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Juodojo kaspino diena šiemet ir 1987-aisiais
Rugpjūčio 23-ąją Lietuva pami- 

jįjo Juodojo kaspino dieną - 55- 
įsias Molotovo-Ribbentropo pakto 
metines. Pirmąkart tas liūdnas įvykis 
Lietuvoje viešai prisimintas 1987 
metų rugpjūčio 23 dieną, kai Vilniuje 
prie A. Mickevičiaus paminklo nu
augą surengė grupė Lietuvos Helsin
kio komiteto, Lietuvos laisvės lygos 
atstovų. Šiemet ne vienas Lietuvos 
laikraštis grįžo į tas dienas, priminė, 
kaip dėl to minėjimo buvo susinervi- 
ausi sovietinė valdžia. ’’Lietuvos ry- 
bs“ išsamiai aprašė vieno iš akcijos 
prie A. Mickevičiaus paminklo orga
nizatorių V. Bogušio, (dabar - Seimo 
nario) svarstymą Jaunimo teatre, kur 
jis dirbo inžinieriumi. įdomu paste
bi, kad to svarstymo stenogramą, 
gautą iš Lietuvių Informacijos Cent- 
roJAV, dar 1987 m. lapkričio 25 die
ną paskelbė ’’Europos lietuvis“. Jis 
tada buvo leidžiamas Londone, todėl 
galėjo sąžiningai aprašyti tuos įvy
kius.

Tuometinė Lietuvos spauda to 
negalėjo padaryti. Gal skaitytojams 
bus įdomu kai ką prisiminti iš ”EL“ 
1987 metų puslapių.

"Pabaltiečiai nėra 
nugalėti...“

"EL“ jau rugpjūčio 26 d. pirma
jame puslapyje pranešė apie demons
tracijas Vilniuje, Rygoje ir Taline: 
"tūkstančiai pabaltiečių praėjusį sek
madienį, rugpjūčio 23 d. protestavo 
savo kraštų sostinėse, reikalaudami 
laisvės“. ”EL“ rašė, kad demonstraci
jose dalyvavo - Rygoje tarp 5000 ir 
8000, o Vilniuje ir Taline po 2000 
tautiečių. ’’VLIK'o Eltos žinių centre 
Strasburge vietininkas Algis Klimai- 
tis pranešė, kad čia suminėti demon
stracijose dalyvavusių skaičiai yra 
teisingi, kad Maskvos telefonų cent- 
ralė apsunkina bet kokį pasikal
bėjimą su Vilniumi ir kad daugiau ži
nių iš Lietuvos galima tikėtis vėliau”. 
("EL“ rugsėjo 2 d. rašė: ”Po demons
tracijų sovietai mėgino trukdyti tele
fono ryšius su užsieniu. Apie 16-a 
valandų buvo neįmanomą iš Vakarų 
Europos susisiekti su vilniečiais. 
Kaip informuoja pabaltiečiai iš Ro
mos ir Stokholmo, nakties metu neat
sakė net Maskvos telefonai. Telefo
ninis ryšys buvo atstatytas tiktai 
pirmadienį, rugpjūčio 24 d.“). 3 vai. 
BBC radijo tarnyba žiniose pranešė, 
kad Rygoje prie Laisvės paminklo 
susirinkę latviai protestavo prieš 
1939 m. pasirašytą Sovietų Sąjungos 
ir Vokietijos nepuolimo sutartį ir 

reikalavo ją viešai paskelbti. Pagal 
Reuterio korespondento žinią Latvi
joje protestavo 1000, Vilniuje - 500, 
o Taline - vos keli šimtai ’’smalsuo
lių“. Apie Vilniuje susirinkusius de
monstruoti jis paminėjo, kad daugelis 
jų dėvėjo gedulo ženklus ir sutartinai 
reikalavo laisvės. Ši žinia 7 vai. buvo 
pakartota, priskiriant jai ypatingą 
reikšmę, pirmąja žinia.

9 vai. vėl žinia iš Lietuvos, kad vi
si keturi demonstracijų rengėjai Vil
niuje, žmogaus teisių gynėjai Vytau
tas Bogušis, Antanas Terleckas, 
Petras Cidzikas ir Nijolė Sadūnaitė 
yra laisvi ir sveiki.

Jaras Alkis, DBL S-gos pirminin
kas, kalbėdamas apie Lietuvoje vy
kusias demonstracijas BBC televizi
joje paskelbė, kad pasipriešinimas 
prieš Sovietų dominaciją, už tautinį 
savarankiškumą vyksta visą laiką. 
Tai yra tautos gyvybinė kova.

Tuo pačiu metu, kai Vilniuje susi
rinkę lietuviai protestavo, šv. Kazi
miero bažnyčioje Londone iškilmin
gose mišiose Londono lietuviai mal
da jungėsi su broliais Vilniuje ir pra
šė Viešpatį apsaugoti juos ir suteikti 
laisvę tėvynei Lietuvai.

”EL“ rugpjūčio 26 d. ir vėlesnėse 
laidose citavo Britanijos spaudos 
pranešimus iš Baltijos kraštų, pir
mąkart atkreipusios į juos tokį dė
mesį.

’’Šių demonstracijų reikšmę Vil
niuje, Rygoje ir Taline įvertins istori
ja. Tačiau visiems yra įsidėmėtinas 
šis faktas, kad po 43 metų Sovietų 
okupacijos ir teroro Pabaltiečiai nėra 
nugalėti nei pavergti dvasioje. Jų no
ras būti nepriklausomais yra didesnis 
šiandien, o drąsa ir pasiaukojimas be- 
kompromisinis ir vedąs į nepriklau
somybę. Garbė jiems Vilniuje, Rygo
je ir Taline, - rašė ’’Europos lietuvis“ 
1987 m. rugpjūčio 26 d. laidoje.

“KGB akcija prieš 
organizatorius“

1987 m. rugsėjo 2 d. ”EL“ pirma
jam puslapyje apie minėtą įvykį 
Vilniuje randame daugiau žinių. 
Pranešama, kad ’’demonstracijai pra
sidėjus buvo susirinkę apie 500 žmo
nių, bet iki 4 vai. jų skaičius pasiekė 
apie 3000. ’’Pagrindinė kalbėtoja 
buvo Nijolė Sadūnaitė, kuri paneigė 
sovietų spaudos ir televizijos tvirtini
mus, jog demonstraciją, neva, suor
ganizavę užsienio lietuviai (...) Buvo 
sugiedoti ’’Lietuva Brangi“, ’’Marija, 
Marija“ ir Lietuvos himnas (-...). 
Trumpai kalbėjo ir Robertas Grigas, 

prieš keletą metų atsisakęs tarnauti 
sovietinėje armijoje ir už tai perse
kiotas jaunuolis.

Milicija bei KGB elgėsi korektiš
kai ir Vilniuje niekas nebuvo suareš
tuotas“.

Kitoje, rugsėjo 9-osios ”EL“ lai
doje pirmame puslapyje akį patraukia 
antraštė "KGB akcija prieš organiza
torius“. Kadangi tai primiršta, o gal ir 
mažai žinoma Lietuvoje, pateiksime 
tą žinutę beveik visą: ’’Elta specialia 
laida praneša, kad rugpjūčio 28 d. 
vilnietė Nijolė Sadūnaitė, Robertas 
Grigas ir kun. Rokas Puzonas (iš 
Kauklių) buvo suimti ir išvežti į Bal
tarusijos miškus.

27-mečiui Robertui Grigui šešta
dienį, antrą valandą ryto, buvo iškas
ta duobė viename Baltarusijos miške, 
kur jis buvo atvežtas saugumo lengva 
mašina. Ten jam liepta sukalbėti pas
kutinę maldą, nes dabar būsiąs su
šaudytas už demonstracijos organiza
vimą ir anti-sovietinę veiklą. Jo su
ėmimo metu, penktadienį 11 vai. 
naktį, Grigas buvo saugumiečių 
smarkiai sumuštas - jam išmušti keli 
dantys ir sudaužyti akiniai. Po grasi
nimo jį sušaudyti, jį kelias valandas 
automobiliu vežiojo po nepažįstamas 
vietas. Kitą rytą, Šeštadienį, rugpjū
čio 29 d. jam pavyko iš stovinčio 
automobilio pabėgti. Jis susivokė 
esąs netoli Latvijos sienos, Joniškio 
mieste, kur bažnyčioje jis rado pirmą 
prieglobstį. IŠ ten jis galėjo grįžti 
namo, kai pasirodė, kad jo pagrobėjai 
dingo. Šį įvykį lietuvių demokratinė 
opozicija pavadino pažįstamu stalini
niu metodu, panašiu į lenko kunigo 
Popieluškos pagrobimo ir nužudymo 
aplinkybes.

Nijolė Sadūnaitė rugpjūčio 28 d. 
17 vai. taip pat buvo pagrobta ir iš
vežta į Baltarusijos miškus. Jos pa
grobimas įvyko jai lengva mašina va
žiuojant iš Vilniaus į Kauną. Nijolei 
Sadūnaitei buvo liepta persėsti į kitą 
automobilį, kuris buvo be numerio. Ji 
spėjo atpažinti du saugumiečius: 
Semjo’novą (greičiausia slapyvardė) 
ir š. m. balandžio 1 d. jos suėmime 
dalyvavusį eilinį saugumietį. Nijolė 
buvo 30 valandų sulaikyta. Ji buvo 
tardoma sąryšyje su rugpjūčio 23 d. 
demonstracija Vilniuje. Tardymo 
metu jai buvo pasakyta, kad ji turėtų 
būti sušaudyta už demonstracijos 
organizavimą. Pažymėtina, kad tar
dymas vyko ne KGB patalpose, bet 
automobilyje bevažinėjant po Lietu
vą ir Baltarusiją.

Taip pat buvo pagrobtas ir suim-

Rugpjūčio 23-ąją Kaune paminėta Juodojo kaspino diena. Žaliakalny
je atidengta memorialinė lenta pulkininkui Juozui Sarauskui, 1941 metais 
bolševikų sušaudytam Červenėje. Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

tas kun. Rokas Puzonas. Viename 
Baltarusijos miške jis buvo išstumtas 
iš automobilio ir vėliau pėsčiomis 
grįžo namo.

Visi trys yra laisvi, jų sveikatos 
stovis geras...“

“Susirūpinimas dėl 
įvykusios 
demonstracijos“

Taip vadinosi trumpa žinutė, 1987 
m. rugsėjo 16 d. išspausdinta ”EL“ 
puslapyje tradiciniame skyrelyje 
’’Lietuvoje“ (beje, skyrelio pavadini
mas tada, kaip ir anksčiau - iki Nepri
klausomybės atkūrimo, buvo ’’sura
kintas“ nelaisvės grandine...). Jose 
pranešama: ’’Visa Vilniaus komu
nistinė spauda plačiai išgarsino sek
madienį, rugpjūčio 23 d. Vilniuje 
prie Adomo Mickevičiaus paminklo 
įvykusią lietuvių demonstraciją. 
Keliose įmonėse valdžia surengė pro
testo mitingus, kad panašios demon
stracijos daugiau nepasikartotų. 
Laikraščiuose buvo piktai aprašyta 
pati demonstracija ir įdėtos dvi nuot
raukos. Vienoje: prie paminklo stovi 
grupė demonstracijos dalyvių, antro
je - kalba Nijolė Sadūnaitė“.

Rugsėjo 30 d. ”EL“ plačiau apra
šė ir kritiškai įvertino sovietinės val
džios organizuotus ’’protestus“ dėl 
rugpjūčio 23-osios paminėjimo.

Spalio 7 d. ”EL“ 1-ajame pusla
pyje išspausdino Vilniuje rugpjūčio 
23-ąją vykusios demonstracijos nuo
trauką, atsiųsta redakcijai iš Vokieti
jos. Neįvardintas siuntėjas rašė: ’’Bu
vo labai gražu ir dalyvavo daug žmo
nių. Mūsų spaudoje rašomas skaičius 
apie 30 aktyvistų neatitinka tikrovės 
(...) Labai įspūdingas buvo atviras 

balsavimas už laisvą Lietuvą. Dau
guma dalyvių pakėlė rankas už. Prieš 
nei vienas nekėlė. Buvo paskelbta, 
kad sekantis suėjimas bus Vasario 
16. Pažiūrėsim kas išeis. Antras kar
tas turėtų būti dar geriau pavykęs. 
Jeigu organizatoriai būtų dar aštriau 
pasisakę prieš rusinimo politiką, ma
nau, kad pasiekimas būtų dar dides
nis buvęs. Pagyvensim, pamatysim“.

1988-siais rugpjūčio 23-ąją įvyko 
įvyko jau daugiatūkstantinis mitin
gas. 1989-siais Baltijos kelyje stovė
jo daugiau kaip pusantro milijono 
žmonių. Netrukus po to Sąjūdis atve
dė Lietuvą į Nepriklausomybę...

******
Šiemet Juodojo kaspino dienos 

proga sostinės Kalnų parke Lietuvos 
opozicinių partijų organizacijų kvie
timu įvyko mitingas. ’’Lietuvos ryto“ 
duomenimis, į jį susirinko per 4000 
daugiausia pagyvenusio amžiaus vil
niečių. Minėjimą pradėjo Vilniaus 
miesto tarybos pirmininkas V. Šapa
las. Tėvynės sąjungos pirmininko V. 
Landsbergio, Lietuvos Sąjūdžio 
pirmininko R. Batūros, Piliečių char
tijos veikėjo V. Kubiliaus, miesto va
dovų, tautinių mažumų atstovų, 
dvasininkų kalbos persipynė su K. 
Genio skaitytomis eilėmis, politinių 
kalinių ir tremtinių chorų giesmėmis 
bei tautiškomis dainomis, Savanoriš
kos krašto apsaugos tarnybos pučia
mųjų orkestro melodijomis bei an
samblio ’’Kadagys“ pasirodymu. Po 
iškilmingosios dalies, kurią vedė 
aktore Regina Paliukaitytė, minėjimo 
dalyviai persikėlė ant Stalo kalno, ten 
vyko vakaronė prie laužo.

ELI

Lietuvos kariai išvyko į Chorvatiją

Danįjos karo atašė pulkininkas Michael Hesselhot Clemmensen ir kiti 
tos šalies karininkai bendrauja su Lietuvos atstovais bendrų Lietuvos- 
Danįjos karių mokymo metu Ruklos karinio paruošimo centre.

Gedimino Svitojaus (ELAT) nuotr.

Atlikti pusės metų taikos palaiky
mo tarnybą iš Danijos į Chorvatiją 
rugpjūčio 24 dieną išsiųstas šeštasis 
šios šalies Jungtinių Tautų (JT) ba
talionas, kurio sudėtyje yra ir Lietu
vos karių, sakoma Eltai perduotame 
Danijos gynybos ministerijos prane
šime.

Iš 855 bataliono narių 32 yra lie
tuviai. Pranešime nurodoma, kad 
"buvusiems priešams dabar reikės 
drauge spręsti konkrečius uždavi
nius“, o Lietuva, daugiau negu 40 
metų buvusi okupuota, pradeda ben
dradarbiauti su Vakarais, mezga tarp
tautinius ryšius, plėtoja švietimo sis
temą, kad ’’galėtų veikti kaip taikos 
saugojimo garantas pasaulyje ir 
Europoje“.

. Karių mokymosi procesas vyko 
trimis etapais. Pirmasis buvo sureng
tas Lietuvoje. Netoli Ruklos Born- 
holmo gynybos padalinys surengė 

dviejų savaičių pratybas lietuvių ka
riams. Antrojo etapo metu misijai dvi 
savaites rengtasi Slagelsėje. Trečiasis 
pradedamas Chorvatijoje.

Atvykę į šią buvusią Jugoslavijos 
dalį, Danijos ir Lietuvos kariai užims 
pozicijas stebėjimų postuose, įrengs 
mobilius kontrolės postus, stebės ug
nies nutraukimo zoną.

Kaip teigiama pranešime, labiau
siai Danijos vyriausybė palaiko sieki
mą priartinti naująsias Rytų ir Vidu
rio Europos valstybes prie kitų Euro
pos šalių, o vyriausybei rūpi, kad trys 
Baltijos šalys - Estija, Latvija ir Lie
tuva - integracijos procese nebūtų už
mirštos. Baltijos šalims bendradar
biaujant su kitomis Europos valsty
bėmis labai svarbu yra sukurti tau
tines gynybos sistemas bei prisijungti 
prie naujų tarptautinių užduočių 
sprendimo, nurodo Danijos gynybos 
ministerija.

Jau metai, kai Lietuvą 
paliko Rusijos 

kariuomenė
Pernai rugpjūčio 31 d. 23 vai. 45 

min. ešelonas su paskutiniais Rusijos 
kariuomenės karinio dalinio karei
viais ir technika paliko Lietuvą. Pasi
rašant spaudai šį ”EL“ numerį ne
girdėti, jog tą istorinį įvykį labai ruoš- 
tumėmes prisiminti - gal referendu
mas taip susukęs visų galvas, gal 
aiškiau esame suvokę, kad Rusija ne
atsisakė ketinimų išlaikyti mus savo 
priklausomybės erdvėje... Rugpjūčio 
31-ąją Rusijos kariuomenė turėtų 
būti išvesta iš Latvijos ir Estijos. Tai 
bus didelė visų nepriklausomybę at
gavusių Baltijos šalių šventė. Estijos 
premjero M. Laaro teigimu, rugsėjo 
1-ąją devintą valandą skambės baž
nyčių varpai visose trijose Baltijos 
valstybėse. Tos pačios dienos vakare 
įvyks minėjimai žuvusiems sovietų 
okupacijos metais atminti.
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Keliais sakiniais
O Lietuvos atstovu apdovanojimas 
Sankt Peterburge. Ten įvyko garsios 
Rusijos balerinos Majos Pliseckajos 
kūrybinio darbo 50-mečiui skirtas 
konkursas. Jame dalyvavo 35 šokėjai 
iš JAV, Prancūzijos, Vokietijos, Ispa
nijos, Italijos, Argentinos ir kitų ša
lių, taip pat ir Lietuvos. Mūsų krašto 
atstovė Eglė Špokaitė (jos partneris 
buvo Edvardas Smalakys) laimėjo 
bronzos medalį ir 4000 JAV dolerių 
premiją, pranešė ’’Lietuvos rytas". 
Porą parengęs Jonas Katakinas įver
tintas specialiu Rusijos žurnalo 
’’Balet“ prizu. Jurijui Smoriginui, 
kurio dvi kompozicijos antrame ture 
šoko lietuviai, paskirtas Sankt Peter
burgo konservatorijos choreografijos 
katedros prizas už choreografinės 
formos originalumą.
□ Belgijos garbės konsulas - Vil
niuje. Skiriamuosius raštus LR už
sienio reikalų ministrui įteikė Bel
gijos karalystės garbės konsulas 
Lietuvos Respublikai Jean Dro- 
pinski. Belgijos garbės konsulatas 
įsikurs Lietuvos transporto minis
terijos patalpose. Numatoma, kad 
konsulatas atsidarys bei vizos bus 
pradėtos išduoti rugsėjo viduryje, 
pranešė URM informacijos ir spau
dos skyrius.
□ Susirgimų difterija daugėja. Lie
tuvoje užfiksuotas dvyliktasis susir
gimas difterija šiais metais, pranešė 
ELTA. Ligonė - keturiasdešimtmetė 
vilnietė šiuo metu gydoma ligoni
nėje. Iš dvylikos užregistruotų ser
gančiųjų 7 mirė, o 4 jau pasveikę. 
Kaip pasakė Imunoprofilaktikoš 
centro gydytoja Rasa Telyčėnienė, 
grėsmė užsikrėsti difterija yra di
delė, nes ši ligai išplito kaimyninėse 
valstybėse - Karaliaučiaus krašte, 
Baltarusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, o 
pavienių susirgimų esama ir Lenki
joje.

’’Talka Tėviškei“
- tai Lietuvos Respublikos pi

liečių judėjimas, įregistruotas teisin
gumo ministro įsakymu 1992 m. 
rugpjūčio 17 d. Kaip skelbiama įsta
tuose, šios visuomeninės organizaci
jos tikslas - vienyti tėviškėnus nepri
klausomai nuo jų tautybės, profesi
jos, įsitikinimų ar politinių pažiūrų 
ir gyvenamos vietos atkurti tėviškę, 
gimtą kaimą, atsižvelgiant į vietos 
sąlygas, tradicijas ir ateities reika
lavimus.

Rugsėjo 22 dieną Vilniuje, Gedi
mino pr. 19 , 15 vai. kviečiama judė
jimo "Talka Tėviškei“ konferencija. 
”EL“ šią savaitę gavo laišką, kuriame 
rašoma: ”Mielas(a) tėvynaini(e), 
kviečiame Jus tapti kraštiečių (tėviš
kėnų) judėjimo "Talka Tėviškei“ na
riu arba rėmėju ir tėviškėnų atstovu 
ten, kur dabar gyvenate... Pasitelkite 
geranoriškus vietinius gyventojus ir 
išeivius, įsteikite tėviškėnų seimelius 
(bendrijas, bičiulių klubus) ir vieni ki
tiems padėdami ruoškime ir įgyven
dinkime tarpusavio "Paramos gimti
nei“ programą, kurioje būtų atsižvel
gta į Jūsų interesus ir patirtį. Siekdami 
šių tikslų mes pradėjome pasaulio 
lietuvių neakivaizdinę konferenciją, 
dalyvaujant įvairių pasaulio kraštų 
lietuvių bendruomenių atstovams š. 
m. liepos 1-4 d. Anykščiuose“.

Redakcija taip pat gavo šio judė
jimo kūrybinės grupės paruoštą "Už
sienio ir Lietuvos tėvynainių nuomo
nių anketą“. Jinai gana didelė, kas ją 
norėtų gauti, siūlytume kreiptis į ju
dėjimo centrinę būstinę: Talka tėviš
kei (Kultūros fondas), A. Jakšto 9, 
2600 Vilnius.

Pateikiame anketos antrojo sky
riaus "Kur galime bendradarbiauti 
Lietuvoje?“ klausimus, kurie daugiau 
skirti užsienyje gyvenantiems tau
tiečiams.

1. Ar galėtumėte priimti savo šei
mose 1-2 mėn. jaunuolius iš Lietuvos, 
norinčius pagilinti kalbos žinias?

2. Ar galėtumėte surasti pagei
daujančius organizuoti jaunimo 
studijas Vakarų šalių universitetuose 
mainais į studijas Lietuvoje?

□ Pirmoji aviacijos šventė Vilniuje. 
Ji įvyko tarptautiniame Vilniaus 
aerouoste, skirta generolo Antano 
Gustaičio lėktuvų ANBO-4 skry
džio aplink Europą 60-mečiui, tarp
tautinės civilinės aviacijos (ICAO) 
50-mečiui, Lietuvos karo aviacijos 
75-osioms metinėms. Šventės metu 
nusipelniusiems aviacijai žmonėms 
įteikti valstybiniai apdovanojimai, 
veikė aviacijos technikos paroda, 
pageidaujantieji buvo skraidinami 
lėktuvais ir oro balionais. Šventės 
dalyviai stebėjo parašiutinę akroba
tiką. Programa baigėsi šventiniu fe
jerverku.

Aukštojo pilotažo figūromis žiūro
vus sužavėjęs Jurgis Kairys.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 
nuotr.

□ Seimo vadovas priėmė Europar
lamento narį. Rugsėjo mėnesį Euro
pos parlamentas sudarys specialią 
delegaciją ryšiams su Baltijos vals
tybėmis. Jos tikslas bus padėti Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai greičiau in
tegruotis į Vakarų politines, ekono
mines bei karines struktūras. Apie 
tai pokalbyje su Seimo pirmininku 
Č. Juršėnu pranešė Europos Parla
mento narys Hansas Gerdas Poette- 
ringas, pranešė ELTA.

3. Kokių sričių specialistus - už
sienio lietuvius žinote, kurie sutiktų 
atvykti į Lietuvą dirbti mokymo, mok
slo įstaigose, ministerijose, bankuo
se, policijoje, Seimo tarnybose, teis
muose, prokuratūroje, advokatūroje, 
muitinėse, sveikatos apsaugoje ir 
kitur?

4. Kokiu būdu Jūs galėtumėte pa
dėti atrinkti būsimą deputatą į savi
valdybes ar Seimą nuo tėviškės kraš
to ar nuo lietuvių bendruomenės už
sienyje?

5. Ar Jūs, ar kuris iš Jūsų pažįsta
mų tėvynainių galėtų konsultuoti, bū
ti ekspertu krašto apsaugoje, muiti
nių darbe, žinybose kovai su orga
nizuotu nusikalstamumu, savivaldy
bėse, tėviškėnų nevyriausybinių or
ganizacijų veikloje, teisėsaugoje, 
mokesčių inspekcijoje, teismuose, 
švietimo sistemoje, ministrų ir minis
terijų darbo organizavime?

6. Kokią kultūrinę, teisinę, ekono
minę ar kitokią paramą galėtumėte 
suteikti kaimynams, giminėms kaime, 
savivaldybei, bažnyčiai, savanoriškai 
krašto apsaugos tarnybai, univer
sitetams, kūrybinei "Paramos Gim
tinei“ grupei, vidurinei mokyklai, 
policijai, jaunimo organizacijoms.

7. Kokiai Lietuvos produkcijai 
realizuoti Jūs galėtumėte surasti 
rinką užsienio šalyse?

8. Ar galėtumėte padėti surasti 
(atlikti) videoįrašus (skaidres) apie 
kitų kraštų gerą patirtį, reikalingą 
Jūsų tėviškei (ūkininkavimo, verslų, 
medicinos, švietimo teisėsaugos, eko
logijos ir kitose srityse), o taip pat 
televizijos laidoms? —

9. Kokią kitų tautų išmintį, versli
ninkystės ir rinkos patirtį Jūs galė
tumėte aprašyti būsimai knygų seri
jos "Pasaulio lietuviai - tėviškei" 
1995-1996 metų laidai?

10. Kokius investicinius projektus 
galite padėti įgyvendinti Lietuvoje 
arba surasti partnerius užsienyje?

Anketoje taip pat pageidaujama 
pateikti pasiūlymų, pastabų dėl 
judėjimo "Talka Tėviškei“ veiklos 
tobulinimo.

SWTYHEOS MEKOS
Stasio Lozoraičio 

palaikai sugrjS j Lietuva
Apie tai 08 20 pranešė "Lietuvos 
aidas“. Laikraštyje išspausdintas 
Danielos Lozoraitienės laiškas.

"Esu tiesiog suakmenėjusi iš 
skausmo. Aš numiriau tuo pat metu, 
kai numirė Stasys, nes aš su juo ir 
jam gyvenau 33 metus, todėl mano 
siela, mano širdis išėjo kartu su juo. 
Koks mano likimas, nežinau, tačiau 
tikiuosi išeiti netrukus ir aš. Tačiau 
viskas visada yra Dievo rankose. Aš 
tikiuosi, kad Viešpats išklausys ma
no maldas. Nežinau, kodėl Jis norė
jo atsiųsti mums tokį išbandymą, 
kodėl Jis panoro išskirti du tokius, 
kaip mes, mylinčius žmones, kodėl 
Jis norėjo atimti iš Lietuvos gražiau
sią ir didžiausią viltį? O šiandien 
atrodo, kad blogis triumfuoja...

Stasys buvo tikrai geras ir teisin
gas žmogus, ir dabar, Viešpaties 
šviesoje, galbūt jis galės geriau 
padėti savo Tėvynei, geriau, nei jis 
tai būtų daręs šiame pasaulyje.

Stasys ilsisi lietuvių vienuolių 
kapinėse Putname, kur yra palaidota 
jo teta Gražina Rannit (Matulaitytė). 
Tai labai graži vieta, labai rami, tarsi 
Lietuvos kampelis.

Tačiau aš jau apsisprendžiau ir 
nutariau perkelti jo palaikus į Lie
tuvą. Tai padarysiu tada, kai Lietu
va tikrai taps tokia, kokią jis norėjo 
matyti, tokia, dėl kurios jis gyveno, 
dirbo, kovojo ir dėl kurios mirė. Ti
kiuosi, kad ta diena greit ateis, ti
kiuosi pastatyti šeimos paminklą, 
kurį norėjome matyti Kauno kapi
nėse, tikiuosi ten perkelti jo tėvus, 
tikiuosi, kad ten galėsiu ilsėtis ir 
aš...

Atsiprašau jūsų visų už šitą 
skausmo protrūkį. Neturėčiau su 
jumis taip kalbėti, su jumis, kurie iš
gyveno tiek tragedijų savo gyveni
me, tačiau žinau, kad šis skausmas 
yra truputį ir jūsų skausmas.

Pasakykite visiems, kurie jį my
lėjo ir juo sekė, kad ir toliau darytų 
viską teisingai kaip anksčiau, ir 
geriau negu anksčiau, kad nenustotų 
vilties ir tęstų kovą. Nes tik taip 
Stasys Lozoraitis - Vilties Prezi
dentas - bus gyvas. Einam pirmyn!..

Jus mylinti - Daniela“

M. Burokevičius sako...
"Respublika“ 08 24 paskelbė Virgini
jaus Gaivenio interviu su buvusiu 
LKP CK (SSKP) pirmuoju sekreto
riumi Mykolu Burokevičiumi, kuris 
šiuo metu sėdi Lukiškių tardymo izo
liatoriuje.

Prisimindamas 1991-ųjų sausio 
įvykius Lietuvoje, M. Burokevičius, 
be viso kito, pareiškė: "Ne kas kitas, 
o A. Brazauskas tomis dienomis 
prieš sausio įvykius turėjo specialiu 
lėktuvu iškristi į Maskvą. Ten turėjo 
įvykti jo ir M. Gorbačiovo susitiki
mas. Jis buvo sutikęs tai padaryti. 
Tačiau ne dėl jo valios vėliau persi
galvota ir iškviestas į Maskvą V. 
Sakalauskas.

- Ar jūs galite kuo nors įrodyti 
pastarąjį savo teiginį?

- Tai aš sakiau tandytojui. Kai ką 
paskelbsiu per teismo procesą. Kai 
ką, jei liksiu gyvas, parašysiu savo 
knygoje apie tuos lemtinguosius 
Lietuvai įvykius nuo 1988 metų“.

Prezidento atstovas spaudai N. 
Maliukevičius tą pačią dieną išplati
no pareiškimą spaudai, kuriame įga
liotas Respublikos Prezidento pa
reiškė: ”A. Brazauskas prieš tragiš
kus 1991 m. sausio įvykius jokio 
pakvietimo atvykti į Maskvą pasi
kalbėti su M. Gorbačiovu nebuvo 
gavęs ir jokios informacijos apie 
tokį susitikimą, net jeigu toks ir bu
vo planuojamas Sovietų Sąjungos 
vadovybės, neturėjo ir neturi ligi 
šiol. Savo iniciatyva vykti į Maskvą 
A. Brazauskas taip pat neketino. Vi
sa ši M. Burokevičiaus pateikta in
formacija yra, švelniai tariant, iš
laužta iš piršto“.

Karininkai nepatenkinti

"Lietuvos ryte“ 08 19 Valdo Sutkaus 
staipsnyje "Karininkai abejoja, ar ka
riuomenė išliks iki pavasario“ rašoma 
apie Prezidento ir premjero susitikimą 
su šalies kariuomenės rūšių, karinių 
struktūrų vadais, karininkais.

Daugiau kaip 40 minučių kalbėjęs 
šalies Prezidentas ir karinių pajėgų 
vyriausiasis vadas A. Bazauskas ak
centavo, jog dar daug reikia padaryti, 
kad kariuomenė būtų gerbiama, ir iš
vardijo pagrindines problemas. Viena 
jų ta, kad per ketverius metus dar ne
sutvarkyta krašto apsaugos struktūrų 
teisinė bazė, (statymų projektai šiuo 
metu ruošiami, derinami su atitinka
mais NATO šalių pavyzdžiais. Kita 
skaudi tema - socialinės kariškių ga
rantijos ir nepakankamas karinių 
struktūrų finansavimas. Pasak Prezi
dento, tai susiję su tuo, kad šalies 
biudžetas šiemet vykdomas sunkiai.

A. Brazauskas pasmerkė kai kurių 
kariškių polinkį politikuoti. Pasak jo, 
politinė dvasia Lietuvos kariuome
nėje vis dar prasiveržia. Tokioje de
mokratiškoje šalyje, kaip JAV, poli
tikuoti bandantys karininkai, net ge
nerolai, nedelsiant atleidžiami iš pa
reigų, Lietuvoje batalionų vadai rašo 
pareiškimus šalies Prezidentui.

Kalbėdamas apie Valstybės sie
nos apsaugos tarnybos perdavimą iš 
Krašto apsaugos ministerijos Vidaus 
reikalų ministerijai, A. Brazauskas 
sakė, kad tokiu būdu pratęsta vals
tybės tradicija, nes prieškario Lietu
voje sieną saugojo taip pat pasienio 
policija. Sienos apsauga - kontrolės 
pobūdžio funkcija, policija, O ne ka
riuomenė sieną saugo ir Vakarų 
Europos šalyse.

Pasak premjero A. Šleževičiaus, 
vienintelis būdas padidinti kariuome
nės finansavimą yra bendrųjų biu
džeto pajamų didinimas. Taip pat bū
tina parengti ilgalaikę kariuomenės 
apginklavimo ir aprūpinimo progra
mą. Lėšų skyrimo prioritetus turi nu
matyti Krašto apsaugos ministerija.

Nepageidavę, kad jų pavardės bū
tų viešai skelbiamos, aukšti ’’Gele
žinio vilko“ brigados Kauno bata
liono ir SKAT Kauno rinktinės kari
ninkai po susitikimo ’’Lietuvos ryto“ 
korespondentui sakė, kad kokių nors 
konkrečių poslinkių po šio renginio 
tikėtis sunku. Jų nuomone, susitiki
mas buvo panašus į politinį šou, 
skirtą tik politikų populiarumui tarp 
kariškių didinti, nes konkrečių atsa
kymų į pateiktus klausimus nesu
laukta.

Daktaras K. Bobelis 
įsikurs Marijampolėje?

Taip pavadintas Liucijos Burbienės 
rašinys paskelbtas 08 20 "Lietuvos 
ryte“.

Primenama, kad dar savo rinkimų 
kampanijos dienomis iš JAV atvykęs 
daktaras Kazys Bobelis ne kartą 
buvo viešai pareiškęs, kad tapęs Sei
mo nariu norėtų pasistatyti Marijam
polėje namą ir įkurti savo - marijam
poliečių atstovo aukščiausiose šalies 
valdžios struktūrose - biurą. Prašyme 
miesto savivaldybei K. Bobelis nuro
do, kad jis norėtų ir gyventi Marijam
polėje. To miesto mero pavaduotojas 
V. Vasiliauskas ’’Lietuvos rytui“ pa
pasakojo, kad K. Bobeliui buvo pa
siūlytas 7 arų sklypas P. Vaičaičio 
gatvėje. Dabar jame yra smarkiai 
gaisro nuniokoto seno namo lieka
nos. Seimo nariui pasiūlytas sklypas 
tiko. Tačiau jau treti metai niekaip 
nepavyko deramai įforminti jo skyri
mo. Pirmiausia, pasak mero pava
duotojo, Kultūros paveldo inspekcija 
pareiškė, kad apdegęs namas yra 
saugomas objektas, todėl jį nugriauti 
nevalia.

Buvo užsakyta ekspertizė. Spe
cialistai pateikė išvadas: pastatas 
nevertingas, leidžiama nugriauti. 
Tuomet miesto mero potvarkio dėl 
žemės skyrimo K. Bobeliui tei

sėtumą nusprendė svarstyti miesto 
tarybos deputatai. Ir tik praėjusį 
ketvirtadienį miesto teisėsaugos 
komisijos deputatai beveik be 
didesnių diskusijų nusprendė, kad 
sklypas Seimo nariui skirtas tei
sėtai. V. Vasiliauskas sakė, kad že
mės sklypas K. Bobeliui Marijam
polės mieste skirtas išsinuomoti. Jis 
turės įmokėti 12 000 litų vienkar
tinį mokestį už inžinerines komu
nikacijas miesto infrastruktūros 
fondui. Vėliau kasmet mokės nuo
mos mokestį.

Pasiruošimas gyvenimui...
"Apie 200 jaunų vaikinų, kuriems dar 
nėra aštuoniolikos metų, savo die
nas leidžia už grotų“, rašoma "Res
publikoje“ 08 22 Audrio Kutrevičiaus 
straipsnyje "Nepilnamečių kolonijoje 
nėra tuščių vietų“.

Straipsnyje daug vietos skiriama 
vienam kaliniui Alvydui. Jis nuteis
tas 8 metams už tai, kad kartu su bi
čiuliu nužudė savo draugo tėvą. Kol 
Alvydui sukaks aštuoniolika, pra
bėgs dar dvi savaitės. Jis labai lau
kia tos dienos, kai galės išvažiuoti į 
Pravieniškių koloniją (suaugusiems 
- aut.). Ten nori nuvažiuoti ne dėl 
to, kad bloga tvarka Kauno nepilna
mečių kolonijoje, kur jis pateko iš 
pradžių. Alvydas nori pabūti "tikro
je“ zonoje: su nerašytais įstatymais 
ir tradicijomis. "Viršininkai man sa
kė, jog jie daug kariavo, kad tokią 
zoną padarytų, tačiau mūsų nuomo
nės absoliučiai nesutapo“, - sako 
žodžio kišenėje neieškantis Alvy
das. Jis susisiekė su savo pažįsta
mais Pravieniškėse, sako, kad jam 
suaugusiųjų kolonijoje bus daugiau 
laisvės, daugiau visko turės, jau vis
ką sužinojęs, kiek kas kainuoja. Pra
vieniškėse bus galima ir grindų 
neplauti, kitas už tave padarys, o čia 
tai privalo daryti visi. "Aš namie 
niekada grindų neploviau, kodėl čia 
turiu tai daryti“, - pasipiktinęs aiški
na Alvydas. Paprastai jis niekada 
nevalgo kolonijos maisto. Kiekvie
ną savaitgalį pas jį atvažiuoja tėvai, 
atveža maisto, kolonijos parduotu
vėje kiekvieną savaitę perkasi pieno 
mišinių, skirtų kūdikiams: juos var
tojant geriau auga raumenys. Kame
roje su kitu nuteistuoju, kuriam irgi 
nepatinka būti nepilnamečių koloni
joje drauge su kitais, sportuoja. Va
kare prižiūrėtojai juos išveda pakil
noti štangos.

Straipsnio autorius pastebi, kad 
Alvydas kolonijoje, anot jo paties, 
daug ką suprato, kai išeis į laisvę, 
viską darys apgalvotai, stengsis dau
giau niekada neįkliūti...

Keliai j Vakarus...
’’Diena“ 08 20 išspausdino kriminalinį 
Sigito Biėdos straipsnį "Merginų ver
buotojai veikia“.

Praėjusią savaitę į Šiaulių rajono 
policijos komisariatą kreipėsi 20 
metų mergina ir pasakė, kad yra 
verbuojama išvažiuoti dirbti neaiškų 
darbą į Vokietiją, kad verbuotojai 
jai visaip grasina. Merginos pasas 
jau atsidūręs verbuotojų rankose, ji 
nufotografuota, jai duota pasirašyti 
ant neaiškių tuščių dokumentų. Te
lefonu buvo reikalaujama, kad rug
pjūčio 12 dieną, 14 valandą, ji at
vyktų į Šiaulių autobusų stotį, sėstų 
į jos laukiančią mašiną ir važiuotų į 
Vilnių, o iš ten į Vokietiją. Toje ma
šinoje policija ir sulaikė Šiaulių ra
jono Kuršėnų apylinkės Milvydų 
kaimo vieną gyventoją.

Pasak vyriausiojo tardytojo R. 
Kundroto, yra pagrindo manyti, 
kad tai ne vienintelė mergina, kuri 
buvo verbuojama išvykti į užsienį. 
Mat pas vieną įtariamąjį buvo ras
tas kitos merginos pasas. Paaiškėjo, 
jog tos merginos motina nežino, 
kur yra duktė, jos nėra namuose jau 
nuo vasaros pradžios. Galima spėti, 
kad sulaikytasis tėra tik eilinis vyk
dytojas, o verbavimo tinklas daug 
platesnis, jo gijos veda į Vilnių. Ar 
pasiseks kriminalistams jį išpai
nioti?

V. Dimas
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Žemėj Valijos Jurbarko ąžuolai žaliavo
Kaip jau rašė "Europos lietuvis“, 

Jurbarko choras "Versmė“ buvo gas
trolėse Valijoje. Ten parodė daug 
koncertų ir patyrė nepaprastos bei 
nesvajotos sėkmės. Choras sukurtas 
1990 metais, po Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, nes tik tuomet tie 
žmonės galėjo susiburti į veikios 
vienetą. Choristai - tai Lietuvos poli
tiniai kaliniai ir tremtiniai, ištvėrę 
msų bei sovietų priespaudą. Todėl 
dalį ’’Versmės“ repertuaro sudaro 
dainos, gimusios Sibiro vergijoj. Nei 
tremtyje iškentėti fiziniai sunkumai, 
nei KGB, nei kitų nežmogiškas elgi
masis ir panieka neužgniaužė meilės 
savajam kraštui bei vilties kibirkštė
lės sugrįžti į gimtuosius namus. Dai
na palaikė tą viltį ir tremtinių dvasią. 
Nelengva buvo jiems sugrįžus Lie
tuvon. Jie rado savo sodybas nušluo
tas nuo žemės paviršiaus arba už
grobtas kolūkių, kurių pirmininkai 
neleisdavo buvusiems šeimininkams 
net įsidarbinti.

Lietuvoje "dainuojančios revoliu
cijos“ metu, kai susirinkdavo šimta
tūkstantinės minios, viena daina ypač 
buvo pamėgta: "Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos“. Dabar ši daina nau
ją ir nemažesni įspūdį padarė valams, 
kai jurbarkiečių "ąžuolai žaliavo“ 
Valijoj.

Mintis pakviesti "Versmę“ Vali- 
jon gimė 1993 m. vasario mėnesį. 
Tuo metu Valijos Universiteto dele
gacija lankė Lietuvos aukštąsias mo
kyklas, kad joms padėtų akademinia
me darbe. Be to, delegacija tikėjosi 
išplėtoti bendravimą kultūrinėje ir 
kitose srityse. Jurbarko rajono valdy
bai buvo įteiktas laiškas iš Vale of 
Glamorgan mero su pasiūlymu susi- 
broliuoti. Jurbarkiečiai tai mielai 
priėmė ir atsidėkodami pakvietė pasi
klausyti "Versmės“ choro. Mus pa
traukė ne tiek profesionalumas ar jo 
stoka, bet betarpiškas, nemeluotas 
dainų perdavimas - buvome sužavėti. 
Stebėjomės, kad Lietuvos Seimo na
rė p. L. Andrikienė suruošė mums, 
tokiai mažai delegacijai, tokį kon
certą darbo dieną ir darbo metu. 
Atspėjau jos sumanymą, pritariau jai, 
bet laukiau, kol kolegos pirmieji pra
sitars. Laukti ilgai neteko... Sudarėm 
"Versmės“ iškvietimo komitetą iš 
prof. D. Hayes, dr. A. Kemp, A, 
Packer ir šių eilučių autoriaus.

Šešias Lietuvos programas 
parems UNESCO

Patvirtintos šešios Lietuvos pro
gramos, kurias artimiausius dvejus 
metus finansuos UNESCO, rašo 
’’Lietuvos rytas“. Nuolatinė Lietuvos 
atstovė prie UNESCO Ugnė Kar
velis savo laiške praneša, kad bendra 
finansavimo suma sudarys 102 tūks
tančius JAV dolerių. Už šiuos pini
gus gegužės mėnesį bus surengta 
konferencija "Neprievarta ir toleran
cija kintančioje Rytų Europoje“ (15 
tūkst.), įvyks informacinis seminaras 
naujai paskirtiems Rytų Europos 
nacionalinių UNESČO komisijų 
darbuotojams (15 tūkst.), publikuo
jama "Lietuvos baroko istoriografi
ja“ - XVII a. istorinių tekstų rinkinys 
(6 tūkst.), iš dalies padengtos išlai
dos Visuotinės istorijos 2 ir 3 to
mams bendrojo lavinimo mokyk
loms (16 tūkst.). Po 25 tūkst. bus 
skirti Lietuvos folkloro ir dialektų 
garso ir vaizdo įrašų saugojimui, įra
šymui bei publikavimui ir AIDS pro
filaktikai bei moterų seksualinei 
sveikatai - sociologiniams tyrimams, 
aparatūrai bei konferencijai.

Gruodžio mėnesį Lietuvos nacio
nalinė UNESCO komisija išsiuntė į 
Paryžių 25 Lietuvos programas, 
prašančias šios autoritetingos organi
zacijos finansavimo, iš kurių užre
gistruota buvo 17. UNESCO sąlyga - 
po dviejų metų reikia pateikti organi
zacijos būstinei smulkią finansinę 
ataskaitą su čekių kopijomis ir savo 
įvykdytos programos įvertinimą.

Neatsiradus finansinės paramos 
nei iš tarptautinių, nei iš vyriausybi
nių institucijų, sutarėm su p. L. And
rikiene, kad lietuvių verslininkų pa
dedama jinai pasirūpins kelionės or
ganizavimu ir finansavimu iki Brita
nijos krantų, o komitetas imsis atsa
komybės Britanijoje. Kad "Versmės" 
vizitas būtų sėkmingas, komitetas 
įtraukė į paruošą šeimininkų chorus, 
rado, kas suteiks nakvynę, užsitikrino 
kitų rėmėjų, profesionalų ir aukštų 
savivaldybių pareigūnų paramą. Iš 
viso per 1000 žmonių dalyvavo toje 
veikloje. Dėkojame kiekvienam pri
sidėjusiam prie nepaprastai sėkmingų 
"Versmės“ gastrolių. Kiekvienam at
vykusiam pasiklausyti koncerto - 
ačiū už atėjimą.

Chorą lydėjo Seimo narys, Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių są
jungos prezidentas p. B. Gajauskas, 
taip pat Jurbarko valdytojo pirminin
ko pavaduotojas p. R. Plevokas. Abu 
šauniai atliko savo pareigas, platino 
literatūrą, Cardiff mieste net išstatė 
paveikslų parodėlę apie Lietuvos par
tizanų pasipriešinimą okupantams. 
Sveikatos reikalais rūpinosi daktarės 
Vida Navickienė ir Remigija Petraus
kienė.

"Versmė“ savo kelionę autobusu 
pradėjo birželio 27 dieną. Pirmas ap
sistojimas - Vokietijoje Lubeck pas 
šeimininkus Choir der Singerleiter. 
Kitą dieną - pirmasis koncertas Lu
beck Marien Kirche. Čia jurbarkie
čiai patyrė dosnių šeimininkų vaišin
gumą, kurio užteko net iki Valijos.

Išvykoje surengti 7 bendri koncer
tai su vietiniais chorais, iš jų 6 - Vali
joje. Pirmasis koncertas su Stanwell 
mokyklos ir vyrų chorais įvyko lie
pos 1-ąją Stanwell mokykloje, Pe- 
narth. Antrasis su Godre'r Garth mi
šriu choru liepos 2-ąją buvo Taber
nacle Chapel, Cardiff, Valijos sosti
nėje. Liepos 4-ąją dainuota su Eyan 
James School mokiniais, Pontypridd 
mieste. Liepos 5-ąją "Versmė“ kon
certavo Ysgol Rhydypennau mokyk
loje, Aberystwyth, ir vėliau, vakare, 
su Aberystwyth moterų ir vyrų cho
rais dainavo Capel Morfa bažnyčioje. 
Liepos 7 dieną "Versmė“ pasirodė su 
Dolgellau moterų chorais bei kitais 
dainininkais Dolgellau Parish bažny
čioje. Liepos 8 dieną, jau grįžtant na
mo, įvyko paskutinis bendras koncer-

1995-ųjų LIFE festivalis, išreiš
kus apgailestavimą, kad nėra gali
mybių skirti finansavimo, pripa
žintas oficialiu UNESCO pasaulio 
kultūros plėtros dešimtmečio rengi
niu ir gavo teisę naudotis Dešimt
mečio ženklu. Tai pranešama Pa
saulio dešimtmečio koordinatoriaus 
Anderso Artwedsono laiške. Ženk
lo naudojimo sąlyga - nuolat apie 
savo veiklą informuoti sekretoriatą.

Tai pirmas kartas nuo įstojimo į 
UNESCO, kai Lietuvos organizaci
ja gauna teisę naudoti ženklą, 
pažymi "Lietuvos rytas“. Ši naudo
jimosi teisė reiškia, kad renginio 
tikslai sutampa su UNESCO tik
slais siekti taikos ir žmonijos 
klestėjimo per tautų bendradarbia
vimą švietimo, mokslo ir kultūros 
srityse.

Pasaulio kultūros plėtros de
šimtmetį paskelbė Jungtinės Tautos 
1988 metais. Kiekvienais metais 
akcentuojamas dėmesys vis į kitą 
aspektą. Pavyzdžiui, šie metai 
pavadinti bendru kultūros ir vysty
mosi vardu, o 1995-ieji - kultūros ir 
žemės ūkio.

Lietuvos nacionalinio UNESCO 
komiteto programų koordinatorė 
Elena Korkiškaitė "Lietuvos rytui“ 
papasakojo, kad teisę naudotis 
UNESCO vardu ir emblema Lietu
voje jau spalio mėnesį renginiui 
galės suteikti ir komitetas, esantis 
Vilniuje.

Grupė Jurbarko „Versmės" choro dalyvių Valijoje.

tas Aylesham miestelyje su Snow
down Colliery vyrų choru.

Bendri koncertai buvo ypač pui
kūs. Pavyzdžiui, Aberystwyth prieš 
koncertą jautėsi visų Lietuvos cho
ristų aiškus nervinimasis, o dirigentų
- tuo labiau. Juos visus teko raminti, 
kol jie suprato, kad vyks ne konkur
sas, bet koncertas. Bet kaip nuraminti 
choristus ir dirigentę, kada jie išgirdo 
80 vyrų balsus, skambėjusius koncer
tuose skersai ir išilgai pasaulio, kurių 
parsivežti prizai netelpa spintose? Ir 
visgi... perpildyta auditorija renkasi 
užpakalinėj salėj, kad tik išgirstų... Ir 
Lietuvos tremtinių dainos sužavi su
sirinkusius. Pagaliau scenoje sueina 
visi trys chorai: "Versmė“, Aberyst
wyth vyrų ir moterų chorai (akom
panavo p. R. Vaznienė, dirigavo p. 
M. Tautkuvienė). Dviem kalbom pa
sigirsta "Sėkmingos kelionės“ (Verdi 
Nabucco žydų vergų choras - To 
speed on your journey). Capel Morfa 
virpa nuo 150 susiderinusių balsų. 
Jaučiasi apstulbintos publikos lauki
mas, pagaliau - kulminacija. Audito
rija, kaip vienas, pakyla, ploja. Ir vėl 
"Versmė“ pagerbiama leidžiant jai 
pradėti giedoti Valijos himną vališkai
- tai ilgo pasiruošimo karūnavimas. 
Valų širdys pagrobtos.

Dolgellau meras p. D. Siencyn 
tvirtino: ’’...Valija turi daug bendro su 
Lietuva. Turime savitas kalbas ir kul

Sensacingi archeologų atradimai Senuosiuose Trakuose
Archeologas daktaras A. Kunce

vičius ir jo vadovaujami Vilniaus 
universiteto studentai, visą vasarą 
kasinėdami Senųjų Trakų piliakalnį, 
surado XIV amžiaus statybos pilies 
gynybinę sieną, pranešė ’’Lietuvos 
rytas“. Pasak A. Kuncevičiaus, šių 
kasinėjimų programa, sudaryta Isto
rijos institute, visiškai įvykdyta: ras
tas XIV amžiaus mūrinis statinys, 
kurio sumūrijimo būdas, plytų pro
porcijos leis tiksliau nustatyti kitų 

f((&)4stE15 Akcinė bendrovė mašinų gamykla

„Astra“
prie vieno iš gražiausių Lietuvoje Daugų ežero 

27-ajame kelio Alytus-Valkininkai-Vilnius kilometre
PARDUODA POILSIO BAZĘ.

Objekto teritorija - 11 ha. Teritorija ribojasi su ežeru 500 m ruože. 
Jūsų patogumui:

- vasaros tipo nameliai (bendras plotas 1250 nv),
- teniso kortai, sporto aikštė,
- visuomeninis centras, pirtis, elingai, buitinės patalpos
(bendras plotas 950 m’),
- elektros, vandentiekio, kanalizacijos tinklai bei vandens 
valymo Įrenginiai.

Pradinė objekto kaina - 1 600 000 Lt.
Kreiptis: Ulonų g. 33, Alytus, tel. (8-235) 52-176, 51-349.

tūras, ir jas bandome išlaikyti didelių 
tautų spaudžiami. Jūs iškentėjote 
mums neįsivaizduojamus sunkumus. 
Mes gerbiame jūsų ištvermę. Nors 
jūsų kalbos nesuprantame, bet muzi
kai ir menui tai nesukuria užtvarų... 
Mažos tautos turi daug dvasinių lo
bių, kuriais galėtų prisidėti prie pa
saulio gerinimo, tautų bendravimo. 
Todėl šio vakaro susitikimas yra 
svarbus. Tegul mūsų draugystė klesti 
ir auga. Mes įkvėpsime kitus įgyven
dinti mūsų svajones, kad visi pra
turtėtų mūsų draugyste, tarpusavio 
supratimu, mūsų patyrimu...“

"Versmė“ dar dainavo Barry, 
South Glamorgan ir Aberystwyth 
rotušėse, Llantrisant Leisure centre, 
St. Fagans Welsh Folk muziejuje, 
Cardiff pily, Youth Hostels sąjungoj 
Cardiff, Aberthaw elektros jėgainėje, 
Club y Bont vakaruškose, Aberyst
wyth Seion Vestry, Dolgellau Parish 
salėje, Trawsfynydd atominėje jėgai
nėje, Snowdown miškų parke. Gie
dota per šv. Mišias St. Winifreds 
bažnyčioje, Aberystwyth. Liepos 6- 
ąją surengtas trumpas lietuvių kon
certas Llangollen International 
Eistedfodd atviroje arenoje. Choras 
pasirodė per BBC SC4 programą 
liepos 5-ąją, prieš tai jų dainas 
transliavo BBS radijas. "Versmės“ 
nuotraukos ir aprašymai buvo iš
spausdinti "Western Mail“, "The 

senųjų Lietuvos pilių datas; galuti
nai įsitikinta, kad Senieji Trakai - 
gediminaičių tėvonija. Kasinėjimai 
taip pat patvirtino Lietuvos metraš
tyje aprašytą legendą apie Gedimino 
pastatytą pilį. Archeologai dabar jau 
įsitikinę, kad toje vietoje, kur vyko 
kasinėjimai, būta maždaug 10-20 
metrų aukštesnio kalno negu dabar
tinis. Gediminas, atvykęs iš Kerna
vės, ant šio Senųjų Trakų kalno pas
tatė mūrinę pilį ir išvyko į Vilnių.

Cambrian News” ir kituose laikraš
čiuose.

"Versmės“ kelionė nebuvo eilinė. 
Kiekvienas choristas tapo Lietuvos 
ambasadoriumi. Kiekvienas politinis 
kalinys ir tremtinys buvo vakarie
čiams mažai žinomų faktų liudinin
ku. Svečiai apsistodavo pas tuos pa
čius šeimininkus tik dviems paroms. 
Vieni ir kiti stengėsi parodyti nuošir
dumą ir susidraugauti. Pajutusi valų 
šilumą, viena Sibiro tremtinė pasakė: 
"Daug metų praleidau žiauriuose 
Irkutsko lageriuose. Palikau ten savo 
jaunystę ir sveikatą. Atvykus čia, ne
maniau, kad žmonės gali būti tokie 
suprantantys, užjaučiantys ir pasiti
kintys. Esu neapsakomai laiminga ir 
tokia numirsiu!“ Tai nebuvo vienpu
siškas apibūdinimas. Palikdami Dol
gellau, jurbarkiečiai mašinų aikštelė
je sutelkė šeimininkus į atsisveikini
mo ratelį. Ašaras šluostė visi. Viena 
vietinė aukštas pareigas einanti ir 
stipraus charakterio moteris, nesu- 
valdydama atsisveikinimo ašarų, 
klausė: "Ką jūs padarėte su mumis? 
Tik pažiūrėkit į mus!“ Prisipažinsiu, 
nesitikėjau, kad per dvi paras žmonės 
galėtų taip artimai susidraugauti. Jie 
sakė, kad tų dienų niekad neužmirš.

Kelionėje buvo ir daug linksmų 
bei juokingų nuotykių. Štai vadovė 
mėgino suvaidinti ’’Jūratę“ kvies
dama pabraidyti "šiltame“ kalnų upės 
vandeny. Po minutės "Kastytis“ gel
bėjo vadovę, nuo šlapio akmens pa
slydusią, kad ir negiliame upelyje... 
Arba štai choristas praganė savo 
kelnes su visais dokumentais ir pini
gais. Šeimininkai išvertė visus savo 
namus, peržiūrėjo persirengimo sales, 
autobusą. Kelnės saugiai gulėjo jau 
porą kartų patikrintame lagamine...

O tų jurbarkiečių dosnumas! 
Atsivežė lauktuvių - krovė skilan
džius, dešras, lašinius, juodą duoną, 
šakotį...

Ruošiantis kelionėn ’’Versmės“ 
dainininkams, jų vadovams teko nu
galėti daug asmeniškų ir bendrų 
problemų. Visa tai įveikta ne jau
nuolių, bet daugiausia pensininkų, 
kurie savo gyvenimo išvakarėse rizi
kavo leistis į tolimą kelionę.

Ačiū jums, "Versmės“ choristai 
už Lietuvos garsinimą.

Eimutis Šova 
Valija

Šioje pilyje Kęstutis, susikvietęs 
brolius, iškėlė vestuves su Birute. 
Čia apie 1350 metus gimė ir augo 
Vytautas.

Kasinėjimų metu rastas pelenų 
sluoksnis ir nemažai arbaleto strėlių 
antgalių patvirtina, jog Gedimino pi
lis buvo sudeginta. Kodėl jos kuni
gaikščiai nebeatstatė, o naujajai 
statybai pasirinko Naujuosius Tra
kus, A. Kuncevičius kol kas atsaky
mo neturi.
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Poetas, vertėjas, žurnalistas Petras Keidošius švenčia gražią 
70-ies metų sukaktį, „EL“ nuoširdžiai sveikina kolegą, linki dar 
ilgai aštrios plunksnos, sveikatos, saulėtų dienų. Žemiau spaus
dinamas eilėraštis - iš P. 'Keidošiaus spaudai rengiamos naujos 
poezijos knygos.

Trys paraiškos prabilti ir įsitvirtinti

Sunkus atsisveikinimas
(Emigranto sakmė)

"...regiu aš ją kaip svają.
Ją po ramunių kilimu, po sniego sidabru."

Bernardas Brazdžionis

Per Lietuva gaisrai. Juodi, raudoni.
Padangė šermenų drobulėm užklota.
O mes išeinam.
Atminty - vagonai
Ir iš paskos ripuojanti rauda.
Tarp nuotraukų - gimtosios žemės sauja, 
O akyse - pro ašaras - beržai • 
Nustebę ir neramūs - ”Kur keliaujat? 
Nejau jums šitos žemės per mažai?“ 
Ne per mažai.
Didesnis už pasaulį
Šis lopinėlis žemės varganos. - -
Bet tie vagonai...
Lig paties pusiaujo
Jie vysis mus ir mums nedovanos. - -
Išeinam mes.
Tik ar kada sugrįšim ?..
Gal tik sapne lankysime namus. -
Kapuos nusilenkiant tėvų ir bočių kryžiam.
Padūmavę arimai lydi mus.
Kaimynas sėtuvę įspraudžia į vežimą: 
Turbūt, galvoja: lig sėjos sugrįš.
Žegnoja židinį.
Iš jaujos dalgį ima,
Palikęs atlapas į nežinią duris.
Išeinam mes.
Paliekame gimtinę.
Raudoja motina.
Padangėje gaisrai.
Prieš Kančią kaupiamės ir maldą paskutinę, 
Lyg apžadą raudojom atvirai.
Apeinam keliais kožną kiemo sprindį, 
Prie vartų glostom alyvas tykias.
Ir prašom Viešpatį savus vaikus grąžinti
Į ištuštėjusias, apleidžiamas pirkias.
Kas laukia mūsų?
Naktys be nakvynės?
Šauksmai be atgarsio?
Ir duona svetima
Ne kartą, užpilta brangiausiais vynais, 
Įstrigs į gomurį lyg nuodėmė ašma.
Išeinam mes.
Palieka tuščios pirkios.
Tuščia būda.
Ir vieniša vyšnia.
Lyg ta sesuo, dėl juodvarnių pravirkus. 
Tuščia šaka pamoja šilkine.
Vaisius nukrato neprinokę kriaušės, 
Nusvyra svirtis kiemo vidury, 
O verksmas, į paširdžius prasigraužęs, 
Kartoja: Lietuvos tu neturi...
Išeinam mes.
Ir žinom - ilgas kelias
Į šitą kiemą, slopų "atgalios“. -
---- Bet vėl vagonai užkaltais langeliais, 
Palieja raudą kryžkeliuos žaliuos.-----
Ir tas dangus, žaizdų krauju užlietas, 
Lyg kelrodis klajonių svetimų. - - 
---- Mes grįšime...
Kapuos palikit vietos.
Ir pasagų neplėškit nuo Namų.

Čikaga, 1976 - Vilnius, 1989 vasaris.

Per pirmąjį šių metų pusmetį, 
kaip tvirtina statistika, Lietuvoje iš
leistos 265 knygos. Skaičius įspū
dingas - kone pusantros knygos per 
dieną. Nekalbėsime apie jų turinį ar 
kokybę - tai daugiausia bestseleriai, 
detektyvai ir kitoks polengvis skai
talas. Čeizas, Gardneris, Mnišek, 
Zaržyska, Zevakas... Kai kurie iš 
šių autorių buvo godžiai ryjami 
tarpukario laikotarpiu. Taip sakant, 
grįžo mada... Tačiau tarp makula
tūros pasitaiko ir rimtų autorių - Ž. 
Sand, T. Dreizeris. V. Hugo, M. 
Dostojevskis... Ir vienas kitas lietu
vių autorius prasiveržia pas skaityto
ją. Išėjo E. Mieželaičio, J. Mike
linsko, S. Gedos, J. Kunčino, A. 
Drilingos, H. Čigriejaus ir kitų auto
rių prozos bei poezijos knygos. Ir 
begalės debiutantų, visai naujų lietu
vių literatūrai vardų... Lietuva visa
da garsėjo poetais, o dabar jų pa
sirodė nesuskaičiuojama gausybė.

Kai kurios naujos knygos patenka 
ir mūsų redakcijon. Daugiausia as
meniškai dovanotos, su autografais, 
tolygiais prašymu priminti skaityto
jams ir pažymėti.

Štai ir dabar prieš mane trys, tik iš 
periodikos pažįstamų autorių knygos. 
Poezija lyg ir ne pagrindinis jų vers
las, o pomėgis. Ką gi, pakalbėkime 
apie jas. Tai nebus išsami tų knygų 
apžvalga - kritika ar naivi panegirika. 
Tiesiog verta, kad apie jas sužinotų 
skaitytojas.

Alfonsas Jocys - statybos inži
nierius. Jis prisipažįsta: "Suprantu/ 
Nereikėtų rašyti!/ Jeigu galit,/ 
Atleisti prašau./ Dievas akmenis/ 
Liepė tašyti,/ O aš/ Dievišką jaus
mą tašau.“ Jo knyga ’’LAIMĖS 
KAUKĖ“ turi paantraštę: ’’Aforiz
mai. Afogramos. Eilėraščiai.“ Kas 
pirmas ir trečias - aišku, dėl afogra- 
mų teko griebtis tarptautinių žodžių 
ir literatūros žodyno. Tokio termino 
ten neradau. Yra tik apie aforizmą. 
Trumpas įtaigios formos posakis, 
apibendrinantis reikšmingą, dažnai 
originalią, netikėtą mintį. Bet ka
dangi yra epigrama, vadinasi, gali 
būti ir afograma.

Pavyzdžiai iš A. Jocio knygos: 
’’Katinų demokratija pelėms nesu
prantama“ arba ’’Negras - tai tas pats 
baltasis, tik gerokai ilgiau tikėjęs 
saulės šviesa“. Tai aforizmai. O štai:

Nukirpę hipį plikai
Suprato:
kalti ne plaukai.
Arba:
Politika - lyg moteris:
Nori vynu ištikima likti 
Ir kaimynui patikti.

Kelias į laisvę - 
R. Šilinio filme

Lietuvos žurnalistų sąjungoje pri
statytas dokumentinis filmas ’’Rytoj - 
laisvė“(režisierius ir scenarijaus auto
rius Rimantas Šilinis), pranešė 
ELTA. Šešių asmenų kūrybinės gru
pės sukurtame filme užfiksuotos Lie
tuvos gyvenimo akimirkos po tragiš
kųjų 1991 metų sausio įvykių, ge
gužės 9-osios demonstracija Vilniuje, 
mitingai, nuotraukos iš Sibiro, Leni
no paminklo nukėlimas, Medininkų 
muitinė po banditinio užpuolimo, de
monstruojami kolaborantų televizijos 
nufilmuoti ir Generalinės prokuratū
ros konfiskuoti kadrai, palydimi 
Fausto Latėno sukurtos ir interpre
tuotos muzikos. Filmas prasideda ir 
baigiasi tuometinio Sovietų Sąjungos 
prezidento Michailo Gorbačiovo gra
sinimu, jog Lietuvos gyventojai ne
galės ištrūkti iš dabar jau nebeegzis
tuojančios valstybės gniaužtų.

Tai jau ketvirtas filmas iš serijos 
’’Penktas Dievo įsakymas“. Anks- 
tesniuosiuose atsispindėjo 1991 me
tų sausio įvykių kronika, Medinin
kų tragedijos pasekmės, supažin
dinta su kolaborantų ’’Bylos 002“ 
eiga. Ateityje numatoma sukurti 
penktąjį šios serijos filmą - ’’At
pildas“.

Tai jau afogramos. Darau išvadą, 
kad tai tas pats aforizmas, tik suri
muotas. Ir tarp vienų, ir tarp kitų yra 
šmaikščių ir įdomių dalykėlių. Patys 
paskaitykite, įsitikinsite. Regis, kny
ga rodo, kad autorius nestokoja nei 
išmonės, nei jumoro, moka grakščiai 
pašmaikštauti.

A. Jocio poezija (ji padalyta į 
tris skyrius: ’’Dienos - baltos leli
jos“, ’’Brendu į Lietuvą“, ’’Laisvės 
liga") sklidina Tikėjimo, Proto, 
Dvasingumo, Šeimos, Doros, Sąži
nės, Tiesos, Ištikimybės ir Darbo 
paieškų. Autorius neblogai įvaldęs 
eilėraščio formą, kuri dažniausiai - 
tradicinė. Tik ketureiliai neretai vir
tę aštuoneiliais. Nesivarto per gal
vą. Stengiasi būti aiškus ir supran
tamas. Meilė Tėvynei ir Moteriai, 
gimtosios Žemaitijos dalia ir gro
žis, rūpestis dėl supriešintos tautos, 
senų žaizdų aitrinimas ir neapy
kanta vieno kitam persmelkia dau
gelį knygos eilėraščių. Poetas pra
šo:

Nebadykime pirštais žaizdų!
Nes visi mes tremti ir žaizdoti!
Paklausykim poetų maldų, 
Kol išmoksime ranką paduoti. 
Tiesa, ir kai kurie eilėraščiai labai 

panašūs į afogramas:
Bet kol caras dar pasėdi. 
Garbinam garbingą kėdę. 
Nuvertė... Ar pats nuvirto... 
Nebelauk, kad kas pagirtų.
Šią knygą išleido gana solidi 

Kauno leidykla ’’Spindulys“, o jos re
daktoriai nemažiau autoritetingi Kau
no rašytojai-poetai - A. Dabulskis 
(jis, matyt, redagavo satyrą) ir R. Ke
turakis (matyt, pešiojęs rimtą poe
ziją)-

Gasparas Aleksa - medikas, savo 
veiklą glaudžiai susiejęs su negalios 
kamuojamais žmonėmis. Anksčiau 
yra parašęs ir išleidęs pjesę ’’Pakerė
tieji“. ’’Vaivos“ leidyklos išleista ir 
dailininkės N. Valadkevičiūtės ilius
truota G. Aleksos poezijos knyga 
’’LAUK ŠOKO UGNIS“ - tai ’’ilga 
asociacijų pynė, trūkčiojanti aimana, 
kai iš paskirų atodūsių pačiam skaity
tojui tenka susivokti, pajusti, kas sly
pi tarp žodžių ir eilučių, tariamų lyg 
pro sielvartingai sukąstus dantis“. 
Eilėraščiai parašyti ir atspausdinti 
madinga forma: be skirtukų ir didžių
jų raidžių. Kritika tokią poeziją vadi
na modernistine. Nors, atvirai kal
bant, jos turinys labai nūdieniškas, 
net visai kasdieniškas, kas - visiškai 
ne yda.

įdomūs ir įtaikingi yra ’’laiškai“ iš 
senelių prieglaudos ’’Trupančios 
vakarų mintys“, kur poetas stengiasi 

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako vieSbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

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

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary

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

Užs. 784

perteikti žmonių su negalia būseną ir 
galvoseną:

širdis kaip išvalyta lėkštė 
tarška po kaklu 
atmegztų kas 
tą siūlą
bėgčiau bėgčiau
Poeto manierą, mąstyseną, vaizdo 

rezginį galėtų paliudyti trumpas 
’’Laiškutis Zaratustrai“:

Akiduobės tušti lizdai 
po žeme ir virš jos 
atpažinęs slepiuosi 
kur lietūs atvėsta 
lydosi klubikauliai 
nėra kam klausytis 
Žolės šnaresio 
skabant ją paukščiams.
Žinomo poeto Antano A. Jonyno 

redaguotą knygą leidykla ’’Vaiva” 
išleido 4 000 tiražu.

O trečiosios redakcijoje gautos 
knygos ’’ATOTAKOS“ autorius 
žurnalistas Vytautas Kirkutis, dirban
tis ’’Šiaulių krašto“ dienraštyje.

Jis 10 metų jaunesnis už A. Jocį, 
yra spausdinęs poezijos periodiko
je. ’’Atotakos“, kaip prisipažįsta 
autorius, ’’ištylėta knyga“. Kažin ar 
tai ne geriau už ne laiku išrėktą? 
Tai ’’minčių ir jausmų upės. Kas 
pasakys, iš kur jos atiteka, kokius 
vandenis atneša, iš kokių gelmių iš
kyla, kokius klodus išraižo, iš ko
kių tolių atvingiuoja, kokiose platy
bėse išsišakoja“, klausia poetas ir 
eilėraščiais stengiasi atsakyti į 
šiuos klausimus. Tos upės atiteka iš 
širdies, atneša meilės ir rūpesčio 
vandenis, atvingiuoja iš gimtojo 
krašto lygumų ir beržynų, leidžia 
šaknis į žmonių jausmus ir mintis. 
Autorius teisus, tikėdamas, kad 
eilėraštis gali padėti suprasti, kokių 
kartų, epochų, kultūrų, būties ir bū
ties atotakos atsrovena per žodžius 
į mūsų gyvenimą.

’’Atotakos“ - tai posmai apie gam
tos ir žmogaus sąveiką, apie miesto ir 
kaimo spalvas ir garsus. Nemaža 
nūdienio gyvenimo požymių ir ak
tualijų.

Už posūkio keikias, bučiuojas
ir geria 

politika rodo nužįstas krūtis 
kur eisim - į atlaidus ar į seks karą 
o gal pažiūrėti tamson iš arti 
Knygą, dailininko V. Janulio iliust

ruotą, išleido Lietuvos kultūros 
fondo Šiaulių krašto leidykla ’’Delta" 
1 000 egz. tiražu.

Paraiškos neblogos. Gal auto
riams pavyks ir įsitvirtinti. Jeigu 
skaitytojus sudomino šios knygos, jie 
suras jas knygynuose.

P. Kaštaunas
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gilesnis iš šalies

Helen Self, Didžiosios Britanijos 
FAWCETT organizacijos narė, iš
rinkta j Europos Bendrijos moterų 
LOBBY, daug laiko skirianti visuo
meninei veiklai, trijų suaugusių sūnų 
mama, kurį laiką dirbusi pagal spe
cialybę kaip apželdinimo agronome, 
vėliau baigė kelerių metų pedagogi
kos kursus, kad galėtų mokyti vaikus 
biologijos bendrojo lavinimo mokyk
lose. Negana to, Šiais metais univer
sitete įgijo sociologės mokslinį laips
nį. Dirba mokytoja priešokiais, kai 
prireikia ką nors pavaduoti, nes ne
apleidžia visuomeninės veiklos. Da
bar vėl gilinasi į prostitucijos studijas 
kaip moterų tarptautinių organizacijų 
atstovė. Gyvena užmiestyje, didelia
me name, kur vyras noriai sodinin
kauja, užsiaugina savo reikalams dar
žovių, vaisių, uogų, nes žemės skly
pas gana nemažas. I Lietuvą atvyko 
pakviesta moterų draugijos pirminin
kės Nijolės Steponkutės. Vadinasi, 
ui ne vien atostogos, bet ir pažintis 
su Lietuvos moterų organizacijų 
veikla?

- Be abejo, negalėjau praleisti 
tokios progos, - sako Helen Self. - 
Bet savaitė yra per trumpas laikas, 
kad galėčiau apibūdinti savo įspū
džius - tiek gerus, tiek blogus. Gal 
jums būtų maloniau išgirsti tik teigia
mus dalykus, bet gyvenime juk nie
kada nebūna viskas vienodai gražu. 
Tad leiskite man pasakyti, kas labiau
siai krenta į akis. Tai vyresnio am
žiaus žmonių skurdumas. Jie atrodo 
labai pavargę tiek fiziškai, tiek dva
siškai. Aš nemačiau vyresnio am
žiaus žmonių besišypsančių, besėdin
čių kavinėje ir smagiai besišnekan
čių. Aš taip kalbu todėl, kad mano 
mama jau 83 metų, bet tokios susirū
pinusios kaip jūsų žmonės nesu nie
kada mačiusi. Šiaip gatvės labai ap
mirusios, nykios, nors esama daug 
gražių pastatų, net architektūros pa
minklų, bet retai kuris bent iš dalies 
pritaikytas visuomenės poreikiams, 
jau nekalbant apie turistus iš užsie
nio.

Ponia Helen Self labai stebėjosi, 
kad mes neišnaudojame tokių plačių 
galimybių, kaip patraukti, suvilioti 
žmogų, kad užeitų, kažkuo susigun
dytų ir kažką nusipirktų. Štai dailės

Will Marion, Roller Derby Skate 
Corp, (ratukinių pačiūžų firmos) 
viceprezidentas, pranešė, kad Lit
huanian Commerce Corporation 
(LCC) Ltd., P. Lukšio 70, Kaune, 
paskirta importuoti į Lietuvą jų 
gamybos ratukines pačiūžas. Jos 
plačiai naudojamos įvairaus am
žiaus ir įvairių profesijų žmonių 
(žiūr. nuotrauką).

LCC Ltd. importuoja urmu ne 
tik Roller Derby pačiūžas, bet ir 
Florsheim vyriškus batus, Revlon 
kosmetiką, Wilson teniso raketes

Nobelio premijos 
laureato centras -

Kėdainiuose
Kraštiečio Nobelio premijos 

laureato Č. Milošo įgaliotiniai, 
atvykę į Kėdainių rajono savi
valdybę, aptarė Č. Milošo tarp
tautinio konferencijų centro sta
tybos organizacinius reikalus. Jį 
numatoma statyti Šetenių dvare, 
garsiojo poeto gimtinėje. Darbus 
numato finansuoti jis pats, be to, 
planuojama Lietuvoje įsteigti šios 
statybos fondą.

Jeigu neatsiras kliūčių, Č. Mi
lošo tarptautinių konferencijų 
centro statyba Kėdainiuose gali 
būti pradėta jau šiemet, pranešė 
"Respublika“.

Susitikti buvo įdomu, 
bet draugauti - vargu...

galerijoje Kaune ji negalėjusi nusi
pirkti ne tik reprodukuotų atvirukų, 
bet ir parodos katalogų. Didžiojoje 
Britanijoje tokia vieta būtų tikras 
masalas pinigams vilioti. Parduotu
vėse šiaip prekių lyg ir gausu, bet 
kaip nepatraukliai viskas sudėliota. 
Jos nuomone, parduotuvės nuobo
džios tiek iš vidaus, tiek iš lauko. Po
nios Helen supratimu, tiek Kaune, 
tiek Vilniuje, tiek nedideliame Pasva
lyje yra vietų, kurias ištisai galima 
būtų paversti prekybos zonomis. Tai 
būtų labai pelninga ir labai pagyvintų 
miestą.

Lyginti Lietuvos moteris ir Di
džiosios Britanijos būtų iš tiesų sun
ku jau vien dėl to, kad anglės kariau
ja už teisę kuo mažiau dirbti ir turėti 
kuo daugiau laisvo laiko grynai savo 
labui. O lietuvės susirūpinusios kaip 
neprarasti darbo, kuris atrodo labai 
sunkus. Jai įdomiausia, kad lietuvės 
nė to nesibaido - daržai, gyvuliai! 
Lietuvės nesiskundžia, jaučiama, kad 
yra pasiryžusios įveikti viską, kad tik 
pasiektų pažangos. Nors toji pažanga 
kažin ar gali per metus kitus ateiti. 
Didžiojoje Britanijoje naujų ekono
mikos sąlygų buvo siekiama visus 
tris šimtmečius ir permainų pradžių 
pradžia buvo žemės ūkis. Pasak po
nios Helen, lietuviai ypač sunkiai dir
ba žemės ūkyje, bet užtat valgo eko
logiškai švarius produktus, ką anglai, 
intensyvindami žemdirbystę, senokai 
prarado. Dabar tenka grįžti atgal. To
dėl ji norėtų mus persergėti nuo pa
našių klaidų tiek žemės ūkyje, tiek 
pramonėje. Svajodami apie Vakarų 
investicijas, turėtume visą laiką prisi
minti, kad niekas neinvestuoja tik iš 
geros širdies. Kiekvienas kapitalistas, 
ateidamas su savo pinigais, su savo 
technologijomis, tikėsis didesnės 
naudos. Iš pradžių gal net bedarbių 
sumažės, nes daug ir pigių darbo ran
kų pagamins daugiau prekių, kurių 
tik dalis liks Lietuvoje. Vadinasi, 
iškeliaus prekės, iškeliaus ir pinigai. 
Ilgainiui pigias darbo rankas vis daž
niau pakeis robotai, automatai, prie 
kurių dirbs jau tik patys gabiausi, 
nuovokiausi. Jiems bus mokama už 
darbą daugiau, taigi atsiras ne tik di
delė bedarbystė, bet ir išnyks lygiava, 
darbo pirmiausia neteks moterys, - 

Geros žinios ne tik moterims
bei kamuoliukus ir kitas aukštos 
kokybės amerikietiškas prekes.

LCC Ltd. parinkta būti L'eggs 
pėdkelnių vienintele urmu parduo
dančia atstovybe visuose Baltijos 
kraštuose. Apie tai pranešė Ameri
kos Sara Lee Korporacija, gami
nanti tas pėdkelnes.

1983 metais minėta firma turėjo 
daugiau nei keturiolikos milijardų 
dolerių bendrą apyvartą. Laima 
ZajanČiauskienė, LCC Ltd. prezi
dentė, pareiškė: ’’Aukštos kokybės 
L’eggs pėdkelnės yra populiariau

taip yra visame pasaulyje. Iš pradžių 
gal moterims tai ir patiks, ypač jei 
vyras gerai uždirbs. O jei priešingai?

Ką reikėtų daryti, kad taip neatsi
tiktų? Pasak ponios Helen, gal lietu
viai turėtų grįžti prie savo ištakų - 
matriarchato. Pagaliau iš šalies čia 
niekas negali patarti, nes niekas kitas 
geriau nepažįsta jūsų padėties, kaip 
jūs pačios, kalbėjo jinai. Labai svar
bu išsaugoti savo šalies unikalumą. 
Tik savitumu jūs galite būti įdomūs 
pasauliui.

Ar galima tikėtis, kad Didžiosios 
Britanijos ir Lietuvos moterys glau
džiau bendradarbiautų? Čia ponia 
Helen tik reikšmingai atsiduso ir be 
jokių išsisukinėjimų pasakė:

- Man nesmagu prisipažinti, bet 
atrodo, kad Lietuva yra labiau susi
domėjusi Didžiąja Britanija nei Di
džioji Britanija Lietuva, nes mes la
biau už viską domimės... patys savi
mi. Žinoma, mes daug keliaujame, 
bet vis tiek stengiamės išlikti sala. 
Kitos šalys yra labiau linkusios bend
rauti. Gal todėl Lietuvos labai gražūs 
ryšiai su Danija, Vokietija, valstybė
mis, kurios yra gerokai atviresnės. 
Žinoma, mes suvokiame ne tik šią 
savo ydą, bet tokia mūsų prigimtis, 
kurią gana šmaikščiai mokame pa
juokti. Mes nebijome pasijuokti nei iš 
karalienės, nei iš politikų, - šiuo po
žiūriu mūsų niekas nevaržo. Juokas - 
sveikas dalykas. Gal jums derėtų pri
siminti ne tik matriarchatą, bet ir ne- 
sibodėti sveiko juoko. Tada ir šypse
nų bus daugiau, ir gyvenimas atrodys 
malonesnis...

Rytų ir Vakarų moterų rūpesčiai, 
ponios Helen Self akimis žiūrint, vi
siškai skirtingi. Dar ponios Helen 
mama, dr. Constance Rover, keturių 
knygų apie meilės moralę ir feminiz
mą autorė, buvo aktyvi moterų judė
jimo dėl rinkimų teisės (suffragismo) 
dalyvė. Dabar pati ponia Helen for
muoja moterų socialinės politikos 
programą. Vienokia ji, sakysim, 
Olandijoje ir Danijoje, kitokia Lietu
voje ir... Kinijoje. Ir čia atsiriboti ne
galima, kad ir kokie konservatyvūs 
mes būtume, - tvirtai pareiškė Helen 
Self atsisveikindama.

Salomėja Čičiškina

sios visame pasaulyje. Pernai Sara 
Lee pardavė pėdkelnių už šešis mi
lijardus dolerių. Žodžiais sunku 
apibūdinti, kodėl L’eggs turi tokį 
pasisekimą. Moterys turės pačios 
pabandyti ir asmeniškai patirti skir
tumą tarp L'eggs ir kitos gamybos 
pėdkelnių. Svarbiausia - L'eggs 
kaina yra labai prieinama. Visai 
neabejojame, kad L’eggs turės ir 
Lietuvoje nemažesni pasisekimą. 
L'eggs pėdkelnių jau dabar galima 
nusipirkti visose didesnėse parduo
tuvėse Lietuvoje“. ELI

Iš Teze sugrįžus
Net ir smulkesniuosiuose Prancū

zijos žemėlapiuose nerasi kalno vir
šūnėje įsikūrusio nedidelio miestelio 
Teze. Gal dėl to, kad jame tėra vos 
per pusantro šimto gyventojų, iš ku
rių, pasak brolio Robo, 90 vienuolių - 
katalikų ir protestantų. Jie atstovauja 
20-čiai tautybių įvairiose pasaulio ša
lyse. Kiti gyventojai - daugiausia se
nyvo amžiaus žmonės.

O pirmą kartą į šį miestelį 25- 
metis busimasis brolis Rožė (jis vie
nuolyno įkūrėjas) atvyko 1940 me
tais. Gyveno čia, padėdamas gyveni
mo nuskriaustiesiems dvejus metus. 
Vėliau pora metų Paryžiuje ir 1944- 
aisiais grįžta jau su trim busimosios 
bendruomenės broliais. Taip atsiran
da maža ir vis auganti vienuolių ben
druomenė Teze miestelyje.

Broliai negyvena vienuolyne nuo
lat, juos sutiksi kartu su vargstančiais 
Niujorke, Brazilijoje, Korėjoje, Ban
gladeše, kitur, kur žmonėms sunku... 
Broliai padeda išvengti sunkumų 
patarimais, malda, skatindami surasti 
Dievą savyje ir juo pasikliauti. Dau
giausia dėmesio skiriama jaunimui

Nuo 1957-1958 m. į Teze plaukia 
minios jaunų žmonių iš visų Europos 
kampelių, o dabar - iš visų pasaulio 
kontinentų tik savaitei. Tik savaitei 
ieškoti tikėjimo šaltinių ir juos rasti. 
Tris kartus per dieną meldžiamasi 
Bažnyčioje, kuri, norėčiau pasakyti, 
visai nepanaši į mūsų Bažnyčią nei 
savo išore, nei vidumi. Pastatyta 1962 
m. negalėjo talpinti tiek daug atvyks
tančių maldininkų, todėl 1990 m. pra
plėsta priestatais. Viduje nėra puoš
naus altoriaus. Jo vietoje nuo lubų že
myn nutysta 6 ilgos siauros skraistės, 
apačioje - gausybė mirksinčių, ramy
bei kviečiančių žvakučių ir kryžius.

Kadangi vasarą čia visada karšta 
(iki 38 °C) bažnyčios priestatų sienos 
(šonai) atsiveria, ir Maldos namuose 
jauti malonią vėsą, nors vienu metu 
Dievo žodžio klausosi ir jį kartoja per 
2000 maldininkų.

Pamaldos - tai šventos giesmės ir 
ne ištisiniu tekstu, o daugiausia viena 
fraze, kuri kartojama 10-30 ir dau
giau kartų. Kiekvienas gali giedoti 
savo kalba (malonu, kad kai kurios 
giesmės-frazės kiekvienam prieš pa
maldas duodama giesmyne pateikia
mos ir lietuvių kalba: "Viešpaties 
lauk, jau Jis arti, /Viešpaties lauk, 
budėk širdy“; "Jėzau, esi šviesa mū
sų sielų, /Jėzau, tamsybėse nepalik 
manęs. /Jėzau, Tu mane savo meile 
apgaubk“ ir 1.1.

Meldžiamasi 3 kartus per dieną 
po pusę valandos. Nėra varomų į pa
maldas, nes jos nenuobodžios ir labai 
patrauklios savo melodika. Galima 
pridurti, kad ant kilimais išklotų grin
dų sėdima, klūpoma, netgi - išsitie
siama.

Kiekvieną rytą po pamaldų pra
sideda susitikimai su bendruomenės 
broliais atskirose grupėse, aiškina
mos Biblijos tiesos, medituojama ir 
pan.

PR A KTIŠKIA U S!A S
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

Antai mūsų grupėje Biblijai studi
juoti buvo aiškinamasi, kaip suprasti 
Biblijoje aprašomą Taikų, Džiaugs
mą, Ramybę, Meilę, Tikėjimą kiek
vieno mūsų gyvenime. Vėliau apie 
visa tai šnekama mažesnėse (8-10 
įvairių tautybių) žmonių grupėse. Be 
kita ko, tai labai gera proga pramokti 
norimos kalbos, tarkim, anglų, pran
cūzų, lenkų, ispanų ir pan. Vakarais 
po pamaldų galima susitikti su bro
liais vienuoliais ir išsakyti savo abe
jones, išgirsti geranoriškų patarimų, 
įsiminė (be visų kitų) ir vienas brolio 
Robo, šefuojančio atvykstančius lie
tuvius, ir, beje, šnekančio lietuviškai 
taisyklingiau negu daugelis lietuvai
čių, patarimas: skaitykit Bibliją kaip 
Meilės laišką - nuo Jums nesupranta
mo prie suprantamo.

Brolių dėka organizuojami jau
nimo susitikimai, jų pagrindinis tiks
las - susitaikymas su savimi ir tais, 
kurie tave supa. Pirmame susitikime, 
kuris vyko Lenkijos žemėje (Vrocla
ve) 1986 m., lietuvių tebuvo vos 20. 
Jų skaičius didėjo Prahoje, Buda
pešte, Vienoje, o apogėjų (dalyvavo 
4700) pasiekė Miuncheno susitikime. 
Po tokių susibūrimų suprantame, kad 
kiekvienas esame Bažnyčios dalelė, 
kad visiems mums, gyvenantiems 
Žemėje, svarbu išsaugoti Taiką. Šį
met toks susitikimas vyks Paryžiuje. 
Kas norėtų vykti, turėtų jau dabar 
tam ruoštis. Kur reikėtų kreiptis? 
Manau, į Vilniaus, Kauno katechetų 
centrus.

Šių eilučių autorius į Teze vyko 
su Kauno katechetų centro'organi
zuota grupe. Man susidarė įspūdis, 
kad čia dirbama vis dėlto ne visai 
efektyviai, gal net nerangiai. Tarkim, 
iki paskutinės išvykimo dienos nebu
vo žinomas grupės vadovas. Jokia 
aktyvi informacija iš Kauno Vilniaus 
nepasiekdavo. Kelis kartus nerimau
jant reikėjo skambinti j Kauno kate
chetų centrą, ir beveik niekada neras- 
davai tų, su kuriais kalbėjai praėjusį 
kartą. Galiausiai sužinota, kad iš 
Kauno išvykstame autobusu 6 vai. 
ryto. Ar kas nors pagalvojo, kaip iš 
Ukmergės, Alytaus, Prienų, Vilniaus 
atvykti tokiu laiku, o atvykus iš vaka
ro kur nakvoti.

Vadovas, lydėjęs grupę iš Prancū
zijos, grįžtant iš Teze pasirodė esąs 
nekompetentingas, nemokąs bend
rauti su žmonėmis, neaišku kokių pa
keleivių priėmęs į tuščias vietas auto
buse (priminsiu, kad vykstant į Teze 
tuščių vietų nebuvo). Na, ir aišku, jo 
kalbos kultūra... O juk autobuse sėdė
jo ir jo mokiniai, kurie mokykloje 
mokomi kalbėti taisyklingai. Galgi 
vadovus reikėtų parinkti geriau? Kita 
vertus, kiekviena tokia išvyka - tai ir 
organizatorių prezentacija.

Pabuvoti Teze verta. Pasak Popie
žiaus Jono Pauliaus II: ’Teze - tai 
mažytis pavasaris (...) tai - gaivus 
šaltinis“.

Mantas Šaltenis

5



6 EUROPOS LIETUVIS 1994 m. rugpjūčio 27 - rugsėjo 2 d. Nr. 35 (2321)

”Litimpex“ - 
stipriausiųjų penketuke

Musų interviu

Valstybės ateitis - ūkanota
Į žurnalisto Adolfo Strakšio klausimus atsako Seimo narys, Nepriklausomybės akto signataras, 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos narys teisininkas Vidmantas Žiemelis

"EL" toliau pristato Lietuvos bankus. Šiandien pažintis su “Litimpex" 
banku. Jo pagrindiniai rūmai - ne Vilniaus centre, o kiek pakraštyje, kur netoli 
yra Lietuvos sostinės gyvenamieji rajonai. Tačiau čia, šiaurinėje Vilniaus 
dalyje, susikryžiuoja svarbūs keliai iš Rytą Lietuvos, Vilniaus krašto, ir jie 
nusidriekia į Vakarus. Tai irgi turi didelę reikšmę banko veiklai.

Bet apie visa tai - pokalbis su "Litimpex“ banko valdybos pirmininku 
Zenonu Grigošaičiu.

- Jūsų vadovaujamas bankas yra 
vienas stipriausių Lietuvoje. Kaip to 
pasiekėte?

- Jis įkurtas 1991-ųjų metų vidu
ryje, taigi prasidėjo ketvirtieji veiklos 
metai. Skirtingai negu kai kurie kiti 
komerciniai Lietuvos bankai, mūsiš
kis buvo kuriamas be valstybės para
mos, turint tik sumanymų ir gerų no
rų, taip sakant, pradėjome nuo nulio.

Bet nesigiriant - per tą laiką pada
rėme gana daug. Mes atsidūrėme 
stipriausių bankų penkiukėje, lygi
nant ir su tais bankais, kurie gimė iš 
valstybinių finansinių struktūrų. Jie 
paveldėjo nors ir sovietinę, bet ne
blogą bazę, klientų būrį ir kapitalą.

- Kokie gi pagrindiniai rodikliai 
apsprendžia banko stiprumą?

- Pirmiausiai, visi banko aktyvai, 
jo bendras turtas ir įstatinis kapitalas. 
Tai baziniai rodikliai, pagal kuriuos 
skaičiuojami kiti veiklos normatyvai. 
Mes neseniai įregistravome 17 mili
jonų litų įstatinį kapitalą ir netrukus 
ruošiamės jį padidinti dar 33 milijo
nais. Kaip tik dabar ruošiame akcijų 
emisijos prospektą. Sutikite, kad tarp 
Lietuvos komercinių bankų tai neblo
gi rodikliai.

- Šį ’’stiprumo laipsnį“ patvirtino 
tarptautinis auditas?

- Taip. Pernai banko balansą pa
tvirtino garsi pasaulyje KPMG audito 
kompanija iš Danijos. Šiemet pirmąjį 
ketvirtį, jau perėjus prie naujos ba
lanso struktūros, minėta firma taip 
pat gerai įvertino banko veiklą 1993 
metais.

- Padėtis Lietuvoje vis dar gąsdi
na užsienio investitorius, kredito
rius, klientus. Ar dažnai į Jūsų 
banką užsuka užsieniečiai?

- Taip, mes daug bendraujame su 
užsieniečiais. Jie yra ir investitoriai, 
ir indėlininkai, jie gerokai papildo 
mūsų banko klientų būrį.

Tačiau pilnakraujam bendravimui 
su užsienio investitoriais Lietuvoje 
yra dar nenormalios sąlygos. Banki
ninkai nekiša rankų į politiką, bet 
kartais tai daryti būtina, kai trukdoma 
dirbti. Dar netobuli Lietuvoje įstaty
mai, nepadeda ir vidaus politinės in
trigos. Tikiuosi, kad rudenį susirin

Domisi rekonstrukcija
Kaune lankėsi Europos rekonst

rukcijų ir plėtros banko atstovas 
Nilsas Holmas. Drauge su juo at
vyko kompanijos ’’Rust Water Pro
jects“ menedžeris Larsas Arlingas. 
Svečiai domėjosi, kaip vykdomi 
daugiašaliai susitarimai dėl Kauno 
vandentiekio ir kanalizacijos ūkio 
atnaujinimo bei plėtros investicijų 
programos. Jai įgyvendinti minė
tasis bankas planuoja skirti 10 mln. 

kęs Seimas imsis taisyti įstatymų trū
kumus.

Pirmiausia reikia greitinti Komer
cinių bankų įstatymo svarstymą ir 
priėmimą. Tam pritaria ir Tarptau
tinio valiutos fondo, ir Pasaulinio 
banko specialistai.

- Kaip išsiplėtęs ’’Litimpex“ ban
ko tinklas?

- Dabar mes turime 13 banko fi
lialų. Kai mūsų centrinis bankas per
sikels į sostinės ’’širdį“, Vilniaus 
gatvę, čia, Verkių g. 37, manau, liks 
taip pat stiprus banko skyrius.

"Lituanus“ filialo, esančio Žirmū
nų g. 70, vietoje ketina steigtis tarp
tautinis bankas. Jo sumanytojas R. 
Visokavičius neseniai lankėsi Ameri
koje, ir, matyt, reikalai pajudės. Bet 
tai ne vieno mėnesio darbas, nes pir
miausiai trukdo tai, apie ką kalbėjau: 
Lietuvai apskritai trūksta didelių 
investicijų...

- Klientas tikisi, kad banke jam 
suteiks reikiamas paslaugas, malo
niai aptarnaus. Kaip Jūs vertinate 
’’Litimpex“ banko darbuotojus?

- Tai profesionalai, nors ne visi 
bankininkai. Yra ekonomistų, finan
sininkų, kurie kartu ir mokosi banki
ninkystės. Viskas daroma kliento 
labui.

Tam padeda ir šiuolaikinė techni
ka. Dabar nuo personalinių kompiu
terių bankas pereina prie kompiuterių 
mašinų. Tai padės greičiau ir geriau 
aptarnauti apsilankiusį žmogų.

- Kai ’’Europos lietuvio“ skaityto
jas atskleis šį puslapį, bus po ekono
minio referendumo Lietuvoje. Kaip jį 
vertinate - bus jis sėkmingas ar ne?

- Pasakysiu savo nuomonę..Tai, 
kad trečdalis rinkėjų jau pareiškė 
savo-nuomonę - pasirašė raginimą 
rengti referendumą, rodo; jog dauge
lis pritaria referendumo nuostatoms. 
Taigi, jis įvyks ar neįvyks, apie 600 
tūkstančių potencialių rinkėjų anks
čiau išsakė savo nuomonę.

O po šio įvykio gali liepsnoti poli
tinės aistros, bet ar jos turės tiesiogi
nės įtakos ekonomikai, abejoju. Taip 
aš manau - kaip pilietis ir kaip banki
ninkas.

Kalbėjosi Saulius Strimaitis

JAV dolerių lengvatinį kreditą.
Programoje numatyta pagerinti 

miesto geriamojo vandens kokybę, 
sumažinti vandentiekio eksploa
tavimo sąnaudas, rekonstruoti van
dens perpumpavimo stotį, užbaigti 
Raudondvario vandenvietės statybą 
bei atlikti kitus svarbius darbus.

Prioritetinė šio programos dalis 
turėtų būti įgyvendinama 1994- 
1998 m., o ilgalaikė - 2013 m.

- Tautininkai nutraukė parašų 
rinkimo referendumui dėl naujų 
Seimo rinkimų akciją. Vienas moty
vų - jų iniciatyvos nepalaikė Lie
tuvos konservatoriai. Kodėl Tėvynės 
sąjunga užėmė tokią poziciją?

- Tautininkai nutraukė parašų 
rinkimą, nes pamatė, kad jų reikiamu 
laiku nesurinks. Taip, ir Lietuvos 
konservatoriai jų nepalaikė. Visų pir
ma, todėl, kad, mūsų nuomone, Lie
tuva dar nėra pribrendusi priešlaiki 
niams rinkimams, ekonominė padėtis 
krašte nėra pasiekusi tokio lygio, kad 
žmonės nebepakęstų esamos vai 
džios ir reikalautų ją keisti rinkimų 
keliu. Žmonės dar lūkuriuoja, kažko 
tikisi. Tautininkų sąjungos iniciatyva, 
beje, priešlaikinė, užkirto kelią bet 
kokioms politinėms jėgoms skelbti 
parašų rinkimą dėl priešlaikinių 
Seimo rinkimų.

- Parašų rinkimo akcijos nu
traukimas iš dalies pakenkė šios 
politinės partijos prestižui, o antra 
vertus padidino profesoriaus Vy
tauto Landsbergio autoritetą - da
bar visi įsitikino, kad jam neprita
rus, jokia dešiniųjų jėgų politinė 
akcija Lietuvoje neįmanoma. Tai 
kelia mažųjų partijų baimę ir susi
rūpinimą jų savarankiškumu, kon
servatorių noru vadovauti visam 
dešiniųjų sparnui. Kiek toji baimė 
pagrįsta?

- Nenorėčiau sutikti, kad mūsų 
pozicija tautininkų referendumo at
žvilgiu bei parašų rinkimo priešlaiki
nis nutraukimas būtų padidinęs pro
fesoriaus Vytauto Landsbergio, kaip 
opozicijos lyderio/autoritetą ir pres
tižą. Tačiau,, mano požiūriu, tauti
ninkų autoritetas tautos akyse smuko. 
Neapgalvoti žingsniai politikoje pa
lieka neišdildomus pėdsakus.

Šiuo metu vyksta valstybinio turto 
išdalinimas, klesti korupcija, ir šių 
procesų nestabdo nei Seimas, nei Vy
riausybė, nei pats Prezidentas. Saky
čiau: savo neveiklumu dargi tai skati
na. Todėl valstybės ateitis labai ūka
nota. Ypač pablogės mūsų šalies gy
venimas rudeniop, kai prasidės šil
dymo sezonas. Nemažai įmonių šian
dien net negalvoja apie kuro įsigiji
mą žiemai, nes laukia bankroto. Tai
gi, ateis laikas, kai žmonės, praradę 
bet kokią viltį, turės tiktai vieną prie
monę - keisti valdžią, kuri jais ne
pasirūpino. Tačiau šios galimybės 
praktiškai jau nėra. Ją išnaudojo tau
tininkai...

- Tai gal visgi reikėjo kartu su
remti pečius?

- Iš dalies tai ir įvyko. Nemažai 
tautininkų, tarp jų ir Seimo nariai, 
mums padeda. Tačiau jeigu abu refe
rendumai būtų vykę vienu metu? 
Greičiausiai valdžia juos būtų atsky
rusi, tikėdamasi (ir ne be pagrindo), 
kad žmonės dukart balsuoti tikrai 
neis. Tai rodo Kaišiadorių rinkimų 
patyrimas...

O dėl mažųjų partijų baimės, kad 
gali būti varžomos jų teisės, galiu sa
kyti šitai: būkit ramūs, bet mes, opo
zicija, turime derinti savo žingsnius, 
koordinuoti savo veiksmus, nes ki
taip mes - ne jėga. Pasirašytas memo
randumas su krikščionimis demokra
tais, o jų partija visai savarankiška, 
turi savo kelią. Mes nieko nevaržo
me, nieko ’’tėviškai“ neglobojame. 
Taigi, toji ’’baimė“ - tai politinio 
augimo ir brendimo sunkumai. Juos, 
manau, mūsų ’’mažosios“ partijos 
įveiks...

- Ar Tėvynės sąjungos inicijuotas 
referendumas - ne savotiškas deši
niųjų jėgų patikrinimas prieš savi
valdybės rinkimus?

- Tai du visai skirtingi dalykai. 
Savivaldybių rinkimai - politinis ak
tas. Įtakos jam referendumo rezul
tatai, be abejo, turės. Bet kada tie 
savivaldybių rinkimai vyks? Juk data 
nenustatyta! Nemanau, kad jie vyks 
vėlai rudenį - nepriimti visi įstatymai.

Vytauto Puteikio nuolr.

O, be to, įgaliojimai pasibaigia tik 
pavasarį. Jėgų išbandymas per refe
rendumą įvyks, bet jėgų santykis, 
aišku, keisis, nes referendumas vyks
ta vasarą, per patį darbymetį, o savi
valdybių rinkimai bus paskelbti 
palankesniu laiku, kai visi žmonės tu
rės galimybę ateiti prie urnų. Beje, ir 
ekonominė situacija bus visai kitokia. 
Todėl teigti, kad savivaldybių rinki
mus laimės tie, kurie ir referendumą, 
- būtų labai naivu...

- Įdomi metamorfozė: Lietuvos 
laisvės lyga, kovojusi dėl mūsų kraš
to nepriklausomybės daug metų, pa
staraisiais mėnesiais vienoje pusėje 
su LDDP. Jūsų nuomone - kodėl?

- Į šitą klausimą, manau, tiesiai 
neatsakytų nė vienas politikas. Aš 
norėčiau grįžti truputį atgal, į Atgi
mimo metus. Man teko dalyvauti pir
muosiuose pusiau laisvuose rinki
muose į TSRS Aukščiausiosios Tary
bos deputatus. Į mano susitikimus su 
rinkėjais ateidavo ir Laisvės lygos 
atstovai. Jie būdavo nepatenkinti 
mūsų nuosaikiu radikalumu. Kaltino 
Vytautą Landsbergį ir Sąjūdžio va
dovybę už pernelyg neradiklius 
žingsnius. O juk Sąjūdžio pozicija 
buvo labai diplomatiška ir toliaregiš
ka. Ryšium su pasikeitimais Mask
voje mes kėlėme vis radikalesnius 
reikalavimus. Radikalūs reikalavi
mai, pareikšti ne laiku, galėjo sužlug
dyti mūsų tolimą siekį - Nepriklauso
mybę. Iškovojus nepriklausomybę, 
Laisvės lygai nebeliko kas veikti. Ji
nai blaškosi, ypač jos vadovai, ieško
dami savo nišos. Nerasdami jos de
šiniųjų stovykloje, neretai glaudžiasi 
prie tų, kurie juos labai puikiai iš
naudoja. Čia yra jų tragedija...

- Man teko šiomis dienomis kal
bėtis su kaimo žmonėmis, kurie 
anksčiau buvo aktyvūs Sąjūdžio rė
mėjai. Dabar suklusę. Jie nepasitiki 
LDDP, nes ji nedavė to, ką žadėjo 
duoti atėjusi į valdžią, bet nepatikliai 
Žiūri ir į Vytautą Landsbergį. Lau
kia, ką pasakys trečioji jėga, anot jų, 
Antanas Terleckas, ’’žmogelis, ku
riam nereikia valdžios“. Kodėl šitaip 
atsitiko?

- Aš sutinku su tuo, kad žmonės 
nepasitiki LDDP, nes ji net nepradėjo 
vykdyti rinkiminių pažadų, atvedusių 
ją į valdžią. Priešrinkiminėje Seimo 
kampanijoje buvo atliktas didelis juo
das darbas, apšmeižiant Vytautą 
Landsbergį ir visus dešiniuosius, 
primetant netgi tokius naivius kaltini
mus, kaip žemės ūkio sužlugdymas. 
Akivaizdu, kad šitaip nėra. Aruoduo
se grūdų yra. Kuliame naują derlių, o 
pernykščio rugiai dar elevatoriuose. 
Tas pats buvo ir pernai. Juk kūlė Ge
dimino Vagnoriaus laikais sėtus žie
minius. Žmonės išaugino daug gyvu
lių. Tik viena bėda: nei už grūdus, 
nei už pieną, nei už mėsą nemokami 
pinigai, valstybė gyvena skolon. O 
tai valstybei vadovauja jau ne Gedi
minas Vagnorius su Vytautu Lands
bergiu, o visai kiti žmonės. Todėl 

kaimo žmogus neturi pajamų, neturi 
iš ko plėtoti ūkio. Mano požiūriu, 
dabartinė valdžios politika kaimo at
žvilgiu yra tokia: atmušti žmogų nuo 
žemės, kad jis prarastų norą ūkinin
kauti. Tuomet ūkininko žemes susi- 
pirks buvusi nomenklatūa. O po ku
rio laiko Lietuvoje žemė turės savo 
kainą. Neseniai buvau Prandūzijoje, 
Žinau tenykštę žemės kainą - 2000 
dolerių už prastos dirbamos hektarą. 
Tai pati mažiausia kaina Vakarų 
Europoje. Vokietijoje ji apie dešimt 
kartų aukštesnė. Taigi, žemė yra 
brangus turtas, kas ją dabar įsigis, tas 
ateity gyvens. Ir LDDP noras pavary- 
ti žemdirbį nuo žemės yra man 
suprantamas. Jis turėtų būti supranta
mas ir visos Lietuvos žmonėms...

Keletą žodžių dėl "trečiosios jė
gos“, kurią minite ir kurią propaguo
ja ne viena minipartija. Už "trečio
sios jėgos“ nugarų niekas nestovi, ta 
"jėga“ neturi socialinės bazės, ji 
nestiprėja narių skaičiumi. Lietuvoje 
yra tik dvi politinės jėgos, kurios gali 
kovoti dėl valdžios: LDDP ir opozi
cinės partijos - Tėvynės sąjunga (Lie
tuvos konservatoriai), krikščionių 
demokratų ir kitos dešiniosios parti
jos. Trečioji jėga vargu ar atsiras. Ji 
atsiranda, kai yra jėgų balansas tarp 
galingiausių kraštutinių polių. Nema
nau, kad tarp LDDP ir opozicijos yra 
toks jėgų balansas. Trečioji jėga turė
tų žaisti politinius žaidimus tarp šitų 
partijų. Bet šito nėra. Mano manymu, 
negreit bus.

- Dabar įdomi padėtis: dešinieji 
kaltina kairiuosius, kairieji - deši
niuosius, ir nė viena pusė nepripa
žįsta savo klaidų. Kokias pagrindi
nes klaidas padarė Gedimino Vag
noriaus vyriausybė?

- Šita tema jau plačiai eskaluoja
ma. Girdi, nei vieni, nei kiti nepri
pažįsta savo klaidų. Tokioje situaci
joje, kokioje buvo mūsų kraštas. Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos me
tais, nebuvo nė viena pasaulio vals
tybė. Mūsų niekas nepripažino. Mas
kva nuolat grasino. Be abejonės, pa
darėme ir klaidų. Neklysta tas, kuris 
nieko nedirba, o tik žiūri į dirbančius. 
Prisiminkime, kokiomis aplinkybė
mis į valdžią atėjo Gediminas Vag
norius 1991 m. sausio įvykių metu. 
Nušalinta K. Prunskienės Vyriausy
bė. Ministru pirmininku patvirtintas 
Albertas Šimėnas. Tą naktį, kai Lie
tuva nė minutės negalėjo būti be Vy
riausybės, Seimas nežinojo, kur yra 
premjeras. Neatidėlioję nė minutės 
privalėjome paskirti naują ministrą 
pirmininką. Ir tuo metu premjeru 
tampa Gediminas Vagnorius, nors 
tos pareigos buvo siūlomos ne vie
nam žmogui, bet tankams riaumojant 
niekas nenorėjo mirti. Vagnorius 
ryžosi imti Vyriausybės vairą į savo 
rankas ir paprašė savo poste likti vi
sus ministrus, nes Vyriausybė turėjo 
funkcionuoti. Nebuvo laiko parinkti 
naujų ministrų. Praktiškai Gediminas 
Vagnorius perėmė visą Kazimieros 
Prunskienės Vyriausybę ir su ja pra
dėjo dirbti. Jis padarė viską, ką ga
lėjo, nepriklausomos Lietuvos labui. 
Buvo paruošti visi įstatymai, reika
lingi valstybės turto privatizavimui, 
ekonominei reformai, žemės grąžini
mui. Bet nebuvo kam priimtų įstaty
mų vykdyti. Juos sabotavo vietose. 
Gediminas Vagnorius ne sykį prašė 
parlamentą suteikti jam teisę atleisti 
iš darbo įstatymų nevykdančius savi
valdybių pareigūnus. Parlamentas, 
kuriame Sąjūdžio deputatai jau 
neturėjo daugumos, tokių teisių jam 
nesuteikė. Priešingu atveju jis būtų 
padaręs daugiau, negu padarė. Kad 
ūkininkas gavo žemės, yra jo nuopel
nas. O kad tam ūkininkui ir dabar 
kaišiojami pagaliai į ratus - nėjo 
kaltė. Gal prisiminkime Lietuvos 
banko istoriją? Atėjusi į valdžią

Nukelta j 7 psl.
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Vokietijoje
Kun. Fr. Skėriui - 75

Valstybės ateitis - ūkanota
Kun. Fricas Skėrys šiemet liepos 

2-ąją atšventė savo 75 metų gimta
dienį. Jubiliatas gimė Kalenu kaime, 
Lauksargių valsčiuje, Pagėgių apskri
tyje. Lankė Pagėgių gimnaziją, vėliau 
Tauragės mokytojų seminariją, kurią 
baigė 1940 metais. Mokytojavo Že
maičių Naumiestyje. Kai vokiečiai 
atėmė iš Lietuvos Klaipėdos kraštą, 
Skėrys nutarė pasilikti Lietuvoje. Ta
čiau kai Raudonoji armija okupavo 
Lietuvą, jis apsisprendė kartu su Lie
tuvos vokiečiais repatrijuoti į Vokie
tiją. Čia jis iš pradžių dirbo mokytoju 
Tilžės apskrityje, bet vėliau kaip 
"Lietuvos optantas“ buvo ištremtas į 
stovyklą Tiuringijoj. Ten iki karo pa
baigos kartu su kitais svetimšaliais 
turėjo dirbti fabrike. Iš tikrųjų tai bu
vo laimė, nes taip jis išvengė karo tar
nybos. Po karo J. Skėrys vedė iš 
Manheimo kilusią vokietaitę ir gy
veno Rytų Vokietijoj, ten dirbo vai- 
niotoju. 1951 metais pabėgo į Vakarų 
Vokietiją ir apsigyveno pas uošvius 
Manheime. Nuo 1955 metais jis dėstė

Kun. Jonas Riaubunas nepamirštas
Prieš 25 metus Vasario 16-'osios 

gimnazija neteko savo kapeliono 
kuo. Jono Riaubūno. Jis dingo be ži
nios. Vasaros atostogų metu kartu su 
kun. St. Šaleika nutarė keliauti į Ro
mą. Pakeliui jie porai dienų sustojo 
saleziečių vasarvietėje Alpėse ”Casa 
Alpina Lituania“. 1969 m. liepos 27 
d. po pietų apie trečią valandą kun. 
Jonas Riaubunas vienmarškinis, per
simetęs fotoaparatą per petį, išėjo 
pasivaikščioti. Jis nepasiėmė jokių 
dokumentų, paliko piniginę su pini
gais ir visus kitus daiktus kambary
je. Kun. Šaleika dar pamanė, kad J. 
Riaubunas pasiliko pas pažįstamą 
italų šeimą nakvoti. Tačiau kai jis 
kitą dieną negrįžo, visi pradėjo jo 
ieškoti. Ieškojo lietuviai, jo draugai 
italai, italų policija šunimis ir heli
kopteriu, bet nerado. Taip ligi šios 
dienos neaišku, kaip jis žuvo.

Pernai tėvas Konstantinas Petras 
Gulbinas atšventė savo kunigystės 
50 metų sukaktį, o šių metų birželio 
3 d. - 75 metų gimtadienį. Jubilia
tas jau nuo karo aptarnauja Nor- 
drein-Vestfalijos lietuvius. Šiuo 
metu jų yra apie 500. Tėvas Kons
tantinas reguliariai kas mėnesį Es- 
sene laiko šv. Mišias lietuviškai. 
Jeigu jis kviečiamas, mielai prave
da pamaldas ir kituose miestuose, 
pavyzdžiui, minėjimų proga. Jis yra 
geras pamokslininkas. Per lietuviš
kas šventes pasako patriotiškus ir 
turiningus pamokslus. Jis lanko lie
tuviškas šeimas ir platina lietuvišką 
spaudą. Daugiausia jam- tenka pa
tarnauti neseniai iš Lietuvos atvy- 
kusiems, bet ne tik dvasiniai, o ir 

Vasario 16-osios gimnazijoj evange
likams mokiniams tikybą, žemesnėse 
klasėse - aritmetiką ir vokiečių kalbą. 
Pritrūkus evangelikų kunigų, mokyto
jas Skėrys mokėsi teologijos ir išlai
kęs egzaminus 1974 metais lietuvių 
evangelikų senjoro kun. Adolfo Kele- 
rio buvo ordinuotas diakonu, o 1977 
metais pakeltas į kunigus. Nuo to 
laiko jis gimnazijoj ėjo evangelikų 
kapeliono pareigas, dėstė 6 tikybos 
pamokas per savaitę, o likusiu laiku 
aptarnavo lietuvius evangelikus Pietų 
Vokietijoje ir Salcgiteryje.

Fricas Skėrys buvo labai veiklus 
žmogus ir didelis lietuvis patriotas. 
Gimnazistu būdamas įstojo į skautus, 
vėliau priklausė šauliams. Gimnazi
joj jis pradėjo ruošti iš pradžių evan
gelikams mokiniams adventines ka
vutes, o vėliau - Kalėdų eglutes visai 
gimnazijai, iš viso 33 kartus. Iš evan
gelikų bažnyčios išrūpindavo pinigų 
ir organizuodavo kasmet ekskursijas 
autobusu iš pradžių evangelikams, 
paskutiniu laiku visai gimnazijai.

Kun. Jonas Riaubūnas tuo metu 
tebuvo 43 metų amžiaus. Jis buvo 
gimęs Kazlų Rūdoj. Baigė Kaišia
dorių gimnaziją ir studijavo Kauno 
universitete, iš pradžių inžineriją, o 
vėliau filosofiją - teologiją. Studijas 
tęsė Eichštete ir Romoje, 1950 me
tais buvo įšventintas kunigu. Šv. 
Grigaliaus popiežiškame univer
sitete jis įsigijo filosofijos bakalauro 
laipsnį ir teologijos bei kanonų 
teisės licenciatus. Po to jis ruošėsi 
daktaratui ir dėstė tikybą italų gim
nazijoj.

1962 metais prel. Ladas Tulaba jį 
perkalbėjo vykti į Vasario 16-osios 
gimnaziją, kur tuo metu trūko kape
liono ir mokytojų. Tais laikais buvo 
gimnazijai sunku rasti kvalifikuotų 
žmonių, nes darbas sunkus ir atlygi
nimas labai mažas.

Kun. Riaubūnas sutiko. Jam šis 

Tėvui Konstantinui
visokiausiais dokumentų vertimais, 
patvirtinimais, patarimais. Anks
čiau jis rūpindavosi, kad jo misijos 
vaikai nepamirštų arba išmoktų lie
tuviškai. Vienu laiku net pats mo
kytojavo "vargo mokykloje“.

Tėvas Konstantinas mielai talki
ninkauja lietuviams kunigams, 
ypač Šiaurės Vokietijoje. Gyven
damas Oberhausene kapucinų vie
nuolyne, jis kartu su kitais vienuo
lyno kunigais padeda vokiškoms 
parapijoms.

Be sielovadinio darbo jis rado 
pakankamai laiko Miunsterio uni
versitete įsigyti filosofijos daktaro 
laipsnį. Trumpą laiką jis dirbo Va
sario 16-osios gimnazijoj mokytoju 
ir kapelionu. Keletą metų jis atsto

Ilgus metus rūpinosi evangelikų jau
nimo ratelio veikla gimnazijoj.

Buvo didelis bendruomenininkas. 
Nuo 1959 iki 1980 metų priklausė 
Vokietijos LB tarybai, o 1966-1967 
buvo VLB valdybos sekretorium. 
Rašinėdavo korespondencijas apie 
gimnaziją ir apie Vokietijos lietuvių 
evangelikų veiklą kone į visus lietu
viškus laikraščius išeivijoje. Platino 
lietuvių evangelikų spaudą. Iki pra
ėjusių metų atstovavo "Svečio“ žur
nalui Vokietijoje ir rūpinosi ekspedi
cija. Rašinėjo ir į vokiškus laikraš
čius bei palaikė gerus ryšius su apy
linkės laikraščių korespondentais. Už 
straipsnį apie Jonines buvo gavęs 
vokišką premiją.

Kun. Fricas Skėrys jau ilgesnį lai
ką serga širdies liga, bet pernai dar 
prisidėjo vėžys. Jam padarė operaci
ją, kuri gerai pavyko, bet jis vis dėlto 
nepasveiko ir vis silpnėjo. Atsirado 
daugiau ligų. Pernai rudenį buvo ap
gyvendintas prieglaudoje, kur lig šiol 
slaugomas. A.Š.

darbas sekėsi. Mokiniai jį mylėjo. 
Jis buvo ramus ir paslaugus. Pagal
bos arba patarimo ieškančiam visuo
met skirdavo daug laiko. Jis dėstė ti
kybą, lotynų kalbą, lietuvių kalbą ir 
istoriją, turėjo 24 pamokas, o savo 
laisvalaikį praleisdavo su mokiniais. 
Dažnai vakarais žaisdavo tinklinį, 
stalo tenisą, o kartais eidavo su mo
kiniais pasivaikščioti ir nueidavo 
toli toli į apylinkės miškus. Pake
liaudavo ir automobiliu su mokiniais 
į artimesnius miestus. O įvairiau
sioms šventėms jis sugalvodavo įdo
mius prasmingus vaidinimus. Jam 
kapeliono darbas labai patiko. Kai 
jam siūlė direktoriaus pareigas, 
griežtai atsisakė.

Vasario 16-osios gimnazija savo 
dingusio energingo kapeliono labai 
pasigedo, iki šiol nėra jo pamiršusi.

A. Š.

- 75
vavo lietuviams prie Nordrein- 
Vestfalijos vyriausybės, o nuo 1979 
iki 1985 buvo Vokietijos katalikų 
vyskupų konferencijos delegatas 
lietuvių katalikų sielovadai, tai reiš
kia - vyriausiu Vokietijos lietuvių 
kunigu. Labai daug pasitarnavo 
verčiant Lietuvos katalikų bažny
čios kroniką į vokiečių kalbą. Savo 
pranešimais jis įvairiausiomis pro
gomis garsino Lietuvos vardą tarp 
vokiečių.

Nors tėvo dr. Konstantino sveika
ta kartais ir sušlubuoja, bet jis visuo
met uoliai eina savo pareigas. Dievas 
teduoda jam dar daug ilgų sveikų 
metų, nes šis žmogus labai reika
lingas Vokietijos lietuviams.

A.Š.

Atkelta iš 6 psl.

LDDP tučtuojau pakeitė valdytoją, o 
Vagnoriui to daryti neleido. G. Vag
norius valdė, bet neturėjo valdžios 
priversti dirbti sistemą.

- O LDDP?
- Reikia skaityti mūsų dokumen

tus. Pirmas nedoras darbas, kurį ji pa
darė, atėjusi į valdžią, tai turto indek
savimo nutraukimas. Pernai tas turtas 
nuvertėjo beveik šimtu procentu ir 
pavirto į nieką. Tam skirtas ir mūsų 
referendumas, kuris Lietuvos istori
jon įeis kaip Gedimino Vagnoriaus 
referendumas. Jis tęsia savo darbą. 
Jis nori padėti žmonėms.

- Vakarai iš esmės palaiko dabar
tinę Lietuvos Vyriausybę ir jos poli
tiką. Ar neatrodo, kad Seimo opozi
cija atsidurs savotiškoje izoliacijoje, 
ypač jei pralaimės referendumą?

- Nepasakyčiau, kad Vakarai pa
laiko LDDP Vyriausybę ir jos veiks
mus. Mes nematėme nė vieno Vaka
rų valstybės pareiškimo šiuo klausi
mu. Beje, jei taip įvyktų, tai būtų ki
šimasis į mūsų valstybės vidaus rei
kalus. Padėtis yra visai kita. Seimo 
dauguma, priimdama netgi svarbius 
valstybės mastu sprendimus, nesi- 
taria su opozicija. Tačiau mes daro
me viską, kad žmonės žinotų mūsų 
poziciją vienu ar kitu klausimu. Ypač 
suaktyvėjome, pamatę dabartinės 
valdžios pavojingus Lietuvos nepri
klausomybei žingsnius.

Tarptautinėje plotmėje nesijau
čiame izoliuoti. Mes palaikome ry
šius su kitų valstybių konservato- 
riškos pakraipos partijomis, turime 
ryšių su parlamentų opozicija, mūsų 
pakraipos frakcijomis. Vakarai, bent 
jau širdies gilumoje, negalėtų palai
kyti oficialiosios Lietuvos valdžios 
politikos, nes jos ekonominė politika 
orientuota ne į Vakarus, o į Rytus.

- Pralaimėjusi referendumą, Vy
riausybė turėtų atsistatydinti, nes 
priešingu atveju jinai turėtų vykdyti

Sportas
Pasaulio čempionato sidabras

- mūsų dviratininkėms
Palerme (Italija) vykusiose pa

saulio dviračių sporto čempionato 
50,19 km moterų komandinėse lenk
tynėse plentu Lietuvos rinktinė pir
mąkart iškovojo sidabro medalius. 
Jais apdovanotos dvynukės Rasa ir 
Jolanta Polikevičiūtės, Diana Žiliūtė 
ir Liuda Triabaitė. Pirmoji buvo Ru- * 
sijos komanda, įveikusi lenktynių 
nuotolį per 1 vai. 4 min. 55,1 sek. 
Lietuvaitės nuo auksą iškovojusių 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Travel

ne savo politiką, tiksliau - politiką, 
kurią jai primetė opozicija ir kurią ji 
laikė pragaištinga Lietuvai. Jei taip, 
kokios Vyriausybės tikisi opozicija ir 
Lietuvos konservatoriai? Koalicinės, 
kaip laukia socialdemokratai bei 
tautininkai?

- Žinoma, pralaimėjusi referen
dumą Vyriausybė turėtų atsistatydin
ti. Ne vien Vyriausybė, bet Seimas, 
kuris sudarė tokią Vyriausybę. Jeigu 
Seimas ją pakeis kita, jinai bus lygiai 
tokia pat ir vykdys LDDP politiką. 
Esant šiam Seimui, nereikalinga jo
kia koalicinė vyriausybė. Ji irgi va
žiuos tais pačiais ratais, nes Seimas 
jai diktuos tas pačias sąlygas.

- Vadinasi, ekonominis referen
dumas perauga į politinį?

- Kodėl? Referendumas yra eko
nominis, bet jeigu Seimas ir Vyriau
sybė yra prieš ekonomines referendu
mo nuostatas, tai, jam laimėjus, kaip 
šie valdžios institutai juos gali vyk
dyti?..

- Kokia priešlaikinių Seimo rin
kimų perspektyva?

- Priešlaikinius rinkimus galėtų 
paskelbti tiktai Prezidentas, bet aš 
manau, jis to nepadarys. Arba pats 
Seimas. Bet Seimas tai padarys, jeigu 
Lietuva nebegaus paskolų iš užsieno 
ir nebeturės iš ko gyventi. Kol gauna 
paskolas - versis, tačiau nereikia už
miršti, kad kas bebūtų valdžioje, pa
skolas reikia atiduoti su visomis 
palūkanomis...

- Šiais Seimo metais nemažai 
laiko praleidote užsieny. Kokių 
naujų žinių parsivežėt? Ką jos duotų 
Lietuvai, jei būtų įgyvendintos?

- Teko stažuotis Kanadoje. Žiūrė
jau, kaip dirba teismai, policija, kalė
jimai. Konservatorių partijoje esu at
sakingas už teisėsaugos klausimus. 
Ruošiame teisės institucijų reformą, 
ir jeigu iškovosime politinę valdžią, 
esame pasirengę reformuoti teisines 
institucijas ir sustabdyti nusikaltėlių 
siautėjimą, korupcijos plitimą šalyje.

varžovių atsiliko 44,6 sek. Trečiąją 
vietą užėmusias amerikietes mūsų 
dviratininkės aplenkė 13,5 sek.

Jėgų išmėginimas su švedais
Lietuvos futbolo rinktinė (be už

sienyje žaidžiančių svarbiausiųjų 
narių V. Ivanausko, A. Narbekovo, 
G. Staučės) Erebro miesto nedidelia
me stadione Švedijoje žaidė draugiš
ką susitikimą su pasaulio pirmenybių 
bronzos medalininkų vienuolike. Šei
mininkai laimėjo 4:2 (3:0). Švedų 
treneris gerai įvertino lietuvių žaidi
mą, ypač antrajame kėlinyje.

Jonines Vasario 16-osios gimnazijoj prisiminus
Tradicinės Joninės gimnazijoj 

buvo švenčiamos šeštadienį po šv. 
Jono, vadinasi, birželio 25 d. Prieš 
oficialią programą katalikų kape
lionas kun. Gediminas Tamošiūnas 
Lietuvos šventųjų koplyčioje laikė 
šv. Mišias, o kun. Martynas Klum
bys evangelikams pravedė pamal
das mokykloje.

16.00 po ąžuolu prie mokyklos 
pastato prasidėjo meninė programa, 
kurią atliko šį kartą tik gimnazijos 
mokiniai. Bet ji nebuvo daug ką 
menkesnė už praėjusių metų pro
gramą, atlikta 3 ansamblių iš Lietu
vos ir mūsų gimnazijos mokinių. 
Gimnazistai pašoko visus aštuonis 
šokius, kuriuos ruošėsi šokti Dainų 
šventėje, o choras padainavo keletą 
dainų iŠ Dainų šventės repertuaro. 
Be to, pasirodė gimnazijos skuduti
ninkai ir orkestras, kuriam į pagal
bą atėjo buvę mokiniai Liudas Mo- 
tekaitis ir Darius Udrys. Programa 

truko visą valandą. Mokiniams te
ko daug prakaituoti, nes diena buvo 
labai karšta.

Programą stebėjo apie 400 žmo
nių, tarp jų buvo garbės svečių su 
Heseno parlamento pirmininku Kari 
Starzacher priešakyje. Juos visus 
pristatė direktorius A. Šmitas, o 
Lietuvos ambasadorius dr. Zenonas 
Namavičius, Kampertheimo nauja
sis meras dr. Jurgen Dieter ir kura- 
torijos pirmininkas V. Damijonaitis 
sveikino susirinkusius žodžiu. Pas
tarasis pasidžiaugė dideliu abitu
rientų būriu ir gerais abitūros egza
minų rezultatais, už kuriuos gimna
ziją gyrė ir vokiečių švietimo val
dybos atstovai. V. Damijonaitis taip 
pat užbaigė oficialią šventės dalį, 
padėkodamas mokiniams ir vado
vams Marijai Dambriūnaitei-Šmi- 
tienei bei Arvydui Paltinui už pui
kią programą. Tėvų komiteto pirmi
ninkas Boleslovas Rimaščauskas 

įteikė dovaną geriausiems abitu
rientams Vytautui Lemkei ir Ramu
nei Čiukšytei bei tvarkingiausiai per 
visus metus kambarius prižiūrėju
siems bendrabutyje mokiniams.

Tradicines krepšinio varžybas 
buvusių mokinių prieš gimnazistų 
komandą, kaip beveik kasmet, lai
mėjo gimnazistai.

Po, to žmonės linksminosi iki 
ankstyvaus ryto. Kiti net nepaisė 
smarkaus lietaus, kuris po antros 
valandos nakties daugumą žmonių 
išvaikė. Svečius vaišino ir aptarna
vo gimnazijos mokytojai ir moki
niai.

Kol nelijo, muzikantai Vytautas 
Lemkė, Darius LJdrys, Liudas Mo- 
tekaitis ir Viktoras Diavara grojo šo
kiams po ąžuolu, o parke degė di
džiulis laužas.

Šią šventę plačiai aprašė vietinė 
vokiečių spauda.

A. Š.

Pramogai ar bizniui 
Mes išspręsime visus jūsų reikalus 

Lietuvoje.
Žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manęhesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale, Lancs.
OL161PA 

Tel 0706 868765
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LONDONE
ATVYKO

DR. JUOZAS SKIRIUS
Rugpjūčio 15 dieną į Londoną 

atvyko Vilniaus pedagoginio uni
versiteto visuotinės istorijos kate
dros doc. dr. Juozas Skirius. Jis Bri
tanijos sostinėje renka medžiagą sa
vo ruošiamai istorinei knygai apie 
buvusį Lietuvos ambasadorių B. K. 
Balutį.

Dr. J. Skirius jau lankėsi Lietuvos 
ambasadoje, apžiūrėjo jos archyvus, 
taip pat susipažino su Lietuvių namų 
archyvine medžiaga, susijusia su B. 
K. Balučiu. Svečias apsilankė Lon
dono lietuvių katalikų centre. Rug
pjūčio 21 dieną jis dalyvavo pamal
dose. Po jų tautiečiams pateikė pla
tesnį pranešimą apie savo kaip isto
riko veiklą, apžvelgė dabartinės Lie
tuvos gyvenimo aktualijas.

SUTIKTUVĖS IR 
IŠLEISTUVĖS

Lietuviškos šv. Kazimiero parapi
jos moterys ėmėsi iniciatyvos suruoš
ti sutiktuves klebonui dr. J. Sakevi- 
čiui, MIC, grįžimo iš Lietuvos proga, 
taip pat palydėtuves Lietuvon išvyks
tančiam kun. R. Gaidžiui, MIC. Ši 
dviguba vakaronė įvyko rugpjūčio 17 
dienos vakare parapijos svetainėje. 
Dalyvavo 30 žmonių, pusė jų - Lietu
vos jaunimas.

Klebonas dr. J. Sakevičius, MIC, 
pasidalino savo įspūdžiais iš apsi
lankymo Lietuvoje. Kun. R. Gaidys, 
MIC, savo kalboje pasidžiaugė gy
va, veiksminga lietuviška parapija, 
padėkojo už šaunias išleistuves. Jis 
sakė, kad neužmirš Londono lie
tuviškos bendruomenės ir pirmai 
progai pasitaikius vėl aplankys.

PAMALDOS
Nottinghame - rugpjūčio 28 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Corbyje - rugpjūčio 28 d., 14 vai., 

Šv. Patrike, Gainsborough Rd.
Northamptone - rugpjūčio 28 d., 

18 vai,, Šv. Lauryne, Craven St
Nottinghame - rugsėjo 4 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Mansfielde - rugsėjo 4 d., 15 vai., 

Šv. Pilypo, Chesterfield Rd.
Bradforde - rugsėjo 11 d., 12.15 

vai.
Eccles - rugsėjo 11 d., 12.15 vai.

II l IMS SKAUTIŠKUOJU
KELIU

Skambėjo lietuviškos dainos, sukosi 
poros trypdamos lietuvišką polką.

Kun. R. Gaidys į Lietuvą išskrido 
rugpjūčio 20 d. Jis 4 savaites praleido 
Londone eidamas laikinai klebono 
pareigas. Jis buvo atvykęs iš Mari
jampolės, kur ir sugrįžo.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė, vykdydama sa

vo projektą nupirkti Pakruojo rajono 
negalios vaikams invalidų vežimė
lius, pasiuntė jų 10. Visas projektas 
kainavo daugiau negu 1000 svarų. 
Vežimėliai buvo išvežti Lietuvon 
rugpjūčio 6 dieną.

Fondas gavo šias aukas: 50 svarų 
- K. Reinhardt, Londonas; 15 svarų - 
J. Drevinskas, Inverness; 10 svarų - 
D. Vosilliou, Romford; 5 svarus ir 
drabužių vaikams, žaislų, vitaminų 
siųsti Lietuvon, įvairių dalykų būsi
mam kalėdiniam vakarui-turgui su
rengti davė J. Serzime, Surrey; 100 
kilogramų vonios muilo - Inner 
Wheel Club of Banstrad, Surrey.

Didžiosios Britanijos sveikatos 
ministerija paskyrė 840 svarų stipen
dijas dviejų medicinos daktarų sta
žuotėms Didžiojoje Britanijoje.

Britų-lietuvių pagalbos fondas yra 
gavęs prašymų iš Lietuvos įvairių 
instancijų, kurios gydo ir globoja 
Lietuvos negalios vaikus. Norėdamas 
juos įvykdyti, šiandien fondas turėtų 
surinkti daugiau negu 40 000 svarų.

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

JĖZUITAI IŠ LIETUVOS
Du Lietuvos jėzuitai kunigai 

Antanas Gražulis SJ ir Aldonas 
Gudaitis SJ rugpjūčio 21 dieną lietu
vių šv. Kazimiero šventovėje 11 vai. 
pamaldose dalyvavo kartu su vieti
niais maldininkais. Bet nepasirodė 
parapijos menėje susitikti su lon- 
doniečiais lietuviais.

ĮVYKS IŠKILMINGOS 
PAMALDOS

Iškilmingos pamaldos bus laiko
mos Londono šv. Kazimiero švento
vėje rugsėjo 11 dieną 11 valandą, 
minint Tautos šventę, Šiluvos Mari
jos pasirodymo atminimą.

Londono lietuviai kviečiami daly
vauti pamaldose.

ELI

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

Po sėkmingos 45-osios sukaktu
vinės skautų stovyklos Lietuvių So
dyboje, Anglijoje, (suvažiavo skau- 
tuojančio jaunimo daugiau kaip aš
tuoniasdešimt sesių ir brolių iš įvairių 
šalių: Lietuvos, Amerikos, Kanados, 
Brazilijos, Argentinos ir Didžiosios 
Britanijos; gaila, kad nedalyvavo Va
sario 16-osios gimnazijos ’’Aušros“ 
tunto skautai-ės) lai pasiekia mūsų 
nuoširdi ir skautiška padėka DBLS 
centro valdybą, DBLS skyrius, lietu
vių klubus, organizacijas, rėmėjus, 
aukų rinkėjus, pavienius asmenis ir 
visą visuomenę už kasmetines, dos
nias aukas ir visokeriopą paramą. Tai 
padėjo vadovams, svečiams, skau
tams ir skautėms-studentams iš įvai
rių kontinentų dalyvauti mūsų sto
vykloje ir pabūti pakilioje lietuviš
koje skautiškoje dvasioje, pamatyti 
mūsų skautavimą, programą ir darbą 
mūsų skautiškoje šeimoje.

Sakome nuoširdų ačiū Sodybos 
vedėjams Heidi ir Vaidotui Banai- 
čiams už globą ir paramą. Skautiškas 
ačiū stovyklos kapelionui kun. A. 
Gerybai ir kun. R. Gaidžiui, MIC, už 
dvasinę globą ir maldas. Dėkojame 
gerbiamam ambasados patarėjui p. 
A. Medalinskui ir poniai už sveikini-

Aukos skautų stovyklai
LSS Garbės narė G. Kaminskie

nė, gyvenanti Wolverhamptone, rašo: 
’’Siunčiu Wolverhamptone lietuvių 
bendruomenės aukų lapą su 65-50 
svarų, kurie padės svečius priimti ir 
juos nuo stovyklinio mokesčio at
leisti. Ypač dalyvaujančius iš Lietu
vos. Linkime gero oro, prasmingo ir 
našaus stovyklavimo“. Aukotojai: 30 
svarų - G. Kaminskienė; po 5 sva
rus - A. G. Ivanauskai, B. Krikščiū
nas; 3 svarai - Matukas; po 2 sva
rus - Nykštaitis, J. Žaliauskas, V.

MIRĖ ALGIRDAS 
VOKIETAITIS

Pranešame, kad po ilgų nega
lavimų 1994 m. rugpjūčio 14 d. 
Moraga, Kalifornijoje (JAV) 
mirė Algirdas Vokietaitis.

Velionio Algirdo palaikai bus 
palaidoti Lietuvoje.

Liūdesyje pasilikę sūnus Al
girdas Karre, sesuo Gražina ir 
brolis Kęstutis.

DERBY
Pranešame, kad yra rengiama 

ekskursija į tradicinį DBLS są
skrydį Wolverhamptone š. m. rug
sėjo 17 d.

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į skyriaus sekretorių 
p. A. Tirevičių teL 0332 517320.
h iafafaiajai@jsiaf@f3isfai@faisiajafajajsiaiaiaiafafsiEfsiaf3iafsiaraj h

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS - 
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS 

BRITANIJOJE

Tradicinis sąskrydis įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 17 d., 18.30 vai.

Lenkų socialinio klubo patalpose, 
Straford Road, Wolverhampton.

Šių metų sąskrydis išeiviams 
yra ypatingai svarbus, 

nes tuo pažymėsime 50 metų 
Lietuvos apleidimo sukaktį.

Ta proga visa programa bus atlikta
Didžiosios Britanijos lietuvių jėgomis, pasididžiuojant, kad net 

po 50 metų mes vis dėlto dar hepamiršome 
savo papročių, dainų ir šokių.

Rengėjai -
Wolverhamptono DBLS skyrius ir DBLS Centro valdyba

h įsisfajsjajsjsiaisosisjsisjsiaiaiajsfeisjsjaisisiaisiafajaraisfsfsj

PADĖKA
mą ir malonų dalyvavimą, ”EL“ re
dakcijai ir administracijai, S. Kaspa
rui, G. O'Brien. Skautiškas ačiū mūsų 
mieliems nuoširdiesiems talkinin
kams- stovyklos darbuose A. Klimui, 
K. Petuševičiui, V. Masiūliui. Dėkin
gi liekame stovyklos maitinimą orga
nizavusiems N. Vainoriutei, Sandra 
Meek, Elen MeGuire, H. Gasperui, 
P. R. Kamarauskams ir kitiems, talki
nusiems šiame darbe. Nuoširdus ačiū 
p. Kuoliukui už 30 svarų auką sto
vyklai, P. Maloney už 5 svarų auką 
skautų reikalams, St. Bosikiui ir ki
tiems.

Nuoširdžiai skautiškai dėkojame 
visiems LSS Garbės nariams, gerbia
miems rėmėjams, klubams ir jų val
dyboms, skyriams ir jų valdyboms, 
visai lietuviškai bendruomenei, pa
vieniams asmenims, taip dosniai atsi
liepusiems į mūsų aukų vajų, už svei
kinimus, už skautų palapinių mieste
lio aplankymą, už dalyvavimą sto
vyklos uždarymo iškilmėse.

Ačių visiems ir visoms, ko gal ir 
nepaminėjome, prisidėjusiems prie 
sėkmingos ir jau 45-osios skautų sto
vyklos čia, Anglijoje, surengimo.

Nuoširdus, didelis, skautiškas 
AČIŪ Vincentui O'Brien - stovyklos 
viršininkui.

LSS Europos rajono vadija

Kelmistraitis, A. Zubrickas, Narbu
tai, A. Petkevičius, J. Petkevičius; 
2.50 svarų - P. Jazukevičius; po 1 
svarą - H. Bundonienė, Sviderskienė, 
E. Grumpier, G. Lockley, Č. Rence- 
liauskas, R. Milkamanaras.

Dosniems skautiškos idėjos rėmė
jams, visoms ir visiems išreiškiamas 
nuoširdus ir skautiškas AČIŪ! Nuo
širdžiai dėkojame ir pensininkui Juo
zui Blinstrubui, gyvenančiam Rea
ding, už 10 svarų auką.

v. s. J. Maslauskas

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

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

PASAULYJE
Koncertas Popiežiaus 

garbei
Castelgandolfo popiežių vasaros 

rūmuose įvyko Italijoje veikiančios 
Ottorino Respighi muzikos akademi
jos koncertas popiežiaus Jono Pau
liaus II garbei. Koncerto programoje 
buvo du Bacho kūriniai: Magnificat 
ir h-moll Mišių ’’Credo“. Koncertą 
atliko solistai Livia Aghova, Miros
lava Volkova, Atilla Kiss-Balbinat, 
Michael Haag, vargonininkas Andras 
Viragh, choras ’’Cantemus“ iš Veng
rijos ir vengų simfoninis orkestras 
’’Pannonia“.

Ottorino Respighi muzikos akade
mija įkurta Romoje 1976 metais pir
miausiai rūpinasi Vakarų ir Rytų 
Europos muzikų bendradarbiavimu, 
rengia koncertus, studijų seminarus, 
parūpina stipendijas Rytų Europos 
muzikos studentams tobulintis Vaka
ruose. Kiekvieną vasarą Ottorino 
Respighi muzikos akademija Asyžiu
je ir Orvieto rengia festivalius, pava
dintus ’’pro mundo uno“ (už vieningą 
pasaulį). Šių festivalių kulminacinis 
momentas būna koncertas Popiežiaus 
garbei.

Bus aptartos jaunimo 
problemos

Italijos Livorno Bažnyčia ruošiasi 
pirmajam vyskupijos Sinodui, skir
tam jaunimo problemoms. Iniciatyvą 
pasiūlė jaunimas. Parapijų jaunimas 
ir vyskupijoje veikiančių katalikiškų 
jaunimo organizacijų nariai paprašė 
vyskupo, kad šis parengtų jaunimui 
svarbias sielovados gaires. Livorno 
vyskupas Alberto Ablondi, atsaky
damas į tą pageidavimą, parašė ga- 
nytojinį laišką, kuriame pateikė ke
lias dešimtis klausimų įvairiomis jau
nimo dalyvavimo Bažnyčios gyveni
me temomis. Kai į vyskupijos kuriją 
pradėjo plaukti jaunimo atsakymai 
(vien per pirmuosius mėnesius gauta 
apie 500 laiškų), vyskupas nusprendė 
ne pats rašyti jaunimui gaires, bet su
šaukti Sinodą. Svarstytini klausimai 
surūšiuoti į septynias stambesnes 
temas. Pirmoji tema - draugystė, mei
lė ir šeima; antroji - laisvalaikis; tre
čioji - mokykla ir universitetas; ket
virtoji - jaunimo angažavimasis į vi
suomenės tvarkymo ir politikos dar
bą; penktoji - skausmo ir pralaimė
jimo patirtis; šeštoji - asmeninis ir 
bendruomeninis jaunimo tikėjimas; 
septintoji tema - kaip jaunimas su
pranta Bažnyčią.

Knyga apie natūralius 
gimimų kontrolės metodus

Vatikane pristatyta Milano Šven
čiausiosios Jėzaus Širdies katalikų 
universiteto išleista knyga ’’Natūralūs 
gimimų kontrolės metodai. Tikroji 
alternatyva“. Stambiame, daugiau 
negu 500 puslapių turinčiame tome 
italų ir anglų kalbomis išspausdinti 
1992 metais Popiežinės šeimos tary
bos surengto suvažiavimo, skirto bū
tent natūraliems gimimų kontrolės 
būdams, dokumentai. Siūlydami na
tūralius gimimų kontrolės būdus, kal
bėjo knygos pristatyme Popiežinės 
šeimos tarybos sekretorius vyskupas 
Elio Sqreccia, mes neperšame tik 
krikščioniško ir katalikiško požiūrio i 
gimimų kontrolę, bet pateikiame su 
natūraliosios etikos reikalavimais su
derinamą šeimos planavimo galimy
bę. Vyskupas Sqreccia savo pasisa
kyme išvardijo tuos bruožus, dėl ku
rių natūralius gimimų kontrolės bū
dus galima klasifikuoti kaip visuoti
nai galiojančias etines vertybes: pir
miausia - jie naudojami nepažei
džiant moters organizmo vaisingumo 
ritmo; antra - jie yra bioekologiniai. 
tai yra nenaudojama jokių pašalinių 
priemonių, sąlygojančių žmogaus 
organizmo veikimą; trečia - natūralūs 
gimimų kontrolės būdai reikalauja 
sutuoktinių ypatingo dėmesingumo 
vienas kitam ir sutarimo, tuo pačiu 
ugdydami šeimos patvarumą.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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