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Ar Baltijos valstybės netaps
Rusijos ’’vidaus kiemu“? i

Apdovanojimas Lietuvos 
bičiuliui iš Norvegijos

I
I
I?

Rugsėjo 6 d. JAV dienraštis ”The 
Washington Times“ išspausdino 
straipsnį, pavadintą “Jalta II ar prag
matiška politika“. Jis parašytas, kaip 
teigiama, remiantis JAV valstybės 
departamente rengiamu pasiūlymų 
paketu, kurį Jungtinės Valstijos ruo
šiasi pateikti B. Jelcino vizito į Va
šingtoną metu. Rašoma, kad JAV 
valstybės departamente egzistuoja 
valstybės sekretoriaus pavaduotojo 
Peterio Tamoffo parengtas dokumen
tas, kuriame teigiama esą Jungtinės 
Amerikos Valstijos yra pasiruošusios 
atiduoti Baltijos valstybes Rusijos 
įtakos sferon ir sutinka su tuo, jog 
Europa baigiasi rytinėmis Lenkijos 
sienomis. Peteris Tamoffas ir Strou- 
bas Talbotas, valstybės sekretoriaus 
Warreno Christopherio pavaduotojai, 
dažnai stengiasi pabrėžti, jog Rusija, 
kaip ir JAV, yra didžioji pasaulio 
valstybė, todėl ji turi prisidėti prie 
tam tikros planetos dalies politinio 
tvarkymo. Jų paruoštame dokumente, 
pasak “The Washington Times**, 
teigiama, kad Jungtinės Valstijos 
netrukdys Rusijai siekti savo užsienio 
politikos tikslų, kol jos priemonės 
"nepažeis tarptautinių normų ir aiš
kiai negrės Rusijos imperializmo 
atgaivinimu“. Pranešimas apie tą 
straipsnį JAV dienraštyje Lietuvoje ir 
kitose Baltijos šalyse sukėlė nerimo 
ir klausimų dėl JAV politikos nuošir
dumo Baltijos valstybių atžvilgiu, 
abejonių, ar Clintono administracija 
nepataikauja Kremliui.

Seimo UR komiteto pirmininkas 
K. Bobelis spaudos konferencijoje 
pasakė, jog tokia įtakos pasidalijimo 
tarp didžiųjų valstybių doktrina nėra 
nauja - ji iškyla vėl, tik kitoje formo
je. "Prieš dvidešimt metų JAV atsira
do Helmut Zonenfeldo doktrina, kad 
visos Rytų Europos valstybės ir tuo 
metu net Lenkija priklauso Sovietų 
Sąjungos įtakos zonai. Zonenfeldas 
buvo tuometinio JAV valstybės sek
retoriaus H. Kisingerio mokyklos 
draugas ir tuo metu ėjo užsienio rei
kalų ministerijos patarėjo ir konsul
tanto pareigas. Pagrindinė jų politi
kos idėja buvo įtampos mažinimas ir 
susitarimas su Rusija bet kuria kaina.

Aktyvus dialogas 
su Minsku

Rugsėjo 13 d. Minske Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos sekreto
rius A. Januška ir Baltarusijos užsie
nio reikalų ministro pavaduotojas M. 
Chvostovas suderino dviejų šalių ge
ros kaimynystės ir bendradarbiavimo 
sutarties projektą. Tačiau Lietuvos 

i URM delegacijai, kurioje buvo mi- 
‘ aistras P. Gylys bei dar vienas jo pa- 
• vaduotojas R. Šidlauskas, nepavyko 
j pašalinti visų kliūčių Lietuvos ir Bal

tarusijos prezidentų susitikimui. Prieš 
i kurį laiką A. Brazauskas ir A. Luka

šenka telefonu susitarė, kad Baltaru
sijos naujasis vadovas dar šį mėnesį 
atvyks į Vilnių ir pasirašys tarpvals
tybinę politinę sutartį. Buvo pa
greitintas jos rengimas. Bet, kaip pa
žymėjo šią savaitę spaudos konferen
cijoje Seimo užsienio reikalų komite
to pirmininkas K. Bobelis, Lietuvos 
sutartis su Baltarusija nebus pasirašy
ta, kol nebus susitarta dėl sienų nu
statymo. To klausimo rugsėjo 13 d. 
Minske Lietuvos delegacijai galutinai 
išspręsti nepavyko. Pasak K. Bobe
lio, yra trys pasienio vietos, dėl kurių 
nepavyksta susitarti. Didžiausia prob
lema tebelieka Adutiškio geležinke
lio stoties priklausomybė.

Norėdami pataikauti Rusijai, jie su
skirstė Europą į įtakos zonas. Kadan
gi doktrinos autoriams labiau rūpėjo 
jų geopolitiniai interesai, jiems pa
aukoti Lietuvą nebuvo didelė proble
ma. Kuomet Zonenfeldo doktrina 
pasklido Amerikoje, išeivių organi
zacijos pakėlė didelį triukšmą, krei
pėsi į savo senatorius, kurie viešai 
paneigė ir pasmerkė tokį dokumen
tą. Taip Zonenfeldo doktrina buvo 
viešai atmesta.“ K. Bobelio nuomo
ne, tai yra prorusiškai galvojančių kai 
kurių Amerikos pareigūnų politika, 
kaip pataikauti rusams, kuri JAV ne
turi didelio pritarimo.

Opozicijos vadovas V. Lands
bergis išplatino pareiškimą ’’Dėl 
”Jaltos-2“ apraiškų tarptautinėje poli
tikoje“. ’’Tai pernelyg panašu į dviejų 
supervalstybių konceptualų susita
rimą dalytis ir valdyti pasaulį“, ra
šoma pareiškime, ’’Baltijos valstybės 
turi teisę girdėti ką nors drąsinančio 
ir dėl savo rytinių sienų, ne tik dėl 
Lenkijos rytinių sienų, kurios jau 
minimos JAV pareigūnų pareiški
muose“.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Povilo Gylio, naujas pasau
lio pasidalijimas - mažai įtikėtinas, 
’’nes Lietuva pradėjo integruotis į 
Europos Sąjungą“. ’’Dienos“ žurna
listui P. Gylys pasakė: "Manau, kad 
tokio primityvaus pasaulio pasidaliji
mo, koks buvo tarp ispanų ir portu
galų, o vėliau - tarp Stalino ir Hitlerio, 
laikai tikrai nesugrįš“. "Ar apskritai 
toks dokumentas buvo?“ - retoriškai 
klausė užsienio reikalų ministras. - 
"Vargu ar mes gausime išsamų atsa
kymą. Gali būti, kad, tarkime, vieno 
skyriaus analitikas galėjo pareikšti 
savo nuomonę Baltijos valstybių 
klausimu“. Lietuvos ambasada Ame
rikoje kreipėsi į JAV užsienio reikalų 
ministeriją, kurios atstovai griežtai 
paneigė, jog toks dokumentas išvis 
egzistuoja. JAV lietuvių organizaci
jos įteikė atitinkamus protestus.

Latvijos užsienio reikalų ministe
rijos atstovas spaudai įvaras Embrek- 
tas pareiškė, jog "Latvijos URM lin
kusi manyti, kad JAV pozicija po 
prezidento Bilo Clintono vizito į Ry-

Karštuose“ pasaulio taškuose

Čečėnija - kaulas Rusijos 
gerklėje

Rašyti apie Čečėniją - sunki žur
nalisto užduotis. Pasakyti, kad tai 
kalniečių kraštas, tas pats, kaip tarti 
apie Antarktidą, jog ten šalta.

Čečėnijoje karšta - ir tiesiogine, ir 
perkeltine prasme. Dabar ten apie 25 
laipsniai šilumos pagal Celsijų. 
Mums, Lietuvos Seimo delegacijai, 
žurnalistams, svečiams iš užsienio, 
pakviestiems į Čečėnijos Ičkerijos 
respublikos trečiųjų nepriklausomy
bės metinių iškilmes, sunku buvo iš
tverti su švarkais ir kaklaraiščiais. 
Tuo tarpu čečėnai - senoliai, dvasi
ninkai, dauguma moterų - vaikštinėjo 
lyg niekur nieko nacionaliniais dra
bužiais, su papachomis. Dažnas prie 
šono nešiojosi kinžalą, dauguma ran
kose laikė ir automatą ar pistoletą.

Tai karinga tauta. Bet kartu ir 
taiki. Koranas draudžia atimti kitam 
gyvybę arba bent į ją kėsintis. O mu
sulmonų Šventojo rašto vaikai moko
mi nuo mažumės. Ten teismus pava
duoja šariatas - dvasinis teismas, ku
ris ir sprendžia, ar leisti kraujo kerštą,
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gą nepasikeitė ir 7 milijonai dolerių,- 
skirti Skrundos radiolokatoriui de
montuoti, liudija apie nuoseklų Balti
jos valstybių rėmimą“.

W. Christopheris, paklaustas apie 
galimą JAV politikos posūkį Baltijos 
šalių atžvilgiu, Amerikos žurnalistams 
pasakė, jog jokių politinių pokyčių dėl 
Baltijos regiono nėra. ”... JAV toliau 
aktyviai rems Baltijos regiono koope
raciją ir integraciją į Vakarų politikos, 
ekonomikos ir saugumo institucijas. 
JAV pabrėžtinai kartoja, kad nei 
Baltijos valstybės, nei jokia kita Rytų 
Europos ar buvusios Sovietų Sąjun
gos valstybė nėra kieno nors "vidinis 
kiemas“, pareiškė W. Christopheris. 
Šie atsakymai į žurnalistų klausimus 
buvo išplatinti kaip oficiali Valstybės 
departamento pozicija ir išsiųsti JAV 
atstovybėms Kazachstane, Azerbai
džane, Serbijoje, Slovakijoje, Ukrai
noje, Slovėnijoje, Baltarusijoje, Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje, Uzbekista
ne, Gruzijoje, Armėnijoje ir Kroati
joje, tai yra į tas šalis, kurios doku
mente užima padėtį tarp Rusijos ir, 
tarkim, Lenkijos, Čekyos ar Vengri
jos. Tačiau W. Christopheris nei pa
neigė, nei patvirtino ’The Washington 
Times“ paminėto dokumento egzis
tavimo. Praėjus kelioms dienoms JAV 
valstybės departamento atstovas spau
dai, grįžęs prie "The Washington 
Times“ straipsnyje iškeltos proble
mos, teigė, jog "jokio dokumento 
neradęs ir nėra matęs“. Taigi Vašing
tonas teigia, jog pasidalijimo įtakos 
sferomis Europoje tarp Rusijos ir JAV 
nėra, o JAV politika Baltijos valstybių 
atžvilgiu lieka ta pati. Jei ir neegzis
tuoja JAV dienraštyje minėtas doku
mentas, - o to niekas nei paneigia, nei 
patvirtina - tai, anot gerai informuotų 
šaltinių JAV, diskusijos ar pasiūlymai 
šia tema egzistuoja. Seimo socialde
mokratų frakcija pranešė ketinanti 
paremti Seimo rezoliucijos projektą, 
ta rezoliucija būtų kreiptasi į JAV 
valstybės departamentą bei prezidentą 
prašant aiškaus atsakymo dėl ’’The 
Washington Times“ paskelbto straips
nio apie Rusijos ir JAV ketinimus 
dalytis "įtakos zonomis“.

Erika Umbrasaitė

ar žmogų bausti ir kaip. Taigi, pasta
ruoju metu Maskva, o Vakarai noriai 
platina, skleidžia mitą, neva Čečėni
joje vyksta baisios žudynės, mūšiai ir 
galioja viduramžių įstatymai. Kaip 
pavyzdys gali būti neseniai užsienio 
spaudoje paplitusi nuotrauka - gudrus 
fotomontažas apie čečėnų opozicio
nierių galvas, pamautas ant baslių...

Kas tiesa, tai tiesa: Čečėnija per
gyvena neregėtą Rusijos blokadą. 
Jau dveji metai iš Vilniaus į Grozną 
neskraido Lietuvos avialinijų lėktu
vai. Prieš metus Rusija uždraudė per 
šios respublikos teritoriją pervežti 
krovinius traukiniais. Tik ką toks 
draudimas įsigaliojo ir geležinkelio 
keleiviams.

Blokados žiedu suspausta visa 
Čečėnija. Iš Stavropolio srities sau
go Rusijos kareiviai, kazokai. Tiesa, 
neseniai D. Dudajevas pasirašė su 
kazokų atamanu, generolu N. Kozy- 
cinu sutartį, kad abi pusės stiprins
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Rugsėjo 12 d. Lietuvos Respubli
kos Prezidentas įteikė Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 4-ojo 
laipsnio ordiną už nuopelnus Lietu
vos kultūrai, menui, mokslui ir švieti
mui Leonui Boddui, Lietuvos Res
publikos generaliniam garbės konsu
lui Norvegijoje. Sveikinimo kalboje 
A. Brazauskas pažymėjo, jog Leonas 
Boddas, būdamas garbės konsulu, 
atliko ambasadoriaus darbą. Prezi
dentas taip pat pasveikino generalinį 
konsulą jo šešiasdešimtmečio proga.

Savo darbą Lietuvos Respublikos 
labui jis pradėjo 1990 m., po kovo 11 
d. nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo. 1990 m. rugsėjo 17 d. bu
vo įgaliotas vadovauti LR informaci
niam biurui Norvegijoje.

Leono Boddo vadovaujamas in
formacijos centras, o vėliau konsula
tas, tapo pagrindiniu žinių apie Lietu
vą šaltiniu Norvegijoje. Garbės kon
sulas buvo daugelio draugijų bei or
ganizacijų, remiančių Lietuvą, veik
los įkvėpėju ir koordinatoriumi.

1991 m. sausio 13-osios įvykių 
metu L. Boddas buvo vienas iš pa
grindinių ryšininkų tarp Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
ir Norvegijos bei Islandijos vyriau
sybių. Už tai apdovanotas Sausio 13- 
osios atminimo medaliu.

1991 m. gruodžio 10 d. LR Užsie
nio reikalų ministro įsakymu jis pa-

Rygoje atidarytas Baltijos Ministrų 
Tarybos sekretoriatas

Ta proga įvykusiose rugsėjo 13- 
ąją iškilmėse dalyvavo Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos vyriausybių vadovai, 
Baltijos Asambfėjos prezidiumo 
pirmininkas, Lietuvos Seimo pirmi
ninko pavaduotojas E. Bičkauskas, 
Šiaurės šalių Ministrų Tarybos gene
ralinis sekretorius P. Stenbekas, kiti 
oficialūs asmenys. Baltijos Ministrų 
Tarybos (BMT) sekretoriatas yra Ry
goje pastato Pastėjo bulvare Nr. 14 
antrajame aukšte. Čia dirba apie 10 
tarnautojų. Sekretoriatui vadovauja 
Latvijos ministras Baltijos ir Šiaurės 
šalių reikalams G. Mejerovicas. 
BMT sekretoriate yra trys darbo gru
pės. Viena rūpinsis muitų sąjungos 
sukūrimu ir laisvąja prekyba žemės

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

skirtas LR generaliniu garbės kon
sulu Norvegijoje. L. Boddas užmez
gė ryšius su visomis Osle esančiomis 
diplomatinėmis kitų šalių atstovybė
mis, dalyvavo ir pats rengė diploma
tinius priėmimus. Nuolatos bendra
darbiavo su masinėmis informacijos 
priemonėmis, ne kartą apie Lietuvą 
pasisakydamas spaudoje, TV ir radi
juje. Būdamas veiklus žmogus, žino
mas Norvegijos visuomeniniame 
gyvenime, daugelio įtakingų organi
zacijų narys, Nordstrando Rotary 
klubo prezidentas, L. Boddas padėjo 
įvairioms Lietuvos Respublikos insti
tucijoms užmegzti ryšius su panašio
mis Norvegijos organizacijomis. LR 
delegacijos visuomet sulaukdavo 
įvairiapusės paramos iš garbės kon
sulo Norvegijoje. Į konsulatą kreip
davosi ir Lietuvos piliečiai, susidūrę 
su kokiomis nors problemomis užsie
nyje. Ir nė vienam nebuvo atsisakyta 
padėti - reikalui esant būdavo sutei
kiama net finansinė parama.

Leonas Boddas turi teisininko iš
silavinimą. Antrojo pasaulinio karo 
metu dirbo radistu, gavo medalį už 
dalyvavimą kare. 1960 m. jis įkūrė 
firmą ”Bodd Finans“, kuri buvo di
džiausia finansinio tarpininkavimo 
firma Norvegijoje. Nuo 1977 iki 
1981 metų buvo stortingo (Norvegi
jos parlamento) narys.

EU

ūkio produkcija, antra - bendradar
biavimu pasienio kontrolės srityje, 
trečia - spręs konsulinius klausimus. 
BMT prezidentas, Latvijos premjeras 
V. Birkavas priminė, kad lygiai prieš 
60 metų - 1934-ųjų rugsėjo 12-ąją - 
Latvija, Lietuva ir Estija įkūrė Balti
jos Antantę,

BMT sekretoriate pasirašyti pir
mieji dokumentai - Lietuvos, Latvi
jos, Estijos sutartis dėl Baltijos taikos 
palaikymo bataliono įkūrimo ir rezo
liucija dėl Baltijos valstybių vyriau
sybių bendradarbiavimo.

Nuo kitų metų liepos 1 dienos 
BMT sekretoriato būstinė persikels į 
Vilnių.
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Keliais sakiniais
□ Kitame Seime gali būti mažiau 
narių. Apie tai spaudos konferencijo
je pranešė Seimo pirmininkas Č. Jur
šėnas. Jis sakė, jog LDDP pasiūlyta 
konstitucinė pataisa dėl Seimo narių 
skaičiaus sumažinimo nuo 141 iki 
101 leistų sutaupyti pinigų, sudaryti 
sąlygas stiprėti daugiapartinei siste
mai. Č. Juršėnas taip pat pristatė nau
jąjį Seimo atstovą spaudai, buvusį 
’’Dienos“ vyr. redaktorių D. Šniuką. 
O Siūloma žemę parduoti ir užsie
niečiams. Vyriausybė pateikė Seimui 
įstatymo projektą dėl Konstitucijos 
47 straipsnio pakeitimo. Straipsnio 
antrąją dalį siūloma išdėstyti taip: 
’’Žemės sklypai nuosavybės teise 
įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygo
mis gali priklausyti Lietuvos Respub
likos juridiniams asmenims, užsienio 
valstybių piliečiams, taip pat užsienio 
valstybei - jos diplomatinėms ir kon
sulinėms įstaigoms įkurti“. Opozicija 
nepritaria žemės pardavimui užsie
niečiams, kol neišspręstos žemės 
grąžinimo savininkams problemos.
O Britanijos konservatoriai moko 
bendraminčius. Penkias dienas Lietu
voje viešėjo grupė Didžiosios Brita
nijos konservatorių partijos narių, 
įvairiuose miestuose su vietos kon
servatorių partijos atstovais svečiai 
aptarė pasirengimą savivaldybių rin
kimams, išsakė patarimų, kaip juos 
laimėti. Savivaldybių rinkimai bus 
surengti, matyt, kitų metų kovo mė
nesį - tokią datą nutarė siūlyti Seime 
daugumą turinti LDDP frakcija.
O Netekome Juozo Girniaus. Šis 
iškilus lietuvių mąstytojas, moksli
ninkas, visuomenės veikėjas, filosofi
jos daktaras mirė Bostone eidamas 
aštuoniasdešimtuosius metus.

SEIPTYNUOS BUENOS
Sunku grįžti į Lietuvą

Apie sunkumus imigruojant Lietuvon 
rašoma „Sargybos“ savaitraštyje Nr. 
36 Viktoro Tamošiūno straipsnyje 
„Palūkėk metus - ir ... imigruos tavo 
žmona“.

Dažnas Lietuvos pilietis, pagei
daujantis išvykti gyventi svetur, 
neretai keiksnoja VRM Migracijos 
departamento darbuotojus: žmo
nėms neaišku, kodėl užsieniečiams 
išvykimo dokumentai sutvarkomi 
daug greičiau negu saviškiams. Dar 
liūdniau tiems, kurie pageidauja į 
Lietuvą pakviesti gyventi savo gi
minaičius iš užsienio valstybių. Iš
girdę, kiek reikės laukti, žmonės tik 
skėsteli rankomis...

- Dažniausia pretenzijų kaip tik ir 
sulaukiame dėl terminų, - patvirtina 
Migracijos departamento emigraci
jos ir imigracijos tarnybos viršininkė 
Jadvyga Pivoriūnienė.

Pageidaujantis į Lietuvą imi
gruoti užsienio pilietis turi laukti 
metus laiko.

- Bent jau šiuo metu, kai imigra
cijos procesas tik prasidėjo, toks ter
minas yra realiausias, - mano J. Pi
voriūnienė. - Juk Departamentas turi 
gauti iš migracijos tarnybos bylą su 
Lietuvoje gyvenančio giminaičio 
kvietimu, vėliau laukti užsieniečio 
dokumentų, išsiaiškinti, ar kviečia
masis asmuo yra pageidaujamas 
mūsų valstybėje...

Imigracijos įstatymo reikalavi
mai netaikomi mūsų tremtiniams. 
Pagal Pilietybės įstatymą šie žmo
nės gali nevaržomai grįžti į Lietuvą 
- su savo šeimomis, nors ir mišrio
mis. Bet...

- Nuolat koreguojamas Pilietybės 
įstatymas, Vyriausybės nutarimai, 
tačiau tremtiniams vis dėlto iškyla 
sunkumų, - papasakojo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Mig
racijos skyriaus viršininkas Vladi-

; miras Gražulis. - Ypač dėl piliety- 
■ bės. ^okiems žmonėms, manau, ūž- 
, tektų atvažiuoti čia, į Lietuvą, ir ati

duoti savo buvusį sovietinį pasą, do
kumentus, patvirtinančius, kad jie 
tremtiniai, kad buvo Lietuvos pilie- 

I čiai. Bet mūsų valdininkai, griežtai

□ Kryžius Šventojo Tėvo apsilanky
mo Šiluvoje atminimui. Jį sukūrė ra
seiniškis tautodailininkas R. Rama
nauskas. Ąžuolinis kryžius yra 9 
metrų aukščio, sveria 1 toną. Ant jo 
Jono Pauliaus II žodžiai: ’’Pusė mano 
širdies Lietuvoje“. Per Švč. Mergelės 
Marijos gimimui skirtus atlaidus kry
žių pašventino Kauno arkivyskupas 
kardinolas V. Sladkevičius, prisimi
nęs pernykštį Popiežiaus vizitą Lie
tuvoje. Šio įvykio metinės Lietuvoje 
paminėtos įvairiais renginiais.
O Brolių Jurgio ir Kazio Bobelių 
premijos žurnalistams. Jos paskirtos 
astuoniems Lietuvos žurnalistams už 
rašinius, televizijos bei radijo laidas 
teisėtvarkos temomis. Seimo nario 
daktaro K. Bobelio šeima nutarė 
įsteigti 12 tūkst. JAV dolerių premijų 
fondą penkeriems metams po to, kai 
pernai rudenį buvo nužudytas vienas 
iš ’’Respublikos“ dienraščio leidėjų 
Vitas Lingys. Kandidatūras pasiūlė 
Lietuvos žurnalistų sąjunga. Šiemet 
bendra premijų vertė 2100 dolerių. 
Apdovanojimai bus įteikti spalio 12- 
ąją - V. Lingio žūties pirmųjų meti
nių dieną. ,
□ Valstybinį kaltinimą palaikys ge
neralinis prokuroras. A. Paulauskas 
’’Respublikai“ patvirtino, jog valsty
binį kaltinimą nagrinėjant V. Lingio 
nužudymo bylą Aukščiausiajame 
Teisme palaikys jis pats. Tame pro
cese be V. Greičiaus, matyt, bus pa
skirti dar du teisėjai. Po vasaros 
atostogų pirmajame posėdyje Seimas 
ypatingos skubos tvarka priėmė E. 
Bičkausko pateiktą Baudžiamojo ko
dekso papildymą, kad nuo šiol ypač 
svarbias bylas, kurios susiję su or
ganizuotu nusikalstamumu, Aukš
čiausiajame Teisme vietoje vieno tei
sėjo turėtų nagrinėti trys.

žiūrį įstatymų, neretai įžvelgia įvai
riausių niuansų, kliūčių, problemų... 
Ne kartą tremtiniai turėjo grįžti atgal 
iš kur atvykę, atsisakyti Rusijos pilie
tybės ir tik po to Lietuvoje tvarkytis 
savo reikalus. Mes bandėme tarpinin
kauti, raginti Migracijos departamen
tą greičiau tvarkyti pilietybės atstaty
mo tremtiniams reikalus. Šiuos atve
jus savo posėdžiuose nagrinėjo ir vy
riausybinė komisija. Mano nuomone, 
tais atvejais Departamentas elgėsi 
neteisingai. Įstatymus juk kuriame 
mes patys. Tad patys juos turime ir 
taisyti.

Straipsnyje pažymima, kad šiemet 
į Lietuvą galės persikelti gyventi 
2500 užsieno piliečių.

,,Penktadienio potvynis 
Vilniuje“

Kai kur vanduo buvo pakilęs daugiau 
nei 1 metrą - praneša „Lietuvos aide“ 
09 13 Ovidijus Lukošius.

Pasak prižiūrinčios miesto lietaus 
kanalizaciją valstybinės įmonės „Ma
gistralė“ direktoriaus Liudo Kazake
vičiaus, smarkus lietus patvindė dau
gelį Vilniaus gatvių - Lazdynų žiede, 
Žalgirio gatvėje ir dar keliose Vil
niaus vietose vanduo pakilo daugiau 
kaip 1 metrą virš kelio dangos. Buvo 
apsemta net Antakalnio gatvė, kurioje 
potvynių paprastai niekada nebūna. 
Kadangi liūtis prasidėjo penktadienio 
vakarą, tai "Magistralėje“ budėjo vie
na 3 žmonių įgula. Kaip sakė L. Ka
zakevičiaus, „pavasarį Vilniaus mies
to valdyba sumažino finansavimą, to
dėl dirbo tik viena avarinė įgula, skir
ta prižiūrėti dažniausiai patvinstančias 
vietas. Vilniaus mieste reikėtų bent 3 
įgulų“. Tačiau didžiausi kaltininkai 
dėl penktadienio potvynio - nuo me
džių krentantys lapai ir daugybė 
šiukšlių mieste, kurių niekas ne
tvarko. „Užtenka vieno polietileninio 
maišelio, kad užsikištų vandentiekio 
grotelės“, - pasakė L. Kazakevičius.

Beje, nedaug trūko, kad liūtis būtų 
atnešusi ir nemažų nuostolių. Jei Laz
dynų žiede vanduo būtų pakilęs dar 
bent 20-30 centimetrų, būtų apsėmęs 
ten esantį naftos surinktuvą, ir užterš
tas vanduo būtų nutekėjęs į Nerį. Į šį

Lietuvos kariai - NATO manevruose
Šią savaitę pagal NATO pro

gramą ’’Partnerystė vardan taikos“ 
įvyko 6 NATO valstybių ir 7 Rytų 
Europos šalių karių manevrai "Bend
radarbiavimo tiltai 94“. Biedrusko 
poligone (Lenkija) penkias dienas 
Bulgarijos, Čekijos, Slovakijos, Ny
derlandų, Danijos, Italijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Ukrainos, Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos, Lenkijos ir 
JAV kariai mokėsi bendrai patru
liuoti ir veikti taikos palaikymo ope
racijose. Manevruose nebuvo naudo
jami tankai ar šarvuočiai, bet teko iš
mėginti ginklus šaudykloje. Beveik 
tūkstančio manevrų dalyvių būryje 
buvo 32 kariai iš Panevėžio motode- 
santinio bataliono. Lietuvos kariai 
gyveno kartu su amerikiečiais, su jais 
daugiausia ir bendravo. Jie veikė len
kų 65 asmenų kuopoje su 100 italų ir 
120 amerikiečių. Žinių agentūrų 
pranešimuose pažymima, kad pir
mąkart NATO kariai dalyvavo ne 
savo valstybių teritorijose surengtuo
se manevruose ir kartu su buvusiais 
priešininkais iš buvusių komunistinių 
valstybių. Per šias pratybas pirmąkart 
100 Vokietijos Bundesvero karių 
vykdė karines operacijas Lenkijos 
žemėje. Pranešama, kad manevrų ati
darymo pradžios parade Lenkijos at
stovai aiškiai pasakė, kad vertina 
šiuos manevrus kaip žingsnį į pilną 
narystę NATO. ’’NATO atsiveria 
Rytų Europai. Šie manevrai yra isto
rinis ženklas“, - pasakė Lenkijos gy
nybos ministras P. Kolodziejczykas. 
I pratybas buvo atvykę dalyvavusių 
šalių kariuomenių vadai arba gyny
bos ministrai, NATO pareigūnai, 
Lenkijoje reziduojantys užsienio dip- 

naftos surinktuvą suteka visi teršalai 
iš netoliese esančios naftos bazės, o 
ten esantis gruntas persisunkęs nafta.

Puota Trakuose
Penktojo senosios muzikos festivalio 
„Banchetto musicale - 94“ pirmoji 
dalis baigėsi rugsėjo 3 d. XV a. puota 
Trakų pilies menėje, rašoma „Pirma
dienio“ Nr. 36 savaitraštyje Aistės 
Masionytės straipsnyje „Per puotą 
Trakuose skraidė saldainiai“.

Viduryje stovėjo ilgas, 60 personų 
padengtas stalas, serviruotas moli
niais indais. Sugužėjusius puotauto
jus pasitiko merginos, laikančios 
vandens ąsočius ir rankšluosčius. 
Rankas nusimazgojusius svečius pa
lydėdavo į jiems skirtas vietas.

O tada... menėje pasirodė kilmin
gosios damos ir labai manieringi jų 
kavalieriai (ansamblio „Banchetto 
musicale“ šokėjos ir šokėjai), vilkin
tys XV a. pabaigos kostiumais. Atvy
ko ir Venecijos pasiuntinys (šaltiniai 
pasakoja, kad 1477 m. karalius Kazi
mieras priėmė Venecijos pasiuntinį 
Ambrocijų Kontarinį ir Trakų pilyje 
iškėlė jo garbei puotą. Italui priėmi
mas patikęs, o tai turėjo patikti ir lie
tuviams, kaip ir visa tuometinė Euro
pa, besivaikiusiems itališkų madų).

Svečiai klausėsi senosios Rene
sanso muzikos, atliekamos tų laikų 
instrumentais.

Be Lietuvos dvaro muzikantų, dar 
grojo ir dainavo senosios muzikos 
kolektyvai iš Latvijos, Švedijos. Se
novinius šokius atliko „Bachetto mu
sicale“ šokėjai.

Svečiai turėjo pratintis prie XV a. 
stalo manierų. Vakaro ceremonmeis- 
teris jiems patarė nesikuklinti - jei ne
patiks koks valgis - šveisti atgalia 
ranka per petį. Jei norės nusišluostyti 
rankas - šluostytis pagal XV a. pa
pročius į staltieses arba bėgiojančių 
šunų kailius (bėgiojančių servetėlių 
puotoje, deja, nebuvo). Svečiams pri
grasino nesinaudoti jokiais stalo 
įrankiais. Mat tais laikais jų dar nebu
vo, maistą knebinėjo pirštais. Nors 
keptas paršiukas ant stalo ir nedryb- 
sojo, užkąsti buvo ko. Svečiai mielai 
rijo slyvas, žirnius, keleto rūšių 
sūrius, kibinus, laižė medų, alų midų 
gėrė.

Pilies menėje, net ir pasibaigus 
puotai, dar ilgai negeso žiburiai...

Lietuvos kariai NATO pratybose Lenkijoje.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

lomatai. Lietuvai atstovavo kariuo
menės vadas generolas J. Andriške
vičius. Rusija, irgi prisijungusi prie 
NATO programos "Partnerystė var
dan taikos“, nedalyvavo manevruose. 
Pasak NATO pareigūno, Rusija dar 
buvo nepasirašiusi partnerystės pla
no, kai NATO siuntė pakvietimus į 
manevrus.

******
Lietuvos spauda pranešė apie mū

sų šalies karius, tarnaujančius Danijos 
taikos palaikymo batalione Chor- 
vatijoje. Jis dislokuotas Serbų Krap
noje, o užduotis - steigti kontrolės ir 
stebėjimo postus, patruliuoti JT kari
nių pajėgų vadovybės skirtoje teritori
joje. 32 kariai iš Lietuvos paskirstyti į 
tris danų būrius. Iš pradžių jie susipa
žino su vietove, su gyventojais, stebė
jo taikos palaikymo pajėgų kontrolės 
postų darbą. Rugsėjo 16 d. lietuviai

I AukSčiausiajį teismą - 
dėl vienuolikos svogūnų

Taip vadinasi Vytauto Kazielos pra
nešimas, „Dienoje“ 09 13.

Utenos mieąto gyventoja D.G., 
jau kelintą kartą radusi ištryptą savo 
daržą bei praretėjusią svogūnų lysvę, 
nutarė pati viską išsiaiškinti. Pasislė
pusi ūkiniame pastatėlyje, liepos dvi
dešimt penktosios naktį ji ir sulaukė, 
kol darže pasirodęs vyriškis ėmė 
rauti svogūnus. Išbėgusi iš pastato 
pasišaukė sūnų, prikėlė kaimynus, ir 
visi kartu sulaikė piktadarį- Atvykus 
policijai paaiškėjo, kad tai - niekur 
nedirbantis, be nuolatinės gyvenamo
sios vietos Adolfas Balsys. Jis už 
svogūnų vagystę buvo areštuotas ir 
jau įvyko pirmasis teismo posėdis. 
Apylinkės teismas bylą grąžino pa
pildyti, kadangi nebuvo atliktas tyri
mas dėl kitų dviejų vagysčių iš D.G. 
daržo. Kaltinamasis dėl šių vagysčių 
neprisipažįsta, o liepos 25-osios naktį 
į krepšį suspėjo įsidėti tik vienuolika 
svogūnų. Utenos rajono prokuroras šį 
teismo sprendimą užprotestavo ir 
vienuolikos svogūnų byla iškeliavo į 
Aukščiausiąjį Teismą...

O „Respublikoje“ keliuose nume
riuose išspausdintame Virginijaus 
Gai venio ir Tado Petry los straipsnyje 
„Kauno mafijos gniaužtuose“ prane
šama (09 13), kad remiantis šių metų 
liepos 29-osios Kaišiadorių rajono 
teismo nutartimi iš Pravieniškių su
stiprinto režimo pataisos darbų kolo
nijos paleistas Regimantas Daškevi
čius, gerai žinomas Kauno nusikaltė
lių pasaulyje, tituluotas vienos iš ma
fijos "šeimų“ (dar vadinamos "daški- 
niais“) galva, be abejo, ir dabar turin
tis autoritetą nusikaltėlių pasaulyje. Į 
laisvę išleistas nusikaltėlis, kuris 
1991-ųjų sausį Aukščiausiojo Teis
mo Baudžiamųjų bylų kolegijos bu
vo nuteistas 7 metus kalėti. Generali
nėje prokuratūroje, kaip patvirtino 
Organizuotų nusikaltimų ir korupci
jos tyrimo skyriaus vyriausiasis pro
kuroras A. Kliunka, šiuo metu ruo
šiamas protestas dėl minėto asmens 
paleidimo iš įkalinimo vietos. Proku
roras mano, kad Kaišiadorių rajono 
apylinkės teismo nutartis nepagrįsta, 
neteisėta ir naikintina. Mat ji grin
džiama tariamai teigiama R. Daške
vičiaus charakteristika, o joje pateikti 
faktai bei jų vertinimai, prokuroro 

turėjo pradėti veikti savarankiškai.
Spalio mėnesį grupė Lietuvos ka

rių, ketinančių tapti Jungtinių Tautų 
taikos palaikymo misijos dalyviais, 
vyks į Olandiją, ten dalyvaus taikos 
palaikymo pratybose.

******
Rugsėjo 11 d. Kopenhagoje pasi

rašyta Didžiosios Britanijos, Norve
gijos, Švedijos, Suomijos, Danijos ir 
trijų Baltijos valstybių gynybos mi
nistrų sutartis dėl Baltijos taikos dali
nio. Šiaurės šalys ir Didžioji Britanija 
įsipareigojo jį parengti ir aprūpinti 
Jungtinių Tautų taikos misijoms. Ma
noma, kad galutinai Baltijos batalio
nas bus paruoštas 1996 m. Baltijos 
gynybos ministrai pareiškė pasitenki
nimą šios sutarties pasirašymu ir iš
sakė nuomonę, kad tai svarbus Bal
tijos šalių žingsnis NATO link.

ELI

manymu, yra absurdiški bei ydingi 
teisiniu ir etiniu požiūriu. Prokuro
ras A. Kliunka nusistebėjo, jog ta
riamai teigiami R. Daškevičiaus 
perauklėjimo rezultatai pateikiami 
kaip įkalinimo įstaigos nuopelnai 
švelninant atseit neteisėto nuospren
džio padarinius. 09 14 "Respublika“ 
rašo, kad net penkis sykius Aukš
čiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų 
kolegija, nagrinėjusi R.Daškevičiaus 
ir jo advokatų skundus, atsakė, kad 
pastarasis nuteistas teisėtai, byloje 
surinkta pakankamai jo kaltės įro
dymų, nusikaltimą įvykdė organi
zuota gauja, be to, nukentėjusiems 
padaryta didelė žala. Tačiau ko ne
pavyko pasiekti per patį Aukščiau
siąjį Teismą, pasisekė R. Daškevi
čių, jo bendrą V. Kaltenį išlaisvinti 
Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 
sprendimu, teigia „Respublika“.

Pamaldos Tolminkiemyje 
Apie jas ’’Dienoje“ 09 15 praneša 
Edmundas Paldavičius.

Kiekvienų metų antrąjį sekma
dienį Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčia rengia iškilmingas pamal
das Tolminkiemio bažnyčioje. Ši 
tradicija atsirado 1990 metais, mi
nint Jono Bretkūno Biblijos vertimo 
į lietuvių kalbą (1590 m.) 400-ąsias 
metines. Evangelikai liuteronai lai
ko rugsėjį Biblijos, mokslo ir švie
sos mėnesiu. Šiemet kukliai dele
gacijai vadovavo vyskupas Jonas 
Kalvanas, dalyvavo vyskupo pava
duotojas kunigas Jonas Kalvanas 
(jaunesnysis), svečias iš Čikagos 
kunigas Alfredas Vėlius, šiuo metu 
Klaipėdos universitete vadovaujan
tis evangeliškosios teologijos semi
narui. Beje, A. Vėlius irgi išvertė 
Bibliją į lietuvių kalbą. Po pamaldų 
buvo skaitomos "Metų“ ištraukos, 
kunigas J. Kalvanas perskaitė jas ir 
rusiškai, kad muziejaus darbuotojai 
ir vienas kitas praeivis, užsukęs 
bažnytėlėn, suprastų, apie kokią 
praeities Prūsiją čia kalbama.

Pamaldos prasidėjo šviečiant 
saulei, o kai visi išėjo į Donelaičio 
sodą papietauti, prapliupo lietus. 
Gal dėl to, jog per metus Tolminkie
mį beaplanko tik 9 tūkstančiai 
žmonių, o anksčiau jų būdavo per 
90 tūkstančių...

V. Dimas
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Veiksminga meilė gydo visas žaizdas
Troškūnuose - Kolpingo draugijos 

kultūros ir švietimo centras
Anykščių rajone yra nedidelis Troškūnų miestelis, turintis apie 2 000 

gyventojų. Prieš porų šimtmečių tai buvo svarbus kultūros ir švietimo centras 
Rytų Lietuvoje.

Miestelio įkūrėjas - Troškūnų dvaro savininkas VI. Sakalauskas. 1696 m. jis 
pasikvietė vienuolius bernardinus ir pastatė jiems vienaaukštį vienuolyno pas
tatų. įsikūrus vienuoliams, čia pradėjo veikti kultūros centras: vienuolynas su 
parapija ir nuo 1784 m. - mokykla. Ilgainiui ši mokykla tapo apskrities, o 1807 
m. buvo paversta kolegija (gimnazija). Bet 1840 m. mokyklų perkelia į 
Panevėžį, o po 1863 m. sukilimo caro valdžia uždarė ir vienuolyną. Kultūros 
centras apmirė.

Atgijo jis XX a. pradžioje, kuriantis nepriklausomai Lietuvai, tačiau vėliau 
viena po kitos užgriuvusios negandos - karas, okupacijos - Troškūnus vėl nu- 
smukdė ir neleido atsikelti. Tarybų valdžios metais suiro sunyko iš pradžių 
neprižiūrimas, o po to ir niokojamas nacionalizuoto vienuolyno pastatas. Šiuo 
metu bažnyčios rūpesčiu (ypač dabartinio klebono Sauliaus Pilipavičiaus 
dėka) Troškūnų vienuolynas restauruojamas. Janie įsikūrė Kolpingo draugijos 
kultūros, švietimo ir jaunimo auklėjimo centras. ,

Kalbamės su Lietuvos Kolpingo draugijos Dvasios tėvu, Troškūnų švč. 
Trejybės bažnyčios klebonu Saulium Pilipavičiumi. -

■ Koks Kolpingo draugijos kelias 
į Lietuvą?

- Kolpingo draugija Lietuvoje kū
rėsi vienu metu dvejopose vietose. 
1992 m. į Vilnių atvyko vokiečiai ir 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio para
pijoje įkūrė vieną Kolpingo šeimą. 
Tuo metu aš buvau Stuttgarte. Su ku
nigu Kaziu Senkum užėjom į Kol
pingo draugijos centrą. Mane sudo
mino ši švietėjiška, jaunimo auklėji
mu užsiimanti organizacija. Pama
niau, kad ir Lietuvoje (ypač dabar
tiniu metu - sunkiomis socialinėmis 
sąlygomis) būtų naudinga turėti tokią 
draugiją, todėl susipažinau su jos 
veiklos principais. Po kurio laiko, jau 
man grįžus iš kelionės, Troškūnus 
aplankė Augsburgo vyskupijos Kol
pingo draugijos vadovas Michaelis 
Braicemeteris. Jis pasiūlė šios drau
gijos centrą įkurti ir Troškūnuose.

• Opoto?
- Per tuos metus Lietuvoje įsikūrė 

keliolika Kolpingo šeimų - kiekvie
noje vyskupijoje, prie parapijų. 1993 
m. gegužės 14 d. Birštone įvyko 
steigiamasis susirinkimas. Jame pri
imtas draugijos statutas, išrinktas 
prezidiumas ir valdyba.

- O Jūs tapote šios draugijos 
Dvasios tėvu ir tebesate juo iki šiol?

- Taip. Jau antri metai darbuo
jamės.

• Kokiu pagrindu kuriasi Kolpin
go Šeimos? Kas jas sudaro?

• Mes remiamės katalikiška šei
mos samprata, kai žmonės - tėvai, 
vaikai, seneliai - gyvena viename ra
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te, dalijasi bendrais džiaugsmais ir 
rūpesčiais. Tad ir Kolpingo šeima - 
įvairių žmonių susibūrimas, kuriame 
dvasinė atmosfera tokia, kaip tikroje 
šeimoje - pagrįsta artimo meilės prin
cipais. Kaip žmogus jaučiasi laimin
gas darydamas gera savo artimui, 
taip ir Kolpingo šeimoje žmonės 
džiaugiasi, galėdami kažką daryti iš 
meilės kitam.

Šeima - nedidelė bendruomenė - 
gali užsiimti ir ūkine - finansine veik
la. Jos pelnas būtų skiriamas šeimos 
socialinei kultūrinei veiklai plėsti. 
Lietuvoje kol kas nedaug tokių pajė
gių šeimų, brandinančių ūkinės veik
los projektus.

Kolpingo šeima yra organizuotas 
žmonių sambūris. Ji turi pirmininką, 
Dvasios tėvą (katalikų kunigą), sek
retorių ir kasininką. Renkamas nario 
mokestis. Šeimos susirinkimas spren
džia, kam jį panaudoti. Visos surink
tos lėšos lieka šeimoje - jos reik
mėms.

- Kas šio judėjimo pradininkas 
pasaulyje?

- Draugiją įkūrė kunigas Adolfas 
Kolpingas, gyvenęs Vokietijoje XIX 
a. viduryje. Tai buvo sparčios indust
rializacijos metas, ir A, Kolpingas 
suprato, kad bedarbystės, skurdo ir 
vargo akivaizdoje kunigas yra pa
šauktas daryti kažką daugiau nei iki 
tol. Kaip pertvarkyti visuomenę, 
kurioje žmogus jaučiasi esąs niekam 
nereikalingas, kad ji teiktų gyvenimo 
džiaugsmą ir prasmę kiekvienam 
savo nariui? Ne vien A. Kolpingui 

rūpėjo rasti atsakymą į šį klausimą. 
Įvairiais būdais buvo bandoma spręs
ti šią problemą. Žinome K. Markso 
teoriją apie visuomenės pertvarkymą 
ir pragaištingus ne vienai tautai ar 
valstybei jos padarinius.

A. Kolpingo taiki programa rado 
atgarsį žmonių širdyse, ji paplito 
visame pasaulyje. Šiuo metu Kolpin
go draugijos yra 47 pasaulio šalyse.

Beje, 1991 m. spalio 27 d. Ro
moje šv. Petro aikštėje iškilmingų šv. 
Mišių metu Adolfas Kolpingas buvo 
paskelbtas Palaimintuoju.

- Kokiu keliu siūlė eiti Adolfas 
Kolpingas?

- Šis vokiečių kunigas, visą savo 
gyvenimą skyręs žmogui, aukojęsis 
jam, kvietė prisiminti krikščionio 
pareigas. Jis teigė, kad visuomenę 
reformuoti galima tik keičiant patį 
žmogų religinio, socialinio, pro
fesinio ir politinio švietimo pagrindu.

A. Kolpingo mokymas remiasi 
keturiais postulatais: tikėjimu, šeima, 
profesija, valstybe. Tikėjimas duoda 
impulsą kūrybai, apsaugo žmogų niio 
didybės manijos - neleidžia pasijusti 
pasaulio šeimininku, galinčiu jį keisti 
pagal savo sumanytas, nors daiktų 
prigimčiai ir prieštaraujančias nuos
tatas. Tikėjimas primena žmogui, kad 
jis yra atsakingas už savo veiklą ir 
buvimą žemėje.

Šeima - tai ląstelė, kurioje bręsta 
valstybė. Jei sveika šeima, sveika ir 
valstybė. Neigiamų socialinių reiški
nių priežastys - šeimoje. Itin svarbu, 
kad atmosfera joje būtų palanki dva
siniam žmogaus augimui. Kolpingo 
manymu, profesionalumas - tai ne tik 
darbuotojo problema. Nuo nevykėlio 
kenčia visi. Visuomenė, kuriuoje ne
vertinamas profesionalumas, negali 
būti sveika.

Be to, kiekvienas žmogus turi būti 
sąmoningas savo valstybės pilietis, 
nes tik tada ji bus tvirta, jos negrauš 
korupcija ir kitos negalios. Jei žmo
nės žinos, kas yra nuodėmė, vengs 
jos, aukosis tautai, valstybei.

- Ar tai nėra utopija?
- Galbūt. Bet jei nebūtų besiauko

jančių idėjai, tų fanatikų, kurių gy
venimai nušviečia tautos kelią, tai 
dvasinio skurdo apink mus būtų daug 
daugiau nei dabar. Tokie žmonės - tai 
atsvara gyvenimo blogiui. Kas mes 
būtume be M. K. Čiurlionio, be G. 
Petkevičaitės-Bitės, be Šatrijos Raga
nos ir kitų?

- Jūsų įkurtos Kolpingo draugi
jos centras Troškūnuose jau pradėjo 
savo veiklą.

- Taip. Jau dirbo keturios stovyk
los. Vasaros pradžioje įvyko tarp
tautinė stovykla, kurioje buvo jauni
mo atstovų iš 19 Europos šalių. Jie tu
rėjo savo programą - atliko nemažai 
socialinių darbų (tvarkė senąsias žydų 
kapines, Troškūnų parką, vienuolyno 
aplinką bei statybos aikštelę).

Po pietų jaunimas klausė paskaitų 
kultūros, religijos, istorijos temomis, 
susitiko su Pasaulio lietuvių vyskupu 
Pauliumi Baltakiu, Atviros Lietuvos 
Fondo pirmininke Irena Veisaite bei 
buvusia premjere Kazimiera Pruns
kiene.

Vakarais vyko tautinės prezenta
cijos - delegacijos pristatinėjo savo 
šalį.

Po to atvyko 50 stovyklautojų bū
rys - Lietuvos jaunimas su prancūzų 
vienuoliais ir klierikais vienai savai
tei rekolekcijoms.

Sulaukėme ir Vilniaus pedagogi
nio universiteto katechetikos kated
ros I kurso studentų. Jie dvi savaites 
atliko praktiką: dirbo su vaikais, da
lyvavo liturgijoje, vakarais rengė 
koncertus, susitikimus Su troškūnie
čiais. Bažnyčios šventoriuje vyko 
vakaronė - skambėjo tautiškos dai
nos, studentai rengė vaidinimus. Se
nieji Troškūnų gyventojai nesiskirs- 
tydavo iki sutemų. Ir aš galvoju - 
kokia laimė jiems buvo matyti šį 
gražų, protingą jaunimą, kuris dai
nuoja, šoka, o ne šlitiniuoja tarpu

vartėse. Kaip tai veikia seno žmo
gaus psichologiją - jam darosi ramu 
matant tokią dorą pamainą. Tai lyg 
Gerojo prado gaivinimas žmogaus 
dvasioje.

Šios stovyklos niekas nerėmė fi
nansiškai, ją išlaikė parapija. Grau
dino širdį žmonių gerumas, kai jie 
stovyklai aukojo, ką galėjo. Argi tai 
ne artimo meilės atgimimas?

Kolpingiečiams mes irgi buvome 
surengę stovyklą. Iš visos Lietuvos 
atvyko 50 žmonių. Visą savaitę čia 
virė gyvenimas: dirbo įvairūs būreliai 
- dailės, dainų ir šokių, metalo apdai
los, medžio drožinių, skudurinių lėlių 
siuvimo. Šiuose būreliuose dirbo vai
kai ir tėvai drauge su specialistais. 
Vyko piešinių, medinių kaukių paro
da, lėlių teatro spektaklis, koncertai. 
Tėvams buvo skaitomos paskaitos 
apie vaikų auklėjimą, visi drauge 
mokėsi bendravimo meno.

Paskutinėse dviejose stovyklose 
svečiavosi aktorius Laimonas No
reika. Kas vakarą Troškūnų bažny
čioje jis skaitė S. Nėries, J. Aisčio, B. 
Brazdžionio, A. Mickevičiaus, M. 
Mykolaičio-Putino, Maironio poezi
ją, S. Daukanto prozą.

Tai buvo dvasinio atsinaujinimo, 
kūrybinių impulsų, atgaivos ir naujų 
jėgų kaupimo metas visiems stovyk
los dalyviams - kolpingiečiams.

- Džiugu, kad Troškūnai atgauna 
savo svarbą. XIX a. buvęs reikšmin
gas kultūros ir švietimo centras da
bar Kolpingo draugijos ir Jūsų ini
ciatyvos dėka vėl tampa svarbiu jau
nimo auklėiimo ir mokvmo centru. 
Tačiau Jūs pasiryžote gaivinti ne tik 
Žmonių dvasią, bet naujam gyveni
mui prikeliate ir kultūros paveldą.

- Vienuolyno restauracijos darbai 
dar nebaigti, bet pradžia jau yra. Vie
nuolyno būklė buvo tikrai apgailė
tina. Po karo jis ėjo iš rankų į rankas - 
kokių tik įstaigų ten nebuvo. Kai pas
tatas atiteko žemės ūkio mokyklai, 
jame įrengė mokymo bazę - išgriovė 
vidines sienas, sunaikino gotiškuo
sius skliautus ir sugabeno ten žemės 
ūkio techniką - kombainus, trakto
rius. Sienos ėmė skeldėti, nes neat
laikė stogo konstrukcijų svorio. Žo
džiu, niokojo kaip kas išmanė.

- O dabar vienuolyno pastatas 
kasdien gražėja..

- Geriems žmonėms padedant. 
Esame numatę ne tik vienuolyno res
tauravimą (projekto autorius - archi
tektas Rimas Valeckas), bet norime 
atkurti ir rekreacijos zoną - atgaivinti 
vienuolyno teritorijoje buvusį parką, 
ežerus, įrengti sporto aikšteles.

- Kas Jums atėjo į pagalbą? Kas 
remia vienuolyno restauravimo pro
jektą šiais sunkiais krizės metais? 
Kas suprato Jūsų idėjos svarbą?

- Daugybė gerų žmonių. Aišku, 
buvo visko - vieni mandagiai išklau
sydavo ir apgailestaudavo, kad negali 
padėti, kiti ir klausyti nenorėdavo 
(pinigų jie nemaną švaistyti vėjais!). 
Bet yra žmonių ir Lietuvoje, ir už
sienyje, kurie remia Kolpingo draugi
jos veiklą ir jos projektus.

Lietuvos taupomasis bankas vie
nuolyno restauracijai skyrė 20000 Lt, 
Lietuvos žydų verslininkas Igoris Kalbėjosi Irena Andrukaitienė

Restauruojamas Troškūnų vienuolynas.
Jono Junevičiaus nuotr.

Kun. Saulius Filipavičius.

Šifrinas perdavė į mūsų sąskaitą 
5000 JAV dolerių. Centrą remia ir 
žydų verslininkas Daumantas Levas 
Todesas.

Iš Lietuvos verslininkų didžiau
sios paramos sulaukėme iš tarptau
tinio SAF koncerno generalinio di
rektoriaus Albino Ankštučio ir prezi
dento Ginto Čepo. Jų paramos dėka 
šią vasarą vienuolyno patalpose jau 
galėjome atidaryti kultūros ir švie
timo centrą.

Nuoširdžiai noriu padėkoti ir tau
tiečiams užsienyje - JAV lietuviams, 
surinkusiems didelę auką Troškūnų 
vienuolyno restauracijos darbams.

Nemažai padėjo ir privatūs asme
nys iš JAV, Vokietijos, Šveicarijos.

r Tai Troškūnai žinomi ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje bei Ame
rikoje?..

- Taip. Mūsų darbu domimasi, 
mus remia tarptautinė Kolpingo 
draugija. Čia lankėsi tarptautinės 
Kolpingo draugijos sekretorius Hu
bertas Tintelotąs.bei Henrikas Bes
tingąs, Augsburgo vyskupijos Dva
sios tėvas Jozefas Hossas. Palaikome 
ryšius ir su kitose šalyse esančiomis 
Kolpingo draugijomis.

Mes siekiame, kad šis Kolpingo 
draugijos kultūros ir švietimo centras 
teiktų paramą ne tik Baltarusijoje bei 
Karaliaučiaus srityje įsikūrusioms 
Kolpingo draugijoms, bet taptų ir 
viso Baltijos regiono centru, formuo
jančiu draugijos veiklą ir gaires 
Baltijos šalyse, skatinančiu naujas 
idėjas ir teikiančiu impulsus darbui...

- Visi, kas pabuvoja pas kolpin- 
giečius Troškūnuose, pajunta ne tik 
bendro buvimo džiaugsmą, kurį 
teikia rimtimi spinduliuojanti ra
mybė. Čia atsiveria gerumo vers
mės, sklinda artimo meilės šiluma. 
Čia patiriamas dvasinis poilsis. A. 
Kolpingo žodžiais tariant, "Veiks
minga meilė gydo visas žaizdas, tušti 
žodžiai didina skausmą“.
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’’Priklausom vienai šeimai - Ramuvai“
Paprotys turbūt susijęs su Laima- 

Dalia; žinoma, kad avinas yra buvęs 
šventas deivės Paukštės, o Heladėje 
- Atėnės, priešistorinės deivės 
Paukštės įpėdinės, gyvulys. Laimos 
sesuo mirtis - Giltinė. Etruskų ir 
graikų Gorgonės - medūzų galvos su 
didelėmis burnomis, kabančiais lie
žuviais, iltiniais dantimis ir gyva
tiškai susisukusiais plaukais yra tos 
pačios kategorijos būtybės, bet 
indoeuropiečių laikais sudemonin- 
tos. Gyvatė, Žaltys, Rupūžė - gyvy
bės energijos ir atsinaujinimo sim
boliai. Priešistorinių laikų deivė Gy
vatė ir dievas Žaltys - namų židinio 
dievybės, sveikatos, laimės, vaisin
gumo davėjai.

Giminiškos antrinės dievybės. 
Laimos ir Raganos sferai priklau
sančios dievybės: Laumė - Laimos 
ir Raganos funkcijų vykdytoja že
mėje, antgamtiška darbininkė, duo
danti ir atimanti gėrybes, vaisingu
mą, nešanti mirtį, teisingumo įsikū
nijimas. Austėja - ištekančių ir nėš
čių moterų globėja. Ji ir moteris, ir 
Bitė. Bičių deivių žinoma ir graikų 
mitologijoje. Bitė (gr. melissa) yra ir 
Artemidė, bitėmis (gr. melissai) bu
vo vadinamos Demetros vaidilutės.

Žemynos sferai priklausantys 
dievai: Vaižgantas - linų ir kanapių 
globėjas, gimstantis ir mirštantis 
dievas. Lino kančia trunka ištisus 
metus. Augalijos jėgų skatintojas 
graikų dievas Dionisas irgi gimstąs 
kaip kūdikis, pavasarį pasirodąs 
kaip subrendęs vyras arba bulius, 
apvesdinamas su deive, po to turįs 
mirti. Rugių boba - kultivuotų 
augalų gimstanti ir mirštanti jėga. 
Medeinė ir Giraitis - miškų glo
bėjas. Lazdona - riešutų ir lazdynų 
globėja, vaisingumo įsikūnijimas. 
Žemėpatis, Žemininkas - Žemynos 
brolis, sodybos ir ūkio globėjas. 
Puškaitis - žemės įsikūnijimas, 
skleidžiantis kvapus ir gimdantis 
kaukus.

Indoeuropietiškosios kilmės die
vai ir deivės. Svarbiausieji dievai 
buvo Dievas, Perkūnas ir Vėlinąs 
(Velas, velnias). Vyriausiasis dievas 
buvo Dievas. Šiuo žodžiu po krikšto 
imtas vadinti krikščionių Dievas.

Tęsinys. Pradžia Nr. 37.

Anksčiau Dievas buvo dangaus švie
sos dievas. Dienos ir sutarčių glo
bėjas. Taikos ir draugystės dievas. 
Augalijos augimo skatintojas, susijęs 
su saulės metų laikais. Dievas buvo ir 
metų laikų dievybė. Ikikrikščioniš
kose baltų šventovėse Dievas greiči
ausiai buvo garbinamas įvairiais 
metų laikais. Baltų dievų pora - Lai
ma ir Dievas, kuriuos galime vadinti 
aukščiausiaisiais dievais, yra ana
logiški graikų Herai ir Dzeusui. Per
kūnas nesukrikščionintu pavidalu 
išliko iki šiol. Griausmo ir teisingu
mo dievas, žemės vaisintojas. Perkū
no priešas - Vėlinąs (velnias), Velas. 
Nudievintas tik paskutiniaisiais šimt
mečiais. Žiaurus ir piktas mirties, 
požemio viešpatijos ir galvijų dievas. 
Dievas magikas, keičiantis pavidalą į 
ką tik nori. Juodų gyvulių ir paukš
čių kūrėjas. Beje, juoda spalva indo
europiečiams yra mirties ir požemio 
spalva.

Antriniai dievai. Mėnulis - Nak
ties šviesos dievas, karys, augalijos 
augimo skatintojas. Dievo sūneliai, 
dvyniai, Dievo funkcijų vykdytojai 
žemėje; dvyniai pasirodo kaip Dievo 
žirgai. Saulytė - Saulės dukra (duk
ros), dangaus nuotaka. Aušrinė - gra
žuolė, meilės deivė, marių pana. 
Aušrinės brolis - Aušrinės tarnas, 
karvių valdovas, marių paslapčių 
saugotojas. Dangaus kalvis, Kalvelis 
- kasdien kala Aušrinei naują saulę, 
karūną, o Dievo sūneliams - balno 
kilpas. Gabija - namų židinio ugnis. 
Gabjaujis, Jagaubis - apgaubtosios 
ugnies dievas. Be viešos šventosios 
ugnies kiekviename name buvo 
šventas židinys. Šeimos motina turė
jo prižiūrėti, kad ugnis neužgestų. 
Simboliškai ji buvo užgesinama vi
dų rvasrio šventės išvakarėse ir vėl 
uždegama.

Priešistoriniai baltų statiniai buvo 
mediniai. Archeologiniai tyrinėjimai 
atidengė medinių šventovių ir pas
tatų kompleksų liekanas piliakal
niuose. Piliakalnių šventovės datuo
jamos nuo V a. pr. m. e. iki VII m. 
e. amžiaus. Svarbiausios piliakalnių 
šventovės galėjusios būti skirtos 
Dievui, Velinui ir Perkūnui. Iki
krikščioniškąjį baltų tikėjimą krikš
čionių misionieriai vadino lotyniškai 
ido(lo)latrija (stabmeldyste). Matyt, 

būta ir dievų skulptūrų. Baltų šven
tikai buvo žyniai, vaidilos ir kriviai. 
Jie atlikdavo apeigas šventovėse ir 
namuose. Lotyniškai rašytiniuose 
šaltiniuose jie vadinami sancti viri 
’’šventaisiais vyrais“ ir kt. Žyniai 
buvo išmintingi seniai, renkami ir 
didžiai gerbiami dieviškieji žmonės 
nelyginant krikščionių vyskupai. 
Vyrai žyniai aukojo gyvulius vyriš
kiesiems dievams Perkūnui, Dievui, 
Velinui. Būta ir ’’šventų moterų“ - 
žynių, burtininkių, tvarkiusių apei
gas ir aukojusių moteriškosioms 
deivėms ir chtoninėms dievybėms. 
Joms aukota maistas, grūdai, linai, 
audiniai, gaidžiai ir vištos. Beveik 
iki XX amžiaus buvo aukojama Lai
mai ir Žemynai. Yra rasta dar XV- 
XVII a. aukurų ir aukų duobių. Žy
niai (žynės) ir vaidilos ne tik auko
davo, tvarkydavo apeigas, bet ir pra
našaudavo. Mirusiuosius baltai de
gindavo. Šis paprotys rytų baltų lai
dotuvėse buvo nuo V-VI amžiaus, o 
kuršių - tik nuo X amžiaus. Deginta 
ir įvedus krikščionybę. Lietuvos di
dieji kunigaikščiai buvo iškilmingai 
deginami iki XIV a. pabaigos, dargi 
XV amžiuje deginimo papročiai ne
buvo išnaikinti. Deginta su brangiais 
drabužiais, įrankiais, papuošalais, su 
žirgais, balnais, kalavijais ir kt. Iki 
deginimo mirusieji buvo laikomi il
gai, mokėta lavonus išlaikyti, net 
balzamuoti. Per laidotuves buvo 
raudama. Baltai tikėjo esant vėles ir 
sielas. Vėlė - bekūnė, bekraujė subs
tancija. Mirusiųjų vėlės gyvenančios 
šeimos ir bendruomenės gyvenimą 
smėlio, arba ’’vėlių“, kalneliuose; be 
to buvo tikima ir esant statų, aukštą 
kalną, į kurį mirusysis turi įkopti. Po 
mirties vėlė nenutraukianti su gyvai
siais fizinių ryšių, ji tebegyvenanti 
tą patį gyvenimą, periodiškai lan
kanti gyvuosius, o gyvieji paliekan
tys jai vietą prie stalo ir ją maitinan
tys. Siela - amžinoji gyvybės jėga. Ji 
neišeinanti iš žemės, neišskrendanti 
paukščių taku į dausas. Iš mirštan
čiojo kūno ji išeinanti su kvapu, ato
dūsiu ir iš karto pereinanti į kitą 
gyvą kūną. Vyrų dvasia dažniausiai 
persikūnijanti į ąžuolus, beržus, 
uosius, moterų - į egles ir liepas. 
Persikūnijama ir į gyvulius, paukš
čius, medžius ir gėles. Dvejopą 

baltų požiūrį į mirtį ir pomirtinį gy
venimą lėmė tai, kad vėlės sąvoka 
paveldėta iš indoeuropiečių, o sie
los, arba dvasios - iš prieš indoeuro
pietiškosios Senosios Europos.

’’Baltai“ - viena pirmųjų knygų 
lietuvių kalba iš didelio M. Gimbu
tienės mokslinio palikimo anglų kal
ba. Sulaukėme lietuvių kalba knygos 
’’Senovės simbolika lietuvių liaudies 
mene“ (anglų k. 1958 m.). Kapitali
nes knygas, kurios rekonstravo Seno
sios Europos priešistorės civilizaciją, 
’’Deivės kalba“ (1989) ir ’’Deivės ci
vilizacija“ (1991, abi anglų k.) moks
lininkė parašė ir išleido jau sunkiai 
sirgdama. Jų suvestinis veikalas lie
tuvių kalba jau yra irgi parengtas 
spaudai.

Iki paskutiniųjų dienų mokslo 
veikalais, širdimi ir rtrintimis M. 
Gimbutienė buvo susijusi su Lie
tuva, gentainiais, kuriems rūpi baltų 
tautosaka, mitologija, tikyba ir gy
vensena. 1968 metais jos paskaita 
apie baltų mitologiją Vilniuje, ”Ra- 
muvoje“ labai paskatino besikurian
čios etnokultūrinės organizacijos 
’’Ramuvos“ judėjimą. 1990 m. gruo
džio mėn. 8 d. laiške vienam akty
viausiųjų "Ramuvos“ narių J. Trin
kūnui mokslininkė rašė: ”(...) jaučiu, 
kad priklausom vienai šeimai - 
Ramuvai. Kaip gera, kad jaunimas 
jungiasi į Ramuvą. Būtų liūdna, kad 
jaunimas toltų nuo savo tautos 
šaknų turint tokį kapitalą. Tautos 
žiedas links į Ramuvą (...). Mums 
reikia gyvybės syvų, šventos žemės 
su jos šventais miškais, medžiais, 
akmenimis, o nesusirakinti nuodė
mių baime (...). Tad linkiu iš visos 
širdies dirbti, stiprinti Ramuvą“. M. 
Gimbutienės požiūris į tikėjimą dar 
labiau aiškėja iš jos pokalbio su 
rašytoju K. Saja 1992 metais: ”(...) 
man buvo vienintelė sąvoka dievy
bės - kosminė jėga, kosminė energi
ja. Man daugiausia įtakos darė sena
sis lietuvių tikėjimas, kadangi aš 
jame nepaprastai daug grožio randu. 
Senasis lietuvių tikėjimas yra išlikęs 
iki dabarties. Rūbai yra kitokie, ta
čiau tikėjimo esmė yra išlikusi. 
Daug yra panteizmo. Kiti iš to šai
posi, bet man tai yra baisiai gražu - 
jautimas vienybės su gamta, su že
me, su gyvuliais, su augmenija. Tai 

yra be galo gražu, tai duoda žmogui 
pagalvoti, kad yra gamtos mažyte 
dalelė. Tu nesi kažkoks didvyris ar 
karžygis šitame pasaulyje, tu esi 
dalis pasaulio.<...>

K. Saja: ’’Kai ką mes dabar turė
tume atgaivinti. Pajutę, kad tai, kas 
mumyse dar yra likę, širdies, sielos 
gilumoje, ko nereikėtų bodėtis, o 
reikėtų gaivinti“.

M. Gimbutienė: ”Aš manau, kad 
Lietuvoje to judėjimo pakanka. Yra 
Ramuva, Ramuvos judėjimas. Tai 
yra daugumoje jaunesnio amžiaus 
žmonės, kurie tai jaučia gerai“.

K. Saja: ”<...> Yra žmonių, kurie 
propaguoja šituos dalykus. Tačiau, 
kad būtų plačiau apie tai kalbama. 
Juk tai galėtų būti net aukštose mo
kyklose dėstoma“.

M. Gimbutienė: ’Turėtų būti dės
toma! Žinoma! Turėtų būti objekty
vumas - juk krikščionybė yra labai 
trumpas laikotarpis. <...> Kuo žmo
nija gyveno per daugelį tūkstančių 
metų?!“

K. Saja: ’’Gaila, kad mes neturė
jome rašto ir tai nebuvo užfiksuota. 
<...> Dabar mums tenka iš tauto
sakos, iš archeologijos, iš mažų nuo
laužėlių atstatinėti“.

M. Gimbutienė: ”<-...> vis dėlto 
liko tautosakoje, dainose, tikėjimuo
se daug visko senajam tikėjimui at
gaivinti“.

Dar 1993 m. birželio mėnesį M. 
Gimbutienė viešėjo Lietuvoje, džiau
gėsi gražiosiomis gamtos ir istori
nėmis vietomis. Kad ir sirgdama, 
Vilniaus ir Kauno universitetuose 
skaitė paskaitas, ragino atgimti, di
džiuotis liaudies dainomis ir kt. 
Kauno Vytauto Didžiojo universite
tas jai suteikė garbės daktarės vardą. 
Deja, grįžus į Ameriką jos sveikata 
ėmė labai blogėti. 1994 m. vasario 
mėn. 2 d. ligoninėje ji mirė nuo lim
fomos ligos. Ji buvo sudeginta. 
Senųjų kultūrų ir religijų tyrėja prof. 
M. Gimbutienė katalikybės neprak
tikavo ir prieš mirtį neprašė kuni
go... Atsisveikinti su ja ir palaidoti 
ją prašė taip, kaip prancūzų mito
logą ir semiotiką lietuvį prof. A. 
Greimą, be krikščioniškųjų paslau
gų, tik paminint mokslo ir atradimų 
esmę ir santykį su Lietuva...

Visvaldas Butkus

Prisimenant pokario rezistenciją Lietuvoje

Jaunieji sakalai
Sušaudė visą joj o šeimą - 
Nekaltus brolius, seseris, tėvus. 
Tik liko jis tarp namo sienų. 
Ilgai galvojo, kas toliau gi bus

Ir nutarė jis keršint priešams, 
Gint garbę savo ir tėvų, 
Be. kurių paliko svetimšaliai, 
Kaip vienišą paukštelį tarp grotų.

Nors keturiolika jam dar tik buvo, 
Nors jaunystė visa dar prieš akis, 
Bet kam jaunam kentėt reikėjo, 
Jei artimiausius apgaubė mirtis...

(Iš partizanų dainos)

Varėnoje gyvenantis Pranas 
Platūkis (rezistencijos metų slapy- 
vardė ’’Karklas“) prisimindamas ben
dražygį žymų dzūkų partizanų vadą 
’’Kazimieraitį“ labiausiai mėgsta 
pasakoti apie jo gerąsias žmogiškas 
savybes - kad gerbė demokratiją, 
nemėgo prievartos. ’’Kazimieraitis" 
nenorėjęs, kad į partizanų gretas vyrai 
būtų jėga verčiami eiti. Ypač buvęs 
jautrus, dėmesingas jaunuoliams. 
Beje, pokaryje Dzūkijoje jaunuoliai 
paaugliai beveik visur stengėsi tapti 
partizanais. Štai perlojiečiai broliai 
Vytautas ir Adomas Lukoševičiai, dar 
visai jaunučiai paaugliai, 1946 metais 
sugebėjo pabėgti iš Sibiro tremties ir 
sugrįžti tėvynėn. Matyt, jiems nema
žai padėjo ir jų beveik vaikiška iš
vaizda - kitaip kaip jie būtų pasiekę 
namus? Sugrįžę nesislapstė šiaip sau, 

o tapo Dzūkijos šilų kovotojais. Su
tvirtėjo, užaugo ir pasidarė labai iš
tvermingais partizanais. Ypač tuo pa
sižymėjo Vytautas. Jis žuvo 1952 me
tais, prieš tai spėjęs nukauti Varėnos 
milicijos leitenantą Levulį. Įdomu, 
kad šio pareigūno žuvimas buvo 
paskutinioji sovietinio aparato netek
tis kovojant prieš Lietuvos partizanus 
Varėnos rajone.

Apie Vytautą buvo pasakojama 
daug, beveik legendos. Girdėjau isto
riją, kad 1950 metų bulviakasio metu 
prie Mikulčiūnų kaimo žmonės matė, 
kaip jis naikino skrebus. Šie naminės 
apsvaiginti šūkavo ir pradėjo iš auto
matų pilti į mišką. Ten buvęs Luko
ševičius (’’Balandis“) neištvėrė, kad 
taip įžeidinėjamas miškas, ir iššokęs į 
lauką taip pat ėmė šaudyti: du skre
bai žuvo, tik vienas paspruko. Kartą 
du skrebai pastebėjo einant kitu ke
liuku porą partizanų (vienas iš jų bu
vo ’’Balandis“). Skrebas paleido ugnį 
(nors jo sėbras prašė to nedaryti). 
Vytautas į priešo veiksmus reagavo 
šaltakraujiškai: palaukė, kada nuož
musis skrebas keitė šovinių apkabą, 
tada iššovė. Dvikova baigėsi priešo 
mirtimi.

Kitas Dzūkijos jaunuolis Bernar
das Navickas (“Girinis“) tapo net 
rinktinės vadu. Kovojo trumpą laiką 
(miške atsirado 1948 metų pavasary
je, o žuvo išduotas Varčios miške 
1949 metų rudenį). Jis buvo laikomas 
enkavedistų ir sovietų pareigūnų 

rimtu priešu. Nuolat buvo sekami jo 
giminaičiai bei kaimynai.

Varėnos apskrities vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojas 
saugumo papulkininkis Vasiljevas 
ypač engė ir naikino vargšus dzūkus. 
“Girinis“ jam paskelbė mirties nuo
sprendį ir 1949 metų birželyje, kuo
met papulkininkis atvyko į Pilvingių 
kaimą, jį užpuolė. Patyręs kariškis 
gynėsi kaip įmanydamas, šaudė pasi
slėpęs už šulinio, tačiau galą vis tiek 
gavo - kai bėgo iš kiemo, buvo nu
šautas. Kiek vėliau okupantai vėl pa
tyrė nuostolių - buvo susprogdinta 
mašina su enkavedistais. Tik tuo me
tu, kai partizanai jau buvo nepalygi
namai silpnesni negu pasipriešinimo 
pradžioje, pulti ir naikinti didesnių 
sovietinių kareivių pajėgų jau beveik 
nebedrįsdavo.

Partizanų žygdarbių organizatorius 
ir atlikėjas jaunuolis Bernardas buvo 
neeilinė asmenybė. Taip ir dabar 
kalba dažnas Subartonių kaimo bei 
apylinkių gyventojas. Sako, kad Ber
nardas buvęs vyras kaip reta - labai 
gražus juodaplaukis garbanius, nors 
dar ir jaunutis, bet galingo sudėjimo. 
Negėrė, nerūkė, nešiojosi su savimi 
knygų, kurias skaitė, buvo labai man
dagus su žmonėmis. Daug ką jis 
paveldėjo iš savo tėvo, nuostabios 
Dzūkijos gamtos. Bernardas gimė ir 
augo jaukiame Gelovinės kaimelyje. 
Jei sustojęs prie Gelovinės upelio 
žvelgi Ilgininkų link, pamatai kaime-

Buvęs partizanų vado ’’Kazi
mieraičio“ bendražygis Pranas 
Platūkis (’’Karklas“) partizanų 
bunkerio vietoje.

Vytauto Jurgaičio nuotr.

lio grožį. Juolab, kad čia pat įsirėžu
sios į žemę kelios įsimenančios grio
vos. Aplink ošia miškas, visai netoli 
stūkso legendinis Šarūno kalnas, čia 
pat vietos, kur dar jaunuolis Vincas 
Krėvė su subartoniškiais arklius ga
nydavo, mokėsi dainuoti, klausyda
vosi vaizdžių pasakojimų. Bernardo 
tėvas atsikėlė užkuriomis iš karingo
sios Perlojos. Dirbo “vazoku“ - vežio
jo rąstus žiemą į Netiesas prie Nemu

no. Pavasarį šiuos medžius supindavo 
romantiško verslo atstovai “trop- 
tininkai“ (sielininkai) ir plukdydavo 
iki Kauno. Didžiulė Navicko - vyro 
kaip ąžuolo - jėga labai praversdavo 
padedant kitiems “vazokams“, kai 
reikėjo kilnoti rąstus, tvarkyti išvirtu
sias roges. Paaugęs Bernardas pradė
jo lankyti Merkinės gimnaziją. Nors 
iki ten 7 kilometrai, tačiau berniukas 
kiekvieną dieną kruopščiai lankė mo
kyklą. Paveldėtas iš tėvo tvirtumas, 
nuolatinis darbas tėvų ūkyje padėjo 
įveikti šiuos sunkumus. Mokėsi gerai, 
buvo rimtas ir pareigingas. Slinko 
laikas, o jis vis tvirtėjo. Namie bė
giojo, įsirengęs šuoliaduobę, dirbo 
savarankiškai - tad kaip sportininkas 
išgarsėjo ne tik Merkinėje, bet ir Va
rėnos apskrityje. Tuo metu Lietuvoje 
mažai kas treniruodavosi savaran
kiškai, juolab tokiuose girių kaime
liuose kaip Bernardo gimtasis... Kai 
šis gabus moksleivis už tai, kad rezis
tencijos kovotojams padėjo naikinti 
sovietinius aktyvistus, pakliuvo į 
Varėnos kalėjimą, nutrenkė jį saugo
jusį skrebą ir įveikęs tvorą pabėgo 
pas partizanus. (Žmonės pasakoja, 
kad dar anksčiau, sportuodamas, jis 
peršoko 2 metrų tvorą ir buvo vadina
mas apskrities čempionu...)

Kiek tokių kaip Bernardas talen
tingų, energingų ir norėjusių mokytis 
Lietuvos jaunuolių žuvo partizanų 
eilėse!

Vytautas lkarnas
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Knyga apie legendinį burlaivį
Lietuvos ambasados Prancūzijoje kanceliarijos vadovė Ž. Klimienė 

pranešė ”EL“ redakcijai, kad neseniai pasirodė monografija apie mistinį 
XIX šimtmečio burlaivį "Velox", kuris anksčiau vadinosi "Žemaitija1'. Jis 
buvo statytas Prancūzijoje pagal grafo Tiškevičiaus užsakymų. Kartu ji 
atsiuntė leidėjų pranešimų spaudai apie šį leidinį.

Kur antras maišiukas aukso
2. Pasmerkti visam 
gyvenimui

"Antikos laikais žmonės buvo 
i dalijami j tris rūšis: gyvuosius, miru

sius ir jūromis plaukiojančius“, tvirti
na Č. Darvinas (Charles Darwin), 

j Gal neatsitiktinai mano sutiktieji 
kapitonai ir šturmanai, kurių per tre
jetą dešimtmečių teiravausi, atsaky
davo, jūrą įsimylėję nuo mažens. 
Netgi Br. Krikštopaitis, jau anksčiau 
mano minėtos 1979 metais Čikagoje 

I išleistos knygos “Jūrų keliais“ auto
rius, prisipažįsta jūros trauką pajau- 

I tęs Panevėžio apskrityje augdamas ir 
besimokydamas.

Labai ir labai sudėtingas buvo pir- 
I rnųjų Lietuvos jūrininkų kelias į pla- 
; ėiuosius vandenis. Klaipėdos jūrų 

muziejaus dokumentai apie kapitoną 
Liudą Stulpiną ir Adomą Janonį liu
dija sunkią tokių žmonių dalią. My
kolas Limbą ir kiti jaunuoliai, suomių 
burlaiviais “Alivebank“ ar “Ar
chibald Russel“ apkeliavę pasaulį, 
nusivylę rašė Lietuvos susisiekimo 
ministrui, jog...“praradę du metus 
mokslo, prarasime ir visą gyvenimą, 
žmonių pajuokai liksime...“

Jūrai pasišventę Lietuvos vyrai 
' anuomet apsistojo kas Australijoje, 

kas Venesueloje, net Ugnies Žemėje, 
arba žuvo karų audrose, arba mirė 
nuo ligų ir nepriteklių. Netgi vienin
telis dešimtukas, užbaigęs aukštuo- 

į sius navigacijos mokslus Abo mieste 
Suomijoje, negalėjo tapti kapitonais, 
nes laivų savininkai jais nepasitikėjo, 
privalėjo tenkintis locmano ar kon
toros tarnautojo darbu.

1930 m. susikūrė akcinė bendrovė 
j "Maistas“, prasideda bekonų ekspor- 
I tas. 1936 m. Norvegijoje jau nuper-
■ kami seni prekybiniai laivai, jie 

pavadinami “Utena“ ir “Kretinga“ 
(po 5420 tonų talpos).

1936 m. gruodžio 21 dieną valsty
biniai monopoliai “Maistas“, “Liet
ūkis“, “Pienocentras“ ir Finansų mi- 

į nisterija sukūrė akcinę bendrovę 
"Lietuvos Baltijos Loidas“, kuri pra-

■ džioje turėjo 7 laivus. 1938 metų 
pabaigoje akcinė bendrovė nupirko

į Norvegijoje laivą “Panevėžys“ 1607 
! tonos talpos su galingu varikliu ir 
i anais laikais pirmaklasiais naviga- 
I ciniais ir radijo įrenginiais.

Paskutiniais prieškario metais 
j Lietuvos laivynas turėjo 10 prekybi- 
j nių laivų, galinčių gabenti 10150 
j tonų krovinių. Importas anuomet tris 
i kartus viršydavo eksportą. Daugiau- 

siaatveždavo Anglija (32.8%).
Reziumuodami privalome kons

tatuoti, jog Lietuvos laivynas egzista
vo vos ketverius metus. Verta paci
tuoti JAV apsigyvenusį Br. Krikšto- 

\ paitį, kad “mūsų, nors ir nedideli, jū* 
tą laivai buvo ne blogesni už to pa
lies tonažo latvių, estų ar net vokiečių 
laivus. Jų užteko tuometiniams eks
porto ir importo poreikiams. Įsteigus 

j lietuviškas laivų bendroves, didėjo 

laivyno tonažas. Daugėjo ir pačių 
laivų. Jeigu Lietuva nebūtų buvus 
okupuota, bendrasis tonažas, ko gero, 
būtų pasiekęs apie 200 tūkstančius 
registro bruto tonų“.

Sunku Šiandien vertinti, ką būtų ar 
nebūtų pasiekusi jūreivystėje anuo
metinė Lietuva, jeigu ne...

Subrendę audrose ir negandose ne 
visi lietuviai jūrininkai išsidangino 
po pašvietęs, likusieji Tėvynėje augi
no naują jūros inteligentijos kartą 
Klaipėdoje bei kituose miestuose. 
Dėl objektyvių, sakytume, konjunk
tūros aplinkybių pirmaisiais pokario 
metais sparčiausiai didėjo žvejybos 
laivynas, - reikėjo maisto produktų, 
todėl jūrų ir okeanų platybes vagojo 
lietuviškais vardais pakrikštyti lai- 
viūkščiai, vėliau ir balti laineriai. 
(Juose turėjo progos padirbėti ir šių 
eilučių autorius, ir mano broliai, ir bi
čiuliai). Gaudė žuveles savo kraštui, 
net eksportavo žuvies gaminius, pa
teikdami Lietuvai milijonus pajamų.

Tačiau grįžkime prie to antrojo 
maišiuko aukso... prekybos laivų.

1969 m. pradeda veikti Lietuvos 
jūrų laivininkystė, greta Lietuvos žu
vies pramonės susivienijimo ir Ne
muno upių laivininkystės. Nei vienų, 
nei kitų nuopelnų Lietuvai nubraukti 
ranka man nepakiltų, dešimtmečiais 
stebėjau ir rašiau apie žmones, visam 
gyvenimui paskyrusius save jūrai, 
per dešimt knygučių išleidau su žo
deliu “jūra“, sutinku skaitytojų ne 
vien okeane, bet ir tykiame kaimely
je, užuovėjoje...

Kvalifikuotus jūreivius Lietuvai 
ruošė Klaipėdos jūreivystės mokykla 
ir įvairūs kursai, tačiau tik su viduri
niu išsimokslinimu. Aukštųjų mokslų 
diplomus gaudavo Kaliningrade, 
Odesoje ar Leningrade. Praktikai va
dovauti specialistų tekdavo kviestis 
net iš tolimiausių SSSR uostų. Geru 
žodžiu lietuviai kapitonai ligi šiolei 
prisimena savo fnokytojus Viktorą 
Paiviną, atkeliavusį iš Sachalino, Vi
talijų Samochiną - iš Kamčiatkos, 
Levą Ševčenko - ukrainietį... Visų 
nesuminėti, vietos neužtektų, - kiek
vienas jaunas kapitonas turėjo savo 
mokytoją iš Rusijos, Ukrainos, Bal
tarusijos, netgi Užkaukazės. Buvęs 
ilgametis Lietuvos jūrų laivininkystės 
viršininkas Alfonsas Ramanauskas 
pokalbiuose dažnai prisimena, kokia 
nelaimė buvo Lietuvai, kad negalė
jome pratinti savo vaikų prie “jūros 
kvapo“, net uosto teritoriją privalėjo
me aptverti aklina tvora ir pastatyti 
sargybinius, į reisus išleisti vien 
KGB patikrintus ir partinių komitetų 
patvirtintus asmenis. Antai specialius 
aukštuosius mokslus baigę šturmanai 
Eimutis Astikas, Kostas Gudavičius 
ir daugelis kitų negalėjo būti kapiton
ais, nes... kliuvo praeitis, tėvų ar se
nelių socialinė kilmė, giminaičiai už
sienyje, etc. Netgi Janis Ločmelis, 
augęs Latvijoje, baigęs mokslus pen
ketais, sukūręs šeimą Klaipėdoje, iš

tisą dvidešimtmetį plūduriavo palei 
krantus, skundėsi net Chruščiovui, tik 
1961 m. buvo paskirtas žvejų laivo 
“Salomėja Nėris" kapitonu. Kai per
ėjo į prekybos laivyną, kelerius me
tus jo netvirtino kapitonu dėl... anke
tos duomenų. Taip žmogų ištiko in
farktas ir teko atsisveikinti su jūra.

Kelias į kapitono tiltelį ne visiems 
pasiekiamas. Mano senas bičiulis 
Bronius Rudzinskas, žvejų vadinamas 
kapitonų kapitonas, daugybę metų 
vadovavęs laivynui, pareiškė man: 
“Jeigu tvirtini, kad rašytojais gimsta
ma, tai ,ir kapitonais gimstama, abi 
profesijos yra labai svarbios ir pana
šios, abiejų profesijų žmonės turi my
lėti savo amatą ir turėti meno pajuti
mo jausmą, na, dar ne pro šalį turėti ir 
humoro jausmą. Yra puikių kapitonų, 
bet yra ir nevykėlių, kuriems niekada 
nesiseka, statyk tu jį ant tralerio ar 
plaukiojančios bazės tiltelio, skirk tu 
jį transportinio laivo kapitonu, nieko 
neišeis. Tokie žmonės baigia mokslus 
gana gerai, stažuojasi pas gabius ka
pitonus, gauna gerus laivus, o visą 
gyvenimą lieka antraisiais šturmanais 
arba geriausiu atveju vyresniaisiais 
kapitono padėjėjais“.

Pasižymėjęs prekybinio laivyno 
kapitonas Eimutis Astikas savo paly
ginimams renkasi klasiką: “Antai 
įžymus anglų rašytojas ir kapitonas 
Džozefas Konradas (Joseph Conrad) 
buvo geras navigatorius, puikus ir 
protingas žmogus, tačiau blogas ko
mersantas: jis rinkdavosi reisus, kur 
jam įdomiau, daugiau romantikos ir 
dažnai pralošdavo frachte. Mūsų lai
vininkystė tokio kapitono neimtų...“

Anksti žuvo prekybos laivyne jau
niausias ir pirmasis kapitonas lietuvis 
Alfredas Lučka, kilęs nuo Babtų. 
(Susipažinome filmuodami TV filmą 
“Nepavyduliauk jūrai, mama“.) Da
bar jo vardu pavadintas laivas “Kapi
tonas Lučka“. Yra ir laivas “Kapito
nas Stulpinas“. Taigi turime du lietu
vių vardais pavadintus laivus, kitų te
bėra rusiški ant bortų ir vyksta nema
ža disputų, ypač visažiniai ultrapat- 
riotai klykauja. Anot kapitono E. As- 
tiko, dabar vadovaujančio laivui “Ka
pitonas Stulpinas“, Lietuva turi grupę 
angliškai vadinamų “sister-ship“ 
laivų, galinčių plaukti ledynais. Jų 
vardų nuspręsta nekeisti, nes tie žmo
nės buvo geri jūrininkai, žuvę pasau
lio jūrose, nei su politika, nei su Lie
tuvos okupacija neturėję nieko bend
ro. Naujausieji laivai pakrikštyti pa
gal visas apeigų taisykles, jiems 
suteikti kunigaikščių Mindaugo ir 
Algirdo vardai, mažesniems Lietuvos 
upių: “Vokė“ ir “Mūša“.

Jauniausieji šturmanai ir busimieji 
kapitonai, baigę aukštuosius mokslus 
- dabartinėje Lietuvoje tai pasiekiama 
jau Klaipėdoje - tebelaukia savo 
naujų laivų.

Palinkėsime jiems "septynias pė
das po kiliu“ visada ir visur.

Ignas Pikturna

”Velox“
EX - ’’Žemaitija“ 
1875-1914
Francois Chevalier ir Jacques Taglang 
autoriai-leidėjai

“Velox, 1875-1914“ - pirmoji, 
niekada anksčiau nespausdinta mo
nografija apie tapusį legendiniu bu
rinį laivą “Velox“.

Dvistiebis “Velox“ yra vienin
telis Prancūzijoje, iš pramogai skirtų 
burlaivių, virtęs legenda. Jam pri
lygsta nebent amerikiečių garsioji 
“Amerika“, anglų - “Britania“ ar 
australų - “Australia II“.

Vieno 23 metų Lenkijos grafo 
Benoit Tyszkiewisz užsakymu, 
busimasis ”Velox“, tuo metu dar 
“Žemaitija“, 1875 m. Havre buvo 
nuleistas į vandenį ir visiškai pa
tenkino savo pirmojo šeimininko 
troškimą keliauti. Po ketvertų metų 
Nicos baronas Eugene Roissard de 
Belief norėdamas atitrūkti nuo poli
tinio gyvenimo, kuris pernelyg jį 
slėgė, nupirko šį laivą, davėjam 
naują vardą, vėliau šis vardas tapo 
legendiniu. Nuo 1886 iki jo išar
dymo 1914 m. savo paskutiniam 
šeimininkui, pramonininkui Henri 
Sieber jis buvo geriausias lais
valaikio palydovas.

Tuo ir baigtųsi šio puikaus dvi
stiebio burlaivio istorija, jei joje ne
būtų nieko paslaptingo.

Visi trys savininkai buvo tiesiog 
laivu sužavėti, be to, Prancūzijos 
jachtininkai dažnai jį minėdavo savo 
atsiminimuose. “Velox“ net iki šių 
dienų yra pats didžiausias dvistiebis 
burlaivis, statytas Prancūzijoje. Jo 
ilgis 42,27 m. Ne kartą jis skrodė 
Atlanto vandenyną, Viduržemio 
jūrą, dažnai lenkdamas okeaninius 
laivus, tačiau regatose nedalyvavo.

Kaip bebūtų, šis dvistiebis burlai
vis yra savo kūrėjo ir konstrukto
riaus Jacques Augustin Normand še
devras bei senesnės laivų statytojų 
kartos paveldo tąsa.

Šis greitasis burlaivis savo plau

Švedai leis biznio laikrašti
Švedijos koncernas “Bonier 

Group“ rengiasi Lietuvoje leisti 
biznio laikraštį. Tikimasi, kad pir
masis numeris išeis spalio pabaigo
je. Apie tai sakoma BNŠ prane
šime, paskelbtame Lietuvos spau
doje. Švedai į tą laikraščio leidimą 

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
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

kiojimo metu labai išgarsėjo, ir ang
lai negalėjo įsivaizduoti, kad jis 
statytas Prancūzijoje. ”Veiox“ yra 
pati garsiausia mūsų laivybos legen
da, todėl La Rošelio Jūrų muziejus 
ketina jį atstatyti. Francois Chevalier 
ir Jacques Taglang išleido nepa
prastą monografiją apie “Velox“. 
Čia galima rasti detalius ir tikslius 
šio burlaivio ir jo baldų brėžinius 
bei kitų panašios istorijos laivų 
planus. “Velox" - tai ilgo šio tipo 
vėlesnės kartos burlaivių tyrinėjimo 
Prancūzijos, Britanijos, Amerikos, 
Lenkijos muziejuose, privačiuose ir 
viešuose archyvuose bei didžiau
siuose jachtklubuose Prancūzijoje ir 
užsienyje vaisius.

Dauguma dokumentų yra spaus
dinami pirmą kartą. Kas domisi šiuo 
nuostabiu burlaiviu, tai naujoji 
knyga tikras radinys: joje 30 brė
žinių, iš kurių 5 spalvoti; 152 iki šiol 
dar niekur nepaskelbtos iliustracijos 
(graviūros, fotografijos, paveikslai, 
akvarelės, litografijos), iš kurių 23 
yra spalvotos. Burlaivio išsami isto
rija yra pateikta per trijų jo savinin
kų ir konstruktoriaus biografijas, o 
taip pat yra vaizdų iš 1887-1910 m. 
to burlaivio denio fotografuotų nuo
traukų albumo. Monografijos gale 
pateikta kitų didžiausių dvistiebių 
burinių laivų analizė bei naujos to 
meto “Velox" kylio savybės, burlai
vių konstrukcijose sukėlusios revo
liuciją. Techninių burinio laivo duo
menų lentelė, bibliografija, pava
dinimų rodyklė papildo šį 200 lapų 
kūrinį, atspausdintą ant itališko for
mato 24x27 cm Job ivoire popie
riaus. Viršelis spalvotas, plačiais at
lankais.

Kūrinio kaina 290 frankų, siunti
mo išlaidos 35 F, kito egzemplio
riaus siuntimo išlaidos 15 F. Kreip
tis į autorius ir leidėjus adresu: Fran
cois Chevalier et Jacques Taglang, 
104, rue du faubourg Saint Antoine, 
75012 Paris. Tel.: 33 (1)43070511.

Pranešimų spaudai iš prancūzų 
kalbos vertė Gintas Švoba

ketina investuoti daugiau nei 520 
tūkst. JAV dolerių ir tikisi, jog in
vesticijos atsipirks per 4-5 metus. 
Laikraštis bus leidžiamas ant roži
nio popieriaus ir, priklausomai nuo 
reklamos pasiūlos, bus nuo 16 iki 
24 psl.
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Iš Londono lietuvių gyvenimo Lietuvis perspėja amerikiečius dėl Rusijos

Praėjusiame „EL“ jau rašėme, kad rugsėjo 6 d., Latvių namuose 
Londone Estijos, Latvijos ir Lietuvos ambasados suruošė minėjimą 
Rusuos okupacinės kariuomenės išvedimo iš Baltijos kraštų proga. Šią 
savaitę gavome nuotrauką iš to minėjimo. Joje po trumpo pokalbio 
apie Vaikų fondą D. Britanijoje (iš dešinės) Latvijos ambasados dar
buotoja, Baroness M. Thatcher, Stasys Kasparas, Hilda Piščikienė.

Whe Whiles
"EL" redakciją pasiekė "The Ti

mes", Jan Mateo, Kalifornijoje, laik
raščio šių metų liepos 16 d. numeris, 
kurio laiškų redaktoriui skyrelyje 
išspausdintas Amerikoje gyvenančio 
žinomo išeivijos veikėjo Vytauto J. 
Šliūpo laiškas. Tos mintys gali būti 
įdomios ir "EL" skaitytojams.

Atminkime
Gerb. Redaktoriau, per dabartinį 

ginčą tarp Š. Korėjos ir JAV dėl ato
minės bombos gamybos Rusijos už
sienio reikalų ministro pavaduotojas 
Aleksander Panov sakė: "Kadangi 
Rusija yra legali Sovietų Sąjungos 
įsipareigojimų paveldėtoja, Rusija 
neatsitolins nuo S. Korėjos ir gins ją 
pagal sutarties įsipareigojimus“. Ti

kėkime, kad Rusija taipogi prisimins, 
kad tie "paveldėjimai“ ją padaro at
sakinga ir už nusikaltimus prieš žmo
niją, darytus Lenino ir Stalino laikais.

Kitais metais švęsime 50-ąją 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
sukaktį. Prieš pakviesdami Rusiją 
prie "nugalėtojų“ stalo, mes turėtume 
prisiminti, kad:

• 1939 m. rugpjūčio 23 d. Rusija 
pasirašė sutartį su nacių Vokietija ir 
tuo pačiu tapo jos partnere planuojant 
karą. Kada Hitleris užpuolė Lenkiją 
iš vakarų, Stalino raudonoji armija 
įžygiavo iš rytų. Abu jie yra lygiai 
atsakingi dėl pradėtojo karo.

• 1940 m. Stalinas jėga prisi
jungė Baltijos kraštus, Moldaviją 
(tada Besarabiją) ir rytinę Lenkiją, 
ištrėmė milijonus nekaltų žmonių į 
Sibiro vergų stovyklas.

• "Raudonasis Holokaustas“ iš
skerdė nuo 6 iki 10 kartų daugiau ne
kaltų žmonių negu “nacistinis Holo

kaustas“. Mes to fakto negalime nei 
užmiršti, nei ignoruoti.

Nors Antrojo pasaulinio karo ant
roje pusėje mes ir tapome sovietų są
jungininkais, tačiau Rusija niekada 
nepasidarė mūsų partneriu. Visą lai
ką Sovietų Sąjunga planavo, kaip 
mus sunaikinti ir užkariauti laisvąjį 
Vakarų pasaulį. Berlyno blokada, ge
ležinė uždanga ir Berlyno siena, ato
minių ir vandenilio bombų konfron
tacijos, Korėjos karas, Kubos raketų 
krizė, Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos 
invazijos, Vietnamo karas ir tūkstan
čiai kitų mažesnių, bet lygiai taip pat 
mirtinų incidentų yra tie Blogio im
perijos "palikimai“, kuriuos pagal 
Aleksander Panov teigimą Rusija 
dabar prisiima.

Nepamirškime praeities ir nepa
kartokime klaidų, nes Rusija dar nėra 
pasidariusi mūsų patikimu draugu.

V. J. Šliūpas 
Burlingame, Kalifomia

Čečėnija - kaulas Rusijos gerklėje

Referendumo dieną (rugpjūčio 27-ąją) Lietuvos Respublikos amba
sadoje Londone. Prie juodos balsų dėžės ambasados darbuotoj ai Imrė 
Sabaliūnaitė ir Alvydas Medalinskas.

Pažadas ištesėtas
Prieš porą metų Lietuvos spaudo

je, per radiją ir kitas informacijos 
priemones buvo pranešta, kad Aust
ralijoje gyvenantis lietuvis J. P. Ke- 
dys yra surinkęs daug itin vertingos, 
bet mažai žinomos medžiagos apie 
netolimą Lietuvos praeitį ir apsispren
dęs parašyti knygą "TERORIZUO
JAMA IR NAIKINAMA LIETUVA 
(1938-1991)“. Knygos pristatymo 
komiteto pirmininkas, socialinių 
mokslų (edukologijos) daktaras Jo
nas Jasaitis pranešė "EL“ redakcijai, 
kad šis pažadas jau ištesėtas. Per 470 
puslapių turinti knyga išleista ir pra
dedama platinti. Lietuvos skaitytojas 
joje ras anksčiau neskelbtus doku
mentus ir išsamų jų vertinimą, giles
nę, negu žinojome iki šiol, skaudžių 
mūsų valstybei įvykių analizę. Ši me
džiaga bus itin naudinga kiekvienam 
Lietuvos inteligentui, kiekvienam 
tautos ir valstybės istorija besidomin

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 
į 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

Stasio Kasparo nuotr.

čiam žmogui. Kartu ji padės visapu
siškiau analizuoti ir dabartinę Lietu
vos padėtį: atskirti esminius dalykus 
nuo antraeilių, atsikratyti kai kurių 
iliuzijų ir giliau suvokti sudėtingą 
realybę. Ypač ši knyga aktuali besi
mokančiajam jaunimui, nes skatina 
jį, kritiškai įvertinus praeitį, imtis ak
tyvios visuomeninės veiklos Tėvynės 
labui.

Specialus komitetas, kurio darbe 
dalyvauja buvęs politinis kalinys, o 
dabar - Lietuvos kariuomenės vyriau
siasis kapelionas kun. mons. Alfon
sas Svarinskas, knygos leidėjų vardu 
"Ryto“ spaustuvės direktorius A. 
Skyrius ir autorius bei redaktorius Jo
nas P. Kedys, pristatys šią knygą tam 
tikslui skirtame žurnalistų, mokslo ir 
meno darbuotojų bei visuomenės 
veikėjų susirinkime rugsėjo 20 d. 18 
vai. Vilniuje, Krašto apsaugos akade
mijos salėje, Sapiegos g. Nr. 3.

Atkelta iš 1 p si.

stabilumą Kaukaze. Dagestane Mask
va paskleidė versiją, kad čečėnai čia 
platina choleros epidemiją. Machač- 
kalos medicinos instituto rektorius 
kolegai iš Grozno universiteto sakė, 
kad jokios choleros ten nėra, o ją Ru
sija išsigalvojo, kad uždarytų sieną 
su Čečėnija. Mano apklaustas jaunas 
dagestanietis kareivis taip pat tvirti
no, kad tokios ligos ten neaptikta.

Ingušijoje ir Siaurės Osetijoje su
stiprinti kontrolės postai. Mūsų lėktu
vas nusileido Mineralnyje Vody aero
uoste (buvusi carų gydykla netoli 
Šiaurės Kaukazo), ir apie 300 kilo
metrų turėjome važiuoti per Kabardos 
Balkariją, Osetiją, Ingušiją. Pakely 
mus stabdė kokia 15 karinių postų. 
Kai kurie jų - tai sustiprinti dzotai, su 
tankais; šarvuočiais, betono ir metalo 
sijų užtvaromis. Dažnai gelbėdavo 
Lietuvos Seimo narių diplomatiniai 
pasai, bet ne visi rusų kareiviai juos 
iškart pripažindavo. Tada tekdavo il
gai aiškinti, kad vykstame Ingušijos 
parlamento kvietimu. (Ši respublika, 
buvusi kartu su Čečėnija, prieš trejus 
metus liko Rusijos sudėtyje).

Po šešių valandų varginančios 
kelionės atvykome į Grozną. Jis mus 
pasitiko, nors gal ir keista, šokiais 
miesto gatvėse, musulmoniškomis 
maldomis, karštomis mitingų kalbo
mis. Geranoriški čečėnai, sutikti gat
vėse, dėkojo lietuviams už paramą ir 
sakė: tikėkite - mes nugalėsime!

Ir jais negali netikėti.
Čečėnija nuo praėjusio amžiaus 

vidurio buvo Rusijos carų poilsio 
vieta, vėliau sovietinis užkampis. 
Grozną ir dabar vadina Texasu, nes 
čia daug naftos, brangiųjų metalų. 
Štai ir plėšė "centras“ šį kraštą, o Sta
linas "atsidėkodamas“ 1944 metais 
apie 800 tūkstančių čečėnų ištrėmė į 
Kazachstaną, Vidurinę Aziją. Chruš
čiovo laikais pradėję grįžti į savo že
mes, tremtiniai savo namuose rado 
rusus, daugiausiai kareivius. Geno
cido laikais žuvo apie 400 tūkstančių 
čečėnų. Šį pavasarį Grozne atidarytos 
Genocido aukų kapinės.

Sugrįžę į savo žemes, apie 19 mi
lijonų čečėnų tikėjosi atkursią savo 
laisvę, kurią kažkada buvo iškovojęs 
jų nacionalinis didvyris Šamilis. 
Prieš trejus metus sovietų armijos 
lakūnas generolas Džoharas Dudaje
vas (beje, tarnavęs Estijoje ir Atgimi
mo laikais atsisakęs pasukti savo lėk
tuvus prieš Sąjūdžio bangą Lietu
voje) išrenkamas Čečėnijos preziden
tu. o netrukus 1991-ųjų rugsėjo 6 die
ną visos čečėnų tautos susirinkimas 
paskelbia nepriklausomybę.

Maskva sujudo. Jai pasidarė nera
mu, kad Čečėnija taps dar vienu bar
jeru jos interesams Kaukaze ir toliau 
į Viduriniuosius bei Artimuosius 
Rytus. Gruzijoje 1991-ųjų žiemą bu
vo nuverstas Z. Gamsahurdija, "at
vežtas“ E. Ševardnadzė, o Čečėnija, 

kuri D. Dudajevą išrinko irgi kaip 
aną Gruzijos lyderį 90-čia procentų 
balsų, nepasiduoda.

Štai tada Maskva sumanė pritai
kyti Kaukazo respublikai tą patį sce
narijų, kaip anuomet ir Lietuvai: blo
kada, sienų kontrolė, propagandos la
vina, KGB veikla. Vietoj OMON'o 
Čečėnijoje veikia vadinamoji opozi
cija, užėmusi Nadterečno rajoną, pro 
kurį į Dagestaną praeina svarbūs 
automobilių ir traukinių keliai. Gink
luota opozocija - tai daugiausiai sam
diniai iš Rusijos, nusikaltėliai, tero
ristai. Kaip teigia D. Dudajevo šali
ninkai, ją palaiko tik apie 10 pro
centų šalies gyventojų, o jeigu dabar 
vyktų rinkimai, už prezidentą bal
suotų apie 70-75 procentai rinkėjų. 
Mes sutikome tik vieną kitą, kuris 
dabartinį prezidentą vadino diktato
riumi, grubios politikos šalininku. 
Bet tai vėlgi ne papeikimas: šiuo 
metu, kai Čečėnijai reikia tvirtumo, 
pasitikėjimo savimi, jos vadovas 
negali būti ištižęs ir pasimetęs. Vien 
per pusę metų įvykdytas 61 teroro 
aktas, atnešęs Čečėnijai 71,5 milijar
do rublių nuostolių, rodo, kad demo
kratijai čia dar ne laikas. Vien tik į

Genocido aukų kapinės Grozne, atidarytos šį pavasarį.
Juozo Kazlausko nuotr.

prezidentą buvo kėsintasi 6 kartus, 
paskutinį kartą, mėginant susprog
dinti jo automobilį, buvo sužeistas 
mažametis sūnus.

... O šiaip Grozno gatvėse ramu. 
Kai kada pašaudo į orą, gatve prava
žiuoja patrulis (čia galioja komen
danto valanda), paryčiui iš kažkur 
ataidi muedzino malda... Po šventinio 
šurmulio žurnalistui čia net nuobodu. 
Dar užsuki į centre esančią kavinukę, 
visai europietiškai išgeri kavos, pasi
šneki su gerai Koraną žinančiu prezi
dento apsaugos jaunuoliu, grįžti j 
neblogą viešbutį "Kavkaz“. Jei ne 
kažkur, už keliasdešimt kilometrų, 
nagus galandantys U. Avturchanovo, 
R. Chasbulatovo, R. Labazanovo bū
riai, Groznas būtų pats taikiausias 
miestas Kaukaze. Tačiau...

Sugrįžę į Vilnių, Lietuvos Seimo 
nariai R. Hofertienė, A. Patackas ir
A. Endriukaitis pakvietė žurnalistus 
ne pasikliauti Maskvos propaganda, 
o patiems įsitikinti, kas yra kas Čečė
nijoje. Jie įteikė Seimui pasiūlymą 
pripažinti Čečėniją kaip savarankišką 
valstybę.

Česlovas Iškauskas
Vilnius-Groznas-Vilnius
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Nelė Beliakaitė nori tapti balerina

Nelė Beliakaitė. Vytauto Ylevičiaus nuotr.

Birželio pabaigoje Lietuvos ope
ros ir baleto teatre vykusioje Andže
likos Cholinos inauguracijoje baleto 
specialistų dėmesį atkreipė jauna 
balerina Nelė Beliakaitė, pasirodžiusi 
viename iš vakaro epizodų - ”Iš gat
ves gyvenimo“ pagal G. Bizet mu
ziką. Helmutas Šabasevičius vienoje 
recenzijų taip apibūdino Nelės Be- 
liakaitės pasirodymą: ’’...puiki solistė 
pradžiugino žiūrovus stilinga, laisva 
Jokio maniera, artistiškumu, išraiš
kinga plastika ir lankstumu“.

Nelė Beliakaitė lanko Baleto 
mokyklą ir mokosi M. K. Čiurlio

Lietuvos muzikos akademijos rėmimo 
fondas ’’Šaltinis“

(Support Fund for the Lithuanian Academy of 
Music ’’Šaltinis“)

Lietuvos muzikos akademija 
(LMA) yra aukštoji muzikos ir teatro 
meno mokykla, kuri rengia aukštos 
kvalifikacijos specialistus Lietuvai. 
Pastaraisiais metais nemaža jų dirba 
pedagoginį darbą aukštosiose mo
kyklose ir koncertuoja kitose pasau
lio šalyse - Japonijoje, JAV, Vene
sueloje, Prancūzijoje, Anglijoje, Suo
mijoje ir kitur.

Daugelis mūsų jaunųjų muzikų ir 
teatralų - pianistai, dirigentai, kom
pozitoriai, aktoriai - tapo tarptautinių 
konkursų laureatais. Plataus tarptau
tinio pripažinimo susilaukė Akade
mijos kamerinis choras (vad. Tadas 
Šumskas), kuris yra šešių tarptautinių 
konkursų laureatas. Europoje daug 
koncertuojantys kolektyvai - Akade
mijos kamerinis orkestras (vad. Sau
lius Sondeckis), ’’Vilniaus“ styginių 
kvartetas, kuriuose groja Akademijos 
pedagogai.

Akademijoje, kurios Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos fakultetuose mo
kosi apie 1300 studentų, magistrantų 
irdaktarantų, dėsto žymiausieji kraš
to muzikai ir teatralai, jų darbas ir ta
lentas dažnai lemia Lietuvos muziki
nę ir teatrinę kultūrą. Tai dirigentai 
Juozas Domarkas, Gintaras Rinkevi
čius, pianistai Petras Geniušas, Mūza 
Rubackytė, vargonininkas Leopoldas 

i Digrys, smuikininkas Raimundas 
Katilius, dainininkai Virgilijus Norei
ka, Vladimiras Prudnikovas, žymūs 
kompozitoriai ir mokslininkai, teatro 
ir kino aktoriai bei režisieriai. Lietu
vos muzikos akademija, tapdama at
vira Europos meno mokykla, pakvie
čia vis daugiau profesorių ir studentų 

; Ž užsienio šalių.
Siekiant išlaikyti Akademijos stu

dijų aukštą lygį, tarptautinį pripažini
mą ir padėti jai integruotis į pasaulio 
meno ugdymo sistemą, 1994 m. sau

Vokietijos ambasadoriui jo paties koncertas kainavo 700 markių
Vokietijos ambasadorius Lietuvo

je Reinhartas Krausas ne kartą yra 
koncertavęs įvairiuose Lietuvos 
miestuose. Praėjusį savaitgalį Rein- 
tartas Krausas su smuikininke Aud
rone Pšibilskiene ir Panevėžio kame
riniu orkestru koncertavo Panevėžyje 

nio vidurinėje meno mokykloje XI 
klasėje. I baleto pasaulį ją veda 
choreografė Jolanta Vymerytė.

- Mėgstu muziką, šokius, daug 
skaitau. Mano vadovė Jolanta Vy
merytė neleidžia man būti be darbo
- svarbiausia, pasak jos, nuolat 
tobulėti, lavintis. Aš tai ir darau, - 
sako Nelė.

Jos svajonė - pamatyti Paryžių, 
dalyvauti tarptautiniuose jaunųjų 
choreografų konursuose. ’’Daug 
dirbu, tikiu, svajonės taps tikrove“,
- neabejoja savo ateitimi Nelė.

Sėkmės jaunajai balerinai!

sio 14 d. buvo įkurtas Lietuvos muzi
kos akademijos rėmimo rondas 
(LMARF) ’’Šaltinis“. Fondo genera
linis rėmėjas yra SWL inc. (JAV).

Fondo tikslai - stiprinti LMA ma
terialinę bazę, padėti meno kūrybos, 
metodikos, mokslo lygmenyje kon
taktuoti su Europos bei pasaulio 
aukštosiomis meno mokyklomis ir 
kūrybinėmis organizacijomis, pa
traukti į Lietuvą mokytis užsienio 
studentus.

Prašome paremti fondą ’’Šaltinis“ 
ir padėti įgyvendinti jo kilnius tikslus. 
Pinigus siųsti: ’’Šaltinis“ (LMARF), 
Lietuvos muzikos akademija, Gedi
mino pr. 42, Vilnius 2001, Lietuva, 
Lithuania.

prof. dr. Juozas Antanavičius
Rektorius 

doc. Laima Bakienė 
LMARF "Šaltinis“ valdybos 

pirmininkė

ELR: vienas iš pagrindinių 
LMARF steigėjų - Amerikos lietuvis 
Leonardas Sadauskas, gimęs Palan
goje, su tėvais emigravęs iš Lietuvos, 
Jutos universitete įsigijęs elektronikos 
inžinieriaus specialybę, JAV laivyno 
komandoras, dabar dirbantis GRC 
International kompanijoje, užsiiman
čioje informacijos sistemų kūrimu, 
armijos, civilių ir komercinių struktū
rų konsultavimu komunikacijų srity
je. Į Lietuvą L. Sadauskas atvyko po 
49 metų. LMARF garbės taryboje: 
Joseph J. Eash, III - SWL inc. prezi
dentas (JAV); Vladimir Ashkenazy - 
pianistas, Vokietijos Berlyno sim
foninio orkestro vyriausiasis dirigen
tas; Vytautas Landsbergis - prof., dr. 
habil., Lietuvos Respublikos Seimo 
narys; J. E. Gaudenz Ruf - Šveicarijos 
Konfederacijos ambasadorius Baltijos 
šalyse.

Krekenavos bei Petro ir Povilo baž
nyčiose.

Deja, Reinhardo Krauso kambary
je "Panevėžio“ viešbutyje pabuvojo 
vagys. Ilgapirščiai išsinešė 700 DM 
ir kelis šimtus litų. Pasikalbėjęs po 
repeticijos su muzikantais ir kiek-il

Filharmonija 
atveria duris
Lietuvos nacionalinė filharmonija 

rugsėjo 16 d. pradėjo savo koncertinį 
sezoną. Atidaryme dalyvavo vienas 
ryškiausių šio meto pianistų Dmitri- 
jus Aleksejevas, dabar gyvenantis 
Anglijoje. Koncerte skambėjo pro
grama, kurią simfoninis orkestras pa
ruošė gastrolėms spalio mėnesį - taigi 
buvo puiki proga pasiklausyti kūri
nių, kuriuos galės girdėti Londono, 
Amsterdamo, Berlyno, Kiolno publi
ka. Beje, šios gastrolės Europoje - 
vienos reikšmingiausių kolektyvo is
torijoje per paskutiniuosius ketverius 
metus. 16 koncertų iš 21 vyks Di
džiojoje Britanijoje. Nacionalinis 
simfoninis orkestras bus pirmasis 
lietuvių kolektyvas, grosiąs Londono 
Barbekan centre.

Šie metai - kvartetų festivalio me
tai. Rugsėjo 24-30 d. sostinėje prasi
dės VII styginių kvartetų Vilniaus 
festivalis. Jame dalyvaus Lietuvos, 
Vilniaus, Čiurlionio kvartetai, Yggd- 
rasil kvartetas iš Švedijos, vokiečių 
kvartetas Mandelring ir estų kvartetas 
Tallinn.

Šiemet Valstybiniam Kauno cho
rui sukanka 25 metai. Prieš gastroles 
po Pietų Ameriką Kauno choras ir jo 
dirigentas, šių metų nacionalinės pre
mijos laureatas Petras Bingelis dar 
nudžiugins Lietuvos publiką keliais 
koncertais. Spalio 1 d. kartu su nacio
naliniu simfoniniu orkestru choras 
atliks Mendelsono ’’Eliją“. Kauno 
choras daug dirba su dirigentu Justus 
Frantz. Gruodžio mėnesį muzikos 
metras atvyks į Vilnių ir kartu su 
Kauno choru, Nacionaliniu simfoni
niu orkestru bei solistais iš Lietuvos, 
Anglijos ir Austrijos atliks Malerio 
Simfoniją No. 2, o su Lietuvos ka
meriniu orkestru atliks G. F. Hen
delio ’’Mesiją“.

Gruodžio mėnesį į Lietuvą trečią 
kartą atvyks Jehudi Menuhinas. Kar
tu su juo sostinėje lankysis ir anglų 
simfoninis orkestras (English sim- 
phony orchestra). Gruodžio 11d. tu
rėtų įvykti improvizuotas Kauno 
choro ir anglų simfoninio orkestro 
koncertras. Kauno choras atliks ne
dainuotą ir Lietuvoje dar negrotą 
Hendelio kūrinį ”Dixi dominus“.

Spalio mėnesį švęsime ’’Ąžuoliu
ko“ choro 35-metį, lapkričio mėnesį 
minėsime kompozitoriaus Balio Dva
riono 90-metį, pažymėsime ir an
samblio ’’Musica humana“ kūrybinės 
veiklos 20-metį, o gruodžio mėnesį - 
Eduardo Balsio 75-metį.

Lapkričio mėnesį Lietuvos publi
ka susitiks su pasaulyje garsia pianis
te Mūza Rubackytė, šiuo metu gyve
nančia Prancūzijoje. Išgirsime I. Stra- 
vinskio ’’Šventąjį Pavasarį“ ir P. Čai
kovskio Koncertą fortepijonui No. 1. 
Nacionaliniam simfoniniam orkestrui 
diriguos Stephane Cardon iš Tulūzos.

Lapkričio 26 d. Vilniuje rimtą 
koncertą po gastrolių surengs Nacio
nalinis simfoninis orkestras. Bus 
atlikta Brucknerio simfonija No. 9 
“Te Deum“. Dalyvaus žymus latvių 
choras ’’Latvija“.

Pradėjęs sezoną spalio 29 d., 
Lietuvos kamerinis orkestras lap
kričio mėnesį surengs V. A. Mocar
tui skirtus koncertus. Gruodžio 20- 
ąją orkestras koncertuos kompozito
riaus A. Šnitkės atminimui. Su šiuo 
kūrėju kamerinis yra daug bendradar
biavęs, kompozitorius orkestrui dedi
kavo nemažai kūrinių.

Gruodžio pradžią skelbs festivalis 
"Gaida“. Gruodžio 27 d. Vilniuje 
gastroliuos "Maskvos virtuozai“ ir jų 
dirigentas V. Spivakovas. Nauji me
tai filharmonijoje kaip visada bus 
sutikti skambant Štrauso valsams.

ELI

giau užtrukęs ambasadorius grįžo į 
kambarį ir neužsirakino durų. Nors ir 
pasikeitė 13 aukštų viešbučio šeimi
ninkai, tvarka, matyt, liko sena, pa
stebi aprašiusi tą nemalonų įvykį 
"Diena“. Į policiją Reinhardas Krau
sas nesikreipė.

Sportas

Lietuva-Ukraina 2:0
Rugsėjo 7 d. mūsų futbolo rink

tinės debiutas 1996 m. Europos čem
pionato atrankos turnyre buvo sėk
mingas - Kijeve 2:0 nugalėta Ukrai
nos komanda, kuri buvo priskiriama 
pajėgesniųjų grupei. Beje, tarpvalsty
biniu lygiu lietuvių ir ukrainiečių 
rinktinės tebuvo susitikusios du kar
tus, abu tie susitikimai baigėsi ukrai
niečių pergalėmis.

Pirmąjį kėlinį ryškią teritorijos 
persvarą turėjo aikštės šeimininkai. 
Tačiau Lietuvos gynyba bei vartinin
kas jų puolimus puikiai atremdavo. 
Valdas Ivanauskas turėjo dvi puikias 
progas, bet jų neišnaudojo. Antrojo 
kėlinio 8 minutę (53 žaidimo minutę) 
V. Ivanauskas atkovojo kamuolį iš 
varžovų ir įmušė pirmąjį įvartį. Ant
rojo įspūdingo įvarčio "autoriumi“ 
buvo Aurelijus Skarbalius, kuriam 
Valdas Ivanauskas patogiai perdavė 
kamuolį. Šis įvartis sukėlė Ukrainos 
komandos aistruolių nepasitenkinimą 
savo futbolininkų žaidimu. Tačiau 
likus kelioms minutėms iki žaidimo 
pabaigos, kai buvo aišku, jog pergalė 
atiteks Lietuvai, visas stadionas pra
dėjo skanduoti "Lietuva!“, pažymi 
"Lietuvos aidas“.

Šia pergale Lietuvos rinktinė pel
nė 3 taškus ir kartu su kroatais pir
mauja IV atrankos grupėje.

Lietuvio sėkmė 
pasaulio taurės finale

Reuter pranešė, kad Vokietijoje, 
Darmstadt mieste, vykusiame šiuo
laikinės penkiakovės pasaulio taurės 
varžybų finale nugalėjo šių metų pa
saulio čempionas D. Svatkovskis 
(Rusija), antrąją vietą užėmė V. Du- 
chanovas iš Latvijos. Trečiasis buvo 
Lietuvos rinktinės atstovas Gintaras 
Staškevičius. Jis surinko 5323 taškus 
ir nugalėtojui pralaimėjo 42 taškus.

R. Mažuolio bronza 
pasaulio čempionate

Raimundas Mažuolius Romoje 
(Italija) vykusiame vandens sporto 
šakų pasaulio čempionate laimėjo 
bronzos medalį, 50 m laisvu stiliumi 
įveikęs per 22,52 sek. Pirmasis buvo 
dukart olimpinis čempionas (1992 m. 
Barselonoje) Aleksandras Popovas iš 
Rusijos, antrasis Gary Hallas iš 
Amerikos. 50 m laisvu stiliumi rung
tyje dalyvavo 66 plaukikai. Dešimt 
dienų vykusiame čempionate 21-os 
valstybės sportininkai pelnė meda
lius. Lietuva tapo 21-ąja.

Lietuvos rankininkės - 
devintos

Kaune pasibaigusio Europos krep
šinio merginų (iki 17 metų) rankinio 
čempionato paskutines rungtynes dėl 
9-10 vietų Lietuvos rinktinė žaidė su 
Austrijos komanda. Mūsų šalies spor
tininkės laimėjo 21:18 ir iš dvylikos 
ekipų užėmė devintąją vietą. Prieš 
dvejus metus Lietuvos komanda 

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

kose nuo 1994 m. rugsėjo 16 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.2534 Kazachijos tengės 0.0853
Armėnijos dramai 0.0117 Latvijos latai 7.3260
Australijos doleriai 2.9682 100 Lenkijos zlotų 0.0174
Austrijos šilingai 0.3675 Moldovos lėjos 0.9467
100 Azerbaidžano manatų 0.3077 Norvegijos kronos 0.5892
100 Baltarusijos rublių 0.1082 Olandijos guldenai 2.3066
Belgijos frankai 0.1257 Prancūzijos frankai 0.7562
Čekijos kronos 0.1434 100 Rusijos rublių 0.1738
Danijos kronos 0.6550 SDR 5.8747
ECU 4.9298 Singapūro doleriai 2.6869
Estijos kronos 0.3249 Suomijos markės 0.8029
Ispanijos pesetos 0.0312 Švedijos kronos 0.5305
100 Italijos lirų 0.2550 Šveicarijos frankai 3.1080
Japonijos jenos 0.0403 100 Ukrainos karbovancų 0.0074
Kanados doleriai 2.9552 Vengrijos forintai 0.0375
Kirgizijos somai 0.3810 Vokietijos markės 2.5864

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

Vengrijoje užėmė aštuntąją vietą.
Ukrainos komanda finalinėse 

rungtynėse nugalėjusi čekes 24:16 
tapo Europos čempione. Sidabro me
daliai atiteko čekėms, o bronzos - da
nėms. Kitos komandos išsirikiavo šia 
tvarka - 4. Rumunija, 5. Rusija, 6. 
Norvegija, 7. Slovakija, 8 Vengrija, 9 
Lietuva, 10. Austrija, 11. Kroatija, 
12. Turkija.

Geri lietuvių rezultatai 
Europos taurių turnyre
Rugsėjo pradžioje surengti pir

mieji Europos taurių turnyrų susitiki
mai. Vilniaus "Statyba“ laimėjo pir
mąsias Europos R. Koračo taurės 
turnyro rungtynes Gruzijos sostinėje 
rezultatu 110:85 įveikusi Tbilisio 
KK. Atsakomosios rungtynės rugsėjo 
14 d. Vilniaus sporto rūmuose baigė
si vilniečių pergale rezultatu 94:92.

Šalies vicečempiono ir taurės lai
mėtojo Kauno "Atleto“ sėkmė nely
dėjo žaidžiant Makedonijoje su Skop- 
jės MZT (Makedonija). Kauniečiai 
pralaimėjo 74:80. Rugsėjo 13 d. Kau
ne buvo žaidžiamos atsakomosios 
Europos vyrų krepšinio turnyrų pir
mojo etapo rungtynės. Kauno "Atle
to“ ir Skopjės MZT (Makedonija) su
sitikimas Kauno Sporto halėje baigėsi 
kauniečių pergale 60:44. ’’Lietuvos 
rytas“ pažymi, jog "Atletas“ rung
tynes Kaune baigė įspūdingai: aidint 
finalinei sirenai beveik iš 16 metrų 
atstumo į varžovų krepšį tritaškį 
įmetė D. Sirtautas. Jis buvo rezul
tatyviausias tarp nugalėtojų - pelnė 17 
taškų. "Atletas“ antrajame turnyro 
etape žais su Jeruzalės "Hapoel“.

Gerbėjus nudžiugino ir Kauno 
"Lavera“, žaidusi R. Koračo taurės 
turnyro pirmosiose rungtynėse su 
Lulea "Plannja Basket“ (Švedįja). 
Kauniečiai įveikė aikštelės šeiminin
kus švedus rezultatu 87:71. Atsako
mosios rungtynes tarp Kauno "Lave- 
ros ir Lulea "Plannja Basket“ (Švedi
ja) komandų įvyko rugsėjo 13 d. 
Kauniečiai rezultatu 90:80 įveikė 
švedus. Rugsėjo 28-ąją Kaune "La
vera“ žais su Stambulo "Galatasaray“ 
(Turkija), o spalio 5-ąją Stambule.

Lietuvos krepšinio lygos naujokas 
Vilniaus "Sakalas“ vieno taško per
svara iškovojo pergalę Lenkijoje 
prieš Bytomo "KHKS Stal-Bobrek“. 
Komandų susitikimas Vilniuje rugsė
jo 14 d. irgi baigėsi lietuvių koman
dos pergalė 91:79.

Kauno NECA namuose žaidė su 
Trenčino "Ozeta TTS“ (Slovakija). 
NECA nugalėjo slovakus 68:54. At
sakomosiose rungtynėse rugsėjo 14 
d. Trenčine laimėjo slovakai 83:65. 
Jie rugsėjo 28 d. ir spalio 5 d. žais su 
"Filodoro Calze“ komanda iš Boloni
jos (Italija).

Lietuvos čempionas Kauno "Žal
giris“ Čempionų taurės turnyrą pra
dės nuo antrojo rato. Rugsėjo 26 d. 
žalgiriečiai žais Kaune su Italijos 
"Scavolini“, o spalio 6 d. bus atsako
mosios rungtynės Pezaro mieste 
(Italija).
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LONDONE
NAUJAS DIDŽIOSIOS 

BRITANIJOS JAUNIMO
SĄJUNGOS (DBLJS)

KOMITETAS
23Pirmininkas Skot Mineikis, 

metai.
Profesija - reklamos menedžeris.
7 metus yra DBLJS nariu.
1990-1991 m. buvo DBLJS komiteto 
nariu.
15 metų yra Lietuvos skautu, 3 metus
- S.V.
11 metų dalyvauja šokių grupėje 
’’Lietuva“.
VIII PLJK studijų dienų pagalbinin
kas.
Mokosi Londono Maironio mokyk
loje.
Sodybos skyrius.
Sekretorius - Richard O'Brien, 19 
metų.
Profesija - studentas.
3 metus yra DBLJS nariu.
9 metai yra Lietuvos skautu, 1 metus -
S.V.
VIII PLJK atstovas.
Tris kartus lankėsi Lietuvoje.
East London skyrius.
Iždininkas - Ghislaine Inwood, 21
metai.
Profesija - informacijos technikė.
VIII PLJK atstovė.
Lietuvių bendruomenės veikloje 
dalyvauja ketverius metus.
Šokių grupėje ’’Lietuva“ dalyvauja

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - rugsėjo 25 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone - rugsėjo 25 d., 

15 vai., Šv. Petre-Pauliuje už Lietuvą.

etų vis

Lietuvos lietuvaičiai ir lietuvaitės baigia užkariauti Lietuvių para
pijos Londone menę.

Stasio Kasparo nuotr.

dvejus su puse metų.
DBLJS veikloje dalyvauja trejus 
metus.

Informacijos reikalai - Jonas Žilin
skas, 25 metai.
Profesija - techninis darbuotojas.
14 metų yra Lietuvos skautu, 2 metus 
-S.
Dalyvavo Lietuvos skautų sąskrydy
je JAV.
Daug metų yra šokių grupės ’’Lietu
va“ narys.
Du kartus buvo ankstesniųjų DBLJS 
komitetų nariu.
III PLJK dalyvis.
Kalba lietuviškai.
Lankė lietuvių mokyklą.

Ryšiai su visuomene - Daina Ged- 
mintaitė, 17 metų.
Profesija - studentė.
Lietuvos skautų stovyklos 1994 m.
programos direktorė.
Šokių grupės ’’Lietuva“ narė.
Lankė Londono Maironio mokyklą.

Jaunimo koordinatorius - Paul Au-
gaitis, 16 metų.
Profesija - studentas.
VIII PLKJ atstovas.
Šokių grupės ’’Lietuva“ narys.
DBLJS komiteto 1993-1994 m. 
narys.

Padėjėjas - Joan Alleyne, 21 metai.
Profesija - pradedantis raštininkas.
DBLJS veikloje dalyvauja trejus 
metus.
Mokosi Londono Maironio mokyk
loje.
Dalyvavo Lietuvos skautų sąskrydy
je JAV.

PADĖKA
Antri metai mūsų sanatorijoje 

besigydančius našlaičius ir neteku
sius tėvų paramos globoja Britų-lie- 
tuvių pagalbos vaikams Lietuvoje 
fondas. Gauname jiems drabužių, 
avalynės, vaistų, žaislų. Mūsų sana
torijoje buvo Fondo valdybos narys 
p. Stasys Kasparas, o Pasaulio lietu
vių dainų šventės dienomis su do
vanomis apsilankė Fondo sekretorė 
p. Hilda Piščikienė.

Nuoširdžiai dėkojame p. p. S. 
Kasparui, H. Piščikienei, visiems 
Fondo aktyvistams už jų meilę ir 
rūpestį, teikiamą paramą nelaimin
giems ir neturtingiems Lietuvos 
vaikams.

Petras Budraitis
Respublikinės Kulautuvos vaiką 

tuberkuliozės sanatorijos direktorius

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

BRADFORDE
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžiausią padėką 
Vyties klubo valdybai už surengtą 
pobūvį mano gimtadienio proga.

Ačiū klubo sekretoriui Vitui Gu
revičiui už jausmingą sveikinimą ir 
dainą. Didelis ačiū klubo pirmininkei 
Romai Vaičekauskaitei už man įteik
tą brangią rašymo priemonę su linkė
jimu, ’’kad rašymas nesibaigtų“. 
Ačiū visiems gausiems pobūvio da
lyviams už sveikinimus žodžiu ir raš
tu, už gausias dovanas, už tortą ir ’’Il
giausius Metus“, už skambias dainas.

Tuo pačiu metu buvo gera proga 
ilgų metų bendravimo ataskaitą prisi
minti.

Ačiū P. Pucevičiui už pobūvio 
’’įamžinimą“ į videojuostą. Nuošir
džiausias ačiū visiems!

Anicetas Bučys

KLUBO LEIDIMAS

Liepos mėnesį baigėsi Vyties klu
bo leidimas. Reikėjo išsirūpinti naują 
leidimą. Tuo atveju reikia kreiptis į 
vietos policiją, gaisro apsaugos parei
gūnus ir kt. Iš policijos jokių kliūčių

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Te!.: 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.

h

i Vatikano radijas primena 
kad...

...kiekvieną sekmadieni 10 vai. 45 min. 
(Lietuvos laiku) Vatikano radijo koplyčioje 
prasideda Šv. Mišios lietuvių kalba. Mišių 
transliacija Lietuvoje girdima 31 ir 25 met
rų bangomis - 9500 ir 11740 kHz dažniais.

Vatikano radijo lietuviškųjų laidų redakcijos 
tel. 698 83482, fax 39-6-698 84565.
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nepareikšta, bet gaisro apsaugos pa
reigūnai pateikė ilgą sąrašą darbų, 
kuriuos reikia atlikti. Dėl laiko stokos 
tuos darbus įvykdyti po dviejų teismo 
atidėjimų leidimas vėl gautas 5 me
tams. Ta pačia proga pakeisti keli 
Vyties klubo įstatų straipsniai. Klubo 
valdybą sudarys tik penki asmenys 
vietoj buvusių 7. Prailgintos klubo ir 
baro atidarymo valandos. Apskritai, 
klubo leidimas ir atlikti darbai kaina
vo keletą tūkstančių svarų. Ypač klu
bo sekretoriui Vitui Gurevičiui kartu 
bendradarbiaujant su klubo advokatu 
reikėjo paaukoti daug pastangų, buvo 
rūpesčių. Ačiū jam, kad pasiimdamas 
sekretoriaus pareigas jau buvo numa
tęs, kad bus nelengvi metai, bet pasi
ryžo sąžiningai veikti.

IŠVYKA Į PAJŪRĮ

Daugelio lietuvių pageidavimu 
surengta išvyka į Morcamb. Dalyva
vo 37 asmenys, už autobusą sumokė
ję tik pusę reikalingos kainos. Anks
čiau dalyviai buvo vežami be mokes
čio ir gaudavo kišenpinigų, bet meti
niame susirinkime nariai nutarė tau
pyti, ir iškyla, pasirodė, buvo šaltoka.

A. Bučys

PARDUODAMI 
BUTAI

Vilniaus miesto centre 4-rių 
kambarių, reikalingas remontas, 
saugus (Ref. 41). Kaina $70000 
arba £47000.

Geras 500 m2 namas Kaune, 
geroje vietoje. Yra visi patogu
mai, garažas, sklypas.

Vilniaus mieto centre 2-jų kam
barių butas su visais patogumais, 
saugus. (Ref. 42). Kaina $35000 
arba £24000.

Kreiptis: 
Europos lietuvio 

redakcija, 
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius. 
Tel. 61 18 79.
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PASAULYJE
Judėjime - 

trys milijonai narių
Romoje rugsėjo 3-7 dienomis pa

minėtos Eucharistinio jaunimo judė
jimo 50-osios metinės. Susitikimo 
pagrindinis šūkis buvo ’’Eucharistija- 
pranašystė pasauliui“. Šis judėjimas - 
tai tėvų Jėzuitų vadovaujamo Maldos 
Apaštalavimo jaunimo sekcija. Judė
jimo pradininku buvo tėvas Virginio 
Rotondi, 1944 metais pradėjęs kurti 
pirmąsias jaunimo grupeles. Jis nuo 
pat pradžios, vadovaudamasis savo 
intuicija, Judėjimui priklausantį jau
nimą skatino nuoširdžiai domėtis 
šventuoju Raštu, ir savo patyrimą vi
sų pirma kreipti į socialinę' plotmę. 
Eucharistinis jaunimo judėjimas yra 
padalintas į keturis skyrius pagal 
skirtingas amžiaus grupes. Per pra
ėjusius penkiasdešimt metų jo nariais 
buvo tūkstančiai visų Italijos regionų 
vaikų, paauglių ir jaunuolių. Šiuo 
metu įvairiais pavadinimais judėji
mas visame pasaulyje turi apie tris 
milijonus narių.

Paskirta JAV katalikų 
premija

Šių metų JAV katalikų premija 
paskirta pagarsėjusiai teologei, Šven
tojo Juozapo kongregacijos vienuo
lei, profesorei Elizabeth Johnson. 
Premija paskirta už šiais metais pub
likuotą jos studiją ”Ji, kuri yra. Dievo 
paslaptis feministiniame teologinia
me diskurse“. Šioje studijoje nagrinė
jami žymiausi feministiniai teologi
niai veikalai, aptariantys Dievo pa
slaptį, aptariami feministinių studijų 
metodai. Studija yra pirmasis kritinis 
feministinės teologijos apibendrini
mas, pabrėžiantis, kad Dievas nėra 
nei ’’Jis“ nei ”Ji“, kad bet koks antro
pomorfizmas yra neišvengiamai ribo
tas, tad apreikšti Dievo įvaizdžiai kas 
kartą turi būti kultūros iš naujo įsisa
vinami. Šventąjį raštą sesuo Johnson 
studijavo Manheteno kolegijoje pas 
profesorių Antaną Rubšį.

Lenkijoje abortai 
nelegalizuoti

Lenkijos Seime vyko balsavimas 
dėl Prezidento Lech Walęsa uždėto 
’’veto“ įstatymui apie aborto prakti
ką, kuriuo praktiškai norėta legali
zuoti abortus. Įstatymo projekte tai 
bdbo įvilkta į gražesnę formą: abor
tas leistinas esant nepalankioms so
cialinėms - visuomeninėms motinos 
gyvenimo sąlygoms. Prezidentas pa
sinaudojo savo ’’veto“ teise, pabrėž
damas, jog verčiau atsistatydins, ta
čiau įstatymo nepasirašys. Norint at
mesti Prezidento veto, abortų šalinin
kai turėjo surinkti ne mažiau 274 bal
sų. Pakartotinai balsuojant už įstaty
mą, buvo surinkti tik 232 balsai. Tai
gi, liko galioti ankstesniųjų metų įsta
tymas, kuriuo leidžiama nutraukti 
nėštumą tik išprievartavimo atveju, 
nustačius, jog vaisius vystosi nenor
maliai arba gresia pavojus motinos 
gyvybei.

Kino festivalis 
Venecijoje

Rugsėjo 1 dieną Venecijoje prasi
dėjo 51-asis tarptautinis kino festiva
lis. Jo programoje -180 filmų, iš ku
rių 34 statyti Italijoje. Šiaurės Ameri
kos kinematografijai atstovavo tokie 
žinomi režisieriai, kaip Oliver Stone, 
Woody Allen, jaunas rusų kilmės re
žisierius James Gray bei Alexandre 
Rockwell. Šių metų festivalyje daly
vavo ir Burkina Faso, Taivanio, Če
kijos, Makedonijos, Naujosios Zelan
dijos - valstybių, kurios tikrai nėra 
pirmaujančios kino industrijoje- 
kinematografininkai.* Festivalio di
rektorius Pontectorvo pasakė, jog 
kaip tik šiuo metu, kai pasaulyje at
gimsta pavojingas nacionalizmas, 
rasizmas, nepakantumas, saviizolia- 
cija, festivalio tikslas - leisti susitikti 
ir pažinti vienai kitą skirtingoms kul
tūroms.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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