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Seimo nariai 
buvo Maskvoje

Rusija reikalauja, kad šalia tranzi
to taisyklių būtų pasirašyta ir tarp
valstybinė sutartis. Ši mintis ne kartą 
skambėjo spaudos konferencijoje, 
kurią surengė Lietuvos Seimo Užsie
nio reikalų komiteto delegacija, va
dovaujama komiteto pirmininko K. 
Bobelio, spalio 16-18 dienomis lan
kiusis Maskvoje, Rusijos Federacijos 
federaliniame susirinkime. Delega
cijos narys V. Plečkaitis sakė, kad 
Rusijos pusė teigia, kad kol aukš
čiausiame lygyje nebus pasirašyti 
abipusiai susitarimai, Lietuva negaus 
palankesnio prekybos statuso. Iš 130 
šalių tik Lietuvai ir Estijai yra taiko
mas nepalankus ekonominis statusas, 
dvigubas muitas. Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko K. Bobelio 
nuomone, toks Rusijos siekimas 
pasirašyti tarpvalstybinę sutartį dėl 
tranzito yra natūralus iš jos pusės. O 
Lietuvos pusei svarbu tai žinoti ir 
atsispirti tokiam Rusijos siekimui. 
"Dialogas vis tiek neišvengiamas“, 
pasakė j is.
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ET generalinis sekretorius patenkintas viešnage
Lietuvoje prezidento A. Brazaus

ko kvietimu lankėsi Europos tarybos 
(ET) generalinis sekretorius Danielis 
Taršys (Tarschys). Spaudos konfe
rencijoje svečias sakė: ’’Atrodo, kad 
susitikau senus draugus - A. Brazaus
ką, V. Landsbergį, nes bendradar
biavimas tarp ET ir jūsų valstybės 
pareigūnų vyksta jau dvejus metus. ”

D. Taršys susitikimuose su Lietu
vos pareigūnais daug dėmesio skyrė 
pokalbiams apie Europos Tarybos 
išplėtimą. Šiuo metu tapti ET narė
mis norėtų devynios šalys - ’’nuo 
mažiausios Andoros iki didžiausios 
Rusijos“. D. Taršys pažymėjo, kad 
Latvija turėtų tapti ET nare kitų metų 
sausį, nes visos iki šiol buvusios pro
blemos dėl jos įstojimo į šią organi
zaciją išnyko, kai tik Latvija priėmė 
pilietybės įstatymą. Generalinis sek

Karalienė Elizabeth II Rusijoje

Šią savaitę Maskvoje ir Peterbur
ge lankėsi Karalienė Elizabeth II. Ji 
yra pirmoji Britanijos monarchų at
stovė, apsilankiusi Rusijoje. Didžio
sios Britanijos karališkoji šeima gi
minystės ryšiais yra susijusi su Ru
sijos monarchais. Karalienė Eliza
beth ir jos vyras princas Philipas yra 

retorius pagrindinę kliūtį priimant 
šalį į Europos Tarybą paminėjo jos 
nacionalinių įstatymų neatitikimą 
Europos Konvencijai, nes norima, 
kad visoje Europoje būtų laikomasi 
žmogaus teisių ir įstatymų. ET eks
pertai parengė ataskaitą apie Rusijos 
įstatymų neatitikimus Europos Kon
vencijai. D. Taršys mano, kad tokias 
šalis kaip Rusija, Ukraina geriau pri
imti į ET, nei palikti ”už borto“.

Susitikimuose su Lietuvos parei
gūnais ET generalinis sekretorius 
kalbėjo ir apie Europos žmogaus tei
sių bei pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos ratifikavimą Lietuvoje. 
Kalbėdamas apie tranzito per Lietuvą 
klausimą D. Taršys pasakė, jog deta
lių jis nežinąs, bet tranzitas vis tiek 
bus. ’’Bendra nuomonė ta, kad mes 
norime, jog Europos šalių sienos bū

tolimi Rusijos Romanovų dinastijos 
ir caro Nikollajaus 11 giminaičiai. Ni
kolajų II 1918 m. su visa šeima su
šaudė bolševikai.

Šis istorinis vizitas - demokratinių 
permainų Rusijoje pripažinimas ir jų 
skatinimas.

EPĄ-Eltos nuotr.

tų vis mažiau žymios, padidėtų trans
porto judėjimas. Žinoma, tai taikoma 
visoms Europos šalims“.

D. Taršys dalyvavo Europos tary
bos informacinio ir dokumentinio 
centro Nacionalinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje atidaryme.

D. Taršys prisipažino turįs lietu
viško kraujo. Jo prosenelis iš tėvo 
pusės Lietuvą paliko 1890 metais ir 
atvyko į Švediją. ’’Gaila tik, kad aš 
nemoku lietuviškai“, pasakė D. Tar
šys. Jis gimė 1943 m. Stokholme, 
Stokholmo universitete studijavo tei
sę ir politinius mokslus. D. Taršys 
yra politinių mokslų profesorius, 15 
metų dirbo Švedijos Parlamente ir 
Parlamentinėje Asamblėjoje. ET ge
neraliniu sekretoriumi išrinktas šių 
metų balandžio 14 d.

Erika Umbrasaitė

. SJETOVOS r

kultūros instituto
Vokietijoje suvažiavimas
Keturioliktasis iš eilės Lietuvių 

kultūros instituto (LKI) suvažiavimas 
įvyko 1994 spalio 7-9 dienomis An- 
nabergo pilyje, Bonnoje. Paskaitose 
ir diskusijose dalyvavo per 50 daly
vių. Pirmą kartą suvažiavimas vyko 
ne Romuvoje - Hūttenfelde. Pirmą 
kartą jis turėjo ir bendrą temą ”Ir vie
ni ir kiti. Etninių grupių santykiai 
Prūsų Lietuvoje“.

Suvažiavimo paskaitinė dalis pra
sidėjo penktadienį 20 vai. Atidary
damas suvažiavimą, instituto vedėjas 
V. Bartusevičius pasveikino daly
vius, pristatė LKI kaip Antrojo pa
saulinio karo lietuvių pabėgėlių pas
tangų išsaugoti savo pėdsakus pada
rinį ir nurodė į pakitusią išeivijos pa
dėtį Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę ir praėjus 50 metų nuo gyvenimo 
svetur pradžios.

Įvadą į svarstytinus klausimus 
padarė prof. dr. Manfred Klein, ku

Prisiminta Mažosios Lietuvos 
tragedija

Spalio 16-ąją į Katedros aikštę 
Vilniuje keli šimtai sostinės gyven
tojų susirinko į mitingą Mažosios 
Lietuvos gyventojams atminti ir 
paminėti siaubingo genocido 50- 
ąsias metines.

Vaidotas Daunys praėjusio savait
galio ’’Lietuvos ryte“ rašė: ’’Spalio 
16-oji - tai diena, kai prieš penkiasde
šimt metų prasidėjo Mažosios Lietu
vos tragedija. Tai įvyko 1944-aisiais. 
Buvo išžudyti, nukankinti, sunaikinti 
šimtai tūkstančių žmonių, - nekaltų 
tos žemės gyventojų. Jų sodybos su
naikintos. Žmonės gyvi buvo kalami 
prie medžių, skandinami, prievartau
jami. Tai darė Sovietų Sąjungos ka
riuomenė, stumdamas! į Vakarus. 
Rašytojas Uja Erenburgas, šių žudy
nių išvakarėse kreipdamasis į ’’rau
donarmiečius“, skelbė: ’’Žudykite! 
Žudykite! Juk. nėra tokio tarp jūsų, 
kuriam būtų nekaltų vokiečių. Kalti 

ris kartu su Artūru Hermanu buvo 
atsakingas už programos sudary
mą. Suvažiavimo tikslas buvo bent 
trumpai apžvelgti, kaip Mažosios 
Lietuvos regione kasdienybėje sugy
veno atskiros etninės grupės. Mat 
šia sritimi iki šiol domėtasi mažai. 
Jei ir buvo domėtasi, tai kiekviena 
pusė (lietuviškoji ar vokiškoji), rem
damasi savais šaltiniais, bandė pa
grįsti dažniausiai vienokias ar kito
kias teritorines pretenzijas. Toks 
vienapusiškas krašto istorijos tyri
nėjimas negalėjo duoti pilno vaizdo. 
Gyvendamos tam tikroje erdvėje 
tautinės grupės su viena kita neiš
vengiamai, santykiauja, apskritai, jų 
gyvenimas viena be kitos negali būti 
suprantamas. Todėl reikia kreipti 
savo žvilgsnį tiek į ’’vienus“, tiek į 
’’kitus“.
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visi - ir gyvieji, ir negimę. Sekime 
draugo Stalino direktyva! Prievartau
kite vokietes ir tokiu būdu palaužkite 
jų rasinį išdidumą. Žudykite, šlovin
gieji ir nenugalimieji raudonarmie
čiai!“ Šitaip nuo žemės paviršiaus 
buvo nušluoti Mažosios Lietuvos lie
tuviai. Be abejo, ir vokiečiai, ten gy
venę, buvo iškirsti šituo rasistiniu 
pjautuvu“.

Mažosios Lietuvos gelbėjimo ir 
minimo komiteto, organizavusio mi
tingą Katedros aikštėje, nariai J. 
Trinkūnas, P. Cidzikas, A. Statkevi- 
čius laiške Seimui rašo: ’’Prieš 50 
metų Mažoji Lietuva patyrė baisią 
tragediją - buvo pradėtas krašto ir jo 
gyventojų naikinimas... Tačiau iki 
šiol nėra nustatyta šios tragedijos 
paminėjimo diena... kodėl Lietuvos 
Seimo mąstantys patriotai vengia 
prisiminti šią šiurpią mūsų brolių 
tragediją?“

Mokslininkai paminėjo Lietuvos sostinės atgavimo 
55-ąsias metines

Spalio 14 dieną Vilniuje, Lietuvos 
Mokslų Akademijos (Gedimino 3) 
salėje, vyko konferencija ’’Vilniaus 
krašto grįžimas Lietuvai - lietuvių 
tautos kovos rezultatas“. Ją surengė 
Lietuvos regioninių problemų ir tau
tinių mažumų departamentas, Lietu
vos istorijos institutas, Lietuvių kal
bos institutas bei Filosofijos, sociolo
gijos ir teisės institutas. Konferencija 
skirta Lietuvos sostinės - Vilniaus 
atgavimo 55-osioms metinėms. Ple
nariniame posėdyje buvo perskaityti 
septyni pranešimai. Popiet dirbta 
dviejose sekcijose, kur klausytojai iš
girdo dar penkiolika pranešimų. 
Daug žmonių kalbėjo diskusijose.

Įžanginį konferencijos žodį tarė ir 
didžiojoje salėje pirmininkavo Lietu
vos istorijos instituto direktorius A. 
Tyla. Jis pabrėžė lietuvių žemių inte
gralumo skaudžią problemą per pas
kutiniuosius du šimtmečius, Lietuvių 
Didžiojo seimo 1905 m. pradėtą ke
lią atkuriant Lietuvos valstybę. Ne 
tik Lietuvai, Lietuvos-Lenkijos san
tykiams, bet ir Rytų Europos valsty
bių santykiams didžiulę žalą padarė 
Lenkijos agresiją po ką tik pasira
šytos Suvalkų sutarties 1920 m. spalį. 
Tačiau teisės pažeidimas nesuteikia 

teisės. Kaip pasakė A. Tyla, Lietuva 
niekada neatsisakė Vilniaus ir Rytų 
Lietuvos, o jos nedidelę dalį 1939 m. 
atgavo ne pagal Ribbentropo-Molo- 
tovo paktą, bet pagal 1920 m. Lietu
vos-Rusijos sutartį.

Pagrindinį pranešimą ’’Vilniaus 
grįžimas Lietuvai 1939 m. spalį“ per
skaitė daug metų XX a. Lietuvos val
stybės problemas ir 1939-1940 m. 
laikotarpį tyrinėjanti istorikė R. 
Žepkaitė. Ji, pasiremdama įvairia ar
chyvine medžiaga, atskleidė augantį 
nerimą Lietuvos visuomenėje ir val
džios sluoksniuose 1939 m. rugpjūtį. 
Pranešime kalbėta ir apie Lietuvos 
pasiuntinio Vokietijoje K. Škirpos 
pastangas paveikti Lietuvos prezi
dentą ir vyriausybę pasinaudoti Vil
niaus susigrąžinimui galimu karu, o 
paskui - ir prasidėjusiais Vokietijos 
karo veiksmais prieš Lenkiją. Tačiau 
Lietuva buvo ištikima savo paskelb
tam neutralitetui, nenorėjo smogti 
1920 m. sostinę atplėšusiai Lenkijai į 
nugarą. Didžiausią dėmesį R. Žep
kaitė skyrė TSRS politikai Lietuvos- 
Lenkijos 1920-1939 m. konflikto at
žvilgiu ir išaiškėjusią šios politikos 
klastą 1939 m. rudenį. Tuomet Stali
nas vis didino spaudimą Lietuvai. 

Grasino Raudonosios armijos užimtą 
Vilnių įjungti į Baltarusijos TSR. 
Bolševikinei Rusijai Vilniaus grąži
nimo Lietuvai pretekstu buvo svarbu 
gauti Lietuvos teritorijoje bazes savo 
kariuomenei ir tuo palengvinti būsi
mą aneksiją ir okupaciją. Istorikė pri
siminė ir tuometinio Lietuvos užsie
nio reikalų ministro J. Urbšio tikėji
mą, jog 15 metų pasirašoma sutartis 
neatneš skaudžių pasekmių Lietuvai. 
Na, K. Škirpos pozicija buvo nepri
imtina kai kuriems Lietuvos poli
tikams ir dėl to, jog Lietuvos atstovai 
nenorėjo, karui pasibaigus, sėdėti 
šalia pralaimėjusios Vokietijos pa
reigūnų...

G. Surgailis savo pranešime ’’Lie
tuvos kariuomenės žygis į Vilnių 
1939 m.“ nušvietė pasiruošimą šiai 
karinei operacijai. Istorikas daug dė
mesio paskyrė ir šio žygio vado pa
rinkimo problemai, aiškino, kodėl į 
Vilnių žygiuojančiai kariuomenei va
dovavo ne krašto apsaugos ministras 
S. Raštikis, o tik divizijos vadas gen. 
V. Vitkauskas. Šis faktas rodė nesu
tarimus ir krizę valdžios sluoks
niuose grėsmės Lietuvai akivaizdoje.

Ne kartą konferencijoje minėta 
šviesi Lietuvos lenko profesoriaus M. 

Riomerio asmenybė, o du pranešimai 
buvo skirti šio mokslininko ir vi
suomenės veikėjo pozicijai ir pa
žiūroms Vilniaus ir Lenkijos-Lie
tuvos konflikto sprendimo klausimu. 
Lenkijoje gyvenantis B. Makauskas 
pranešime ”Prof. Mykolas Riomeris 
Vilniaus atgavimo klausimu“ pasirė
mė ir M. Riomerio dienoraščiais. 
Juose jau spalio 8 d. rašoma, jog gali
mas ’’Vilniaus su keliais aplinkiniais 
valsčiais grąžinimas Lietuvai reikš 
Lietuvos nepriklausomybės saulėly
dį“. M. Riomeris jautė Lietuvai iškil
siančių problemų dalelėje susigrąžin
tos Rytų Lietuvos naštą. Vėliau, kaip 
teisės specialistas, padėjo šias proble
mas spręsti iš Kauno ir kitų Lietuvos 
vietovių į Vilnių atvykusiems teisi
ninkams ir įvairių profesijų tarnauto
jams. M. Riomeris savo veikla ir 
moksliniais darbais rengėsi padėti 
abiems tautoms išsivaduoti iš 1920 
m. susidariusios padėties ir priešišku
mo stereotipų, o 1920 m. J. Pilsuds
kio įvykdytą agresiją prieš Lietuvą 
laikė niekšybe. R. Miknys pranešime 
’’Mykolo Riomerio požiūris į Vil
niaus problemą“ apibūdino M. Rio
merio veiklos ir teisinių Vilniaus 
problemos vertinimų kitus aspektus.

Priminė, jog M. Riomeris save laikė 
lietuviu pilietine prasme, o lenku - 
tautine prasme. Beje, šių eilučių au
toriaus nuomone, tokių žmonių dau
gėja tarp Lietuvos lenkų bendruome
nės inteligentijos ir mūsų dienomis.

Daug įvairiausio pobūdžio knygų 
išleidęs kalbininkas Z. Zinkevičius 
pranešime ’’Pavardžių ir vietovardžių 
atlietuvinimas grįžus Vilniui“ pasa
kojo apie pastangas šalinti poloniza
cijos pasekmes. Apibūdino 1939 m. 
rudenį ir 1940 m., iki Lietuvos oku
pacijos, atliktą darbą ir valstybinės 
komisijos, vadovaujamos A. Salio, 
veiklą. Ji sunkiausia buvo atgauto 
Rytų Lietuvos lopinėlio pietinėje da
lyje.

Į tarptautinės politikos problemas 
tarpukario Europoje nukėlė klausyto
jus G. Vilkelio pranešimas ’Tautų 
Sąjungos tarpininkavimas Lietuvos ir 
Lenkijos konflikte dėl Vilniaus“. 
Tautų Sąjunga pasirodė bejėgė padėti 
mažai Lietuvos valstybei didesnės 
Lenkijos agresyvių veiksmų akivaiz
doje. Šios tarptautinės organizacijos 
Tarybos valstybių atstovų dalis dėl 
įvairių priežasčių rėmė Lenkiją, o
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Pasirašytas Seimo nutarimas dėl 
sutarties su Lenkija ratifikavimo SWTYNKOS ©HIENOS

Spalio 18 dieną Seimo pirminin
kas C. Juršėnas žurnalistų akivaizdo
je pasirašė spalio 13-ąją priimtą Sei
mo nutarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos 
draugiškų santykių ir gero kaimyni
nio bendradarbiavimo sutarties ratifi
kavimo. Č. Juršėnas spaudos konfe
rencijoje pranešė, kad įsigaliojus 
Seimo nutarimui (kai jis bus paskelb
tas "Valstybės žiniose“) sutartis dar 
neįsigalios. Ji pradės veikti po to, kai 
ją pasirašys Lenkijos prezidentas L. 
Walęsa ir kai abi pusės pasikeis rati
fikaciniais raštais. Seimo pirmininkas 
išreiškė viltį, kad tai ilgai neužtruks, 
tuo labiau po spalio 17-ąją įvykusio 
dviejų šalių prezidentų pokalbio tele
fonu. Č. Juršėnas aiškino, kad ši Lie
tuvos ir Lenkijos sutartis patvirtina, 
kad Lietuvos valstybėje yra užsienio 
politikos perimamumas. Anot Seimo 
pirmininko, šiais metais prezidentų 
pasirašyta sutartis yra 1992 m. buvu
sių užsienio reikalų ministrų A. Sau
dargo ir K. Skubiszewskio pasirašy
tos deklaracijos tęsinys.

Kaip ”EL“ pranešė praėjusiame 
numeryje, vardinio balsavimo rezul
tatai Lietuvos Seime dėl šios sutarties 
ratifikavimo buvo tokie: už 91, prieš 
- 19, susilaikė - 8. Išsakant balsavimo 
motyvus, prieš sutarties ratifikavimą 
pasisakė trys Seimo frakcijos - De
mokratų, Tautininkų bei Politinių ka
linių ir tremtinių - Laisvės. A. Stasiš
kis perskaitė didžiausios opozicinės 
Seimo frakcijos - Tėvynės sąjungos - 
pareiškimą. Jame apgailestaujama, 
kad Lietuvos vyriausybė neišnaudojo 
istorinės progos įvertinti skaudžius 
tarpukario įvykius ir nurodoma, kad 
1920-1939 metų Vilniaus krašto oku
pacija buvo ir liko tarptautinės teisės 
pažeidimo faktu.

Už sutarties ratifikavimą pasisakė 
LDDP frakcijos atstovai, taip pat

Keliais sakiniais
O Lietuvoje yra gerbiamos žmogaus 
teisės. Tokią nuomonę po dviejų 
dienų vizito pareiškė Jungtinių Tautų 
aukštasis komisaras žmogaus teisėms 
Chosė Ajala Lasas. Jis sakė, kad 
Lietuvai reikia ratifikuoti kai kurias 
tarptautines konvencijas, pavyzdžiui, 
"Dėl rasinės diskriminacijos ir kan
kinimų“, "Dėl mirties bausmės“, do
kumentus, kurie apibrėžia pabėgėlių 
arba asmenų be pilietybės statusą. 
"Labai svarbu, - pabrėžė komisaras, - 
Lietuvoje priimamų įstatymų normas 
suderinti su tarptautiniais standar
tais". Tarp tokių buvo paminėtas Pre
vencinio sulaikymo įstatymas ir Lie
tuvoje tebetaikoma mirties bausmė.
O l Turkiją - be vizų. Turkijos vy
riausybė ratifikavo dvišalę sutartį su 
Lietuva dėl bevizio įvažiavimo abie
jų valstybių piliečiams, turintiems 
diplomatinius, tarnybinius ir specia
liuosius pasus.
O "Via Baltica“ tarptautinė magis
tralė. Iš Talino per Rygą ir Kauną 
magistralė eis iki Varšuvos. Be Bal
tijos valstybių, šiuo projektu suintere
suotos Suomija, Švedija ir Lenkija. 
Šiaurės investicijų banko iniciatyva 
sudaryta darbo grupė pasiūlymams 
dėl "Via Baltica“ projektb įgyvendi
nimo parengti. Lietuvos Vyriausybės 
atstovu šioje darbo grupėje paskirtas 
Susisiekimo ministerijos sekretorius 
A. Šakalys.
O Pasieni jau saugo pasienio polici
ja. Spalio 15 d. buvusioji Krašto ap
saugos ministruos valstybės sienos 
apsaugos tarnyba galutinai pertvarky
ta į Pasienio policijos departamentą 
prie Vidaus reikalų ministerijos. Da
bar pasienio apsauga, kaip ir dauge
lyje pasaulio valstybių, pavaldi poli
cijai ir prireikus pagalbą pasienio ap
saugai teiks policija. Darbuotojų pa
sienyje dar trūksta.
O Seimo narys K. Uoka nori badau
ti Giedraičiuose. Kazimieras Uoka 
atsiuntė ”EL“ savo pareiškimo Mo
lėtų rajono Giedraičių apylinkės vir
šaičiui kopiją: "Prašau Jūsų sutiki
mo nuo šių metų lapkričio 3 d. 

Lenkų, Socialdemokratų ir Krikščio
nių demokratų frakcijos nariai. "Lie
tuvos rytas“ rašė, kad daugelio Sei
mo narių nuomone, iš visų pasisaky
mų labiausiai įsiminė buvusio Lietu
vos užsienio reikalų ministro A. Sau
dargo trumpa kalba. "Teigdamas, jog 
daugelis Seimo narių išsako vieno
kias ar kitokias nuomones vien dėl 
to, jog iš anksto žino, kad sutartis 
LDDP balsais vis tiek bus ratifikuota, 
buvęs užsienio reikalų ministras pa
siūlė LDDP frakcijai nedalyvauti bal
savime, kad visos opozicinės frakci
jos galėtų prisiimti atsakomybę. Jo 
nuomone, "jeigu sutartis nebūtų rati
fikuota, Lietuvai ir jos saugumui būtų 
padaryta žala“. Pabrėžęs, kad šiuo 
metu Lietuvos saugumas yra visiškai 
negarantuotas, A. Saudargas siūlė ne 
LDDP nariams "balsuoti taip, lyg jų 
balsai nulemtų ratifikavimo rezulta
tus.“

Č. Juršėnas nesutiko su spaudoje 
skelbtais vertinimais, kad Lietuvos 
Seime sutartį ratifikavo vieni kairieji. 
Jis sakė, kad tarp balsavusių už sutar
tį buvo opozicijos atstovai V. Alek
naitė, S. Šaltenis, E. Bičkauskas, A. 
Saudargas ir kiti.

Spalio 13-ąją Lietuvos ir Lenkijos 
sutartį ratifikavo ir Lenkijos Seimas. 
Dar liepos 6 d. visos frakcijos pasisa
kė už sutarties ratifikavimą. Bet buvo 
laukiama, kol apsispręs Lietuvos Sei
mas - ar ratifikuojant priimti specia
lią deklaraciją, smerkiančią Želi
govskio antpuolį 1920 m. ir kaip 
okupaciją įvertinančią Vilniaus kraš
to prijungimą prie Lenkijos. Neseniai 
susitarta, kad bus ratifikuojama vienu 
metu abiejuose parlamentuose ir be 
jokių papildomų deklaracijų. Lenki
jos Seimas už sutarties ratifikavimą 
balsavo vieningai.

ELI

Giedraičiuose, prie paminklo žuvu
sioms už Lietuvos laisvę, pradėti ne
terminuotą bado akciją prieš Vil
niaus biurokratų vykdomą Lietuvos 
pramonės ir ūkio griovimo politiką, 
prieš Seimo ir Vyriausybės daromas 
nepagrįstas ir nacionalinį orumą žei
džiančias nuolaidas mūsų valstybės 
nedraugams. Akcija skirta Lietuvos 
Respublikos Seimo dvejų metų dar
bo sukakčiai pažymėti toje vietoje, 
kur prieš 74 metus tarptautinės orga
nizacijos biurokratai sustabdė mūsų 
savanorių žygį į Vilnių“. Kaip pra
nešė "Lietuvos rytas“, Giedraičių 
apylinkės viršaitis D. Daškevičius 
sakė nesutiksiąs, kad parlamentaras 
badautų prie paminklo. Jo nuomone, 
visus klausimus geriau spręsti Sei
me, nors Seimo narys turi teisę pasi
rinkti bet kokį darbo metodą. Apy
linkės valdžia nepritars K. Uokos 
akcijai pirmiausia todėl, kad Gied
raičiuose gyvena daug lenkų, todėl 
įstatymų leidėjo pasisakymai prieš 
Lietuvos ir Lenkijos sutartį gali su
kelti nereikalingą įtampą.
O Viekšniuose pradėtas statyti pa
minklas Biržiškoms. Jo projektą su
kūrė skulptorius Č. Pečiukas ir ar
chitektas I. Paliukaitis.
O Užsienio reikalų ministerija aiški
nasi dėl Adutiškio stoties. "Masinės 
informacijos priemonėse pasirodė 
komentarų, kad Adutiškio geležin
kelio stotis bus išnuomota ar per
duota Baltarusijos Respublikai. To
kia informacija klaidina visuome
nę“, tvirtinama LR URM informaci
jos ir spaudos skyriaus pranešime. 
"Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės 
komisijos sienai nustatyti š. m. 
spalio 13 d. Gardine susitarė dėl val
stybinės sienos linijos nustatymo 
Adutiškio geležinkelio stoties ruože. 
Dėl stoties pastato, kitų įrenginių 
išnuomojimo ar perdavimo Baltaru
sijai susitikime nebuvo tartasi - tai 
nėra minėtų komisijų kompetencija. 
Kadangi Adutiškio geležinkelio sto
tis yra pasienyje, natūralu manyti, 
kad turėtų būti susitarimas dėl sto
ties funkcionavimo atsižvelgiant į 
šalių interesus“.

Santykių su iSeivija 
problemos

Jos nagrinėjamos 10 19 ’Lietuvos 
ryto“ redakciniame straipsnyje ’Laiko 
ženklai“.

"Pirmasis ir labiausiai skaudus 
smūgis išeivijai buvo suduotas dar 
Aukščiausioje Taryboje priėmus 
diskriminacinį Pilietybės įstatymą. 
Nors buvo uoliai aiškinama, kad šis 
įstatymas neatima svetur gyvenan
tiems teisės tapti Lietuvos piliečiais, 
daugelis išeivių pasijuto lyg antausį 
gavę. Jie laikė save ne savanoriais 
pabėgėliais, o jėga išstumtais, todėl 
visai natūraliai galvojo pilietybės 
niekada nepraradę. Ne jie paliko sa
vo valstybę, o valstybė laikinai išny
ko. Ir staiga, atkūrus tikrąją valsty
bę, naujoji jos valdžia, nors ir dekla
ruodama tęstinumą, pareiškia, kad 
nuo atkūrimo momento jie jau nebe 
piliečiai, o labai norėdami tą pilietiš
kumą turės vėl iš naujo įrodyti.

...Antras skaudus smūgis išeivijai 
buvo LDDP pergalė Seimo rinki
muose. Čia atsiskleidė diametraliai 
priešinga Lietuvos ir išeivijos politi
nė orientacija. Pastaroji ėmė galvoti, 
kad Lietuva nori vėl grįžti į komu
nistinius laikus. Nusivylimas buvo 
didžiulis.

Netrukus dar vienas smūgis - ve
lionio Stasio Lozoraičio nesėkmė 
Prezidento rinkimuose. Pastaroji pa
rodė dar ir tai, kad po Seimo rinki
mų pralaimėjimo iš Sąjūdžio ir gi
miningų šaltinių kilusios politinės 
jėgos yra visiškai demoralizuotos, 
nesugeba prisitaikyti prie naujų są
lygų ir iš esmės tiktai trukdo bandy
mams pasiūlyti šviežius ir į ateitį 
nukreiptus politinius sprendimus.

Gana grubiai buvo atstumti ir 
bandymai įsiterpti į kai kurių partijų 
bei organizacijų veiklą. Lietuvos 
veikėjai prašė tiktai materialios pa
ramos arba fasadinio, reprezenta
cinio dalyvavimo... Iš Pilietybės 
įstatymo kilę sunkumai atsiimti 
nekilnojamąjį turtą užkirto kelią 
dideliam skaičiui smulkių ir viduti
nių investicijų, o apsaugos garantijų 
stoka neleidžia atkeliauti stambiam 
kapitalui.

Kaip pakeisti šią liūdną akligat- 
vio situaciją? Šiokių tokių poslinkių 
yra, bet jų per mažai. Pilietybės 
įstatymas jau šiek tiek pataisytas, ta
čiau jį dar galima tobulinti, imant 
pavyzdį kad ir iš Izraelio. Lietuvos 
valstybė tam ir yra, kad garantuotų 
lietuvių tautos išlikimą. Tad ar verta 
bijoti sudaryti išimtines sąlygas 
lietuvių kilmės išeiviams?“

Žydai Lietuvoje
"Lietuvos aide“ 10 13 paskelbtas 
profesoriaus Jurijaus Bluvšteino 
straipsnis "Dar kartą apie lietuvių ir 
žydų santykius“.

Autorius rašo: "Žydai praktiškai 
pasitraukė iš politinio gyvenimo 
(vienintelis žydas Seimo narys at
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Rusijos nepatenkina tranzito tai
syklės ir gali būti, kad jos ekspertai 
sieks, kad jos būtų pataisytos Rusijai 
palankia linkme.

Nors Lietuvos delegatai susitiko 
tik su trisdešimčia Rusijos parlamen
tarų, tačiau susidarė įspūdį, kad visi 
450 Dūmos nariai vieningi dėl NATO 
išplėtimo: bet koks NATO plėtimas į 
Rytus yra Rusijai nepriimtinas, tai, 
Dūmos narių nuomone, vėl dalina 
pasaulį į dvi dalis, kelia įtampą, tokiu 
atveju ir NVS turėtų kurti karinį 
bloką. Lietuvos delegacijos išsakyta 
mūsų krašto nuostata dėl Kaliningra
do srities, kad tai būtų demilitarizuo
ta laisvos prekybos zona, Dūmos na
rių buvo traktuojama kaip kišimasis į 
Rusijos vidaus reikalus. "Kaliningra
das yra nedaloma Rusijos teritorijos 
dalis“, sakė ne vienas Rusijos parla
mentaras. Kai kurie Dūmos nariai 

stovauja ne žydų tautinei mažumai, o 
lietuvių rinkėjams). Nesimato žydų 
valdžios struktūrose, nyksta jų daly
vavimas kultūrinėje ir mokslinėje 
veikloje. Priešingai paplitusiems gan
dams, nežymus yra žydų vaidmuo 
biznyje. Keliasdešimt žydų versli
ninkų verčiasi daugiausia prekyba ir 
nesikėsina rimtai konkuruoti su lietu
viais bankininkystėje, pramonėje, 
statyboje ir pan.

Taigi lietuvių ir žydų santykiai 
pamažu nyksta. Nepaisant to, pas
taruoju metu šie santykiai tapo 
mėgstama viešosios informacijos 
tema. Apie žydus rašoma gerokai 
dažniau negu apie baltarusius, nors 
jų Lietuvoje 10 kartų daugiau, ir, 
galimas dalykas, net dažniau negu 
apie lenkus, kurių yra 50 kartų dau
giau. Man neteko matyti, kad kokią 
nors pavardę be jokio ryšio su kon
tekstu lydėtų prierašas "lenkas“, 
užtat prierašas "žydas“ ir netgi "pus- 
žydis“ yra įprastas dalykas. Būtent 
tas paradoksalus faktas, kad mažė
jant žydų skaičiui didėja jiems skirtų 
publikacijų skaičius, sukelia susido
mėjimą ir verčia aiškinti šio keisto 
fenomeno kilmę.“

Straipsnio autorius, apžvelgęs isto
rines tarpusavio santykių peripetijas, 
prieina tolesnės išvados: "Lietuvių ir 
žydų santykius drumsčia tiek šešėliai, 
tiek šių dienų tikrovė. Kokių tik prasi
manymų apie žydus nerasi viešojoj 
informacijoj. Pasak kai kurių politinių 
veikėjų ir žurnalistų, žydai jau už
grobė ar tuoj užgrobs visą Lietuvos 
ekonomiką; žydai sukūrė Lietuvoje 
organizuotą nusikalstamumą ir jam 
vadovauja; jie suorganizavo tarptau
tinį sąmokslą, kurio tikslas apšmeižti 
Lietuvą ir lietuvių tautą; jie slepia nuo 
pelnytos bausmės savo tautiečius - 
buvusius enkavedistus ir t. L

Galima būtų ignoruoti šiuos prasi
manymus, juolab kad per savo ilgą 
istoriją žydai įgijo tam tikrą imu
nitetą panašiems užpuolimams. Ta
čiau nerimą kelia štai kokia aplin
kybė: jeigu daugelis viešosios infor
macijos priemonių tiesiog lenkty
niauja dėl pirmenybės šioje negarbin
goje veikloje, tenka konstatuoti, kad 
antižydiškos publikacijos turi didelę 
paklausą. Susidaro įspūdis, kad viena 
iš šios paklausos priežasčių yra gal 
ne visai įsisąmonintas noras pateisin
ti žydų genocidą. Kai kuriems žmo
nėms, matyt, malonu manyti, kad 
žydai yra tokie blogi, jog nenusipelnė 
geresnio likimo.

Žinoma, niekas negali "panaikin
ti“ priešiškumo žydams. Belieka tikė
tis, kad jis savaime išnyks anksčiau, 
negu Lietuvoje visiškai nebeliks žy
dų. Laukti liko, atrodo, visai ne
daug.“

Konkurentu priemonės...
"Respublika“ 10 14 Renaldo Gabar- 
to straipsnyje "Nešte“ žada skan
dalą“ rašo apie Suomijos naftos 

Seimo nariai buvo Maskvoje
norėtų, kad Kaliningradui būtų iš
plėstos autonominės teisės ir ateityje 
jis taptų ketvirtąja Baltijos valstybe. 
"Naujos regioninės politikos“ frakci
ja Dūmoje siūlo suteikti Kaliningra
do srities administratoriui aukšto val
stybės pareigūno, galbūt net vicemi
nistro, rangą. Tuomet jis galėtų pri
imti valstybinius sprendimus, o tai 
labai palengvintų Lietuvos ir šios sri
ties bendradarbiavimą.

Lietuvos delegacijos nariai pažy
mėjo, jog Rusijos pusė šiems susitiki
mams buvo labiau pasiruošusi, profe
sionali ir vieninga, ko, deja, trūko 
Lietuvos atstovams. Beje, nors į 
Maskvą vyko viena delegacija, jos 
atstovai grįžę į Vilnių surengė dvi 
spaudos konferencijas, nes už vieno 
stalo su K. Bobeliu, J. Karosu, A. 
Griciumi, V. Plečkaičiu nepanoro 
susėsti A. Saudargas, V. Jarmolenka.

Kitoje spaudos konferencijoje A. 
Saudargas pasakė, jog nieko naujo 

kompanijos "Litofin Service“ direk
toriaus Hano Siponeno užpuolimą 
Klaipėdoje.

Hanas Siponenas, grįžęs į Klai
pėdą iš Vilniuje vykusio firmos 
darbuotojų susitikimo su Suomijos 
ambasados pareigūnais namo, laip
tinėje buvo užpultas ir žiauriai 
sumuštas. Du žaliūkai metaliniu 
strypu jam perskėlė galvą, sulaužė 
keletą šonkaulių, rankas bei sutru
pino plaštakos kaulus. Apie 24 va
landą H. Siponenas buvo pristaty
tas į uostamiesčio ligoninę, o dar 
po valandos lėktuvu išgabentas į 
Suomiją, kur buvo atlikta sudėtin
ga operacija.

Suomijos naftos kompanijos 
"Neste Oil LT“ ir "Litofin Service“ 
tarybos pirmininkas Matis Peitsas 
žurnalistams pareiškė, kad biznis 
visuomet susijęs su finansine rizi
ka, tačiau po to, kas nutiko jų kom
panijos darbuotojui Lietuvoje, pri
vertė keisti tolesnius "Nešte“ pla
nus mūsų krašte. Tiek policija, tiek 
"Litofin Service“ vadovai jau kitą 
dieną atmetė paprasto užpuolimo 
versiją, nes iš H. Siponeno buvo 
atimtas tik mobilaus ryšio telefo
nas, ir linkę manyti, kad tai išpuolis 
prieš pačią kompaniją. Kadangi 
"Neste" neketina daugiau rizikuoti 
savo darbuotojų gyvybe bei saugu
mu, kol bus atskleistas šis nusikal
timas, nutraukiamos bet kokios in
vesticijos į Lietuvos rinką. Dar 
daugiau, jei panašūs pasikėsinimai 
ar grasinimai pasikartotų, "Nešte“ 
žada paraginti ir kitas Lietuvoje 
dirbančias užsienio kompanijas 
nutraukti veiklą.

„Šėlstantys storuliai“ -
- taip pavadintas Dariaus Jaku

tavičiaus straipsnis savaitraštyje 
"Pirmadienis“ Nr. 41.

Dar studijų metais Raimondui 
Suchockui kartu su būsimu daini
ninku Virgiu Stakėnu besivolio- 
jant Palangos paplūdimyje šovė į 
galvą mintis sukurti storulių klu
bą. Bet Robertas Suchockas šį sa
vo sumanymą įgyvendino tik 1993 
m. rudenį Kaune.

Steigiamajame klubo susirinki
me dalyvavo apie 60 storulių. Su
sirinko įvairiausio amžiaus, profe
sijų, interesų žmonių, kuriuos vie
nijo viršsvorio problema. Viena 14- 
metė storulė klubo dėka net pate
ko į televiziją ir iš karto tapo 
žvaigžde.

Dabar Kauno storulių klubui 
priklauso 20 tikrųjų narių. Kelis 
kartus per mėnesį storuliai suguža 
pas vieną kurį klubo į namus. Sto
ruliai turi apie ką tarpusavy pasi
šnekėti - dalijasi informacija, kur 
galima rasti didelių dydžių rūbų, 
batų, sprendžia psichologines prob
lemas. O ateity - daugybė planų.

Storulių prezidentas mano, kad 
Lietuvoje kas šeštas žmogus - sto
ras, nors specialus tyrimas dar ne
atliktas.

V. Dimas

apie Rusijos poziciją šio vizito metu 
nesužinojęs. Jis pareiškė, kad Lietu
voje pasibaigė užsienio politikos 
tęstinumas. "LDDP tik užbaigė kitų 
pradėtus darbus - kariuomenės išve
dimas, Lenkijos-Lietuvos sutartis“. 
A. Saudargo nuomone, Lietuvos par
tijos turės kurti naują nacionalinę 
Lietuvos politiką, tik LDDP šioje sri
tyje nebeturi kuriamosios galios. A. 
Saudargas kalbėjo ir apie Rusijos 
spaudimą Lietuvai pasirašyti tarp
valstybinį susitarimą dėl tranzito bei 
tada įmanomą Rusijos palankumą 
Lietuvai. "Rusija siekia pasirašyti 
tarpvalstybinį susitarimą, nes, kaip 
pasakė jos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas p. Krylovas, tai įparei
goja abi puses“, pasakė A. Saudar
gas. Bet jei toks susitarimas ir būtų 
pasirašytas bei palengvinta muitų po
litika, A. Saudargo nuomone, “mak
simalų palankumą Lietuva turėtų 
laikinai, o karinį tranzitą - amžinai“.
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’’Ąžuoliuko“ 35-metis paminėtas 
koncertais ir seminarais

Garbingos Vileišių giminės 
tradicijų tęsėja

Gedimino kalno papėdėje sodinamas ąžuoliukas. H. Perelšteinas (dešinėje) riša ąžuoliuką.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

’’Užaugau Lietuvoj“ - taip vadino
si jubiliejinė savaitė, skirta berniukų 
choro ’’Ąžuoliuko“ 35-mečiui. Jubi
liejiniuose renginiuose dalyvavo ir iš 
JAV atvykęs kolektyvo įkūrėjas, il
gametis jo vadovas Hermanas Pe
relšteinas. Spalio 16 d. choras giedo
jo šv. Mišias Arkikatedroje Bazili
koje. Kitą dieną Muzikos akademijo
je įvyko kompozitorių - buvusių 
"Ąžuoliuko“ choristų - vakaras, ku
riame skambėjo V. Augustino, L. V. 
Lopo, E. Merkelio, V. Miškinio ir L. 
Vilkončiaus muzika. Spalio 18-ąją 
Vilniaus Rotušėje vyko kamerinės 
muzikos vakaras, kuriame dainavo 
buvę ’’ąžuoliukai“ - G. Bergorulko 
(bosas), A. Malikėnas (baritonas), I. 
Misiūra (baritonas) ir V. Prudnikovas

Mokslininkai paminėjo Lietuvos sostinės 
atgavimo 55-ąsias metines

Atkelta iš 1 psl.

nutarimas teturėjo rekomendacinį 
pobūdį ir galėjo būti įgyvendinami 
tik agresoriaus geranoriško sutikimo 
atveju.

Seimo narys R. Ozolas pranešime 
’’Lietuvos-Rusijos 1920 m. sutarties 
klausimu“ priminė ne tik praeitį, bet 
ir pabrėžė, jog daugelio istorijos 
įvykių neturėtų pamiršti ir dabartinės 
Lietuvos politikai bei diplomatai. Pa
stebėjo, jog tautos tarpusavyje teisin
giausios būna silpnumo laikotarpiais. 
Tokiu laikotarpiu ir buvo pasirašyta 
1920 m. Lietuvos sutartis su Rusija, 
kuri tuomet Lietuvai pripažino etni
nes žemes (siena nustatyta etnogra
finiu principu). Tad kodėl ši sutartis 
užmirštama šiandien kai kurių Gudi
jos veikėjų pretenzijų Lietuvai aki
vaizdoje?

Diskusijų metu R. Ozolo mintis 
pratęsė Seimo narys V. Petrauskas. 
Jis priminė įdomų faktą iš netolimos 
praeities. Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos pirmininką V. Landsbergį 
vizito į Gudiją metu jos vadovas S. 
Šuškevičus pasitiko toje vietoje, per 
kurią buvo nubrėžta 1920 m. Lie
tuvos-Rusijos sutartimi numatyta 
siena...

Tarptautiniams Vilniaus klausimo 
aspektams tarpukario metais buvo 
skirti du pranešimai: A. Kasparavi
čiaus (“Lietuvos bandymas interna
cionalizuoti Vilniaus problemą 1925- 
1926 m. ”) ir Latvijos mokslininko 
A. Strangos (“Vilniaus klausimas 
Latvijos užsienio politikoje 1934- 
1939 m.“). Ukrainietė T. Balabuševič 
pranešime “Ukraina ir Lietuva Ant
rojo pasaulinio karo pradžioje“ ne
mažai dėmesio paskyrė ir praėju
siems amžiams, priminė analogiškus 
lietuviams tekusius etnocidą ir geno

(bosas). Spalio 19-ąją Menininkų rū
muose įvyko geriausių Lietuvos cho
rų, kurių beveik visi vadovai yra bu
vę ’’Ąžuoliuko“ choristai, vakaras. 
Pats jubiliatas “Ąžuoliuko“ choras 
koncertavo Nacionalinėje filharmoni
joje. Paskutinieji šventiniai vakarai 
įvyko Operos ir baleto teatre. Skam
bėjo I. Stravinskio “Psalmių simfoni
ja“, kitą vakarą buvo parodyta G. 
Verdi opera “Nabukas“. Koncerte 
dalyvavo ir “Ąžuoliukas“. Jubilieji
nės savaitės metu įvyko seminaras 
Lietuvos chorvedžiams.

“Ąžuoliukas“ žinomas ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje. Lietuvos 
chorų konkurse jis užėmė antrąją 
vietą, atstovavo mūsų kraštui pagrin
diniame Europos chorų federacijos 

cidą, patirtus ukrainiečių tautos 1933 
m. Stalino dirbtinai sukelto bado, 
represijų ir deportacijų į Sibirą metu.

Savotiškai susiję buvo N. Kai
riūkštytės, B. Saplio, A. Vidugirio 
pranešimai. Pirmajame (“Lietuvių 
tautos pastangos Vilniui vaduoti“) 
atsispindėjo tarpukario Lietuvoje 
veikusios “Vilniui vaduoti sąjungos“ 
veikla, antrajame (“Vilniaus krašto 
lietuvių sąjungos veikla ginant Lie
tuvos valstybę ir jos vientisumą“) - 
išeivijos lietuvių veikla, o trečiajame 
(“Žmonių pastangos išlaikyti lietu
vybę Rytų Lietuvoje XX a. okupaci
jos metais“) - pačioje Rytų Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių pasipriešinimas.

Skaudžius klausimus nagrinėjo P. 
Gaučas f'Vilniaus vyskupijos bažny
čios“), daug dėmesio skyręs lietuvių 
kovai dėl lietuvių kalbos vartojimo 
bažnyčiose, ir šio straipsnio autorius 
(“Lietuvių mokyklos Rytų Lietuvoje 
ir Armijos krajovos veikla“). Dabar 
iškylančias problemas, susijusias su 
įvairių okupacijų randais, aptarė K. 
Garšva (“Rytų Lietuvos okupacijos 
pasekmės“) ir R. Mališauskas (“Ar 
išliko Vilniaus krašto problema?“).

Iškylančias kultūros problemas ir 
įvairius sociologinius duomenis ana
lizavo P. Kalnius (“Vilniaus krašto 
gyventojų integracijos į Lietuvos kul
tūrą lokaliniai savitumai"). V, Kas
paravičienė (“Vilniaus gyventojų sės
lumo ir migracijos pobūdis“), E. 
Krukauskienė ("Vilniaus gyventojų 
istorinė atmintis irios vertinimas“), 
G. Maniukaitė “(Šiuolaikinio vil
niečio samprata“), L. Grumadienė 
(“Dabartinė sociolingvistinė Rytų 
Lietuvos situacija ir valstybės kalbos 
politika“).

Diskusijų metu apie J. Basa
navičiaus ryšius su ukrainiečių tauti
nio atgimimo žadintoju M. Guševs- 

renginyje festivalyje “Europa Cantat“ 
Danijoje. Neseniai “Ąžuoliukas“ 
koncertavo Frankfurte, kur vyko 
miesto 1200-ųjų metinių kultūros 
renginiai. Lietuvos choras buvo pa
kviestas dalyvauti viename svarbiau
sių iškilmių renginių “Alte Oper“ sa
lėje, kur skambėjo G. Mahlerio De
šimtoji simfonija ir Izraelio kompozi
toriaus N. Sheriffo simfonija “Miru
siųjų atgimimas“ (ją atliekant dalyva
vo “Ąžuoliukas“). Į šį koncertą mūsų 
chorą pakvietė prodiuseris iš Tel 
Avivo Y. Dickleris, kuris chorą pa
žįsta ir globoja seniai. Prieš penke
rius metus “Ąžuoliukas“ šioje pačio
je salėje dalyvavo Prancūzijos revo
liucijos metinių koncerte.

ELI

kiu kalbėjo Lietuvos ukrainietė N. 
Neporožnaja, apie istorinės sąmonės 
problemą dabartinėje Lietuvoje - N. 
Juršėnas. Kitų kalbėjusių (K. Petrai
tis, A. Terleckas, E. Gečiauskas, R. 
Klimas, J. Dringelis) lūpose per isto
rijos prizmę buvo vertinamos ir nū
dienos politikos realijos, išvakarėse 
Lietuvos Seime pareikštas pritarimas 
Lietuvos-Lenkijos sutarties tekstui. 
Iškilo ir atsiprašymo, kurio tebe
laukia Lietuva iš kaimynų už įvykdy
tas agresijas ir jų pasekmes XX a. 
problema, o taip pat įvertinta Lietu
vos pozicija Karaliaučiaus srities at
žvilgiu. Galbūt į Europą galima “eiti“ 
ir per Karaliaučių? Galbūt, pasirėmus 
1920 m. sutartimi su Rusija, už pra
rastas lietuvių etnines žemes dabar
tinėje Gudijoje galime tikėtis dalinės 
kompensacijos buvusioje Mažojoje 
Lietuvoje ir Prūsijoje? Juk 1945 m. 
Lenkijai už vadinamuosius kresus 
Rytuose buvo perduotos buvusios 
nacių Vokietijos žemės.

Tad mokslinė konferencija, kurios 
pranešimai bus išleisti atskiru lei
diniu, iškėlė ir nemažai dabarties 
problemų. O Vilniaus grįžimo 55-ųjų 
metinių renginiai tęsėsi ir vėliau. 
Spalio 20 d. atidaryta paroda Nacio
naliniame muziejuje Vilniuje. Rengi
niai ir minėjimai įvairiose vietovėse, 
žuvusių Lietuvos karių kapų tvarky
mas bei pagerbimas įvyks ir kitą sa
vaitę. Daug iškilmingų renginių Vil
niuje ir Kaune vyks spalio 27 - lapkri
čio 1 dienomis. Spalio 29 d. istorinė 
sukaktis bus paminėta Lietuvos sos
tinės Operos ir baleto teatre. Spalio 
30 d. Vilniaus Rasų kapinėse bus ati
dengtas paminklas 1920 m. kovose už 
Vilnių žuvusiems Lietuvos kariams.

Stanislovas Buchaveckas 
Lietuvos istorijos instituto 

mokslinis bendradarbis

Lietuvoje ir išeivijoje paminėta 
garsiosios Vileišių šeimos atžalos 
Alenos Vileišytės Devenienės-Gri- 
gaitienės 90 metų sukaktis, kurią ji 
atšventė Floridos valstijoje Sent Pi- 
tersberge (Saint Petersburg).

Tam buvo skirtas ir minėjimas 
Vilniuje Lietuvos nacionalinėje M. 
Mažvydo bibliotekoje. Nemažame 
kultūros, mokslo, politikos žmonių 
būryje matėme ir jubiliatės dukterį 
Dalią Bobelienę su vyru dr. Kaziu 
Bobeliu. Jonas Aničas, rengiantis 
knygą apie Devenių šeimą, išsamiai 
apžvelgė šios energingos visuomeni- 
ninkės gyvenimo kelią. Jis priminė 
gausios Vileišių šeimos istoriją, pa
pasakojo apie Petrą Vileišį, kurį galė
tume vadinti lietuvių tautos atgimimo 
tėvu. Be kitų jo nuopelnų pažymėta ir 
tai, kad daktaras Petras Vileišis įstei
gė pirmąjį lietuvių dienraštį “Vil
niaus žinios“. Nepamirštamas dr. 
Antano Vileišio įnašas į sulenkėjusio 
Vilniaus lietuvybės atgaivinimą. Ad
vokatas Jonas Vileišis, jubiliatės tė
vas, Vasario 16-osios akto vienas kū
rėjų ir signataras, buvo dviejų Lietu
vos Respublikos vyriausybių minist
ru, Kauno miesto burmistru, žymus 
publicistas, kultūros mecenatas.

Alena Vileišytė gimė Vilniuje 
1904 m. spalio 1 d. 1924 m. Alena 
baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją, 
tais pat metais ištekėjo už Amerikos 
lietuvio Mykolo Devenio (1891- 
1978), kilusio iš Biržų apskrities, 
Klausučių kaimo. Jo tėvai, ūkininkai, 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą išvyko į 
JAV. Mykolas, baigęs Piamu gim
naziją Estijoje, įstojo į Maskvos uni- 
verstiteto medicinos fakultetą. Norė
damas pasitobulinti medicinos srity
je, jis išsiruošė pas tėvus į Ameriką. 
Kelionėje M. Devenį užklupo Pir
masis pasaulinis karas, bet jaunuolis 
nepakluso Rusijos ambasados liepi
mui grįžti į Rusiją ir stoti į armiją. Jis 
nuvyko į Ameriką ir pradėjo studi
juoti Jeilio (Yale) universitete medi
ciną. Devenio tėvų namai visuomet 
buvo atviri menininkams iš Lietuvos. 
Čia ilgą laiką viešėjo Mikas Pet
rauskas, čia jis parašė ir pirmąją lie
tuvišką operą “Birutė“. Mykolas su
sidraugavo su kompozitoriumi ir 
1923 m. abu atvyko į Lietuvą. Palan
goje Mykolas susipažino su Alena, o 
po kurio laiko atvyko į Vileišių dvarą 
su piršliu. Porą sutuokė Juozas Tu
mas Vaižgantas. Jauna šeima išvyko 
gyventi į JAV, kur gimė du pirmieji 
vaikai. Apsisprendę grįžti į Lietuvą, 
Deveniai 1925 m. iš kunigaikštytės 
Taidos Radvilaitės nusipirko Leon- 
polio dvarą Ukmergės apskrityje, įsi
kūrė jame 1928 m. Kadangi Lietuvos 
sveikatos ministerija kelis metus ne
davė leidimo užsiimti gydytojo prak
tika, nepripažinadama Jeilio univer
siteto išsilavinimo, Mykolas Devenis 
užsiėmė dvaru - išplėtojo pavyzdinį 
ūkį, pastatė pieninę. A. Devenienė 
tuo metu domėjosi visuomenine kul
tūrine veikla. Ji buvo pirmoji ir vie
nintelė moteris tapusi Žemės ūkio rū
mų nare, drauge su keliomis vien
mintėmis 1938 metais įkūrė Lietuvos 
ūkininkių draugiją.

Sovietams okupavus Lietuvą M. 
Devenis buvo ištremtas į Vorkutos 
sunkiųjų darbų lagerį aštuoneriems 
metams. Alenai Devenienei su ma
žamečiais vaikais Algirdu, Kęstučiu 
ir Dalia pavyko ištrūkti į Vakarus per 
Berlyną, Madridą, Lisaboną jie pa
siekė Ameriką. Įsikūrusi JAV narsi 
moteris pradėjo vyro vadavimo iš 
Gulago vergovės akciją, trukusią 
dvejus metus. Daug šiame darbe pa
dėjo Lietuvos atstovas JAV Petras 
Žadeikis, tarpininkavęs derybose su 
JAV valstybės departamentu. Lietu
vos nacionalinėje M. Mažvydo bib
liotekoje šiuo metu veikiančioje pa
rodoje galima susipažinti su P. Žadei- 
kio ir A. Devenienės laiškais. 1942 
m. sovietų valdžia paleido Mykolą 
Devenį iš lagerio. Per Persiją, Indiją, 
Afriką, jis 1942 m. rugsėjo 7 d. atvy
ko į Niujorką. Čia M. Devenis įsidar

bino gydytoju, žmona jam kurį laiką 
padėjo, o po to įsitraukė į politinę vi
suomeninę veiklą.

Visus tuos penkiasdešimt metų po 
karo jos ir vyro vardai dažnai skam
bėdavo Lietuvos laisvinimo byloje. 
Ji buvo viena iš Bendrojo Amerikos 
lietuvių šalpos fondo (BALF) stei
gėjų, ilgametė jo narė. 1947 m. A. 
Devenienė aplankė lietuvių tremtinių 
stovyklas Vakarų Europoje, rūpinosi 
jų šelpimu. 1948 m. BALFas įsteigė 
Imigracijos ir įkurdinimo komisiją, 
kurios pirmininke tapo A. Devenie
nė. Komisijos rūpesčiu daugiau kaip 
30 tūkst. lietuvių atvyko į JAV bei 
Kanadą ir čia įsikūrė.

Alena ir Mykolas Deveniai buvo 
pirmieji, pagelbėję Lietuvos kultūros, 
mokslo veikėjams išeivijoje. Deve
niai nupirko fermą netoli Voterburio 
(Waterbury), kad turėtų formalų pa
grindą išduoti darbo ir būsto garanti
jas, kaip to reikalavo JAV imigraci
jos įstatymai. Čia užuovėją rado 
mokslininkai profesoriai Mykolas, 
Vaclovas ir Viktoras Biržiškos, teisi
ninkai profesoriai Vladas Stanka, 
Mečislovas Mackevičius, filologai 
profesoriai Petras Jonikas, Pranas 
Skardžius, rašytojas Liudas Dovydė
nas, žurnalistas Jeronimas Cicėnas ir 
kiti.

1947 m. savo veiklą Vašingtone 
atnaujino Tarptautinė valstiečių są
junga, kovojusi už Vidurio Europos 
ir Baltijos šalių išlaisvinimą iš sovie
tų okupacijos. A. Devenienė joje at
stovavo Lietuvių valstiečių liaudinin
kų sąjungai, 1952 m. tapo organiza
cijos vykdomojo komiteto nare-vice- 
pirmininke ir išbuvo ja daugiau nei 
20 metų.

1952 m. A. Devenienė tapo Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) 
vykdomosios tarybos nare-iždo glo
bėja. SLA yra seniausioji Amerikos 
lietuvių savišalpos-draudimo organi
zacija, turinti didelių nuopelnų išeivi
jos kultūrai bei Lietuvos laisvinimo 
darbui. 1954 m. A. Devenienė daly
vavo pavergtųjų Europos tautų Sei
me Niujorke. 1955 m. JAV gyvento
jų tautų vienybės šventėje ji pasakė 
kalbą prie Laisvės statulos, tais pa
čiais metais tapo Vyriausiojo Lietu
vos išlaisvinimo komiteto (VLIK) 
vykdomosios tarybos pirmininke. Ji 
buvo pirmoji moteris VLIK'o vado
vybėje. A. Devenienės iniciatyva bu
vo surengti VLIK'o vadovybės susi
tikimai su žymiais Vakarų Europos 
šalių politikais, gauti Baltijos kraštų 
okupaciją smerkiantys pareiškimai. 
A. Devenienė daug nuveikė gerinda
ma VLIK'o ir užsienyje likusių Lie
tuvos diplomatinių misijų tarpusavio 
santykius, jos dėka pagerėjo informa
cijos apie tėvynės laisvinimą teikimą 
okupuotos Lietuvos ir pasaulio žmo
nėms. 1958 m. ji tapo JAV lietuvių 
bendruomenės tarybos nare. 1973 m. 
Devenių šeima įsteigė fondą lietuvių 
kultūrai remti - tam skyrė 100 tūkst 
dolerių neliečiamo kapitalo. Jo lėšo
mis išleisti ir tebeleidžiami lietuvių 
kultūrai vertingi veikalai.

Mykolas Devenis dar Lietuvoje 
buvo žymus reformatų bažnyčios 
veikėjas. Už nuopelnus 1923 m. jam 
suteiktas kuratoriaus titulas. 1943 m. 
M. Deveniui buvo suteikti įgaliojimai 
veikti ir atstovauti evangelikų refor
matų bažnytinius reikalus JAV. 1946 
m. Voterburyje M. Devenis įkūrė 
Lietuvos protestantų sąjungą padėti 
Lietuvos bylai ir gelbėti tikėjimo 
brolius, rūpinosi ne tik konfesiniu 
protestantų gyvenimu, bet ir jų kul
tūra. 1970 m. Kalifornijoje kartu su 
E. Balceriu, H. Yčaite-Petkus, E. Ski
nkiu, J. Glože atkūrė Lietuvos pro
testantų sąjungą. Mykolas Devenis 
atsisveikino su šiuo pasauliu 1978- 
aisiais.

Alena Devenienė 1990 m. pirmą 
kartą po penkiasdešimties metų apsi
lankė nepriklausomoje Lietuvoje, 
kurios laisvei ir gerovei paskyrė visą 
savo garbingą gyvenimą.

Erika Umbrasaitė
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1. Toks kaimas buvo Prezidento K. Griniaus archyvas 
bus saugomas Lietuvoje

Kaimas ilgai švietė ryškia dvasin
gumo šviesa, kuri ilgus metus išsilai
kydavo šeimoje, kuri pavirsdavo do
ra ir susiklausymu, savišvietos noru 
ir mokslo troškuliu. Kaimas miestą 
maitino sočiai, kaimo temos buvo 
grožinės literatūros duona, kaimo pa
pročiais žavėjosi dvarionys ir did
miesčių šaligatvių ’’šlifuotojai“. Kai
me susikaupė visa, kas tautoje buvo 
lietuviškiausia, savaimingiausia, kas 
buvo amžiais kaupta ir neišbarstyta, o 
išsaugota ir pagerbta. Jeigu būtume 
turėję ne vieną Balį Buračą, o, saky
kime, penkis, tai šiandien muziejų 
ekspozicijos būtų buvusios dar turtin
gesnės.

Kaimas išsaugojo tarmes ir savo 
šneką, jis beveik nepasidavė vokieti
nimui, lenkinimui ir rusinimui (išsky
rus okupacijų metus). Dainomis, pa
sakomis ir legendomis, poringėmis, 
padavimais ir fantazijomis beveik 
apipinta kiekviena kaimo pėda. O 
vietovardžių grožis, o pravardžių 
taiklumas, o atlaidų atgaiva, o turgų 
margionė, o talkų skambesys, o nak
tigonių laužai, o gegužinių pamaldų 
sukauptis, o pasidainavimų aidijos, o 
pasilinksminimų džiuguliai. Laimei, 
bent iš dalies, suskubo darbštieji 
kraštotyrininkai - užrašė, surinko, įra
šė, susistemino, paskelbė, sumetrika- 
vo. Kraičio skrynia, simboliškai ta
riant, tai ne vien drobių rietimai, bet 
ir didieji dvasios turtai. Didžiavima
sis savo pirmaisiais savanoriais, Vy
tautu Didžiuoju, kapinių tvarkymas, 
paminklų statymas, senovės dienų 
rengimas, parkų kūrimas, medžių ir 
sodų sodinimas - tai buvo lyg vajus, 
lyg niekieno neorganizuota kampani
ja. Beveik visi tarpukario žurnalai 
buvo iliustruoti sodžių vaizdais, kai
mų peizažais, valstiečių portretais, 
papročių ir apeigų nuotraukomis. To
ji gaivioji gerumo šviesa ėjo iš pačių 
kaimo pamatų, iš žmogaus sielos gel
mių. Nors dvaras stovėjo šiek tiek 
nuošaliau (jame būta nemažai sve- 
timtautiškų užkratų, lenkiškų įtakų, 
didžponiško snobizmo, kaimo žmo
gaus ignorancijos), bet iš jo sklido 
klasikinės europinės kultūros daly
kai: dailė, muzika, parkai, apranga, 
jis vilioja savo tvarka, geru ūkinin
kavimu ir pažangesne žemdirbystė.

Piliakalniai buvo apgaubti paslap
tingumu, vis dar buvo gyvos knygne
šystės idėjos, nes čia pat, kaimynuo
se, tebegyveno jų vaikai ir anūkai,

Eseistinis triptichas

Mariaus Baranausko nuotr.

chorai skambėjo kiekvienoje parapi
joje, nors nebuvo taip pokaryje išgar
sintų kultūros namų, pagarba Nepri
klausomybės iškovojimams buvo na
tūrali, tiesiog įgimta, o ne dirbtinė, 
prievartinė. Nors nemažai kaimo 
žmonių laimės ieškojo užjūriuose, 
bet kai kurie sugrįžo žemės dirbti; 
nors būta išvaržytų ūkelių, bet tingi
niams, palaidūnams ir prasigėrėliams 
niekur ir niekuomet nebuvo gerai. 
Kaime civilizacijos ženklai, techni
kos naujovės, mašinos smarkiai vėla
vo, bet žmonės nenuogąstavo, kad 
tenka daug ir sunkiai dirbti. Darbas 
kaimui visuomet buvo nuostabioji 
buities prasmė, kasdienybės dėmuo. 
Kai paskaitai patarles, rodos, tai pati 
unikaliausia liaudies pedagogika su 
visa kaimietiškąja išmintimi, santūru
mu, pastabumu. Žmonės mokėjo ir 
mokėsi gyventi vieni iš kitų. Savo že
mėje, savo sklype, savo kieme, savo 
name. Būta ekonominių nuosmukių 
ir buitinių sunkumų, bet nebūta amži
no ir priešiško susikivirčinimo, kokių 
nors drastiškų partinių rietenų. Sau
gotas žmogaus orumas ir garbė, lai
kytasi dešimt Dievo įsakymų, gerbta 
Bažnyčia ir papročiai, nuolatos ugdy
tas pasididžiavimas garbinga Lietu
vos praeitimi. Matyt, nesuklysiu sa
kydamas, kad tarpukario kaimas pre

numeravo daugiau spaudos negu 
šiandien. Pokario karta, ideologiškai 
išprievartauta, kaip iš medaus korio 
čiulpė kaimo kultūros syvus, skaity
dama (dažnai pasislėpusi) ir suskaity
dama J. Aisčio ir B. Brazdžionio 
poezijos tomelius, susirasdavo ’’Ka
rį“ ir “Trimitą“, netgi “Naująją Ro
muvą“. Deja, mūsų rašytojai dar ne
nutapė ryškios 1918-1940 metų Lie
tuvos kaimo gyvenimo drobės. Atlik
tas tiktai menkas eskizinis darbas. 
Gaila, tuomet nebuvo aktyvių kino 
dokumentininkų, kurie būtų užfiksa
vę, kaip B. Buračas fotonegatyvuose, 
kaimo buitį. Būta per brangu. Trūksta 
tų laikų prisiminimų. O laikas kaimą 
vis keitė ir keitė. Kai jis jau galėjo 
žengti dar vieną žingsnį į pažangą, 
atėjo didžioji pervartų ir prievartų 
epocha, kuri ’’metodiškai“ griovė 
kaimą, naikino kaimo žmogų - žem
dirbį pačiomis brutaliausiomis prie
monėmis, pačiais įžūliausiais būdais. 
Šito pasaulyje niekuomet ir niekur 
nebūta. O teko kentėti ir iškentėti, 
teko dirbti jau nebe sau, o baisiam 
monstrui, sovietinei imperijai, kuri 
vis ekonomiškai smuko, morališkai 
degradavo, ideologiškai išsigimė, 
doroviškai prarado žmogiškumą.

Aleksandras Šidlauskas 
(Tęsinys. Bus daugiau)

Artimiausiu metu į Lietuvą bus at
gabentas trečiojo Lietuvos Prezidento 
Kazio Griniaus archyvas. Apie tai 
spaudos konferencijoje pasakė Lietu
vos archyvų generalinis direktorius 
Gediminas Ilgūnas, pranešė ELTA. 
Archyvą mielai sutiko perduoti K. 
Griniaus marti Nijolė Grinienė, jį pri
žiūrėjusi ir saugojusi kartu su jau mi
rusiu Prezidento sūnumi Liūtu.

Į Lietuvą atkeliaus iš esmės visi 
K. Griniaus rankraščiai, kurie susi
kaupė jo priverstinės emigracijos me
tu. Jų datavimo pradžia - 1946 metai. 
Ypač vertingi yra K. Griniaus “Atsi
minimų“ pirmojo ir antrojo bei ap
matų ketvirtajam tomui originalai. 
Labai daug išliko Prezidento kores
pondencijos, - tiek jo rašyti, tiek gauti 
laiškai iš artimųjų, žinomų emigraci

Kuršėnų muzikantai buvo 
Amerikoje, vyks į Britaniją

Kuršėnų kultūros namų kaimo 
kapela, vadovaujama Stasės Jagmi- 
nienės, sugrįžo iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų. Sis kolektyvas koncertavo 
tautiečiams Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, Dievo Motinos parapijos 
salėje Clevelande, Floridos kurorti
niame St. Petersburg© mieste ir kitur. 
Buvo kvietimų pagroti ir lietuvių res
toranuose.

Visur, kur koncertavo St. Jagmi- 
nienės vadovaujama kaimo kapela, 
salės buvo perpildytos. Daugiausia 
koncertų pasiklausyti ateidavo pagy
venę žmonės. Senajai Amerikos lie
tuvių kartai labiau rūpėjo išgirsti gy
vos lietuviškos muzikos bei dainų, 
kurios jiems priminė Lietuvoje pra
ėjusią jaunystę. Amerikos lietuvius 
sužavėjo smagios polkos, valsai, net
gi senojo A. Kavaliausko daina, nus
kambėjusi taip paprastai, kaip gali iš
girsti tik lietuviškame kaime dainuo
jant. Kartu su St. Jagminienės, kaimo 
kapela koncertavo ir “Tėviškės“ an
samblis iš Vilniaus, seserys D. ir A. 
Jurkšaitytės bei L. Lapkauskaitė. Ta
čiau didžiausio pasisekimo sulaukė 
kaip tik St. Jagminienės kalepos pasi
rodymai. Pasiteiravau St. Jagminie- 
nėš, kas labiausiai įsiminė šioje ke
lionėje.

- Atvykus į Čikagą stebino mūsų 
akiai neįprasta didybė, dangoraižiai - 
Amerikos didmiesčiai tikrai stebuk
lingi. Gražus Clevelandas. Floridoje 
egzotiška gamta. Teko pabuvoti ir 
Meksikos įlankoje. Gražu, didinga, 
bet... Kuršėnuose gražiausia... De

joje gyvenusių Lietuvos literatūros, 
kultūros, meno ir mokslo žmonių.

K. Griniaus archyve yra taip pat 
nemažai Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo komiteto ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės dokumentų bei jų 
projektų, nes Prezidentas buvo šių or
ganizacijų vadovybių narys. G. Ilgū
nas, daugiau kaip savaitę praleidęs 
Čikagoje ir atlydėjęs iš ten K. Gri
niaus palaikus, atvežė kai kuriuos jo 
asmeninius daiktus.

Dalį medžiagos ir daiktų numato
ma perduoti Kazio Griniaus asmeni
niam muziejui Marijampolėje. G. Il
gūnas mano, kad kiti Kazio Griniaus 
daiktai turėtų būti saugomi Kaune, 
buvusios Prezidentūros rūmuose nu
matomame įsteigti Lietuvos Prezi
dentų muziejuje.

troite mūsų koncerte dalyvavo Ame
rikos lietuvių Vyčio draugijos atsto
vas Robertas Boris bei kiti. Jie pasa
kė, kad 1995 metais Detroite vasarą 
įvyks Pasaulio lietuvių Vyčių draugi
jos suvažiavimas. Norėtų, kad jo da
lyviams mūsų kaimo kapela koncer
tuotų. Žadėjo padėti lėšomis. Mūsų 
kolektyvui ši kelionė - didžiulė dova
na už ilgameti varginantį darbą. 
Amerikos lietuviai mus sutiko nuo
širdžiai, šiltai, ypač Čikagoje, Le- 
monte, Lietuvių seklyčioje Clevelan
de. Žmonės plojo, šypsojosi, dėkojo 
už mūsų muziką, dainas. Per visą ke
lionę mus lydėjo “Baltic Tours“ fir
mos prezidentas Algis Mitkus. Jo dė
ka mūsų kelionė buvo puiki. Mes 
esame dėkingi Ingridai Baublys iš 
Cleveland©. Tai lietuvių bendruome
nės veikėja, atsakinga už kultūrą. Jos 
rūpesčiu įvyko ši kelionė. Čikagoje 
mumis nuoširdžiai rūpinosi “Saulu
tės“ klubo pirmininkė Indrė Tijūnė
lis. Už pagalbą taipogi esame dėkingi 
“Via Optimum“ firmos prezidentui 
vilniečiui E. Brazaičiui. Didžiausia 
padėka tiems žmonės, kurie finansa
vo mūsų kelionę. Tai Kuršėnų ir Ma
žeikių verslininkai.

Mūsų kolektyvas dar šiais metais 
tikisi pamatyti Prancūziją. Naujuo
sius metus tikimės sutikti Londone. 
Taip pat svajojame pabuvoti Vatika
ne, Australijoje, Švedijoje. Tai mūsų 
ateities planai, - kalbėjo Kuršėnų kai
mo kapelos vadovė St. Jagminienė.

Romualdas Makauskas

Iš krašto istorijos

Kražiai: 1941 m. ruduo-1944 m. ruduo
Kai kurie be pastogės likę gyven

tojai, dirbantys miestelyje, buvo įsi
kūrę prie pat Kražių esančiuose kai
meliuose. Tad pagal surašymo lapus, 
kurių skaičius nesutinka su gyventojų 
skaičiumi atskirose gatvėse, 1942 m. 
gegužės 27 d. Kražiuose suskaičiuota 
650 žmonių. Namai su gyventojais 
buvo Vytauto, Medeinės, Kapų, Kra
žantės, Laukų, Skalos, Dariaus ir Gi
rėno, Mokyklų, Aukštosios ir Valan
čiaus gatvėse. Taip pat minimas Kra
žių dvaras.

Sudegus malūnui ir pieninei, mies
telyje pramonės beveik neliko. Tebu
vo lentpjūvė (dvare) ir amatininkų 
bei namudininkų dirbtuvėlės. Dešimt 
žmonių vertėsi staliaus amatu, pen
kiolika - siuvimu, du - audimu. Ver
pėjų buvo net devyniolika, mezgėjų 
(nerėjų) - dvi. Kurpių surašyta trys, 
batsiuvių - penki, kalvių - vienas, 
šaltkalvių - du, skardininkai - vienas, 
elektromonteris - vienas, kepurinin
kas - vienas, račius - vienas. Trys de
šimtys šeimų užsiiminėjo žemės ūkiu 
(ūkininkai, daržininkai, žemės ūkio 
darbininkai). Su žemės ūkiu, be abe
jo, buvo susiję ir padieniai darbinin
kai, kurių užrašyta aštuoniolika. Keli 
mūrininkai ir statybininkai dirbo re
montuojamoje bažnyčioje ir pieninė
je. Būta ir keliaujančių statybininkų, 

po du medkirčius, darbininkus prie 
plento, taip pat kelių siauresnio pro
filio darbininkų. Viešiesiems dar
bams galima priskirti “žydų sklypų 
šlavėją“ ir darbininką “prie griuvė
sių“. Kražiai turėjo kirpėją ir vežikę. 
Pastaroji priklausė kooperatyvui, ku
riame dar dirbo du pardavėjai (vienas 
- alaus), kepėja. Dar veikė privačiai 
krautuvėlės ir alinė. Buvo dvi dešim
tys tarnautojų. Su sveikatos apsauga 
buvo susiję vaistinės personalas ir 
dantų gydytoja. Nemažai darbingo 
amžiaus žmonių buvo klebonijoje. 
Dar galima paminėti smulkaus kredi
to banko darbuotoją.

Iš Vokietijos buvo grįžęs dvarinin
kas Juozas Šukšta. Jis buvo baigęs že
mės ūkio akademiją. Užsirašęs lietu
viu, o gimtąją kalbą - lenkų. Be dvari
ninko motinos ir tetos buvo dar keli 
žmonės, kurių gimtoji kalba - lenkų, 
bet save jie laikė lietuviais. Kražiuose 
gyveno du vokiečių tautybės žmonės, 
rusas, baltarusė, viena moteris nurodė 
tik religinę priklausomybę - stačiati
kybę. Buvo ir trys čigonų šeimos - 22 
žmonės - Majauskai ir Aleksandravi- 
čiai (šia pavarde - dvi šeimos). Čigonų 
šeimos gyveno buvusios kolegijos di
džiajame pastato (Mokyklų g. Nr. 8), 
kuriame gyveno tuomet net dvidešimt 
septynios šeimos.

Čigonai gyveno iš elgatavimo. El
getavimas pragyvenimo šaltiniu buvo 
dar dešimčiai suaugusių kražiečių. 
Bedarbiais buvo aštuoni žmonės. Še
ši suaugę kražiečiai gyveno iš pašal
pų. Trims iš jų pašalpas skyrė vadi
namoji Savitarpinė Pagalba. Dešim
ties šeimų ar pavienių žmonių pragy
venimo šaltiniu buvo namų nuoma ir 
asmeninės santaupos. Devynis vyres
nio amžiaus kražiečius išlaikė gimi
naičiai. Būta daug nuomininkų, vie
nišų žmonių. Mažiausiai trisdešimt 
penkios vyrėlesnio amžiaus moterys 
buvo netekėjusios. Iš jų vaikus turėjo 
aštuonios. Prie vienos netekėjusios 
moters pavardės parašyta, jog ją be
darbę, stačiatikį su dukterimi išlaiko 
ūkininkas meilužis. Nemažai moterų 
buvo pagimdžiusios vaikus, turėda
mos penkiasdešimt ir daugiau metų. 
Išsiskyrusių moterų buvo šešios, vyrų 
- trys. Žmonių daugiausia darbuoda
vosi namuose, kai kurios užsiiminėjo 
namudiniais verslais ir daržininkyste.

Jau 1942 m. pavasarį mažiausiai 
trylika Kražių jaunuolių ir vyrų buvo 
paimta į darbus Vokietijoje ir į trans
porto talkininkų tarnybą.

KRAŽIAI IR NACIŲ OKU
PACIJA. Ji truko beveik 40 mėne
sių. Kražiuose, kaip ir daugelyje Že
maitijos valsčių, skirtingai nuo Rytų 

Lietuvos vokiečių okupacinės val
džios pareigūnai ilgėliau neįsikurda- 
vo. Nebuvo ir vokiečių karinės įgu
los, nes neveikė ginkluotas antinaci- 
nis pogrindis (prisiminkime Rytų 
Lietuvą, kur veikė prolenkiška Armi
ja krajova ir sovietiniai partizanai). 
Tad Kražiuose buvo tipiškas nesku
bus provincijos valsčiaus miestelio 
gyvenimas ir tik neatstatomi sudegę 
pastatai liudijo, jog metas nėra palan
kus statyboms, aktyvumui ir bet ko
kiai kūrybai. Tebevykstantis karas 
tarsi liepė laukti, kada frontas vėl per
siris per sudegintą miestelį. Tai grėsė 
nauju sunaikinimo pavojumi. Padėtis 
vertė laukti karo pabaigos. Sudegu
siame miestelyje nacių okupacijos 
metais iškilo tik keli nameliai. Kai 
kas išsivertė gyvenama pastoge pa
vertęs dalį sudegusio mūrinio namo 
ar kiek paremontavęs savo namą pa
degėlį. “Ateities“ dienraščio žurna
listas savo viešnagę Kražių miestelyje 
1943 m. viduryje aprašė taip:

”Po karo audros Kražiai labai pa
sikeitė. Ištisos gatvės ugnies nu
šluotos. Likę pamatai ir kai kur nude
gusiais stogais pastatai. Miestelio 
centre likę tik keli namai, jų kiek 
daugiau matyti pakraščiuose ir Baž
nyčios gatvėje. Vienur kitur yra pa- 
tatytas iš lentų ar rąstų naujas na

melis. Keli mūriniai namai remon
tuojami, juose manoma vėl įsikurti. 
Pagarsėjusi Kražių bažnyčia taip pat 
nukentėjusi. Dabar jau statomas vi
durinysis bokštas, išdegusios grindys 
jau baigiamos taisyti; pramuštos sky
lės užmūrytos, užtaisytos. Manoma 
iki rudens bažnyčią sutaisyti... Perėję 
išdegusio miestelio gatvėmis, priei
name Kražantės upę, kurios tiltas taip 
pat sudegęs. Palypėję į nedidelį kal
nelį, apžiūrime sudegusios nedidelės 
bažnyčios liekanas. Medinė bažnyčia 
visai sudegusi. Liko tik mūrinė pa
matų dalis. Originali mūrinė varpinė 
apdegusi, apgriuvusi“.

VALSTIEČIŲ GODOS. Žemės 
ūkyje naciai neleido įgyvendinti Lie
tuvos Laikinosios vyriausybės po
tvarkių ir desovietizacijos. Atimtas 
(nacionalizuotas) žemes atgavo tik 
dalis stambesnių ūkininkų. Kiti į kon
fiskuotas žemes netgi nepretendavo. 
Tuo tarpu nacių pareigūnams šios že
mės buvo reikalingos apgyvendinti 
vokiečių kolonistus. Dėl nepalankios 
karo eigos Rytų fronte nespėta atga
benti daug kolonistų į Kražių valsčių. 
Atsikėlėliai vokiečiai spėjo įsitvirtinti 
Jauniškės, Plūsčių ir kitose keliose 
dvarų sodybose.

Stanislovas Buchaveckas
(Tęsinys. Bus daugiau)
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Gurkšnis Tėvynės oro

įdomi, turtinga ir turininga buvo 
Londone gyvenančio George Mi- 
kell'io viešnagė Lietuvoje.

Bene 1941 m. devynmetis Jurgis 
Mikelaitis iš Bildainių kaimo, kuris 
netoli Batakių Tauragės rajone, oku
pacijos ir karo audrų genamas pali
ko gimtuosius kraštus ir išklydo į 
platųjį pasaulį. Po ilgų klajonių, ku
rių maršrutai pinkliojo po visą Va
karų Europą, atkaklusis žemaitis at
sidūrė Australijoje. Dar anksčiau 
Jurgis Mikelaitis, virtęs George Mi
keli, pradėjo aktoriaus karjerą. Pra
dėjo ir įsitvirtino kaip sumanus cha

rakterinių vaidmenų kūrėjas. Žiūro
vams įsiminė jo sukurtas nacių kari
ninkas kapitonas Feliksas Nekeris 
filme ’’Lapės naktis“ (’’Night of the 
Fox“), kitas kapitonas Sesleris iš ki
no juostos ’’Patrankos iš Navaronės“ 
(“The Guns of Navarone“), jo vaid
menys kino ir telefilmuose ’’Dvigu
bas vyras“, ’’Bėgimas į pergalę“, 
’’Jūros vilkai“ ir daugelis kitų. Sid
nėjaus The Old Vic company teatre 
jis susidūrė su Šekspyru. Jam pažįs
tamos Australijos, Malaizijos, Li
bijos, Izraelio, Vokietijos, Vengri
jos, Austrijos ir kitų kraštų televi

zijos bei kino studijos. Jo partneriais 
yra buvę tokios kino žvaigždės kaip 
Gregoris Pekas ir Sylvesteris Sta
lonė, Yulas Breneris ir Alenas Delo- 
nas, Omaras Šarifas ir Burtas Lan- 
kasteris. Savo sukurtiems scenari
jams ’’Paskutinysis tango su Rudol
fu Valentino“ (The last tango with 
Rudolph Valentino“) ir ’’Medžioto
jai ir medžiajamasis“ (“The hunter 
and the hunted“) Jurgis Mikelaitis 
panaudojo lietuviškus motyvus. Da
bar jis tvirtai įsikūrė Londone, gal
voja apie savo studiją. Yra Didžio
sios Britanijos rašytojų gildijos na
rys.

Daugiau kaip po pusės amžiaus 
apsilankęs gimtajame krašte, Jurgis 
Mikelaitis (George Mikeli) stengėsi 
kuo daugiau pamatyti, išgirsti, suži
noti, susipažinti, papasakoti. Todėl 
jo viešnagės dienotvarkė buvo labai 
glausta ir talpi. Net valandomis su
skirstyta. Apie ją papasakosiu pla
čiau, nesilaikydamas chronologinės 
sekos.

Svečias be abejo, labiausiai do
mėjosi profesijos reikalais, neveng
damas priminti, kad jis ir bizniui nė
ra svetimas.

Įžymusis lietuvių kino meistras 
režisierius A. Žebriūnas, papasako
jęs apie šiuo metu sunkias dienas 
pergyvenančius kolegas, supažindi
no su Lietuvos kino studija. Daug 
įdomaus ir naudingo svečias sužino
jo, kalbėdamasis su Muzikos ir teat
ro muziejaus direktorium, muziko
logu docentu J. Bruveriu. (Muziejui 
palikta daug vertingos medžiagos). 
Muzikos akademijoje jo pašneko
vais buvo Akademijos rektorius 
prof. dr. J. Antanavičius, prorekto
rius prof. dr. E. Ignatonis, teatro ir 
kino fakulteto dekanė doc. J. Pakė
nienė, katedrų vedėjai - režisierė D. 
Tamulevičiūtė ir kino režisierius- 
dokumentininkas H. Šablevičius. 
Čia J. Mikelaitis klausėsi choro re
peticijos, aplankė studijas. Rašytojų 

sąjungoje įvyko jo pokalbis su val
dybos sekretoriumi V. Sventicku, 
rašytojais S. Saboniu ir E. Ališanka. 
Aptartos bendravimo galimybės.

Jaunieji kinematografininkai, fil
mų studijos jaunasis vadovas - reži
sierius A. Juzėnas, R. Juzėnienė ir 
prodiuseris S. Masalskis supažindi
no kolegą iš Londono su savo muzi
kiniu filmu ’’Rojuje irgi sninga“. 
Svečias pasiėmė kasetę su filmo ko
pija, todėl reikia tikėtis, kad filmą 
pamatys ir Anglijos žiūrovai. Keletą 
valandų svečias praleido nacio
nalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

J. Mikelaitis pabuvojo Lietuvos 
televizijoje, kur jį priėmė LTV ge
neralinis direktorius L. Tapinas. Bu
vo kalbama apie galimybes bendra
darbiauti. Televizijos žurnalistė D. 
Jokubėnienė sukūrė specialų siužetą 
savo populiariai laidai ’’Grįžulo ra
tai“, kuria įamžino svečią, kai jis 
lankė Aušros vartus, kai kurias baž
nyčias, kitas įžymias Vilniaus vie
tas. Išsamų interviu su J. Mikelaičiu 
parengė ir labiausiai skaitomo dien
raščio ’’Lietuvos rytas“ žurnalistė N. 
Jonušaitė. Ji taip pat pavedžiojo sve
čią po redakciją, supažindino su 
bendradarbiais.

Vilniuje svečias susitiko su atvy
kusiu iš Suomijos savo bičiuliu, 
Anglijos finansininku Piteriu Bidle- 
kombe (Peter Biddlecombe). Pasi- 
samdę automobilį bičiuliai pasileido 
kelionėn po Lietuvą. Pirmiausia, ži
noma, jie nuvyko į Batakius, į Jurgio 
Mikelaičio gimtąjį Bildainių kaimą, 
kur parymojo prie kelių ten išlikusių 
vaikystės medžių. Buvo aplankytos 
ir kitos gimtojo krašto vietos.

Grįžę iš kelionė, bičiuliai dar spė
jo pamatyti Jaunimo teatro spektaklį, 
pastatytą pagal D. Fo pjesę ’’Anar
chisto mirtis“ P. Bidlekombė, matęs 
šią pjesę Londono teatre, pastebėjo, 
kad Jaunimo teatro spektaklis žymiai 
įdomesnis ir patrauklesnis.

Jurgį Mikelaitį sudomino įkurto 

Lietuvos muzikos akademijos rėmi
mo fondo ’’Šaltinis“ (Suport Fund 
for the Lithuanian Academy of Mu
sic ’’Šaltinis“) veikla. Tuo tikslu jis 
susitiko ir ilgai bendravo su vienu 
šio fondo steigėjų - Amerikos lietu
viu, elektronikos inžinierium firmos 
’’Logicom“ prezidentu, vienos GRC 
International kompanijos direktoriu
mi Leonardu Sadausku. Šio fondo 
valdybos pirmininkė, Muzikos aka
demijos užsienio skyriaus vedėja 
docentė Laima Bakienė buvo pa
grindinė ir nenuilstanti svečio paly
dovė, keliaujant po Vilniaus gatves, 
sales ir kabinetus. O apskritai sve
čias po Vilnių žvalgėsi pėsčias, ypač 
daug vaikščiojo po slėpiningąjį Se
namiestį, grožėjosi naujaisiais sosti
nės rajonais, miesto centru.

Prezidentūros ir Seimo rūmuose J. 
Mikelaitį priėmė Prezidento patarėjas 
švietimo, kultūros, mokslo ir religijų 
klausimams profesorius dr. A. Matu
lionis. Įvyko pokalbis apie tai, kaip 
svečias galėtų įsijungti į gimtosios 
Lietuvos kultūros procesą. Jam buvo 
aprodyti Prezidentūros ir Seimo rū
mai, svečias pasėdėjo pozicijos ir 
opozicijos deputatų kėdėse.

Pridursime, kad G. Mikell'is bu
vo ”EL“ svečias - aplankė redakciją, 
bendravo su darbuotojais, domėjosi 
laikraščio reikalais.

Svečias išvyko į Londoną ap
krautas lietuviškomis knygomis, ki
no kasetėmis, bukletais, vizitinėmis 
kortelėmis, pažadėjęs iki kitos vieš
nagės neužtrukti taip ilgai kaip iki 
pirmosios.

P. Girdenis 
ELR: Šiomis dienomis George 

Mikeli, jau grįžęs namo į Londoną, 
paskambino į ”EL“ redakciją, Vilniu
je, dėkojo už tai, kad ’’Europos lietu
vis“ parengė jo buvimo gimtinėje 
programą ir sudarė sąlygas ją sėk
mingai įgyvendinti. Jis sakė, kad la
bai patenkintas savo kelione į Lie
tuvą.

Druskininkuose poetai posmus skaitė ir naktį
Spalis šiemet auksinis ir poetiškas 

netgi be poezijos. Visgi druskininkie
tis poetas Kornelijus Platelis lietuvių 
PEN centro vardu priminė, kad ruduo 
jau montuoja dekoracijas, kuria gel
tonai rausvą šiugždantį kontekstą, 
todėl pats laikas susirinkti, o dar 
dešimtą kartą!

Druskininkuose poetai klausėsi 
pranešimų ir patys kalbėjo konferen
cijoje “Tekstas ir kontekstai“. Gražiai 
pasveikino Juditą Vaičiūnaitę, Henri
ką Čigriejų, Donaldą Kojoką, Aidą 
Marčėną, Alvydą Šlepiką ir kitus 
šiemet išleidusius knygas, klausėsi jų 
eilėraščių. Valentinas Sventickas 
labai nudžiugino Vytautą P. Bložę, 
atvežęs jam naujos knygos ’’Senam 
dvarely“ pirmuosius egzempliorius. 
Muzikantų grupė “Svetimi“ ir jų

Vaivorykštė iš Vokietijos persimetė į Vilnių
Nuo sumanymo iki įkurtuvių pra

ėjo ne vieneri metai. Kaip sako Lie
tuvos moterų draugijos Paramos 
centro direktorė Nijolė Steponkutė, 
pagaliau suskaičiuotas visos sukaltos 
vinys, parengta ataskaita Vokietijos 
Bavarijos REGENBOGEN ir BUN- 
STIFT organizacijoms, kurios rūpi
nosi gauti lėšų iš federalinio biudže
to. Bet paskutinę dieną visada atsi
randa darbų, kurių nespėta nuveikti. 
Ir vis dėlto tą popietę Vilniuje, Basa
navičiaus gatvės dvidešimtajame 
name, pro baltas duris vienas po kito 
rinkosi svečiai. Kas su vazonėliu gė
lių, kas su tautodailininkų išaustu 
Lietuvos herbu, kas su Karolio Woj- 
tylos knyga “Meilė ir atsakomybė“, 
pirmą kartą pasirodžiusia Lenkijoje 
dar 1960 metais, o dabar štai išversta 
į lietuvių kalbą... Visi ta proga atėję 
Seimo nariai, Vyriausybės atstovai! 
visi kviestiniai džiaugėsi vaivorykš

elegantiškasis bendražygis Liutauras 
Leščinskas visai nebuvo svetimi ar 
nesuprantami nei per naujų knygų 
pristatymą, nei per visą viešnagę.

O kad susirinko tikrų kūrėjų, dar 
kartą buvo galima įsitikinti per tapy
binę saviraiškos popietę. Kol vieni 
šnekučiavosi, ginčijosi, kiti ėmė ir 
nutapė po paveikslą, ir netrukus jau 
buvo eksponuota jų paroda.

Baigiamajame poezijos vakare 
Danielius Sadauskas giedojo A. Ba
ranausko “Anykščių šilelį“. O gavęs 
šių metų Jotvingių premiją Sigitas 
Geda užtraukė senųjų jotvingių nuo 
Varėnos giesmę.

Konkursų komisijoms vadovavo 
profesorius Rimvydas Šilbajoris. Jis 
pasakė, kad Lietuvoje nėra poetų, ku
riuos būtų galima vertinti tik trečiąja 

tės tiltu, permestu iš Bavarijos į Vil
nių, nes kaip tik ten, Vokietijoje, pra
sidėjus didžiajam atgimimo sąjūdžiui 
Rytuose, vokiečių moterų organizaci
jos pasišovė vienaip ar kitaip paremti 
į pasaulio žemėlapį sugrįžtančių vals
tybių visuomenines organizacijas. 
Kaip sakė viena iš REGENBOGEN 
organizacijos atstovių Marie Aicher, 
deja, ne visur jos buvo išgirstos ir su
prastos. Pagaliau ir pačioje Vokieti
joje reikėjo atkakliai ir pagrįstai įro
dyti, jog Vilniuje moterys pasirengu
sios steigti Paramos centrą. Matyt, 
projektai buvo gerai apmąstyti, nes iš 
pradžių buvo žadama Paramos centrą 
Vokietijoje lėšomis išlaikyti iki 1995 
metų. Dabar gi lėšos bus skiriamos 
iki 1998 metų. Per tą laiką Paramos 
centras, kaip sakoma, turi atsistoti ant 
kojų pats.

- Paramos centras nebus ta vieta, 
kurioje moteris galės gauti pinigų, - 

vieta. Druskininkų kurorto 200 metų 
jubiliejui geriausią eilėraštį parašė 
Judita Vaičiūnaitė. Dvi antrosios pre
mijos atiteko Kornelijui Plateliui ir 
Danutei Vaskelytei. Anoniminiame 
konkurse nugalėjo Valdas Gedgau
das, o Aidas Marčėnas ir Amas Ali
šauskas gavo antruosius apdovano
jimus.

Poetinį rudenį organizavo Lietu
vių PEN centras, parėmė Druskinin
kų savivaldybė bei Vilniaus Rotary 
klubas.

Eilėraščiams neužteko nei dienų, 
nei vakarų, todėl vėl vyko tradiciniai 
nakties skaitymai. Šeštadienį pasi
reiškė jaunieji, o sekmadienio naktį 
skambėjo lietuviškosios bohemos 
poezija.

Laima Stankevičiūtė

kalbėjo atidarymo dieną Nijolė Ste
ponkutė. - Mes pasirengusios padėti 
tik toms, kurios pačios nori sau padė
ti. Jei jūs jaučiate, kad trūksta žinių ir 
išminties, nuovokos ar dvasinės stip
rybės, padės Centro pedagogės, psi
chologės, juristės... Jeigu jūs jaučia
tės esanti vieniša, jeigu jus slegia 
buities ir šeimos rūpesčiai, jei norite 
pažinti save, jei trokštate kažko nau
jo, esate pasiryžusi tobulintis, moky
tis, plėsti savo akiratį, - ateikite pas 
mus. Laukiame visų moterų, nesvar
bu, kokio amžiaus, kokio išsilavini
mo, kokios tautybės, tikėjimo ar pa
žiūrų.

Kol kas Paramos centras renka 
moterų pageidavimus ir pasiūlymus. 
Diskutuoti, ačiū Dievui, yra kur. Vo
kiečių lėšomis nupirktas nemažas bu
tas, įrengtas taip, kad būtų jauku susi
tikti ir pasikalbėti vien moterims.

Salomėja Čičiškina

BALTIC 
MANAGMENT CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

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

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didžio
joje Britanijoje.

Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir jų 

pageidaujamu adresu.

Santaupos yra garantuotos nejudamu turtu Didžiojoje 
Britanijoje.

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

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 4% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis). Už didesnius 
nei 3000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2,5%.

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

BALTIC
MANAGMENT CO.

(Z. Juras, A. Juras)

11 London Lane, 
Bromley, Kent, BR1 4HB, England

Tel. 081 460 2592 Fax 081 402 9403
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Lietuvių kultūros instituto 
Vokietijoje suvažiavimas

Lietuviškose mokyklose - daugiau moksleivių

Atkelta iš 1 psl.

Pirmasis paskaitininkas germa
nistas Leonas Stepanauskas iš Ber
lyno pateikė įdomios istorinės me
džiagos iš pokalbių su senaisiais 
klaipėdiečiais. Šį kartą jis pristatė 
savo pastangas surinkti žinių apie 
Thomas Mann vasarojimus ir jo va
sarnamio statybą Kuršių nerijoje. 
Pasirodo, kad ištvermingai ir kryp
tingai veikiant, dar galima surasti 
gyvų tų laikų liudininkų, galinčių 
papasakoti nežinomų faktų, ir taip 
juos išgelbėti nuo pražūties.

Šeštadienio programą pradėjo 
dipl. bibl. Artūras Hermanas, ap
žvelgdamas Klaipėdos krašto bažny
čios 1919-1925 metų nesutarimus, 
ypač išryškindamas atskirų ginče da
lyvavusių grupių ir asmenų motyvus 
ir padarytą įtaką etninių grupių sugy
venimui. Nesklandumai Klaipėdos 
krašte nesupešdino tikinčiųjų ir Baž
nyčios skilimas neįvyko. Nors vado
vaujančiuose sluoksniuose ir tarp as
menų vyravo priešiškumas, bet pa
prasti žmonės, nepaisydami tautinių 
skirtumų, sugyveno gana solidariai.

Manfred Klein iš Bielefeldo kal
bėjo apie dvikalbį gyvenimą Prūsų 
Lietuvoje. Paskaitininkas teigė, jog 
riba tarp vokiečių rytprūsiečių ir Prū
sijos lietuvių nebūtinai išvestina atsi
žvelgiant tik į tai, kokia kalba gyven
tojai kalbėjo. Nes etninės mažumos 
savo tautinį identitetą grindžia ne 
vien kalba. Jis, remdamasis XIX am
žiaus rašytiniais šaltiniais, galėjo pa
rodyti, jog per ilgą dviejų kalbų sąly
tį šios viena kitą persmelkia, susidaro 
tarsi nauja kalba, tada tik papročiai 
nurodo į asmens kilmę. Kalbų santy
kiavimas yra dviejų kultūrų susidūri
mo dalis. Todėl nėra nei teoretiškai, 
nei praktiškai įmanoma išvengti įta
kos viena kitai. Kalbos puristai čia 
įžvelgia neigiamą vyksmą. Tačiau, 
kadangi kalba patenkina žmogišką 
poreikį susižinoti vienas su kitu, rei
kia teigiamai vertinti kiekvieną vys
tymąsi ta linkme.

Ulla Lachauer iš Mannheimo 
vaizdžiai pristatė Lėnos Kondratavi- 
čienės iš Bilėnų gyvenimą tarp "dvie
jų ugnių“. Ypač išryškėjo, koks buvo 
sunkus pasienio žmonių gyvenimas, 
kurie mokėjo abi kalbas.

Prof. dr. Gerardas Bauras iš Biele
feldo, prisistatęs kaip asmuo, išmo
kęs gyventi su dviem identitetais ir 
dviem kalbom, kalbėjo apie tautinį 
identitetą ir kalbą Klaipėdos krašte. 
Pasiremdamas nauja etnografine me
džiaga, jis pristatė vokiškų žodžių 
vartojimą pasienio lietuvių kasdieni

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.
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Gunnel Travel Service LTD
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Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

nėje kalboje. Rado, kad ypač techni
kos naujovių ir prekybos srities są
vokos buvo perimamos tiesiog iš vo
kiečių kalbos. Toliau paskaitininkas 
pagvildeno tautos ir kalbos santykius 
Klaipėdos krašte. Jis mano, jog gali
ma rasti nuorodų, kad kaimuose, kur 
buvo kalbama lietuviškai, buvo išsi
vystęs savitas - būriškas - identitetas, 
kuris nebūtinai siejosi su lietuvišku 
tautiškumu.

Paskutinį pranešimą sekmadienio 
ryte padarė Ruth Kibelka iš Berlyno 
apie vaikų iš Rytprūsių likimą Lietu
voje po 1945 metų. Ji rėmėsi per 50- 
ties tokių “vokietukų“, likusių gyven
ti iki šiol Lietuvoje, apklausos davi
niais. Jos daviniai rodytų, kad Lietu
voje likę vaikai ne taip teigiamai atsi
liepia apie savo tuometinius išgyve
nimus, negu anksti persikėlusieji gy
venti į Vokietiją. Jie nusiskundžia 
ypač sunkiu darbu Lietuvoje, kartais 
ir skriaudimu. Prisimenami ir itin 
neigiami išgyvenimai, sukelti sovie
tinės valdžios. Jų padėtis pasunkėjo 
tuoj po 1947 metų, kada iširo visa 
tradicinė kaimo apsaugos sistema.

Po visų paskaitų vyko gyvos dis
kusijos. Sekmadienį prieš pietus bu
vo susirinkta dar specialiai pasitarti 
apie ateities perspektyvas, tiriant et
ninius santykius Mažojoje Lietuvoje.

Toks bandymas į problemą pa
žvelgti iš "abiejų pusių“ yra gana 
naujas. Keistai atrodo po nepriklau
somybės atgavimo šiuo atžvilgiu pa
stebima Lietuvos mokslininkų net at- 
žanga ir net ten, kur anksčiau buvo 
matoma tendencija pralaužti uždaru
mą. Tai gal ir suprantama, bet tai at
spindi atgyventą mokslinę metodiką. 
Nieko gero objektyviam žvilgsniui 
nežada ir pagausėję politiniai reikala
vimai Karaliaučiaus kraštą prijungti 
prie Lietuvos. Žiūrint į kasdienį gy
venimą iš abiejų pusių, atsisakant 
kreipti išskirtiną dėmesį vien į di
džiuosius politinius sprendimus ir 
kėslus, kuriamas tikresnis spalvinges
nis epochos vaizdas. Galima net at
sekti, kad dažnai priešingybės ir ne- 
sugyvenimai į kraštą buvo atnešami 
iš šalies. Tai nacionalizmo padariniai 
ar iš vienos, ar iš kitos pusės.

Išskirtinai paminėtinas šeštadienio 
vakaro koncertas. Jo metu buvo pri
statytos senos autentiškos mažlietu- 
vių dainos. Koncertą atliko Regiman
tas ir Ingrida Žitkauskai iš Dorsteno, 
Diana Šeduikienė ir Rūta Aladavičie- 
nė iš Vilniaus. Po koncerto muzikan
tai ir dainininkai linksmino suvažia
vimo dalyvius naujomis liaudies bei 
estrados melodijomis.

V. Bartusevičius

Regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamento iniciatyva 
Švietimo ir mokslo ministerijoje 
lankėsi mokslo ir švietimo komiteto 
atstovai iš Kaliningrado srities. Ten 
lietuvių kalba dėstomose klasėse Lie
tuvos pedagogų siūloma metodika 
netinka - taigi tenka naudotis priemo
nėmis, kurios yra pristatomos kita
kalbių mokykloms mūsų šalyje. Šia
me regione organizuojamų 2 valandų 
pamokų per savaitę ir fakultatyvų 
metu vidutiniškai po 10 lietuvių kil
mės ir mišrių šeimų vaikų mokosi 
lietuvių kalbos. Baltarusijoje yra lie

Dvi savaitės studijų Bornholme
Liberalaus švietimo organizacijos 

narė Ella Jalov, ne pirmą kartą ren
gianti studijų mainus taip Danijos ir 
Lietuvos įvairių sričių specialistų, šį 
kartą pakvietė į Svannekę, kur gyve
na ne daugiau kaip 45 tūkstančiai gy
ventojų, tris dešimtis lietuvių, vienaip 
ar kitaip susijusių su kultūros, švieti
mo, mokslo, meno ir socialiniais rei
kalais. Studijų tema buvo apibrėžta 
trumpai: demokratija - visuomenės 
raidos pagrindas. Organizatoriai pasi
rūpino, kad studijų dalyviai iš anksto 
galėtų susipažinti su būsima progra
ma ir deramai pasirengtų diskusi
joms, nuosekliai plėtotų "Baltijos 
tilto“ klube pradėtą pokalbį, kuria
me dar praėjusiais metais dalyvavo 
Kretingos rajono atstovai. Beje, ir šį 
sykį kretingiškių atvyko daugiau nei 
pusė iš visų kviestinių, mat Kretingos 
rajonas ir Bomholmo grafystė yra pa
sirašę draugystės ir bendradarbiavi
mo sutartį.

Lietuviai turėjo galimybę įsitikin
ti, kad Danijoje kiekvienas, kad ir 
koks žmogus būtų, nesijaučia esąs 
nereikalingas. Organizatoriai nė kiek 
nesistebėjo, kai lietuviai į klausimą, 
ką norėtų čia, Bomholme, pamatyti,

Birštoniečiai bendradarbiauja su danais
Rugsėjo pabaigoje Birštono mies

to merijoje vyko neeilinis priėmimas: 
meras ir jo pavaduotojas sutiko gau
sią užsienio svečių delegaciją. Į 
Birštono vidurinę mokyklą atvyko 
50 Danijos Koldingo miesto Bakkes- 
kolen mokyklos mokytojų ir direkto
rius Povl Erik Wolf. Jis - bendradar
biavimo su Lietuvos švietimo įstai
gomis iniciatorius ir įkūnytojas.

Pastarieji dveji metai - tai galimy
bių metas Birštono vidurinės mokyk
los pedagogams vaikams ir tėvams iš 
arčiau pažvelgti į Vakarų pasaulį iš 
Lietuvos provincijos (Birštone gyve
na apie 4000 žmonių).

Pirmiausia (1992 rudenį) buvo 
anglų kalbos mokytojos O. Silevičie- 
nės laimėta kelionė į Danijos mokyk
las, kurią organizavo Lietuvos švieti
mo ministerija. Patirtimi domėtasi 
Ugės miesto mokyklose. Čia O. Sile- 
vičienę užkalbino gretimo miestelio 
(12 km) Patburgo mokyklos direkto
rius Povl Erik Wolff. Patburge O. Si- 
levičienė lankėsi pamokose, domėjo
si mokymo metodika ir priemonėmis, 
mokinių - mokytojų - tėvų santykiais, 
mokyklos įsipareigojimais ir aprūpin
imu. Nustebino principinis požiūrio į 
mokyklą skirtumas: "Mokykla yra 
tėvų ir vaikų rūpestis, nes egzistuoja 
dėl jų reikmių“, - sakė danai.

O. Silevičienė gavo pakvietimą 
atvažiuoti dar kartą, penkių savaičių 
stažuotei.

Kai atvyko, įsitraukė į programą, 
kurią finansuoja Danijos užsienio 
reikalų ministerijos demokratijos 
fondas. Programos kūrėjas - minėtas 
direktorius, vėliau persikėlęs dirbti į 
Koldingą (56 tūkst. gyventojų). Bak- 
keskolen buvo sukurtos europinės 
klasės, jos pagal mainų programą 
keičiasi su Italijos, Vokietijos, Angli
jos (dabar ir Lietuvos) grupėmis.

Praėjusių metų rudenį danų kvieti
mu į Koldingą dešimčiai dienų išva
žiavo tuometinis Birštono vidurinės 

tuvių mokyklų, kur visi dalykai dės
tomi lietuvių kalba, bet čia mokoma 
pagal šioje valstybėje galiojančią 
švietimo sistemą. Maskvoje prie Lie
tuvos ambasados veikia lietuvių mo
kykla, o šiais metais lietuvių švietimo 
įstaigai atiduotos vaikų lopšelio - 
darželio patalpos, kurioms būtinas 
kapitalinis remontas. Suvalkų krašte 
yra keturios lietuviškos mokyklos, 
kuriose visi dalykai dėstomi lietuvių 
kalba, tačiau mokoma pagal Lenkijos 
švietimo programą. Todėl iškyla 
problemų aprūpinant vadovėliais, nes 
pamokų metu dėstoma lietuvių kalba, 

su kuo susitikti, atsakydavo girdėję 
apie Danijoje veikiančias namų šei
mininkių, vienišų mamų, mėgstančių 
meistrauti vyrų ar kitokias organiza
cijas. Pabrėžiu - organizacijas, nors 
mums tas žodis "organizacija“ ne vi
sada kelia pačius maloniausius jaus
mus. Tuo tarpu demokratijos valsty
bėse žmonės nesibaido nei atskirų 
žodžių, nei mums iš pažiūros neįp
rastų darbų. Nors į apsigimusių vaikų 
darželį eiti pareiškė norą vos keli stu
dijų svečiai, tarsi Lietuvoje visi kūdi
kiai gimtų sveiki ir tvirti, bet nuėju
sieji tikrai nesigailėjo, nes išvydo vie
no ir to paties Pasaulio dermės di
dybę ir grožį, kai sveiki tvirti žmonės 
visomis galiomis padeda pajusti gy
venimo ritmą tiems, kurie, deja, nie
kada nelakstys po pievas ir negaudys 
drugelių, bet mokės bendrauti su ap
linka, nesijaus vieniši ir bejėgiai. 
Taigi, gal kas iš studijų Bomholme 
pravers ir mūsų gyvenime.

Šis, kaip ir daugelis kitų renginių, 
vyko Danijos kultūros instituto pas
tangomis. Na, o 1996 metais kartu su 
Šiaurės šalių informacijos centru Lie
tuva rengiasi iš tiesų reikšmingam 
įvykiui, kurio projektas yra įvardintas 

mokyklos direktorius R. Zalickas ir 
O. Silevičienė. Birštono pedagogai 
namo išsivežė daug dovanų: 12 mag
netofonų, 400 vadovėlių, 20 spaus
dinimo mašinėlių, kopijavimo apara
tą, du siurblius ir 1.1.

(Beje, tai buvo jau ne pirmosios 
dovanos. Viena siunta Birštoną pa
siekė iš Australijos: tona vadovėlių, 
mokymo priemonių. Taip savo paža
dą ištesėjo vieno Australijos koledžo 
atstovai, su kuriais O. Silevičienė bu
vo supažindinta pirmoje savo stažuo
tėje Danijoje. Tada Pavl Erik Wolff 
ją pristatė "Rotary“ klube, kur per 10 
minučių reikėjo papasakoti apie savo 
šalį. Auditorija - 50 žmonių: banki
ninkai, biznio bosai, parduotuvių sa
vininkai, koledžų atstovai iš įvairių 
šalių. Jie nusprendė, kad lietuviams 
reikia padėti, nes jie yra atviri ir sie
kia demokratijos).

1993 spalį atsakomajam vizitui 
birštoniečiai pakvietė Danijos atsto
vus Kristenseną Lauristensą ir Povl 
Erik Wolff. Jie susipažino su Birštono 
mokykla, miesto vadovais, aplankė 
Prienų specialiąją internatinę mokyk
lą, buvo pristatyti rajono mokyklų 
direktoriams, dalijosi darbo patirtimi.

Po šios viešnagės į internatinę 
mokyklą danai atsiuntė sunkvežimį 
labdaros, vieną siuntą - į rajono ligo
ninę.

Humanitarinės pagalbos organiza
vimu Kristensenas Lauristensas nuo
širdžiai rūpinasi ligi šiol.

Šių metų gegužę į Koldingą sa
vaitei buvo pakviesti 26 Birštono 
mokytojai, 10 vaikų ir 4 tėvų tarybos 
nariai. Kelionę vėl finansavo Danijos 
pusė. Birštoniečius mokyklose stulbi
no paprastumas, ramybė, geraširdiš
kumas, tarpusavio santykių giedra ir 
pasitikėjimas.

Jau apie pusė Birštono pedagogų 
savo akimis pamatė vakarietišką dar
bo stilių. įsitikino, jog geras aprūpini
mas ne paikina, o leidžia išsivaduoti 

o moksleiviai skaito lenkiškus vado
vėlius, atsakinėja taip pat lietuviškai. 
Lenkijoje dirbančius lietuviškų vado
vėlių autorius konsultuoja moksli
ninkai iš mūsų šalies, o parengti kny
gas lenkiškoms mokykloms Lietuvo
je padeda Lenkijos aukštųjų mokyklų 
dėstytojai.

Per pastaruosius trejus metus pa
stebėta, kad didėja lankančiųjų lietu
viškas mokyklas užsienyje skaičius: 
Kaliningrade vaikų darželio grupė 
išsiplėtė nuo 6 iki 18, Maskvos lietu
vių mokyklos auklėtinių padaugėjo 
nuo 10 iki 56, pranešė ELTA.

taip: Kopenhaga - Europos kultūros 
sostinė. Tai reiškia, kad siekiama pa
rodyti naują Šiaurės Europos viziją 
per jaunų žmonių (20-30 metų) ku
riamą kultūrą, visas jos atmainas: 
dailę, architektūrą, muziką, teatrą, 
drabužių madą, kiną, baletą ir t. t. 
Susipažinti su šiuo projektu į Kopen
hagą buvo pakviesti Vilniaus, Rygos, 
Talino, Sankt Peterburgo, Helsinio, 
Stokholmo, Oslo, taip pat kitų prie 
Baltijos jūros įsikūrusių miestų atsto
vai.

Pasak Danijos kultūros instituto 
Lietuvoje atstovės Audros Sabaliaus
kienės ir Vilniaus miesto kultūros 
skyriaus vedėjos Renės Jakubėnaitės, 
lietuvių menas nė kiek ne prastesnis 
už kitų ir vertas būti parodytas Euro
pos kultūros sostinėje. Panašių rengi
nių patirtį yra sukaupę švedai, norve
gai, vokiečiai, suomiai.

Lietuvai bene pats dėkingiausias 
būdas grįžti į Europą - parodyti savo 
kultūrą. Ir dalyvauti šiame renginyje 
- miesto garbės reikalas. O kaip savo
tiška dalyvių atranka turėtų būti kitais 
metais vyksiantis jaunųjų talentų fes
tivalis Vilniuje.

Salomėja Čičiškina

iš skurdaus bejėgiškumo, išlaisvina 
kūrybines galias. Išvažiuojančiai 
Birštono grupei danai padovanojo vi- 
deoaparatūrą, mokymo priemonių. 
O. Silevičienė tada Danijoje 7 savai
tėms paliko savo aštuntokę dukrą 
Dovilę. Ji studijavo anglų, vokiečių, 
prancūzų kalbas, matematiką, muzi
ką ir darbus. Niekuo neatsiliko, buvo 
apdovanota.

Programa "Balticum“ įgavo mas
tą. Šių metų rugsėjo pabaigoje iš 
Koldingo į Birštoną atvyko keturi 
moksleiviai dviejų savaičių praktikai. 
Kamilė ir Haidė dirbo "Versmės“ sa
natorijos stomatologiniame kabinete, 
Hana - reabilitaciniame centre, Hen
rikas - privačioje parduotuvėje. Po 
pietų Kamilė ir Haidė dar ėjo padėti į 
miesto biblioteką. Visi gyveno šei
mose. Darbo praktiką taip pat finan
savo Danijos pusė.

Pagal tą pačią pagalbos Lietuvai 
ir kultūrinių mainų programą į Birš
toną neseniai atvykusieji 50 moky
tojų stebėjo pamokas, dėstė, susipaži
no su lietuvių metodika. Tai buvo 
abipusė nauda ir profesine, ir bendra- 
žmogiška prasme. Daugelis biršto- 
niečių danų pedagogus buvo apgy
vendinę savo namuose, papasakojo 
apie Lietuvą, parodė apylinkes. Birš
tono klebonas suteikė patalpas ir nak
vynę danams naujai suremontuotoje 
viloje. Priėmimui paramą suteikė 
sanatorija "Versmė“, AB "Birštono 
mineraliniai vandenys“.

Danai po šios viešnagės paliko 
itin vertingą dovaną - kompiuterinę 
techniką. Keturi Birštono mokslei
viai - Dovilė Lodaitė, Severiną Šatai- 
tė, Erika Jakimonytė ir Darius Šiške- 
vičius - išvyko į Daniją porai savai
čių mokytis ir padirbėti firmose. Pa
vasariop į Koldingą išvyks 40 Birš
tono moksleivių. Bendradarbiavimo 
programą abi pusės suinteresuotos 
tęsti.

Aldona Aleksėjūnienė
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Lietuvos konservatoriai 
britų konservatorių partijos konferencijoje
Kiekvienais metais spalis Britani

jos politiniame gyvenime yra politi
nių partijų konferencijų sezonas. Mė
nesio pradžioje įvyko Darbo partijos 
metinė konferencija Blackpool. Ne
turiu žinių, ar joje buvo garbės sve- 
lių iš Lietuvos partijų LDDP ir 
ISDP.

O praėjusią savaitę gražiame Pie
tų Anglijos kurortiniame mieste 
Bournemouth vykusioje britų konser
vatorių partijos metinėje konferenci
joje dalyvavo 3 garbės svečiai iš Lie
tuvos - tai Tėvynės sąjungos pirmi
ninkas, Seimo opozicijos vadovas 
prof. V. Landsbergis, Seimo narė 
Laima Andrikienė, Seimo narys, kon
servatorių frakcijos vadovas Andrius 
Kubilius.

Laima Andrikienė atvyko tiesiai 
po dviejų savaičių stažuotės Norve
gijoje. Po konservatorių konferenci
jos savaitgalyje ji dar dalyvavo kitoje 
Wiston House konferencijoje Sussex 
grafystėje. Laima Andrikienė sutiko 
pateikti savo įspūdžių iš visų trijų 
renginių.

- Kiek dienų buvote britų konser
vatorių konferencijoje ir su kuo 
susitikote?

- Mes į konferenciją atvažiavom 
trečiadienį, išbuvome iki pabaigos, 
t.y. iki penktadienio. Programoje 
buvo numatytas pokalbis su Britani
jos užsienio reikalų ministru Douglas 
Hurd, bet jam netikėtai išvykus į Ku
veitą ir Saudo Arabiją susitikome su 
pagalbos užsienio šalims ministre 
Baroness Linda Chalker. Jinai trum
pai apibūdino Britanijos užsienio 
politiką, kalbėjo apie bendradarbiavi
mą su Vidurio ir Rytų Europos kraš

Vežimėlius invalidams padės gaminti 
užsieniečiai

Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijoje "Viltis“ 
šią savaitę lankėsi tarptautinės lab
daringos organizacijos "Motivation“ 
darbuotojai - direktorius Ričardas 
Frostas (Richard Frost) iš Didžiosios 
Britanijos, fizioterapeute Kaili In- 
vud (Kylie Inwood) iš Australijos, 
inžinierius Kristianas Ispas (Cristian 
Ispas) iš Rumunijos. Šioje organiza
cijoje dirba 15 žmonių iš įvairių pa
saulio kraštų. "Motivation“ dizaine
rių ir gydytojų komanda užsiima pi
gių invalidų vežimėlių dizainu. Ve
žimėliai gaminami šalyse, kurioms 
jie yra suprojektuoti, gamybai nau
dojamos tame krašte įmanomos 
gauti žaliavos, todėl šių vežimėlių 
kaina daug mažesnė nei importinių.

Lietuvoje "Motivation“ atstovai 
susidomėjo galimybe vaikams su 
cerebraliniu paralyžiumi gaminti 
specialiaus dizaino kėdes ir vežimė
lius iš faneros bei aliuminio. To
kiems vaikams reikalinga ypatinga 
kėdė ir vežimėlis, kadangi jų laiky
sena yra nestabili, kūnas dažnai bū
na perkreiptas. Importiniai vežimė
liai, kainuojantys nemažus pinigus, 
yra visiškai netinkami sergantiems 
cerebraliniu paralyžiumi, tai tiesiog 
transportavimo priemonė. Lietuvoje 
tokius vaikus vežioja ir paprastuose 
vaikiškuose vežimėliuose. Tačiau 
pats vaikas negali kontroliuoti savo 
judėjimo, negali valdyti tokio veži
mo ir yra visiškai priklausomas nuo 
jį globojančio asmens. "Motivation“ 
dizainerių sukurti vežimėliai ir kė
dės palengvintų šių vaikų likimą - 
jie galėtų patys sėdėti prie stalo (da
bar be kitų pagalbos jie to padaryti 
negali), patys judėtų vežimėliu tiek 
patalpoje, tiek lauke, galėtų būti 
savarankiškesni.

’’Motivation“ ryšiai su Lietuva 
prasidėjo prieš porą metų. Australi
jos lietuvė Dana Baltutytė ir jos ko
legė Kaili Invud anksčiau kartu dir
bo Australijoje reabilitaciname cen- 
tre-mokykloje. Kaili pasakoja, kad 
po to, kai Dana susiruošė važiuoti 
dirbti į Lietuvos sutrikusio intelekto 

tais. Prof. V. Landsbergis jos pa
klausė: ’’Kodėl Vakarų Europos vals
tybės toleruoja Rusijos veto jaunų 
valstybių įstojimui į kai kurias tarp
tautines organizacijas, pavyzdžiui, 
NATO ir Europos Sąjungą? Užtenka 
rusams pasakyti ”ne“ ir vakariečiai 
traukiasi“. Baroness Linda Chalker 
atsakė, kad britai neatsisako mūsų 
remti einant į demokratiją. Jie mato 
Europą ne taip, kaip anksčiau, kai 
Europa buvo’ vadinama tik Vakarų 
Europa. Dabar mes matome Europą 
visą - ir kad į ją įeina Baltijos, Rytų 
ir Vidurio Europos valstybės, sakė 
Baroness Linda Chalker. Jinai taip 
pat kalbėjo apie naują vadinamąją 
’’Multi Speed“ koncepciją, t. y., kad 
kraštai nevienodai vystosi. Jos nuo
mone, tokie kraštai kaip Vengrija, 
Čekija, Slovakija ir Lenkija eko
nomiškai vystosi greičiau ir yra to
liau pažengę, stabilizuodami gyveni
mą, tad jiems yra daugiau galimybių 
įsijungti į tarptautines organizacijas, 
kaip NATO ir Europos Sąjungą. Ba
roness Linda Chalker pasakė: ’’Jūs 
irgi turite tokią galimybę ir jeigu jūsų 
padėtis bus gera, tai ir jūsų valstybės 
galės tapti tų organizacijų narėmis“.

Prof. V. Landsbergis turėjo vadi
namąjį ’’fringe miting“ (konferencijos 
metu vykstantys neoficialūs posėdžiai 
tose pačiose patalpose, bet ne pagrin
dinėje salėje - ELR). Jis buvo sėkmin
gas, dalyvavo daug žmonių, daliai 
susirinkusiųjų nebuvo kur sėsti, turėjo 
stovėti. V. Landsbergis kalbėjo apie 
Tėvynės sąjungą, apie Lietuvos poli
tinę padėtį ir mūsų valstybės sau
gumą, apie Europos ateitį. Beje, pro
fesoriaus susitikimą rengė ir jį Lon

žmonių globos bendriją "Viltis“, ji 
taip pat susidomėjo galimybe dirbti 
kitoje šalyje ir prašė kolegės pasi
imti kartu. Bet Dana stengėsi atkal
bėti australę: "Kaip tu, nemokėdama 
lietuvių kalbos, galėsi dirbti!“. Kaili 
vis dėlto atvyko į "Viltį“ 1991 m. ir 
dirbo čia maždaug metus už lietu
višką atlyginimą. "Vėliau aš atvy
kau į Angliją ir užmezgiau ryšius su 
"Motivation“. "Kartu su Hilda Pišči- 
kiene rinkome lėšas Britų-lietuvių 
pagalbos fondui vaikams Lietuvoje, 
už surinktus pinigus siuntėme veži
mėlius "Vilčiai“. 1992 metais grįžau 
į Lietuvą, aplankiau Druskininkų sa
natoriją "Saulutė“ ir vaikų invalidų 
ugdymo centrą. Supratau, kad "Mo
tivation“ projektas Lietuvos vai
kams su negale yra reikalingas“, - 
pasakojo Kaili.

Kitų metų vasarį K. Invud ir K. 
Ispas ketina atvykti į Lietuvą ir pra
dėti darbą. Kol kas jie dar neapsi
sprendė, kokia įmonė gamins orga
nizacijos dizainerių sukurtus veži
mėlius. "Motivation“ atstovai apmo
kys įmonės darbuotojus, kaip ga
minti vežimėlius, kurie bus pritaiky
ti individualiai kiekvieno paciento 
reikmėms, padės įdiegti paramos 
šios produkcijos gamybai sistemą, 
suburs komandą Lietuvoje, kuri ga
lėtų toliau plėtoti šį projektą. Vai
kiški invalidų vežimėliai bus plati
nami per Lietuvos reabilitacinius 
centrus. Manoma, kad jie kainuos 
apie 450 litų, kas, anot "Vilties“ dar
buotojų, tėvams, turintiems vaiką su 
negalia, yra brangu. Todėl ieškoma 
finansinių šaltinių, kad vežimėliai 
būtų parduodami už simbolinę kai
ną. "Motivation“ darbuotojai apmo
kys medicinos personalą ir žmones 
invalidų vežimėliuose, kaip naudotis 
šiomis priemonėmis, aiškins teisin
gos reabilitacijos įgūdžius.

Anot organizacijos direktoriaus 
R. Frosto, Lietuvoje jiems buvo la
bai lengva rasti bendraminčių, re
miančių šią idėją. Ateityje galbūt 
bus gaminami invalidų vežimėliai 
suaugusiems. 

done globojo ponas Robert M. Lacey, 
Britanijos-Lietuvos draugijos narys.

Mums teko susitikti su nauju 
Konservatorių partijos pirmininku Je
remy Hanley. Jis pažadėjo aplankyti 
Lietuvą. Taip pat susitikome su dau
geliu parlamento narių.

- Kokie klausimai nagrinėti 
Sussex?

- Konferencija šiemet vyko penk
tą kartą. Dalyvavo Vidurio ir Rytų 
Europos kraštų giminingų konserva
torių partijai partijų lyderiai ar atsto
vai, kai kurie britų parlamento nariai, 
ekspertai. Konferencijos pagrindinė 
tema buvo: ’’Rusijos ekonominė ir 
politinė situacija; Rusijos saugumas 
ir jos įtaka regionui; organizuotas nu
sikalstamumas, mafija ir "pinigų 
plovimas“; pagalba Rytų ir Centrinės 
Europos šalims“. I šiųmetinę konfe
rencija iš Rusijos buvo atvykę ir du 
Gaidaro partijos "Rusijos pasirinki
mas“ atstovai. Konservatoriams iš 
Vidurio ir Rytų Europos buvo ne
lengva su jais surasti bendrą kalbą.

- Prieš atvykdama į Britaniją dvi 
savaites praleidau Norvegijoje, kur 
Atlanto komiteto kvietimu mokiausi, 
- toliau pasakojo L Andrikienė. - Čia 
teko susitikti su įvairių politinių par
tijų atstovais, Norvegijos užsienio 
reikalų ministru, įvairių institucijų 
ekspertais. Ypač naudinga buvo tai, 
jog galėjau iš arti stebėti ir girdėti 
diskusijas dėl Norvegijos narystės 
Europos sąjungoje. (Lapkričio 28 d. 
Norvegijoje vyks referendumas tuo 
klausimu).

- Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Klemensas Tamošiūnas

Eltos korespondentas Londone

"Motivation“ idėja gimė 1989 
metais, po to, kai du pramonės di
zaineriai Saimon Gju (Simon Gue) 
ir Deividas Konstantainas (David 
Constantine) laimėjo Didžiosios 
Britanijos Karališkojo menų kole
džo Frye Memorial apdovanojimą 
už sukurtą pigiai gaminamo invali
do vežimėlio dizainą. Beje, David 
Constantine nuo 1982 metų yra in
validas ir naudojasi vežimėliu, taigi 
jo patirtis labai pravertė kuriant ve
žimėlio diozainą. Kartu su trečiuoju 
savo komandos nariu R. Frostu jie 
nuvyko į Indiją ir Bangladešą išban
dyti, kaip jų sukurti vežimėliai tinka 
besivystančioms šalims. Kadangi 
paklausa buvo labai didelė, Paraly- 
žuotųjų reabilitacijos centras Dakoje 
pasiūlė dizaineriams pradėti pigių 
invalidų vežimėlių gamybą iš vieti
nių medžiagų, pavyzdžiui, pritaikant 
rikšų vežimėlių ratus. 1991 m. Ban
gladeše buvo įkurta dirbtuvė, kuri 
per metus galėjo pagaminti 300 in
validų kėdžių, kainuojančių maž
daug 60 dolerių (Anglijoje paprastas 
invalido vežimėlis kainuoja apie 700 
dolerių). Jau trys metai, kaip ši dirb
tuvė gamina geros kokybės produk
ciją, kuria naudojasi negalios ištikti 
žmonės. "Motivation“ įgyvendino 
savo projektus Lenkijoje, Kambo
džoje, Indonezijoje, Rumunijoje. 
Kiekvienoje šalyje buvo sukurtas ki
tokio dizaino vežimėlis. Pavyzdžiui, 
Kambodžos sąlygoms buvo sukurtas 
stabilus triratis invalido vežimėlis, 
Lenkijoje suprojektuotu invalido ve
žimėliu, kainuojančiu maždaug 100 
dolerių, galima važiuoti laiptais, jis 
yra lengvas, sulankstomas, mobilus.

Šiemet "Motivation“ projektas 
įgyvendinamas Rusijoje. Ten yra 
apie 65 000 cerebraliniu paralyžiumi 
sergančių vaikų, kurių daugumai 
reikalingi vežimėliai.

"Motivation“ devizas: "Žmonės 
su negalia gali dirbti“, todėl šios or
ganizacijos dirbtuvėse įvairiose ša
lyse dirba žmonės, kurie patys nau
dojasi invalidų vežimėliais.

Erika Umbrasaitė

Sportas
LKL čempionatas tęsiasi
Lietuvos krepšinio lygos antra

jame čempionate jau įvyko trisde
šimt rungtynių. Iš trijų praėjusį sa
vaitgalį sužaistų rungtynių Vilniaus 
"Sakalai“ tik kartą pelnė pergalę 
prieš Šilutės "Šilutę“. Po dvi perga
les tą savaitgalį laimėjo Vilniaus 
“Statyba“, Kauno "Žalgiris“, "Atle
tas“ ir lygos naujokai Šiaulių "Šiau
liai“. Neatsitiktinai šiauliečiai turny
ro lentelėje yra treti. Iš devintosios į 
ketvirtąją vietą pakilo "Statyba“. 
Pirmauja Kauno "Žalgiris“ ir "Atle
tas“. Abi rungtynes šiame ture pra
laimėjo "Šilutė“. Beje, šioje koman
doje neseniai pradėjęs žaisti ameri
kietis M. Šraiberis nesužavėjo ko
mandos trenerių ir jo paslaugų teko 
atsisakyti. Jis išvyko į JAV. Vietoj 
M. Šraiberio žaidžia kitas krepšinin
kas iš JAV - K. Teiloras. Per abu su
sitikimus jis pelnė 21 ir 22 taškus. 
Be to, "Šilutės“ treneriams į pagalbą 
atvyko treneris amerikietis Bilas Še- 
ridanas. Jis, ko gero, labiausiai rū
pinsis dviem amerikiečiais R. To- 
masu ir K. Teiloru, bet pagelbės ir 
Šilutės komandai. Juolab amerikietis 
turi rimtų ketinimų mokytis lietuvių 
kalbos. Pasiektas naujas LKL čem
pionato rezultatyvumo rekordas. 
Kauno "Žalgirio“ komandos kapi
tonas Gintaras Einikis per rungtynes 
su Plungės "Olimpu“ pelnė 50 taš
kų. Jis pagerino praėjusio čempiona
to Klaipėdos "Neptūno“ puolėjo 
Gintauto Bendžiaus pasiektą rezul
tatą - 45 taškus.

Naujasis LKF prezidentas - 
buvęs Seimo kanceliarijos 

vadovas
Algimantas Pavilonis išrinktas 

naujuoju Lietuvos krepšinio federa
cijos prezidentu. Jis pakeitė ilgametį 
federacijos vadovą krepšinio vetera
ną kaunietį profesorių Stanislovą 
Stonkų. A. Povilioniui 41-eri metai. 
1972-1983 m. žaidė Vilniaus "Staty
boje“, su kuria 1979 m. laimėjo bu
vusios SSRS čempionato bronzos 
medalį. 1976 m. baigė Vilniaus uni
versiteto fizikos fakultetą, nuo tada 
iki 1992 m. dirbo radijo fizikos ka
tedros dėstytoju asistentu, prieš pen
kerius metus tapo fizikos matema
tikos mokslų daktaru. Nuo 1992 m. 
iki šių metų spalio vidurio buvo Sei
mo kanceliarijos vadovu. Iki šiol jis 
Lietuvos krepšinio ”A“ lygoje atsto
vauja sostinės "Savy“ komandai.

R. Polikevičiūtė - antroji 
pasaulio dviratininkė

Lietuvos dviračių sporto fede
racija iš Tarptautinės dviratininkų 
sąjungos (UCI) gavo geriausių pa
saulio dviratininkų ir profesionalų 
naujausius reitingus, sudarytus po 
rugpjūčio mėnesio Italijoje vykusio 
planetos čempionato. 450 moterų 
sąraše pirmauja norvegė M. Valvik- 

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

kose nuo 1994 m. spalio 21 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.4810
100 Armėnijos dramų 1.0996
Australijos doleriai 2.9446
Austrijos šilingai 0.3783
100 Azerbaidžano manatų 0.2286
1000 Baltarusijos rublių 0.7286
Belgijos frankai 0.1293
Čekijos kronos 0.1461
Danijos kronos 0.6799
ECU 5.0726
Estijos kronos 0.3330
100 Ispanijos pesetų 3.1999
100 Italijos lirų 0.2612
100 Japonijos jenų 4.1049
Kanados doleriai 2.9532
Kirgizijos somai 0.3721

100 Kazachijos tengių 8.1967
Latvijos latai 7.4488
1000 Lenkijos zlotų 0.1737
Moldovos lėjos 0.9432
Norvegijos kronos 0.6113
Olandijos guldenai 2.3754
Prancūzijos frankai 0.7763
100 Rusijos rublių 0.1327
SDR 5.9500
Singapūro doleriai 2.7150
Suomijos markės 0.8653
Švedijos kronos 0.5558
Šveicarijos frankai 3.2064
10000 Ukrainos karbovancų 0.4719 
100 Vengrijos forintai 3.7739
Vokietijos markės 2.6634

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

Valen, antroji - Lietuvos rinktinės 
narė, pasaulio čempionato 50,190 
km komandinių varžybų sidabro 
medalininkė ir "Tour de France“ 
daugiadienių varžybų antrojo prizo 
savininkė Rasa Polikevičiūtė. Tre
čioje vietoje šveicarė L. Zberg.

Lietuvos bridžo mėgėjai - 
pasaulio pirmenybėse

JAV Niū Meksiko (New Mexico) 
valstijos Albukerko (Alburqueque) 
mieste įvyko IX pasaulio bridžo 
čempionatas, kuriame pirmą kartą 
keturi šio intelektualaus kortų žaidi
mo atstovai iš Lietuvos - R. Vaidotas, 
V. Nasyrovas, A. Saulis ir V. Vaini- 
konis. "Lietuvos ryte“ rašoma, kad 
pagrindiniame "Rosenblum Cup 
Open Teams” turnyre 168 komandos 
buvo suskirstytos į 14 grupių. Lietu
viai savo grupėje dalijosi 9-10 vieto
mis. Geriausiai pasirodė amerikie
čiai, finale įveikę Europos čempio
nus lenkus. Porų pagrindiniame 
turnyre iš Lietuvos startavo tik A. 
Saulis ir V. Vainikonis. 396 porų var
žybose jie neįveikė pirmojo etapo, o 
planetos čempionais tapo lenkai.

Dar viena nelaimė Baltijos 
jūroje - žuvo keliautojas 

G. Paulionls
”EL“ Nr. 42 buvo rašyta apie 

spalio 3 d. prie Nidos krantų rastą 
keliautojo G. Paulionio irklinę val
telę "Alfredas Jausenas“, kuria šis 
žmogus prieš tris mėnesius per
plaukė Baltijos jūrą. Šio narsaus 
žmogaus likimas tuomet nebuvo 
žinomas.

Spalio 15 d. 10 vai. ryto Nidos 
paplūdimyje rastas keliautojo Gin
taro Paulionio kūnas. Spėjama, kad 
jūroje kūnas išbuvo apie porą sa
vaičių.

Specialistai spėlioja, dėl ko įvyko 
tragedija. Viena versija, kad plauku
sį G. Paulionio laivelį užklupo ru
dens audros ir laivas apsivertė netoli 
namų, antrą kartą įveikus Baltiją. O 
gal valtelę nakties metu sulamdė 
Rusijos kariniai laivai - tuo laiku 
Lietuvos teritorinių vandenų pašo
nėje vyko pratybos.

G. Paulionio artimieji mano, kad 
keliautojui galėjo pristigti fizinių 
jėgų. Audringoje jūroje praleidus 
savaitę, ir sveiką žmogų gali kan
kinti radikulitas, galėjo ištikti ir šir
dies smūgis, rašoma "Lietuvos ry
te“. Liko G. Paulionio žmona su 
mažamečiu sūnumi Luku. Kitas sū
nus baigia vidurinę mokyklą, dukra 
turi šeimą.

Šis penkiasdešimtmetis inžinie
rius pirmasis ir kol kas vienintelis 
žmogus, perplaukęs Baltijos jūrą 
irkline valtele be burių ir variklio. 
Istorinė jūreivystės relikvija - jo 
valtis - saugoma "Budžio“ jacht
klube. Jachtos "Lietuva“ buriuotojai 
pradėjo rinkti aukas G. Paulionio at
minimui įamžinti Danės krantinėje 
Klaipėdoje.
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LONDONE
LONDONO PUBLIKOS 

AUDRINGOS OVACIJOS 
LIETUVOS MUZIKANTAMS

Spalio 18 dieną naujai atstatytame 
Barbican rajone Barbican centro sa
lėje įvyko Lietuvos nacionalinio sim
foninio orkestro koncertas. Neseniai 
pastatyta salė didelė ir erdvi. Inteijero 
konvencinis modemus stilius, scena, 
auditorija, akustika ir apšvietimas 
pritaikyta koncertams.

Nors tos dienos didžiausiuose 
Londono dienraščių teatrų skelbimų 
puslapiuose ir nebuvo pranešta apie 
tą koncertą, bet Londono muzikos 
mėgėjai, atrodo, turi savo paslaptingą 
komunikacijos būdą, - susižinoti, kas 
kur vyksta. Ir, be to, savaitės pradžia 
nėra populiari išeigoms. Bet muzikos 
mylėtojams aukščiau paminėtos prob
lemos mažai turėjo įtakos - prisirinko 
pilnutėlė salė, tik vienur kitur galėjai 
matyti tuščią vietą.

Programos repertuare buvo Sibe-

LIETUVIU 
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 - spalio 23 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Birminghąme - spalio 23 d., 15 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Manchesteryje - spalio 30 d., 

12.30 vai.
Nottinghame - spalio 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Northamptone - spalio 30 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.
Bradforde - lapkričio 6 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - lapkričio 6 d., 

11.15 vai., Židinyje. Po jų lankome 
lietuviškas kapines Wilford Hill.

Eccles - lapkričio 13 d., 12.15 vai.

iru vis

liaus, ŠostakoviČiaus, Čaikovskio kū
riniai. Dirigavo tarptautiniu mastu ži
nomas ilgametis Lietuvos nacionali
nės filharmonijos dirigentas Juozas 
Domarkas. Pianistas - pasaulio garso 
rusų pianistas Dmitrijus Aleksejev.

Prasidėjus koncertui nereikėjo il
gai laukti, kaip staiga susijungi su 
muzikos virpančiomis bangomis ir 
pasijunti lyg pats būtum orkestro da
lyvis. Dirigento J. Domarko talentin
ga, laisvai valdoma judesių išraiška ir 
ryškūs mosto ženklai sudaro įspūdį, 
lyg tai būtų nebylys muzikos instru
mentas, kurį matai, bet negirdi. Bet 
šis dirigento komunikacinis ryšys su 
orkestru sudaro galimybes kiekvie
nam muzikantui geriau atlikti savo 
funkcijas.

Daug gerų žodžių galima būtų pa
sakyti ir vertinant pianisto Dmitrijaus 
Aleksejev talentą. Jam meistriškai 
skambinant pianinu ryškiai pastebi
mas gilus dvasinis susikaupimas.

Jau pirmoje koncerto dalyje pasi
girdę publikos aplodismentai nebuvo 
vien tik angliško mandagumo išraiš
ka. Antros dalies metu publikos entu
ziazmas buvo dar didesnis. O finale 
plojimai ir ovacijos nenustojo, pri
vertė tris kartus pakartoti atliktą kū
rinį. Ši Lietuvos nacionalinės filhar
monijos kolektyvo sėkmė Londone 
aiškiai parodė, kad Lietuvos kultūra 
yra gyva ir gaji. Tai yra mūsų pasidi
džiavimas, nes Vakaruose tautos ver
tinamos pagal jų kultūrinį lygį.

Klemensas Tamošiūnas
Eltos korespondentas Londone

LIETUVIŠKŲ KAPINIŲ 
LANKYMAS

Šiais metais Londono lietuvių 
parapijos žmonės tradiciškai aplan
kys Švento Patriko kapinėse esantį

“EUROPOS LIETUVIO”
KALENDORIUS

1995 m. sieninis, kasdien nuplėšiamais lapeliais 
kalendorius yra graži dovana visiems.

364 psl. prirašyti apie mokslą, literatūrą, lituanistiką 
ir šiaip įdomumus, suteiks malonaus pasiskaitymo. 
Dienos sužymėtos ryškiais skaičiais.

Sieninio kalendoriaus kaina su persiuntimu £7.50, 
’’Europos lietuvio“ skaitytojams - £5.

1995 m. ”EL“ kalendorių užsisakyti galima: 
”EL“ Administracija, 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT, England.

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

SPECIALISTĖS IŠ VILNIAUS STAŽUOTĖ 
LONDONE

Rugsėjo mėnesį Londono vaikų 
sveikatos institute prie Great Or
mond Street vaikų ligoninės 3 sa
vaites lankėsi Vilniaus universiteti
nės vaikų ligoninės laboratorinio 
mokslinių tyrimų skyriaus mokslinė 
bendradarbė Aušra Ungurytė. Lon
dono vaikų sveikatos instituto labo
ratorijoje ji mokėsi antineutrofilinių 
citoplazminių antikūnių (ANGA) 
nustatymo metodų, kas labai svarbu 
diagnozuojant ir gydant Vegnerio 
granulomatozę, vaksulitus ir kai ku
rias kitas inkstų bei autoimunines li
gas. ANCA tyrimai vis plačiau tai
komi visame pasaulyje ir labai rei
kalingi Pediatrijos centre Vilniuje 
gydomų vaikų diagnostikai.

lietuvišką skyrių lapkričio 6 dieną, 
sekmadienį, 14 valandą. Visiems 
rinktis prie kapinių koplyčios bend
rai eisenai per visas kapines.

At A EMANUELIS 
VOICEKAS

Šių metų rugsėjo 5 dieną savo 
namuose staiga mirė E. Voicekas. 
Velionis gimė Naujamiestyje, Pa
nevėžio rajone.

Emanuelis Voicekas buvo vie
nas iš paskutinio šaukimo į Nepri
klausomos Lietuvos kariuomenės 
vyrų, kuriems nuo pat Antrojo pa
saulinio karo pradžios iki pabai
gos teko pereiti daug Europos 
valstybių.

Apleidęs Rytų ir Vidurio Euro
pą velionis pateko į Italiją. Trum
pą laiką buvo amerikiečių karo 
belaisvių stovykloje.

Antrąjį pasaulinį karą E. Voi
cekas baigė laimėtojų pusėje, ko
vodamas plačiai žinomoje aštun
toje britų armijoje, viename iš 
garbingiausių britų kariuomenės 
dalinių ’’Commandos“.

E. Voicekas atvyko į Didžiąją 
Britaniją 1947 m. iš Italijos. Il
giausiai gyveno Londone, įsigijo 
nuosavus namus Brixtono rajone, 
13 Beverstone Rd., London, SW2 
5AL.

Palaidotas rugsėjo 15 dieną 
Manor Park kapinėse, Forest Hill.

Laidotuvių apeigas atliko Lon
dono lietuvių parapijos klebonas 
J. Sakevičius.

Zigmas Juras

BRADFORDE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS BRADFORDE

Lapkričio 19 d., šeštadienį, 5 vai. 
p. p. Vyties klubo salėje rengiamas 
Lietuvos kariuomenės šventės minė
jimas.

Programoje: p. St. Kasparo (iš 
Londono) paskaita.

Bus ir meninė programėlė.
Po minėjimo - arbatėlė visiems 

dalyviams.
Prašome visus vietinius ir apy

linkės lietuvius dalyvauti.
Lietuvių klubo ’’Vytis“ ir 

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

Be minėtų tyrimų dr. A. Ungu- 
rytei buvo sudarytos galimybės susi
pažinti ir su kai kuriais kitais labora
toriniais tyrimais, reikalingais įvai
rių inkstų ligų diagnostikai. Taip pat 
buvo laiko susipažinti su žymiomis 
istorinėmis Didžiosios Britanijos 
vietomis.

Grįžusi į Vilnių dr. A. Ungurytė 
apsilankė ”EL“ redakcijoje ir prašė 
pareikšti nuoširdžią ir gilią padėką 
Britų-lietuvių pagalbos fondui vai
kams Lietuvoje, finansavusiam šią 
kelionę. Ji ypač dėkinga p. Hildai ir 
Vaciui Piščikams, globojusiems 
visos viešnagės metu.

ELI

MANČESTERYJE
DBLS TARYBOS 

METINIS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Tarybos metinis su
sirinkimas įvyks 1994 m. spa
lio 29 d., 13 vai., Mančesterio 
lietuvių socialiniame klube 
(121 Middlton Road, Crunp- 
sall, Manchester, M8). Po su
važiavimo dalyviams 18 vai. 
bus suruošta vakaronė.

Pagrindinė suvažiavimo te
ma ’’Sąjunga: lietuviškos or
ganizacijos ir Lietuva - atei
ties perspektyvos“.

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481 
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

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

PARDUODAMI 
BUTAI

Vilniaus rriiesto 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 
kambarių butas su visais patogu
mais, saugus. (Ref. 42). Kaina 
$35000 arba £24000.

NUOMA
Trisdešimčiai metų nuomoja

ma pusė namo Aukštadvaryje 
(50 km nuo Vilniaus, 45 m2, yra 
14 a žemės). Kaina 10000 Lt 
metams.

❖
Kreiptis:

"Europos lietuvio“ 
redakcija, 

A. Strazdelio 1, 
2001 Vilnius.
Tel. 61 18 79.

Santuoka ir šeima 
šiandien

Tokia tema Romoje įvyko tarp
tautinis kolokviumas. Jį surengė dvi 
Romos Kurijos dikasterijos: Po
piežinė šeimos taryba ir Popiežinė 
religijų dialogo taryba. Dalyvavo 
sutuoktiniai - vyrai ir moterys, atsto
vaujantys krikščionių, musulmonų, 
žydų, budistų, induistų, sikhų reli- 
finėms bendrijoms bei Afrikos ir 

iaurės Amerikos pagoniškų religijų 
išpažinėjai.

Kolokviumo dalyviai pasirašė 
baigiamąją deklaraciją. Joje išvar
dytos pagrindinės pasaulio šeimos 
varginančios negerovės, su kuriomis 
turėtų kovoti šeimas globojančios 
valstybinės ir socialinės institucijos. 
Deklaracijoje pirmiausia smerkiama 
nesantaika ir smurtas pačiuose šei
mų židiniuose.

Baigta restauruoti 
koplyčia

Baigta restauruoti Romos Santa 
Maria Maggiore bazilikos koplyčia, 
kurioje saugomas stebuklingas Ma
rijos - Salus Popili Romani - Romos 
miesto globėjos paveikslas. Šis pa
veikslas, greta daugelio Dievo Moti
nos užtarimui priskiriamų stebuklų, 
ypatingas dar ir tuo, jog Tridento 
susirinkimas paliepė visus Dievo 
Motinos atvaizdus tapyti pagal Salus 
Popoli Romani paveikslą. Šitokiu 
potvarkiu Tridento susirinkimo Baž
nyčia reagavo prieš renesanso tapy
boje įsigalėjusias manieristines, 
perdėtai laisvas ir kartais neapgar- 
bias Dievo Motinos vaizdavimo for
mas. Koplyčios, kur saugomas pa
veikslas, remonto ir restauracijos 
darbas truko 8 mėnesius.

Dvi asamblėjos Prahoje
Čekijos sostinėje Prahoje įvyko 

dviejų stambiausių katalikiškų masi
nės komunikacijos organizacijų - 
Tarptautinės katalikiškosios kino or
ganizacijos ir Tarptautinės katalikiš
kosios radijo ir televizijos asociaci
jos - generalinės asamblėjos. Jų me
tu buvo išrinkti naujieji abiejų orga
nizacijų vadovai. Asamblėjose daly
vavo ir Popiežinės socialinės komu
nikacijos tarybos pirmininkas arki
vyskupas John Foley, kuris savo pa
sisakymuose dalį kaltės už palyginti 
vangiai vykstančią katalikiškos so
cialinės komunikacijos pažangą pri
skyrė Bažnyčios ganytojų pernelyg 
dideliam nepasitikėjimui naujomis 
komunikacijos priemonėmis.

Susirūpinimas dėl 
patentavimo taisyklių
Filipinų bažnyčios atstovai ir kai 

kurie mokslininkai bei medikai pra
dėjo reikšti savo susirūpinimą ne
seniai krašte įsigaliojusiomis naujo
mis išradimų patentavimo taisyklė
mis.

Pagal naują įstatymą galima pa
tentuoti ir naujas gyvybės formas. 
Įstatymo leidėjai galvoje turėjo pir
miausiai kryžminimu ir genetinė
mis operacijomis išvestų naujų 
augalų ir gyvūnų veislių patentavi- 
mą, tačiau pagal įstatymo raidę ne
atmetama galimybė patentuoti nau
jas žmogaus gyvybės formas. To
kius ketinimus tuoj pat po naujo įs
tatymo įsigaliojimo ėmė reikšti kai 
kurios Filipinų farmacijos bendro
vės. Įstatymas, leidžiantis kryžmin
ti žmones ir patentuoti naujas žmo
gaus gyvybės formas, yra nemora
lus ir pavojingas, komentuodamas 
naują įstatymą pasakė Manilos Šv. 
Tomo Akviniečio katalikų universi
teto moralinės teologijos ir bio- 
etikos profesorius kunigas Antonio 
Cabezon. Šitas įstatymas faktiškai 
įteisina žmogaus rasės ir kitų fizi
nių bruožų selekciją, dėl to vardan 
žmoniškumo jis nedelsiant turi būti 
atšauktas.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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