
Tad skrydis aplink Europą buvo
tarsi tos tragiškai nutrukusios misi
jos tęsinys. Ir tai nebuvo grynai
emociniai žygiai, skirti vien lietuvių
dvasios sustiprinimui. Taip, narsūs
mūsų lakūnai siekė ir šio tikslo, bet
siekėjo labai konkrečią praktinę
vertę visai žmonijai turinčiais dar
bais. Štai kaip praktiškai, netgi sau
sai skamba garsiojo Dariaus ir
Girėno Testamento pradžia: ’’Lietu
vių tauta laukia iš savo sūnų ir drąs
esnių žygių. Būtinai reikia ir jos
sūnums prisidėti prie bendrojo
darbo - tirti dar mažai žinomas Žie

mių Atlanto vandenyno oro sroves,
o taip pat naujai išrastus navigacijos
būdus ir priemones pritaikyti kasdi
eniniams reikalams. Mes, gyvenda
mi tokiais laikais, kada oras stengia
masi panaudoti žmonijos reikalams,
laikome savo pareiga tautos vardu
tą darbą garbingai atlikti“. Pasak J.
Balčiūno, abu skrydžiai į pasaulio
aviacijos istoriją įsirašė labiausiai
savo indėliu navigacijos srityje - jie
pasižymėjo tam laikotarpui labai
dideliu tikslumu.
Labai pamokantis ir šio skrydžio
politinis aspektas - su lietuviškais
karo lėktuvais ANBO-4 mūsų lakū
nai skrido aplink visą Europą, o ne
tik vakarinę jos dalį. Po jų sparnais
praplaukė ne tik Švedija, Anglija,
Prancūzija, Italija, bet ir Ukraina su
Rusija. Skirtingai nuo jų daugelis
mūsų politikų, deja, Europą mato
tik viena akimi. Puikiai tai iliustruo
jantis pavyzdys gimė berašant Seimas prieš savo atostogas priėmė
pareiškimą Armijos Krajovos
klausimu (apie tai ”EL“ Nr. 30 ELR). Man dėl jo be galo liūdna ir
gėda. Apie kokį dar ’’ėjimą į
Europą“ po šito galima kalbėti, ger
biami ponai!? Europa - tai ne vien
Europos Sąjunga ir NATO, tai tam tikros bendros giluminės verty
bės. Paaiškinsiu jums labai papras
tai. Per kiekvienas Vėlines Ma
rijampolės lietuvių karių kapinėse
ant užrašo nebeturinčio nežinomo
kareivio kapo uždegu žvakę. Iki

1988 metų ten sutikdavau vos vieną
kitą žmogų - minios plaukė pro šalį.
Tai ir suprantama - pagarbos žen
klai Lietuvos kariuomenės kariams
tada buvo vertinami kaip priešiški
esamai valstybei. Ir štai ką aš jums
pasakysiu - valstybė, kuriai šie ka
pai buvo svetimi ir priešiški, nieka
da man negalėjo tapti sava, mana
valstybe. Ši patirtis mane įgalina su
prasti tai, ko negalite suprasti jūs,
baugščiai praeidavusieji sovietme
čiu Lietuvos savanorių kapus (o to
kių dauguma tiek Seimo kairėje,
tiek dešinėje) - ji įgalina suprasti
lenką, tada degusį ir dabar degantį
žvakę ant jam švento Armijos Kra
jovos kario kapo.
Savo giliausia prasme, nepaisant
didžiulių išorinių skirtumą, mes juk
pagerbiame tą patį - šventą gyvybės
auką. Man to simbolis yra lietuvio
kareivio kapas, jam - lenko karei
vio; vienas iŠ jų kovojo už Lietuvą,
kitas - už Lenkiją, gal net šaudė vie
nas į kitą, tačiau abu žuvo už Tė
vynę. Kartu tie kapai ir bendros
kaltės ženklai, skatinantys ieškoti
atleidimo, o ne kaltų. Kai aukščiau
sia valstybės institucija savo pareiš
kime pamini Armijos Krajovos nu
žudytus lietuvius, tačiau pamiršta
paminėti lietuvių policininkų ir
Vietinės rinktinės nužudytus len
kus, tai, atsiprašau, veidmainystei
suteikiamas aukščiausias valstybi
nis rangas. Armijos Krajovos veik
los Lenkijoje ir Lietuvoje skirtingo

vertinimo koncepcija, minima ir
Seimo pareiškime, yra perdėm dir
btinė ir neatlaiko elementariausios
kritikos. 1939-1944 metų Lietuva tai ne 1994 metų Lietuva. Ne
atskiriama Lietuvos dalimi Vilnija
tada buvo tik mums, ogi Lenkijos
emigracinės vyriausybės, jos gink
luotų formuočių, taip pat ir tarptau
tinės teisės požiūriu ji tebebuvo ne
atskiriama Lenkijos dalis. Tokia ji
buvo ir neabejotinai daugumai Vil
nijos gyventojų - iš jų buvo ir dau
guma Vilnijoje veikusių Armijos
Krajovos kareivių. Pagarbos vertos
ir neginčijamos buvo lietuvių inten
cijos atgauti savo amžinąją sostinę
Vilnių ir jame įsitvirtinti, tačiau rea
lizuotos jos buvo tikrai ne heroiškai: 1939 metais jį gavome iš vieno
agresoriaus rankų, o 1941-1944 me
tais kito agresoriaus pagalba ban
dėme jame įsitvirtinti (tikrai ne bal
tas pirštinaites užsimovę). Vokie
čiams šis konfliktas buvo nau
dingas, ir jie kiek galėdami jį kurstė
- iš Lenkijos repatrijuotus lietuvius
kėlė į Vilnijoje iš lenkų valstiečių
atimtus ūkius. Prisiminkime, ger
biamieji, kas panašiais atvejais po
kario metais vyko tarp pačių lietu
vių.
Seimo pareiškime užsimenama
apie santykius su Lenkija, tačiau nė
žodeliu - apie santykius pačioje Lie
tuvoje. Jūs nesuvokiate, gerbiamieji
Seimo nariai, kokią fundamentalią,
nors nematomą, pačią Lietuvą skal

dančią sieną tokiais pareiškimais
statote. Fundamentalią ir ant labai
gilių pamatų. Neabejodamas tai
jums tvirtinu, nes, kaip jau minėjau,
ne kartą esu stovėjęs tuščiuose
lietuvių karių kapuose ir klausęsis
veidmainiškos pagarbos triukšmo,
sklindančio nuo kitoje kapinių
pusėje esančių tarybinių karių kapų.
Tie kariai taip pat verti tikros pagar
bos, tačiau kur dabar dingo tie
gausūs triukšmadariai!? Kur dabar
jie kelia savo garsiakalbius? Be
abejo, tais laikais kažkas stovėdavo
ir tuščiuose taip pat savo gimtojoje
žemėje žuvusių lenkų karių kapuose
ir buvo priverstas klausytis triukš
mingo balagano.
Štai ši padėtis, gerbiamieji, yra
tikrai ne Europa. Europa yra tada,
kai stovime prie savo karių kapų,
netrukdydami, negąsdindami, ne
niekindami kitų.
Dar daugiau. Jei aš būčiau Lie
tuvos prezidentu (man nuoširdžiai
gaila, kad juo nesu), būčiau dalyva
vęs tose Armijos Krajovos karių pa
gerbimo iškilmėse, nes valstybės
vadovas - ne tik lietuvių, bet ir visų
Lietuvos Respublikos piliečių, taip
pat ir lenkų, prezidentas. Ne neigda
mi ar primesdami, bet be išlygų pri
pažindami ir gerbdami vieni kitų
vertybes kartu sukursime bendras
vertybes, kurių visuma ir bus tikrai
europinė Lietuvos Respublika.
Jonas Algirdas Ambraziejus
Marijampole
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’’Mes pasiūlėme kopėčias...“
Lietuvoje vis aktyviau reiškiasi Tautininkų sąjunga. Tautininkai
pirmieji viešai pasakė, kad Lietuvai reikalingi priešlaikiniai rinki
mai į Seimą ir dėl to pradėjo rinkti parašus. Liepos aštuntą Vilniuje
įvyko Pasaulio lietuvių tautininkų kongresas. Apie tautininkų
reikalus kalbamės su Tautininkų sąjungos pirmininku Rimantu
Smetona.
- Referendumo dėl priešlaikinių
Seimo rinkimų nebus. Pati Tautininkų
sąjunga nutraukė parašų rinkimą.
Vadinasi, pasitvirtino profesoriaus
Vytauto Landsbergio pranašavimas,
kad ši akcija dar nepribrendusi? Kai
kas vertina tai kaip pralaimėjimą ar
Žvalgybą...
- Ar pralaimėjimas, ar žvalgyba?
Nei taip, nei anaip. Tas mūsų inicijuo
tas parašų rinkimas referendumui dėl
pirmalaikių Seimo rinkimų buvo mū
sų nuoširdus noras ir tvirtas įsitikini
mas, kad tai yra būdas ir galimybė iš
vesti Lietuvą iš tos krizės, iš tos duo
bės, kurioje dabar esame. Mes karto
jome ir kartosime: LDDP valdymas
Lietuvai yra žalingas, LDDP turi pasi
traukti nuo valstybės vairo, ir tam mes
matėme vienintelį konstitucinį kelią referendumą. Tegu tauta pasisako. Jei
gu tauta būtų pritarusi mūsų iniciaty
vai, tai rinkimai būtų įvykę kitų metų
pradžioje.
Ar mūsų akcija per ankstyva? Kad
tiktai nebūtų per vėlu. Aš jau gailiuosi,
kad jos nepradėjom keliais mėnesiais
anksčiau. Manau, kad tai buvo pasku
tinė galimybė surengti referendumą,
nes, priėmus naująjį referendumo įsta
tymą, tokia galimybė atpuola: surinkti
300 tūkstančių piliečių parašų - tokių
piliečių, kurie nešiotųsi kišenėj pasą,
eitų pas notarą tvirtinti parašo - jau ne
įmanoma.
- Kodėl tąją galimybe nepasinau
dota? Kodėl dešiniosios partijos ne
palaikė tautininkų? Egocentrizmas?
- Kodėl nepasinaudota? Aš ilgai
apie tai mąsčiau. Mes sustabdėm pa
rašų rinkimą, nors matėm, kad pasi
spaudus reikiamą skaičių parašų buvo
galima surinkti, ir referendumas būtų
įvykęs. Tačiau dešiniųjų partijų kai
kurie vadovai pareiškė, kad dar anksti
parašus rinkti, kad tauta dar nesubren
dusi, kad viskas LDDP rankose ir to
dėl jai spręsti: reikalingi ar nereikalin
gi priešlaikiniai rinkimai. Mes manė
me, kad tai yra Lietuvos piliečių valio
je. O Lietuvos piliečiai yra pakanka
mai subrendę. Juos subrandino pats
gyvenimas. O per tą laikotarpį, kol
bus paskelbtas referendumas, LDDP
būtų suteikusi tautai daug pamokų, ro
dančių, kad priešlaikiniai rinkimai bū
tini. Tačiau...
- Bet tie patys veikėjai nedvipras
miškai pasisakė, kad priešlaikiniai

rinkimai reikalingi kitų metų pavasa
ri...
- Lieku įsitikinęs: toji mūsų inicia
tyva buvo paskelbta laiku, gal netgi
pavėluotai. Mes žmonėms, esantiems,
anot LDDP teoretikų, duobėje ir
smunkantiems į dumblą, kaip sako
Respublikonų partijos pirmininkas,
pasiūlėm kopėčias, kuriomis jie galėtų
ropštis lauk. Tada mūsų politikai, tarp
jų ir dešinėj pusėj, sako: taip, iš duo
bės lipti reikia, bet kopėčios - negera
priemonė. Kopėčių nereikia.
Taigi atsidūrėme aklavietėje: jeigu
tarp dešiniųjų partijų nėra sutarimo
netgi dėl parašų rinkimo, tai kaip tos
partijos ir jų rėmėjai elgsis per patį re
ferendumą? Už ką jie balsuos? Išeitų,
už LDDP? O gal net Seime balsuotų
prieš referendumo paskelbimą ir pa
sauliui pateiktų iliuziją, kad Lietuva
už LDDP valdymą! Būtų sujaukti vi
sų protai. Tai negeras dalykas. Taigi
geriau jau pralaimėti konservatoriams,
negu kad Lietuva pralaimėtų demo
kratinei darbo partijai. Tai, kad deši
niųjų partijų kai kurie vadovai tiesiog
ragino žmones nesirašyti po mūsų
kreipimusi, aš vertinu kaip neišnaudo
tą paskutinę galimybę konstituciniu
keliu pakeisti valdžią ir sustabdyti val
stybės griovimą!
- Matyt, taip elgtasi todėl, kad kon
servatoriai siūlė savo vadinamąjį eko
nominį referendumą?
- Aš jį vertinu kaip politinį. Aš ne
su tikras dėl kai kurių nuostatų gali
mybės įgyvendinimo. Juk jas turės
įgyvendinti LDDP, o ne kokia kita
partija. Ši partija padarys viską, kad
būtų diskredituota pati referendumo
idėja, ji nevykdys tų įstatyminių nuo
statų, kurios numatytos konservatorių.
Todėl nesu tikras to referendumo sėk
me, net jei ir pakankamas piliečių
skaičius jam pritartų. Tuo labiau, kad
ir patys iniciatoriai, pavyzdžiui, jau at
sisakė indėlių indeksavimo šimtą kar
tų, palikdama tai spręsti pačiai LDDP
vyriausybei. Tai kam tada reikėjo re
ferendumo? Nežiūrint to, tautininkai
balsuos už ir žiūrės į būsimą referen
dumą kaip į politinę akciją, nes tai yra
būdas demokratinę darbo partiją pri
versti kitaip veikti. Lauksime, kas iš to
išeis...
- Kaip žmonės įvertino Jūsų
sprendimą nutraukti parašų rinkimą
dėl referendumo apie priešlaikinius
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rinkimus?
- Apklausos nevedėm, bet skambu
čių buvo nemažai. Žmonės apgailesta
vo, kad buvom priversti nutraukti pa
rašų rinkimą. Vadinasi, pritarimas
skelbti referendumą buvo. Vadinasi,
teiginiai, kad tauta nepasiruošusi nau
jiems rinkimams, kad vaisius dar ne
pribrendęs, neteisingi. Gal kai kurių
partijų vadovai, kai kurios dešiniosios
partijos pačios tam nebuvo pribrendu
sios. Tai kitas klausimas.
- Neveltui sakoma: trys lietuviai keturios partijos. Dėl to dešiniosios jė
gos pralaimėjo Seimo rinkimus, tači
au iš to nepasimokė. Skaidymasis te
bevyksta. Ne tiktai Seime, bet ir visuo
menėje.
- Tiktai bendrom jėgom mes galim
pasiekti pergalę. Dešiniosios jėgos visos tos jėgos, kurios eina prieš
LDDP - turi vienytis. Tačiau to nėra.
Kodėl? Vienos partijos ar judėjimai
bei jų lyderiai nori turėti įtakos kitoms
partijoms, įkyriai joms vadovauti, net
globoti, veikti iš vienos partijos cen
tro. Savo metu tai buvo teisinga. Lai
kas tai patvirtino. Jėgų sutelkimo, su
vienijimo problema šiandien yra pati
svarbiausia. Mes pasiruošę bendradar
biauti, tačiau tas bendradarbiavimas ir
susivienijimas - ne susiliejimas, o
konsultavimasis, jėgų nukreipimas
viena kryptimi, tarpusavio parama.
Sėkmė priklausys nuo didžiųjų partijų,
tiksliau tų, kurios save laiko galinges
nėmis. Stipresnis turi rodyti iniciaty
vą. Tada mažesnieji nesijaus paže
minti. O šito dar nėra...
Beje, nutraukdami parašų rinkimą
pirma laiko, mes atrišom rankas kito
ms partijoms bet kokiu metu imtis ši
tos iniciatyvos, nes referendumo įsta
tymas sako, kad tuo pačiu klausimu
procesą galima pradėti tiktai po metų,

jei per nustatytą laiką nesurenkamas
nustatytas parašų skaičius. Tačiau nie
ko nekalbama apie priešlaikinį parašų
rinkimo nutraukimą. Priešlaikinių rin
kimų idėjos mes, tautininkai, jokiu bū
du neatsisakom, mes to sieksime...
- Tarkim, įvyks priešlaikiniai rinki
mai. Dabar tokia politinė padėtis, kad
nė viena partija nesurinks daugiau
kaip pusę balsų. Kokią Jūs įsivaizduo
jate Lietuvos vyriausybę po naujųjų
Seimo rinkimų?
- Sutinku: nėra tokios partijos, kuri
surinktų daugiau kaip pusę balsų. Tai
gi bus koalicinė dauguma, koalicinė
vyriausybė. Lietuvių tautininkų sąjun
gą aš matau valdančiojoje koalicijoje.
Tai sakau neabejodamas. Mes jau pa
jėgūs partneriai prie valstybės vairo...
- Socdemai Tautininkų sąjungos
pareiškimą dėl parašų rinkimo nu
traukimo įvertino kaip tautininkų
jėgų sustiprėjimą ir sugebėjimą
manevruoti tam tikromis politinėmis
sąlygomis, ko nesugeba daryti kitos
partijos. Parašų rinkimas konsolida
vo jūsų sąjungos narius, pačią
sąjungą?
- Iš tikrųjų, tai buvo mūsų jėgų pa
tikrinimas. Partijos skyriai vietose tu
rėjo galimybę pajusti, ką jie dare, mes
pamatėm, kas eina su mumis į žvalgy
bą, į apkasus, kas ne, kas yra mūsų
draugai, o kas - ne. Tai svarbu ir da
barčiai, ir ateičiai, todėl aš manau, ta
parašų rinkimo akcija buvo naudinga.
- Pastaruoju laiku paaštrėjo san
tykiai su Rusija. Padėtis Rytuose itin
sudėtinga, sakyčiau - grėsminga. Iš
Belovežo girių liūtų beliko tik Jel
cinas. Kiti jau nušalinti nuo valdžios
vairo. Sklinda mintys, kad reikia pa
dėti Jelcinui išsilaikyti, pritarti jo siū
lymams. Jūsų nuomonė?
- Visų pirmiausia, mes turime pa
dėti Lietuvai. Jeigu padėjimas kam
nors stiprina Lietuvą - vadinasi, teisin
gas padėjimas. Jeigu silpnina - išda
vystė. Viskas yra naudinga, kas stipri
na mūsų valstybę. Mūsų valstybės už
sienio politiką šiandieną aš įvertinu
kaip aiškiai prorusišką, pataikavimą
rusiškiems imperiniams interesams.
Jeigu bus pasirašyta sutartis, įteisinanti
Rusijos karinį tranzitą per Lietuvą,
manau, būtų tikslinga Seime pradėti
apkaltos procesą Prezidentui, kaip val
stybės vadovui, davusiam priesaiką,
bet ją sulaužiusiam ir pažeidusiam
Konstituciją...
- Bet kariuomenę iš Karaliaučiaus
srities reikia išvesti?
- Galima ir per Lietuvą, bet šito
fakto neįteisinant tarpvalstybine sutar
timi. Šiaip mes nepadėsim Lietuvai.
Tai mūsų valstybės interesų išdavystė.
Tokia tautininkų nuostata. Apkaltos

procesą gali pradėti ketvirtadalis
Seimo narių. Tautininkų frakcijoj yra
tik keturi nariai. Manau, atsirastų Sei
mo narių, kurie ištikimi Lietuvai, ku
rie manytų, kad ši priemonė būtina.
Bet sunku patikėti, kad po to Seimo
dauguma pritartų tai idėjai.
- Kaip vertino jūsų darbus pasau
lio lietuvių tautininkų kongresas, nese
niai vykęs Vilniuje? Kokios ten buvo
keliamos problemos? Ar jis sutelkė
pasaulinį lietuvių tautininkų judė
jimą?
- Idėja surengti bendrą Amerikos ir
Lietuvos tautininkų kongresą kilo per
nai. Jame dalyvavo ir kitų valstybių
tautininkai. Buvo kalbama apie už
sienio lietuvių talką Lietuvai, tautininkystę arba nacionalizmą, svar
biausias šiandienos Lietuvos proble
mas. Priėmėm septynias rezoliucijas,
jas pateikėme spaudai, bet nedaug kas
jas pažymėjo, nes tautiniai reikalai
šiandien Lietuvoje mažai kam rūpi.
Skaudu, tačiau tai reiks pripažinti.
Lietuvybės reikalais turėtų daugiau
rūpintis mūsų valstybė - tiek viduje,
tiek užsienyje. Juk problemų daug.
Kad ir pilietybės klausimai, turto
grąžinimas užsienio lietuviams, Kara
liaučiaus problema. Nutautę lietuviai
turėtų grįžti į savo tautą, užsienio
lietuviai - į saVo Tėvynę. Nebūtinai
patys. Jų mintys, idėjos, kapitalas.
Lietuva nuo pat Kovo 11-osios kartais
atsainiai žiūrėjo į tam tikrą savo tautos
dalį. Mes kurį laiką teikėm savo
pasiūlymus, bet jie buvo atmesti.
Užsieny gyvenantys lietuviai turi
turėti teisę būti Lietuvos piliečiais su
visomis iš to išeinančiomis pasekmė
mis. Tai, matyt, bus įgyvendinta, kai
mes būsime valdžioje. Mūsų projek
tams LDDP nepritaria, dešinieji juos
svarstant nedalyvauja. Vadinasi, irgi
nepritaria. Taigi iliuzijų neturime. Jos
jau išsisklaidė. Užsienio lietuviai tau
tininkai daug tikisi iš mūsų, todėl
didėja atsakomybė, mes tas jų viltis
turime pateisinti...
- Kas laukia Lietuvos šį rudenį?
Kai kas sako: bus visiškas gyvenimo
sąstingis. Viskas sustos, gyvos bus tik
tai partijos...
- Pirmas šių metų pusmetis buvo
nykus. Daug nykesnį gyvenimą matau
netolimoje ateityje. Gamybos tolesnė
griūtis - neišvengiama. Tuo pačiu
neišvengiamas ir socialinių klausimų
aštrėjimas. Matau dvi išeitis: arba
priverst šitą valdžią dirbti Lietuvai,
arba ją keist. Raktas į ateitį tik vienas gamybos atgaivinimas. Jei tai nebus
daroma, mūsų laukia katastrofa. Bet
tikėkimės geresnės baigties, negu siū
lo mums šiandienos gyvenimas.
Kalbėjosi Adolfas Strakšys

Pasaulio lietuvių bendruomenei
Lietuva 1990 m. kovo 11 d. atsta
čiusi savo nepriklausomybę iš buvu
sios SSSR atgavo savo teritoriją ir tur
tą. Ne mažiau svarbus tolesnio valsty
bingumo atstatymo etapas yra okupa
cijos pasekmių naikinimas grąžinant
jos piliečiams okupacijos metu suvals
tybintą ar kitaip atimtą turtą. Tuo mes
pasakome, kad kuriame teisinę, demo
kratinę valstybę, kurios pagrindas yra
privati nuosavybė. Nuosavybės nelie
čiamumas yra įtvirtintas referendumu
priimtos 1992 m. LR Konstitucijos 23
straipsnyje, plačiau išaiškintas Konsti
tucinio Teismo nutarimuose, nagrinė
jant žemės ir pastatų grąžinimo bylas.
Juose pabrėžta, kad nuosavybės teisės
tęstinumas nenutrūko, kad valstybė tik
valdo savininkų turtą.
Deja, nė viena Vyriausybė dorai
nesprendė nuosavybės klausimų, o
Aukščiausioji Taryba ir ypač dabarti
nis Seimas priiminėja atvirai antikons
titucinius ir žmones diskriminuojan
čius įstatymus. Juose teisė į žemę ir
pastatus siejama su pilietybe, gyvena
mąja vieta, išsilavinimu, turimu turtu
arba reikalaujama atlyginti pastato
perstatymo išlaidas.
Paskutinėmis Seimo priimtomis ir
Prezidento pasirašytomis žemės ir kito
išlikusio turto grąžinimo, žemės refor
mos pataisomis ir Vyriausybės nutari

mais pradedama nauja išlikusio turto
nacionalizavimo ir rekvizavimo ban
ga. Planuojama pusvelčiui parduoti
daugiau kaip pusę milijono ha savi
ninkų žemės, net neatsiklausius savi
ninkų valios ir įžūliai meluojant, kad
per 15 metų bus atsiskaityta, nors tam
nenumatyti finansiniai šaltiniai.
Visi šie veiksmai daromi teisinant
juos socialine parama žmonėms, eko
nominiu ir net ekologiniu būtinimu,
nors praktika rodo, kad negrąžinta že
me ir kitu turtu paprasčiausiai speku
liuoja valstybės valdininkai ir valdžiai
artimi asmenys.
Gerbiami Lietuvos žmonės, ne
svarbu kur Jūs gyvenate - Rytuose ar
Vakaruose, Lietuvos laisvinimo byla
dar nebaigta. Netiesa, kad Jus atstūmė
Lietuva ar jos žmonės. Jus atstūmė
valdininkai ir persidažę politikieriai.
Jūs turite tokias pat teises į savo išli
kusį turtą, žemę, kaip ir visi kiti. Pats
teisingiausias kelias yra visų pirma
garbingai grąžinti tai, kas yra neteisin
gai atimta. Einant šiuo sunkiu keliu
mes pasiryžę Jums padėti, tačiau ir
mums reikalinga Jūsų moralinė ir ma
terialinė pagalba.
Mes Jūsų laukiame, nes kartu rei
kalavome ir reikalausime, kad būtų at
statytos mūsų teisės, tiesa ir teisingu
mas.

A. Liaugaudas
Lietuvos žemės savininkų sąjungos
tarybos pirmininkas
M. Vitkauskas
Lietuvos Respublikos namų ir sklypų
savininkų sąjungos pirmininkas

ELR: Šis kreipimasis š.m. liepos 2
d. buvo išplatintas Anykščiuose vyku
siame Pasaulio lietuvių bendruomenės
kraštų atstovų suvažiavime. Kartu
buvo pridėtas Lietuvos namų ir sklypų
savininkų sąjungos pirmininko birže
lio 27-osios laiškas Lietuvos preziden
tui A. Brazauskui (jo nuorašai išsiųsti
Seimo pirmininkui ir nariams, minis
trui pirmininkui, Vyriausybės na
riams, PLB valdybos pirmininkui,
Lietuvos miestų taryboms, valdy
boms) "Dėl Lietuvos prezidento, Lie
tuvos Seimo ir Lietuvos ministro pir
mininko antikonstitucinių veiksmų".
Jame, be kita ko, reikalaujama grąžinti
savininkams - lietuviams, pasitrauku
siems dėl gresusio sovietų genocido
iš Lietuvos, atimtus gyvenamuosius
namus ir kitą nekilnojamąjį turtą. Sei
mas raginamas panaikinti įstatymo
nuostatas, reikalaujančias iš savininko
grąžinant jam namus sumokėti pageri
nimo išlaidas, kadangi 50 metų už na
mo eksploataciją savininkui nebuvo
mokama, ir kt.
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Liepos 29-ąją Londone baigėsi
VIII Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresas. Kol kas redakcija
Vilniuje dar negavo jokių žinių iš
įritanijos apie tą renginį. Bet
tikimės artimiausiuose numeriuo
se apie tai šiek tiek papasakoti
skaitytojams.
O šiandien norime grįžti į kon
greso dienas Lietuvoje.
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Rimas - baikeris iš Amerikos

Daug Gimtinių,
Tėvynė - Viena!

Kalba jaunieji lietuvaičiai iš
Britanijos ir Vokietijos
Elena Augaitytė iš Didžiosios
Britanijos lankosi Lietuvoje jau ketviitąkart, todėl mūsų kraštas jai nenaujiena. Tiesa, Neringą Elena pama
tė tik per kongresą. “Negaliu patikėti,
tad čia taip gražu. Niekada dar nema
riau tokio dalyko kaip kopos“. Juod
krantėje jai nusišypsojo laimė daly
vauti Lietuvos televizijos viktorinos
’Moki žodį, žinai kelią"pirmajame
ture. Televizorių ekranuose ją ir kitus
jaunuosius lietuvius iš užsienio matė
visa Lietuva.
Elena papasakojo, kad DBLJS at
stovai galėjo atvykti i kongresą Lietu
voje, tik todėl, kad tiek jaunimo sąjun
ga, tiek senimas padėjo ir sukaupė lėš
as. Ar jai nepasirodė, kad programa
Lietuvoje per brangi, paklausiau. ’’Per
studijų dienas aš tikrai norėsiu pa
klausti, kur ėjo visi pinigai. Kalbėjau
su daug žmonių, ir jie sako, kad už
tuos pinigus, kuriuose mes mokam,
negaunam pačių geriausių dalykų. Jei
aš atvažiuočiau į Lietuvą viena visam
mėnesiui iratsivežčiau tiek pinigų, pa
gyvenčiau daug geriau“. Kokį įspūdį
jai paliko Lietuvos jaunimas? “Man
atrodo, kad mes esame lyg iš dviejų
skirtingų planetų. Mūsų kultūra visai
kita, todėl labai įdomu susiburti vi
siems kartu, pakalbėti. Lietuviai iš
Lietuvos mąsto visai kitaip. Bet pa
grindinė problema bendraujant tarp
lietuvių iš Lietuvos ir Anglijos - kalba.
Nevisi Anglijoje bemoka lietuviškai.“
Ar pavyko vienas iš kongreso tiks
lų - apjungti Rytų ir Vakarų lietuvišką
jaunimą? Elenos nuomone, sumaišyti
dvi skirtingas kultūras, mąstymus la
bai sunku.
Zita Žilinskaitė iš Anglijos mano,
kad Rytų ir Vakarų lietuviškam jau
nimui sunku bendrauti dėl kalbos bar
jero. "Mes galvojame angliškai, nors
kalbame lietuviškai. Ir jei pritrūks
žodžių lietuviškai, mes persimesime į
angių kalbą. Rytų jaunimui artimesnė
tusų kalba, kurios mes nežinome. Šis
kongresas - tik pirmas kartas, kai ofi
cialiai dalyvauja atstovai iš Rytų. Ki
tąsyk, manau, mes rasime daugiau
bendros kalbos".
Ar kitas kongresas turėtų vykti
Lietuvoje? Zita sakosi nežinanti, ar tai
turėtų būti kongresas, ar koks kitas
renginys, bet Lietuvoje jiems, išeivijos
jaunimui iš viso pasaulio, susirinkti
būtina. "Lietuva - mūsų kamienas“.
Zita Lietuvoje lankėsi kelis kartus dar būdama vaiku, prieš porą metų ir
dabar. Lietuva labai pasikeitė net per
tuos dvejus metus, kai ji čia nebuvo.
"Anksčiau žmonės buvo uždaresni,
gatvėje nesimatė jokių šypsenų. Da
bar - visai kas kita“. Kaip patiko Kon
greso dalis Lietuvoje? Pasak Zitos,
kongreso programa labai įvairi, įdomi.
Labai patiko apsilankymas Lietuvos
kaimuose. Tiesa, per šį kongresą Zita
sakosi labiau susipažinusi su lietuviais
iš viso pasaulio, nei iš Lietuvos.
Su Andy Blinstrub iš Didžiosios
Britanijos kalbėjomės angliškai.
- Kodėl nekalbu lietuviškai? Tai il
ga istorija. Mano mama - vokietė iš
Karaliaučiaus, tėvas - Lietuvos vokie
tis. Todėl tėvai nusprendė, kad nau
dingesnė man bus vokiečių kalba. Bet
širdyje aš jaučiuosi lietuvis. Lietuvoje
■jau ketvirtąkart. 1990 m. apsilankęs
buvo nemaloniai nustebintas. Lietuva
man pasirodė kaip svetima šalis, gat
vėmis vaikščioti man buvo truputį
baugu - nesijaučiau saugus, tvyrojo
nenusakoma, niūri aplinka.
• 0 kaip dabar?
■ Negaliu pasakyti, kad esu Lietu
voje visiškai saugus, bet tai nepalygi
nama su 1990 m. Žinau, kad Lietuvo
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je įvyksta daug nusikaltimų, bet,
manau, nemažiau kaip Anglijoje.
- Ar saugu užsieniečiui Lietuvoje?
- Nemanau, kad čia pavojingiau
nei kur kitur.
- Ar tu siūlytum savo draugams
anglams, neturintiems jokio ryčio su
Lietuva, atvykti čia poilsiauti?
- Neringą aš reklamuoju ir siūlau
tarp savo draugų jau seniai. Lankausi
čia nepirmąkart ir esu sužavėtas.
Draugams daug pasakojau apie ją, sa
kiau, kad Lietuva turi geriausius plia
žus Europoje. Bet anglas, atvykęs į
Lietuvą, konkrečiai į Neringą, tikėsis
daugiau, negu kol kas galite pasiūlyti jam reikia geresnių dušų, geresnio
tualeto, labiau išvystytų paslaugų.
Rita Bartusevičiūtė iš Vokietijos
prisistatė taip : "aš ne tokia rimta kaip
mano brolis (buvęs VLJS pirminin 
kas) ir tėvas (Vincas Bartusevičius Lituanistinio instituto Vokietijoje di
rektorius)". Kaip gi gyvuoja Vokie
tijos lietuvių jaunimo sąjunga, juolab
kad į šią Šalį dabar atvyksta nemažai
lietuvių iš Lietuvos?
- Mūsų problema, kad esam išsi
mėtę po visą Vokietiją. Vasario Iri
osios gimnazijon atvyksta ir išvyksta
lietuvaičiai iš viso pasaulio, taip pat iŠ
Lietuvos. Šiuo metu daug merginų iš
Lietuvos dirba vokiečių šeimose auk
lėmis, kai kurios dalyvauja mūsų susi
rinkimuose. Mes, tiesa, nebandėme
daugiau su atvykusiais dirbti, bet tas
nuolatinis judėjimas stabdo mūsų
veiklą. O iš pasiliekančiųjų Vokietijo
je ilgesniam laikui retas įsitraukia į
mūsų veiklą. Jaunimo sąjungoje iš ti
krųjų veikia 10-15 žmonių, o rengi
niuose dalyvauja 40-50. Renkamės
kokius penkis sykius per metus - per
Vasario 16-ąją, per politinį seminarą,
kurį rengiame pilyje prie Bonos...
- Kongreso leidinyje skaičiau pasi
sakymą, kad Vokietijos lietuvių jauni
mas nelabai randa bendrą kalbą su
naujai atvykusiais.
- Negaliu kalbėti visų vardu. Remsiuose asmenine patirtimi. Kai į Vo
kietiją atvykdavo vis daugiau naujų
žmonių, maniau, jie irgi lietuviai, to
kie patys kaip ir mes. Bet pamačiau,
kad jie truputį kitaip elgiasi ir bendrą
kalbą rasti iš tikrųjų sunku. Bet dabar
Lietuvoje susiradau daug draugų ir
bendravimas pasidarė lengvesnis.
- Kaip manai, ar kongreso metu
pavyko suvienyti Rytų ir Vakarų
lietuvišką jaunimą?
- Manau, kad taip. Tiesa, sunku
bendrauti, kai tokia didelė žmonių
grupė. Iš Rytų kraštų lietuvių labai ne
daug, todėl jiems lengviau surasti apie
ką kalbėti ir jie daugiau bendrauja tar
pusavy. Bet manau, kad per studijų
dienas Londone žmonių grupės bus
mažesnės ir galėsime pabendrauti ar
timiau. Studijų dienos bus svarbiau
sios kongrese, nes ten bus paruošti
pagrindiniai projektai, nutarimai.
- Ar naudinga tau buvo ši kongre
so dalis Lietuvoje?
- Taip, aš galėjau atvykti į Lietuvą
po penkių metų pertraukos ir manau,
kad dabar lankysiuos dažniau.
- Gal ketini atvykti į Lietuvą
padirbėti?
- Man dar liko vieneri metai peda
gogikos studijų, po to praktika Vokie
tijoje. Bet galvoju, jei atsidarys vokie
čių mokyklą Klaipėdoje, tai kodėl ne
atvykus mokytojauti.
- O visam laikui galėtum atvykti?
- Būtų baisu. Labai dideli skirtumai.
Tiesa, Lietuvoje kasmet darosi vis ge
riau. O kodėl neatvykus? Tik sunku,
kad draugai visi liktų Vokietijoje.
Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

Trisdešimt penkerių metų Ri
mas Auštras - baikeris (Lietuvoje
mes vyrukus ant motociklų vadina
me rokeriais) iš Bostono. Iš Pasaulio
lietuvių jaunimo kongreso dalyvių
šis antros kartos Amerikos lietuvis
skyrėsi savo nemažu ūgiu ir ”baikeriška“ išvaizda, bet tik ne linksmu
mu ar draugiškumu. ”EL“ nutarė
pašnekinti Rimą.
- Šis kongresas tau turbūt ne pir
mas?
- Klysti, tai pirmas ir paskutinis
mano kongresas - amžius jau nebeleis
dalyvauti kitame. Atvykau į jį, nes su
rengtas Lietuvoje. Taip jau susiklostė,
kad Amerikoje daugiausia mano drau
gų yra latviai - mūsų interesai, pažiū
ros sutampa. Taigi su jais daugiausia
laiko ir praleisdavau.
- Tai gal ir latviškai moki?
- Truputį moku.
- Bet turbūt esi dalyvavęs ir lietu
viškoje veikloje?
- Kai buvau jaunesnis, daugiau da
lyvavau. Dabar jau labiau patinka kar
tu su lietuviais pabaliavoti. Nuo ma
žens buvau skautas.
- O kada tapai baikeriu?
- Gal penkiolikos metų. Bet dabar
jau baigiau - per senas esu. Pardaviau
motociklą. Tam įtakos turėjo ir trys
avarijos. Pirmą kartą į mane, važiuo
jantį motociklu, atsitrenkė mašina, an
trą kartą - bandžiau ’’pastatyti“ moto
ciklą ant užpakalinio rato, bet motoci
klas išsprūdo ir aš trenkiausi galva į
autostradą. O trečiąkart paslydau ant
smėlio. Taigi - su motociklais, kaip su
rūkymu - arba visai meti, arba niekada
nemeti. Dabar turiu didelę mašiną.
Kai važiuoju gatve, tai visi žiūri - ji ne
tik didelė, bet ir kriokia baisiai. Bet su
tokia mašina saugiau. Neseniai paty
riau avariją. I mano juostą priešprie
šais įvažiavo kitas automobilis ir tren
kėsi. Mano mašinos tik lempos nu
kentėjo. Anas vairuotojas nesusižeidė,
bet jo mašina buvo išmėtyta po visą
kelią.
- Ar lietuviai Bostone kaip nors
reagavo į tavo gyvenimo stilių?
- Jie žiūrėjo į mane paprastai, nie
kas nieko nesakė. Mano gyvenimo sti
lius netrukdė man būti vienu metu ir
baikeriu, ir skautu.
- O tavo draugai baikeriai žinojo,
kokios tu tautybės?
- Baikeriams tai nerūpėjo. Ameri
koje žmonės iš įvairių valstybių, taigi
visai nesvarbu, kokios tautybės tu esi ar italas, vokietis, ispanas, meksikonas, ar iš Afrikos. Pavyzdžiui, Bosto
ne daug lietuvių, tai žmonės žino apie
mus. Daug kas sužinojo apie lietuvius,
kai Lietuvoje vyko kovos už nepri
klausomybę. Tuomet buvo daugiau
susidomėjimo. O šiaip mokyklose per
geografijos pamokas mums žemėla
pyje rodydavo Europą, o kai prieidavo
prie Lietuvos - rodydavo Rusiją. To
kios šalies, kaip Lietuva, nebūdavo.
Gal tik dabar kitaip. Kituose miestuo

se, kur mažiau lietuvių, žmonės net
nežino, kas ta lietuvybė yra. Mano,
gal koks tikėjimas. Taigi, žmonėms
Amerikoje tautybė ne tiek svarbi gal
kaip čia, Lietuvoje.
- Gal kartais esi buvęs Lietuvos
baikeriu šventėse, kurios vyksta
kiekvieną pavasarį jau kelinti metai?
Žinau, kad ten atvažiuoja baikeriu iš
Amerikos.
- Ne, neteko atvažiuoti. Vilniuje
buvau užsukęs į baikeriu kavinę
’’Sherlat Shoper“.
- Ar panaši į amerikonišką?
- Ji truputį per maža. Amerikoje to
kios kavinės daug didesnės, bet Vil
niaus kavinė - gražesnė, ypač rūsys.
Amerikoje - tai dažniausiai baras, bi
liardo stalas, groja visokias nesąmo
nes - viskas labai paprasta. O čia daug
senovės.
- Turbūt susipažinai su vietiniais
baikeriais?
- Kavinėje ne. Bet kai su kongresantais buvom netoli Katedros, prie
manęs priėjo pora baikeriu, pasiūlė iš
gerti kartu. Aš tuomet laiko neturėjau.
Kitą vakarą susitikau - buvo įdomu
pasikalbėti, išgėrėm to lietuviško alaus
- porterio. Geras. Nors šiaip man Lie
tuvoj labiausiai patiko daniškas
”Faxe“.
- Kelintą tu kartą Lietuvoje?
- Pirmą kartą lankiausi, kai ji dar
buvo okupuota - gal prieš penkiolika
metų. Po to buvau prieš dvejus metus
ir dabar. Man Lietuvoj labai patinka.
Esu išvažinėjęs visą Europą ir galiu
pasakyti, kad Vilnius - vienas geriau
sių miestų. Čia gražu - daug žalumos,
parkų. Tokių miestų JAV nėra. Bosto
ne, kur gyvenu, prieš dvidešimt metų
buvo labai gražus rajonas. Dabar ten
daug motelių, parduotuvių, daug ce
mento ir nėra medžių. Vilnius - tai
miestas, kuriame galima nustebti. Čia,
kaip ir visoj Lietuvoj, dar išlikę daug
istorijos. Eini per senamiestį ir matai
senus namus, žinai - čia gyveno žmo
nės senais laikais. Pavyzdžiui, Ams
terdame, Berlyne viskas perstatyta. O
Vilnius yra miestas-muziejus. Ta isto
rija jis ir yra įdomus.
Beje, jei čia, Juodkrantėj, būtų
Amerika, po poros metų neliktų tos
gamtos - būtų vien viešbučiai, asfal
tuoti takai, parduotuvės, barai.
- Mačiau, kad Kaune spėjai per tas
kelias valandas užbėgti ir į velnių
muziejų.
- Kai buvau Lietuvoje prieš 15 me
tų, irgi aplankiau tą muziejų. Anks
čiau ten tebuvo vienas kambarys, o
dabar - tikras muziejus. Man patinka
viskas, kas yra sena. Visur, kur bū
čiau, einu į muziejus. Man patinka se
ni papročiai.
- Ar neketini atvažiuoti į Lietuvą
metam ar ilgiau ?
- Būtų įdomu. Žinai, jei važiuoji į
kokią nors valstybę, tai reikia suprasti
jos kultūrą. Neturiu omeny vien Lie
tuvos, tas pats ir su Vokietija ar Skan-

Buvęs baikeris iš Bostono
Rimas Auštras Juodkrantėje.
dinavijos šalimis. Gyveni Amerikoje,
žinai jos kultūrą, žinai, kas tau patin
ka, kas ne. Taigi galima atvažiuoti į
kitą šalį dviem mėnesiam, priprasti,
suprasti, grįžti atgal į Ameriką, ir jei
tau patiks, vėl atvykti į tą šalį. Aš esu
gyvenęs Vokietijoje. Ten, pavyzdžiui,
nėra mano mėgiamos TV programos,
kurią aš žiūriu Amerikoje. Esu gyve
nęs porą metų Didžiojoje Britanijoje.
O Lietuvoje viskas sparčiai žengia
į gerąją pusę. Po dešimt metų čia dar
daug kas pasikeis geryn. Jau dabar ga
li gauti tuos pačius dalykus, kaip ir
Amerikoj. Net laikraščiai pas jus kai
nuoja tiek pat kiek Amerikoj: čia - be
veik 1 Lt, Bostone - 0, 25 amerikietiš
kų centų. Tik su šalies kultūra sun
kiau. Bet jei aš gaučiau gerą darbą, pi
nigų, tai gal ir likčiau. Žinai, kaip
Amerikoj sakoma, pinigai kalba.
- O kokį darbą tau galima pasiū
lyti?
- Aš baigiau Bostono universitete
biznio mokslus. Dabar dirbu telefonų
kompanijoje - geras darbas, įdomus.
- Nesi vedęs?
-Ne.
- Tai gal kokia lietuvaitė tave
sulaikys Lietuvoje?
- Nesiruošiu greitai vesti, bet vis
kas gali pasikeisti. Lietuvoje labai
daug gražių mergaičių, jei sutikčiau...
Ką gali žinoti.
- Ar tu būtinai žiūrėsi, kad tavo iš
rinktoji būtų lietuvaitė, tarkim Ame
rikos?
- Ne, nebūtinai. Tai nėra svarbiau
sias dalykas - rasiu lietuvaitę, tai rasiu.
Jei ne, tai ne.
- Ar vyksti į antrąją jaunimo kon
greso dalį Anglijoje?
- Ne, ten aš esu ne kartą buvęs ir
gyvenęs. Jei jau atvykau į Europą, tai
pasinaudosiu proga ir skrisiu į
Frankfurtą aplankyti draugo.
- Ar dažnai aplankai senutę
Europą?
- Turiu Europoje daug draugų. Tad
kasmet atvykstu po du kartus.
Kalbėjosi Erika Umbrasaitė

Sportas

PRAKTIŠKIAUSIAS
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ
Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva,
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu
patyrimu ir praktika.
Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais arba svarais
(amerikiečių, anglų) .
Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo
j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus mažesnis mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 2592
FAX 081 318 7643

LIETUVOS JAUNIEJI
KREPŠININKAI EUROPOS ČEMPIONAI
Liepos 26 d. į Vilnių iš Tel Avivo
(Izraelis) grįžo Lietuvos jaunių krepši
nio rinktinė, pirmą kartą tapusi Euro
pos jaunių (iki 18 metų) čempione.
Bronzos medalius iškovojo Ispanijos
komanda, įveikusi italus (82:76).
Šį vardą lietuviai iškovojo drama
tiškoje kovoje su pajėgia Chorvatuos
rinktine rezultatu (73:71). Pirmąjį kė
linį 9 taškų skirtumu pralaimėjo lietu
viai (28:37). Žaidimas antrajame kėli
nyje buvo daug organizuotesnis. Lie
tuviai net įsiveržė į priekį 7 taškais.
Bet finalinių rungtynių pabaigoje
chorvatai išlygino rezultatą 71:71.
Vienas taikliausių mūsų žaidėjų K.
Šeštokas neįmėtė dviejų baudų iš
eilės, o žaisti tebuvo likusios 11,7 sek.
Tačiau likus šešioms sekundėms A.
Jurkūnas, staigiu judesiu išmušdamas
kamuolį varžovui iš rankų, atakavo iš
nepatogios padėties ir pelnė du taškus,
atnešusius Lietuvos jaunių rinktinei
auksą bei čempionų taurę.
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su žmonėmis, kurie artimai dirbo ar
bendradarbiavo su ambasadorium B.
K. Balučiu. Pasižiūrės B. K. Balučio
paliktą archyvą.
Dr. J. Skiriaus atvykimą remia
Tautinės paramos fondas, DBL sąjun
ga, Lietuvių namų akcinė bendrovė ir
Petro Varkalos šeima.

ANTANAIČIO IR
DOBROVOLSKYTĖS
VEDYBOS
Birželio 25 d. lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčioje Londone susituokė
australietis Gailius Antanaitis ir londonietė Victoria Patricija Dobrovolskytė.
Gailiaus pabroliu buvo jo brolis Re
nius, atvykęs su savo tėvu iš Sidnė
jaus. Vedybų apeigose Šv. Rašto iš
trauką skaitė Viktorijos vyriausiasis
brolis Simonas, kuris keletą metų va
dovavo Londono lietuvių šokių gru
pei. Viktorija 7 asmenų šeimoje yra
jauniausia. Bažnyčia buvo pilnutėlė.
Dalyvavo keletas svečių iš Amerikos
ir vietos jaunimas, šokęs drauge su
Viktorija ir Simonu. Vaišės vyko Jono
ir Marijos Dobrovolskiu jaukioje šeimoję su giminėmis, draugais ir arti
maisiais.
Santuoką palaimino bažnyčios kle
bonas kun. J. Sakevičius, MIC.
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Atgarsiai

AUKOS SPAUDAI
L. Galgauskas - 15 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkojame.

REDAKCIJOS SVEČIAI
Atėjusi į ”EL“ redakciją ponia Da
lia Bobelienė, žinomo lietuvių visuo
meninio tautinio judėjimo veikėjo Jo
no Vileišio anūkė, pranešė, kad šių
metų liepos 2 d. ’’Europos lietuvyje“
išspausdintoje vienoje archyvinėje
nuotraukoje (4 puslapyje, prie J. Žile
vičiaus straipsnio ’’Pirmoji dainų
šventė Lietuvoje“) atpažino savo ma
mą Aleną Vileišytę-Devenienę, jos
seserį Birutę Vileišytę, antrame plane
matyti dr. Mykolas Devenis, Dalios
Bobelienės tėvas. Faktas įdomus tuo,
kad ”EL“ tą ir dar vieną unikalią nuo
trauką gavo iš Lietuvos vaizdo ir gar
so archyvo, jos padarytos iš senos ki
no juostos, įamžinusios pirmąją lietu
vių dainų šventę 1924 metais.
Ponia Dalia Bobelienė su savo vy
ru dr. Kaziu Bobeliu, Seimo užsienio
reikalų komiteto pirmininku, kitądien
po apsilankymo ”EL“ redakcijoje iš
skrido į JAV, į Floridą, kur daug metų
gyveno, kai teko palikti Tėvynę. Ten
nukeliavo ir Pasaulio lietuvių dainų
šventės proga liepos 2 dieną išleistas
suvenyrinis ’’Europos lietuvis“. Ponia
D. Bobelienė sakė tą ”EL“ numerį
kaip brangų suvenyrą įteiks savo ma
mai Alenai Vileišytei-Devenienei-Grigaitienei, kuri sulaukusi garbingo am
žiaus gyvena St. Petersburge. Spalio 1
dieną jai sukaks 90 metų. D. Bobelie
nė minėjo, kad sugrįžti į Vilnių su vy
ru ketina rugpjūčio pabaigoje, numato
atsivežti savo motiną, parodyti jai nū
dienos Lietuvą.
D. Bobelienės pasiteiravome apie
jos kitų artimųjų, įamžintų archyvi
nėje nuotraukoje, likimus. Jos tėvas
dr. Mykolas Devenis 1940 metais atė
jus rusams buvo suimtas ir išvežtas į
Vorkutą, bet sugebėjo iš ten ištrūkti ir
pasiekti Ameriką. (Dar prieš karą į
JAV pasitraukė ir jo žmona, kaip mi
nėta, iki šiol gyvenanti Floridoje.) Dr.
M. Devenis jau miręs. Birutė Vileišytė-Tursienė irgi jau iškeliavusi Ana
piliu. Jai taip pat teko paragauti Sibiro
tremties karčios duonos.
***

Redakcijoje Vilniuje vėl sulaukė
me Londone gyvenančio Vlado Gedminto. Kaip jau esame rašę, jis yra

PAMALDOS

’’Baltech International Associates“ va
dovaujantis direktorius. Ši organizaci
ja dalyvauja įgyvendinant Jungtinių
Tautų pagalbos Rytų ir Centrinei Eu
ropai programą, kurią taip pat finan
suoja Europos Sąjunga, vienas skan
dinavų fondas, administruoja Britani
jos sostinėje įsikūręs Europos rekon
strukcijos ir plėtros bankas (EBRD).
V. Gedmintas sakė, kad Lietuvoje to
liau ieško įmonių, kurios norėtų tarp
tautinės konsultacinės paramos. Be
Kauno ’’Drobės“, kurią jis su dar
dviem konsultantais iš Britanijos ap
lankė šį pavasarį, šiuo metu ’’Baltech
International Associates“ akiratyje yra
ir Panevėžio “Linas“, Alytaus šaldytu
vų gamykla ’’Snaigė" ir kt. V. Ged
mintas pasakojo neseniai lankęsis Ry
goje ir pagal Europos Sąjungos para
mos Baltijos kraštams programą skai
tė paskaitas Latvijos bankininkams.
V. Gedmintas pranešė, kad LNB
Londone jis yra įteikęs pareiškimą dėl
atsistatydinimo iš Lietuvių Namų at
naujinimo grupės (arba pertvarkymo
vieneto) pirmininko pareigų. Tokio
poelgio motyvus jis ketina artimiausiu
metu išdėstyti laiške ’’Europos lietu
viui“.
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LONDONE
LIETUVIŠKOS
PARAPIJOS
KLEBONO
PAVADUOTOJAS IŠ MARIJAMPOLĖS
Liepos 15 dieną iš Lietuvos atvyko
parapijos klebono kun. dr. Jono Sakevičiaus, MIC, pavaduotojas kun. Re
migijus Gaidys, MIC, iš Marijampo
lės.
Jaunasis kun. R. Gaidys, MIC, pra
eitus akademinius mokslo metus pra
leido Romos universitete.

DR. JUOZAS SKIRIUS
ATVYKSTA l ANGLIJĄ
Dr. Juozas Skilius dirba Vilniaus
pedagoginiame universitete Visuoti
nės istorijos katedroje.
Beveik prieš porą metų dr. J. Ski
lius pasiryžo parašyti platesnės apim
ties istorinę knygą apie buvusį Lietu
vos ambasadorių Jungtinėje Karalys
tėje B. K. Balutį. Jis jau daug medžia
gos sukaupė tai knygai, bet dar ne vis
kas.
Dr. J. Skirius atvyksta į Jungtinę
Karalystę rugpjūčio 15 dieną. Susitiks

ŠKOTIJOS LIETUVIAI BRAVO!
Sveikinu Juozą Bliūdžiu, kuris
mums pristatė labai kondensuotai di
dingą Škotijos lietuviškos bendruo
menės istoriją f’EL“, Nr. 28).
Kas tame rašinyje svarbiausia, tai
mintis, kad savo bendruomenės veik
lai būtina turėti savo patalpas, be jų
bendruomenė be ateities. Ten skaito
me, kad ilgokai ir smarkiai buvo dis
kutuojama įvairiuose susirinkimuose,
ar jos reikalingos, kokios jos turėtų
būti ir t. t. Pagaliau buvo prieita prie
nutarimo, kurį pasiūlė žmonės, turėję
ateities vizijas ir supratimą, kad be sa
vo pastogės nebus lietuviškos ben
druomenės. Nutarimą reikėjo įgyven
dinti, nugalėti visas bėdas, kad žodis
taptų kūnu. Pasiryžimas ir kietas užsi
spyrimas nugali viską. Šiandien Škoti
jos lietuviai gali didžiuotis gražiai iš
laikomomis patalpomis kartu savo va
dovais, kurie nežiūrėjo atgalios, ar kas
juos kritikuoja. Darbas ir pasiryžimas
nugali visus kritikuotojus.
Bravo jums, Škotijos lietuviai!
Stasys Kasparas
Londonas

BRITU-LIETUVIŲ PAGALBOS
FONDAS VAIKAMS
LIETUVOJE

PASAULYJE

Fondo vadovybė gavo šias aukas
iš savo nuoširdžių ir nuolatinių
rėmėjų:
100 svarų - iš Vladės Sližienės,
Derby;
30 svarų - Danutės Vosilliou,
Romford.
Nuoširdi padėka rėmėjams.
Fondo adresas:

Italų ’’Mondadori“ leidykla šių me
tų rudenį - lapkričio 8 d. italų kalba iš
leis Jono Pauliaus II knygą pavadini
mu "Peržengti vilties slenkstį“. Be
veik tuo pačiu metu pasirodys verti
mai į 24 kalbas. Pavyzdžiui, didžiulis
amerikiečių leidybos koncernas ’’Ran
dom House“ sumokėjo net 6 mln. do
lerių, kad užsitikrintų knygos platini
mo monopolį JAV, Didžiojoje Brita
nijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelan
dijoje. Vatikano banke yra atidaryta
speciali sąskaita. Į ją plauks už knygą.
Gaunamos lėšos ir jos visos bus skirtos
v. Tėvo labdaros projektams.
Knygos atsiradimas yra šiek tiek
neįprastas. Pernai rudenį, kai buvo
ruošiamasi paminėti popiežiaus Jono
Pauliaus II pontifakto 15 metų sukak
tį, Italijos valstybinės televizijos kom
panija RAI nusprendė parengti didesnį
interviu su Šv. Tėvu. Italų televizija
pasikvietė Vittorio Messori, katalikų
žurnalistą ir rašytoją, kad jis parengtų
klausimus ir pravestų patį interviu.
Popiežiui įteiktame pluošte klausimų
buvo klausiama apie bažnyčių ištuštė
jimą po Vatikano II Susirinkimo, apie
tariamas ar tikras nuolaidas, Bažny
čios padarytas moderniojo pasaulio at
žvilgiu, ir kt. Visi klausimai tarytum
vedė į vieną didžiulį tiesiogiai neužduotą klausimą: ”Ar Kristaus vietinin
kas tikrai tiki Kristų? Ar dar įmanoma
pažodžiui interpretuoti krikščionišką
Credo?“ Keletą dienų po anos vaka
rienės iš Vatikano buvo pranešta, kad
žadėtas interviu neįvyks. Kai kas tuoj
pat pamanė, kad gal Popiežių įžeidė
per daug tiesmukiški klausimai; kiti
spėliojo, kad Popiežius nenori kon
frontacijos su žurnalistais prieš televi
zijos kamerą. Tačiau jau gerokai primiršus spėliojimus ir patį sumanymą
šių metų sausio mėnesį Vatikano
spaudos salės direktorius leidėjui
Mondadori pranešė, kad Šv. Tėvas jau
parengė atsakymus į jam rudenį pa
teiktus klausimus.

British-Lithuanian Relief Fund
for Children in Lithuania,
21 The Oval, London E2 9DT.
VILIJAMPOLĖS VAIKŲ
PENSIONATO PADėKA
Vilijampolės vaikų pensionato
direktorius Juozas Laurynas rašo:
"Nuoširdžiai dėkojame komiteto (Britų-lietuvių pagalbos fondo vaikams
Lietuvoje - ELR) nariams ir Anglijos
lietuviams už pastovų mūsų namų
šefavimą. Linkime Jums visiems
didelės laimės. Tepadeda Jums Dievas
Jūsų kilniame darbe“.

NETEKOME TAUTIEČIŲ
Liepos 10 d. Londone mirė Jad
vyga Steponavičienė, 92 metų
amžiaus. Liko Lietuvoje ir Ameri
koje artimi giminės. Laidotuvės
įvyko lietuvių bažnyčioje liepos 22
d. Palaidota Manor Park kapinėse.
***
Liepos 15 d. mirė Agota Lechavičienė, 87 metų amžiaus. Liko
JAV sesuo Anelė Kirvaitytė ir bro
lis Jonas Kirvaitis.

MANČESTERYJE
A. A. PETRAS ZABIELA
Šių metų liepos 4 d. eidamas
78-uosius metus mirė P. Zabiela.
Jis gimė 1914 m. gruodžio 7 d.
Starių kaime (Anykščių valsčius,
Utenos apskritis) ūkininko šei
moje. I Angliją atvyko 1947 m. ir
dirbo pramonėje. Buvo susipratęs
lietuvis. Lankė lietuviškas pamal
das ir renginius. Palaidotas liepos
7 d. Blackloy kapinėse. Paliko
broliai Juozas ir Vincas.
Ilsėkis, Petrai, ramybėje.
Šiais metais jau netekome
trečio tautiečio.
A. P-kis

KAS TURI KNYGĄ
’’BRITANIJOS LIETUVIAI“
Prieš porą mėnesių man į rankas
papuolė dar niekuomet nematyta kny
ga, kurią išleido Britanijos lietuvių
darbininkų Švento Juozapo sąjunga.
Atspausdinta išeivių ’’Draugo“ Glasgowe 1918 metais.
. Ta knyga, esanti mano rankose,
nėra pilna, nes baigiasi 184 puslapiu.
Man labai norėtųsi turėti pilną knygą.
Tad išsakau prašymą: kas turi minėtą
pilną knygą, paskolinkite man pasida
ryti trūkstamąją dalį. Būsiu labai dė
kingas.
S. Kasparas,
32 Puteaux House, Mace Street,
London E2 0RF.

KVIETIMAS
Vieniša, pusamžė lietuvė, tu
rinti 3-jų kambarių butą Vilniu
je, kviečia vienišą lietuvį apsigy
venti Lietuvoje. Kviečiu ir šei
mą, norinčią persikelti gyventi į
Lietuvą, laikinai apsigyventi pas
mane. Pabūsiu šeimininke ir
gidu..
Kreiptis:

Regina Paškevičiūtė,
Fabijoniškių 83-12.
Vilnius, Lietuva.
Tel. 47 81 38

SVEIKINA

Joną Varaškevičių, gyvenantį Anglijoje,
Bradfordo mieste, gražios sukakties proga.
Rugpjūčio 6 dieną jam sukanka 89 metai.
Ta proga geros nuotaikos, sveikatos linki

Algirdas Varaškevičius, gyvenantis Jurbarke

Bradforde - rugpjūčio 7 d., 12.30
vai.

Nottinghame - rugpjūčio 7 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Eccles - rugpjūčio 14 d., 12.15 vai.

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

Išeis Popiežiaus knyga

Pagerbtas Stasys Lozoraitis
Liepos 13-ąją Vatikano Bazilikos
rūsyje esančioje lietuvių koplyčioje
buvo aukojamos šv. Mišios minint 30
dieną nuo Lietuvos ambasadoriaus
Italijoje Stasio Lozoraičio mirties. Į
Petro Bazilikos lietuvių koplyčią am
žinos atminties ambasadorių Stasį Lo
zoraitį pagerbti ir už jį pasimelsti susi
rinko ne tik šeimos nariai, artimieji,
Romos lietuviai, bet ir diplomatinio
korpuso atstovai. Koncelebruotoms
šv. Mišioms vadovavo. Tėvų marijonų
kongregacijos generolas Boniecki.
Tartame žodyje šv. Mišių metu pa
grindinis koncelebrantas labai taikliai
apibūdino velionį ambasadorių Stasį
Lozoraitį, pavadindamas jį vilties
žmogum. Didžiąją dalį savo diploma
tinės veiklos Stasys Lozoraitis gyveno
laisvės viltimi, kai kiti tą viltį buvo
praradę, vadovaudamiesi vadinamuo
ju praktišku protu ir politiniais išskai
čiavimais. Velioniui, sakė pamoksli
ninkas, visiškai tinka apaštalo Pau
liaus žodžiai: "Contra spem speravi“vylėsi, net jei ir vilčių nebebuvo likę.
Mišių pabaigoje buvo pagiedota tradi
cinė lietuviška "Viešpaties Angelo“
giesmė.

Šventojo Augustino
ordino sukaktis
To ordino nariai, paprastai vadi
nami augustinionais arba tiesiog
augustinais, šiemet švenčia savo
įsikūrimo 750 metų sukaktį. Šia
proga Romoje vyko augustinų
vienuolijos surengtas tarptautinis
simpoziumas tema: "Šventojo
Augustino dvasingumas ir chariz
ma vakar ir šiandien“.
Šiuo metu ordinui priklauso trys
su puse tūkstančio narių 44 pasau
lio valstybėse. Augustinų dauguma
darbuojasi sielovadoje, vadovauja
parapijoms, dalis gyvena vienuoly
nuose, dėsto aukštosiose mokyklo
se, dirba mokslinį darbą.
Vatikano radijo lietuviškų laidu
redakcijos žinios

