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Dr. K. Bobelis: ’’Man baigus kalbėti 
žmonės plojo atsistoję...“

Spalio 28-30 d. Čikagoje įvyko 
12-asis JAV lietuvių kongresas. Apie 
jį ”EL“ korespondentui papasakojo 
buvęs Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo komiteto ilgametis pirmininkas, 
dabar Lietuvos Seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas d r. Kazys 
Bobelis, dalyvavęs tame renginyje.

Dr. K. Bobelis priminė, kad pirmą 
kartą toks renginys įvyko 1940 me
tais ir nuo to laiko sukviečiamas kas 
penkeri metai. Šiųmetiniame kon
grese dalyvavo visų Amerikos lietu
vių organizacijų - parapijų, klubų, 
chorų atstovai. Pirmaisiais metais de
legatų susirinkdavo iki 1000, kongre
sai būdavo labai dideli ir juose daly
vaudavo aukšti Amerikos pareigūnai, 
ministrai ir net JAV viceprezidentas. 
Keliuose kongresuose programas 
vedė Rūta Kilmonytė-Lee - garsi 
JAV lietuvių artistė, Holivudo 
žvaigždė.

- Šiųmetinis kongresas buvo žy
miai silpnesnis, nes lietuvių išeivijos 
veikla daug kur palaipsniui silpnėja. 
Dalyvavo apie 300 žmonių. Apžvelg
ta Amerikos lietuvių veikla per pas
kutiniuosius penkerius metus. Kong
reso principinis organizatorius - 
Amerikos lietuvių taryba. Aš buvau 
pakviestas į šį kongresą kaip pagrin
dinis kalbėtojas padaryti pranešimą 
apie Lietuvos užsienio politiką ir 
Lietuvos ateitį bei potencialią inte
graciją į Vakarų Europos ekonomi
nes, politines, socialines ir kolek
tyvinio gynimo (NATO) sistemas. 
Kalbą labai pozityviai priėmė - man 
baigus kalbėti žmonės plojo atsistoję, 
- pasakojo dr. K. Bobelis. - Po to vy
ko simpoziumas “Kuo gali Amerikos 
lietuviai prisidėti prie Lietuvos at
statymo“. Jame dalyvavo buvę /Ame
rikos lietuvių tarybos pirmininkai 
Eugenijus Bartkus, Kazys Šidlauskas, 
Juozas Vanaitis bei aš. Padarėme pa
reiškimus, po to atsakinėjome į klau
simus. Diskutuoti klausimai, kuo 
JAV lietuviai gali prisidėti prie Lietu
vos atstatymo ir kaip jie gali tiesiogiai 
įsijungti į Lietuvos demokratinį iš
sivystymą. Čia aš pasiūliau, kad kuo 
daugiau lietuvių turėtų grįžti į Lietuvą 
ir įsitraukti į politinę veiklą, kaip aš 
padariau.

Penki Lietuvos užsienio 
politikos prioritetai

- Kaip Jūs savo kalboje apibū
dinot Lietuvos užsienio politiką, už 
ką sulaukėt gausių aplodismentų?

- Pirmas dalykas: atmečiau bet 
kokias abejones, kad Lietuva bando 
įsijungti į Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą (NVS). Išaiškinau, kad 
Lietuvos užsienio politika remiasi 
penkiais pagrindiniais prioritetais. 
Svarbiausias - Lietuvos ekonominė, 
politinė, socialinė ir gynybinė inte
gracija į Vakarų Europos ir pasaulio

Nuosprendis V. Lingio nužudymo byloje
Lapkričio 10-ąją Vilniuje Aukš

čiausiajame Teisme popiet beveik 
dvi valandas buvo skaitomas nuo
sprendis "Respublikos" dienraščio 
vieno iš leidėjų V. Lingio nužudymo 
byloje.

Teismas paskelbė, kad I. Ach- 
removas, pernai spalio 12-osios rytą 
nušovęs V. Lingį, nuteisiamas kalėti 
iki gyvos galvos, su juo kartu nusi
kaltimo vietoje buvęs V. Slavickis - 
14 metų kalėjimo, juos vežęs B. Bo- 
bičenka - 13 metų ir 3 mėnesių metų 
už grotų. Borisas Dekanidzė, kurį 
Igoris Achremovas ir prokuratūra mi
nėjo kaip to nusikaltimo organizato

struktūras, tarptautines organizacijas 
ir dvišalių ryšių išplėtimas su demo
kratinėmis Vakarų valstybėmis. Ant
ras principas tas, kad valstybės sta
bilumas labiau priklauso ne nuo ka
rinio pajėgumo, bet daugiau nuo 
ekonominio pajėgumo, stiprumo. 
Todėl Lietuva turėtų dėti daugiau 
pastangų, kad didesnis Vakarų kapi
talas pasiektų Lietuvą. Mat turint 
didelių Vakarų investicijų Lietuvoje 
tuo pačiu krašto saugumas būtų di
desnis, kadangi Vakarų valstybės 
norėtų užtikrinti savo investuoto ka
pitalo saugumą ir jo produktyvumą. 
Ta sena galvosena, jog tiktai su 
didele kariuomene galima išlaikyti 
valstybės stabilumą ir saugumą, šiuo 
metu atmetama. Lietuvai reikia ka
riuomenės tiktai simboliškai, kad ji 
apsaugotų nuo įvairių krašto vidaus 
negalavimų ir potencialių vidaus bei 
išorinių priešų, kad užtikrintų Lietu
vos sienų saugumą. Tą gali atlikti 
tam tikri kariuomenės daliniai ir 
ypatingai gerai organizuota policija. 
O mes turėtume daugiau kapitalo 
skirti savo ekonomikai stiprinti ir 
vystyti. Lietuva yra tokioje geopoli
tinėje padėtyje, kurią galima labai 
teigiamai išnaudoti. Lietuva gali 
tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų. Ypač 
išnaudojant Zoknių aerodromą, jis 
gali tapti dideliu centru, iš kurio lėk
tuvai galėtų skristi į svarbesnius Ry
tų kraštus. Dar vienas mūsų užsienio 
politikos prioritetas yra siekimas pa
laikyti draugiškus santykius su kai
myninėmis valstybėmis, tai yra su 
Lenkija, Rusija, Baltarusija, Ukraina. 
Reikia dėti pastangas, kad būtų pri
imti abipusiai naudingi susitarimai. 
Kai du oponentai eina į derybas, 
kiekvienas nori gauti geresnes sąly
gas. Turime būti tam pasiruošę, nebi
joti eiti į derybas, bet tose derybose 
niekuomet neprarasti savo suvere
niteto, savo principų ir valstybės sau
gumo garantijų. Ketvirtas užsienio 
politikos prioritetas - plėsti ir vystyti 
jau užmegztus Baltijos valstybių san
tykius ir sudaryti savotišką šių šalių 
kolektyvinio gynimo sistemą ar kari
nę sąjungą. Penktas - išplėsti ir page
rinti ryšius bei įsijungti į Šiaurės Eu
ropos valstybių tarybą, kuriai pri
klauso Islandija, Danija, Norvegija, 

rių, nubaustas išimtine mirties baus
me sušaudant ir konfiskuojant turtą.

Teismo dieną iš "Respublikos" 
dienraščio redakcijos "EL" gavo pra
nešimą, jog Vokietijos federalinė ap
linkos, gamtos apsaugos ir branduoli
nio saugumo ministerija susirūpinusi 
dėl gandų, kad Georgijus Dekanidzė 
pagrasino susprogdinsiąs Ignalinos 
AE, jei jo sūnus Borisas Dekanidzė 
bus nuteistas mirties bausme. Tai sa
koma oficialiame šios ministerijos 
pranešime, kuris lapkričio 9 d. nu
siųstas Baltijos šalių tarybai, Švedijos 
atominės saugos inspektoratui ir Lie
tuvos valstybinei atominės energeti

Švedija ir Suomija. Pabrėžiau, kad 
privalu žinoti, ko mes siekiame, eida
mi į tarptautines organizacijas. Ar 
mes norime tik dalyvauti jų veikloje 
kaip pasyvūs stebėtojai, ar mes no
rime turėti iš to naudos, kad mūsų 
valstybės atstovai būtų ne tik dele
gatai tose organizacijose, bet jie būtų 
išrinkti į jos administracines struktū
ras? Dabar Europos Taryboje ar 
Jungtinėse Tautose beveik visi tar
nautojai yra įvairių valstybių žmonės, 
o lietuvių, kiek žinau, nėra nė vieno.

JAV lietuviai raginami 
daryti spaudimą 
kongresmenams

Man neseniai teko kalbėtis su Lie
tuvoje besilankiusiais aukštais JAV ir 
NATO pareigūnais. Aš jiems iškėliau 
klausimą: kodėl Lietuvai yra daroma 
tam tikrų sunkumų, lyg negatyviai 
žiūrima į jos įsijungimą į NATO, o 
palankiai vertinamas Vyšegrado 
valstybių įsijungimas? Tai jie man at
sakė, kad jūsų išeiviai Amerikoje la
bai prastai daro spaudimą JAV val
džiai dėl Lietuvos įstojimo į NATO, 
o lenkai ir čekai yra ypač aktyvūs, 
veikia per savo senatorius. Todėl aš 
JAV lietuvių kongrese apeliavau į iš
eivius, kad jie tuoj imtųsi veikti JAV 
senatorius Lietuvą priimti į NATO 
kartu su Vyšegrado valstybėmis. Sei
mas priėmė rezoliuciją, kad tuoj pat 
pradės įgyvendinti labai didelę lobiz- 
mo programą. Priminsiu, kad mes tai 
JAV darėme trisdešimt metų: kiek
vienu klausimu veikdavom per se
natorius, o jie atitinkamai veikdavo 
Amerikos vyriausybes, ir tada būda
vo iškeliami palankūs Lietuvai spren
dimai.

Turi būti atstovaujama 
visiems išeiviams

- Be to, JAV lietuvių kongrese aš 
išsakiau nuomonę dėl p. Sakalo Lie
tuvos Seime spalio 12 d. pristatyto 
projekto, kaip sudaryti komisiją dėl 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių bend
radarbiavimo, - pasakė dr. K. Bobe
lis. - Tą projektą pasirašė p. Regina 
Narušienė, Vytautas Maciūnas ir Al
gimantas Gečys. Tada Seime aš pa
sisakiau prieš tą projektą. Jam aš iš 
principo pritariu, bet pasisakiau prieš 
todėl, kad tame projekte būtų atsto
vaujama tik viena politinė grupelė, 
kuri negali kalbėti visų išeivių var
du. Tam, kad pozityviai būtų atsto
vaujama visiems išeiviams, turi būti 
sudaryti politinė komisija. JAV lie
tuvių kongreso dalyviams referavau 
ir Seimas priėmė rezoliuciją, kad 
remia dr. Bobelio projektą, kurį jis 
išsakė Lietuvos Seime ir kurį JAV 
lietuvių kongresas pavedė mano va
dovaujamam Užsienio reikalų ko
mitetui pristatyti Seimui.

ELI

kos saugos inspekcijai. Lapkričio 10 
d. Vokietijos federalinės ministerijos 
atstovas pareiškė turįs papildomų de
talių dėl galimos diversijos Ignalino
je. Jo teigimu, ji gali būti įvykdyta 
lapkričio 15 d. Lietuvos radijo prane
šimu, AE apsauga sustiprinta, bet tai 
siejama su vieno Alytaus gyventojo 
ultimatumu Švedijos vyriausybei. 
(Apie tai - 2 p si. skyrelyje "Septynios 
dienos ").

Apie tai, kaip įvykiai klostėsi to
liau, apie bylos paskutinį posėdį, kaip 
teismo sprendimas komentuojamas 
spaudoje, "EL"plačiau parašys kita
me numeryje.

”SCi ’’Ragučiu“ per Europą“
Taip pavadintą fotoreklamos 

ciklą pradeda fotografuoti kaunietis 
Eduardas Prostovas, dalyvaujant 
Lietuvos ir Baltijos šalių čempionui 
boksininkui supersunkiasvoriui Gi
tui Juškevičiui.

Fotografuojama bus Vilniuje, 
Hamburge, Bonoje, Paryžiuje ir Lon
done. Didžiosios Britanijos sostinėje 
Gitas Juškevičius žymiam sunkiasvo- 
riui Lennoxui Lewisui perduos “Ra
gučio“ gaivinamųjų gėrimų rinkinį, 
abu boksininkai surengs kelias ben
dras treniruotes.

Gitas Juškevičius nusiuntė Angli

Teroristinis aktas geležinkelyje
Lapkričio 6 d. apie 7 valandą ryto 

susprogdinta Baltamiškio ir Vievio 
tarpstotėje esančio dviejų kelių gele
žinkelio tilto per Bružolės upelį dalis. 
Ši vieta yra maždaug 35 km nuo Vil
niaus, 4 km nuo Vievio ir apie 1,5 
km nuo automagistralės Vilnius- 
Klaipėda. Sprogimas įvyko po 5-10 
minučių vos pravažiavus traukiniui 
Klaipėda-Vilnius. Šalia sprogimo 
vietos esančio namo gyventojai, dir
bantys geležinkelio sistemoje, mo
suodami raudonu chalatu suspėjo su
stabdyti susprogdintu geležinkeliu 
važiavusį keleivinį traukinį Šiauliai- 
Vilnius, kuris tiltą turėjo pervažiuoti 
maždaug 15 minučių po sprogimo. Iš 
Šiaulių į Vilnių važiavęs traukinys 
sustojo už puskilometrio nuo nelai
mės vietos. Beje, jis vėlavo penkias 
minutes, jei būtų važiavęs laiku, 
galbūt būtų įkritęs į prarają, mano 
Eismo tarnybos viršininkas K. Juras. 
Atsitiktinumas išgelbėjo ir 600 žmo
nių, važiavusių Kaliningradas-Mask
va traukiniu. Jis, laimei, vėluodamas 
1-2 minutes, visu greičiu pralėkė ant
raisiais sprogimo apgadintais bėgiais. 
Padėką vietos gyventojams, užkirtu- 
siems kelią tragedijai, kalbėdamas 
per radiją pareiškė ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius. Jis nusiuntė 
šiems žmonėms asmeniškas padėkas, 
taip pat skyrė jiems iš savo fondo pi
niginius apdovanojimus. Prezidentas 
juos apdovanojo Žūvančiųjų gelbėji
mo kryžiumi. • 

jos boksininkui telegramą, kurioje 
pareiškė didelę pagarbą jo talentui ir 
palinkėjo gražių pergalių profesio
nalų ringe.

Apie tai lapkričio 9 d. pirmajame 
puslapyje jau pranešė vienas iš pa
grindinių krašto dienraščių ’’Lietu
vos aidas“. Taip pat išspausdinta ta 
pati nuotrauka, kurią matote ”EL“ 
(G. Juškevičius su firminiais ’’Euro
pos lietuvio“ marškinėliais). Mat ke
lionę remia ne tik dienraštis, bet ir 
savaitraštis “Europos lietuvis“.

Kitos sporto žinios - 7 psl.
ELI

Sprogimo būta labai galingo. Jo 
garsą girdėjo net Vievio gyventojai, 
o skeveldros keliose vietose pramu
šė maždaug už 200 metrų buvusio 
gyvenamojo namo stogą, išbyrėjo 
ūkinio pastato langai. Sprogstamasis 
įtaisas buvo padėtas po tiltu. Sprogi
mo banga nubloškė vieną tilto atra
minę plokštę, apgadino tilto atramą, 
sunaikino medinius pabėgius, vieno
je vietoje išlenkė geležinkelio bė
gius, apgadino elektrinių traukinių 
kontaktinį tinklą. Iš viso sugadinta 
apie 80 metrų kelio. Pasak Susisie
kimo ministro J. Biržiškio, tris sa
vaites truksiantys geležinkelio atsta
tymo darbai kainuos 5,6 mln. litų.

Antrasis geležinkelio kelias nu
kentėjo mažiau. Jis suremontuotas ir 
juo važiuoja traukiniai, bet mažes
niu greičiu. Todėl pakeistas trauki
nių eismo tvarkaraštis.

Vyriausybės išplatintame pareiš
kime šis sprogimas vadinamas “ne
girdėta Lietuvos Respublikoje diver
sija“. “Bombą po tiltu pakišo tie, 
kam rūpi Lietuvą rodyti nesaugia 
sau ir kaimynams, kas svajoja ne 
apie įstatymo, o kumščio valdomą 
valstybę, kas nori matyti Lietuvą 
skurdžia ir atsilikusia“, rašoma pa
reiškime.

Sudaryta speciali darbo grupė, 
kurioje yra Vidaus reikalų, Krašto 
apsaugos ministerijų bei Valstybės

Nukelta į 3 psl.
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Keliais sakiniais
O Kaune paminėtas ginkluoto pasi
priešinimo Lietuvoje sovietų okupan
tams 50-metis. Minėjimas pradėtas 
šv. Mišiomis, kurių metu monsinjo
ras A. Svarinskas pašventino žaliai 
auksinę partizanų vėliavą. Tam įvy
kiui skirti renginiai įvyko ir kitose 
Lietuvos vietose.
□ Dainų šventė - po ketvertų metų. 
Antroji Pasaulio lietuvių dainų šventė 
bus surengta 1998 metų liepos mėne
sį Lietuvoje. Toks lapkričio 7 d. Vy
riausybės nutarimas priimtas, siekiant 
’’puoselėti nacionalinės kultūros tra
dicijas, skatinti pasaulio lietuvių et
ninį bendrumą ir populiarinti lietuvių 
kultūrą“.
□ Atsistatydino du ministrai. Lapkri
čio 3-ąją atsistatydinimo pareiškimą 
parašė kultūros ministras D. Trinkū
nas. Jis spaudos atstovams atsisakė 
nurodyti pasitraukimo priežastis. 
Lapkričio 9 d. tokį pat pareiškimą 
premjerui A. Šleževičiui įteikė svei
katos apsaugos ministras J. Brėdikis. 
Beje, tą pačią dieną Vilniuje buvo 
susirinkę Lietuvos medikų organi
zacijų koordinacinės tarybos nariai, 
jie svarstė krašto sveikatos apsaugos 
kritinę padėtį. Pateikti reikalavimai 
Vyriausybei. Jeigu per savaitę nebus 
į juos atsakymo, medikai steigs strei
kų komitetą ir imsis organizuoti 
streikus.
□ Lietuvos Seimo nariai - Suvalkuo
se. Apie 20 Lietuvos Seimo narių, 
vadovaujamų Seimo kultūros ir švie
timo komisijos pirmininko B. Genze
lio, susipažino su Lenkijos lietuvių 
gyvenimu Seinuose ir Punske. Jie ap
žiūrėjo lietuviškas mokyklas, susitiko 
su vietos lietuvių bendruomenės ats
tovais.
O Sausio 13-osios byla - 290 tomų. 
Lapkričio 3 d. Generalinėje proku
ratūroje įvyko kolegijos posėdis, ku
riame buvo aptartos svarbiausios 
baudžiamosios bylos, jų tyrimo eiga. 
Kaip ’’Lietuvos aidui“ pasakė posė
dyje dalyvavęs Seimo narys V. Žie
melis, trejus metus tiriama Sausio 13- 
osios byla sudaro 290 tomų. Numa
toma patraukti 45 asmenis kaltina
maisiais. Iškyla problemų dėl tų, ku
rie slapstosi Rusijoje. Pasak V. Žie
melio, kolegijoje nebuvo jokios kal
bos, kad kas nors bylą žada už
gniaužti ar paleisti suimtuosius.
O Dar viena pataisa Prokuratūros 
įstatyme. Generalinį prokurorą sep- 
tyneriems metams skiria ir atleidžia 
Seimas Lietuvos Prezidento teikimu. 
Tokią pataisą Prokuratūros įstatyme 
padarė Seimas. Jis taip pat nuspren
dė, kad generalinis prokuroras turi 
būti paskirtas iki gruodžio 1 d. Ana
logiška nuostata dėl generalinio pro
kuroro skyrimo buvo užfiksuota va
sarą priimtame Prokuratūros įstaty
me. Tačiau Prezidentas įstatymą grą
žino svarstyti iš naujo, kartu pateikęs 
pataisą, kad generalinį prokurorą 
skiria ir atleidžia Prezidentas. Rudens 
sesijos pradžioje po trijų balsavimų ji 
buvo priimta. Dabartiniame įstatyme 
vėl sugrįžta prie pirminio varianto.
□ K. Uoka įvykdė savo pažadą. 
Lapkričio 4 dieną Seimo narys Kazi
mieras Uoka Giedraičių miestelio 
centre, prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, pasistatė baltą ketur
vietę palapinę ir pradėjo badauti. Pa
sak jo, badavimu jis nori išpirkti savo 
kaltę dėl to, kad negali įvykdyti Sei
mo nario priesaikos - ’’dirbti Lietuvos 
žmonių gerovei“. K. Uoka sako, kad 
’’visas mano pastangas sugriaudavo 
Seimo dauguma ir jos paskirta Vy
riausybė“. K. Uoka ruošiasi badauti 
21 dieną.
O Naujas Belgijos ambasadorius. 
Lapkričio 9 d. Prezidentui A. Bra
zauskui skiriamuosius raštus įteikė 
Belgijos Karalystės nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lietuvai 
Francis Ronsas (Francis Ronse). Šis 
55-erių metų diplomatas reziduos 
Briuselyje.
□ Diplomatų paskyrimai. Preziden
tas A. Brazauskas savo lapkričio 8 d. 
dekretais atšaukė Dalių Čekuolį iš 
Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus Danijos 
Karalystėje, Norvegijos Karalystėje 

ir Islandijoje pareigų ir paskyrė jį 
Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Belgijos Karalystėje. 
Taip pat lapkričio 8 d. dekretais Pre
zidentas suteikė Raimundui Jasinevi- 
čiui Lietuvos Respublikos nepapras
tojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro 
diplomatinį rangą ir paskyrė jį Lietu
vos nepaprastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Danijos Karalystėje.
□ Svečias iš Europos Sąjungos raga
vo lietuviškų dešrų. Lietuvoje dvi 
dienas lankėsi Europos Sąjungos že
mės ūkio komisaras Renė Steichenas. 
Jis su lydinčiais asmenimis buvo Šir
vintų rajono ’Tėviškės“ mėsos per
dirbimo įmonėje, degustavo čia jau 
trečius metus gaminamas dešras. Šiai 
įmonei iš Europos Sąjungos lėšų 
buvo suteikta 380 tūkstančių litų 
parama technologinei įrangai įsigyti. 
Lietuvoje tokias dovanas gavo 15 
ūkių iš viso už 5 mln. litų. R. Steiche
nas aplankė vieną ūkininką Vilniaus 
rajone, susitiko su Prezidentu ir 
premjeru

V.Gulevičiaus (ELTA) nuotr. 
O Lietuvio iš Prancūzijos svetimšalių 
legiono mirtis Vilniuje. Tai Šarūnas 
Užusienis, tarnavęs 2-ajame parašiu
tininkų pulke nuo 1992 m. pabaigos. 
Jis mirė nuo maliarijos lapkričio 7 d., 
pirmąkart parvykęs namo atostogų. 
S. Užusienis anksčiau tarnavo Saraje
ve, paskutiniuoju metu Afrikos vals
tybės - Gabono - sostinėje. Jis palai
dotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse. 
Į laidotuves buvo atvykęs ir pulkinin
kas leitenantas D. Bruno iš Prancū
zijos, rašo ’’Lietuvos rytas“.
□ Lietuvos konservatoriai veikia 
užsienyje. Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) valdybos narė, 
Seimo narė L. Andrikienė spaudos 
konferencijoje pranešė, kad ši partija 
užsienyje turi po du savo skyrius 
JAV, Didžiojoje Britanijoje bei Ka
nadoje ir vieną Australijoje. Dėl šių 
skyrių sąjungos nariai gali stažuotis 
užsienyje, per juos gaunama finansi
nė bei metodinė parama, bandoma 
surasti užsienio ekspertus dirbti Lie
tuvoje. Geriausiai Lietuvos konserva
toriai sutaria, pasak L. Andrikienės, 
su Didžiosios Britanijos kolegomis. 
Šiemet Tėvynės sąjungos delegacija 
dalyvavo britų konservatorių suva
žiavime, į Lietuvą buvo atvykusios 
penkios delegacijos iš tos valstybės.
□ Kyla naujų bažnyčių bokštai. 
Lapkričio 6 d. Varėnoje pašventinta 
naujoji Šventojo Arkangelo Mykolo 
bažnyčia. Pirmąsias šventas Mišias 
joje koncelebravo Apaštalų sosto 
nuncijus, arkivyskupas Ch. M. Garsi- 
ja, Kaišiadorių vyskupas J. Matu
laitis, bažnyčios klebonas P. Čivilis, 
kiti Lietuvos, taip pat iš Vokietijos 
atvykę kunigai. Naujoji Varėnos baž
nyčia pastatyta pagal architektų B. 
Bakaičio ir G. Baravyko projektą 
toje pačioje vietoje, kur stovėjo seno
ji, 1944 metais sudeginta bažnyčia. 
Toks buvo parapijos žmonių noras. 
Tai jau antroji Kaišiadorių vyskupijo
je pastaruoju metu pastatyta ir pa
šventinta bažnyčia, pasakė kurijos 
kancleris prelatas J. Jonynas.
□ Lietuvos kariai atostogauja na
muose. Lietuvos kariuomenės taikos 
palaikymo būrio kariai, dalyvaujan
tys Danijos taikos palaikymo ba
taliono sudėtyje tarptautinėse taikos 
operacijose Kroatijoje, parskrido į 
Lietuvą. Jiems suteiktos 20 dienų 
atostogos.

* ELTA ir ELI

Lapkričio 9 dieną Vilniuje įvyku
sioje spaudos konferencijoje Seimo 
opozicijos vadovas V. Landsbergis 
kalbėjo apie sistemingą politinį Rusi
jos siekimą įteisinti jos ’’karinį buvi
mą“ kaimyninėse valstybėse. Apie 
tai plačiau rašoma Seimo opozicijos 
spaudos atstovės R. Rastauskienės 
pranešime. ’’Lietuva - paskutinis ga
balėlis buvusios SSRS valdose, kur 
šiandien dar negali būti konstatuoja
mas legalizuotas Rusijos karinis bu
vimas, nors jį įteisinti buvo bandoma 
iki paskutinės kariuomenės išvedimo 
dienos, gąsdinant, kad neišves, jei 
Lietuvos Prezidentas nebus atgaben
tas į Maskvą“, - sakė profesorius. Jis 
pabrėžė, jog nuo pat pirmųjų išve

Lietuvos parlamentarai žvalgėsi NATO būstinėje
Vienuolika Lietuvos Seimo narių, 

Seimo ir Krašto apsaugos ministeri
jos pareigūnų su vizitu buvo Briuse
lyje NATO, Aukščiausiojoje Sąjun
gininkų Karinių pajėgų Europoje va
dovybėje Monse, Europos Sąjungos 
(ES) Komisijoje. Lietuvos delegacija, 
kuriai vadovavo Seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Kazys 
Bobelis, lapkričio 8 d. NATO būsti

SEIPTYNIIBS BUENOS
Milijonierius kalėjime

Lietuvos spauda daug dėmesio ski
ria garsaus verslininko A. Stašaičio 
sulaikymui ir įkalinimui Vilniuje.

’’Lietuvos aide“ 11 04 Sniegės 
Balčiūnaitės straipsnyje ”A. Stašai
tis Lukiškėse“ rašoma: ’’Didžiojo 
verslininko ir Temidės pirmas susi
tikimas įvyko vasario pabaigoje. A. 
Stašaičiui Vilniaus I apylinkės teis
me buvo pareikštas kaltinimas, jog 
verslininkas padarė beveik 1 mln. li
tų žalos valstybei, nes nemokėjo 
mokesčių. Teismo posėdis buvo ati
dėtas, kadangi Teismo ekspertizės 
institutui buvo patikėta išsiaiškinti 
tikslią verslininko nesumokėtų į 
biudžetą pinigų sumą. Antrą kartą 
teisme A. Stašaitis jau nepasirodė, 
todėl kardomoji priemonė neišvykti 
buvo pakeista į suėmimą. Paskelbta 
paieška. Ir štai trečiadienį pagaliau 
Vilniaus tardymo izoliatoriaus 
slenkstį A. Stašaitis peržengė.

Lukiškių kalėjimo viršininkas J. 
Andžela LA pasakė, kad A. Stašaitis 
’’sėdi normaliai, kaip priklauso. Ten, 
aišku, ne vienas. Bet su tais, kurie 
anksčiau nėra buvę teisti“. J. Andže
la patikslino, kad A. Stašaičiui ne
reikėjo atiduoti nei kaklaryšio, nei 
batų raištelių, nei diržo. Lukiškėse 
didysis verslininkas bus tol, kol Vil
niaus I apylinkės teismas baigs nag
rinėti bylą. Kol kas, sakė J. Andžela, 
jokių rūpesčių dėl A. Stašaičio nėra.

Ekonominių nusikaltimų tyrimo 
valdybos vyresnysis komisaras V. 
Blinstrubas LA pasakė, kad A. Sta
šaitis buvo suimtas Maskvoje. Vers
lininką sugavo ne Lietuvos polici
ninkai, o tenykščiai pareigūnai. Mū
siškiai A. Stašaičiui antrankius 
uždėjo tik lėktuve ir rūpinosi, kad 
verslininkas saugiai pasiektų tėvynę. 
Sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos 
VRM kategoriškai draudžia svetim
taučiams savavališkai veikti kitoje 
teritorijoje. V. Blinstrubas pabrėžė, 
kad A. Stašaitį sugavo ne gatvėje, 
ne restorane. Kur, tiksliai nepasakė: 
’’Užteks, kad patalpoje“. A. Stašai
čiui parvežti specialus lėktuvo rei
sas, aišku, nebuvo suorganizuotas. Jį 
į Vilnių atskraidinęs lėktuvas dėl 
lietaus truputį vėlavo ir sostinėje nu
tūpė antradienį apie 22 valandą.

Būdas sudurti 
galą su galu

"Lietuvos ryte“ 11 05 Felikso Gruns- 
kio straipsnyje "Biržuose valkatau
jančių šunų ir kačių nebegaudo“ 
informuojama:

Biržų rajone buvo paskelbtas

Rusija siekia viešpatauti
dimo derybų su prezidentu B. Jelcinu 
1992 metų pradžioje buvo pasiekta, 
kad Rusijos kariuomenė būtų vadina
ma tik išvedama kariuomene; ji ne
įgijo jokio kito statuso, taigi iš Lietu
vos pasitraukė iš esmės kaip okupaci
nė kariuomenė, nors Rusija ir labai 
norėjo to išvengti. V. Landsbergis 
nurodė, jog dabar Rusijos kariuome
nė, pasinaudodama karinio tranzito 
sutartimi, labai norėtų sugrįžti. ’’Yra 
trys šios koncepcijos atraminiai 
taškai: karinis buvimas, legalizuotas 
karinis buvimas (pačiai kaimyninei 
valstybei su tuo sutinkant) ir ilgalai
kis buvimas“, - pabrėžė jis. Svarbiau
siu Rusijos siekiu Lietuvos atžvilgiu 
V. Landsbergis vadino ne patį karinį 

nėje susitiko su aukštais NATO pa
reigūnais. Akcentuota Lietuvos sau
gumo koncepcijos ir gynybos doktri
nos kūrimo bei praktinio realizavimo 
svarba Lietuvai, siekiančiai sukurti 
saugumo sistemą, kuri būtų suderinta 
su NATO standartais. K. Bobelis pa
lankiai įvertino įvykusias atviras dis
kusijas, kuriose abi pusės pasikeitė 
nuomonėmis apie politinę ir saugu

valkataujančių šunų ir kačių gaudy
mo vajus. Už Biržų komunalinin
kams pristatytą beglobį šunį buvo 
mokama 10 litų, už katę - 7 litus (ly
giai tiek kainuoja ir puslitris pigios 
degtinės - aut.).

Per spalio mėnesį savanoriai už
darbiautojai komunalininkams atnešė 
162 šunis ir 28 kates. Kai kurie gau
dytojai sugebėjo sugauti per dieną 
net po 3 šunis. Manoma, kad kai ku
rie šeimininkai pardavė ir savus ke
turkojus.

Už sugautus šunis ir kates komu
nalininkai gavo pinigų iš savivaldy
bės biudžeto ir išmokėjo net 1760 li
tų. Biržų gatvėse ir kiemuose palaidų 
šunų sumažėjo, tad nuo lapkričio mė
nesio šunų ir kačių Biržų komunali
ninkai nebesupirkinės (eilės laukia 
kiti miestai... - aut.)

Vaikų darželiai atsigauna
Apie vaikų darželių padėtį dabartinėje 
Lietuvoje rašoma "Pirmadienio“ Nr. 
44 Dianos Mundrienės straipsnyje "J 
darželį tapu tapu...“

Kai iširo kolūkiai 1989 m., Lietu
voje buvo 1808 darželiai, iš jų 805 
mieste ir 1003 kaime. 1993 m. - 912, 
iš kurių 604 mieste, 308 kaime. Vai
kų šiuose darželiuose minėtais metais 
sumažėjo nuo 180232 iki 81617.

Pasak Lietuvos švietimo ir moks
lo ministerijos Ikimokyklinio ir pra
dinio ugdymo skyriaus viršininkės 
Almos Piliuvienės, dabar padėtis 
gerėja.

Darželiuose vėl daugėja vaikų. 
Matyt, ekonominė padėtis keičiasi: 
tėvai vėl susiranda darbo, gauna di
desnes algas ir sugeba sumokėti 30 
Lt per mėnesį (60 proc. vaiko maiti
nimo kainos). Daugėja vaikų ir sa
vaitiniuose darželiuose bei lopše
liuose. Tai rodo, kad vis daugiau 
jaunų žmonių užsiima komercija ir 
neturi kur palikti vaikų. Patys darže
liai priversti taikytis prie tėvų porei
kių. Dabar darželiuose vaikai gali 
būti skirtingose grupėse: vieni 12 
vai., o kiti 3-4 vai. Vis daugiau dar
želių su specifine auklėjimo progra
ma. Valdorfo, M. Montesori sis
temų, Etnokultūros, Sveikuolių dar
želiai vaikų trūkumu nesiskundžia. 
Pastarųjų darželyje sveikuoliai drą
siai maudosi ir žiemą lauke. A. Pi- 
luvienė teigia, kad darželiuose su 
individualia auklėjimo programa 
vaikams geriau: pedagogai dirba 
daug sąžiningiau ir entuziastingiau. 
Į šiuos darželius vaikus atveda ne tik 
aplinkinių rajonų, bet ir viso Vil
niaus tėveliai.

A. Piliuvienė mano, kad neverta 

tranzitą, bet karinio tranzito sutartį. 
Jo nuomone, spaudimas Lietuva dėl 
šios sutarties pasirašymo gali suma
žėti po Naujųjų metų (jei sutartis ne
bus išreikalauta anksčiau), kadangi 
jau bus atidaryta jūrų perkėla Sankt 
Peterburgas-Piliava. Opozicijos va
dovas atkreipė dėmesį į dar vieną 
Rusijos politikos aspektą: ji nori turė
ti vieną bendrą ir jos saugomą sieną, 
už kurios liktų buvusios SSRS res
publikos. Pasak jo, dedamos pastan
gos, kad kuo ilgiau nebūtų įrengta 
kontroliuojama siena su Lietuva, o 
prie to prisideda ir Rusijos politikos 
reiškėjai Lietuvoje, peikiantys vizų 
režimą tarp abiejų valstybių, kurio 
gal bus ir atsisakyta.

mo situaciją Europoje ir Baltijos re
gione. Lietuvos delegacijos vadovas 
išreiškė įsitikinimą, kad šis vizitas 
prisideda prie Lietuvos siekio tapti 
NATO nare propagavimo NATO vi
duje bei siekiant gauti NATO šalių 
pritarimą dėl Lietuvos narystės Šiau
rės Atlanto Sutarties Organizacijoje, 
praneša URM informacijos ir spau
dos skyrius.

visiškai pamiršti darželių, nes juose 
vaikai ruošiasi mokyklai. Geriausia 
vaiką namuose auklėti iki 4-5 me
tų, o vėliau jis bent 3-4 turėtų žaisti 
ir mokytis kartu su kitais vaikais.

Bus gerai, jeigu dabartiniams 
darželinukams darželis neprimins 
besišypsančių vaikų koncentracijos 
stovyklos.

Lietuvos piliečio 
ultimatumas Švedijos 

vyriausybei
Apie tai 11 09 "Lietuvos ryte“ rašo 
Ainis Gurevičius

Pasak autoriaus, Švedijos saugu
mo policija lapkričio 7 d. Švedijos 
premjero I. Carlssono kanceliarijoje 
sulaikė Lietuvos pilietį, grasinusį 
susprogdinti Ignalinos atominę elek
trinę. Šis Alytaus gyventojas, kurio 
pavardės ’’Lietuvos rytas“ lapkričio 
9 dieną dar nepaskelbė, pirmąsyk į 
Švedijos premjero kanceliariją Ro- 
zenbade, Stokholme, atėjo lapkričio 
4 d.

Vestibiulyje jį sustabdė apsauga, 
lietuvis pareiškė, kad atnešė laišką 1. 
Carlssonui. Apsauga pasisiūlė per
duoti laišką, tačiau alytiškis pareika
lavo pakviesti ką nors iš kanceliari
jos darbuotojų.

Atėjusiam tarnautojui jis atidavė 
laišką, paprašius parodė savo pasą. 
Tarnautojas Užsirašė lietuvio vardą, 
pavardę, gimimo metus. Išeidamas 
šis pasakė, jog ateis pirmadienį, kad 
aptartų laiško turinį.

Švedijos ministrui pirmininkui 
adresuotame laiške rašoma, kad jei 
minėtajam lietuviui švedų vyriausy
bė nesumokės 8 milijonų kronų 
(apie milijoną JAV dolerių), bus su
sprogdinta Ignalinos atominė elekt
rinė. Laiško autorius reikalavo vieno 
milijono grynais, likusieji septyni 
turėjo būti pervesti į vieną Švedijos 
banką. Sąskaitos numerį buvo žada
ma nurodyti vėliau. Apie tai iškart 
buvo pranešta saugumo policijai, jai 
perduotas laiškas. Kai lietuvis vėl 
atėjo į premjero kanceliariją, buvo 
sulaikytas.

Telefonu ’’Lietuvos rytas“ kalbė
josi su Lietuvos nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi Švedijos 
Karalystėje R. Kalonaičiu. Pokalbio 
pradžioje ambasadorius paprašė 
sukonkretinti klausimą, nes ’’lietu
vių čia tiek prisikiaulina, kad neži
nau, apie kurį kalbame“.

R. Kalonaitis vakar (lapkričio 8 
d.) dar nežinojo, ar minėtasis Lietu
vos pilietis psichiškai sveikas, bet 
pritarė, kad toks įtarimas pagrįstai 
gali kilti. Jei tokie įtarimai kils ir 
švedams, jie tai skrupulingai patik
rins.

V. Dimas
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Kryžiuočių ordino dvasia butų 
pražūtis Lietuvai

Ką prisiminė buvę disidentai svečiuose pas Tėvą Stanislovą

Teroristinis aktas geležinkelyje

Spalio 21 dieną Dotnuvoje, kapu
cinų vienuolyne, Tėvo Stanislovo ce
lėje susibūrė per dvidešimt žmonių iš 
Vilniaus, Kauno, Marijampolės. 
Beveik visi praleidę ilgus metus so
vietiniuose kalėjimuose ir lageriuose. 
Gausiausi tarp jų buvo disidentai 
(dauguma iš komunistinio laikotarpio 
žinomų kalinių: Viktoras Petkus, 
Liudas Dambrauskas, Albertas Ži
linskas, Stasys Stungurys, Vytautas 
Girdzijauskas...). Buvo grupelė No
rilsk© sukilimo dalyvių (Norilsko 
Vyčių) su Antanu Mozeriu prieša
kyje, netgi du garsiojo Kalniškių mū
šio dalyviai. Atvyko taip pat ir pas
kutinis Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis. Visi jie susirinko pasvei
kinti (kad ir vėluodami) Tėvą Sta
nislovą 75-erių metų sukakties proga.

Po sveikinimų netrūko ir dienos 
aktualijų, ir prisiminimų. Prisimini
muose, aišku, daug vietos skirta Pa
beržei, kur ilgai gyveno Tėvas Sta
nislovas. O pradžią jiems davė dak
taro Bobelio pasakojimas apie pokal
bius Maskvoje su Sergejum Kovalio
vu, praeityje įžymiu disidentu, o da
bar Rusijos Dūmos Žmogaus teisių 
komisijos pirmininku (Seimo Užsie
nio reikalų komiteto narių vizito Mas
kvoje metu). Susitikime jis paminėjo 
savo gerą bičiulį Viktorą Petkų ir pa
prašė daktarą perduoti jam linkėjimų. 
Kad viską suprastume, čia jau reikia 
grįžti į beveik dvidešimties metų se
numo įvykius. Tie, kas tais laikais 
gaudavo ”LKB kroniką“, prisimena 
kiekvieno numerio pirmajame pus
lapyje: ’’Lietuvi, atmink, kad Petras 
Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Viktoras 
Petkus, Sergejus Kovaliovas... ir kiti 
neša nelaisvės grandines, kad tu 
galėtum laisvai gyventi ir tikėti“. Pa
vardes ir jų eilę šiame sąraše lėtai po 
metų keitė išėjimai į laisvę ir nauji 
suėmimai, tačiau Sergejus joje išliko 
ilgai.

Jo kelias į tą sąrašą prasidėjo 
1975 metų gruodžio 9 dieną LTSR 
Aukščiausiame Teisme, kuriame jis 
iki gruodžio 12-tos buvo teisiamas už 
paramą ”LKB kronikai“. Tomis die
nomis Vilnius su Lietuva buvo atsi
dūrę pasaulio dėmesio centre, nes į 
Vilnių stebėti teismo atvyko akade
mikas Andrejus Sacharovas su nema
žu būriu rusų disidentų, tarp kurių 
buvo dar du akademkai: Jurijus Orlo
vas ir Valerijus Turčinas (skis). Dau
guma jų apsistojo būtent pas Viktorą 
Petkų, pas jį vakarieniaudami klausė
si A. Sacharovui paskirtos Nobelio 
premijos įteikimo iškilmių transliaci
jos iš Norvegijos (premiją atsiėmė 
žmona E. Boner). Vieniems pietums 
Petkus Sacharovą nusivedė ir pas da
bartinį Arkikatedros kleboną mon
sinjorą Kazimierą Vasiliauską. Arki
katedrą paminėjau ne atsitiktinai, bet 
apie tai vėliau.

Sugrįžkime prie diskusijos Dotnu
voje apie Paberžės vaidmenį tų metų 
įvykiuose. Jo supratimui turime prisi
minti kai kuriuos specifinius tuome
tinės mūsų situacijos aspektus. Mask
voje ir Leningrade gimęs disidentinis 
judėjimas visoje savo veikloje rėmėsi 
viešumu, viešumu ir dar kartą viešu
mu. Kažką ten parašo, pasirašo, ir iš 
karto Vakarų kraštų koresponden
tams ar ambasadoms. Po kelių dienų 
visa tai grįžta radijo bangomis per 
milijonus radijo imtuvų į visą plačią
ją imperiją. Lietuvoje ambasadų ne
buvo, o Vakarų korespondentams Pa
baltais buvo draudžiama zona - tega
lėjo atvažiuoti tik iki Minsko. Tary
biniams piliečiams tokių apribojimų, 
kaip prisimename, nebuvo. Taip jau 
susiklostė, kad įvairios ’’tarybinės 
visuomenės atplaišos“ tiek iš Lietu
vos, tiek iš visos buvusios TSRS 
ypač pamėgo Paberžę. Pasak Tėvo 
Stanislovo, daug jų atsiųsdavo Alek
sandras Menis - pasiruošti krikštui. 
Daugelis jų atveždavo ir įvairios lite-

Tėvas Stanislovas. Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

ratūros. Būtent per Paberžę į Lietuvą 
pateko ir Solženicyno ’’GULAGO ar
chipelagas“. Po truputį atsirado ir at
galinis ryšys. Būtent už šį atgalinį ry
šį, už tai, kad ”LKB kronika“ ir kiti 
pogrindiniai leidiniai gan greitai po 
išleidimo atsidurdavo ant VLIK'o 
pirmininko K. Bobelio ir kitų Vaka
ruose veikusių Lietuvos politikų ir 
kultūrininkų stalų, ir buvo nuteistas 
Sergejus Kovaliovas.

Yra ir kita Paberžės pusė. Tary
biniais laikais ten kelią parodžiau 
daug kam (kasmet po 4-5 keliones) 
ir, atvirai kalbant, toli gražu ne viskas 
man patiko. Man nepatiko, kad nuo
lat sutikdavau ten kažkokias susivė
lusias, apsiblaususias, tabako dūmuo
se paskendusias būtybes. Tokioje 
vietoje norėjau matyti tik švelnius, 
dvasingus veidus. Kai gonkose su 
eiline keliauninkų grupelė susėsda- 
vome tradicinei arbatai, man labai 
nepatikdavo, kai Tėvas Stanislovas 
pagirdavo kokį nors gerai besitvar
kantį kolūkio ar respublikos vadovą. 
Trumpai kalbant, reagavau kaip tipiš
kas, gan tvarkingas fariziejus. Vėliau, 
tiesa, sužinojau, jog tie apsiblausu- 
sieji - šilumos ir pagalbos Paberžėje 
ieškantys ir randantys alkoholikai, 
narkomanai, psichiniai ligoniai. Kaip 
ten bebūtų, visi nepasitenkinimai tais 
laikais apsiribodavo prislopintais 
’’murmesiais“.

Po Kovo 11-osios murmesys pa
laipsniui virto kurtininančiu griaudė
jimu, nes Tėvas Stanislovas ne tik 
kad neįsijungė į ’’muitininkų“ ir ’’nu
sidėjėlių“ ujimo ir niekinimo kampa
niją, bet dargi dalyvavo jų suvažiavi
muose (Žemdirbių sąjungos ir Lietu
vos ateities forumo (LAF), netgi pra
dėjo spausdintis “Tiesoje“. Neseniai 
tie jo šeštadieniniai pamokslai buvo 
sutelkti į nedidelę knygelę su “Tieso
je“ (“Dienoje“) spausdinamu portretu 
ant viršelio. Kaip tik šį viršelį su pri
pieštais ragais ir penkiakampe žvaigž
de ant kaktos jis gavo prieš mums 
atvykstant... Ta proga ir Petkus su 
Bobeliu prisiminė, kaip jie buvo Ar
kikatedroje apspjaudyti - tiesiogine 
prasme, taip, kad reikėjo eiti į zakris
tiją nusivalyti... Iškilo atmintyje eise
na į vos prieš kelias valandas atgautą 
Katedrą (buvau 1988 m. spalio mė
nesį 21-23 d. d. vykusio Sąjūdžio 
steigiamojo suvažiavimo delegatas). 
Vėliavos, fakelai, o ji lėtai lėtai artė
ja, šviesų išplėšta iš tamsos - kažkas 
neapsakomai balto, skaistaus, šva
raus. Gan greitai po to išgirdau, jog į 

atšventintą Katedrą atsisakyta įleisti 
lenkų kalbą, po to buvo mėginta ne
įleisti Prezidentą, ir štai dabar, lygiai 
po šešių metų, išgirstu apie tuos 
šlykščius spjūvius.

Prieš kokius dešimt metų Ispani
jos episkopatas atsiprašė tautos už 
savo vaidmenį Franko valdžios me
tais, taip pat jis griežtai pasmerkė 
vieną ultradešiniąją organizaciją, 
bandžiusią dangstytis pavadinimu 
“Kristaus kariai“. Man vis neišeina iš 
galvos mįslingi Tėvo Stanislovo žo
džiai: “Visi jūs bijot to paties fanto
mo“. Prieš kokius 15-20 metų atkak
liai bandžiau ”LKB kronikai“ arti
mus žmones įtikinti, kad ji, įgijusi di
džiulį, tiesiog tautos sąžinės autori
tetą, blogybių šaknų ieškotų ne tik 
KGB ir kitose okupacinėse struktū
rose, bet ir mūsų pačių tautinėse, pat
riotinėse mąstymo, organizavimosi ir 
veikimo struktūrose. Asmeniškai 
man ypač giliu Lietuvos, kaip katali
kiško krašto, nuosmukio ženklu buvo 
mirties nuosprendis 1926 metais ke
turiems komunistams Kūčių vakarą. 
Mano sąmonėje tai įaugę kaip švent
vagystė, kažkokiais nematomais 
ryšiais susijusi ir su pokariniais šven
tovių išniekinimais, ir su tais nese
nais spjūviais švenčiausioje tautos 
vietoje. Asmeniškai man jie baisesni 
už tuos pokarinius - okupantai kaip 
okupantai, o čia tai savi! Ir esu tikras 
- jei tada ”LKB kronika“ būtų įtei
gusi, kad tas nuosprendis Kūčių va
karą buvo katastrofa, kad mirties 
nuosprendžiai Suvalkijos valstiečių 
streiko vadovams taip pat katastrofa, 
nebūtų ir tų šventvagiškų spjūvių. 
Daug ko nebūtų - visai kita atmosfera 
būtų. Blogį tematant tik išorinėse 
įtakose, didelėje visuomenės dalyje 
įsigalėjo Kryžiuočių ordino dvasia. 
Kaip prisimename, kryžiuočiai atsi
vertimą suprato kaip pasidavimą jų 
valdžiai. Lietuvos valdovams pri
ėmus krikštą, bet atmetus jų valdžią, 
kryžiuočiai visoje Europoje skleidė 
paskalas, kad tai apgaulė, kad “Jogai
la dėl gražios moters ir karalystės lei
do sau ant galvos užpilti truputį van
dens“. Kur toji arogantiška dvasia 
nuvedė Kryžiuočių ordiną ir jo su
kurtąją valstybę, puikiai matome 
Rytų Prūsijos pilių griuvėsiuose... 
Turėkime vilties, kad Lietuva išvengs 
tokios lemties, nes joje gyva ir kita 
tradicija bei dvasia - pranciškoniš
koji. Dabartyje ryškiausias jos atsto
vas - Tėvas Stanislovas.

Jonas Algirdas Ambraziejus

Atkelta iš 1 p si.

saugumo departamento pareigūnai, 
tiria apie 10 įvykio versijų, jau ap
klausti įvykio liudininkai, apžiūrėta 
įvykio vieta, išnaršytas netoliese 
esantis miškas. Tai per plenarinį 
Seimo posėdį pranešė generalinis 
prokuroras A. Paulauskas. Jis su
skirstė versijas į politines, krimina
lines ir chuliganizmo.

Neoficialiai kalbama, jog bene 
pagrindinė versija, kad sprogimas 
susijęs su V. Lingio žudikų teismu. 
Neatmetama ir sąsaja su mafijos 
kontrabanda šia geležinkelio atšaka. 
Svarstoma, kad teroristinį aktą galė
jo įvykdyti ir buvę Vilniaus omoni- 
ninkai, minėdami 77-ąsias Rusijos 
revoliucijos metines.

Lietuvos spaudoje svarstoma, 
kad akciją galėjo įvykdyti Rusijos 
specialiosios tarnybos, šiai šaliai 
stengiantis įrodyti geležinkelio tran
zito per Lietuvą nesaugumą, kad bū
tų lengviau gauti kreditų iš Vakarų 
keltų linijai Kaliningradas-Sankt 
Peterburgas įrengti. Rusijos karinės 
žvalgybos (GRU) vadovas pareiškė, 
kad jų organizacija su tuo įvykiu 
neturi nieko bendra.

Spaudoje rašyta, jog yra ir tokia 
versija, kad tiltą susprogdino ekstre
mistinės dešiniosios Lietuvos jėgos, 
siekiančios sutrukdyti derybas su 
Rusija dėl karinio tranzito susitari
mo naujo Maskvos ir Vilniaus dery
bininkų susitikimo išvakarėse. Sei
me tautininkų frakcijos narys A. Ba- 
ležentis pareiškė atmetąs prielaidą, 
kad prie geležinkelio tilto sprogdini
mo galėjo prisidėti dešiniosios poli
tinės jėgos. Tėvynės Sąjungos val
dybos pirmininko G. Vagnoriaus iš
platintame pareiškime reikalaujama, 
kad valstybės pareigūnai susilaikytų 
nuo “absurdiškų politinių vertini
mų“. Generalinis prokuroras Seime 
pareiškė, kad kiekviena, “net ir la
biausiai neįtikėtina“ versija bus 
kruopščiai tiriama.

“Respublikos“ laikraštis rašo 
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apie dar vieną versiją, kurią jam 
pateikė neprisistatęs vyriškis, skam
binęs į redakciją ir pasakęs: “Čia 
lenkų nacionalinio išsivadavimo ju
dėjimas. Mes prisiimame atsakomy
bę už sprogimą“. Tačiau Lenkų 
frakcijos Seime seniūnas Z. Seme- 
novičius užtikrino, jog tokios orga
nizacijos Lietuvoje nėra. Jo nuomo
ne, tokia versija gali būti palanki 
Rusijai, nepatenkintai prasidedančiu 
Lietuvos ir Lenkijos suartėjimu. 
Neatmestinas ir “nesveiko žmogaus 
variantas“.

KAM ir VRM specialistų nuo
mone, maždaug 25 metrų geležinke
lio tiltas susprogdintas labai profe
sionaliai, užkertant eismą į Vilnių, 
tačiau paliekant galimybę važiuoti 
traukiniams Maskva-Kaliningradas 
ir Sankt Peterburgas-Kaliningradas.

Geležinkelio tilto susprogdini
mas ties Vieviu, kaip pranešė BNS, 
vėl atkreipė Lietuvos spec, tarnybų 
dėmesį į ankstesnę diversiją gele
žinkelyje, vedančiame į Kaliningra
dą. Spalio 4-osios naktį Kazlų Rū
dos miestelio rajone, maždaug už 50 
km nuo Rusijos Kaliningrado srities 
sienos, įvyko sprogimas, nepažeidęs 
geležinkelio bėgių, bet suardęs van
dens perlaidą po sankasa. Žinia- 
sklaidai apie šį įvykį nebuvo praneš
ta. Tardymo metu tai buvo įvertinta 
kaip chuliganizmas. Dabar Genera
linės prokuratūros suburta darbo 
grupė lapkričio mėnesio diversijai 
ištirti nagrinėja galimą abiejų spro
gimų ryšį. Neatmetama galimybė, 
kad sprogimas Kazlų Rūdos rajone 
yra geležinkelio ties Vieviu susprog
dinimo repeticija. Abu teroristiniai 
aktai įvykdyti tame pat geležinkely
je, kuriuo vyksta tranzitas į Kalinin
grado sritį. Šalyje sustiprinti svarbių 
ūkio objektų operatyvinė apsauga. 
Kariuomenė jau pradėjo saugoti dar 
penkis geležinkelio objektus, kurie 
buvo saugomi ir pirmaisiais valsty
bingumo atkūrimo metais (iki šiol 
saugoti devyni objektai).

ELI
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3. Toks kaimas bus Atgarsiai

Jūrinė Lietuva

Šiandien kaimo kultūros dar
buotojas yra gerokai pasimetęs, kai 
kurie jų gyvena slogioje nežinioje, 
kai kurie ieško (ir susiranda) naujų 
darbo barų, nes ideologizuotas kultū
ros darbas visiškai prarado savo pras
mę. Tautinės kultūros idėjos taip pat 
neretai yra devalvuojamos (nuverti
namos), neveikia darni persikvalifi
kavimo sistema. Apylinkių viršaičiai 
dar raidiškai (senoviškai) žiūri į 
kultūros darbą: turi meno mėgėjų ra
telių - gerai, neturi - blogai. Aukštes
niosios kultūros instancijos visiškai 
nusišalinusios nuo kaimo kultūros 
reikalų, nuo kultūros tyrimo, anali
zavimo, prognozavimo. Yra didelė 
kultūros paklausa, bet dar nėra dide
lės kultūros pasiūlos. Ateina laikas 
padėti, patarti, pagelbėti,- nes koman
davimo laikai jau praėjo. Kaimiečių 
kultūros poreikiai, tuo ne kartą įsiti
kinta, yra nemaži, tiesa, dabar gero
kai prislopę. Kiekvienas kaimo žmo
gus turės turėti laisvo laiko kultūros 
reikmėms, savikūrai, atostogoms. 
Argi vėl bus pasitenkinama kasdieniu 
alinančiu dvasią fiziniu darbu - nuo 
aušros ligi sutemos. Darbas pats sa
vaime nėra jokia katorga, bet jis ne
gali būti vergoviškas, kai materialus 
pelnas buvo menkesnis už išlaidas 
jam įsigyti.

Vaizduojuos specialias radijo ir 
televizijos laidas kaimui. Ne, ne kai
mo žmogus savo menine prigimtimi, 
intelektu ar mentalitetu nė kiek nėra 
menkesnis už miesto žmogų. Kaimo 
gyvenimo sankloda, darbų kaita, 
gamtos įtakoj imas, gyvensenos tem
pas yra visiškai kitoks. Ir šito nepai
syti jokiu būdu negalima. Vaizduo
juos, kad kultūros namai, seklyčios, 
parapijos salės, muziejai ir bibliote
kos taps jaukiais pailsėjimo būstais, 
suėjimų vieta, parengimų stebykla. 
Ne, nebūtinai visiems dainuoti ir šok
ti, groti ir linksmintis, bet būtina vi
siems darniai, šeimyniškai gyventi, 
prasmingai ilsėtis, kasdien kultūrėti, 
svarbiausia - kaimyniškai gyventi. 
Vaizduojuos, kad kiekvienas vals
čius, didesnis kaimas ir miestelis tu
rės savo muziejėlius, kraštotyros sve
taines, apeigų patalpas. Tikiu, kad vi
sur bus gausu gėlių, aplink augs me
džiai, akį vilios skverai, dekoratyvi
nės skulptūros. Mokykla, šiandien 
sparčiai keisdama mokymo turinį, 
keisis dvasiškai. Jos dabartinės patal
pos yra itin standartiškos. Ilgainiui 
stabilizuosis kaimų gyventojų skai
čius, jis bus optimalus, svyravimas 
bus neesminis.

Žmogus visuomet norėjo sočiai 
valgyti, kultūringai gyventi, padoriai 
elgtis, nuolatos šviestis, bet šie norai 
vis atsimušdavo į visas buvusios ne
žmoniškos politinės sistemos duris, 
kur biurokratinis valdininkavimas 
gožė bet kokią racionalesnę vadybą, 
kai maskvietiškos ’’nuorodos“ buvo 
tapusios religine būtinybe, kur nuo
širdumas ir atgaila buvo beveik paša
linti iš gyvenimo. Kalbėti vėlei pra
dėjau apie tai, kas buvo, aišku, visai 
renoredamas, kad taip vėl būtų. Kiek 
ęsis šiandieninių ūkių pertvarkymų 
aikotarpis, mažai kas gali pasakyti. 

Neabejoju, kad dvidešimt pirmojo 
amžiaus pradžioje ateis naujų dvasi
nių pakilimų metas. Ir vėlei turės 
atgimti ta didžioji, gaivioji kaimo 
dvasia. Ar klostysis kaimo gyveni
mas vėl taip pat natūraliai kaip anks
čiau, kai nebus baiminamasi, kad vėl 
kažkas suardys, vėl kažkieno įnoriai 
ir prievartinės įstaigos keis kaimo gy-

Geriausiam

Kupiškio rajono Janiūnų kaime 
ūkininkaujantis Antanas Varnaus- 
kas turi 21,87 ha. Užsiima augali
ninkyste. Daug dėmesio skiria žem
dirbystės kultūrai, taiko JAV papli
tusį agrotechnikos būdą - žemės 
minidirbimą. Nuo piktžolių laukus 
gina net ir labai pabrangusiais che

Eseistinis triptichas

Mariaus Baranausko nuotr.

venimą. Tokie laikai neturėtų su
grįžti. Tai visų amžinoji nuostata. 
Deja, man rodos, ne ką pagelbėtų ir 
išankstinės prognozės ar patarinėji
mai. Gyvensena negali būti kieno 
nors reglamentuojama įstatymais ar 
nutarimais, ji išplaukia natūraliai iš 
žmonių buities ir būties. Tikiu, kad 
tarmės dar ilgokai bus išsaugotos, 
kad papročiai ir apeigos bus vis gai
vinamos, - tai įveiks kaimiečių gyve
nimą, tarpusavį bendravimą. Daug 
kas nauja kaime rasis. Išsimokslini
mas ir tautų bendravimas, daug ką 
paniveliuodami, sudaro sąlygas kai 
ką gera perimti. Ne vien tik agrono
mijoje ir veterinarijoje. Ūkio dydį 
apspręs gyvenimo sąlygos, o gyveni
mo sąlygos keisis nuo ekonominių 
pokyčių. Per Lietuvą turėtų nusitiesti 
tarptautinio turizmo trasos, nemenks 
fizkultūros svarba, gausės išvykų 
svetur. Tikiu, kad kaimietis, kaip 
anksčiau, ir dabar palaikys panteisti
nės pasaulėvokos dalykus, intymiai 
bendraus su gamta, gerbs (bet ne gar
bins) mirusiuosius, daug rūpestingiau 
saugos kapines, mėgs medžius, van
denis, ugnį. Rašys savo genties istori
ją, domėsis savo aplinka kaip pasau
lio centru. Galbūt kaimas atkurs ra
moves, alkas, pasistatys pilis piliakal
niuose, švęs pagoniškas šventes - 
derlingumo, saulės, šviesos, naktimis 
kūrens laužus, "tikės“ aitvarais, lau
mėmis, giliau ir nuosekliau susipa
žins su savo tėvų ir prabočių mitolo
giniu pasauliu. Žmogaus garbinimas 
neįgys iškreiptų formų, tiktai labai 
bus saugomas žmoniškumas. Neabe
joju, kad kaime gerokai derės linai ir 
kanapės, kad atsigaus bičiulystės pa
pročiai (pagausės bičių šeimų), kad 
bus vaišinamasi, o ne svaiginamasi 
miežių alumi, kad miško gėrybės - 
uogos ir grybai įvairins ne tiktai 
šventinį stalą, kad Kūčios, Motinos 
diena ir Vėlinės taps šeimų susibū
rimo šventėmis, nuoširdžiais pasibu
vimais. Šventės puoš ir taurins gyve
nimą, nes jose atsiskleidžia patys tau
riausieji žmonių bruožai. O kaime 

Ūkininkui - kelialapis į Vokietiją
mikalais. Užtat javai ir baltieji sėk
liniai dobilai visada tankūs, švarūs, 
gerai uždera.

Sumanus sodietis nežlugo ir šią 
sausringą vasarą. Jis tapo Ūkininkų 
sąjungos rajono skyriaus ir žemės 
ūkio konsultavimo tarnybos skelbto 
konkurso geriausiu 1994 m. ūkinin

visuomet mokėta švęsti, gerai dirbti. 
Paįvairinti pramogas, burti įvai
riausių kūrybinių sugebėjimų žmo
nes, rinkti ir saugoti kaimo dvasinio 
gyvenimo archyvą (ir panaudoti), 
plėsti paminklosaugą, globoti gamtą, 
ugdyti pomėgį knygai (ne kampani
jomis) labai svarbi būsimų kultūri
ninkų priedermes. Grįžti gyventi ir 
dirbti į savo gimtinę - bus ne naujie
na, bet laiko poreikis. Dabar daug 
kaimiškosios dvasios dalykų yra 
mieste, nes į čia suplaukė visos Lie
tuvos kaimas. Jis labai pagelbėjo 
išaugti didmiesčiams, bet jis neatnau
jino miesto dvasios. Miestas ir kai
mas, - ne prieštaringi, bet labai skir
tingi gyvenimo poliai. Noras sulygin
ti kaimą su miestu buvo nevaisinga 
utopija, o miesto noras diktuoti kai
mui - buvo daugiau pragaištingas. 
Deja, visa tai tebesitęsia iki šiolei. 
Kaimietis visais laikais mieste jautėsi 
nejaukiai, nes tai ne jo aplinka, ne jo 
matymas. Pakenkti kaimui labai ne
sunku (šimtai pavyzdžių), bet jį atsta
tyti nepaprastai ilgo darbo reikalau
jantis procesas. Jeigu Seimas dažnė
liau apie tai mintytų... Jeigu jo dėme
sys kaimui būtų prioritetinis... Jeigu 
Seimo nariai - kaimiečiai dabar mąs
tytų toliaregiškiau...

Einu per kaimą ir jaučiuosi kaip 
savo namuose. Jis jaukus ir papras
tas, jis savitas mąstysena, jautrus ir 
subtilus gamtojauta. Kaimas, manau, 
ne pavargo, kaip bandoma pasampro
tauti, bet ilgam susimąstė: kokį 
žingsnį toliau žengti. Ir idėjų puose
lėtojai, ir atradimų ieškotojai, ir kul
tūros gaivintojai - visuomet gelbėjo 
Lietuvą, jos kaimą. Ir juos kaimas iš
gelbėjo. Neatimkime kaimui teisės 
mąstyti savarankiškai, nebūkime jam 
teisėjais, o galvokime apie naują per
spektyvą, kai laisvinasi kūrybinė 
mintis, kai svarbiausia nuostata - ge
rai dirbti. Visa kita savaime ateina. Ir 
be aitvarų pagalbos kaimas išgyvens 
dabarties sunkumus.

Aleksandras Šidlauskas
Pabaiga. Pradžia Nr. 42.

ku ir pelnė kelialapį į sausio mėnesį 
Vokietijoje vyksiančią "Žaliosios 
savaitės“ žemdirbių šventę. Antroji 
vieta paskirta Antanui Medelinskui 
(Duorpių k.), trečioji - pirmojo Lie
tuvoje valstybinės žemės nuosavy
bės akto savininkui Jonui Ragauskui 
iš Kikonių, rašo "Lietuvos aidas“.

Rašytojo Igno Pikturnos pastabos 
"Europos lietuvyje“ keliuose straips
niuose "Jūra ir Lietuva“ paskatino 
mane išsakyti minčių ta tema.

Lietuvą jūrų valstybe pasidaryti 
skatina šie motyvai:

1) Šiandien nerasime žemės už
kampio, kur nebūtų įsikurdinęs 
mūsų gerą vardą įsigijęs grynakrau
jis ar Lietuvos kamienui priklausąs 
čiagimis, laukiąs progos padėti eko
nomiškai nuskurdintai Tėvynei.

2) Kaip geriau įsikūrę, daugumas 
jų ir dėl nutautėjimų nesiveržia grįžti 
tėvų žemėn, bet laukia ir lauks, kol 
Motina Tėvynė savo bėdoms jų pasi
ges per pasibeldėlius į jų gyvenviečių 
duris su pasiūlymais pažadinti vaikai
čių lietuvybę prašydama ekonominės 
ir humanitarinės paspirties Tėvų 
kraštui.

3) Būti ieškomais verčia ne tik jų 
daugumos nutautėjimas, bet ir pra
ūžęs sovietmetis, savo Geležinėmis 
uždangomis lietuvius į tą nutautėjimą 
pastūmėjęs.

4) Kartu su nutautėjimu yra nu
tolta ir nuo katalikybės bei nuo Baž
nyčios apskritai. Dėl to kalta ne vien 
komunistinė, bet ir bažnytinė doktri
na, nuo pat imigracijos pirmųjų die
nų pasiėmusiai atsivežtus išeivių ku
nigus "įdarbinimui“ nelietuviškose 
parapijose, tuo sudarant sąlygas ir jų 
pačių nutautėjimui kartu su avelė
mis. Katalikiškosios Lietuvos pa
reiga verčia ieškoti nuo Bažnyčios 
nutolusių avelių, kaip to pamokė 
Kristus. Užjūriuose, neoficialiais 
duomenimis, tokių priskaitoma per 
pusantro milijono.

5) Tai reiškia, jog užjūriuose yra

Kodėl ministras pirmininkas nesusitiko 
su tautiečiais?

Londone gyvenantis Klemensas 
Tamošiūnas atsiuntė ”EL“ laišką, 
klausdamas, kodėl Lietuvos ministras 
pirmininkas A. Šleževičius per savo 
neseną viešnagę Britanijoje nesusi
tiko su ten gyvenančiais lietuviais. K. 
Tamošiūnas rašo, kad apie A. Šleže
vičiaus atvykimą į Londoną jis, kaip 
ir kiti tautiečiai, išgirdo spalio 9-ąją, 
sekmadienį, lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje iš DBLS centro val
dybos direktoriaus politiniams reika
lams S. Kasparo. Dauguma susirin
kusiųjų lietuvių balsavo, kad įvyktų 
susitikimas su Lietuvos ministru pir
mininku. Vėliau K. Tamošiūnas iš 
Lietuvos ambasados darbuotojų suži
nojo, kad A. Šleževičiaus susitikimas 
su tautiečiais nenumatytas - "bus pri

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.
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kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
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Tel (+44-206) 322033 
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trečdalis mūsų tautos kamienui prik
lausančių žmonių, kurių "Dievo va
liai“ palikti nevalia, ypač turint pa
kankamai laivų tiltui tarp Lietuvos ir 
išeivijos sudaryti ir palaikyti.

6) Savakilmių žmonių,tautai susi
grąžinimo reikalauja ir Lietuvoje 
gimstamumo sumažėjimai, prana
šaują tautai išnykimo pavojų. Geriau 
griebtis papildymo mišrakraujais, 
negu išnykti be jų.

7) Mišrakraujų dorovės ir išsiauk
lėjimo vertybės yra paveldėtos iš pa
dorumu ir darbštumu užsirekomen
davusių tėvų ir senelių lietuvių. Taip 
jų nesigirdi nusikalstamumų, savižu
dybių, nė apsivogimų. Tad ir dėl to 
verčiau imtis jų atlietuvinimo žygio, 
negu tikėtis perauklėti sovietmečio 
pagimdytus nukrypimus.

Savakilmių ieškojimui ir jų lietu
vininkui šiame tobulėjančios tech
nikos, televizijos ir komunikacijos 
amžiuje siūlosi žemė ir ypač vande
niu judančių mokyklėlių steigimas. 
Tam tikslui gali būti panaudojami 
laivai ir jachtos, kurių Lietuva jau 
įrodė turinti daugiau negu poreikių. 
(Esą, statyklos jų galėtų ir daugiau 
pagaminti, jei reiktų). Jų panaudoji
mas ryšiui su užjūrio tautiečiais įro
dytų, jog jų reikia ne tik plūduriuo
jančioms institucijoms steigti, bet ir 
prekybai vystyti per geriau rinkos 
sąlygas pažįstančius čiagimius (miš- 
rakraujus), pamažu Lietuvai tam
pant ir Jūrine Valstybe, ko visi ir 
trokštame. Tai ne vien Lietuvoje gy
venančių reikalas. Užjūriuose atsidū- 
rusieji taip pat jaučiamės saviškiais!

Jonas Kaseliūnas 
Kolumbija

ėmimas Ambasadoje, yra pakviestas 
iš lietuvių tik vienas Jaras Alkis, 
DBLS pirmininkas“.

Lietuvos Vyriausybės spaudos 
atstovas V. Kavaliauskas, ”EL“ pa
prašytas pakomentuoti p. K. Tamo
šiūno laišką, pasakė, jog anglai ir 
Lietuvos ambasada Londone pasiūlė 
ministrui pirmininkui A. Šleževičiui 
labai dalykišką vizito programą, jos 
metu buvo sprendžiami milijoninių 
investicijų reikalai. Londone Lietu
vos premjeras buvo praktiškai tik 
vieną dieną, laiko susitikti su ten gy
venančiais lietuviais tikrai neturėjo. 
V. Kavaliauskas pažymėjo, kad A. 
Šleževičius susitiko ir kalbėjosi su J. 
Alkiu, domėjosi DBLS reikalais.

ELI
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Nuo Plokščių iki Amerikos
Šakių rajone, Plokščiuose, pami

nėtos trijų žymių šio krašto žmonių 
jubiliejinės gimimo metinės. Tai 
poeto Antano Venio 90-metis, isto
riko ir kunigo Jono Matusos 95- 
metis, kultūros ir švietimo veikėjo, 
pulkininko leitenanto Jono Švedo 
100-metis.

Šv. Mišias už šiuos žmones Plokš
čių bažnyčioje aukojo klebonas ku
nigas Antanas Urbanavičius. Savo 
pamoksle jis pažymėjo, kaip svarbu 
nugyventi gyvenimą dorai. Taip jį 
nugyveno minėti žmonės. Pasak ku
nigo, jei mūsų jaunimas matys da
barties blogybes ir niekšybes, tikrai 
netaps tokiais šviesiais žmonėmis.

Paskui iš įvairių šalies miestų ir 
rajonų susirinkę zanavykai aplankė 
žymias miestelio vietas.

Vidurinėje mokykloje istorijos 
mokytoja Gražina Kazarian supažin
dino su muziejaus eksponatais, pa
rodė ne tik A. Venio, J. Matusos, bet 
ir kitų kraštiečių - Konstantino Ba- 
jerčiaus, Prano Gudaičio knygas. O 
aktų salėje įvyko zanavykų aka-de- 
mija, kurioje ir kalbėta apie trijų žy
miųjų kraštiečių gyvenimą.

Antanas Venys buvo jauniausias 
iš minimų žmonių. Jis gimė 1904 m. 
per Kūčias Antakalniškių kaimo 
ūkininko šeimoje. Mokėsi Plokš
čiuose, Šakiuose, Vilkijoje, Kaune, 
mokytojavo Braziūkuose, Kruo
piuose, Joniškyje, Linkuvoje, o bai
gęs teisės studijas Vilniuje dirbo 

Kauno apygardos teisme. 1944 m., 
artėjant frontui, kartu su broliu Jonu 
pasitraukė į Vakarus. Ten iš pradžių 
gyveno Vokietijoje, lietuvių pabėgė
lių stovykloje, o 1949 m. persikėlė į 
JAV ir dirbo Čikagos geležies fab
rike. Mirė 1971 metais. A. Venys 
yra išleidęs tris poezijos knygas: 
’’Jaunosios svajos“ (1927), ’’Žydintis 
pavasaris“ (1935) ir ’’Geležiniai žie
dai“ (1955). Dar vienas rinkinys, pa
rengtas spaudai, pražuvo karo su
maištyje.

Daugiausiai yra nuveikęs istori
kas ir kunigas Jonas Matusas. Jis gi
mė 1899 m. spalio 26 d. Vaigu- 
viškių kaime, mokėsi Plokščiuose, 
Jurbarke, Seinuose, Kaune, 1924 m. 
baigė Seinų kunigų seminariją Gi
žuose. Savo parapijos neturėjo ir to
lesnį gyvenimą pašventė mokslui, 
Lietuvos istorijos studijoms ir tyri
nėjimams, studijavo teologiją, filo
sofiją. 1926 m. tapo teologijos licen
ciatu, 1931 m. - už disertaciją ’’Lie
tuvių rusinimas per pradžios mo
kyklas“ - istorijos daktaru. Vėliau 
apgynė habilitacinį darbą ’’Švitri
gaila, Lietuvos didysis kunigaikš
tis“, atskirais leidiniais išleido apie 
dešimtį savo darbų, aktyviai bend
radarbiavo laikraščiuose. Karo me
tais dėstė Vytauto Didžiojo univer
sitete, o 1944-ųjų vasarą paliko Tė
vynę. Mokytojavo Regensburgo lie
tuvių tremtinių gimnazijoje Vo
kietijoje. 1948 m. atvyko į JAV. Ka

dangi mokėjo net šešias kalbas, pora 
metų dėstė vokiečių ir prancūzų kal
bas Grand Rapido kunigų semina
rijoje. Paskui persikėlė į Niujorką ir 
dirbo pastoracinį darbą įvairiose 
parapijose. Išspausdino apie 50 
straipsnių Lietuvos istorijos ir etno
grafijos klausimais ’’Aiduose“. Mirė 
1962 m.

Jonas Švedas gimė 1894 m. kovo 
10 d. Plokščiuose. Čia baigė pradinį 
mokslą, o paskui, pasimokęs Kaune, 
jau pasižymėjo kaip netinkamas 
caro valdžiai ir buvo suimtas, atsi
dūrė Kostromos gubernijoje Ru
sijoje.

Tik po visų revoliucijų grįžo į 
tėviškę. Suorganizavo čia policijos 
tarnybą. Paskui nuėjo kelią nuo Lie
tuvos kariuomenės savanorio iki 
pulkininko leitenanto, baigė ekono
mikos studijas. Baigiantis karui, pa
sitraukė į Vokietiją, atsidūrė Braun- 
šveigo tremtinių stovykloje. Čia 
lietuvių išeiviams įsteigia vaikų dar
želį, pradinę mokyklą, gimnaziją, 
dirba jos mokytoju. Dienholzo pabė
gėlių stovykloje tampa Raudonojo 
Kryžiaus pirmininku. 1950 m. persi
kelia į JAV, gyvena Cicero mieste, 
aktyviai įsitraukia į lietuvių bend
ruomenės veiklą, renkamas įvairių 
fondų ir organizacijų nariu. Apie 
paskutinįjį jo gyvenimo dešimtmetį 
žinių mažai tėra.

Visi trys paminėtieji vyrai - pa
našaus likimo žmonės. Visus, gimu-

Mokytoja Gražina Kazarian (kairėje) pasakoja apie kraštiečių 
išleistas knygas. Vido Venslovaičio nuotrauka

sius ir augusius viename krašte, li
kimas nuvedė iš pradžių į Vokietiją, 
o paskui ir į JAV. Ten visi ir palai
doti. Pranešimus apie šiuos žmones 
minėjimui paruošė Albinas Vaičiū
nas.

Minėjimo pabaigoje jaudinančiai 
ir poetiškai kalbėjo aktorius ir poe
tas Kęstutis Genys, pirmiausiai geru 
žodžiu prisiminęs vaikystę, kurią jis 
praleido Plokščiuose pas senelius 
Skilandžiūnus.

Daug kas apie šiios kraštiečius ir 
jų darbus yra girdėjęs ir anksčiau, 
bet išsamiau susipažino tik čia. 
Visos jų knygos (išskyrus tik kai 
kurias J. Matusos) išleistos seniai ir 
sunkiai beprieinamos. Vilniaus uni

versitete gal gali gauti šių žmonių 
kūrybos paskaityti, bet būtų labai 
gerai, kad kraštiečių kūrybą plokš- 
tiečiai ir visi zanavykai galėtų lais
vai skaityti. Juk kiekvienam moki
niui, ko gero, būtų maloniau pamo
kose pirmiausia susipažinti su savo 
tėviškės įžymybėmis, jų kūryba, o 
tik paskui skaityti apie kitus. Šiame 
minėjime dalyvavo ir mokinių. Po 
tokių renginių kaip šis jie tikrai 
turėtų tapti geresni, labiau mylėti 
savo tėvynę. Mokyklos direktorei 
Nijolei Bitinienei galima tik pa
dėkoti, kad šioje mokykloje panašūs 
renginiai vyksta vis dažniau.

Romas Bacevičius

Žvilgsnis į Klaipėdos 
kraštą iš Vokietijos ’’Knygnešių tėvas“
’’Keista šiandienos praeitis - 

rašinėliai iš Klaipėdos krašto“ (vok. 
’’Merkwuerdiges im heutigen Ges- 
tern - Kurzgeschichten aus dem 
Memelland“). Tokiu pavadinimu 201 
psl. knyga šiomis dienomis pasirodė 
Vokietijoj. Tai frankurtiškio auto
riaus Gerhani Krosien įspūdžių rinki
nys iš savo kelionės su 27-mečiu sū
numi 1991 ir 1992 metais Klaipėdos 
krašte. Autorius, būdamas 9 metų, 
1945-siais su tėvais pasitraukė į 
Vakarų Vokietiją. Tik dabar su 
Darmstadte gimusiu sūnum ieškojo 
savo vaikystės pėdsakų. Jau knygos 
pradžioje jis konstatuoja: ’’Kad ir 
mūsų pradžia (Vak. Vokietijoje - RŠ) 
buvo sunki, bet dabartinėj padėtyje 
niekas nenorėtų gyventi Klaipėdos 
krašte. Lieka tik noras padėti čia gy
venantiems žmonėms ir kartkartėmis 
juos aplankyti“.

Daug vietos knygoje (gal ir per 
daug) skiriama turizmo ’’infrastruk
tūrai“ aprašyti. Tai gera mokykla 
būsimiems Lietuvos viešbučių ir tu
ristinių firmų savininkams. Čia jie 
gali sužinoti, ko nereikia daryti, kad 
vieną dieną neatsidurtumei prie 
bankroto... Čia tikras blogybių rinki
nys, bet kiek patyriau būdamas Lie
tuvoje, man neatrodo perdėta. G. 
Krosien nusistebėjo, kad Lietuvoje 
nevertinami savi produktai, pavyz
džiui, alus ir kiti gėrimai, lietuviški 
patiekalai. Daugelis turistų atvyksta į 
Lietuvą ir nori paragauti vietinių 
gėrimų ar valgių. Vokiško, net ir ge
resnio, gali ir namie išgerti, ir ne 
būtinai iš skardinės. Autorius knygo
je pataria, kaip išvengti ’’valdiško“ 
turizmo, prie kurio ’’prisiplakė“ ir 
blogos reputacijos Vokietijos ke
lionių firmos.

Turizmą Lietuvoje galima neblo
gai plėtoti, ypač Neringoje, sam
protauja autorius. Tokio gražaus ir 
informatyvaus šio Lietuva kampelio 
aprašymo man dar niekur neteko 
skaityti. Ir nėra ko nustebti, nes G. 
Krosien yra reklamos specialistas 
savo tiesioginėje profesijoje. Todėl 
jis ir stebisi, kad turint tokį ’’auksą“ 
niekas juo rimtai nesirūpina.

Knygą už 19 markių 90 pfenin- 
gų galima gauti pas patį autorių. 
(Gerhard Krosien, Gerhard Haupt
mann Ring 121, 60439 Frank- 
furt/Main).

Romas Šileris

Kartą kanauninkas Juozas Tu
mas-Vaižgantas kalbėdamas apie 
kunigą-knygnešį Martyną Sedera
vičių pasakė, jog šis kunigas ’’pa
darė daugiau, negu jis suprato“. Ar 
gali būti dar prasmingesnis nugy
vento gyvenimo įvertinimas!? Tik
riausiai ne. Minėdami kun. M. Se
deravičiaus gimimo 165-ąją sukak
tį trumpai apžvelgsime jo gyveni
mą ir pabandysime patikrinti ka
nauninko Juozo Tumo-Vaižganto 
pasakytus žodžius: ’’padarė dau
giau, negu jis suprato“...

Kun. Martynas Sederavičius (ra
šoma ir Sidaravičius, Sideravičius) 
gimė 1829 m. lapkričio 9 d. Plėgių 
kaime Lukšių valsč. Vaikystėje tė
vas jį buvo šiek tiek pramokęs raš
to, bet šiam mirus mokytis neturėjo 
sąlygų ir tapo vyresniojo brolio, 
perėmusio ūkį, piemeniu. Reikia 
manyti, kad piemenaudamas Mar- 
tynukas nesiskyrė su knyga. Nors 
tuo metu Lukšiuose jau veikė kun. 
Antano Tatarės įkurta mokykla, bet 
brolis savo jaunylio ir į šią neleido. 
Gaspadoriui reikėjo nemokamo 
piemens ir pusbernio. Piemenauda
mas Martynukas davė įžadus, kad 
jeigu baigs mokslą ir taps kunigu, 
tai niekados gyvenime nevalgysiąs 
mėsos. Vėliau šių savo duotų įžadų 

Kun. Martynas Sederavičius. Juozas Antanavičius

griežtai laikėsi. Kun. Antano Tata
rės (1805-1889) skatinamas gany
damas gyvulius mokėsi savarankiš
kai. Jau suaugusį Martyną globoti 
ėmėsi jo pusbrolis kun. Antanas 
Martynaitis (Marcinskis, Martišius 
1821-1906), kuris tuo metu dirbo 
Varšuvos vyskupijoje. Pusbrolio 
remiamas Martynas Sederavičius 
mokėsi Marijampolėje, o po trejų 
metų išvyko į Lenkiją, kur dar šiek 
tiek pasimokęs įstojo į Seinų kuni
gų seminariją. Ją baigė 1858 m. 
Įdomu tai, kad baigus studijas Sei
nuose nebuvo vyskupo ir nebuvo 
kam klierikus įšventinti į kunigus.

Grupė Seinų kunigų seminarijos 
klierikų vyksta į Varnius ir čia Že
maičių vyskupas Motiejus Va
lančius 1858 m. lapkričio 27 d. 
Martynui Sederavičiui suteikia ku
nigystės sakramentą. Įšventinęs į 
kunigus grupę kunigų vyskupas 
Motiejus Valančius pasako jiems 
patriotinio turinio pamokslą. Pa
moksle pasakytos mintys giliai įstri
go į kun. Martyno Sederavičiaus šir
dį ir lydėjo jį visą gyvenimą. Vikaro 
pareigas kun. M. Sederavičius ėjo 
Alvite, Griškabūdyje, Liudvinave, 
Rakiuose, o nuo 1873 m. buvo pa
skirtas Sudargo klebonu. Atvykus 
kun. M. Sederavičiui į Sudargą lie

tuvių tauta tyliai pami
nėjo skausmingą spau
dos uždraudimo dešimt
metį.

Pranciškoniškos dva
sios kunigas M. Sedera
vičius gyvendamas Su
darge atliko tą darbą, 
kurį J. Tumas-Vaižgan
tas nusakė ’’padarė dau
giau, negu jis suprato“. 
Nedidučiame Zanavy
kuos pasienio bažnyt
kaimyje kun. M. Sedera
vičius organizavo religi
nių knygų leidybos pa
ruošiamąjį darbą. 1875 
m. kun. M. Sederavičius 
į Sudargą pasikvietė 
Pervazininkų girininką 
Juozą Antanavičių, bai
gusį bene 6 Marijampo
lės gimnazijos klases, ir 
jį įtraukė į knygų leidy
binį darbą. Per 12 metų

parengė apie 20 knygų, kurios buvo 
atspausdintos Tilžės spaustuvėse. 
Dirbdamas kartu su Sudargo kle
bonu girininkas J. Antanavičius tapo 
ir pačiu aktyviausiu kun. M. Se
deravičiaus pagalbininku platinant 
knygas, kurį bibliografas J. Angra- 
baitis pavadino ne knygnešiu, bet 
knygvežiu.

Vėliau (1880-1889) Sudarge 
knygų paruošiamajam darbe kun. 
M. Sederavičiui talkino Serafimas 
Laurynas Kušeliauskas, kuris, taip 
pat kaip ir kun. M. Sederavičius, lie
tuviškų knygų leidimui skyrė ne tik 
visas savo santaupas, bet ir vedy
biniu keliu įsigytą dvarą. Šiandien 
šie abu knygų leidėjai ir platintojai 
ilsisi viename kape Sudargo kapi
nėse. Jiems dėkingi zanavykai atei
tininkai ir pavasarininkai 1932 m. 
pastatė gražų paminklą.

Atleiskite, gerbiami skaitytojai, 
už nukrypimą. Parengtas ir Tilžėje 
E. Vejerio spaustuvėje atspausdin
tas knygas dar reikėjo ir platinti. Ir 
šį darbą organizavo ne kas kitas, 
bet kun. M. Sederavičius su savo 
pagalbininkais. Per sieną knygos 
buvo gabenamos su nemaža rizika. 
Tiesa, dažnai tekdavo papirkinėti 
rusų žandarus, o ir atgabentas kny
gas reikėdavo kuo greičiausiai 
išslapstyti pas patikimus žmones, 
kad nepastebėtų nereikalingi asme
nys.

Per sieną pergabentos knygos 
buvo skirstomos platintojams kurių 
kun. M. Sederavičius turėjo visoje 
Lietuvoje. Nemažai ’’knygnešių 
tėvui“ padėjo kunigai: A. Grine
vičius, A. Vytartas, J. Žaliauskas, 
S. Petrikas, Marcinkevičius, J. 
Jakštas, T. Kėdis, S. Leonavičius, 
S. Skinkis, M. Dabrila, L. Staugai
tis, Miliauskas. Iš pasauliečių pa
minėtini: J. Angrabaitis, D. Mik
lius, J. Urbutis, A. Antanavičius, V. 
Daniusevičius, A. Mikalauskas ir 
daugelis kitų.

Nemaža kliūtis ’’knygnešių tė
vui“ buvo ir tai, kad gyvendamas 
Sudarge neturėjo vikaro - pagal
bininko religiniuose reikaluose, o 
palikti parapijos tikinčiuosius be 
ganytojo ne visados galėdavo. Ir 
jeigu kada nors į Sudargą užklysda
vo laisvesnis kunigas, tai M. Se
deravičius šį palikdavo savo vieto

je, o pats pasikrovęs ratus knygų iš
važiuodavo savaitėms. Nakvynei 
apsistodavo bet kur. Vežime šiek 
tiek pasnaudęs ir paganęs arkliuką 
važiuodavo toliau.

Teigiama, kad su knygomis M. 
Sederavičius nuvažiuodavo labai 
toli. Jis pasiekdavo net Seinus, Vil
nių, atvažiuodavo ir į Žemaitiją, 
manoma, kad yra buvęs ir Palango
je. Ir taip visas gyvenimas prabėgo 
rengiant ir platinant religinio turi
nio knygas.

Atkaklusis zanavykas kun. Mar
tynas Sederavičius savo gyvenimo 
tikslą pasiekė. Lietuva tamsiais 
carinės Rusijos priespaudos metais 
religinio turinio knygomis buvo 
aprūpinta. Vėliau, jau tautiniam at
gimimui prasidėjus, kun. M. Sede
ravičiaus sukurta knygų platinimo 
sistema buvo panaudota ’’Aušros“, 
’’Varpo“, ’’Ūkininko“ ir kitų leidi
nių platinimui. Tikrai J. Tumas- 
Vaižgantas teisus: "Knygnešių tė
vas“ "padarė daugiau negu jis su
prato...“

Bernardas Aleknavičius

Kun. Martyno Sederavičiaus 
kapas Sudargo kapinėse.

Bernardo Aleknavičiaus nuotr.
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Svajojo užauginti nors vieną 
sūnų, o likimas lėmė kitaip

Pasidalinkime duonos kąsniu

Tyliai, ramiai Lietuvos kaimuose 
ir bažnytkaimiuose vienas po kito 
įkuriami globos namai, kuriuose savo 
kapelį suranda vieniši, likimo nu
skriausti žmonės. Tiek gyvenimo 
saulėlydžio belaukiantys, tiek mažiu
kai, kurie dar menkai suvokia, kas 
yra tasai gyvenimas. Vien šiais me
tais tokie globos namai atidaryti Juk
naičiuose, Josvainiuose, Čekiškėse, 
Linkaičiuose, Pivašiūnuose, Krekėse, 
Lauksargiuose, Seredžiuje, Dūkšte, 
Nemenčinėje, Viduklėje... Čia niekas 
nesivaržo dėl garbės, nesigiria pada
ręs vieną ar kitą gerą darbą. Čia iš
vien darbuojasi ir kunigas, ir mokyto
jas, ir ūkininkas, ir bedarbis. Tuose 
globos namuose senukai pažįsta vai
kus, vaikai - senukus, ir kaip smagu 
būna matyti, kai dėdukas ar motutė, 
kurių visi artimieji jau kadais išlydėti 
į smėlio kapelį, sodina ant kelių naš
laitėlį ir ne našlaitėlį, kurį tėvai iš
mainė į degtinėlę ar dar blogiau, so
dina ir sūpuoja, myluoja, kažką kuž
da į ausį, dainuoja savo dar nepa
mirštas lopšines, moko visokių gud
rybių.

Šilta, jauku, gera ir Viduklėje, se
selės Aldonos Raižytės namuose, kur 
glaudžiasi šeši sūnūs ir trys dukrytės. 
Apie kiekvieną iš jų seselė Aldona 
galėtų pasakoti be atokvėpio valandų 
valandas. Linelis buvo visas pamėlęs, 
plaučiukai gurguliavo, kad net baugu 
buvo klausyti, žmonės vos ne įkapes 
siūlėsi siūti. Teresėlė buvusi panaši į 
vorą, sulįsusi, ištįsusiomis kojelėmis 
ir rankelėmis, o jau pilvukas - kaip 
oro balionas. Net daktarė atsargiai 
patarusi neužsikarti šito vargelio. Vy
tukas buvęs kaip gaidelio krūtinėlė, 
toks užleistas rachitas, kad sunku net 
įsivaizduoti šiais laikais...

- Išnešk mane iš čia! - ir šiandien, 
po trejų metų, ausyse skamba Min
daugėlio balsas seselės Aldonos 
ausyse. - Kai atėjau į kūdikių namus, 
jis sėdėjo ant puodo koridoriuje. Pa
matęs mane, kad šoks, kad apsivys 
rankomis kaką, tardamas tuos kelis, 
širdį veriančius žodžius: - Išnešk 
mane iš čia! Išnešk!.. Aš abejoju, ar 
dabar jis mokėtų taip pasakyti, nors 
jau ir šešeri metukai suėjo. Kai rei
kėjo pervilkti drabužėlius, negalė
jome nė atplėšti rankyčių nuo kaklo. 
Kaip tu jo neimsi, vargeli mano...

Seselė Aldona sako, jog į vie
nuolyną stojusi labai sunkiai, nes vi
sada mintyse save regėjusi kaip moti
ną. Vyras mintyse buvęs kažkas sun
kiai suvokiama, bet vaikai buvę tarsi 
savaime suprantamas dalykas. Ji vis 
prisimindavo Šventąjį raštą, Maka
bėjų, Motiną, jos septynis sūnus, ku
rie pakilo į žygį už Dievą ir šventąją 
idėją. Dieve, kad nors vieną sūnų 
užauginčiau, kuris būtų toks narsus, 
meldė Aldona ir į pasiūlymą stoti į 
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vienuolyną atsakė gal net per griež
tai: ne, aš noriu turėti daug vaikų. 
Noriu! O čia dar ir geraširdis vaiki
nukas buvo pastojęs kelią. Bet atsiti
ko kitaip. Aldona išsigando savo 
minčių: gal Dievas nenori, kad aš tu
rėčiau vaikų? Tokių minčių kamuoja
ma, sutiko girtų motinų ir pašiurpo, - 
kaip gi čia dabar? Dievas joms davė 
vaikų, bet neišsaugojo doros kelyje. 
Gal ji turi už šitas nelaimingas mo
teris melstis, kad Dievas padėtų joms 
suvokti, kokia yra motinystės parei
ga. Aldona supranta, kokia tai buvo 
didelė ir šventa auka, tuo labiau kad 
ir jos geraširdis vaikinukas neištvėrė 
nepasakęs, - tau Dievas nepadės...

Padėjo, dar ir kaip padėjo. Ir vie
nuolyne ji dirbo tik su vaikais. Daug 
vaikų. Ir būtų neteisinga sakyti: ne 
savais, svetimais, jei apie kiekvieną 
berniuką ir mergaitę kalba kaip apie 
paukščiukus, suskridusius gimtinės 
pakraigėm

- Kad Lietuvoje tiek daug nega
lios ištiktų, patys esame kalti, - sako 
seselė Aldona. - Iš mano vaikų bene 
pusė būtų buvę invalidai. O dabar tik 
pažiūrėkit, kokie vyrai ir moterys 
auga!

Tai vis Emilio ir Julijos Sinkių iš 
Amerikos fondo išpuoselėti gražūs 
daigai. Apie šių žmonių gerus suma
nymus esame rašę ne kartą. Ačiū 
jiems! Ačiū ir žinomam krepšininkui 
Šarūnui Marčiulioniui, kuris apsiėmė 
nuolatos šelpti šimtą vaikučių, mokė
damas kiekvienam per mėnesį po 
dešimt dolerių. Bemaž pusę šimto 
vaikelių globoja dosnios ir jautrios 
širdies šeima iš Vokietijoje. Nesirek- 
lamuodami savo gerais darbais, su
tuoktiniai kas mėnesį perveda po še
šis tūkstančius markių. Per ponios Ti
jūnėlis įkurtą bendriją "Saulutė“ 
Amerikoje keturios dešimtys vaikelių 
gauna po dvidešimt dolerių per mė
nesį. Lietuvos vaikų rėmimo draugija 
Erfurte globoja per dvi dešimtis naš
laičių... Kad nesusidarytų įspūdis, jog 
vien užsieniečių gera valia esame gy
vi, pridursiu: rūpinasi našlaičiais, pa
mestinukais, vienišais ir atstumtais 
žmonėmis ir vietose, kur vieni kitus 
pažįsta, nėra kaimynas nuo kaimyno 
atsiribojęs šarvuotomis durimis. 
Miestuose gerumo savaitės vyksta 
taip pat. Prieš Velykas sostinėje vyko 
tokia gerumo savaitė. Žmonės buvo 
kviečiami aukoti kas kiek gali ir ką 
gali. Atsiliepė trys šimtai vilniečių, 
paaukoję tris tūkstančius visokių 
daiktų: kas drabužį, kas apavo, kas 
antklodę, kas pagalvę... Dabar vėl 
paskelbta tokia savaitė. Globos ir 
rūpybos darbuotojos kreipėsi į visus 
vilniečius, kad sušelptų nelaimėlius.

Salomėja Čičiškina

Pluoštelis laiškų, iš Lietuvos at
siųstų Toronto Prisikėlimo parapijos 
Tarybos Labdaros sekcijos pirminin
kei dr. Juditai Čuplinskienei, nety
čiomis pakliuvo ir į kitas rankas. Štai 
iš Kretingos apie žmones, kurie skur
do ir bado priremti prie sienos, rašo 
pranciškonas T. Antanas Grabnickas: 
"...Kasdien mūsų įstaigos valgykloje 
maitinami apie 200 žmonių. Iš jų 150 
valgo kasdien, o mėnesio pabaigoje - 
50, kai baigiasi atlyginimas. Daugelis 
Šių žmonių gauna pensijas arba mini
malų atlyginimą, bet šių pinigų neuž
tenka maistui, o ką bekalbėti apie mo
kesčius už butą, elektrą, kurą... Žmo
nės puola į neviltį. Tai juos mes ir 
maitiname. Tačiau labdaros valgykla 
turi sunkumų. Trūksta lėšų. Rajono 
valdyba nežada jokios pagalbos. Vie
nuolynas remia kiek galėdamas. Šie
met buvome pasisodinę keturis hek
tarus bulvių. Kadangi buvo sausra, 
derlius prastas. Todėl reikės pirkti ne 
tik duoną, bet ir bulves, daržoves...“

Kretingiškių bene pati jauniausia 
vargo valgykla, kuri iš pradžių dar 
šiaip taip pati sugebėjo išsiversti, bet, 
padidėjus alkanų ir stokojančių, nie
kaip vien tik su savanoriais darbuoto
jais ir iš savo turimų išteklių negali 
išsilaikyti. Štai kodėl nedelsiant to
rontiškiams rašo tokį padėkos kupiną 
laišką Tėvas Astijus: "Mano mintys 
vis sugrįžta į Torontą... Čia pajutau 
Jūsų meilę Lietuvai ir jos žmonėms. 
Kiek jūs esate kantriai išklausę mūsų, 
atvykusių iš Lietuvos, daugelį aima
nų, vargų ir kiek mes esame daug iš
kentėję ir kaip mes sunkiai gyvena
me... Turbūt nėra buvę, kad Jūs bū
tumėte neatsiliepę į mūsų prašymus... 
Dėkoju Jums visiems pranciškonų, 
šv. Antano kolegijos, Kretingos val
gyklos ir vardu visų tautiečių, kurie 
užmiršo padėkoti. Vien tik pasišven
tusių torontiškių tautiečių pastan
gomis Liuvene teologiją gali studi
juoti dvi kolegijos studentės. Ponas 
Gustaitis kolegijai surinko ir padova
nojo biblioteką. Teologijos magistrė 
Indrė Čuplinskaitė moko mūsų stu
dentus bažnyčios istorijos ir anglų 
kalbos. Visų geradarysčių čia nesu
minėsi, bet labiausiai dėkoju Jums už 
tuos 200 (iš jų apie 70 vaikų), kurie 
gauna kasdienę duoną iš Dievo ir 
Jūsų gerumo. Norėčiau ir aš su Jumis 
laiminti duoną ir melsti Gerąjį Vieš
patį už Jus ir jūsų šeimas, norėčiau 
prisiglausti prie Jūsų, kurie neatstu- 
miate nė vieno, kurie ateina pas Jus.

Šiemet šalyje daugiau žmonių
Šiemet pirmą kartą gyventojų 

skaičius Lietuvoje mažėja dėl neigia
mo natūralaus jų prieaugio, sakoma 
Statistikos departamento pranešime, 
kurį Lietuvos spaudai perdavė BNS. 
Per 8 šių metų mėnesius daugiau 
žmonių mirė nei gimė - natūralus 
prieaugis buvo - 2 080. Iš viso per šį, 
laiką mirė 31 735, o gimė 29 655 
žmonės.

Pernai natūralus gyventojų prie
augis Lietuvoje pasiekė mažiausią ri
bą nuo 1960 metų - gimė tik 620 
žmonių daugiau negu mirė.

Gimstamumo rodiklis pokario lai
kotarpiu šiemet yra mažiausias - 12 
gimusių 1000-čiui gyventojų (1992 
metais - 14,3 1993 m. - 12,5).

1960-1961 metais natūralus prie
augis Lietuvoje buvo maždaug po 40 
tūkst. žmonių.

Nauji demografiniai procesai Lie
tuvoje vyksta nuo 1990 metų - mažė
ja gimstamumas, didėja mirtingumas, 
mažėja susituokusiųjų.

Tūkstančiui gyventojų nuo šių 
metų sausio iki rugpjūčio teko 12,8 
mirčių atvejai. Natūralus prieaugis 
1000-čiui gyventojų buvo - 0,8.

Rugsėjo pradžioje Lietuvoje gy
veno 3 mln. 720 tūkst. gyventojų ar
ba 3 800 mažiau nei metų pradžioje. 
Daugiau nei pusę šio sumažėjimo 
(55 proc.) lėmė natūralus prieaugis, 
likusią dalį - migracija.

Tačiau rugpjūtį pastebimos kito

Tepasilieka su Jumis visais Dievo 
malonė“.

Dosnūs ir supratingi Kanados lie
tuviai šelpia ne tik alkanus kretingiš
kius. Kauno "Carito“ valgyklai toron
tiškiai pradėjo siųsti paramą, kuri 
nenutrūksta ligi šios dienos. Jie ėmė 
remti ir 1994 m. vasarį įsikūrusią 180 
studentų šaipos valgyklą Vytauto 
Didžiojo universitete; Kaip rašo "Ca
rito“ reikalų vedėja s. Vįrbašiūtė, stu
dentai maitinami "iš tų pačių jūsų 
atsiųstų pinigų. Šiais metais piniginės 
paramos negavome nė iš vienos orga
nizacijos, nes įmonės bankrutuoja“.

Apie bene pačią pirmutinę Lietu
voje buvusiose sovietinėse kareivi
nėse 1992 gruodį Vilniaus arkivysku
pijos įkurtą "Betanijos“ valgyklą 
praneša s. Aldona Dalgėdaitė: ”Beta- 
nijoje“ šiuomet maitinami 500 žmo
nių ir dar šimtui alkanų maistas 
atvežamas į "Caritą“ prie Katedros. 
Studentams šalpos valgykla dar tik 
remontuojama ir dar neaišku, kada ji 
pradės veikti, - patalpa labai nunio
kota. Pasitaiko vienkartinių aukų, 
retkarčiais iš Ritos Dapkutės restora
no pasiseka gauti maisto atliekų, 
vasarą iš šiltnamio agurkų, bet pas
tovūs rėmėjai esat tiktai Jūs - Toronto 
Prisikėlimo parapija. Kadangi Vy
riausybė ir miesto valdžia nei jokios 
pagalbos, nei prašymo sumažinti 
mokesčius už komunalinius patar
navimus nepatenkino, Vilniaus šal
pos valgykla laikosi vien tik iš aukų.

Alfredo Girdziušo nuotr.

kios tendencijos - gimė 263 žmonė
mis daugiau nei mirė.

Iš viso šį mėnesį gimė 3 862, o 
mirė 3 599 žmonės. Tūkstančiui gy
ventojų rugpjūtį teko 12,4 gimimų ir 
11,6 mirčių atvejai. Natūralus gyven
tojų prieaugis šiam gyventojų skai
čiui buvo 0,8.

Per 8 mėnesius susituokė 15 459, 
o išsituokė 7446 poros. Pernai per tą 
patį laikotarpį susituokusiųjų buvo 
daugiau nei 16 tūkst, išsituokusiųjų - 
daugiau nei 10 tūkst. Šiemet rugpjūtį 
šis skaičius buvo atitinkamai 3 095 ir 
935 (pernai - 3394 ir 639).

Šiemet atvykusiųjų į Lietuvą iš 
užsienio valstybių skaičius sumažėjo 
2 kartus, o išvykusiųjų - net 5 kartus 
palyginti su praėjusiais metais.

Statistikai paskaičiavo, kad šiais 
metais daugiausia Lietuvos gyven
tojų mirė nuo kraujo apytakos siste
mos ligų - nuo sausio iki liepos mir
čių dėl šios priežasties buvo beveik 
15 tūkstančių. Antroji mirčių priežas
tis yra piktybiniai augliai - 4,3 tūkst. 
palyginti su 1993 metais, pastarųjų 
mirčių atvejų padaugėja labiausiai, o 
mirčių dėl piktybinių auglių net su
mažėjo, tačiau apskritai mirties prie
žasčių tendencijos lieka tos pačios.

Statistikos departamento gyven
tojų tarnybos viršininkė Marija Kara
lienė Eltos korespondentui pasakė, 
kad per pastarąjį penkmetį 12 pro
centų sumažėjo studentų, triskart - 

Valgykla - labai reikalinga, tik nepa
jėgiama pavalgydinti visų norinčių, 
sunku ateinančius irzlius, dažnai 
priekabius senelius, invalidus, ligo
nius kantriai ir ramiai aptarnauti. 
Laukiami savanoriai, kad atėję pa
būtų su žmonėmis, juos pakalbintų, 
organizuotų kokią pramogą, kurią 
kartas nuo karto dabar su vaikais per 
šventes surengia seselės...“

Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Bačkis dosniesiems to
rontiškiams parašė tokius padėkos 
žodžius: "Šį mėnesį vėl gavome ’’Be
tanijos“ valgyklai skirtus pinigus už 
spalio ir lapkričio mėnesius. Nuošir
džiai dėkojame Jums ir visiems Pri
sikėlimo parapijos geradariams už 
nenuilstamą globą ir rūpestį mūsų 
vargšais. Artėja žiema, kuri daugeliui 
Lietuvos žmonių, deja, bus šalta ir 
alkana. Kainos vis kyla, o pensijos ir 
algos yra tokios mažos, kad neuž
tenka užsimokėti už butą... “

Jei visos lietuviškos bendruo
menės, ypač lietuviškos parapijos (iš 
kurių vienai Toronte supratingai 
vadovauja pranciškonas T. Augusti
nas Simanavičius), išsisklaidžiusios 
po visus žemynus, bent po menką 
dalelę savo širdies ir aukų skirtų 
Lietuvoje badaujantiems, kiek mūsų 
gimtojoje žemėje būtų nušluostyta 
ašarų, kiek pralinksmėtų nelemtų 
gyvenimo sąlygų prislėgtųjų...

kun. K. J. Ambrasas 
Monrealis

mirė nei gimė
santuokų, apie penkiskart padaugėjo 
jaunų žmonių mirčių.

Daugėja jaunų bedarbių, nors apie 
70 procentų jaunų vyrų ir 50 procentų 
merginų dirba privačiame sektoriuje.

Visos gyventojų grupės, taip pat ir 
jaunimas, mažiau suvartoja produktų.

Tyrimai parodė, kad mūsų jauni 
vyrai vieninteliai iŠ 28 pasaulio vals
tybių tirtų vyrų dažniausiai yra tos 
nuomonės, kad žmona turi nedirbti, 
šeimininkauti namuose.

Santuoką Lietuvoje galima pava
dinti viena jauniausių Europoje. Daž
niausiai tuokiasi 20-24 metų asme
nys. Beje, kai merginos peržengia 25 
metų ribą, jos teka daugiau kaip tris 
kartus rečiau. Skiriasi dažniausiai 25- 
29 metų sutuoktiniai.

Pasak M. Karalienės, kalbant apie 
jaunimą, būtina paminėti per trejus 
metus penktadaliu sumažėjusį gim
stamumą.

15-29 metų asmenys sudaro ma
žiau nei ketvirtadalį Lietuvos gyven
tojų -jų yra 834,1 tūkstančio, o mer
ginų, moterų - 407,9 tūkstančio.

Nuo 1990 metų nuolat mažėja be
simokančiųjų visose šalies mokyklo
se. Šių mokslo metų pradžioje bend
rojo lavinimo mokyklose buvo 508 
887 mokiniai. Per vienerius mokslo 
metus studijas nutraukia 7 tūkstančiai 
studentų, 64 procentai iš jų - dėl ne
pažangumo. 223 mūsų studentai gili
na žinias 17 pasaulio valstybių.
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Norima pagyvinti lietuvišką veiklą 
Britanijoje

DBLS Tarybos suvažiavimas
Po šių metų ypatingai aktyvios 

vasaros, kurios metu atšventėme 40 
metų Lietuvių Sodybos prie Londono 
įsigijimo jubiliejų, 50 metų tėvynės 
apleidimo sukaktį, buvo VIII Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso studi
jų savaitė, Lietuvos nacionalinio sim
foninio orkestro gastrolės, tradicinis 
sąskrydis - ruduo, rodos, lyg atsidusi
mo, apsigalvojimo laikotarpis. Pra
ėjusių įvykių ir ateities planų ap
žvalga kaip tik ir atliekama Didžio
sios Britanijos lietuvių sąjungos 
(DBLS) Tarybos suvažiavimų metu. 
Toks suvažiavimas šiais metais įvyko 
spalio 29 d. Manchesterio lietuvių 
socialiniame klube. Jame dalyvavo 
DBLS centro valdybos nariai ir kitų 
registruotų Didžiosios Britanijos lie
tuvių organizacijų atstovai.

Daugiausia dėmesio skirta sunkė
jančiai Lietuvių namų bendrovės 
(LNB) ekonominei padėčiai, Didžio
sios Britanijos lietuvių jaunimo są
jungos (DBLJS) ir skautų veiklai, 
DBLS skyrių veiklos sumenkėjimui, 
tartasi, kaip stiprinti kultūrinius, so
cialinius ir ekonominius ryšius tarp 
Lietuvos ir mūsų bendruomenės. To
kie klausimai šiuo metu mums yra 
aktualiausi.

Sąskrydžiui vadovavo Tarybos 
pirmininkas Kastytis Baublys su ki
tais prezidiumo nariais.

Pradėdamas savo kalbą K. Baub
lys apžvelgė padėtį Lietuvoje, pasi
džiaugdamas, kad Lietuva po truputį 
įeina į Europos organizacijų struk
tūras. Lietuvoje lankėsi Didžiosios 
Britanijos premjeras John Major ir 
nemažai Britanijos diplomatų. Lie
tuvos Ambasadai Londone jau beveik 
rastas tinkamas pastatas. Kalbėta, kad 
amžiaus našta vis labiau slegia DBLS 
narių pečius ir silpnėja skyrių veikla. 
Svarbiausiai, kad nėra kam papildyti 
mūsų gretų. Dabar atvykstantieji emi
grantai nėra politiniai, kaip kad mes 
buvome, bet daugiausia ekonominiai, 
jie nejaučia pareigos bei neturi noro 
prie mūsų veiklos prisidėti. Antra 
mūsų silpnybė - tai vis daugiau įsi
vyraujanti veikloje anglų kalba, ypač

Mados pasaulyj?

Lietuvaitės - puoškitės skraistėmis, 
po kuriomis šiemet telpa visa Europa!

Dailininkė Onutė Kujelienė, nese
niai pristačiusi savo drabužių kolek
ciją Vilniaus galerijoje ’’Grygo ratai“, 
tvirtina, kad veltui Lietuvos moterys 
sutrikusios blaškosi po turgus ir par
duotuves, ieškodamos drabužių. Jos 
nuomone, išradinga, darbšti ir ener
ginga lietuvaitė gali padėti sau pati, 
juolab, kad yra tokių modelių, kurių 
beveik nereikia siūti. O. Kujelienė 
siūlo dėvėti pelerinų tipo skraistes, 
po kuriomis, anot dailininkės, šiemet 
telpa visa Europa. Svarbiausias tokio 
drabužio privalumas - jo beveik ne
reikia siūti, visa esmė kokybiškame 
audinyje, o lietuviški audiniai - tikrai 
kokybiški ir nebrangūs. Be to, jie yra 
iš grynos vilnos. Tokios skraistės iš
karpą nesunku rasti bet kokiame ma
dų žurnale. Dažnausiai tai ovalas, su 
skyle galvai. Nuo moters fantazijos 
priklauso, ar tai bus segama pelerina, 
ar ją vilksis per galvą, kokiomis apli
kacijomis ji papuoš savo kūrinį. Ap
likacijoms dailininkė siūlo ir odą, ir 
vilnones skiautes, ir net virveles. 
Svarbiausia - kokybiškas audinys ir 
preciziška apdaila. Tokią peleriną ga
lima nešioti ant švarko, suknelės, 
megztinio ir net rudenino apsiausto. 
Prie skraistės tiktų tiesaus silueto si
jonas arba kelnės - siaurėjančios į 
apačią ar lygios.

Be to, peleriną galima papuošti 
didele apykakle iš tokios pat medžia
gos kaip sijonas ar kelnės, galima 
pritaikyti ir platesnį šaliką. Beje, jį 
galima pasigaminti pačiai. Svarbu 

jaunimo tarpe. Tačiau tai yra neišven
giama, norint palaikyti ryšius tarp vy
resniųjų ir jaunesniųjų.

Skautų vardu kalbėjo Vida Gaspe- 
rienė. Ji padėkojo visuomenei už vi
sokeriopą paramą. Pasak jos, ryšiai 
su Lietuvos skautais dar nėra sunor- 
malėję, nes tenai skautai, atrodo, dar 
neranda tikro kelio, o, be to, jiems vis 
dar reikalinga nuolatinė parama.

Didžiosios Britanijos lietuvių jau
nimo sąjungos vardu kalbėjo naujai 
išrinktas pirmininkas Scott Mineikis. 
Jis sakė, kad DBLJS siekia pagerinti 
santykius su Lietuvos jaunimu, su 
kuriuo jau įvyko suartėjimas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso metu. 
Norima arčiau DBLJS telkti lietuviš
kos kilmės jaunimą, ieškoti naujų, 
pasimetusių jaunuolių. DBLS sky
riams išsakytas prašymas pateikti 
jiems žinomų jaunų lietuvių kilmės 
žmonių sąrašus Jaunimo sąjungai. 
Aktyviausia lietuviško jaunimo veik
la vyksta pietinėje Anglijoje, nes te
nai jaunų žmonių yra daugiau. S. Mi
neikis paragino jaunimą ir kitus pre
numeruotis vėl atgaivintą jaunimo 
leidinėlį ’’LYNES“, kurio redaktorius 
yra Mikel Ludwig.

DBLS veikla, problemos ir užda
viniai suvažiavimui buvo pateikti ap
linkraščio forma. Papildomai jį pris
tatė DBLS centro valdybos pirminin
kas Jaras Alkis.

Pagrindiniai aplinkraščio punktai: 
įtraukti į DBLS gretas bent 25 buvu- 
vius Jaunimo sąjungos narius; su
ruošti bent 4 renginius per metus; 
skyrių veiklos žinias teikti ’’Europos 
lietuviui“; atgaivinti ’’Gimtinės“ an
samblį ir į jį įtraukti čia gyvenantį 
Lietuvos jaunimą; palaikyti ryšius su 
Lietuva ir jos Ambasada; pakelti Lie
tuvių namų ir Sodybos pelningumą ir 
pagerinti administraciją. Tai dideli 
uždaviniai, bet norėdami išlaikyti sa
vo bendruomenę, tuos uždavinius tu
rime stengtis atlikti. J. Alkis taip pat 
pranešė, kad dėl knygos ’’Britanijos 
lietuviai“ antrojo tomo išleidimo jau 
baigia susitarti, tik liktų išleidimo 
darbas. Prašė patarti, ką daryti su 

įsiminti, kad šio sezono mada - platus 
šalikas, kaip rūbas, į kurį įsisupama.

O. Kujelienė siūlo prie pelerinos 
pasiūti kepurę iš tos pačios medžia
gos - kaminkrėčio tipo ar beretę su 
atlankais.

Dailininkė mano, kad taip apsi
rengusi moteris atrodo ne tik roman
tiškai, bet ir pakankamai pasitikinčiai 
savimi. Ji apgailestauja, kad dabar, 
kai visas pasaulis rengiasi natūra
liomis, ’’ekologiškomis“ spalvomis, 
Lietuvoje - atvirkščiai. ’’Kažkada, kai 
visur buvo madingos ryškios spalvos, 
mes rengėmės pilkai ir rudai - vadi
namąja kalėjimo pilka spalva. O kai į 
madą atėjo ekologija, grįžtama prie 
gamtos, lietuvaitės dėvi ryškų trečia
rūšį standartą - ir nekokybišką, ir ne
madingą“. Lietuviški audiniai suteik
tų galimybę pasirinkti madingesnę 
spalvų gamą.

Be to, moteris atrodė elegantiška 
tik tuomet, kai jos drabužių ansamblį 
papildys kokybiškas rankinukas ar 
krepšys. Deja, šiuo metu parduotuvės 
užverstos turkų gamybos rankinukais 
su paauksuotomis rankenomis ir 
panašiomis ’’puošmenomis“, beveik 
visi vienodų fasonų. Dailininkė siūlo 
paieškoti minkštų formų, didesnių 
krepšių. Aišku, geriausia turėti bent 
du - didesnį ir mažesnį. Be to, pagei
dautina rinktis krepšį pagal savo pro
porcijas.

Dailininkė O. Kujelienė mano, 
kad elegantiškai gali atrodyti beveik 
kiekviena lietuvaitė, mokanti nors 

ALF fondu: ar jį dar palikti, ar už
daryti, nes naujų aukų jau nebegau- 
nama. Taip pat susirūpinta lietuviškų 
knygų archyvu, kuris yra Sąjungos 
žinioje: ar jį reikėtų persiųsti į Lie
tuvą, ar dar pasilaikyti čia, Britani
joje?

Lietuvių namų bendrovės reika
lais kalbėjo Vincent O'Brien. Pasak 
jo, namai per daugelį metų buvo ap
leisti. Remontas ir pertvarkymas yra 
neatidėliotinas reikalas. Lietuva nori 
čia įsteigti Kultūros centrą, kuris, ži
noma, yra labai reikalingas ir, jeigu 
pavyks susitarti, galima būtų gauti pi
nigų remontui. LNB yra pelningas 
vienetas ir namais turime rūpintis. 
Sodybos pelnas yra smarkiai sumažė
jęs, bet ir tenai reikia daugiau investi
cijų. ’’Europos lietuvis“ kainuoja la
bai daug ir paima didesnę dalį tų pa
jamų.

Diskusijų metu iškilo keletą svar
bių klausimų dėl Lietuvių Namų per
tvarkymo ir administracijos, ’’Euro
pos lietuvio“ finansavimo. Išreikštas 
nepasitenkinimas Ambasados patar
navimais. Siūlyta, kad Lietuvių na
muose būtų bent keletas kambarių 
apsilankantiems svečiams išnuomoti. 
’’Europos lietuvio“ ateitis, sukėlė 
daugiausia diskusijų, pasisakymų. 
Skųstasi, kad laikraštis nepritaikytas 
mūsų gyvenimo temoms, perdaug 
vietos skiriama pasikalbėjimams su 
asmenimis, apie kuriuos niekas nėra 
girdėjęs, per mažai žinių apie užsie
nio lietuvių gyvenimą. Laikraščio 
kaina taip pat nieko nepadėjo. ’’Euro
pos lietuvis“ buvo perkeltas į Lietu
vą, kad sumažėtų leidimo išlaidos, 
bet tas nepasitvirtino ir su juo susiju
sios išlaidos bendrovei pasidarė per 
didelė našta. Siūlyta ’’Europos lietu
vį“ grąžinti į Angliją ir, jeigu išlaidos 
nesumažėtų, leisti vietiniams reika
lams dvisavaitinį biuletenį.

Vakarienę paruošė klubo moterys. 
Joms turime padėkoti už skaniai iš
keptą lietuvišką kugelį (bulvių plokš
tainį) su lašinukais ir kitus skanumy
nus.

Henrikas Gaspe ras

šiek tiek siūti ir megzti. Tai, kuri ne
moka, dailininkė pataria prekių mar
gumyne ieškoti lietuviškų gaminių, 
kurie pakankamai kokybiški ir atitin
ka Europos standartus.

Dailininkė savo kolekciją pavadi
no ’’Gatvė“, nes tai patogūs, funkcio
nalūs drabužiai, skirti gatvei.

Parengta pagal "Lietuvos rytą “

Per pirmąkart vy kstančią Hong- 
kongo Madų savaitę demonstruo
jamas Hongkongo dizainerio Wil- 
liamo Tango vaiskiai baltas, skulp
tūriškas ansamblis. Hongkongas 
yra antroji šalis pagal drabužių 
eksportą po Italijos.

EPA-Eltos nuotrauka

Sportas

"Krepšinis: Lietuva 
stipresnė už Europos 
čempionę Vokietiją“

Taip pavadintą žinutę apie pir
mąsias Vokietijos ir Lietuvos krep
šinio rinktinių rungtynes išspaus
dino vokiečių laikraštis ”Welt am 
Sonntag“. Rungtynės Bilefelde bai
gėsi lietuvių pergale 86:80. Laik
raštis rašo, kad tą dieną vokiečių 
komandoje nežaidė Europos čem
pionai Ch. Welpas, M. Kochas, S. 
Hupmannas, H. Roedlis, G. Behnke 
ir K. Nuernbergeris, o Lietuvos 
rinktinėje nebuvo jos krepšininkų, 
žaidžiančių užsienio komandose.

Antrosios rungtynės įvyko Ham
burge. Vokiečiai nudžiugino savo 
gerbėjus, iškovoję pergalę 92:73. 
Anot teisėjo R. Brazausko, lietuviai 
labai netaikliai atakavo važovų krep
šį. Ypač prastai mėtytos baudos - iš 
27 pataikyta tik 11. Per šias rungty
nes Lietuvos rinktinėje žaidė G. Kra- 
pikas. Prie mūsų komandos prisi
dėjo, bet nerungtyniavo iš Ispanijos 
atvykęs V. Chomičius.

Pirmosios rungtynės - 
sėkmingai

Lapkričio 9 dieną prasidėjo 1995 
m. Europos krepšinio čempionato 
atrankos varžybų pusfinalių antrasis 
ratas. Per 30 rungtynių (jos bus 
sužaistos iki lapkričio 16 d.) paaiškės 
10 komandų, kurios kartu su Graikija 
(šeimininke) ir Vokietija (dabartine 
čempione) 1995 m. birželio mėn. 
Graikijoje rungtyniaus dėl geriausios 
Europos vyrų krepšinio komandos 
vardo. Pirmojo atrankos rato susitiki
mai vyko pernai lapkričio mėnesį.

Pirmąsias rungtynes šiųmetinia
me atrankos rate sužaidė Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinė su Estijos 
krepšininkais Taline. Todėl jau prieš 
kelias dienas iš JAV į Vilnių atskri
do A. Karnišovas, o kiek vėliau iš 
Ispanijos atvyko A. Sabonis bei R. 
Kurtinaitis. Nors specialistai žadėjo 
nesunkią lietuvių pergalę, pirma
jame kėlinyje estai įveikė lietuvius 
32:20. Tik A. Sabonis dar bandė su
tvarkyti gretas. Antrojo kėlinio pa
baigoje lietuviai įgijo kelių taškų 
persvarą ir nugalėjo estus 67:65.

Savaitgalį lietuviai žais Vilniuje 
su slovėnais, kitą trečiadienį - Rygo
je su latviais.

"Šilutės“ kelionė 
po Europą

Į prestižinį tarptautinį turnyrą 
Olandijoje išvyko Šilutės krepši- 
nininkų komanda ’’Šilutė“. Ji rungty
niaus su Olandijos ir Turkijos čempi
onais bei Zagrebo ’’Giboną“, rašo 
’’Lietuvos aidas“. Paskui Šilutės 
komanda vyks į Belgiją ir Vokietiją, 
kur žais draugiškas rungtynes su 
Belgijos čempionais bei Vokietijos 
Emericho miesto, su kuriuo bend
radarbiauja Šilutė, komanda.

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

kose nuo 1994 m. lapkričio 11d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.4300
100 Armėnijos dramų 0.9966
Australijos doleriai 3.0138
Austrijos šilingai 0.3719
100 Azerbaidžano manatų 0.1667 
1000 Baltarusijos rublių 0.5785
Belgijos frankai 0.1272
Čekijos kronos 0.1445
Danijos kronos 0.6684
ECU 4.9812
Estijos kronos 0.3285
100 Ispanijos pesetų 3.1418
100 Italijos lirų 0.2548
100 Japonijos jenų 4.0931
Kanados doleriai 2.9493
Kirgizijos somai 0.3791
100 Kazachijos tengių 7.9271

Latvijos latai 7.3801
1000 Lenkijos zlotų 0.1702
Moldovos lėjos 0.9435
Norvegijos kronos 0.5986
Olandijos guldenai 2.3338
Prancūzijos frankai 0.7616
100 Rusijos rublių 0.1289
SDR 5.9013
Singapūro doleriai 2.7229
Suomijos markės 0.8554
Švedijos kronos 0.5460
Šveicarijos frankai 3.1213
10000 Ukrainos karbovancų 0.4128 
Uzbekijos sumai 0.1739
100 Vengrijos forintai 3.7037
Vokietijos markės 2.6172

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.

I kelionę išvyko 12 krepšininkų, 
tarp jų ir du juodaodžiai žaidėjai R. 
Thomas ir Corey Tayloras bei nau
jas ’’Šilutės“ krašto puolėjęs, buvęs 
SAVY komandos žaidėjas šilutiškis 
T. Rimkus. Komandai vadovauja 
treneriai - amerikietis B. Sherida- 
nas ir St. Kairys.

Lietuviai dukart pelnė 
auksą pasaulio kultūrizmo 

čempionate
Lapkričio 2-7 dienomis Švedijo

je, Bolange, vyko pasaulio moterų 
ir porų kultūrizmo čempionatas. 
Jame dalyvavusių klaipėdiečių Na
talijos Murnikovienės ir Ričardo 
Murnikovo pasirodymai įvertinti 
dviem aukso medaliais. Moterų 
varžybose N. Mumikovienė (svorio 
kategorija per 57 kg) iškovojo pir
mąją vietą tarp 22 dalyvių. Pernai 
Lenkijoje per pasaulio pirmenybes 
ji buvo šešta. Antrąjį aukso medalį 
N. Mumikovienė ir R. Mumikovas 
iškovojo porų varžybose.

V. Vitkausko mintys 
krypsta Į Kilimandžarą
Alpinistas Vladas Vitkauskas 

pasiryžęs įveikti dar vieną žygio 
’’Lietuvos vėliava aukščiausiose že
mynų viršukalnėse“ etapą. Šį kartą 
alpinisto tikslas - aukščiausias Af
rikos kalnas Kilimandžaras (5895 
m). Tačiau į kelionę V. Vitkauskas 
vyksta ne vienas - kartu su keliau
ninkais aplankys garsius Kenijos 
bei Tanzanijos nacionalinius par
kus, pabuvos prie ekvatoriaus, pasi
grožės Indijos vandenyno pakrante 
ir, žinoma, užneš Lietuvos vėliavą į 
Kilimandžarą.

Kenijoje keliautojai pasiskirstys 
į dvi grupes - vieni tęs kelionę po 
egzotišką Afriką, kitų pagrindinis 
tikslas bus įkopti į Afrikos kalnų 
karalių, dar vadinamą Baltuoju kal
nu. Pirmasis į Kilimandžarą buvo 
įkopęs vokietis Hansas Mayeris.

Pasak Vlado Vitkausko, kopi
mas į šį kalną tradiciniu maršrutu 
nėra sudėtingas. Menkiau prityrusį, 
neaklimatizuotą keliautoją gali 
sustabdyti ne techniniai dalykai, bet 
aukštis.

Sausio 12 d. ’’Aeroflot“ lėktuvu 
iš Maskvos V. Vitkauskas išskris į 
Nairobį. Kelionės organizacinius 
reikalus tvarkys kelionių agentūra 
"Svebas“, bendra Lietuvos ir JAV 
įmonė ’’American Travel Service 
Dajana“.

Beje, Vladas Vitkauskas Lietu
vos vėliavą jau užnešė į tris aukš
čiausias Azijos (Everestas, 1993 05 
10), Europos (Elbrusas, 1993 08 
04), Šiaurės Amerikos (Makinlis, 
1994 06 12) viršukalnes. Kaip rašo 
’’Lietuvos rytas“, gali atsitikti ir 
taip, jog Kilimandžaras bus ne ket
virtoji, o penktoji pasaulio viršūnė, 
kurioje suplevėsuos trispalvė, nors 
alpinistas kol kas nenori kalbėti 
apie artimiausius savo planus.
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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 požemįnė.stotis^ 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Mansfield - lapkričio 13 d., 14.30 

vai. Šv. Pilype Neri.
Derbyje - lapkričio 19 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Leicesteryje - lapkričio 20 d., 14 

vai., Švč. Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame - lapkričio 20 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - lapkričio 27 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Stoke on Trente - lapkričio 26 d., 

16 vai., Šv. Vulstane.

I HI VIS

LONDONE
LIETUVIAI PRISIMINĖ 
MIRUSIUS TAUTIEČIUS
Britanijos sostinėje gyvenantys 

lietuviai mirusiuosius tradiciškai pri
siminė aplankymu šv. Patriko kapi
nėse lapkričio 6 d., sekmadienį. Nors 
dabar ruduo, bet oras buvo saulėtas ir 
šiltas. Pasak Petro Bulaičio, toks gra
žus oras pirmą kartą, kai jis lanko 
šias kapines.

Sutartu laiku - 14 vai. - eisena pra
sidėjo nuo kapinių koplyčios, jai va
dovavo klebonas dr. Jonas Sakevi- 
čius MIC. Eita iki šiose kapinėse 
esančio lietuviško skyriaus. Ant dau
gelio lietuvių kapų buvo padėtos de
gančios žvakės ir gėlių. Ant buvusio 
Lietuvos Ambasadoriaus B. K. Ba
lučio kapo sužibo net keletas žvakių.

Nors oras, galima sakyti, buvo 
auksinis, bet žmonių susirinko labai 
nedaug. Atrodo, kad 14 valandą lan
kymas žmonėms yra nepriimtinas, 
nes pats pietų laikas.

Lietuvių kapai Londone, Šv. 
Patriko kapinėse.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Hackney-Leyton lygoje trečiosios 
divizijos susitikimuose spalio mėnesį 
’’Lithuanian Victoria“ komanda žai
dė su ’’Victoria Park Rangers“ ir 
’’Swans“ vienuolikėmis ir nugalėjo 
vienodu rezultatu 3:1. Spalio 30 
diena ’’Lithuanian Victoria“ žaidė su 
’’Kitsons“ komanda ir pralaimėjo 3:4.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Fondas gavo šias aukas: 300 sva

rų iš M. G. (per ’’Charities Aid Foun
dation“); 25 svarai - pulk lt. J. Daw- 

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

ney-Fleet. Gautos taip pat dvi rašo
mos mašinėlės iš Z. V. Jurų, Bromley. 
Į fondo paskelbtą kalėdinį atsišaukimą 
atsiųsdami dovanų atsiliepė: V. Kra
sauskas Pontefract, W. York's, taip pat 
A. Vilčinskas, K. Drungilų šeima, M. 
Parulienė (visi londoniečiai).

Anglikonų Tutshill mokykla, Va- 
lijoje per Andrew ir Christine Laugh
ton atsiuntė 300 porų vaikiškų batų. 
Lietuvių Sodyba (Headley Park) at
siuntė lovoms paklodžių. Balys But
rimas paaukojo solisto Stasio Povilai
čio dainų audioįrašų pardavimui, pi
nigai bus panaudoti fondo reikalams.

Fondo vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems fondo rėmėjams. Toliau 
laukiame kalėdinės paramos, kad 
galėtume Lietuvos negalios vaikus 
pralinksminti per šv. Kalėdų šventes. 
Aukas siųsti:

British-Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania
21 The Oval, London E29DT.

PADĖKA
Mes, gimdymo skyriaus darbuo

tojai ir mamos su naujagimiais, 
esame labai dėkingi už drabužėlius, 
kuriais papuošėme vaikučius. Dabar 
ruduo ir šilti drabužėliai mums labai 
reikalingi. Jūsų triūsas ir šiluma per
siduoda mums.

Linkime daug sveikatos, ištver
mės Jūsų kilniame darbe. Laukiame 
Lietuvoje.

Visų vardu dėkoja Pakruojo gim
dymo skyriaus vedėja gyd. E. Rama- 
šauskienė ir vyr. akušerė S. Vaitie
kūnienė.

PAMALDOS SODYBOJE
Šių metų lapkričio 27 d., sekma

dienį, DBLS Sodybos skyrius So
dyboje rengia garbingas pamaldas 
prisiminti Lietuvos kariuomenės 
šventę.

Bus užkandžių ir arbatos.
Prašome apsilankyti.
DBLS Sodybos skyriaus valdyba

BRADFORDE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS BRADFORDE

Lapkričio 19 d., šeštadienį, 5 
vai. p. p. Vyties klubo salėje ren
giamas Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas.

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

Bus ir meninė programėlė.
Po minėjimo - arbatėlė visiems 

dalyviams.
PraSome visus vietinius ir apy

linkės lietuvius dalyvauti.
Lietuvių klubo ’’Vytis“ ir 

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

DERBY
KARIUOMENĖS

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Pranešame, kad š. m. lapkričio 

mėn. 27 d., sekmadienį, DBLS 
Derby skyrius rengia Kariuome
nės šventės minėjimą.

Minėjimas įvyks 2 vai. p. p. 
Ukrainiečių klubo patalpose, 27 
Charnwood Str., Derby.

Programoje oficialioji dalis su 
p. J. Maslausko paskaita.

Po minėjimo bus aptariami įvai
rūs skyriaus bei kiti bendrai lietu
viškieji reikalai.

Visus vietos bei apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečia
me į minėjimą gausiai atsilankyti.

DBLS Derby skyriaus valdyba

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
L.K.V. S-gos "Ramovė“ Man

česterio skyrius lapkričio 26 d., 
šeštadieni, 6 vai. vakaro Lietuvių 
klube, 121 Middleton Rd., Man
chester, rengia Kariuomenės šven
tės minėjimą

Programoje: H. Vaineikis skai
tys paskaitą, bus meninė dalis.

Ramovėnai ir visi apylinkės tau
tiečiai kviečiami šiame minėjime 
gausiai dalyvauti.

Ramovėnų skyriaus valdyba

BRADFORDO LIETUVIŲ 
VIEŠNAGĖ

Spalio 15 d. Bradfordo ir apylin
kės lietuviai viešėjo Mančesterio lie
tuvių klube. Tokie metiniai vizitai, 
Boltono ir Bradfordo tautiečių pra
dėti prieš kelioliką metų, tapo tradici
ja, jie Bradfordo ir Mančesterio lietu
vių veiklos kalendoriuose pasidarė 
svarbiais įvykiais. Vienais metais 
tokia viešnagė įvyksta Bradforde, 
kitais Mančesteryje. Šiais metais 
buvo Mančesterio eilė priimti savo 
bičiulius iš Bradfordo.

Vakaras, kaip ir kiekvienais me
tais, prasidėjo ir tęsėsi labai smagiai. 
Vaišėse dalyvavo ir iš Valijos atvykęs 
Eimutis Šova su savo žmona Rūta bei 
keliolika anglų - ir vietinių svečių, ir 
Bradfordo lietuvių klubo narių. Vaka
rui vadovavo Mančesterio lietuvių 
klubo pirmininkas A. Podvoiskis. Ge
rai užkandus trumpas kalbas pasakė 
kan. V. Kamaitis, E. Šova, vietinių ra
movėnų pirmininkas V. Bernatavi
čius, vienas iš Bradfordo anglų svečių 
ir, angliškai, porą anekdotų įterpda
mas, Boltono lietuvių vaidu klubo vi
cepirmininkas H. Vaineikis. Atsaky
damas Bradfordo lietuvių klubo pir
mininkas V. Gurevičius nuoširdžiai 
padėkojo vietiniams tautiečiams ir 
ypatingai šeimininkėms už tokį gražų 
priėmimą ir skaniu maistu apkrautus 
stalus. Jis įteikė šeimininkams didelę 
piniginę dovaną. Klubo sekretorius S. 
Lauruvėnas negaišdamas ją ’’sunau
dojo“ nupirkdamas dar kelias bonkas 
džiugumo, jau ir taip linksmas vaišes 
dar linksmesnėmis padaryti.

Dainos skambėjo per visą vakarą 
- angliškos ir lietuviškos, bet nereikia 
nė sakyti, kas gražiau sudainavo.

Mančesterio lietuvių klubo valdy
ba dėkoja ponams Šovoms, Bradfor
do ir apylinkės lietuviams už atsilan
kymą ir ypač savo šeimininkėms B. 
Kupstienei ir B. Bematavičienei už 
puikių stalų paruošimą. Atrodo, kad 
svečiai iš Bradfordo buvo irgi paten
kinti, nes vienas iš jų, anglas, klubo 
vicepirmininkui parašė malonų pa
dėkos laišką.

Be abejonės - buvo puikiai pra
leistas vakaras. Kitais metais pasima
tysime Bradforde!

A. P-kis

MIRĖ BRONISLAVA 
LUKMENIENĖ-SKRYPT

Spalio 26 d. namuose sulaukusi 
88 metų amžiaus mirė Bronislava 
Liukmenienė-Skrypt. Ji karui bai
giantis gyveno Kaune.

Bronislava su pirmuoju vyru 
susilaukė sūnaus ir dukters. Jam 
mirus, ištekėjo už ukrainiečio 
Skrypt'o, bet su juo vaikų neturėjo. 
Iš Vakarų Vokietijos į Angliją at
vyko 1947 m. Priklausė MLM ra
teliui ’’Rūta“, bendradarbiavo su 
lietuviais.

Palaidota lapkričio 2 d. Mosto- 
no kapinėse antrojo vyro kape. 
Pomirtines apeigas St. Chad's baž
nyčioje ir kapinėse atliko kan. V. 
Kamaitis. Laidotuvėse dalyvavo 
daugiau kaip dvidešimt žmonių. 
Po laidotuvių kanauninkas pakvie
tė visus į lietuvių klubą arbatėlei.

Ilsėkis, Bronislava, ramybėje.
Šiais metais Mančesterio lietu

vių bendruomenė neteko aštunto 
nario.

A. P-kis

MIRĖ JUOZAS MIKULSKIS
Po sunkios ir ilgos ligos Angli

joje, Leeds ligoninėje 1994 m. 
rugsėjo 16 dieną, eidamas 75 me
tus, mirė Juozas Mikulskis.

Į kapines palydėjo kun. V. Ka
maitis.

Lietuvoje liko sūnus ir dukra.
A. Žemaitis

PASAULYJE
Dėmesys kinui

Kitų metų socialinės komunikaci
jos pasaulinei dienai, kuri bus pažy
mėta sekmadienį, gegužės 28-ąją, šv. 
Tėvas parinko temą: ’’Kinas - kultū
ros variklis ir vertybių skatintojas“. 
Pranešdamas temą, Popiežinės socia
linės komunikacijos tarybos pirmi
ninkas arkivyskupas John Foley tarp 
kita ko pasakė, jog, kreipdamas kata
likų dėmesį į kiną, Šv. Tėvas iškelia 
kino, kaip žmoniškumo puoselėtojo, 
vaidmenį. Kitų metų pasaulinė socia
linės komunikacijos diena, pasakė 
arkivyskupas, turės taip pat paskatinti 
ir katalikiškojo kino sutvirtėjimą, ir 
viso kino meno pasaulio didesnį dė
mesį pagrindiniam savo pašaukimui: 
skleisti grožį ir ugdyti dorą.

Jono Pauliaus II knygos 
populiarumas

Popiežius Jono Pauliaus II knyga 
’’Peržengti vilties slenkstį“ susilaukė 
didelio pasisekimo tose šalyse, kur ji 
jau platinama. Per savaitę nuo pasi
rodymo parduota milijonas ir trys 
šimtai tūkstančių knygos egzem
pliorių. Italijoje - 250 tūkstančių, 
JAV apie 500 tūkstančių, Prancūzijo
je, kur išspausdintas jau trečias kny
gos tiražas, parduota 365 tūkstančiai 
egzempliorių. Pakartotini tiražai taip 
pat išspausdinti Vokietijoje, Ispani
joje, Olandijoje.

Prisimintas drąsus 
kunigas

Varšuvoje iškilmingomis Mišio- 
mis buvo paminėtos kunigo Jerzy 
Popieluszko nužudymo dešimtosios 
metinės. Šis kunigas visoje Lenkijoje 
buvo išgarsėjęs drąsiais pasisaky
mais prieš komunistinę prievartą ir 
žmogaus teisių laužymą bei pamal
domis už tėvynę, kurias ėmė perio
diškai rengti nuo pat generolo Jaru- 
zelskio 1981 metų gruodžio mėnesio 
įvestos karinės padėties. Komunis
tinės Lenkijos saugumiečiai 1984 
metų spalio 19 dieną kunigą Popie
luszko pagrobė, žiauriai nukankino ir 
lavoną paskandino ežere. Žmogžu
dystę įvykdę saugumiečiai ir jų tie
sioginiai viršininkai, iš viso keturi 
saugumo tarnybų karininkai, buvo 
nuteisti nuo 14 iki 25 metų kalėjimo 
bausmėms. Šiandien dėl įvairių am
nestijų ir nuolaidų visi jau išėję į 
laisvę.

Religinės programos - 
be reklamos intarpų

Tos televizijos programos, kurios 
norės perduoti kasdienines religinės 
informacijos programas, negalės į jas 
įterpti reklamos. Tokią sąlygą iškėlė 
kasdieninės palydovinių ryšių kanalu 
’’Eutelsat“ perduodamos religinės 
informacinės laidos rengėjai. Ši paly
dovu perduodama laida yra skirta 35 
mažoms televizijos stotims, susijun
gusioms į laisvų radijo ir TV pro
gramų konsorciumą ’’Koralas“. Ren
giant religinės informacijos laidas 
bendradarbiauja Vatikano televizijos 
centras, Italijos episkopato religinės 
informacijos centras, Belgijos ir 
Olandijos bendrovė ’’Lumen 2000“.

Evangelizacijos 
jubiliejaus Mišios

Indijos Sagar vyskupijoje įvyko 
iškilmės, kuriomis buvo pažymėtos 
šio regiono evangelizacijos pradžios 
100-osios metinės. Jubiliejaus Mi
šias aukojo Italijos Livorno vysku
pas pagalbininkas Vincenzo Savio, 
nes būtent iš šios italų vyskupijos 
kilę misionieriai prieš 100 metų pir
mieji pradėjo apaštalauti dabartinėje 
Indijos Sagar vyskupijoje. Šiuo me
tu Sagar vyskupijoje veikia 60 ka
talikiškų centrų. Skaičiumi katalikai 
yra pati mažiausia iš visų vietos re
liginių bendrijų: dauguma vietos gy
ventojų - 88 procentai - yra indu
istai.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios

.--.-Sip
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