
Damoklo kalavijas pakibęs virš 
Nepriklausomybės

Kanados lietuvaičio 
biznis Vilniuje

Taip įvertintas sutarties su Rusija 
dėl karinio tranzito pavojus Lietuvai 
konferencijoje "Mūsų pozicija kari
nio tranzito klausimu“. Ji įvyko 
Vilniuje, "Žinijos“ draugijos salėje. 
Kaip pastebėjo "Lietuvos rytas“, 
konferencijoje dalyvavo nemažai 
Lietuvoje žinomų žmonių: istorikai E. 
Gudavičius ir A. Šidlauskas, rašyto
jas J. Avyžius, režisierius R. Vabalas, 
filosofas V. Radžvilas, Vilniaus mies
to tarybos pirmininkas V. Šapalas, 
Seimo nariai S. Šaltenis, R. Ozolas, 
V. Landsbergis, A. Baskas ir kiti. Že
miau skelbiame "Europos lietuviui“ 
atsiųstą konferencijos rezoliuciją.

’’Politinė sutartis su Rusija dėl 
karinio tranzito per Lietuvą pakibo 
kaip Damoklo kalavijas virš mūsų 
Nepriklausomybės. Sociologinės ap
klausos rodo, kad tik 4 procentai 
Lietuvos gyventojų pritartų šiai sutar
čiai, įstumiančiai Lietuvą į karinę 
Rusijos erdvę. Tokia sutartis smar
kiai pablogintų ir Lietuvos žmonių 
ekonominę būklę, nes atskirtų Lietu
vą nuo stabilių, turtingų Europos 
valstybių sąjungos.

I Lietuvos piliečių chartijos būsti
nę nenutrūkstamu srautu plaukia

V. Landsbergis perspėja dėl karinio tranzito 
sutarties

Lapkričio 14 d. įvykusioje spau
dos konferencijoje Seimo opozicijos 
vadovas V. Landsbergis svarbiausia 
Lietuvos problema pavadino tolesnį 
"Lietuvos stūmimą į karinio tranzito 
sutartį“. Opozicijos vadovas žmonių 
apgaudinėjimu ir neatsakingu šnekė
jimu pavadino G. Kirkilo (LDDP 
frakcijos Seime vadovo - ELR) sam
protavimus, jog tai būtų tik karinių 
pervežimų tvarką reglamentuojantis 
"protokolinis“ susitarimas, bei prezi
dento A. Brazausko išsisukinėjimus, 
jog sutartis tebus nereikšmingas tech
ninis susitarimas, kurį pasirašys ne 
pirmieji valstybės pareigūnai. “Bus 
taip, kaip nori ponas V. Isakovas 
(Rusijos derybų su Lietuva delegaci
jos vadovas - ELR) - Lietuva bus 
įtraukta į bendradarbiavimą, kurio 
nutraukti Rusija neleis“, - sakė profe
sorius.

V. Landsbergis pažymėjo, jog, at

Baltijos Asamblėjos dėmesys Kaliningrado 
srities problemai nervina Rusiją

Praėjusį savaitgalį Vilniuje įvyku
sioje Baltijos Asamblėjos sesijoje 
priimta rezoliucija “Dėl Kaliningrado 
srities demilitarizavimo ir tolesnės 
raidos“. Joje sakoma: “Baltijos 
Asamblėja mano, kad Kaliningrado 
srities ateitis yra visos Europos prob
lema ir jai išspręsti reikia, bendrų 
veiksmų.

Tuo vadovaudamasi Baltijos 
Asamblėja:

1. Siūlo Kaliningrado srities 
demilitarizavimą vertinti kaip būtiną 
Vidurio ir visos Europos saugumo 
proceso elementą.

2>. Remia Europos Tarybos Parla
mentinėje Asamblėjoje pateiktą svar
styti rezoliuciją dėl pagarbos vieto
vardžiams kaip Europos kultūros 
paveldui ir Kaliningrado srities se
nųjų Vietovardžių grąžinimo.

Baltijos Asamblėja kreipiasi į Bal
tijos Ministrų Tarybą ir ragina Kali
ningrado srities demilitarizavimo bei 
tolesnės raidos klausimais surengti 

žmonių parašai, remiantys ’’Atsišau
kimą dėl Lietuvos saugumo“ (“Lietu
vos aidas“, 1994 08 11). Gauta jau 
daugiau kaio 10 tūkst. tokių laiškų. 
Nerimą ir protestą dėl Lietuvos Vy
riausybės neatsakingos politikos 
reiškia įvairiausių profesijų žmonės - 
gydytojai, mokytojai, aukštųjų mo
kytojų dėstytojai, menininkai, darbi
ninkai, ūkininkai, teisininkai, dvasi
ninkai, kariškiai, architektai, inžinie
riai, mokslininkai, politikai, žurnalis
tai, sportininkai, verslininkai ir t. t. 
Tai reikšmingi asmeninio apsis
prendimo ir pilietinio sąmoningumo 
aktai, liudijantys, kad mūsų visuo
menė nesileidžia apmulkinama ofi
cialių raminančių pareiškimų. Nepri
taria sutarties dėl karinio tranzito 
pasirašymui ir Lietuvos Seime atsto
vaujamos politinės partijos, išskyrus 
vienintelę izoliuotą LDDP.

Konferencija nutaria:
1. Reikalauti, kad Lietuvos Vy

riausybė nutrauktų gėdingas derybas 
su Rusija dėl karinio tranzito sutarties 
ir nepasirašytų jokios sutarties tuo 
klausimu.

2. Reikalauti, kad Lietuvos Vy
riausybė pertvarkytų karinio tranzito 

sakydami į klausimus dėl Rusijos ka
rinio tranzito, Vakarų politikai dabar 
jau atviriau perspėja dėl galimų pa
vojų, kad tik sutartis nepakenktų Lie
tuvos suverenitetui, o Kanados prem
jeras nesenai A. Šleževičiui atsiųsta
me laiške be to dar diplomatiškai nu
rodė, kad pagal Tarptautinio susitari
mo dėl tarifų ir prekybos (GATT) 
principus, susitarimas dėl karinio 
tranzito negali būti siejamas su tarp
valstybiniais ekonominiais santyki
ais. “Tai stiprus argumentas tuo 
metu, kai Rusija nori pasirašyti kon
venciją ir tapti GATT nare“, - pažy
mėjo V. Landsbergis ir klausė, kodėl 
Lietuva nesiremia šia ekonominio 
šantažo aplinkybe, nesipriešina spau
dimui, nors vienu metu Lietuvos Pre
zidentas tarptautiniuose forumuose 
apie tai ir kalbėdavo.

V. Landsbergis taip pat pastebėjo, 
jog karinio tranzito sutartį imta sieti 

tarptautinį pasitarimą prie apvalaus 
stalo“.

Rusijos užsienio reikalų ministeri
ja (URM) Baltijos Asamblėjos rezo
liuciją dėl Kaliningrado srities įverti
no kaip “atvirą kišimąsi į Rusijos 
vidaus reikalus“. Pažymėta, kad “Ka
liningrado sritis buvo, yra ir bus ne
atskiriama Rusijos Federacijos dalis“. 
Taip pat pareiškiama, kad “turėtų 
būti aišku, jog Rusija niekada ir su 
niekuo neaptarinės šiame kontekste 
Kaliningrado srities “ateities“ ir jos 
statuso. Bet kokioms pretenzijoms į 
Rusijos suverenitetą bus duotas kuo 
ryžtingiausias atkirtis“. Pasak Rusijos 
URM, “Rusijos kariuomenės kiekį 
apsprendžia Rusijos gynybiniai por
eikiai. Mes šių įsipareigojimų nepa- 
žeidžiame. Negana to, kariuomenė 
srityje pamažu mažinama. Tačiau tai 
mūsų vidaus klausimas“. Rusijos 
URM nuomone, ”į rezoliuciją įtrauk
tas raginimas prie apskritojo stalo su
rengti tarptautinį pasitarimą Kalinin

taisykles pagal tarptautines konvenci
jas ir neleistų Rusijos kariniams 
pervežimams naudoti Lietuvos oro 
erdvės.

3. Siūlyti visoms opozicinėms 
Lietuvos politinėms partijoms, kad 
jos įsipareigotų, atėjusios į valdžią, 
demonsuoti karinio tranzito sutartį, 
jeigu ją pasirašytų A. Brazausko su
daryta LDDP Vyriausybė.

4. Įspėti Lietuvos dabartinės val
džios pareigūnus, kad pasirašydami 
karinio tranzito sutartį su Rusija jie 
pažeistų Lietuvos Respublikos Kons
tituciją bei Konstitucinį Aktą “Dėl 
Lietuvos Respublikos nesijungimo į

~ posovietines Rytų sąjungas“ ir įvyk
dytų sunkų valstybinį nusikaltimą.

Kviečiame inteligentiją viešuose 
renginiuose ir kitais būdais aiškinti 
visuomenei pražūtingus Lietuvai 
karinio tranzito padarinius, o moks
lines bei kūrybines organizacijas ir 
visas partijas - aiškiai pareikšti pozi
ciją šiuo klausimu, gyvybiškai svar
biu Lietuvos ateičiai.

Konferencijos prezidiumo vardu 
hab. dr. Vytautas Kubilius 
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su archyvų, “Vnešekonombanko“ 
skolų grąžinimu, Rusijos kariuome
nės neatsiskaitymais. Jis sakė, jog 
jungti šiuos klausimus su kariniu 
tranzitu visiškai nelogiška, tai yra sa
vaime spręstini Rusijos įsipareigoji
mai, juo labiau, kad su Rusijos prezi
dentu B. Jelcinu dėl KGB archyvų 
bei skolų grąžinimo buvo susitarta 
dar 1992 metų pradžioje. Opozicijos 
vadovas paragino kitas Lietuvos poli
tines partijas, kad jos ne tik pasakytų, 
jog yra prieš sutartį, kuri įkiša Lietu
vą į Rusijos strateginę erdvę, bet ir 
aiškiai apibrėžtų savo veiksmus, jei
gu LDDP viršūnėlė nutars sutartį pa- 
siraštyti, ir ką jos darys, kai LDDP 
nebebus valdžioje. Jis pažymėjo, kad 
šiuo klausimu nėra pasisakiusi pati 
valdančioji partija, rašoma “Europos 
lietuviui“ atsiųstame Seimo opozici
jos spaudos atstovės R. Rastauskie- 
nės pranešime.

grado srities demilitarizavimo bei to
lesnės raidos klausimais yra aiškiai 
provokacinis, kuriuo siekiama apsun
kinti Baltijos ir Rusijos santykius“.

* * *
Iš viso Baltijos Asamblėjos sesijo

je Vilniuje priimta 17 rezoliucijų bei 
kitų dokumentų. Vienoje jų reko
menduota Baltijos Ministrų Tarybai 
pradėti rengti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos gynybinę sutartį ir kuo grei
čiau ją pasirašyti. Sesijoje nepriimtas 
pateiktasis rezoliucijos projektas dėl 
narystės NATO. Jame buvo numaty
ta kreiptis į Šiaurės Atlanto Asamblė
ją bei NATO vadovybę, prašant grei
čiau spręsti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos integracijos į NATO struktūras 
klausimą. Vėliau įvykusioje spaudos 
konferencijoje Estijos Valstybės su
sirinkimo pirmininkas Ulo Nugis sa
kė, kad tokia rezoliucija nepageidau
tina NATO suartėjimo procese, kuris 
vyksta pagal “Partnerystės taikos la
bui“ programą.

Kanadoje gyvenantis jaunas lietu
vis Kristopas Juras prieš porą metų 
lankydamasis Lietuvoje pirmąkart 
rimtai studijavo, ar įmanoma čia da
ryti kokį nors biznį. Jo neišgąsdino 
mūsų įstatymų sumaištis, biurokrati
jos kliūtys, kalbos apie mafijos reke
tą. Kristopo nepatraukė daugelio mū
sų pirmųjų verslininkų energinga 
veikla pagal schemą “pirk-parduok“, 
nors pasiūlymų rasti rinką Vakaruose 
metalui, medžiui iš Rytų jis sulaukė 
nemažai. Jį labiau domino ką nors 
gaminti Lietuvos įmonėse panaudo
jant modernią industrinių pasaulio 
kraštų technologiją. Susidomėjo bui
tinės chemijos firmos Vilniuje gali
mybėmis. Kristopas Juras pažymėjo 
gerą jos darbuotojų kvalifikaciją. Jo 
atstovaujamos Kanados firmos “Ca
nadian Natural“ pasiūlytą plaukų 
kondicionieriaus su dilgėlių ekstraktu 
receptūrą vilniečiai pavertė Lietuvoje 
paklausą turinčia preke. Zigmo Juro 
Londone įsteigta ”Euro-Baltic Ltd.“ 
kompanija užsiėmė žaliavų minėtam 
gaminiui paieška bei pirkimu. Jos į 
Vilnių buvo atvežtos iš Anglijos, Vo
kietijos, Šveicarijos. Tik dilgėlių eks
traktas, galima sakyti, vietinis - iš 
Latvijos.

“Pirmoji partija - 20 000 buteliu
kų plaukų kondicionieriaus su dilgė
lių ekstraktu, pagamintų mūsų firmo
je pagal “Canadian Natural“ receptū
rą bendradarbiaujant su ”Euro-Baltic 
Ltd.“ šiemet sėkmingai realizuota

PlAL'KlĮ KONDIGOHIE/1IU5 
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Grains sveiki plaukai

VILNIAUS BUITINĖ CNEMIJA- 
EURO-BALTIC LTD. 

daugiausia Lietuvoje“, - pasakė ”EL“ 
“Vilniaus buitinės chemijos“ genera
linio direktoriaus pareigas einantis 
Saulius Jonaitis. Jis pažymėjo, kad 
tai labai aukštos kokybės gaminys. 
Tai patvirtino ir Kanados ekspertai.
S. Jonaitis sakė, kad tariamasi su 
“Canadian Natural“ ir ”Euro-Baltic 
Ltd.“ pagaminti dar 100 000 bute
liukų tokio plaukų kondicionieriaus.

Kai Kristopas Juras prieš kurį 
laiką buvo ”EL“ redakcijoje Vilniuje, 
pasakojo, kad sieks plėtoti tą biznį - 
ieškos rinkos gaminiams Latvijoje, 
Estijoje, Ukrainoje, gal net Vokietijo
je, Ispanijoje. S. Jonaitis minėjo, kad 
Zigmas Juras Vilniuje pagaminto 
plaukų kondicionieriaus pavyzdžius 
pristatė Londone, tikisi ir ten rasti 
pirkėjų.

Kristopas gimęs Anglijoje, kaip ir 
jo mama Veronika. Jo tėvas į tą kraš
tą iš gimtosios Lietuvos buvo nu
blokštas paskutiniojo didžiojo karo 
audros. Toje lietuvių šeimoje niekada 
nebuvo pamirštos tautinės šaknys, to
dėl ir Kristopas gražiai kalba lietuviš
kai. Anglijoje jis dalyvavo lietuviško 
jaunimo veikloje, su grupe kitų Brita
nijos lietuvaičių šoko tautinėje dainų 
šventėje Čikagoje. Į Lietuvą pirmą
kart atvyko 1991-siais su tėvu.

Įdomu, kad Kristopas Juras pagal 
specialybę nėra chemikas ar panašios 
profesijos atstovas, nors, atrodytų, tik 
toks žmogus gali rūpintis plaukų 
kondicionierių gamyba. Jis 1982 me
tais baigė politologines studijas Can
terbury universitete Didžiojoje Brita
nijoje. Į Kanadą išvažiavo 1987 m.

- Iš Kanados į Britaniją skristi 11 
valandų, iš Londono į Vilnių - trys. 
Atrodytų nuotolis trumpesnis, bet kol 
kas aptarnavimas viešbučiuose, biz
nio padėtis ir daug kas kita Lietuvoje 
ir Anglijoje labai skiriasi. O kai lygi
ni Britaniją su Kanada, tų skirtumų 
beveik nepastebi. Bet manau, kad per 
keletą metų Lietuva priartės prie 
modernaus pasaulio. Atsimenu, kai 
čia lankiausi pirmą kartą, problema 
buvo gauti benzino, dabar dėl to jau 
niekas galvos nesuka. Vakarietiško 
aptarnavimo vis daugiau restoranu
ose, parduotuvėse, - dalinosi įspū
džiais Kristopas Juras.

Šiemet jis Lietuvoje buvo jau 
ketvirtą kartą ir sakė atvyks dar ne 
kartą. Jeigu ne biznio reikalais, tai 
traukiamas senelių ir tėvo gimtosios 
žemės slėpiningos jėgos...

ELR
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Keliais sakiniais
O Lietuvos bajorų pasitarimas. Jis 
įvyko Vilniuje, buvo atvykę Lietuvos 
bajorų karališkosios sąjungos Vil
niaus ir Vilniaus krašto padalinio ba
jorai. Pranešta, kad šios 1994 m. ba
landžio mėnesį atsikūrusios organi
zacijos padaliniai veikia taip pat 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Uk
mergėje, JAV, Anglijoje ir Lenkijoje, 
vienydami per 400 bajoriškų šeimų. 
Vilniaus bajorai nutarė savo vaikams 
ir vaikaičiams įsteigti sekmadieninę 
mokyklą. Šeštadieniais veiks bajorų 
klubas. Kas mėnesį bus leidžiamas 
žurnalas ’’Lietuvos bajoras“.
□ Norvegijos vandenyse sulaikytas 
Klaipėdos laivas, vežęs 21 toną kon
trabandinio spirito. Tai žvejybos lai
vas LBB-6935. Jis yra uostamiesčio 
gyventojo D. Didžiulio nuosavybė. 
Klaipėdos jūrų uosto valdyba buvo 
suteikusi šiam laivui leidimą žūklauti 
Baltijos jūroje, nuo kranto nenutol
stant daugiau kaip 50 jūrmylių, pra
nešė ’’Lietuvos rytas“.
□ Nauji ministrai. Lietuvos Prezi
dentas pasirašė dekretus, kuriais iš 
pareigų atleido sveikatos apsaugos 
bei kultūros ministrus ir paskyrė nau
jus. Sveikatos apsaugos ministru pa
skirtas Antanas Vinkus, pastaruoju 
metu dirbęs sveikatos apsaugos mi
nisterijos sekretoriumi (viceminist
ru). Jis yra buvęs sveikatos apsaugos 
ministru sovietiniais laikais. Paskel
bus Nepriklausomybę K. Prunskie
nės vyriausybėje gavo socialinės ap
saugos ministro pavaduotojo postą. 
Kultūros ministru tapo Seimo narys, 
LDDP frakcijos atstovas Juozas Nek
rošius. Yra išleidęs lyrinių ir satyrinių 
eilėraščių knygų, parašęs dainų

Taikos korpuso savanoriai moko 
smulkaus verslo pagrindų

Antri metai Lietuvoje darbuojasi 
smulkaus verslo patarėjai iš JAV 
kaip Taikos korpuso savanoriai. 
Jurbarke, Tauragėje, Akmenėje ir 
kituose miestuose ir miesteliuose 
penkiolika savanorių yra nuolat pa
sirengę patarti ir padėti tiems, kurie 
ryžtasi imtis smulkaus verslo. Bet 
Lietuvoje yra ne penkiolika miestų, 
kur iškyla nedarbo baubas. Todėl 
kartu su Lietuvos darbo birža, Atvi
ros Lietuvos fondu Taikos korpuso 
savanoriai visą savaitę Vilniuje 
mokė pačius darbo biržų darbuoto
jus, kad šie patys galėtų pamokyti 
bedarbius, kaip pačiam susikurti 
darbo vietą, nuo ko pradėti, kur pir
miausia eiti ir ko ieškoti.

Taikos korpuso savanoriai aiš
kina, kaip sudaryti smulkaus verslo 
planą, su kuriuo jau galima eiti ir 
prašyti paskolos. Vien šiais metais 
Lietuvos darbo birža iš gyventojų 

tekstų. Buvęs Lietuvos kompartijos 
CK darbuotojas, ilgametis valstybinių 
leidyklų, poligrafijos ir knygų pre
kybos reikalų komiteto pirmininkas.
O Kaune teisiamas sovietinis genero
las G. Taurinskas. Jis kaltinamas są
mokslu prieš teisėtą Lietuvos valdžią 
bei valstybinių objektų užėmimo or
ganizavimu per 1991 m. sausio įvy
kius. Nuosprendžio paskelbimo lau
kiama lapkričio pabaigoje. Bylą nag
rinėja Aukščiausiojo Teismo teisėjas 
R. Urbaitis.
□ Plikledis Lietuvoje - kaip stichinė 
nelaimė. Lapkričio 15-ąją dėl plikle- 
džio buvo paralyžuotas krašto miestų 
ir tarpmiestinis transportas, masiškai 
vėluojama į darbą, susižeidė daug 
žmonių. Antai vien Vilniuje į medi
kus kreipėsi apie 300 žmonių, patyrę 
traumas slidžiose gatvėse. Protestuo
damas prieš sostinės valdininkų ir 
komunalininkų nerangumą, kurį ats
kleidė plikledis, mandato atsisakė 
Vilniaus miesto Tarybos deputatas 
V. Virimavičius.
O Hesene - Lietuvos kultūros dienos. 
Lapkričio 21-27 dienomis 13-oje 
Vokietijos Heseno federalinės žemės 
miestų vyks Lietuvos kultūros dienos.
□ Bus lietuviškas traktorius su vo
kišku varikliu. Kaune dalyvaujant 
akcinių bendrovių ’’Oruva“ ir ”Juli- 
ka“ atstovams išbandytas ”Juli- 
K17,5“ - traktorius su vieno cilindro 
17,5 AJ galingumo varikliu, pranešė 
"Diena“. Abi firmos sutarė kartu ga
minti įvairaus profilio 7 skirtingų 
modelių mašinas. Jose bus panaudoti 
dyzeliniai varikliai, kurių gamybos 
licenziją "Oruva“ nusipirko iš vok
iečių firmos ”KHD Deutz“. Mašinos 
bus naudojamos žemės ūkyje, staty
bose, komunaliniame ūkyje.

užimtumo fondo skyrė daugiau nei 
tūkstančiui žmonių paskolą smul
kiam verslui pradėti. Paskola pa
prastai būna ne didesnė nei du tūks
tančiai litų, grąžinti ją reikia per 
trejus metus, be jokių palūkanų. 
Grąžinti pradedama praėjus viener- 
iems metams. Kiek sėkmingas visų 
šitų žmonių verslas, kol kas pasa
kyti sunku, bet jau būta atvejų, kai 
bedarbis tiesiog pravalgydavo vers
lui plėtoti skirtą paskolą, nepra
dėjęs nei megzti, nei siūti, nei batų 
lopyti, nei pomidorų šiltnamyje 
auginti. Nors esama ir kitokių pa
vyzdžių. Darbo biržos teikimu iš 
"Litimpex“ banko net pusšimtis 
žmonių ryžosi imti 10-15 tūkstan
čių litų paskolą, mokant vienuolika 
procentų palūkanų. Tikėkime, kad 
naujieji verslininkai tų pinigų ne- 
pravalgys.

Salomėja Čičiškina

SIEIPTYNHOS ©HIENOS
Bręsta intelektualų 

streikas
Ilgai tvinkęs skaudulys pagaliau trū
ko - inteligentai nebenori veržtis 
diržų, rašoma "Dienoje“ 1110 Živilės 
Kriaučiūnienės straipsnye "Inteligen
tai nebenori veržtis diržų“. Daug kar
tų raminti pažadais, prašyti paken
tėti, aukštųjų mokyklų rektoriai, dės
tytojai, studentai nusprendė surengti 
protesto akciją, kurios metu Seimui ir 
Vyriausybei bus įteikti jų reikalavi
mai. Jei ir po šios akcijos aukštųjų 
mokyklų padėtis nė kiek nepagerėtų, 
gali pakvipti net streiku.

Straipsnyje pateikti įvairių Lietu
vos aukštųjų mokyklų rektorių pasi
sakymai. Kai kuriuos jų cituojame. 
Kauno medicinos akademijos rekto
rius Vilius Grabauskas: ’’Intelektua
lai, mokslo žmonės - vieni kantriau
sių. Reikia veržtis diržus - veržiam. 
Vis dėlto manau, jog jau atėjo laikas 
pasakyti viešai, kad vargas laukia 
Lietuvos, jei neinvestuosime į jos 
ateitį. Politikai, kalbėdami apie Lie
tuvos integravimąsi į Europą, pa
miršta, kad pirmiausia turime tapti 
europiečiais. Neišsilavinusi, Gariū
nuose auklėta visuomenė niekam 
nereikalinga. Mes suprantame, kad 
Lietuva neturtinga, kad pinigai iš 
dangaus nenukris. Tiesiog daug ką 
būtų galima kitaip organizuoti, su
teikti aukštosioms mokykloms dau
giau laisvių. Rektoriai atstovauja sa
vo aukštosioms mokykloms. Kai 
žmonės negauna atlyginimų, pir
miausia kaltina administraciją. O ką 
ji gali padaryti? Po liepos mėnesio 
susitikimo su aukštųjų mokyklų rek
toriais dalį tuomet duotų pažadų 
premjeras įvykdė. Atlyginimus, nors 
ir pavėluotai, gauname. Tačiau netu
rime iš ko mokėti už elektrą, vande
nį. Valstybės įsiskolinimas Medici
nos akademijai - 2,5 milijono litų“.

Vilniaus pedagoginio universite
to rektorius Antanas Pakerys pažy
mėjo, kad požiūris į mokslininkus 
gerai matyti iš valstybės tarnautojų 
lentelės. Visi tarnautojai joje su
skirstyti į 25 kategorijas. Švietimo, 
mokslo darbuotojai toje lentelėje 
užima septintąją vietą nuo apačios. 
Vyriausybės kanceliarijos, ministe
rijų darbuotojų atlyginimai numato
mi gerokai didesni negu profesorių.

Vilniaus technikos universiteto 
prorektorius Algirdas Valiulis tie
siog pasakė, kad jei Lietuvai moks
las ir išsilavinę žmonės nereikalingi, 
tegu Vyriausybė taip ir pasako.

Vilnius gražėja
"Pastačius Vilniuje naujus spaudos 
kioskus pagyvėjo prekyba laikraš

čiais“ - teigia Ovidijaus Lukošiaus 
straipsnis "Lietuvos aide“ 1111.

Prieš keletą dienų Vilniuje buvo 
pastatyta 11 naujų raudonų kioskų, 
švytinčių daniškų cigarečių ’’Prince“ 
reklama. Naujieji kioskai buvo pas
tatyti miesto centre, Antakalnyje, Žir
mūnuose. Beje, tokių modernių kios
kų nerasime daugelyje Europos mies
tų.

Pasak valstybinės įmonės ’’Lietu
vos spauda“ komercinio skyriaus vir
šininko Žygimanto Virbicko, ’’nauji 
kioskai buvo pastatyti tam, kad pri
trauktų kuo daugiau laikraščių ir 
žurnalų pirkėjų. O pirmosios preky
bos naujuose kioskuose dienos paro
dė, kad prekyba laikraščiais ir žur
nalais pagyvėjo. Didžiąją prekybos 
apyvartą mūsų kioskuose sudaro 
spaudos leidiniai, nes kitomis prekė
mis prekiauja daugybė šalia pristaty
tų komercinių kioskų, su kuriais kon
kuruoti negalime“.

Dar vienas naujų kioskų privalu
mas -jie labai ekonomiški: stogas pa
gamintas iš polirolinių medžiagų, ku
rios gerai praleidžia šviesą ir dienos 
metu nereikia papildomo apšvietimo, 
be to, naujieji kioskai yra labai šilti. 
’’Žiemą vienam Lietuvoje pagamin
tam mediniam ar metaliniam kioskui 
apšildyti per mėnesį sunaudojama 
600 kilovatų elektros energijos, o 
naujam kioskui pakanka 200 kilo
vatų“, - pasakė Ž. Virbickas.

Kioskai papuošti ’’Prince“ rekla
ma todėl, kad ši firma tarpininkavo 
perkant šiuos kioskus ir padėjo juos 
gauti lengvatine kaina. Paklaustas, ar 
ir toliau Vilniuje bus įrengiami mo
dernūs spaudos kioskai, Ž. Virbickas 
atsakė: ’’Kol kas palauksime ir patau
pysime pinigus. Tokie kioskai bran
gūs - vienas kainuoja 13,9 tūkst. JAV 
dolerių“ (maždaug tiek, kiek ir dvie
jų-trijų kambarių butas Vilniuje - 
aut.).

Straipsnyje pažymima, kad dau
gelyje naujų kioskų dirbs jaunesnės, 
apsukresnės, tačiau patyrusios parda
vėjos.

18 tūkstančių kilometrų 
kelionė po Afriką prasidėjo 

nuo A, Sacharovo 
aikštės Vilniuje

Taip pavadintas rašinys paskelbtas 
"Lietuvos ryte“ 1114.

Pranešama, kad lapkričio 13 d. 
13 valandą 35 minutės iš A. Sacha
rovo aikštės Vilniuje pajudėjo du 
”Ural“ markės sunkvežimiai su 
bendros Lietuvos ir Vokietijos eks
pedicijos ’’Afrika - 1994-1995“ na
riais. Pagrindinis kelionės tikslas - 
sukurti šešis televizijos filmus apie 
Afrikos gamtą, papročius, religiją, 

kultūrą. Iš vienuolikos šioje egzo
tiškoje ir sudėtingoje kelionėje tu
rinčių dalyvauti Lietuvos atstovų 
vakar išvyko tik aštuoni. Štutgarte 
prie lietuvių prisijungs dauguma iš 
dvidešimt trijų ekspedicijos dalyvių 
iš Vokietijos. Jie šiam žygiui įsigijo 
tris ’’Mercedes Benz 290GD“ dži
pus ir vieną IFA sunkvežimį. Spe
cialiuose nameliuose, sumontuo
tuose ant ”Ural“ kėbulų, lietuviai 
įsirengė po septynias lėktuvų sėdy
nes. Visus daiktus ekspedicijos da
lyviai sudėjo į didžiulius neper
šlampamus maišus. Pasišildyti na
melių vidų vyrai žada litavimo 
lempomis, nes nespėjo įsirengti su
dėtingesnės šildymo sistemos. Mie
goti jie planuoja palapinėse, iš ku
rių vieną galima įrengti ant ”Ural“ 
stogo. ’’Utenos gėrimai“, be kelias
dešimties litrų ’’Pepsi“ ir ’’Miran- 
dos“ koncentratų, kelionės pradžiai 
įdėjo ir dešimt dėžių alaus.

Išlydėti ekspedicijos dalyvių prie 
Spaudos rūmų buvo susirinkę per 
šimtas žmonių. Žygis į Afriką truks 
beveik tris mėnesius.

Jei ne moteris..,
Šiaulietės dabar jau žino - jeigu vy
ras namo grjžo beveik nuogutėlis, 
tai dar nereiškia, jog buvo pas kitą 
moterj. Gal jis paprasčiausiai sutiko 
"policininkus“ - rašoma "Respubliko
je“ 11 11 Nijolės Dužinaitės straips
nyje "Gatvėje - nuogi vyrai“.

Bet tai galėjo būti tik anksčiau, 
nes dabar visi trys ’’policininkai“ 
sulaikyti. Penkiolikos, septynioli
kos ir dvidešimties metų vyrukai 
buvo įsigudrinę Zoknių gyvenama
jame rajone smarkiai arba ne taip 
smarkiai išgėrusiam vyriškiui prisi
statyti kaip pareigūnai. Jie įsakyda
vo sulaikytajam nusirengti, atimda
vo visus daiktus ir liepdavo luktelė
ti, kol atvažiuos speciali mašina ir 
nuveš jį į blaivyklą. Rudens oras ne 
iš švelniųjų, todėl vos ne su glaudė
mis vėjyje pastypsojęs pilietis par- 
kiūtindavo namo. Gal ir toliau 
trims vyrukams būtų gerai sekęsis 
šis biznis, jei ne moteris. Viena pa
siryžo ateiti į miesto vyriausiąjį ko
misariatą, apeliuodama į pareigūnų 
sąžinę ir prašydama sugrąžinti vy
ro drabužius. Paskui atėjo dar vie
na. Pareigūnai susidomėjo savo 
’’kolegomis“. Ir iš tikrųjų teko su
laikyti tris įtariamuosius, kurie var
gu ar beišsisuks nuo bausmės. Pas 
juos rasti nukentėjusiųjų daiktai. 
Patys vyrukai jų nešioti neišdrįso, 
matyt, tikėjosi sėkmingai parduoti. 
Iškeltos trys baudžiamosios bylos 
pagal LR BK 147-ąjį straipsnį dėl 
atvirosios vagystės. (Įdomu tai, kad 
žmonės tikėjo, jog tai iš tiesų poli
cijos darbas... - aut.).

V. Dimas

Teisėjas V. Greičius: ’’Mirties bausmė neišvengiama...“
Lietuvos spaudoje paskelbta ne

mažai komentarų, politikų nuomonių 
dėl lapkričio 10-osios nuosprendžio 
’’Respublikos“ žurnalisto V. Lingio 
nužudymo byloje. Premjero A. Šleže
vičiaus pareiškime sakoma: ’’Manau, 
kad teisingas nuosprendis, paskelbtas 
šioje byloje, privers sustoti ir kitus 
nusikaltėlius. Grupės ’’Vilniaus briga
da“ vadeiva ir trys jos nariai ilgą laiką 
veikė nebaudžiami, kol galų gale 
įvykdė dar vieną kraupų nusikaltimą, 
kuris sukrėtė visus mūsų šalies gy
ventojus“. Anot premjero, vyriausybė 
imasi pačių griežčiausių priemonių 
prieš nusikaltėlius, nuosekliai stiprin
dama teisėsaugos institucijų darbą“. 
Seimo narys, Centro sąjungos pir
mininkas R. Ozolas ’’Lietuvos rytui“ 
pasakė: ’’Manau, kad tai buvo prin
cipinis procesas: arba - arba. Arba 
persilaužimas bus, arba jo nebus. 
Jeigu valstybė nori turėti bent kokią 
savigarbą ir galvoti, kad joje gali būti 
tvarka, sprendimas turėjo būti būtent 
toks’k Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) valdybos vicepirmi
ninkas teisės klausimais V. Žiemelis 

priimtą nuosprendį pavadino ’’griežtu 
ir atspindinčiu visuomenės lūkes
čius“. Jo pasirašytame pareiškime 
reiškiama parama generaliniam pro
kurorui ir Aukščiausiajam Teismui 
šioje byloje, tikimasi, ’’jog bus pradė
ta rimta kova prieš nusikaltėlių pa
saulį“, iš Vidaus reikalų ministerijos 
ir Valstybės saugumo departamento 
reikalaujama apsaugoti teisėjus, pro
kurorus ir liudytojus bylose, kuriose 
išaiškinamos organizuotos nusikaltė
lių gaujos ir jie nuteisiami.

Kai kas, tarp jų ir prokuroras A. 
Klimavičius, tyręs šią bylą, bei Sei
mo pirmininko pavaduotojas E. Bič
kauskas mano, jog I. Ach re movų i pa
skirta bausmė - kalėjimas iki gyvos 
galvos - per griežta, kad jam galbūt 
reikėjo skirti 15 metų kalėti, nes jis 
padėjo tardymui atskleisti nusikalti
mą ir jo organizatorių. Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas Vytautas Greičius, 
pirmininkavęs šiam teismo procesui, 
’’Respublikos“ korespondentui pasa
kė: ’’Esu įsitikinęs, jog I. Achremo- 
vas nubaustas teisingai. (..) Teismas 
turi atsižvelgti į visus teisiamojo 

veiksmus, į nužudymo būdą, atsako
mybę sunkinančias ir lengvinančias 
aplinkybes. Visos šios aplinkybės ir 
lėmė, kad būtų skirta būtent tokia 
bausmė“. Teisėjas V. Greičius išsakė 
ir savo požiūrį į mirties bausmę: ’’At
sižvelgus į Lietuvos kriminogeninę 
situaciją, žinant, kad įvykdytas sun
kus nusikaltimas ir kolos žmogus tą 
nusikaltimą įvykdė, mirties bausmė 
yra neišvengiama. Baudžiamajame 
kodekse mirties bausmė turėtų būti 
numatyta dar kokius penkerius me
tus. Nors apskritai skirti mirties baus
mę yra žiaurus dalykas“.

’’Lietuvos ryte“ ir ’’Respublikoje“ 
paskelbti interviu su nuteistaisiais. 
Borisas Dekanidzė, nuteistas mirties 
bausme, vėl pareiškė esąs nekaltas. 
’’Laukiau teisingumo, o sulaukiau tik 
linčo teismo. Procesas buvo nukreip
tas sunaikinti mano asmenybei“, 
pasakė jis ’’Respublikai“. Beje, po 
nuosprendžio B. Dekanidzė kamero
je vienkartiniu skutimosi peiliuku 
persipjovė ranką aukščiau alkūnės. Į 
žurnalistų klausimus, kodėl taip 
padaręs, jis tvirtino: ’’Norėjau išeiti 

pats. Bandžiau nusižudyti, bet man 
tai nepavyko ir dėl to labai gailiuosi“.

Boriso Dekanidzės tėvas Georgi
jus ’’Dienoje“ išspausdintame inter
viu teigia: ’’Prezidento malonės ne
prašysime. Nuteis Dievas. Nebent ki
taip nuspręstų advokatai, nes tai jų 
kompetencijos objektas“. Jo many
mu, ’’prašyti malonės - tai prisipažinti 
kaltu. Tegul tai bus priekaištas Lietu
vos valstybei“. Beje, Georgijus De
kanidzė ne tik ’’Dienoje“ , bet ir ’’Lie
tuvos aide“, taip pat ’’Litpoliinter“ 
televizijos žinių laidoje paneigė gan
dus neva jis ketinąs susprogdinti 
Ignalinos AE, keršydamas už sūnų. 
Savo pareiškime ”LA“ jis teigia: ”AŠ 
NIEKUOMET NIEKAM JOKIO
MIS APLINKYBĖMIS nesu pareiš
kęs, kad sprogdinsiu Ignalinos atom
inę elektrinę“. Pasak jo, ’’visa tai yra 
akiplėšiškai melaginga informacija, 
norint suduoti man dar vieną smūgį, 
suniekinti mane Lietuvos ir pasaulio 
akyse. (...) Aš nesu Lietuvos priešas, 
nors tokį mane nori parodyti ’’Res
publika“. Georgijus Dekanidzė buvo 
iškviestas apklausai į Generalinę 

prokuratūrą, kuri iškėlė baudžiąją 
bylą dėl pranešimų iš Vokietijos apie 
rengimąsi Ignalinos atominėje elek
trinėje įvykdyti diversiją. Apie tai 
pirmiausia paskelbė lapkričio 11 d. 
’’Respublikos“ dienraštis. Valdžia 
ėmėsi visų saugumo priemonių. Ato
minę elektrinę saugojo dvigubai dau
giau kareivių nei paprastai, buvo sug
riežtinta darbuotojų įėjimo į elektrinę 
tvarka, net sustabdyti abu reaktoriai. 
Vyriausybės prašymu paieškos dar
buose dalyvavo du Švedijos spe
cialiųjų tarnybų atstovai ir du švedų 
tarnybiniai šunys, kurie nuo lapkričio 
14-osios nakties iki 16-osios ryto Ig
nalinos AE patalpose ieškojo sprog
menų, bet nieko įtartino Ignalinos 
AE nerasta. Kaip per Lietuvos radiją 
sakė premjeras A. Šleževičius, Igna
linos AE sustabdymas kainavo 10 
milijonų dolerių. Ėnergetikos minis
terija pranešė, jog Lietuvos ir Švedi
jos branduolinio saugumo bendradar
biavimo pagrindu bus pradėta projek
tuoti geresnė, tarptautinius standartus 
atitinkanti apsaugos sistema.

ELI
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Berlyno sienos griovimo 
penkmetis ir Europos 

kultūros horizontai

Mūza Rubąckytė - tiltas tarp pasaulio ir Lietuvos

Taip pavadintas tarptautinis inte
lektualų - kultūros veikėjų seminaras 
įvyko š. m. lapkričio 5-6 d. Paryžiaus 
Rond-Point Renaud-Barrault teatre. 
Seminarą rengė ir finansavo Pran
cūzijos kultūros ministerija. Dalyvių, 
atvykusių iš visų buvusių socialis
tinio bloko šalių, skaičius prašoko 
300. Be to, seminare aktyviai dalyva
vo pats Prancūzijos kultūros minist
ras Jacques Toubon, rašytojai, kino ir 
teatro režisieriai, dailininkai, muzi
kai, didžiųjų muziejų ir bibliotekų 
darbuotojai. Dalyvavo ir Lietuvos 
kultūros veikėjų grupelė, kuriai va
dovavo prof. Vytautas Landsbergis.

Pagrindiniai, visus jaudinę klausi
mai, buvo šie:

1) Ar išnykus geležinei uždangai 
Rytų šalių kultūros lygis nusmuko ar, 
priešingai, atgimė ir suklestėjo?

2) Kokj vaidmenį šiandien vaidi
na naujųjų Rytų šalių centrinės Euro
pos valstybių menininkai ir kiti inte
lektualai?

3) Kokie yra dabar tarp Rytų ir 
Vakarų intelektualų atsivėrusių bend
radarbiavimo galimybių rezultatai?

4) Ar visi esame atsakingi už bend
ros Europos kultūros kūrimą?

5) Kokį vaidmenį vaidina pačios 
Vakarų valstybės, jų įvairiašalės ins
titucijos ir atskiri intelektualai Centri
nės ir Rytų Europos menininkų at
žvilgiu?

6) Kokią įsivaizduojame Europos 
kultūrą XXI a.?

I šiuos ir kitus klausimus buvo 
ieškoma atsakymų tiek plenariniuose 
posėdžiuose, tiek atskirų kino ir tele
vizijos, teatro ir muzikos, šiuolaiki
nio meno, bibliotekų, muziejų ir ar
chyvų, kultūros įstaigų finansavimo 
sekcijų susirinkimuose.

Tarp kalbėtojų "buvo Bronislaw 
Geremek, lenkų istorikas, buvęs disi
dentas, ne kartą kalėjęs Jeruzelskio 
laikais, Francois Fejtb, vengrų žurna
listas, daugybės knygų apie komu
nistinį režimą autorius, Pavel Lungin, 
rasų kino režisierius, Nicolae Mano- 
lescu, rumunų literatūros profesorius, 
Ulrich Roloff-Momin, Vokietijos se
natorius, Berlyno menų universiteto 
rektorius, Danielle Sallenave, pran
cūzų rašytoja ir visuomenės veikėja, 
Pavel Tigrid, Čekijos kultūros minis
tras, Vytautas Landsbergis, profeso
rius muzikas, Lietuvos Seimo opozi
cijos vadovas, ir kiti.

Visi pasisakymai vienaip ar kitaip 
buvo labai panašūs, atspindėjo tas pa
čias visoms šalims būdingas proble
mas.

Griuvus Berlyno sienai, išnykus 
geležinei uždangai, išnyko ir biuro
kratiniai bendradarbiavimo sunku
mai, atsirado galimybė laisvai keliau
ti, stažuotis Vakaruose, aplankyti ge
riausius muziejus, susitikti su savo 
bendraminčiais ir pan. Bet tuo pačiu 
Rytų šalyse, pradėjusiose žengti lais
vosios rinkos keliu, menas ir visa 
kultūra pergyvena didžiulį krizės lai
kotarpį.

Valstybės neturi iš ko finansuoti 
teatrų, cirko, kino studijų, muziejų 
veiklą. Šiandien ekonominis fakto
rius lemia beveik viską. Mecenatų at

Mišios už Romoje palaidotus lietuvius
Lapkričio 1-osios pavakare Ro

mos Campo Verano kapinėse Popie
žiaus vikaras Romos miestui kardi
nolas Camillo Ruini aukojo Mišias 
visų šventųjų garbei ir už mirusiuo
sius. Šiose kapinėse yra ir Lietuvių 
Kolegijos koplyčia, kurioje palaidoti 
keletas Romoje gyvenusių lietuvių 
kunigų: vyskupas Vincentas Padlos- 
kis, Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataras prelatas Kazimieras Šau
lys, prieš pusantrų metų miręs buvęs 
Italijos Lietuvių bendruomenės pir
mininkas prelatas Vincas Mincevi
čius, taip pat ilgametis Lietuvos at
stovas prie Šv. Sosto ministras Stasys 
Girdvainis, pranešė Vatikano radijo 

siranda mažai. Užsidaro kai kurie 
teatrai Prahoje, Maskvoje ir kitur. 
Kiną ir televiziją užtvindo ameriko
niška produkcija, skatinanti žiau
rumą, ištvirkavimą, nusikaltimus. 
Net Maskvoje neberodomi kino me
no šedevrai, sukurti pagal L. Tolsto
jaus, Gogolio, Dostojevskio kūrinius. 
Nebeturi pasisekimo ir Tarkovskio 
filmai. Daugelis kino teatrų virsta 
prekybos salonais. Valstybinės lei
dyklos stokoja popieriaus, o priva
čios verčia ir leidžia kriminalinio po
būdžio ar pornografinę literatūrą, 
pardavinėjamą gatvėse ar geležinke
lio stočių spaudos kioskuose. Kiek 
geresnė menininkų padėtis. Vyksta 
vernisažai, tačiau jų mecenatai nere
tai nori pusvelčiui patys įsigyti pati
kusį meno kūrinį ir jį perparduoti už
sienyje. Valstybinės įstaigos ir insti
tucijos, kurios iki Berlyno sienos su
griovimo skatino ir finansavo kultūri
nį darbą, šiandien nebeegzistuoja. Ži
noma, anksčiau tikrojo meno atstovai 
neturėjo laisvių. Disidentai tūnojo 
kalėjimuose arba rašė tik tam, kad 
paskui rankraštį paslėptų stalčiuje. 
Bet, antra vertus, visos kino studijos 
gaudavo valstybės subsidijas, visus 
muziejus išlaikė valstybė. Pokomu
nistinio laikotarpio vyriausybė netur
tinga, o kartais ir sąmoningai nenori 
vienai ar kitai meno šakai padėti. 
Mecenatai, pavyzdžiui Rusijoje, ge
riau linkę remti finansiškai įmonių 
rekonstravimą negu architektūrinių 
paminklų restauravimą. Meno, kultū
ros pažangai trukdo ir pats meninin
kų pasimetimas naujojoje visuome
nėje. Jie neberanda savo vietos, jau
čiasi nuskriausti ar net pažeminti. 
Buvę disidentai, anuo metu ištraukę 
savo rankraštį iš stalčiaus, slapta jį 
išleidę Vakaruose, tapdavo populia
riais. Šiandien gi jie gali kurti laisvai, 
bet jų niekas ir niekur nebenori 
spausdinti.

Gimsta nauja rašytojų karta, kuri 
jau kritikuoja naują valdžią, bet jinai 
neturi tos aureolės, kokią kadaise 
turėjo disidentai. Ir rašytojai šiandien 
nebežino, kam ir kodėl jie kuria, 
rašo.

Pasisakymų metu nuskambėjo ir 
vilties gaidelė, jog toks reiškinys yra 
laikinas, jog kultūra yra kiekvienos 
tautos neatskiriama nacionalinio gy
venimo dalis, kuri Vakarų valsty
bėms padedant sugebės išlikti gyva, 
kartu ir savita, ir bendraeuropietiška. 
Prancūzijos kultūros ministerija ir 
kultūros veikėjai pažadėjo visokerio
pai padėti: organizuoti dažnus atskirų 
sričių menininkų susitikimus, versti 
moderniąją literatūrą, padėti ekspo
nuoti Rytų šalių dailininkų darbus 
Paryžiaus galerijose, duoti stipendijas 
jauniems kino režisieriams, orga
nizuoti stažuotes grožinės literatūros 
vertėjams, žurnalistams, vasaros sto
vyklas muzikams, teatro specialis
tams ir kt. Dalis šios plačios pro
gramos jau pradėta įgyvendinti. 
Reikia tikėtis, kad švenčiant Berlyno 
sienos sugriovimo dešimtmetį padė
tis nebebus tokia pesimistiška.

doc. Laurynas Skūpas 
Paryžius 

lietuviškų laidų redakcija. Tose pa
čiose kapinėse, marijonų koplyčioje, 
palaidotas vyskupas Pranciškus Pet
ras Būčys, vyskupas Pranas Brazys ir 
kunigas Juozas Vaišnora. Jėzuitų 
koplyčioje ilsisi pernai miręs kun. 
Vincas Pupinis. Romoje yra ir kitos 
kapinės - Prima Porta, ten palaidotas 
buvęs nepriklausomos Lietuvos už
sienio reikalų ministras ir diploma
tijos šefas okupacijos metais Stasys 
Lozoraitis vyresnysis. Gedulingos 
Mišios už Romoje palaidotus lietu
vius buvo aukojamos Vėlinių dieną 
Campo Verano kapinių Lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijos koplyčioje.

VAR

Adolfo Užos draugiškas šar
žas.

Europos premjera - Vilniaus filharmonijoje
Lietuvos muzikiniame gyvenime - 

europinis įvykis. Vilniuje lankėsi 
garsus dirigentas Dennis Russellas 
Daviesas ir kompozitorius Philipas 
Glassas. Filharmonijoje buvo atlieka
mas šio kompozitoriaus simfoninis 
portretas ’’Itaipu“ - ’’Dainuojantys 
akmenys“, beje, pirmą kartą skam
bantis senajame Europos žemyne. 
Lietuvos valstybiniam simfoniniam 
orkestrui ir ’’Latvijos“ chorui diriga
vo Dennis Russellas Daviesas. Diri
gento lazdelei pakluso ir Vilniaus ka
merinis orkestras, Menininkų rūmuo
se atlikęs ir klasikinius, ir šiuolaiki
nių Amerikos kompozitorių kūrinius.

Dennis Russellas Daviesas - ilga
metis Štutgarto operos direktorius, 
orkestro meno vadovas, dabar - Bo
nos miesto generalinis muzikos di
rektorius, Operos ir jos orkestro va
dovas.

Kompozitorius Philipas Glassas 
vienai dienai iš Vienos, kur dabar 
vyksta viena iš trijų jo operų, para
šytų pagal Ž. Kokto pjesę, atskrido į 
Vilnių dalyvauti savo kūrinio prem
jeroje. Beje, vieną madingiausių savo 
operų pagal Ž. Kokto pjesių trilogiją 
’’Orfėjas“ kompozitorius ketina kitą 
vasarą statyti Vilniuje. P. Glassas - 
vienas reikšmingiausių žmonių XX 
amžiaus muzikos pasaulyje, garsus ir 
madingas operų kūrėjas. P. Glasso 
muzikos paveiktas Davidas Bowie 
pasuko savo muziką kita linkme ir 
iškilo iki įtakingiausių dabartinės

Kauno valstybinis choras -Pietų Amerikoje
Paminėjęs namuose savo dvide- 

šimtpenkmečio jubiliejų gastrolėms į 
Pietų Ameriką išvyko Kauno valsty
binis choras, vadovaujamas Petro 
Bingelio. Dirigentas įsitikinęs, kad 
kelionėje viskas vyks sklandžiai, 
choristai užsigrūdinę- išvažinėję 
Sibirą, Tolimuosius Rytus, Uralą...

Kauno valstybinis choras Argenti-

Šiuolaikinio meno duona
Vilniaus šiuolaikinio meno centre 

atidaryta antroji Soroso šiuolaikinio 
meno centro surengta metų paroda 
"Duona ir druska“. Jos rengimui So
roso fondas skyrė 40 tūkstančių JAV 
dolerių. Pasak parodos organizatores, 
Soroso centro Lietuvoje direktorės 
Ramintos Jurėnaitės, pavadinimo 
metafora - tai pretekstas pokalbiui 
apie gyvenimą tokį, koks jis yra iš 
tikrųjų. Parodoje - dvidešimt trijų 
jaunų ir vyresnės kartos autorių tapy
bos, grafikos, skulptūros, fotografi
jos, videomeno kūriniai, objektai ir 
instaliacijos.

Soroso šiuolaikinio meno centro 
skirtą 5000 JAV dolerių prizą autori
tetingas tarptautinis žiuri paskirstė 
penkiems autoriams. Pagrindinė pre
mija - 2000 JAV dolerių - atiteko 
kaunietei fotografei Snieguolei Mi- 
chalkevičiūtei užjos 1977-1994 m. 
sukurtą fotociklą "Moteris apie vy-

Gražioji lietuvė, kaip ją vadina 
pasaulio muzikos kritikai, šiuo metu 
gyvena ir dirba Prancūzijoje, koncer
tuoja visame pasaulyje. Bet kaip pati 
sako, ’’viena koja aš visada Lietu
voje“. Lapkričio 16-ąją Vilniaus 
Filharmonijoje skambėjo Mūzos Ru- 
backytės atliekamas L. van Bethove
nas ir F. Listas, lapkričio 18-ąją Kau
ne, o dieną vėliau Vilniuje kartu su 
Nacionaliniu simfoniniu orkestru, di
riguojamu prancūzo Stephane Car- 
don (Stefeno Kardono), pianistė atli
ko P. Čaikovskio 1-ojo koncerto for
tepijono partiją.

M. Rubackytės virtuozišką gro
jimą girdėjo Europos, Argentinos, 
JAV muzikos mylėtojai. Užsienio 
muzikos kritikai ypač vertina M. Ru
backytės interpretuojamą F. Listą ir 
sako, jog pianistė ’’turi įgimtų gabu
mų atlikti Listą“. ”Ši virtuoze, septy- 

popmuzikos figūrų. Ir tai ne vienin
telis asmuo, pajutęs šio XX amžiaus 
Mocarto kūrinių įtaką. Dvylika P. 
Glasso operų statomos garsiausiuose 
pasaulio teatruose. Laisvalaikiu jis 
rašo dainas, muziką teatrui.

Spaudos konferencijoje P. Glas
sas papasakojo, kaip gimė simfoni
nis portretas ’’Itaipu“. Kompozito
rius lankėsi Pietų Amerikos Itaipu 
vietovėje. Tuo metu jis turėjo užsa
kymą sukurti kompoziciją Atlanto 
simfoniniam orkestrui ir chorui. Pa
matęs prie Paranos upės didžiulę 
hidroelektrinės užtvanką autorius 
tarsi išgirdo savo būsimo kūrinio 
muziką. Tose vietovėse gyvenantys 
P. Glasso bičiuliai rado tekstą, pasa
kojantį guarani genties indėnų pa
saulio sutvėrimo mitą. Paranos upė 
indėnams - vieta, kurioje gimė mu
zika, o ’’itaipu“ jų kalba reiškia ’’dai
nuojantis akmuo“.

Spaudos konferencijoje kompozi
torius prisipažino: ”Aš visuomet ža
viuosi muzikos klajonėmis“. Ir kaip 
pavyzdį nurodė ’’Itaipu“: ’’kūrinį su
kurti man užsakė Šiaurės Amerikoje, 
įkvėpimą patyriau Pietų Amerikoje, 
o šiandien jis skamba čia - man ne
pažįstamame Vilniuje“. Kodėl šio 
kūrinio premjerai Europoje pasirinkta 
būtent Lietuvos sostinė? Tai dirigen
to D. R. Davieso pažinties su dirigen
tu G. Rinkevičiumi vaisiai, užsimez
gę pernai metų viešnagės Vilniuje 
metu. Vokiečių dirigentas ir P. Glas

noje, Buenos Aires mieste, koncer
tuos garsiajame "Colon“ teatre. Iki 
šiol šiame teatre yra dainavę tik du 
lietuviai - Kipras Petrauskas ir Vir
gilijus Noreika, bet abu koncertavo 
su Rusijos kolektyvais.

Petro Bingelio nuomone, ši ke
lionė - Kauno valstybinio choro kon
certinės veiklos viršūnė. Šiomis lap- 

rus“. Tūkstančio JAV dolerių premi
jas gavo fotografas A. Būdvytis bei 
"Akademinio pasiruošimo grupė“ 
(G. Kumetaitis, M. Ratavičius, S. 
Tarvydas). Dvi premijos po 500 JAV 
dolerių skirtos jauniausiems parodos 
autoriams - Dailės akademijos stu
dentams J. Barilaitei bei D. Liške- 
vičiui.

Parodos koncepcija išdėstyta iš
leistame kataloge, kuris, beje, bus iš
siųstas į svarbiausius pasaulio meno 
centrus. Parodoje "Duona ir druska“ 
stengiamasi sugriauti tabu, naujai 
pažvelgti į tautinius mitus. Anot pa
rodos kuratores ir organizatorės dai
lėtyrininkės Ramintos Jurėnaitės, 
"maža tauta, siekdama išlikti, mitolo
gizuoja, sakralizuoja savo pačios 
praeitį ir tradicijas“.

Dailėtyrininkė R. Jurėnaitė atrado 
paralelių tarp dabartinės parodos 
"Duona ir druska“ bei neseniai tuose 

nerių metų pradėjusi groti fortepijonu 
su Lietuvos orkestru, šiandien yra 
viena ryškiausių pasaulio pianisčių. 
(...) Koks polėkis, koks aistringas už
sidegimas ir koks begalinis jautrumas 
po nepriekaištinga technika“, tai dar 
vienas M. Rubackytės įvertinimas, iš
tartas vieno prancūzų apžvalgininko.

Ji ne kartą pelnė pirmąsias vietas 
tarptautiniuose konkursuose. Dabar 
pakviesta dalyvauti Prancūzijos festi
valyje ’’Demonizmas muzikoje“. M. 
Rubąckytė yra įrašiusi kelis kompak
tinius diskus ir tris plokšteles. Ji - ne 
tik koncertuojanti pianistė, bet ir Eu
ropos bei Lietuvos muzikos akademi
jos profesore.

Pianistė žada vėl apsilankyti gim
tinėje sausio mėnesį, kai vyks į Ru
siją dalyvauti ’’Peterburgo vaka
ruose“.

EU

sas - seni muzikiniai partneriai ir bi
čiuliai, todėl kompozitorius sutiko, 
kad jo kūrinys bus atliktas Vilniuje.

Daugelį nustebino kompozitoriaus 
teiginys, jog ’’šiandien - operos aukso 
amžius“. Jo nuomone, "opera - uni
versalus sintezės menas, kuris labiau
siai atitinka šiandienos dvasią. Be to, 
autorius, pasirinkdamas istorinius ar 
socialinius aktualius siužetus, gali 
atlikti savo, kaip menininko, vaid
menį visuomenėje. Ne tik į mano 
operas tiek Amerikos, tiek Europoje 
susirenka pilnutėlės salės žmonių“. 
Savo kuriamoje muzikoje P. Glassas 
stengiasi aprėpti senąją klasiką ir 
šiuolaikinius ritmus, ’’kad ir jauni 
pamėgtų Bethoveną“. Pats kompozi
torius yra gavęs klasikinį išsilavi
nimą, grojęs orkestruose, mėgęs 
Bachą ir Bethoveną, jam įtaką darė J. 
Cage'o kūryba, Indijos, kurioje P. 
Glassas ne kartą lankėsi, kultūra.

Beje, P. Glassas susijęs su Lietuva 
giminystės ryšiais. Jo pirmoji žmona 
- lietuvių kilmės aktore Joana Akelai
tis. Su mūsų krašto menu Amerikos 
kompozitorių sieja ir tai, kad dar 
prieš penkiolika metų, kai jo žvaigž
dė tik pradėjo kilti, lietuvių kompozi
torius Mindaugas Urbaitis, įkvėptas 
P. Glasso muzikos, sukūrė kūrinį ir 
dedikavo jam. Kompozitorius yra 
bendravęs su J. Mačiūnu, J. Meku, J. 
Meko kino centre Niujorke įvyko 
pirmasis viešas P. Glasso koncertas.

Erika Umbrasaitė

kričio dienomis choras Argentinoje ū 
Čilėje bus tarsi lietuviška sala, rašc 
"Lietuvos aidas“. Su sero Yehudi 
Menuhino diriguojamu "Colon“ teat
ro simfoniniu orkestru Kauno choras 
atliks F. Mendelssohno-Bartoldy ora
toriją "Elijas“ ir G. F. Handelio ora
toriją "Mesijas“.

EU

ir druska
pat rūmuose vykusios parodos "Pa
veikslų atmintis“. Abiem parodom 
būdinga tai, kad šalia plastinių menų 
lygiateisis menas - fotografija. Būtent 
meninė fotografija pagarsino pasau
liui Lietuvą ir jos kūrėjus anksčiau 
nei lietuviškoji tapyba ir skulptūra. 
Fotografės S. Michalkevičiūtės dar
bai - vyriški aktai - griauna visus 
tabu, šokiruoja savo atvirumu. Bet 
šios atviros, "nuogos“ fotografijos 
tolimos nuo mėgavimosi pornografi
ja, seksu, pačia nuogybe. Autorė atvi
rai kalba apie tai, ką visi žino esant, 
bet apsimeta nematą.

Tarptautinė žiuri premijomis iš
skyrė ir jauniausiuosius parodos 
dalyvius tapytoją J. Barilaitę bei 
skulptorių D. Liškevičių, kuriančius 
gana tradicišką meną. Turbūt taisyk
lė, kad nauja yra tiesiog gerai pamirš
ta sena, galioja ir mene.

Erika Umbrasaitė
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Lietuvos tgkgis

Prie Sedulos krantų
(Nežinomas Salomėjos Nėries gyvenimo puslapis)

Skulptoriaus Bernardo Bučo 
sukurtas antkapinis paminklas 
poetei Salomėjai NėreL

Iškilaus žmogaus gyvenimas pa
našus į knygą. Nugyvena žmogus 
gyvenimą, tarsi visus taškus sudeda į 
reikiamas vietas ir iškeliauja Anapi
liu. O likę gyvieji tą nugyventą žmo
gaus knygą, visai kitaip suprasdami, 
koreguoja, dailina. Žiūrėk, vienas 
kitas ką nors išbraukia, o kokį nors 
puslapį ir visai išplėšia, vietoj jo 
nebūtą, negirdėtą dalyką įspraudžia. 
Taip Anapilin išėjusių žmonių gy
venimo knygos tolsta nuo tikrovės. 
Daug tokių pavyzdžių galima pri
rinkti iš netolimos mūsų praeities, kai 
iš nebūtų dalykų buvo kuriami ’’tary
biniai patriotai“, ’’didvyriai“. Ko ge
ro, sovietiniais metais skaudžiausiai 
suplėšyta poetės Salomėjos Nėries 
nugyventa gyvenimo knyga. Ir tik 
mūsų dienomis po trupučiuką ji ati
taisoma. Bet ar pajėgs poetės biogra
fai restauruoti visą Salomėjos Nėries 
nugyvento gyvenimo knygą?

Siame rašinyje nesileisime į pla
tesnius Salomėjos Nėries gyvenimo, 
mažiau žinomų detalių aprašymą, o 
tik pateiksime kelias poetės amži
ninkų mintis, kurios mūsų visuo
menei galėjo būti žinomos gerokai 
anksčiau.

Poetės biografai rašo, jog S. Nėris, 
ištekėjusi už skulptoriaus Bernardo 
Bučo, 1936-1937 m. gyveno Paryžiu
je. Apie tai turbūt visi žino, o kad 
prieš išvykdama į Prancūziją Salomė
ja Nėris dar gyveno ir Sedoje, beveik 
niekas negirdėjo. Tad pasiklausy
kime, ką apie tai pasakoja Sedoje gy
venanti mokytoja-pensininkė Paulina 
Jonaitytė-Butkuvienė (g. 1912 m.).

- 1936 m. dirbau Balsių pradžios 
mokykloje (Pamūšys, Pakruojo raj.).

Mokytoja pensininkė Paulina
Butkuvienė. >

Lapkričio 17 dieną sukako 90 metų, kai Kiršuose Vilkaviškio apskrityje 
gimė lietuvių literatūros klasikė poetė Salomėja Nėris (Bačinskaitė- 
Bučienė), daugelio poezijos rinkinių autorė. 1924-1928 m. Kauno univer
siteto teologijos-filosofijos fakultete ji studijavo lietuvių literatūrą, vokie
čių kalbą ir literatūrą, pedagogiką. Mokytojavo Lazdijuose, Panevėžyje, 
Kaune. Antrojo pasaulinio karo metais gyveno Penzoje, Ufoje, Maskvoje. 
Mirė 1945 m. liepos 7 d., palaidota Kaune Petrašiūnų kapinėse.

Skaitytojų dėmesiui pateikiame žurnalisto-kraštotyrininko Bernardo 
Aleknavičiaus rašinį apie poetės Salomėjos Nėries gyvenimo nuotrupas, 
kurias jis sužinojo iš Sedoje gyvenančios mokytojos-pensininkės Paulinos 
Butkuvienės.

o atostogų su tik ką gimusiu sūnumi 
Venantu (dabar žinomu žurnalistu - 
B. A.) atvažiavau į Sedą. Tuomet ma
no tėvai du savo namo kambarius bu
vo išnuomavę Sedos nuovados virši
ninko Daniulio šeimai. O Daniulis 
savo žmonos tėvams Dargiams Že
maičių Kalvarijoje statė antkapinį pa
minklą. Paminklą kūrė skulptorius- 
profesionalas Bernardas Bučas. Jis 
ryte pavalgęs pusryčius sėda ant dvi
račio ir mina į darbą, o vakare ir vėl 
Sedoje. Jaunavedžiams S. Nėrei ir B. 
Bučui reikėjo pinigų, nes ruošėsi po
vestuvinei kelionei į Paryžių. Prasi
dėjus moksleivių atostogoms iš Pa
nevėžio į Sedą pas savo vyrą atva
žiavo ir poetė Salomėja Nėris. Bučui 
išvažiavus į Žem. Kalvarijas kiek 
vėliau iš namų išeidavo ir Salomėja. 
Ji vaikščiodavo Sedulos ežero ir Var
duvos pakrantėmis, lankydavosi Se
dos įžymesnėse vietose: bažnyčioje, 
bažnytėlėje, prie kurios stovėjo ir da
bar tebestovi paminklas Vytautui Di
džiajam. Ir taip Sedoje gyvenant poe
tei S. Nėrei atostogų grįžau aš su 
sūneliu Venantu.

Nors abidvi buvome mokytojos ir 
gyvenome po tuo pačiu stogu, bet į 
draugystę su Salomėja Nerimi nesu
ėjome. Man atrodė, o gal aš klydau, 
kad poetė buvo labai ori, nekalbi, už
sisvajojusi. Ir tik kartą priėjo prie 
vežimėlyje gulėjusio sūnaus, pakalbi
no jį ir nusišypsojusi paklausė:

- Tai kiek jam dabar?
- Balandinukas, - atsakiau aš.
Gal šis mano pasakytas žodis 

“balandinukas“ poetei ir paliko kokį 
nors įspūdį. To aš jau nežinau, bet 
poetė visam mano gyvenimui išliko 
ori žiūrinti į mano sūnų ir besišyp
santi.

- Besišypsanti..., - nesąmoningai 
pakartojau. - Tai ką, Jūs su Salomėja 
Nerimi daugiau nesusitikote?

- Ne. Nesusitikau, - o kiek patylė
jusi dar pridūrė. - Buvo dar vienas 
lyg ir susitikimas, bet jau netiesiogi
nis. Berods 1954 m. gydžiausi Pagry
žuvio TBC sanatorijoje. Ten susipa
žinau su labai įdomiu, plataus inte
lekto jaunuoliu Pilypu Kęstučiu And- 
rašiūnu. Kokios jis buvo profesijos, 
šiandien negalėčiau pasakyti. Gal 
kunigas, gal klierikas, tais laikais juk 
niekas tokių dalykų neklausdavo, bet 
jo pažinčių ratas buvo be galo platus. 
Bendravo jis su rašytojais, dailinin
kais, o finansiškai jį rėmė operos so
listė Aleksandra Staškevičiūtė. Man 
kaip pedagogei bendravimas su Kęs
tučiu buvo labai naudingas. Iš jo aš 

Sedulos ežeras.

be galo daug sužinojau apie mūsų 
kultūrininkus. Ir mano žinių bagažas 
pasipildė tokia medžiaga, kurios jo
kiuose rašytiniuose šaltiniuose nerasi. 
Kartą Kęstutis man sako: “Greitai aš 
mirsiu. (Ir tikrai netrukus jis mirė). 
Turiu aš čia vieną eilėraštį, kurį rei
kėtų išsaugoti“. Ir padavė jis man 
melsvą popieriaus lapelį, jame buvo 
Salomėjos Nėries ranka išrašytas 
eilėraštis “Tolimas sapnas“. Ir nuo to 
momento prasidėjo neramios mano 
gyvenimo dienos. Grįžusi į Sedą pa
sitariau su mokytojomis Elena Ku- 
kulskiene ir Stanislava Petkiene. Šios 
man patarė tokios brangios relikvijos 
namuose nelaikyti. Tą poetės Salo
mėjos Nėries rankraštį, prieš tai eilė
raštį mintinai išmokusi, perdaviau 
mokytojai Dargytei-Daniulienei, o ši 
tą melsvą popierio lapelį su poetės 
rankraščiu perdavė mokytojai Son- 
deckaitei-Šukienei. Kodėl buvo šio 
rankraščio tokia kelionė? Mano su
pratimu, rankraštis turėjo artėti prie 
tos giminės rankų, iš kurių jis išėjo. 
Daniulienė ir Šukienė buvo kraštie
tės, vaikystės dienų draugės, abi tada 
gyveno Kaune ir abiejų vyrai jau bu
vo Vorkutos lageryje. Daniulienė ži
nojo, kad Šukienė kartu su Salomėja 
Nerimi sudijavo, o kad ir po studijų 
nenutraukė draugystės. Poetė prieš 
išvažiuodama gydytis Šukienės pra
šiusi pagloboti jos sūnų. Daniulienė 
man sakė, kad dėl to ir eilėraštį ati
davusi Šukienei, nes jai bus įdomu, 
ką rašė jos draugė Bačinskaitė. O gal 
užaugęs ir poetės sūnus jį perskaitys. 
S. Nėries sūnus tuomet mokėsi toje 
pačioje mokykloje, kur dirbo Šukie
nė. Ji buvo jo klasės auklėtoja, dėstė 
lietuvių kalbą. Vasaros ir šiaip atos
togų metu atveždavo savo dukrą ir 
S. Nėries sūnų į tėviškę pas seserį 
Sondeckaitę-Kazlauskienę. Kazlaus
kienė pasakojo, kad S. Nėries sūnum 
rūpinas ir A. Venclova, nes užeida
vęs pas Šukienę pasiteirauti apie jo 
elgesį, buitines sąlygas. Šukienė 
buvo labai religinga ir Zem. Kalvari
joje tikriausiai vaikus vesdavo į baž
nyčią. Po poetės mirties Šukienė ga
lėjo susiginčyti su Antanu Venclova 
dėl Salomėjos Nėries pažiūrų ir 
galėjo parodyti eilėraštį. Man to tik
sliai sužinoti jau neteko, nes nei Kaz
lauskienės, nei Daniulienės jau nėra. 
Praėjus kiek laikui gaunu iš A. Venc
lovos raštą parašytą ant LTSR Ra
šytojų sąjungos firminio blanko, ku
riame jis mane gerokai išbarė, kad 
esu falsifikatorė, kad tokio eilėraščio 
Salomėja Nėris nerašiusi ir kad tai 

sąmoningas mirusios poetės kompro
mitavimas. Ir dar ten buvo rašoma, 
kad tokiems nedoriems mokytojams 
ne vieta tarybinėje mokykloje. Iš ko 
A. Venclova sužinojo mano adresą ir 
pavardę, nežinau. Gerokai buvau 
išgąsdinta. O jeigu ims ir atleis iš 
mokyklos? Kur dėtis? Bet kaip staigia 
audra užgriuvo, taip staigiai ir praėjo.

O tame melsvame popieriaus la
pelyje Salomėjos Nėries ranka buvo 
išrašyti tikrai nekalti žodžiai:

"Tarp žydinčių kaštonų 
Mažytė bažnytėlė. - 
Juk čia jaunystė mano 
Nejau ji grįžo vėlei?

Aš nedrąsi stovėjau, 
Piliorius prisiglaudus, - 
O žmonės trankiai ėjo 
Ir prie altoriaus spaudės.

Manęs čia nepažįsta 
Pro gedulingą šydą, 
O lūpos žodžių tart nedrįsta - 
Tiek daug, tiek daugel klydę.

Sakykloj kalba - keista -
Jisai iš Galilėjos:
’’Tebūnie jai atleista, 
Nes daug jinai mylėjo“.

Ir man taip graudu, graudu - 
Malda širdy netilpo 
Vargonai gaudė, gaudė 
Ir žmonės iš bažnyčios spraudės“.

Pro šiuos Sedos bažnyčios vartus ne kartų žengė ir poetė S. Nėris.

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
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Pokalbis apie S. Nėries eilėraštį 
“Tolimas sapnas“ su mokytoja Pau
lina Butkuviene vyko prieš gerą 
dešimtmetį. Ir visą tai pasakodama 
mokytoja tikėjo man atskleidusi 
nemažą literatūrinę paslaptį. Jai 
pasakiau:

- Mokytoja, visa tai dabar jau ne 
paslaptis. Tik šiek tiek kitaip sure
daguotas šis eilėraštis jau atspaus
dintas 1979 m. išleistoje Salomėjos 
Nėries “Poezijoje“.

Mokytoja Paulina Butkuvienė 
šiais mano žodžiais netikėjo. į 
Sedą teko gabenti visą 1979 m. 
“Vagos“ leidyklos išleistą Salo
mėjos Nėries “Poeziją“. Ilgai vartė 
mokytoja knygą. Dar ir dar kartą 
skaitė eilėraštį “Tolimas sapnas“, 
akcentuodama perredaguotas eilė
raščio vietas, ir pagaliau tarė:

- Nors ir buvau A. Venclovos 
neteisingai išbarta, bet vis dėlto aš 
teisi.

Ilgai tą dieną su mokytoja Pau
lina Butkuviene kalbėjome apie Sa
lomėją Nėrį, prisiminėme ir pas
kutinį poetės nuodėmklausį - taurų 
kunigą Juozą Gustą (1906-1958), 
kurio pavardę nedorai panaudojo 
vienas uostamiesčio literatas, ban
dęs šaipytis iš lietuvių tautos.

Bernardas Aleknavičius 
Autoriaus nuotraukos, 
padarytos 1981 metais
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Nebijokite peržengti vilties slenkstį
"EL" trumpai jau rašė apie ne

paprastą popiežiaus Jono Pauliaus 
knygos "Peržengti vilties slenkstį“ 
populiarumą. Ją išleido Mondadori 
leidykla. Ši knyga bus išspausdinta 
38 pasaulio šalyse bendru pradiniu 
20 milijonų egzempliorių tiražu. Pa
teikiame Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcijos pranešimą apie tą 
knygą.

Ši knyga neturi precedentų bažny
čios istorijoje. Pirmą kartą Popiežius 
kreipiasi į tikinčius ir netikinčius 
žmones ne oficialiais Vatikano kana
lais, ne savo kalbomis ar oficialiais 
dokumentais, o kaip pasaulietinės lei
dyklos išleistos knygos autorius. Tai 
nuolankus aktas, nes Popiežius prisi
ima poziciją eilinio rašytojo, kurio 
žodžio efektyvumas priklauso nuo 
skaitytojo susidomėjimo, nuo jo noro 
pirma nusipirkti knygą, o paskui ją 
dar ir perskaityti. Pats Jonas Paulius 
11 labai gerai suvokia savo sprendi
mą. Jis taip pasakė apie šią knygą: 
"Norėjau atverti duris, nė vieno ne
veikdamas pro jas įeiti“.

Knygą sudaro atsakymai į 35 
klausimus, kuriuos galima apibūdinti 
kaip asmeninius klausimus, iškylan
čius tiek krikščioniui, tiek agnostikui. 
Pavyzdžiui, pirmasis skyrius pava
dintas ’’Popiežius - papiktinimas ir 
paslaptis“. Antrasis - ’’Kaip ir kodėl 
reikia melstis?“, ketvirtasis - ”Ar iš 
tikrųjų yra Dievas?“ dešimtasis - 
"Jeigu Dievas yra meilė, kodėl pa

Nenuilstantis Sūduvos švietėjas
Sovietinio rusifikavimo pusšimtis 

metų iš mūsų atminties išplėšė aibę 
asmenybių, vedusių tautą tiesos ir 
doros keliu. Vienas tokių nepelnytai 
užmirštų - nenuilstantis Sūduvos 
švietėjas zanavykas kanauninkas 
Vincentas Vizgirda. Minėdami kan. 
V. Vizgirdos gimimo 120-ąjį gimta
dienį prisiminkime šio šviesuolio 
nueitą gyvenimo kelią remdamiesi 
Br. Kviklio parengtu leidiniu "Lietu
vos bažnyčios“, Al. Rūgytės "Zana- 
vykija“ bei Bostone leista "Lietuvių 
enciklopedija“.

Vincentas Vizgirda gimė 1874 m. 
lapkričio 13 d. Zigmantiškių kaime 
Jankų valsčiuje. Mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje, Seinų kunigų semi
narijoje. Aukštuosius mokslus studi
javo Friburge ir Romoje, kur įsigijo 
kanonų ir filosofijos mokslinius laip
snius. Kunigu įšventintas 1900 m. 
birželio 9 d. Baigęs studijas 1904 m. 
atvyko į JAV. Klebonavo Wilkes 
Barre lietuvių parapijoje, ten 1911 
m. pastatė mūrinę bažnyčią. 1905 m. 
kun. Vincentas Vizgirda kartu su 
kun. Antanu Miluku (1871-1943) 
popiežiui Pijui X parengė memoran
dumą, kad Seinų diecezijos vyskupu 
būtų skiriamas dvasininkas, mokąs 
lietuviškai. 1909 m. Amerikos lietu
vių kunigams įkūrė Kunigų sąjungą, 
kurioje Vincentas Vizgirda buvo at
sakingas už blaivybės reikalus. 1912 
m. grįžęs į Lietuvą rūpinosi Kybartų 
parapijos įkūrimu, bet šiam reikalui 

1915-1914 m. kan. V. Vizgirdos statyta Paluobių bažnyčia (Šakių 
rąj.) 1991 m. Žolinių atlaidų metu. Autoriaus nuotr.

saulyje tiek blogio?“ Toliau eina 
klausimai apie kitas religijas, apie 
krikščionių susiskaldymą, apie amži
nąjį gyvenimą, apie žmogaus gyvy
bės vertę, apie tai, kaip Popiežius su
vokia moters pašaukimą ir jos vietą 
pasaulyje. Paskutinysis knygos sky
rius kalba apie viltį.

Knygos sudarytojas, žurnalistas 
Vittorio Messori pristatydamas lei
dinį pasakė: "Ši knyga bus didelė do
vana tikinčiam žmogui, nes joje jis 
sutiks Popiežių, kuris sąžiningai ir su 
didžiule atsakomybe atlieka savo pa 
reigas, sakyčiau, dirba savo darbą. 
Netikinčiam žmogui, jeigu jis atsi
vers šią knygą, turėtų iškilti jau bent 
vienas klausimas: kodėl gi šis vyras 
taip tvirtai tiki? Kaip gali mūsų amži
ninkas taip rimtai žiūrėti į tikėjimą? 
Bet kuriuo atveju knyga atliks savo 
užduotį, nes ją parašė žmogus, įsitiki
nęs, jog jo pašaukimas yra "stiprinti 
savo brolius“.

Vatikano radijo direktorius kun. 
Pasquale Borgomeo, kalbėdamas 
apie knygą, pabrėžė jos pagrindinę 
mintį, pagrindinį raginimą: "Nebijo
kite. Nebijokite mylinčio Dievo. Ne
bijokite tiesos apie žmogų, kurią ap
reiškia Kristus. Nebijokite peržengti 
vilties slenkstį“.

Tą pačią knygos mintį paryškino 
kardinolas Ratzinger sakydamas, jog 
pati asmeniškiausią knygos tema yra 
Dievas. "Jis yra ta jėga, kuri apspren
dė ir toliau formuoja knygos auto

Seinų kunigų seminarijos klie
rikas Vincentas Vizgirda 1898 m.

leidimą gavo tik 1914 m. O čia pat ir 
Pirmasis pasaulinis karas. Karo me
tais klebonaudamas Paluobiuose čia 
1915-1916 m. pastatė naują medinę 
bažnyčią, kuri ir šiandien tebestovi. 
Buvo pirmasis Marijampolės "Žibu
rio“ gimnazijos direktorius ir Šakių 
"Žiburio“ gimnazijos įkūrėjas. Len
kams iš Seinų išmetus kunigų semi
nariją kun. V. Vizgirda 1918 m. lie
pos 3 d. buvo paskirtas jos rektoriu
mi. Benamę seminariją jis įkurdino 
Zyplių dvaro patalpose, o vėliau nu
pirkęs Gižų dvarą ten nukėlė ir kuni
gų seminariją. Tačiau ši vieta mok
slo įstaiga buvo nepatogi. Teko ieš- 

riaus gyvenimą. Dievas Karoliui 
Vojtylai - Jonui Pauliui II nėra inte
lektualinė problema. Jis yra jo gyve
nimo pagrindas. Jis yra pati realybė. 
Būtent iš tos realybės kilo pro
graminis Jono Pauliaus II pontifikato 
kreipimasis į pasaulį: "Nebijokite!“ 
Šiame kreipimesi išsakyta jo tikėjimo 
esmė. Religijos kritikai teigia, kad 
žmonių baimė sukūrė Dievą ar die
vus. Šiandien mes patiriame tiesiog 
priešingą dalyką - Dievo atmetimas 
gimdo baimę, kuri glūdi modernio
sios kultūros gelmėje. Žmogus bijo 
savyje glūdinčių baisių galių. Žmo
gus bijo nenuspėjamo pasaulio, ku
riame jis mato ne mylintį protą, o 
atsitiktinumų pynę bei stipresnio per
galę prieš silpnesnį. Žmogus bijo to, 
ką jis gali padaryti kitiems ir sau 
pačiam, jis bijo beprasmybės, tuštu
mos, ateities, karų ir katastrofų. Ši 
baimė glūdi po plonu beveik privalo
mo optimizmo ir tikėjimo progreso 
kiautu. O Popiežius, belsdamasis į 
šiuolaikinių žmonių sielose prisiglau
dusį užmirštą tikėjimą, sako: "Nebi
jokite!“

Šioje knygoje yra sunkių, intelek
tualinių pastangų reikalaujančių vie
tų, bet knygos visuma yra supranta
ma kiekvienam. Knyga parašyta su 
mylinčia išmintim. Ji svarsto klausi
mus, kurie kyla kiekvienam iš mūsų, 
netgi jei mes tuos klausimus ne visa
da pajėgiame suformuluoti.

VAR

koti naujos išeities. Vilkaviškyje bu
vo įsigytas žemės sklypas ir Ame
rikos lietuviams padedant pastatyti 
nauji kunigų seminarijos rūmai (pro
jekto autorius arch. Vytautas Lands
bergis). 1930 m. iš Gižų čia atsikėlė 
kunigų seminarija. I įkurtuves kan. 
V. Vizgirda atvyko svečio teisėmis, 
nes nuo 1926 m. jis ėjo Kudirkos 
Naumiesčio klebono ir dekano pa
reigas.

1928 m. sudarant Vilkaviškio vys
kupijos kapitulą kun. V. Vizgirda iš
renkamas tikruoju kapitulos kanau
ninku, nuo 1936 m. tampa vyskupi
jos kancleriu, o 1947 m. liepos 6 d. 
vyskupui Antanui Karosui mirus - ir 
Vilkaviškio vyskupijos valdytoju. 
Komunistinė valdžia kan. V. Vizgir
dos nenorėjo pripažinti vyskupijos 
valdytoju ir vertė jį tų pareigų atsi
sakyti. Bet kanauninkas V. Vizgirda, 
teisėtai tapęs vyskupijos valdytoju, 
trauktis net nemanė. Jausdamas atsa
komybę prieš Aukščiausiąjį ir tikin
čiuosius sąžiningai dirbo dvasininko 
darbą, telkdamas tautiečius tyliam 
pasipriešinimui prieš okupantų rezga
mas tautos nudvasinimo pinkles. 
Aišku, okupantai tokį Dievui ir Tė
vynei atsidavusio kanauninko V. 
Vizgirdos darbą laikė nusikaltimu. 
1949 m. gegužės pirmosiomis dieno
mis Marijampolėje bolševikai suėmė 
visą vyskupijos kuriją kartu su jos 
valdytoju. Kanauninkas V. Vizgirda 
tuoj pat išvežamas į Verchne Uralsko 
koncentracijos stovyklą. Tuometinėje 
bolševikinėje spaudoje, kaip kad 
mini "Lietuvių enciklopedija“, buvo 
rašoma, jog kan. V. Vizgirda bandęs 
sudaryti "nacionalistinio pogrindžio 
centrą Suvalkijoje“, kurio veiklos 
svarbiausi uždaviniai buvę: "teikti 
materialinę paramą nacionalistų gau
joms, vesti agitaciją tarp valstiečių 
prieš žemės ūkio kolektyvizaciją, 
vesti antitarybinę agitaciją jaunimo 
tarpe ir auklėti jį religine bei naciona
listine dvasia, į pogrindinę antitary
binę organizaciją verbuoti naujus na
rius“.

Kan. V. Vizgirda grįžęs iš trem
ties apsigyveno Marijampolėje. Bol
ševikinė valdžia jam jokių pareigų 

* eiti neleido ir jis gyveno altaristo tei
sėmis. Mirė kan. Vincentas Vizgirda 
1966 m. sausio 15 d. Palaidotas Ma
rijampolės kapinėse.

Bernardas Aleknavičius

”EL“ skaitytojų nuomonės

Reikia reikalauti kompensacijos 
iš Rusijos

Mūsų valdžios vyrai skundžiasi, 
kad valstybės biudžetas skylėtas, kad 
nėra pinigų. Kodėl jie nepareikalauja 
iš Sovietų Sąjungos teisių perėmėjos 
Rusijos atlyginimo už per visą oku
pacijos laiką Lietuvos gamtai, žmo
nėms padarytą žalą? Jei V. Lands
bergio vadovaujami vyrai drįso pa
reikalauti iš Rusijos kompensacijos, 
tai dabartinė valdžia tyli, bijo tą klau
simą iškelti. Šimtai tūkstančių Lietu
vos žmonių už duonos porciją ir ba
landos samtį kirto Sibiro miškus, 
kasė įvairias iškasenas (akmens ang
lį, geležies rūdą, volframą ir kt.) 
šachtose, dirbo kolchozų laukuose, 
įvairiuose fabrikuose ir 1.1. Kodėl da
bartiniai valdžios ponai nereikalauja 
iš Rusijos atlyginimo už lietuvių ver
gišką darbą Sovietų Rusijoje, Kaza-

Atgarsiai
Žodžiu galvos nepramuš!

Paskaitęs neseniai "Europos lietu
vyje“ (Nr. 42) Hypatijos Yčaitės Pet
kus parašytą straipsnį “Alio alio, lie
tuvių kalbos žinovai!“ noriu išsakyti 
savo samprotavimų tuo klausimu.

Be abejo, nedaug kas protestuotų 
prieš rašinio autores mintis, kad už
sieniečių vardus, pavardes bei kitų 
kraštų vietoves lietuvių spaudoje rei
kia pateikti originalo forma. Bet kyla 
klausimas: ar daug tokių atsiras, ku
rie žino viso pasaulio kalbas ir gali 
taip parašyti bei perskaityti? Lietuvių 
spaudai rašo ne tik mokyti, po kelias 
kalbas įvaldę žmonės, bet ir eiliniai 
lietuviai, mokantys tiktai savo gimtą
ją kalbą. Ypač lietuviams sunki ang
lų kalba! Jos kalbos tarimas yra skir
tingas nuo jų rašybos. Raidė "j“ 
ištariama kaip ”dž“. Pavyzdžiui, trys 
panašūs vyro vardai, kuriuos rašo 
Joe-Jo-Josef Bet ištaria kaip Džio- 
Džio-Džiosef. Arba pavardė Winston 
Churchill (taip rašo), bet ištaria 
Vinston Curčil. Rašo Franklin Roo
sevelt, bet ištaria Franklin Rosvelt, ir 
t. t. Daugeliui lietuvių, ypač gyve
nančių užsienyje, tokių svetimų tau
tų žodžių tarimas yra žinomas, todėl 
kai lietuvių spaudoje spausdinamas 
jų tarimas, visi supranta, ar ten bus 
parašyta Washington, ar Vašington, 
ar kiti vietovių pavadinimai. Man re
gis, nieko blogo, jei tokie pavadini
mai vartojami tik lietuvių spaudoje.

Yra ir kitas pavardžių, vietovių ra
šymo originalo forma pavojus. Jeigu 
kas nors Lietuvoje ištaria Mr. John 
Major kaip parašyta, tas smarkiai 
klysta, todėl kad anglai ištaria Džion 
Meidžer. Ir minėto straipsnio autorė 
rašo "America“ su ”k“ raide. Iš dalies

Nauja knyga apie Kražius
"Kražiai“ - taip vadinasi nauja 

straipsnių monografija apie šį Žemai
tijos miestelį ir jo apylinkes. Knygos 
kelias pas skaitytojus atspindi leidi
nių apie Lietuvos istoriją išspausdi
nimo problemas trūkstant lėšų šian
dienos Lietuvoje. Mat parengta spau
dai knyga beveik pusantrų metų pra
gulėjo spaustuvėje. Ir tik lietuvių Ka
talikų Mokslų Akademijos (LKMA) 
finansinės paramos dėka "XXI am
žiaus“ leidykla išleido šią monogra
fiją (tiražas - 3000 egz., 16 sp. 
lankų).

Tad knygos redkolegija, kuriai va
dovavo prof. A. Tyla, o taip pat

Atsiųsta paminėti
Spaudos šviesą išvydo naujas (8- 

asis) žurnalo "Logos“ numeris. Soli
džios apimties (19 sp. 1., 5 tūkst. 
egz.) leidinyje skaitytojai, besido
mintys religija, filosofija, sakraline 
daile bei poezija, suras nemažai 
įdomių tekstų - neseniai mirusio 
lietuvių išeivio filosofo J. Girniaus 
studijos apie Praną Kuraitį pabaigą, 
V. Bogdanavičiaus MIC str. "Kal
bos filosofija“, M. Krupinski str. 
"Religinio auklėjimo vertybės Puns

chijoje, Tadžikijoje, už iš Lietuvos 
kariuomenės atimtus 1940 metais 
ginklus ir kt.?

Dabartinės mūsų valdžios vyrai 
papratę lankstytis Maskvai ir, regis, 
jiems nesvarbu tautos kančia. Jie už 
valstybės, tai yra už visų mūsų pini
gus, važinėja po platų pasaulį, o pa
prastus žmones palieka skurde. Būtų 
gerai, kad jie bent mėnesį pagyventų 
už tokią sumą, kurią gauna nemažai 
pensininkų, žemdirbių, darbininkų - 
55-60 litų per mėnesį. Žmonių 
kantrybė neamžina.

Jeigu gautume tai, ką skolinga 
Rusija, nereikėtų milijoninių užsienio 
paskolų, kurių gali nepajėgti išmokėti 
ne tik mūsų vaikai, bet ir anūkai.

Kęstutis Balčiūnas 
Šilalės rajonas 

būtų juokinga rašyti "americonas“. 
Norint teisingai originalo forma 
rašyti pasaulio įvairių tautų žmonių 
vaidus, pavardes bei vietoves tai nei 
"Oxfordo“, nei "Cambridge" univer
sitetų baigti neužtektų. O dėl kai 
kurių politikų pavardžių iškreipimo, 
tai esu girdėjęs vertinant dviejų bu
vusių JAV "galvų“ blogus politinius 
ėjimus - "vienas glušas, kitas kvai
las“. Bet šitokie pajuokavimai, jei ir 
būdavo išsakomi, bet, aišku, tiktai 
tarp savųjų privačiuose keletos žmo
nių pasikalbėjimuose.

Pabaigoje dar norėčiau priminti, 
kad anglai kai kurias savo raides išta
ria skirtingai. Pavyzdžiui, žodis gara
žas rašo "garage“, bet ištaria ”gara- 
dže“. Pirmutinę ištaria kaip ”g“, o 
antrąją ”g“ raidę ištaria kaip ”dž“. 
Be to, daugybė dvigubų raidžių: pa
gal lietuvių rašybą atrodytų jos nerei
kalingos, pavyzdžiui, "committee“ 
(komitetas). Be to, anglų rašyboje 
labai daug žodžių, kuriuose įsprausta 
raidė "h“. Pavyzdžiui, mūsų miestas - 
Nottingham. Išimsi vieną raidę ”t“ ir 
raidę ”h“, ir vis tiek paliks Notingam. 
Todėl nežinant anglų kalbos tarimo ir 
rašybos neįmanoma teisingai parašyti 
angliškų pavardžių ar vietovių. Net 
patys išsimokslinę anglai ne tik sve
timtaučių pavardžių negali parašyti, 
bet net savųjų. Tuoj reikalauja pasa
kyti paraidžiui. Todėl, mano nuomo
ne, būtų klaidinga reikalauti lietuviš
koje spaudoje kitų tautiečių vardus, 
pavardes bei vietoves rašyti pagal jų 
originalią rašybą.

Juozas Domeika 
Nottingham, Anglija 

straipsnių autoriai, nors ir negavę ho
noraro, gali pasidžiaugti, jog jų dar
bas nenuėjo veltui. Ši knyga papildo 
išeivijos kražiškių 1983 m. Čikagoje 
išleistą P. Razmino redaguotą tokio 
pat pavadinimo monografiją. Naujoje 
knygoje yra 30 straipsnių, kurie su
skirstyti į teminius skyrius. Apimtimi 
didžiausias istorijos skyrius, kituose 
kalbama apie kražiškių buitį, tau
tosaką, kalbą. Knygą redagavo kalbi
ninkė A. Kučinskaitė. Į ją galima 
kreiptis LKMA būstinėje (Vilniuje, 
Jakšto 9, 305-307 kambariai) norint 
įsigyti naują leidinį.

Stasys Buchaveckas

ko parapijos lietuvių ir lenkų šei
mose“, prancūzų mokslininko B. de 
Castera knygos "Atverkime duris“ 
ištrauką, M. Czajkovvski str. "Evan
gelija ir politika“.

Skyriuje "Vatikano dokumentai“ 
išspausdinta popiežiaus Jono Pau
liaus II enciklika "Veritatis splen
dor“.

Poezijos skyriuje - Lacrimos eilė
raščiai, dailės - J. Balčikonio tek
stilės (batika) kūriniai. Jais papuošti 
ir šio numerio viršeliai.

ELI
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Nauji profesionalai Rusijos 
vyriausybėje

Rusijoje ir užsienyje tebekomen- 
tuojami pasikeitimai Rusijos vyriau
sybėje. Prezidentas B. Jelcinas pa
reiškė, jog politikus vyriausybėje 
keičia profesionalai. Sekdamas šita 
nuostata, viešai atsižadėjo politikos, 
pavyzdžiui, naujasis ekonomikos mi
nistras Jevgenijus Jasinas, paaiškinęs, 
jog politikai, skirtingai nuo profe
sionalų, yra priklausomi nuo rinkėjų 
ir yra orientuoti į politinę kovą. Ši
tame paaiškinime esama tiesos, kaip 
ir, sakysime, tvirtinime, jog visi laivų 
kapitonai yra jūreiviai. Bet ar teisus 
būtų, pavyzdžiui, laivo elektrikas, jei 
jis imtų tvirtinti: ”Taip, aš dirbu lai
ve, bet su jūra (upe) neturiu nieko 
bendro“?

Kai į chirurginio skyriaus vyriau
siojo gydytojo pareigas vietoje tera
peuto ar stomatologo paskirs oku
listą, ar tai reikš, jog neprofesionalą 
pakeitė profesionalas? Ar tapo profe
sionalesnis Rusijos ministrų kabine
tas, kai jo pirmininku vietoje ’’kabi
netinio“ ekonomisto J. Gaidaro buvo 
paskirtas ’’praktikas“ - energetikas V. 
Černomyrdinas? Pagaliau, ar galima 
teigti, jog ’’neprofesionalės“, taikin
gos profesijos moters - ponios E. 
Rehn - paskyrimas į Suomijos gyny
bos ministro postą reiškė Suomijos 
vyriausybės politizaciją ir sukėlė ko
kią nors grėsmę tos šalies demokrati
jai? Ne ir dar kartą ne! Todėl sunku 
suprasti, kodėl perstatinėdamas kėdes 
vyriausybėje Rusijos valstybės vado
vas taip pabrėžtinai akcentavo savo 
simpatijas profesionalams? Gal todėl, 
kad norėta nuslėpti tikrąsias tų per
statinėj imu priežastis?

Vidurinės Azijos tautų patirtis 
aiškina, jog apie chalvą garsiausiai 
šaukia tas žmogus, kuris jau seniai 
šito saldumyno nėra nei matęs, nei 
ragavęs... Kai pakeitimus vyriausy
bėje ir jos aparate palydi patikinimai, 
jog tai daroma vardan reformų, ne
norom imi nuogąstauti: ”O kas gi 
atsitiko su tomis reformomis ir kuria 
linkme jas ims ’’griežtinti“ atnaujinta
sis kabinetas?“ I pastarąjį klausimą 
būtų nesunku atsakyti, jei būtų ži
nomi įvykdytų pertvarkymų motyvai, 
tačiau būtent šitai ir užmiršo sufor
muluoti tie, kurie atleidinėjo senus ir 
skyrė naujus ministrus.

Ne paslaptis, jog Rusijos (ir kitų 
SSSR kraštų) valdžios olimpe tebėra 
žinoma, jog vakarykštis sovietinis 
žmogus vis dar aklai pasitiki valdžios 
žmonėmis: ’’valdžiai geriau matyti...“ 
Ir mato toji valdžia, jog žmonės Ru
sijoje vis dar negali išsitiesti ir vaikš
čioti savarankiškai be valstybės ’’glo
bos“; nenori apsunkinti nuosavų 
smegenų savarankiška valdžios veiks
mų analize; vis dar bijo kritikuoti 
valdininkus, bevelydami susitvenkusį 
neigiamą patyrimą išlieti priekaištais 
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ant namiškių galvų ir konfliktuodami 
su kaimynais... O 'Vis dėlto vertėtų 
nebijoti, pasistengti ir pasvarstyti: 
kuo, pavyzdžiui, galima motyvuoti 
A. Šochino at(si)statydinimą? Jo mo
ralinėmis savybėmis (prisiminus, 
kaip vicepremjeras žadėjo išdaužyti 
’’snukį“ laikraščio ’’Argumenty i fak- 
ty“ redaktoriui už tai, kad jo laikraš
tyje buvo viešai paskelbta apie pri
vačias ir ne visai teisėtas šio pareigū
no statybas) ar nepakankamu profe
sionalumu, kas galėjo prisidėti prie 
rublio nuvertėjimo?.. O gal kažkam 
nepatiko A. Šochino kontaktai su J. 
Skokovu, kuris itin aštriai kritikuoja 
V. Černomyrdino politiką ir gali tapti 
opozicijos kandidatu į prezidento 
postą? Pagaliau, galima dar viena 
versija: Jelcinas nutarė palaipsniui 
pašalinti iš vyriausybės ne visai jam 
ištikimus vadinamosios S. Šachrajaus 
partijos (kuriai priklauso ir A. Šochi- 
nas) žmones. Tikrieji atstatydinimo 
iniciatoriai tyli. Pagal rusiškąją tradi
ciją, kai valdžios viršūnėse vyksta 
apsistumdymas, liaudis irgi tyli. O 
juk padėtis įtartinai pažįstama: neįti
kę valdovui išsiunčiami į pensiją ar 
atleidžiami ’’savo prašymu“. O tie, 
kurie moka įsiteikti, tačiau kuo nors 
susikompromitavo visuomenės aky
se, yra perstatomi toliau nuo įkyrių 
akių į kitą ne mažiau šiltą vietą.

O jei iki galo apmąstysime B. Jel
cino nuostatas (vyriausybėje reikia ne 
politikų, o profesionalų...), tai tenka 
ieškoti atsakymo į klausimą: o kas 
yra prezidentas? Titulas? Laipsnis? 
Ar pareigybė? O jei pareigybė, tai kas 
turėtų ją užimti - politikas ar profe
sionalas? Tokį apykvailį klausimą 
gali pagimdyti tik dabartinė Rusijos 
vyriausybės vadovų politika: čia ’’po
litiku“ gali būti apšauktas žmogus, 
įtartas simpatijomis J. Skokovui, o 
’’profesionalu“ bus įvertintas tas, ku
ris bičiuliaujasi su O. Lobovu, kaip tai 
atsitiko su peterburgiečiu A. Bolšako- 
vu, tapusiu nauju ministru... O juk 
profesinis pasirengimas, dalykinės 
pareigūno savybės - objektyvios, ku
rias galima tiksliai apibrėžti ir įvertinti 
nepriklausomai nuo pavardžių ir 
pažinčių! Tačiau šiandien Rusijoje tos 
savybės, kaip ir patriotizmas, ir meilė 
gimtajai žemei, gimtajai kalbai, yra 
tapę politinių spekuliacijų objektu.

Po ’’depolitizacijos“ priedanga 
Rusijoje atliekamas paprasčiausia 
vyriausybės biurokratizacija. Biuro
kratas juk vadovaujasi vieninteliu 
principu: viršininkas visada teisus. Ir 
tai labai patogu: viršininkas reformą 
gali paskelbti rudens perėjimą į žie
mą - ir tai bus tikima. O kodėl gi ne? 
Juk po rudens iš tikrųjų ateina žie
ma... Net Rusijoje...

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas, Rusija

Kaimo gyvos akys
j žurnalisto Adolfo Strakšio klausimus atsako Lietuvos Seimo agrarinio 

komiteto narys, ’’Agronomų seklyčios“ vadovas agronomas Antanas Būdvytis

- Penkti Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės metai. Visuose 
baruose - reformos. Reformuojame 
ir pačias reformas. Kokia po refor
mų mūsų kaimo panorama?

- Vasarą net miestiečiai pastebė
davo, kad vis daugiau arimų palieka
ma zuikiams, o štai šalčiams artėjant 
tas pats miestelėnas galvoja, kad 
žemdirbiai sukruto, nes tai vienur, tai 
kitur sublizga šviežiai suartos tam
sios dirvos. Žemdirbiui į tokį arimą 
žiūrint aišku, jog tas juodumas labai 
pavėluotas: nebespėjo sudygti piktžo
lės, o sėklos šalčių nebijo - jos su
dygs pavasarį ir lyg kokiu šepečiu 
padengs dirvas.

Taigi tie, kurie pro automobilio 
langą bando įvertinti ūkio permainas, 
gali labai suklysti. Norint pajusti, kas 
pasikeitė kaime, reikia pasidomėti 
ekonomika, žmonių santykiais, jų už
mojais.

Labai susmulkėjo žemės valdos. 
Kur žemdirbiai nepajėgė atsispirti 
reformatorių savivalei, ten laukai 
atrodo lyg apverstos akėčios: jie kas
dien ’’šiaušiasi“ vis naujais riboženk- 
liais, kuoliukais. Vidutinis ūkininkas 
turi tik apie 5 ha ariamos žemės. 
Miestelėnui, kuris turi kitą užsiėmi
mą, gal tai atrodo nemažai. Jei kas 
prie tų 6 arų, kurie jam priklauso ko
lektyviniame sode, dar pridėtų antrą 
tiek, tai salotų, ridikėlių valgytų iki 
soties. O juk žemdirbys augina dau
giausia žoles, javus, šeria porą kar
vių, kelis paršus. Iš to, ką gaus par
davęs, teks ne tik apsirengti, bet ir 
mašinų, trąšų pirkti, trobas statyti. 
Pagaliau reikės rinkoje varžytis su 
importu iš Vakarų, kur ūkiai nenu
maldomai didėja.

Turėjome pakankamai didelių 
tvartų, sandėlių, technikos. Dabar 
dauguma pastatų be langų, durų, iš
draskytu vidumi, neretai ir be stogų.

Turėjome lyg iš Vakarų Europos 
nužiūrėtas mūrines gyvenvietes su 
patenkinamu buitiniu, medicininiu 
aptarnavimu. Dabar retuose kultūros 
namuose vakarais bedainuojama. Ne
maža jų, taip pat ir vaikų darželių, jau 
priklauso tiems, kas prekiauja, atidari
nėja užeigėles. Mažėja mokyklose 
vaikų. Pabrangus vaistams, nebesku
bama ir pas gydytoją. Tai realybė...

Tačiau letargu kaimas neužmigo. 
Žmonės suirzę, net artimi giminės 
kivirčijasi dėl išlikusio turto. Kaimas 
panašėja į skruzdėlyną, kurį nenuora
ma piemuo lazda pamaišė.

- Tas nenuorama piemuo, pa
maišęs skruzdėlyną, buvo reforma
toriai. Jie, manau, nenorėjo blogo. 
Bet išėjo ne taip, kaip tikėjosi. Ko
kios, Jūsų nuomone, buvo padary
tos klaidos, reformuojant kolūkinį 
Lietuvos kauną?

- Didžiausia klaida: neatsižvelgta 
į žemdirbių norus. Jei kur bandyta 
rimčiau neapgalvotom reformom 
priešintis - siuntė prokurorus. Kuo tai 
baigėsi, patyrė kovingi Pasvalio kraš
to akcinio ūkio žemdirbiai.

Ūkių ’’pertvarką“ atliko premjero 
Gedimino Vagnoriaus vienvaldišku 
1991 metų potvarkiu Nr. 422 sudary
tos ’’trijulės“. Jos privalėjo buvusius 
kolūkius bei valstybinius ūkius likvi
duoti per 5 mėnesius, būtent nuo 
1991 metų lapkričio pirmos iki 1992 
m. balandžio pirmos. ’’Trijulės“ 
(“troikos“) dirbo žemdirbių norų ne
paisydamos, nes reikėjo mirusiųjų 
pagerbimo dieną pradėtus darbus 
baigti iki melagių dienos.

Antra klaida - senasis ūkis buvo 
ardomas neturint kuo jį pakeisti. Ten, 
kur ’’trijules“ uoliai palaikė vietinė 
valdžia, kaip antai Šilalės rajone, da
bar verkia ne tik sklypininkai, bet ir 
ūkininkai, net pretendentai žemę susi
grąžinti. Beje, net Hitlerio administra
toriai neskubėjo ardyti kolūkių Rusi
joje, nes matė, kad nėra jiems pakai
talo. Mūsiškiai ’’reformatoriai“ ardė...

Trečia klaida: žemė buvo atskirta 
nuo žemdirbių sukurto turto. Bendro

vėms buvo nurodyta, kad žemės 
valdys tiek, kiek reikia ganyklai. O 
kur dėti gyvulius rudenį, nepatarė. 
Tad prasidėjo baisus gyvulių skerdi
mas. Net veislinių. Tame pačiame Ši
lalės rajone dalinosi ir skerdė veršin
gas karves, paršingas kiaules.

Susikurtą turtą leido patiems žem
dirbiams nusipirkti, panaudojant ir 
tuos čekius, už kuriuos miestelėnai 
įsigijo valdiškus butus. Daug tvartų, 
sandėlių bei kitokių gamybinių pas
tatų liko niekieno, nes, praradus že
mę, jų nebereikėjo. Tada prasidėjo 
šių pastatų ardymas.

Ketvirta klaida: žemę natūra grą
žino ir miestelėnams, nors buvo aiš
ku, kad jie neūkininkaus. Maždaug 
du trečdaliai žemdirbių per visą po
karį dėl įvairių priežasčių atsidūrė ir 
sodybas susimūrijo ne tėvų žemėje. 
Antai valstybė ruošė specialistus, ji 
juos siuntė ten, kur trūko. Žmonėms 
teko persikilnoti stambinant gyven
vietes, jungiant ūkius. Ir štai, pagyve
nę kelias dešimtis metų, jie sužino, 
kad galės įsigyti sklypelį tik apie na
mą. Kito darbo kaime nebuvo. Taip 
dauguma kaimiečių, anot poeto Mar
celijaus Martinaičio, tapo tremtiniais 
savo šalyje.

Bandant atsukti laikrodžius į 
prieškario laikus ir atstatyti nuosavy
bę vieniems, buvo maigomas gyveni
mas tų, kurie dirbo žemę pokario 
metais. Tai sukiršino kaimą su mies
tu. Kam visa tai naudinga galima nu
jausti, bet aišku viena - ne Lietuvai.

- Medį kerta - skiedros lekia. Lie
tuvos protai numatė, kas bus po 
neapgalvotų valdžios žingsnių. Per 
visus tuos Nepriklausomybės metus 
rinkosi į pasitarimus Jūsų vadovau
jama ’’Agronomų seklyčia“. Kokius 
pasiūlymus teikėte Vyriausybei? Ar 
kas nors klausė ’’Agronomų sekly
čios“ nuomonės, pradedant reformą 
kaime?

- ’’Agronomų seklyčia“ buvo įkur
ta 1987 metais ir su retomis išimtimis 
renkasi kiekvieną mėnesi vis kitoje 
Lietuvos vietoje. Kiekvieną kartą 
ieškome atsakymo į labai svarbius 
kaimui klausimus.

Iš pradžių ’’Seklyčios“ išvadas 
platino spauda, radijas, televizija. At
gavus Nepriklausomybę, spauda la
bai išsišakojo, todėl savo siūlymus 
kiekvieną kartą siuntinėjome valdžiai 
- Aukščiausiosios Tarybos Agrarinės 
komisijos pirmininkui, žemės ūkio 
ministrui ir Vyriausybės patarėjui 
žemės ūkio reikalams. Kartais at
sakydavo raštu: atseit, pasiūlymus 
gavę, bet neteko girdėti ar įsitikinti, 
jog panaudojo. Matyt, ’’Seklyčios“ 
patarimai patekdavo arba į apatinį 
stalčių, arba į vyriausybinę šiukšlia- 
dėžę. Visi džiaugėsi savo protu... 
Kaimo nuomonės jiems nereikėjo.

- Kaimas, koks jis bebūtų, maiti
na miestą ir visą valstybę. Prasidėjus 
Lietuvos blokadai, Aukščiausiojoje 
Taryboje buvo pasakyta: mūsų kai
mas toks stiprus, kad ne vieną Lietu
vą gali išmaitinti. Šiandien mūsų 
parduotuvėse pilna importinių 
kiaulių kojų, ausų, uodegų, dešrų. 
Vadinasi, reformuotas Lietuvos 
kaimas nebemaitina Lietuvos?

- Maisto importas užplūdo mūsų 
šalį dėl daugelio priežasčių. Lietuvos 

sienos labai skylėtos. Įvežama daug 
prekių, kurioms anapus jau baigiasi 
vartojimo laikas, nebėra paklausos. 
Vertelgos jas pigiai įsigyja (o gal ir 
už kokią ’’dovanėlę“?). Įvežamos ir 
Vakaruose subsidijuojamų prekių. 
Pavyzdžiui, pernai daugelyje Vakarų 
Europos šalių cukrų saviems pilie
čiams pardavinėjo po dolerį ir bran
giau už kilogramą, o mums vežė už 
30 amerikoniškų centų. Tai galingų 
šalių organizuotas dempingas.

Importuotos prekės perkamos ir 
todėl, kad jos ilgai buvo uždraustas 
vaisius, o dabar priešingai - kai kas 
pernelyg stengiasi pamėgdžioti visa, 
kas vakarietiška.

Mūsų pramonę ir ūkį ’’pažabojo“ 
nenormaliai aukštos energetikos bei 
technikos kainos. Pavyzdžiui, Vaka
rų Europoje ūkininkas už pieno litrą 
nusiperka apie litrą dizelinio kuro, o 
pas mus tam reikia 3 litrų pieno. Tai 
labai didina mūsų pagamintų pro
duktų savikainą. Todėl konkuruoti su 
importuotojais, kurie dažnai aplenkia 
ne tik įstatymus, bet ir sąžinę, sunku.

Žmonės gyvena viltimi, kad ne tik 
Rytų kaimynai, bet ir Vakarų biznie
riai nustos piktnaudžiavę. Pesimistai 
sako, kad teks ilgai laukti, ir kol kas 
jų argumentus sunkus atremti. Negi 
atsisakys kanadietiškoji ”Agra“ verž
tis Lietuvon su savo žemdirbyste, jei 
sužlugusios ekonomikos šalyje me
chanizatorius tenkinasi dešimteriopai 
mažesniu atlyginimu, negu už Atlan
to? Ar neparanku ir didžiajam Rytų 
kaimynui, kai mes biedni? Juk nebū
na nepriklausomų elgetų!..

- Nepriklausomi elgetos... Gal ir 
per stipriai pasakyta. Bet pavažinė
jęs po kaitrią matai visko: ir ubagys
tės, ir prisikėlimo daigų. Jūs Lietu
voje laikomas stambaus - kolūkinio 
kaimo šalininku. Kokį įsivaizduojate 
Lietuvos kaimą?

- Didelis ūkis nebūtinai turi būti 
kolūkis. Buvęs JAV prezidentas R. 
Reagan valdo per 7000 hektarų. Teko 
matyti labai didelius ūkius Australi
joje, Kanadoje. Beje, kanadiečiai ir 
pas mus pradėjo kurti kelių tūkstan
čių hektarų ūkius, o prie Raseinių ne
seniai ir visos dešimties tūkstančių.

Paliekami dideli kooperatyvai 
Vengrijoje bei Rytų Vokietijoje. Pas
tarieji jau lenkia vakarietiškus šeimy
ninius ūkius darbo našumu, nebeat- 
silieka ir derliumi. Izraelio kibucuose 
iš karvės per metus primelžiama po 
9000 kg pieno, nors šeimininkas jos 
kasdien ir neglosto.

Tvirtai ant kojų stojasi 100-150 
hektarų šeimyniniai ūkiai Rytų Vo
kietijoje. Tokie irgi gali našiai dirbti 
su vis galingesne Vakaruose plin
tančia technika. Tai žavi kiekvieną, 
kas supranta, į kokius rinkos patvo
rius būtume nustumti, jei grįžtume 
prie arklinių padargų ar mažagabari- 
tinės technikos.

Norėčiau Lietuvos kaimą matyti 
tinkantį į porą vakarietiškam. Ten, 
kur laukai erdvūs, sklypininkai ir ma
žažemiai jungsis į didelius koopera
tyvus iki tol, kol sklypinių riboženk- 
lių neliks. Žmogaus privatus turtas 
bus įkooperuotas pinigine išraiška.

Tie ūkininkai, kurie bus pajėgūs 
sustambinti savo valdas bent iki 100- 
150 hektarų, sugebės žengti į koją su 
dideliais kooperatyvais. Prie miestų 
ir ten, kur graži gamta, išsilaikys ir 
nedideli vienkieminiai ūkiai. Agrari
nis turizmas mūsų krašte turi geras 
gamtines sąlygas vystytis, ypač Rytų 
ir Pietų Lietuvoje. Tačiau iki plačios 
praktiškos veiklos dar toloka. Primi
tyvūs buitiniai patogumai, įsigalėjęs 
plėšikavimas atbaido Vakarų turistus. 
Jie dar norėtų, kad ūkininko šeimoje 
būtų nors vienas mokantis bent vieną 
vakarietišką kalbą.

Žmonės važiuoja ne tik ilsėtis. 
Žmonės važiuoja bendrauti. Šito 
turėsime išmokti.

O kaimas atsigaus. Atsistos ant 
kojų. Pats gyvenimas pastatys.
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H Tadžikistano dięnorašęio

Padėjo Amerikos pasiuntinys...
Šių metų pradžioje ’’Europos 

lietuvyje“ jau turėjome progos pri
statyti įdomaus likimo žmogų žurna
listą Midų Urbanavičių. 1945-siais 
jis su tėvais iš Kauno buvo ištremtas 
į Tadžikistaną. Ten įleido šaknis, gy
veno iki pastarųjų metų sukrėtimų, 
dėl kurių, kaip ir daugelis kitų euro
piečių, turėjo bėgti iš to krašto. M. 
Urbanavičius prieglobstį rado gimta
jame Kaune. Kai paskelbėme jo pa
sakojimų ciklą iš Tadžikistano, kai 
kurie "EL“ skaitytojai išsakė pasta
bų, girdi, negi "Europos lietuvio“ 
reikalas rašyti apie Aziją... Bet ar 
daug žinojome apie savo tautiečių 
tremtinių golgotas Vidurinėje Azijo
je? Be to, Tadžikistanas - vienas iš 
"karštųjų “ pasaulio rajonų, ir betar
piškų liudininkų pasakojimai iš tokių 
vietų padeda geriau suprasti, kas ten 
darosi. Todėl spausdiname naują 
pluoštą M. Urbanavičiaus įspūdžių 
iš kelionės į tą kraštą.

ELR
Tadžikistano sostinėje Dušanbė 

nusileidome prietemoje. Ir iš karto 
pasidarė nejauku, plūstelėjo atgal 
netolimos praeities prisiminimai...

...Pirmąjį Tadžikistano prezidentą 
Rachmoną Nabijevą tada, kai opozi
cija pareikalavo atsistatydinti, mes, jo 
padėjėjai ir kiti artimi žmonės, lydė
jom į aerouostą irgi beveik tokiu lai
ku. Dabar štai vaikščiojo žmonės, bė
gioja vaikai, o tada visi paviljonai bu
vo tušti, nesimatė nei vieno žmogaus. 
Kada Prezidentas jau ėjo prie paruoš
to skristi ’’JAK-40“, mus apsupo gru
pė islamistų. Teisingiau pasakius, tai 
buvo prisirūkę narkotikų paaugliai. O 
Dieve, ko jie neišdarinėjo - tokių gri
masų galima pamatyti tiktai šiuolai
kinių roko muzikantų pasirodymų 
metu! Jie mums grasino išsitraukę 
peilius, kaip senovės indėnai rėkdami 
puolė tai prie vieno, tai prie kito, bet 
nesileidome išprovokuojami. Kada 
Prezidento lėktuvas pakilo ir pasuko į 
Chodžentą, islamistai kiek aprimo, 
atstojo nuo mūsų. Bet sugrūsti į kari
ni šarvuotį mes dar ilgai jautėm įrem
tus į šoną automatų vamzdžius...

Šiandieninis miestas kiek pagy
vėjęs, ne toks niūrus, bet ir ne links
mas, kaip anksčiau. Žmogus šalinasi 
žmogaus, įdėmiai seka vienas kitą 
akimis - lyg norėtų sužinoti, ar ne 
priešą sutiko? Apsidairęs aerouoste 
aš nuėjau į maršrutinio taksi aikštelę, 
užėmiau eilę. Nepamačiau nė vieno 
pažįstamo veido. Anksčiau nesuspė- 
davau atsakyti į pasveikinimus. O 
praėjo vos pusė metų, kaip išvažia
vau iš šito miesto! Bet kaip jis pa
sikeitė! Tokiu metų laiku vaikų kle
gesys girdėjosi iš kiekvieno kiemo, 
gatvėse sklido rožių aromatas, o da
bar ore tvyrojo benzino ir dulkių mi
linys. Ir mašinų mažai. O tos, kurios 
Šmėkščiojo prieš akis, buvo su kari
niais numeriais ir emblemomis.

Išlipęs netoli Centrinio pašto Ozo- 
di aikštėje, nuėjau prie Vyriausybės 
rūmų, kuriuose kažkada dirbau. Ir čia 
man pasisekė - sutikau pažįstamą 
žurnalistą Saidą Jusupdžanovą.

Rusijos pasieniečiai saugo Tadžikijos-Afganistano sieną. Per ją veržia
si Tadžikistano ginkluotos opozicijos kovotojai. Dešimtys Rusijos pasie
niečių žuvę tuose susidūrimuose toli nuo Tėvynės. EPA-Eltos nuotr.

- Kur buvai taip ilgai prapuolęs? - 
paduodamas ranką pasidomėjo jis. - 
Kalbų yra įvairių. Net sakė, kad tave 
esą nušovė Garue. Kažkas dargi tvir
tino matęs kaip tai atsitiko. Girdėjau 
kalbų, kad tu nuo vachobistų (religi
nė sekta) pabėgai. Vienu žodžiu, būk 
atsargus, mieste neramu, pilna įvairių 
grupuočių. Jeigu kas - gali pas mane 
apsistot...

- Dėkoju tau, Said, už tas žinias. 
Jeigu jau ’’palaidojo“, ilgai gyvensiu. 
Linkiu pačio geriausio tavo šeimai, 
visiems giminėms. Būk sveikas...

Jau visai sutemus paskambinau 
’’Pamiro“ žurnalo literatūros skyriaus 
vedėjui Leonidui Paščenko, kuris gy
veno pačiame miesto centre, netoli 
turgaus ’’Barochat“. Jis nė kiek ne
nustebęs dėl skambučio pasakė, kad 
lauks manęs savo namuose. Du kvar
talus iki ten ėjau pėsčias. I troleibusą 
sėsti pabijojau. Beveik visos krautu
vės buvo uždarytos, o tose, kur dar 
veikė, buvo labai mažai europiečių. 
Kaip vėliau sužinojau, jų labai mažai 
beliko sostinėje. O iš kitų šalies mies
tų ir rajonų visi išvažiavę.

- Viskas prasidėjo nuo tada, kai 
Novobade buvo apiplėšta ir nužudyta 
Vėberių šeima, kuri ruošėsi išvažiuo
ti į Vokietiją. Nepagailėjo prakeikti 
žvėrys dargi mažų vaikų, - pasipikti
nęs pasakojo Leonidas. - Nespėjo nu
rimti įvairios kalbos apie šitą įvykį, ir 
visus sukrėtė dar didesnis žiaurumas 
provoslavų bažnyčioj. Tiesiai prie al
toriaus nušovė Tėvą Nikodimą. Nu
šovė už tai, kad pašventino Rusijos 
21-sios divizijos, dislokuotos Tadži
kistane, karius. Matytum, kas darėsi. 
Vos sulaikė vadai karius, buvo pilnos 
gatvės tankų. Gerai, kad šaudyt ne
pradėjo, kad nekilo susirėmimų. Su
kilo visi europiečiai - kiek gali kentė
ti tuos narkomanus! Vyriausybė krei
pėsi į gyventojus per radiją ir televi
ziją, prašė nusiraminti, pažadėjo 
išaiškinti ir nubausti nusikaltėlius...

Novobadą aš gerai žinau, pažino
jau ir Vėberių šeimą. Ta gyvenvietė 
išaugo didelio kiaulių komplekso 
dėka. Graži gyvenvietė su mūriniais 
namukais - kotedžais, asfaltuotomis 
gatvėmis, dideliais vandens rezer
vuarais, krautuvėmis. Čia gyveno tik
tai tremtiniai: vokiečiai, rusai, lietu
viai, lenkai, bulgarai, korėjiečiai. Gy
veno draugiškai, gerai dirbo, labai 
mylėjo savo miestelį. Su komplekso 
direktorium Olegu Kazakovu buvom 
gerai pažįstami. Rašiau spaudai pir
mąjį reportažą apie to komplekso 
dešrų cecho atidarymą. Aišku, mu
sulmonai prie kiaulių dirbti neis, 
jiems draudžia Šarijatas (Šventas raš
tas), jie bijo jų kaip velnias kryžiaus. 
Ir kiaulienos niekada nevalgys. (Nors 
dabar jaunimas valgo viską, todėl pa
gyvenę tadžikai ir sako, kad juose sė
di šaitanas - velnias...) Tačiau pa
prasti žmonės didelių pretenzijų dėl 
komplekso statymo neturėjo. Jis yra 
toli nuo gyvenviečių, prie kalnų, nie
kam netrukdė. Kitas dalykas - isla- 
mistai-fundamentaiistai. Šitie kaip 
pasiutę šunys pradėjo baubti, kad 

išniekino jų žemę! Jiems tai buvo ge
ras pretekstas užpulti, apiplėšti žmo
nes, gyvenvietę paversti griuvėsiais. 
Dabar atėjo toks laikas: ką statė 
ankstesnė karta - sugriauti...

Islamistai užėmė Novobadą trauk
damiesi iš Kurgau - Tiūbė miesto. 
Pirmiausia išdaužė vitrinas ir apiplė
šė krautuves. Prisigėrę ir prisirūkę 
narkotikų islamistai grasindami gink
lais suvarė visus gyventojus į kon
toros pastatą ir uždarė. Sušaudyti 
visus pažadėjo kitą rytą. Bet tragedi
ja neįvyko. Dar prieš aušrą į gyven
vietę slapta įėjo vyriausybinės kari
uomenės daliniai ir išlaisvino gyven
tojus. Islamistai buvo užklupti neti
kėtai ir turėjo bėgti palikę užmuštus 
bei sužeistus.

O paskui prasidėjo kruvinoji sa
vaitė, kaip paskelbė islamo gerbėjai. 
Kiekvieną dieną jie užmušdavo po 
vieną rusų kareivį arba karininką. 
Niekas nebandė nusikaltėlių gaudyti, 
nors Dušanbėje yra didelis Rusijos 
21-osios kariuomenės dalinys.

- Niekur neisi - nakvoti pasiliksi 
pas mane. Naktį siaubas, kas darosi. 
Išlenda iš visų plyšių visas šlamštas, - 
kalbėjo klodamas sofą Leonidas. - O 
tavęs greičiausiai ieškojo už straip
snius laikraštyje ’’Biznis ir politika“, 
kuriuos tu rašei iš Afganistano. Nar
komanai ir jų tiekėjai nepatenkinti, 
kai apie juos rašo. O gal atvirkščiai - 
norėjo ’’padėkoti“ už tai, kad dirbai 
Nabijevo komandoje? Vienu žodžiu, 
kaip ten bebūtų, sužinoję, kad tavęs 
Tadžikistane nėra, labai susirūpino. 
Aš manau, tau nereikėjo čia grįžti. 
Suprantu - bėgai palikęs visus daik
tus, gaila mašinos, bet vis tiek dabar 
nieko su savimi nepasiimsi. O čia gy
venimo nebus, europiečiai visi išva
žiuos, sugrius šitas kraštas. Mes su 
žmona važiuosim į Voronežą.

- Ką šiandien planuoji? - paklausė 
Leonidas kitą rytą.

- Nežinau, - patraukiau aš pečiais.
- Norėčiau kai ką iš namų pasiimti, 
jeigu dar neišgrobė. Aš pas kaimynus 
raktus palikau.

- Juokdarys esi. Naivus juokdarys,
- supyko mano draugas. - Juk sakiau, 
kad tavęs ieškojo. Žino, kad tu išva
žiavai, ir paliks tavo daiktus ramybė
je? Jie viską pervertė aukštyn kojom. 
Paklausk mano žmoną. Kol mes mie
gojom, ji vos prašvitus buvo nuvažia
vus pas tavo buvusius kaimynus. 
Tuščias tavo butas, ten dabar gyvena 
kažkokie uzbekai ar pamiriečiai. O 
mašiną tavo, kurią laikei mokyklos 
garaže, konfiskavo vachobistai.

Tądien su manimi susitikti panoro 
Dušanbės vakarinio laikraščio dar
buotojai. Mane paimti atvažiavo fo- 
tokoresponentas Nuridinas Buchardi- 
novas.

- O, kiek metų, kiek žiemų!.. - 
Stipriai paspaudė ranką, apkabino.

Kada įsiliejom į bendrą mažinu 
srautą Aini prospekte, Nuridinas 
pradėjo pasakoti apie paskutinius 
įvykius Tadžikistane. Jis prisiminė, 
kaip islamistai siautėjo sostinėje:

- Išeidami iš Dušanbės pridarė 
daug žalos. Apiplėšę beveik visas 
krautuves, į juvelyrinę su tanku įva
žiavo. Siautėjo nežmoniškai. Gaudė 
ir prievartavo paaugles; kas prieši
nosi - statė prie sienos. Per naktį išžu
dydavo iki 200 žmonių. Norėjo sus
progdinti kai kurias įmones ir mėsos 
kombinatą, bet rusų kareiviai nelei
do, jie ėmėsi saugoti visus objektus. Į 
pagalbą islamistams per sieną atėjo 
Afganistano madžachedai. Susijun
gusios abi grupuotės pradėjo veržtis 
per Takobo kišlaką (kaimą) į Varžo- 
bo tarpeklį, o iš ten - į Dušanbę. Pa
dėtis buvo kebli. Jeigu islamistai dar 
kartą būtų užėmę sostinę - mažai kas 
būtų likę gyvi. Padėjo aviacija. Iš 
Uzbekistano, iš Karši, atskrido es
kadrilė naikintuvų ir bombarduodavo 
islamistų pozicijas. Lėktuvai skraidė, 
vos nesiekdami kalnų viršūnių...

Midas Urbonavičius 
Bus daugiau

Svortas
Įspūdinga mūsų 

futbolininkų pergalė 
prieš slovėnus

Slovėnijoje, Marbore, lietuvių ir 
slovėnų futbolo rinktinės sužaidė 
atrankos į Europos futbolo čempio
natą turnyro rungtynes, kurios bai
gėsi Lietuvos rinktinės pergale 2:1 
(0:0). 54 minutę kamuolys įskriejo į 
lietuvių vartus. Slovėnai iki 65 min. 
iškėlė 8 kampinius, lietuviai - nė 
vieno. Bet pirmas kampinis šeimi
ninkams pasibaigė įvarčiu į jų var
tus: A. Narbovas atidavė kamuolį 
V. Ivanauskui, šis V. Sukristovui, 
kuris pasiuntė kamuolį į vartus. Po 
to iniciatyvą rodė Lietuvos futbo
lininkai. 70 minutę A. Narbekovas 
ir A. Žūta neišnaudojo geros pro
gos, tačiau 87-ąją minutę A. Žūta 
pelnė įvartį.

Lietuvos krepšininkai 
laimėjo Vilniuje ir Rygoje

Lapkričio 12 d. Vilniuje sužais
tos Europos čempionato atrankos 
turnyro rungtynės ”B“ pusfinalio 
grupėje. Lietuvos krepšininkai nu
galėjo Slovėnijos rinktinę 88:85 
(42:46). Abi komandos jau per pra
ėjusį turą užsitikrino teisę žaisti 
1995 m. Europos čempionate Grai
kijoje, tad ši pergalė buvo ne tik 
prestižinė, bet ir galėjo lemti pirmo
sios vietos laimėtoją grupėje. Beje, 
pernai Lietuva po pratęsimo 81:85 
pralaimėjo Slovėnijai Lublianoje. 
Rungtynėse Vilniuje laimėtų 85 taš
kų slovėnams pakako galutinei per
galei, o Lietuvos rinktinei pristigo 
Ž. Ilgausko neįskaityto paskutiniojo 
metimo. Po 5 turų ”B“ grupėje Slo
vėnija ir Lietuva turi po 4 pergales, 
Estija - 2, Latvija - nė vienos.

Į rungtynes su slovėnais susirin
ko pilna Sporto rūmų salė, nepate
kusieji dar bandė savo laimę klausi
nėdami ’’atliekamų“ bilietų. Tačiau 
žiūrovai labai nusivylė, pamatę Ar
vydą Sabonį ne su sportine apranga, 
o pilku kostiumu. Prieš prasidedant 
rungtynėms, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) prezidentas 
A. Poviliūnas įteikė A. Saboniui 
Tarptautinio olimpinio komiteto 
Šimtmečio prizą - nedidelę skaidrią 
piramidę su olimpine vėliavėle. 
Taip jam pareikšta padėka už nuo
pelnus olimpiniam judėjimui, indėlį 
siekiant atkurto LTOK pasaulinio 
pripažinimo, ilgametį atstovavimą 
Lietuvai, išskirtinį indėlį į Lietuvos 
olimpinės krepšinio rinktinės lai
mėjimus per Barselonos olimpiadą.

Lapkričio 16 d. Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė Rygoje žaidė 29- 
ojo Europos čempionato atrankos 
turnyro rungtynes su Latvijos ko
manda. Jos buvo daugiau presti
žinės, nes nieko nelėmė. Džiugu, 
kad lietuviai jas laimėjo rezultatu 
94:91 (56:29).

I šias nieko nelemiančias rung

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

kose nuo 1994 m. lapkričio 18 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt

Anglijos svarai sterlingų 6.2970
100 Armėnijos dramų 0.9843
Australijos doleriai 3.0134
Austrijos šilingai 0.3672
100 Azerbaidžano manatų 0.1365 
1000 Baltarusijos rublių 0.5785
Belgijos frankai 0.1257
Čekijos kronos 0.1433
Danijos kronos 0.6613
ECU 4.9224
Estijos kronos 0.3218
100 Ispanijos pesetų 3.1014
100 Italijos lirų 0.2519
100 Japonijos jenų 4.0744
Kanados doleriai 2.9299
Kirgizijos somai 0.3756
100 Kazachijos tengių 7.8431

Latvijos latai 7.3260
1000 Lenkijos zlotų 0.1679
Moldovos lėjos 0.9470
Norvegijos kronos 0.5905
Olandijos guldenai 2.3059
Prancūzijos frankai 0.7527
100 Rusijos rublių 0.1267
SDR 5.8543
Singapūro doleriai 2.7187
Suomijos markės 0.8419
Švedijos kronos 0.5446
Šveicarijos frankai 3.0718
10000 Ukrainos karbovancų 0.3030 
Uzbekijos sumai 0.1739
100 Vengrijos forintai 3.6573
Vokietijos markės 2.5844

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.

tynes žaisti nevažiavo nė vienas iš 
penkių užsienio klubuose rungty
niaujančių lietuvių žaidėjų.

’’Statybos“ sėkmė 
Amerikoje

Vilniaus ’’Statybos“ krepšininkai 
dabar keliauja po Ameriką, žaisda
mi draugiškas rungtynes su univer
sitetų ir koledžų komandomis. Iš 
viso numatytos 8 rungtynės. Pir
mieji vilniečių varžovai buvo ”Tri 
statė“ universiteto krepšininkai. 
’’Statyba“ laimėjo rezultatu 89:74. 
Antrąsias rungtynes ’’Statyba“ žai
dė su ’’Albion College“ komanda ir 
laimėjo 76:68.

Naujos viltys dailiajame 
čiuožime

Dailiojo čiuožimo meistrai Mar
garita Drobiazgo ir Povilas Vanagas 
grįžo iš ’’Skate Canada“ dailiojo 
čiuožimo varžybų. Kanadoje Lietu
vos sportininkai užėmė antrąją vie
tą, pirmoji atiteko šeimininkams. 
Šiaurės Amerikoje vykusiame tur
nyre dalyvavo 11 porų iš - 10 šalių- 
Kanados, JAV, Didžiosios Britani
jos, Prancūzijos, Austrijos, Bulgari
jos, Ukrainos, Kazachstano ir Lietu
vos. I jį kviečiami tik tituluoti spor
tininkai, pasaulio čempionatuose 
patenkantys į pirmąjį dešimtuką 
arba esantys labai netoli jo.

Tokia sėkmė nuteikia viltingai 
prieš oficialias sezono varžybas - 
Europos (sausio pabaigoje - vasario 
pradžioje Vokietijoje) ir pasaulio 
(kovo mėn. Didžiojoje Britanijoje) 
čempionatus bei per pasaulio uni
versiadą (vasario pabaigoje Ispani
joje). Iki oficialių varžybų lietuvių 
pora pakviesta į solidžias varžybas 
Prancūzijoje ’’France Tropfy“, Vo
kietijoje ’’Nation Cup“ ir ”NHK 
Tripfy“ Japonijoje. Visose dailiojo 
čiuožimo varžybose, kurios vyks 
šiemet, pirmą kartą Lietuvos čiuo
žimo federacijos teisėjų kolegijai 
oficialiai, su mūsų šalies vėliava 
atstovaus tarptautinė arbitre iš Len
kijos E. Gasiorovska.

Kauno Žiemos sporto rūmuose 
buvo surengtas Lietuvos atviras dai
liojo čiuožimo čempionatas. Pirma
vo L. Vanagienės išugdyti Ingrida 
Zenkevičiūtė ir Vaidotas Juraitis. V. 
Juraitis praėjusį sezoną debiutavo 
pasaulio čempionate Japonijoje (24 
vieta atrankos grupėje), Europos 
čempionate Danijoje (17 vieta) ir 
pasaulio jaunimo čempionate JAV 
(18 vieta). Šiemet jis laimėjo Balta
rusijos taurės varžybas.

Lietuvai tarptautinėse varžybose 
atstovaus dar viena pora, tiesa, pasi
skolinta iš Maskvos - S. Kulikova ir 
E. Burunovas. Šių sportininkų tau
tybė nėra kliūtis atstovauti Lietuvai, 
nes pilietybė svarbi tik olimpiadose. 
Ši pora į Europos jaunimo čempio
natą Budapešte vyks savo lėšomis. 
Juos treniruoja M. Drobiazgo ir P. 
Vanago trenerė J. Maslenikova.
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LONDONE
BALTŲ TARYBOS 

JUNGTINĖJE 
KARALYSTĖJE POSĖDIS

Eilinis tarybos posėdis įvyko 
lapkričio 8 dieną Lietuvių namuo
se, Londone. Jame dalyvavo 8 dele
gatai iš estų, latvių ir lietuvių ben
druomenių, esančių Jungtinėje 
Karalystėje.

Tarybos vadovybė kiekvienais 
metais spalio mėnesį keičiasi. Šia
me posėdyje buvo priimtas Tarybos 
pirmininko J. Alkio pranešimas už 
1993-1994 metus. Tarybos kasinin-

LIETUVIU
ŠV. KAZIMIERO

BAŽNYČIA
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071.739 8735
Pamaldos sekmadieniais -
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro:.
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - lapkričio 27 d.,

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

16 vai., Šv. Vulstane.
Manchesteryje - lapkričio 27 d.,

12.30 vai.
Eccles - gruodžio 11 d., 12.15 vai.
Coventryje - gruodžio 3 d., 

šeštadienį, 15.30 vai., Šv. Alzbietoje.
Leamingtone Spa - gruodžio 3 d.,

17 vai., Šv. Petre.
Bradforde - gruodžio 4 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - gruodžio 4 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone - gruodžio 10 

d., šeštadienį, 16 vai., Šv. Petre- 
Pauliuje.

Nottinghame - gruodžio 11 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Derbyje - gruodžio 17 d., šeštadie
nį, 14 vai., Bridge Gate.

Nottinghame - gruodžio 18 d.,
14.30 vai., Sv. Onoje.

etų vi s

kas Tilt Rigo (estas) pateikė prane
šimą apie Tarybos kasos būklę. Pa
jamų turėta 420 svarų. Išlaidų buvo 
574 svarai. 1994 metų rugsėjo 30 
dieną banke rezervas buvo 3620 
svarų.

Galutinai nusistatyta ateinan
čiais 1995 metais švęsti Gedulo ir 
vilties dieną liepos 14-ąją 18 vai. 
30 min. anglikonų St. Martin-in- 
the-Fields bažnyčioje, Trafalgar 
aikštėje Londone. Nutarta kviesti jo 
Ekselenciją Birminghamo katalikų 
arkivyskupą Maurice, Couve de 
Murville pasakyti ekumeninių pa
maldų pamokslą.

Lapkričio 14 dieną Estijos am
basadoje įvyko bendras Baltų am
basadorių pasitarimas, kuriame da
lyvavo Baltų tarybos pirmininkas 
Nora Morley-Fletcher MBE, Jaras 
Alkis ir Ivars Svilis.

Į Baltų tarybą vėl įsijungė inž. 
Aleksas Vilčinskas papildydamas 
lietuvių delegaciją. Nutarta ateityje 
mėnesinių posėdžių vietoje rengti 
posėdžius kas du mėnesius.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Lapkričio 6 dieną "Hackney 
Leyton“ lygoje Dickie Davis taurės 
ketvirtajame ture "Lithuanian Vic
toria“ komanda pralaimėjo ”Whis- 
ton“ vienuolikei rezultatu 3:5. 
"Victoria“ iškrito iš šios taurės to
limesnių žaidynių.

PAIEŠKA
Ieškomas Viktoras Čičiurka, 

sūnus Stanislovo ir Onos, kilęs iš 
Galinių km. Kaltinėnų parapijos. 
Apie 70 metų amžiaus.

Ieško sesers Elenos sūnus kun. 
Juozas Čeberiokas.

Adresas:
Vytauto gatvė 43, 
4915 Kuktiškės, 
Utenos rajonas.

NORI SUSIRAŠINĖTI

47-erių metų mokytoja, besi
dominti muzika, daile, norėtų su
sirašinėti su užsienyje gyvenan
čiais tautiečiais, kalbančiais ir ra
šančiais lietuviškai.

Adresas:
Nijolė Kukevičienė
Ežero 2-13
Šiauliai 5400
Lietuva

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

BRITŲ-LIETUVIU 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondas gavo šias aukas:
10 svarų - V. Rasauskas, Ponti- 

fract, W. Yorks.
Daiktinės dovanos iš British 

Shoe Corporation (200 įvairaus dy
džio ir įvairių naujų batų vaikams).

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
aukotojams už nuoširdžias aukas.

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

ELI

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

MANČESTERYJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

L.K.V. S-gos ’’Ramovė“ Man
česterio skyrius lapkričio 26 d., 
šeštadienį, 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

MIRĖ POETAS 
LAIMUTIS ŠVALKUS

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Katalikų Bendrija ir Lietuvos 
Sąjunga neteko uolaus savo na
rio rašytojo Laimučio Švalkaus. 
Jis mirė lapkričio 11 d., Nort- 
hamptone. Palaidotas iš katedros 
lapkričio 17 d. Gedulo apeigas 
atliko lietuvis kunigas.

Liko žmona Birutė ir du sū
nūs su šeimomis.

Pernai liepos mėnesį jam su
kako 75 metai. Laimutis Balys 
Švalkus Tėvynę paliko 1944 m., 
Anglijoje gyveno nuo 1948 me
tų. Jis pagarsėjo kaip dramatur
gas, poetas, komedijų ir dramų, 
vaidintų dar tarpukario mėgėjų, 
autorius, išleidęs kelias poezijos 
knygas. Pernai trys jo knygutės 
"Miglotų dienų sūkuriuos“, "Pa
sakų metai“ ir "Dėdė Baltazaras“ 
(pastaroji pasirašyta slapyvarde 
B. Žalialankis) išleistos Lietuvo
je. Poetas Laimutis Balys Šval
kus minimas V. Vanago "Lietu
vių rašytojų sąvade“.

Amžiną atilsį!

At A ADOMAS 
PETRAUSKAS

Š. m. lapkričio mėn. 7 dieną 
St. Joseph's Hospice, Mave 
Street, mirė Adomas Petrauskas. 
Jis buvo 76 metų amžiaus.

H 0
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tOKOAO SODJYEOJIE
DBLS Sodybos skyrius ruošia 

Kalėdų vakarienę ir šokius 
gruodžio 3 d., šeštadienį, 7.30 p.m.

Skambės muzika (akordeono ir gitaros), 
įėjimas su bilietais (kaina £13).

Bus ir loterija. Bilietai parduodami sodyboje.
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PADĖKOS
Gerbiamoji ponia Hilda Pišči- 

kiene, nuoširdžiausiai dėkoju Jums 
ir visiems Britų-lietuvių pagalbos 
fondo vaikams Lietuvoje nariams 
už mūsų rajono vaikams invali
dams atsiųstus 10 vežimėlių. Jie 
visi išdalinti pagal Jums anksčiau 
atsiųstą sąrašą. Visi vaikučiai-inva- 
lidai ir jų tėveliai patenkinti, nes 
angliški vežimėliai kur kas leng
vesni ir patogesni vaikams judėti.

Priimkite nuoširdžiausią padėką 
ir iš tų vaikų, bei jų tėvelių už tas 
dovanas.

Telaimina Jūsų gerus darbus 
Dievas.

Su pagarba ir nuoširdžiais linkė
jimais

Rūta Pocevičienė 
Pakruojo rajono valdybos 

globos ir rūpybos 
skyriaus vedėja

******
Nuoširdžiai dėkojame už suteik

tą labdarą 22 megztas antklodėles 
ir 2 katalogus.

Labai malonu kad Jūs mūsų ne
pamirštate.

V. Radavičius
Vilniaus miesto specializuotų 
kūdikių namų vyr. gydytojas

****<**
Vaikų invalidų darželis Nr. 31 

Vilniuje gavo Kalėdines dovanė
les:

1) šešis megztus užtiesaliukus,
2) šešis paveikslėlius,
3) maišiuką žaisliukų,
4) maišiuką drabužėlių.

Vaikų darželio Nr. 31 darbuotojai

t..  .......

Londone, ir Vilniuje 
leidžiamame

'(E‘UX£tfOS
LIfEtTUel^ytE'

PARDUODAMI
BUTAI

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

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

♦
Vilniaus mieto centre 2-jų 

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

Kreiptis:
"Europos lietuvio“ 

redakcija,
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius.
Tel. 61 18 79.

30 naujų kardinolų
Lapkričio 26 dieną Vatikane 

įvyks iškilminga konsistorija, kurios 
metu naujiems kardinolams bus su
teiktos insignacijos. Popiežius Jonas 
Paulius II neseniai kardinolais pasky
rė 27 vyskupus ir 3 kunigus iš 24 pa
saulio valstybių. Dauguma naujųjų 
kardinolų yra vietinių Bažnyčių ga
nytojai - arkivyskupai. Dalis yra Ro
mos Kurijos aukšti pareigūnai, vienas
- Vatikano diplomatinės tarnybos na
rys. Pirmą kartą moderniojoje Baž
nyčios istorijoje kardinolu paskirtas 
parapijos klebonas - kunigas Mikei 
Koligi iš Albanijos. Kitus du kunigus
- vienuolius kardinoliška purpura Sv. 
Tėvas pagerbė už jų įnašą į Bažny
čios teologinį atsinaujinimą. Abu - 
domininkonas kunigas įves Congar ir 
jėzuitas kunigas Alois Grillmeier - 
kaip ekspertai dalyvavo Vatikano II- 
ajame susirinkime. įves Congar dėl 
sveikatos būklės negalės atvykti į 
Romą ir asmeniškai iš Šv. Tėvo ran
kų priimti kardinoliškų insignacijų. 
Jam jau yra sukakę 90 metų. Negalės 
dėl negalavimų atvykti ir 92 metų 
amžiaus kunigas Mikei Koligi, kuris 
komunistų valdymo metais Albanijo
je kalėjimuose ir konclageriuose pra
leido net 37 metus.

Naujas katalikiškas 
universitetas Budapešte

Budapešte buvusiose sovietų ar
mijos kareivinėse pradėjo veikti kata
likiškas Peter Paszmany universite
tas, taip pavadintas žymaus XVII 
amžiaus vengrų jėzuito garbei. Uni
versiteto teologijos ir humanitarinių 
mokslų fakultetuose mokosi 750 stu
dentų. Nors mokestis už mokslą yra 
gana didelis, norinčių mokytis buvo 
daugiau negu universitetas gali pri
imti. Šioje aukštojoje mokykloje mo
kysis ne tik katalikai, bet ir kalvinistai 
bei liuteronai, sudarantys 22 proc. 
Vengrijos gyventojų. Katalikai sudaro 
66 proc. Šiuo metu Vengrijoje jau vei
kia 171 krikščioniška mokslo įstaiga.

Prisiminti mirę popiežiai
Įgaliotas Šventojo Tėvo, kardino

las Virgilio Noe Vatikano grotose 
po šventojo Petro bazilika aukojo 
šventąsias Mišias už mirusius po
piežius. Mišių metu kardinolas Noe 
priminė, jog beveik per 20 Bažny
čios gyvavimo amžių Vatikane šalia 
pirmojo popiežiaus apaštalo Petro 
palaidoti 146 popiežiai, įvairiais 
amžiais vadovavę Bažnyčiai.

’’Gana smurto televizijos 
ekranuose!“

Tokiu šūkiu Prancūzijoje prasidė
jo Pax Christi ir kitų katalikiškų bei 
pacifistinių organizacijų surengta 
kampanija. Jos organizatoriai teigia, 
kad per televiziją rodomo smurto 
vaisiai jau yra akivaizdūs - didėja 
paauglių ir jaunuolių padaromų nu
sikaltimų skaičius. Ryšį tarp televi
zijos ir nusikalstamumo patvirtina ir 
statistika. Kampanijos prieš smurtą 
televizijos ekrane organizatoriai ragi
na prancūzus išsakyti savo protestą 
laiškais, adresuotais politikams, ko
munikacijos ir švietimo ministrams 
bei privačių ir valstybinių televizijos 
programų vadovams.

Vakcina prieš maliariją
Kolumbiečio biologo Manuel Pa- 

tarroyo vadovaujama mokslininkų 
grupė sukūrė naują sintetinę vakciną 
prieš maliariją. Kaip pareiškė Že
nevoje Pasaulinė sveikatos organiza
cija (PSO), naujuosius vaistus išban
džius Tanzanijoje, gauti daug ža
dantys rezultatai. Naujuoju medici
niniu preparatu buvo paskiepyti 174 
tanzaniečiai vaikai ir nustatyta, jog 
pavojus užsikrėsti maliarija sumažėjo 
beveik perpus. PSO duomenimis, pa
saulyje kasmet nuo maliarijos miršta 
nuo pusantro iki dviejų su puse mili
jono žmonių.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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