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Europos Sąjungos (ES) užsienio 

reikalų ministrai lapkričio 28 dieną 
vieningai nutarė suteikti Europos 
Komisijai mandatą deryboms su Es
tija, Latvija ir Lietuva dėl Europos 
(asociatyvinės) sutarties. Spauda, po
litikai tai įvertino kaip dar vieną svar
bų žingsni integruojant Baltijos vals
tybes į Europą. ES šaltiniai pranešė, 
jog Europos sutartys su Baltijos šali
mis galbūt bus pasirašytos pirmojoje 
1995 metų pusėje. Tokią viltį išreiškė 
ir premjeras A. Sleževičius susitikime 
su Lietuvos žurnalistais lapkričio 29 d.

Užsienio žinių agentūros praneša, 
jog Danijos užsienio reikalų ministras 
Nielsas Helvegas Petersenas pareiškė, 
kad jį labai džiugino toks ES užsienio 
reikalų ministrų sprendimas. Baltijos 
valstybėms suteikiamos tokios pat 
galimybės kaip ir kitoms Rytų Euro
pos šalims, jau pasirašiusioms Euro
pos sutartis su ES. Dabar Baltijos ša
lys galės siekti tikros narystės ES.

Žengimas į Vakarų organizacijas - 
NATO ir Europos Sąjungą - tvirtai 
deklaruojama Lietuvos užsienio poli
tikos kryptis. Tačiau, kaip pastebi 
mūsų krašto dienraščiai, komentuo
dami Norvegijoje įvykusio referen
dumo dėl narystės Europos Sąjungo

je rezultatus, ne tik paprasti mūsų 
valstybės piliečiai, bet ir aukščiausi 
valdžios pareigūnai nelabai supranta, 
ko Lietuva nori Europos Sąjungoje ir 
kaip ketina siekti narystės. ’’Seimo 
narys A. Gricitrs, kuris šiaip yra bene 
aktyviausias Lietuvos integracijos į 
visas Europos struktūras šalininkas 
valdančiojoje partijoje, neseniai pa
reiškė, kad skubėti į ES neverta, nes 
mūsų ūkininkai gali ’’likti be kelnių“, 
pastebėjo ’’Lietuvos rytas“.

Žinoma, narystė. ES yra svarbi ne 
tik mūsų ekonomikai, bet ir saugu
mui. Norvegija, būdama NATO narė, 
dėl savo saugumo ir politinės padė
ties gali būti rami. Ši gamtos ištek
liais (ypač nafta) turtinga, aukštą pra
gyvenimo lygį pasiekusi šalis įsikin
kydama į Europos vežimą ekonomi
ne prasme gali kai ką ir prarasti. Be 
to, norvegų dauguma balsavimu iš
reiškė ir savo rūpestį dėl tautinio 
identiteto išsaugojimo. O ar tai nėra 
aktualu nedidelei Lietuvai? Norvegų 
pamoka mums galėtų būti ta, kad 
einant į Europos Sąjungą reikia gerai 
suvokti, ką ten laimėsime ir ko ne
teksime. Lietuva šiandien to nežino 
ir, kas keista, beveik dėl to nedisku
tuoja. O vertėtų!

Šią savaitę Lietuva žengė dar vie
ną žingsnį ir NATO link - Briuselyje 
vykusiame Šiaurės Atlanto Tarybos 
ambasadorių posėdyje patvirtinta 
Lietuvos ir NATO individuali partne
rystės programa. Prioritetinės Lietu
vos ir NATO bendradarbiavimo 
kryptys - dalyvavimas bendrose pra
tybose bei JT taikos palaikymo opera
cijose, NATO pagalba Baltijos taikos 
palaikymo batalionui (BALTBAT), 
Lietuvos oro erdvės kontrolės ir 
gynybos sistemai, ekspertų konsulta
vimas Lietuvos nacionalinio saugumo 
koncepcijos ir gynybos doktrinos 
klausimais ir kt. Prieš posėdį Lietuvos 
delegaciją, vadovaujamą Užsienio 
reikalų ministerijos sekretoriaus A. 
Januškos, priėmė NATO generalinis 
sekretorius W. Claesas. Lietuvos Pri
statomajame dokumente suformuluo
tas strateginis Lietuvos bendradar
biavimo programoje pobūdis: sukurti 
pakankamą Lietuvos saugumo ir gy
nybos sistemą, prisijungti prie bend- 
raeuropinių pastangų užkirsti kelią 
konfliktams ir valdyti krizes, susipa
žinti su NATO politinėmis ir karinė
mis struktūromis bei tapti pilnateise 
NATO nare.

Darius Žvelgaitis

nepažįstamą Australiją
Unikali paroda Vilniuje

Lietuvos Prezidentas - Romoje
Šią savaitę Lietuvos Prezidentas 

A. Brazauskas su oficialiu vizitu 
lankėsi Vatikane, su darbo - Italijoje. 
Lapkričio 30-ąją Lietuvos vadovą 
priėmė Italijos Prezidentas Oscaras 
Luigi Scalfaro. Pokalbyje taip pat da
lyvavo Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras P. Gylys, Prezidento patarėjas 
J. V. Paleckis bei laikinasis Lietuvos 
reikalų patikėtinis Italijoje R. Mork- 
vėnas. Pasak ’’Lietuvos ryto“, be kitų 
reikalų pokalbyje aptartas aktualus 
mūsų valstybei klausimas - Lietuvos

piliečių beviziais įvažiavimas į Italiją. 
O. L. Scalfaro pranešė, kad jo vado
vaujama šalis yra susitarusi su pran
cūzais šį klausimą spręsti kartu. Ap
tarta ir ikikarinio Lietuvos ambasados 
pastato, dabar užimto Rusijos kon
sulinio skyriaus, grąžinimo problema.

Lietuvos delegacijos nariai lankė
si popiežiškoje Šv. Kazimiero kolegi
joje, kur susitiko su Italijos lietuvių 
bendruomenės nariais.

Vizito programoje - daug susitiki
mų su svarbiais Italijos ir Vatikano

pareigūnais. Gruodžio 2-ąją numaty
ta A. Brazausko ir jį lydinčios dele
gacijos audiencija pas popiežių Joną 
Paulių II.

Kaip ’’Respublikai“ pasakė R. 
Morkvėnas, dėl susitikimo su Italijos 
premjeru S. Berluskoniu tartasi įvai
riais kanalais, tačiau galiausiai pasku
tinėmis dienomis prieš vizitą jis buvo 
atšauktas. Italijos premjerui netrūksta 
savo problemų, todėl neturi laiko 
Lietuvos delegacijai.

ELI

G. Kazokienė pasakoja apie atvežtus eksponatus.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Grįžimas į Europą
Lietuvių kultūros dienos Hesene

Vokietijoje atskirų žemių švieti
mo ir kultūros reikalai tvarkomi auto
nomiškai. Todėl šiose srityse bendra
darbiaujant su užsieniu visuomet va
dovauja vienas iš 16 Vokietijos kraš
tų, o ne federacinė valdžia. Palaikant 
ryšius su Lietuva šį vaidmenį atlieka 
Hesenas, tai yra toji žemė, kurioje 
veikia Vasario 16-osios gimnazija. 
Kaip tik todėl praeitą pavasarį Lietu
voj lankėsi Heseno parlamentarų de
legacija vadovaujama landtago pir
mininko Kari Starzacher. Šioje kelio
nėje kilo mintis suruošti Lietuvių 
kultūros dienas Hesene. Jos įgyven
dinimu rūpinosi pats K. Starzacher, į 
talką pasikvietęs Lietuvos ambasado
rių Bonoje prof. dr. Zenoną Nama- 
vičių. Šis renginys vyko paraleliai su 
Europos savaite Vokietijoje nuo lap
kričio 21 iki 27 d., kad būtų parodyta, 
jog ir Lietuva yra dalis Europos.

Oficialiai Lietuvių kultūros dienos 
prasidėjo lapkričio 21-osios vakare 
Heseno parlamento (landtago) muzi
kos salėje. Pirmas kalbėjo landtago 
pirmininkas K. Starzacher. Jis papa
sakojo, kaip šių dienų idėja atsirado ir 
suminėjo nemažai projektų, kuriais 
skatinamas abiejų kraštų bendradar
biavimas. Po to jis pakvietė kalbėti 
Lietuvos Seimo pirmininką Č. Juršė
ną, kuris lydimas deputatų J. Karoso, 
V. Liutiko ir K. Kuzminsko šia proga 
atvyko į Vokietiją. Č. Juršėnas savo 
trumpoje kalboje pabrėžė Lietuvos

norą ’’grįžti“ į Europą, įsijungti į 
Europos struktūras ir tradicinius gerus 
ryšius su Vokietija, o ypač tarp Hese
no ir Lietuvos. Po oficialių kalbų pro
gramą atliko Šiaulių ir Klaipėdos 
kameriniai orkestrai kartu su Vokieti
jos ambasadorium Lietuvoje R. Kraus 
ir Lietuvos ambasadoriaus Vokietijo
je žmona Nijole Namavičiene.

Lapkričio 22 d. Česlovas Juršėnas 
pasakė kalbą Heseno parlamente ir 
posėdžiavo su vokiečių deputatais. 
Vakare jis su kitais Lietuvos delegaci
jos nariais nuvyko į Lampertheimo 
vokiečių gimnaziją, kur koncertavo 
tie patys orkestrai. Čia iš 200 žiūrovų 
gera pusė buvo lietuviai, tarp jų ir 
tame pačiame mieste veikiančios 
Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai 
bei mokytojai. Juos prieš koncertą 
ypatingai pasveikino miesto meras dr. 
Jūrgen Dieter ir Heseno vyriausybės 
vardu - finansų ministras Weltecke.

Trečiadienį Frydberge Wetterau 
apskrities valdybos namuose buvo 
atidaryta paroda apie Baltijos kraštus. 
Šia proga taip pat pasirodė abu or
kestrai. Ketvirtadienį jie grojo Ofen- 
bache odos dirbinių muziejuje. Kon
certą organizavo to miesto Pramonės 
ir prekybos rūmai, kurie bando koor
dinuoti ir skatinti visos Vokietijos 
pramoninkų ir prekybininkų ryšius su 
Lietuva. Penktadienį orkestrai atsi
skyrė. Klaipėdiečiai grojo Darmštate, 
kur ambasadorius R. Kraus liberalų

fondo kvietimu skaitė paskaitą apie 
Lietuvą, o šiauliečiai koncertavo 
Rydštate. Šis miestas gydytojo L. Gu
delio dėka palaiko draugiškus ryšius 
su Taurage. Paskutinis koncertas 
Hesene vyko sekmadienį Amsburgo 
vienuolyne netoli Licho.

Ne mažiau koncertų tą savaitę at
liko folklorinis ansamblis ’’Vydraga“ 
su Č. Sasnausko džiazo kvartetu. 
Antradienį ryte jie pasirodė Rimba- 
cho gimnazijoj, trečiadienį Buzeko 
(Buseck) vidurinėje mokykloje ir 
ketvirtadienį Kestnerio vardo mo
kykloje Veclare, kur Vilniaus univer
siteto docentė Tumavičiūtė skaitė pa
skaitą apie lietuviškas pasakas. Penk
tadienį koncertas vyko Vasario 16- 
osios gimnazijoj, kur susirinko taip 
pat nemažai vokiečių. Užbaigai me
nininkai sekmadienį atliko programą 
Kaselyje. Visuose koncertuose lankė
si daugiau žmonių negu rengėjai, ku
rie jau turi panašių renginių organiza
vimo patirtį, tikėjosi. Tai rodo, kad 
žmonių susidomėjimas Lietuva šiuo 
metu labai didelis.

Visi renginiai buvo plačiai aprašy
ti Heseno spaudoje. Landtago pirmi
ninkas K. Starzacher labai džiaugiasi 
pirmųjų tokių Lietuvos dienų pasise
kimu ir įsitikinęs, kad tai nebus pas
kutinės. Ateinančiais metais jis žada 
ruošti Heseno kultūros dienas Lie
tuvoje.

A. Š.

Naujai duris atvėrusiuose Radvilų 
rūmuose žiūrovų laukia Australijos 
lietuvių dailininkų paveikslai bei 
Ramiojo vandenyno sąlynų, Austra
lijos, Naujosios Gvinėjos, Naujosios 
Zelandijos šalių kultūros apraiškos - 
dievai, deivės, ritualiniai reikmenys. 
Šią neįkainuojamą kolekciją, rinktą 
tris dešimtmečius, Lietuvai dovanoja 
tautietė iš Australijos, gydytoja odon- 
tologė ir meno istorikė Genovaitė 
Budreikaitė-Kazokienė. Kolekcija, 
turinti 235 Australijos lietuvių daili
ninkų darbus bei 550 egzotiškų eks
ponatų iš Ramiojo vandenyno sąly
nų, Australijos aborigenų gyvenamų 
žemių, pavadinta ’’Kazokyne“. Ji bus 
gausinama ir ateityje - tokia ponios 
G. Kazokienės valia savo vaikams. 
Apie tai ji kalbėjo spaudos konferen
cijoje surengtoje parodos atidarymo 
proga. Taip pat G. Kazokienė papa
sakojo, kaip sukaupta ši kolekcija.

Nepaprastai energinga, miela ir iš
silavinusi moteris kartu su savo vyru, 
žurnalistu, ilgamečiu Australijos lie
tuvių savaitraščio ’’Mūsų pastogė“ 
redaktoriumi V. Kazoku toli nuo Tė
vynės sunkiai dirbo, tačiau šalia spe
cialybės sugebėjo Sidnio universitete . 
baigti vaizduojamąją dailę bakalauro--^ 
laipsniu. Už parengtą analitinę studi
ją ”M. K. Čiurlionio gyvenimas ir 
kūryba“ G. Kazokienei buvo suteik
tas magistro laipsnis. Šis darbas 
konkurse laimėjo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės kultūros tarybos pir
mąją premiją. Po vyro mirties G. Ka
zokienė persikėlė į Hobartą ir įstojo į 
Tasmanijos universitetą. Šių studijų 
tikslas - lietuvių dailininkų Australi
joje kūryba ir veikla 1950-1990 m. 
Už disertaciją šia tema G. Kazokie

nei suteiktas humanitarinių mokslų 
daktarės laipsnis (Doctor of Philoso
phy). 1985 m. ši moteris įkūrė Lietu- 
vių meno ir tautodailės draugiją 
(LACA), o 1988 m. vasario 16-ąją 
įsteigė Vinco ir Genovaitės Kazokų 
meno fondą, iš kurio kas antri metai 
už geriausius tapybos ir skulptūros 
kūrinius lietuviška tema skiriamos 
dvi premijos po 1000 dol.

Australijoje G. Kazokienė yra su
rengusi per 20 dailės parodų. Austra
lijoje atsidūrę mūsų tautiečiai nepasi
metė ir, nors jiems teko dirbti sun
kiausius darbus akmens skaldyklose, 
ligoninėse, anglių kasyklose, cukri
nių nendrių plantacijose, laisvalaikiu 
jie imdavosi meninės kūrybos. Lietu
vių menininkai įsijungė į Australijos 
didžiąją meno srovę ir išgarsėjo 
visame krašte. Lietuvai padovano
tame rinkinyje yra tokių garsių daili
ninkų kaip Leonas Urbonas, Vladas 
Meškėnas, Vaclovas Ratas, Eva 
Kubbos, Henrikas Šalkauskas ir kitų 
darbai. Genovaitė Kazokienė pami
nėjo, jog Leono Urbono darbai Ame
rikos muziejuje kabėjo šalie P. Pika
so paveikslų. O Vaclovas Ratas, pro
fesionalus dailinininkas, dar prieška
ryje baigęs Kauno meno mokyklą, 
laimėjęs keletą tarptautinių premijų, 
įkūrė Sydnėjuje Grafikų draugiją, ku
ri padėjo Australijoje atgaivinti mer
dintį grafikos meną.

Kolekcijos autorė sakėsi neturėju
si lėšų nupirkti visus geriausius kūri
nius. Ji pasakoja: ’’Buvome beturčiai, 
o labai troškau įsigyti bent vieną 
piešinį, bent vieną mažutėlį grafikos 
kūrinėlį. Vėliau, studijuojant meną ir

Nukelta į 3 psl.
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Keliais sakiniais
O Jono Pauliaus II vardas - trans
porto žiedui Vilniuje. Transporto žie
dą prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
iki Apaštalinės nunciatūros Jono 
Pauliaus II vardu nutarta pavadinti 
pagerbiant jo pernykštę viešnagę 
Lietuvoje ir lankymąsi Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje.
□ Pilietybės komisijos posėdis. Ši 
komisija yra Respublikos Prezidento 
patariamasis organas. Sprendimus 
dėl pilietybės suteikimo išimtine 
tvarka priima Prezidentas. Tokia 
tvarka lapkričio 24 dieną Lietuvos 
Respublikos pilietybė suteikta 30 pa
reiškėjų. Tarp jų - Vokietijos pilie
čiams Ričardui Baliuliui, dirbančiam 
Hamburgo vidurinėje mokykloje lie
tuvių kalbos mokytoju ir Elenai Vil
mai Baliulienei, daugiau kaip 30 me
tų vadovaujančiai Hamburgo lietuvių 
tautinių šokių kolektyvui. Lietuvos 
Respublikos piliečiais tapo JAV pi
liečiai: Christina Narkiewicz-Laine - 
Čikagos lietuvių bibliotekos direk
torė, Šarūnas Čarlis Užgiris - profe
sorius, vienas iš konstruktorių, sukū
rusių greičiausią pasaulyje automo
bilį ir Audronė Marija Užgiris - che
mijos mokslų daktarė, abu priside
dantys prie lietuviškųjų mokyklų pa
laikymo, ir kiti.
O Kaip grąžinama žemė? Lietuvos 
kaime atkurti nuosavybės teisę į že
mę iš viso paduoda 518 tūkstančių 
prašymų. Norimas susigrąžinti žemės 
plotas sudaro 3158 tūkstančius hekta
rų, kompensacijos prašoma už 423 
tūkstančius hektarų žemėsMki šių 
metų spalio 1 dienos buvo išmatuota 
ir jau leista naudotis 121 tūkstančiui 
arba 26 procentams žemės ūkio pa
skirties žemės naudotojų. Išmatuotos 
ir leistos ūkininkams naudotis žemės 
bendras plotas sudarė 1022 tūkstan
čius hektarų arba 32 procentus prašo
mo susigrąžinti žemės ploto.
□ Seimas atmetė šalies prezidento 
pasiūlytą kandidatą į generalinio 
prokuroro postą. Tose pareigose A. 
Brazauskas norėjo matyti 52 metų 
Justiną Vasiliauską, iki šiol dirbusių 
Vidaus reikalų ministerijos Tardymo 
departamento direktoriumi. Tas pa
siūlymas sukėlė daug įvairių atsilie
pimų pirmiausia todėl, kad J. Vasi
liausko žmona - premjero A. Šleževi
čiaus pusseserė. Atsakydamas į klau
simą, kodėl į tą postą nesiūlo dabarti
nio generalinio prokuroro A. Pau
lausko, A. Brazauskas savo apsi
sprendimą aiškino tuo, kad lėtai tiria
mos kai kurios bylos. Ne visi su tuo 
sutinka; atvirkščiai, spaudoje išsakyta 
nuomonių, kad gal A. Paulauskas pa
šalintas pasinaudojant prokuratūros

Kaune kalbėta apie Karaliaučiaus krašto 
problemas

Lapkričio 26-ąją Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto salėje įvyko 
mokslinė konferencija skirta Kara
liaučiaus krašto problemoms. Ją su
rengė Baltijos vienybės (Baltic 
Unity) organizacija. Dalyvavo svečių 
iš Latvijos, Estijos, Karaliaučiaus 
krašte, buvo perskaityti A. Gustaičio 
ir A..Gurecko iš JAV atsiųsti praneši
mai.

Konferencijos priimtoje rezoliuci
joje siūloma sušaukti tarptautinę kon

O štai kaip į Karaliaučiaus krašto problemą žvelgia karikatūristas 
Adolfas Uža.

reforma dėl ryžtingos laikysenos V. 
Lingio nužudymo byloje ir pan. 
Slapto balsavimo metu už buvo 58 
Seimo nariai, prieš 56. J . Vasiliaus
kas netapo generaliniu prokuroru, nes 
nesurinko daugiau kaip pusės balsa
vime dalyvavusių Seimo narių balsų 
(buvo išduoti 122 balsavimo biulete
niai).
□ Naujas laidų tvarkaraštis. Keičia
si ’’Amerikos balso“ laidų lietuvių 
kalba transliacijos laikas. Nuo gruo
džio 5 dienos šios laidos Lietuvoje 
bus transliuojamos tik darbo dieno
mis: nuo pirmadienio iki penktadie
nio. Savaitgalio laidos nutraukiamos, 
nes mažinant ’’Amerikos balso“ biu
džetą mažinami ir lietuviškų laidų re
dakcijos etatai. Dešimties minučių 
ryto naujienų laida bus girdima 8 va
landą per radijo stotį M-l, o pusva
landžio vakaro laida bus transliuoja
ma 22 valandą 30 minučių per Lietu
vos radijo pirmąją programą.
0 Naujas reklaminis leidinys. Tai 
’’Autoekspresas“, jis spaudos kios
kuose turėtų pasirodyti kitų metų va
sario-kovo mėnesiais. Naujasis leidi
nys šią savaitę atsidūrė dėmesio cent
re todėl, kad jo steigimo liudijimas, 
išduotas Spaudos kontrolės valdybo
je prie Teisingumo ministerijos, pa
žymėtas 2000-uoju numeriu. Valdy
bos viršininkas Š. Vipartas informa
vo, kad iš viso veikiančių masinės 
informacijos priemonių šalyje šiuo 
metu yra 1623, spaustuvių - 133. Te
ritorijos dydžiu į Lietuvą panašioje 
Danijoje, pasak Š. Viparto, yra ma
žiau nei 1,5 tūkst. žiniasklaidos prie
monių. Spaudos kontrolės valdybos 
duomenimis, šalyje yra leidinių, ku
rių visoje Lietuvoje ’’Spaudos“ firma 
parduoda tik po 6 egzempliorius.
O Rūpestis dėl Čečėnijos. ”EL“ ga
vo Seimo opozicinių partijų (Centro 
sąjungos, Demokratų, Krikščionių 
demokratų, Socialdemokratų partijų, 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos, Tautininkų sąjungos, Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frakcijos) 
veikėjų pareiškimą, smerkiantį Rusi
jos puolimą prieš Čečėnijos Res
publiką, reikalaujantį nutraukti krau
jo liejimą. Redakcijai atsiųstas ir dau
giau kaip trisdešimties Lietuvos poli
tinių ir visuomeninių organizacijų 
(Piliečių chartijos, Sąjūdžio, Lietuvių 
tautininkų sąjungos ir kt.) vadovų pa
sitarimo Vilniuje pareiškimas dėl 
įvykių Čečėnijoje. Jame reikalauja
ma, kad Lietuvos Respublikos Sei
mas pripažintų Čečėnijos Respub
likos nepriklausomybę, pasiųstų ofi
cialius stebėtojus į šią šalį, kreiptųsi į 
JTO, prašydamas apsvarstyti padėtį 
Čečėnijoje. LDDP atstovų parašų po 
tuo dokumentu nėra.

ferenciją dėl Karaliaučiaus krašto de- 
militarizavimo ir statuso apibrėžimo, 
spalio 16 dieną Lietuvoje įteisinti 
kaip Karaliaučiaus genocido dieną, 
įsteigti kraštui skirtą laikraštį, Jurbar
ke įrengti radijo ir televizijos stotį, 
steigti Karaliaučiaus krašto lietuvių 
bendruomenės prekybos ir kultūros 
centrą, Vilniaus, Kauno, Rygos, Tar
tu universitetuose įsteigti stipendijas 
Karaliaučiaus krašto akademiniam 
jaunimui.

Daugpilyje atidarytas Lietuvos konsulatas
Šiuo metu Latvijoje gyvena be

maž 35 tūkstančiai lietuvių. Vieni iš 
jų čia įsikūrę dar prieš karą, kiti - bu
vę tremtiniai ir politiniai kaliniai, ne
turėję teisės grįžti į Lietuvą, dar kiti - 
atvykę ieškoti geresnio gyvenimo, 
paskirti kaip aukštųjų ar specialiųjų 
mokyklų diplomantai, žinoma, ir su
tuoktiniai. Tiek mieste, tiek kaime 
lietuvių gyvena bemaž vienodai. 
Gausiausia lietuvių bendruomenė 
kaip ir prieš karą yra Rygoje, - per 7 
tūkstančiai. Čia veikia Jaunimo są
junga, draugija ’’Rūta“, kultūros 
draugija. Vėl atgijo ’’Lietuvių bal
sas“, kurio ištakos sietinos su Tumo 
Vaižganto redaguotu ’’Rygos garsu“. 
Latvijos lietuviai kartą per mėnesį 
patys parengia ir valandėlę per radiją.

1938 metais Latvijoje veikė aštuo
niolika lietuvių pradžios mokyklų, 
kuriose mokėsi bemaž tūkstantis vai
kų. Dabar Rygoje ir Liepojoje įkurtos 
pradinės klasės, kurios, tikimasi, il
gainiui turėtų peraugti į pagrindines 
mokyklas. Dalis mokytojų čia dirba 
iš Lietuvos pagal samdos sutartį, bet 
atsiranda sunkumų apmokant už bu
tą, - iki šiol pagal susitarimą mokė
davo Latvija. Sekmadienio mokyklo-.

SEIPTYNIIOS WEWS
’’Ant prekystalio - tik 
lietuviškas šampanas“

Taip pavadintas Teresės Sta- 
niulytės straipsnis ’’Dienoje“ 11 25.

’’Alitoje“ - įvykis. Vilniaus cent
re atidaryta pirmoji šios valstybinės 
firmos, gaminančios lietuvišką šam
paną, firminė parduotuvė ir kavinė.

Lietuvos įmonės šiaip jau nedaž
na gali pasigirti savo firminėmis 
parduotuvėmis - patalpoms įsigyti, 
ypač miesto centruose, reikia pini
gų. Ir nemažų. Suprantama, turtin
goms užsienio firmoms dėl finansų 
galvų nesopa.

Tačiau ne tik pinigai svarbu. 
’’Anksčiau šampano nespėdavom 
prigaminti tiek, kad pakaktų visiems 
vartotojams. Mus prašė gaminti 
daugiau. O dabar, padėčiai pasikei
tus, turime patys siūlyti savo prekę“, 
- sakė ’’Dienai“ valstybinės firmos 
’’Alita“ generalinis direktorius Vy
tautas Junevičius. Anot jo, užsienyje 
yra svarbu prekės ženklas, o ’’Alita“ 
ten dar nėra labai gerai žinoma. Bu
vusi Rytų rinka dėl muitų labai su
siaurėjo. Tad pagrindinis pirkėjas - 
čia pat, Lietuvoje.

Pasak V. Junevičiaus, ’’Alita“ ga
lėtų gaminti daugiau negu siūlo da
bar. Todėl apie produkcijos pardavi
mą reikia pamąstyti rimčiau. Firmi
nės parduotuvės - vienas būdų par
duoti savo šampaną. Juk dar ne 
kiekvienas gali pakloti kelias de
šimtis litų už užsieninį.

Bet ne kaina - esmė. ’’Alitos“ 
šampaną geria, nors ir nedideliais 
kiekiais, ir užsienyje. Kiek užsako - 
tiek gauna. Rinktis yra iš ko - alytiš
kiai gamina ’’Alitos“ (briutas, sau
sas, pusiau sausas, pusiau saldus), 
’’Muskatinį“, ’’Auksinį“, ’’Daina
vos“ (rausvas, briutas, sausas, pu
siau sausas) šampaną, vaisių ir vy
nuogių vyną.

Aistros aplink ligoninę
"Respublikoje“ 11 24 Tado Ignatavi
čiaus straipsnyje "Klinika vietoj nuo
savo namo“ rašoma apie Vilniuje 
universitetinėje Antakalnio ligoninėje 
įsikūrusios pirmos lietuvių ir JAV 
bendros medicinos įmonės "Baltijos 
ir Amerikos terapijos bei chirurgijos 
klinika“ surengtą spaudos konferen
ciją.

Straipsnyje primenama apie Vals
tybės kontrolės departamento anks
čiau priimtą sprendimą nutraukti 
Universitetinės Antakalnio ligoninės 
vyriausiojo gydytojo A. Berūkščio 
ir Klinikos gegužės 3 d. pasirašytą 
patalpų nuomos sutartį.

Klinikos direktoriaus pavaduoto

se mokosi Jūrmalos, Jelgavos, Daug
pilio lietuviukai. Šiose vietose gyve
na nuo vieno tūkstančio iki dviejų 
tūkstančių lietuvių. Lietuviška veikla 
puoselėjama labiausiai Rygoje, Baus
kėje, Liepojoje, Jelgavoje, Dobelėje, 
Daugpilyje. Žinoma, gausesniems 
renginiams reikia didesnių patalpų. 
Kol kas tik Liepojos lietuviai atgavo 
savo dar iki karo valdytus namus. Čia 
ilgainiui tikimasi įrengti kultūros 
centrą, įkurdinti Lietuvos konsulatą. 
Tuo tarpu Daugpilyje konsulatas jau 
įsikūrė tame pačiame pastate, kurį iki 
karo nuomojo Lietuva.

Latvijos lietuviai kartu švenčia 
Pasaulio lietuvių vienybės dieną, 
kartu mini svarbiausias Lietuvos 
valstybės dienas, buriasi į folkloro 
kolektyvus, jungtinis choras dalyva
vo Pasaulio lietuvių dainų šventėje. 
Pažinti vieniems kitus padeda ir su
siėjimai didžiausiose lietuvių bend
ruomenėse, - šiemet buvo susibėgę 
Rygoje, Daugpilyje. Dabar svečius 
iš visos Latvijos ruošiasi sutikti Jel
gavos lietuvių bendruomenė, kuri 
galės pasidžiaugti, ką nuveikusi per 
penkerius gyvavimo metus. Šiemet 
Jelgavoje atidengta atminimo lenta 

jas K. Levitas apgailestavo, kad 
anksčiau nebuvo susitikęs su žurna
listais ir todėl tik dabar galįs pavie
šinti klinikos steigėjų tikslą - tapti 
Baltijos šalių ir aplinkinių regionų 
šiuolaikiniu medicinos centru, kuria
me Lietuvos gydytojams būtų suda
rytos sąlygos naudotis naujausia me
dicinos įranga.

Klinikos prestižu pradėjęs rūpin
tis Ryšių su visuomene konsultaci
nis centras, vadovaujamas buvusio 
Aukščiausiosios Tarybos atstovo 
spaudai A. Ažubalio, šiam susitiki
mui su žurnalistais buvo pasiruošęs - 
kalbėta apie realią galimybę šalies 
medikams įsidarbinti klinikoje arba 
tapti nuolatiniais jos konsultantais. 
Sakyta, kad sunaikinus minėtą klini
ką, bus sužlugdytos ir privačios me
dicinos praktikos iniciatyvos, kad 
valstybė neteks dar vieno sąžiningo 
mokesčių mokėtojo, o užsienio in
vestitoriai su dar didesniu atsargumu 
žiūrės į bendradarbiavimo ir inves
tavimo galimybes Lietuvoje.

Lietuvoje per daug 
mokyklų

Neseniai Lietuvoje vykusio pedagogų 
ir studentų streiko atgarsius aptaria 
"Lietuvos rytas“ 11 23.

Vismanto Radžiūno straipsnyje 
”Ar ne todėl aukštosios mokyklos 
vargsta, kad jų per daug?“ rašoma: 
’’Studentiško šėlsmo pakelti prie 
Seimo ir Vyriausybės piketavo 
aukštųjų mokyklų profesūra ir stu
dentai. Pagrindinis visų lozungų 
motyvas buvo ’’Duokit pinigų!“. O 
tuos pinigus turėtų duoti valstybė, t. 
y. mes patys. Vyriausybės siūlymas 
aukštosioms mokykloms ieškoti 
’’vidinių rezervų“ ir mitinguose, ir 
ramesniuose pokalbiuose dažniau
siai esti atmetamas kaip nerealus. Ar 
tikrai taip? Vienas iš tų rezervų yra 
stipendijų fondas. Jis paprastai su
daro apie pusę dėstytojų ir tarnau
tojų atlyginimų fondo. Ar pamatuo
tai mokamos tos stipendijos? Juk net 
ir turtingesniuose kraštuose stipen
dijos mokamos anaiptol ne visiems, 
o daugelyje užsienio universitetų 
tiesiog patiems tenka mokėti už 
mokslą. Pas mus net ir blogai besi
mokantiems (!) mokamas trečdalis 
stipendijos. Ar nevertėtų pereiti prie 
tokios sistemos: mokėti stipendijas 
tik patiems gabiausiems ir patiems 
neturtingiausiems? Visas likęs vidu
rys turėtų patys užsidirbti pragyve
nimui pinigų arba gauti jų iš tėvų, 
imti kreditus iš banko, sudaryti 
kreditavimo sutartis su busimaisiais 
darbdaviais ir t. t. Žodžiu, suktis pa

prezidentui Antanui Smetonai.
Apie Latvijoje gyvenančių lietu

vių reikalus šią savaitę Vilniuje su
rengtoje spaudos konferencijoje kal
bą Latvijoje apsilankę Seimo Demo
kratų frakcijos narys Valdas Petraus
kas ir tautininkų frakcijos atstovas 
Alvydas Baležentis. Jų manymu, Sei
mas, ir Vyriausybė, ir Lietuvos am
basada Rygoje per mažai rūpinasi 
Latvijoje gyvenančių lietuvių reika
lais. Pagal Latvijos pilietybės įstaty
mą daugelis Latvijoje gyvenančių 
lietuvių neturi Latvijos pilietybės. Di
džioji dalis neturi ir Lietuvos piliety
bės, todėl naudojasi sovietiniais pa
sais. Jie negali naudotis nei sociali
nėmis teisėmis, o dažnai negali net 
aplankyti Lietuvos, sakė A. Baležen
tis. V. Petrauskas tvirtino, kad iš 35 
tūkst. Latvijoje gyvenančių lietuvių 
tik 7 tūkst. turi teisę gauti Latvijos pi
lietybę. Tačiau ne visi gali naudotis 
nuolatinio gyventojo statusu. V. Pet
rausko nuomone, lietuvių padėtis 
Latvijoje yra ’’atspindys“ to, kad Lie
tuva neturi svetur gyvenančių lietu
vių rėmimo politikos, įskaitant Balta
rusiją, Lenkiją bei Kaliningrado sritį.

Salomėja Čičiškina

tiems (kaip tai daroma visame pa
saulyje), o ne užkrauti tą vargą mū
sų skurdžiai valstybei. Perėjus prie 
tokios tvarkos - paremti 5 proc. ta
lentingų ir 5 proc. neturtingų stu
dentų, - dėstytojų ir tarnautojų atly
gis padidėtų pusantro karto. Tai jau 
šis tas“. ’’Manau, kad mūsų nedi
deliame krašte turėti tris aukštąsias 
muzikos mokyklas; beveik tiek pat 
dailės, nemažai besidubliuojančių 
specialybių įvairiose aukštosiose 
mokyklose yra prabanga. Nekalbu 
jau apie nemažai ne pirmo būtinu
mo specialybių, kurių mokymą turi 
apmokėti tas pats varganas biu
džetas.“

Straipsnio pabaigoje autorius siū
lo ’’plėsti mokamų aukštųjų mokyk
lų tinklą“. Čia jis mato ’’finansinę 
tokio projekto naudą valstybei“.

Užpulti ’’Tauro“ banko 
inkasatoriai

- pranešama Andriaus Vaitkevičiaus 
straipsnyje "Lietuvos aide“ 11 26.

’’Užvakar apie 11 vai. prie Juo
zapavičiaus g. esančio ’’Tauro“ 
banko filialo (Vilniuje - ELR) atva
žiavo šio banko inkasacinis auto
mobilis, kuriuo atvyko du banko 
darbuotojai. Vienas pasiliko auto
mobilyje saugoti pinigų, kurie 
turėjo būti vežami kitur, o kitas, 
pasiėmęs lagaminėlį su 400 tūkst. 
litų, įėjo į pastatą. Laiptinėje tarp 
pirmo ir antro aukšto inkasatoriui 
kelią pastojo du 18-19 metų vaiki
nai. Įdomu tai, sakė A. Baranaus
kas, kad jie buvo be kaukių. Vienas 
užpuolikų papurškė dujomis inka
satoriui į veidą, o antrasis čiupo už 
lagaminėlio. Kai pinigų nepavyko 
atimti iš karto, plėšikai dar kelis 
kartus papurškė dujomis. Papurškę 
trečią kartą paaugliai vis dėlto 
išplėšė pinigus ir puolė bėgti. In
kasatorius išsitraukė ginklą ir liepė 
sustoti. Kai užpuolikai nepakluso, 
banko darbuotojas šovė į grindis. 
Tu metu automobilyje buvęs inka
satorius suprato, kad vyksta kažkas 
negero ir iškvietė pastiprinimą. Už
pultasis inkasatorius, išbėgęs į 
lauką, šovė antrą kartą - šį sykį į 
viršų. Kaip vėliau pats prisipažino, 
trečias šūvis būtų buvęs į užpuo
likus, tačiau šie persigandę numetė 
pinigus ir spruko upės link. Neži
nia, ar'užpuolikai žinojo, kad tą 
dieną į banko filialą buvo vežama 
daug daugiau pinigų nei paprastai. 
Inkasatoriai vėlavo dvidešimt mi
nučių. Laukiančius užpuolikus pa
stebėjo pro šalį einantys žmonės, 
tik niekas į juos nekreipė dėmesio.

Straipsnyje pažymima, kad in
kasatorius Lietuvoje užpuolamas 
pirmą kartą.

V. Dimas
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O aš dainuosiu tau, mažyti Pristatytos dvi naujos knygos

Stok prie durų! Marš i kampą!
Nerk į pastalę greičiau!
Ai! Ai! Ai!... Tokio kerėplos
Aš kaip gyvas nemačiau.
Beveik prieš 60 metų, gavęs do

vanų už gerai baigtą šeštąjį skyrių 
žydrą knygutę ”Su tėvelio kepure“, 
perskaičiau šį ketureilį ir prisimenu jį 
ligi šiol. Per tuos metus įveikiau kau
ges knygų dideliems ir mažiems, iš
mokau šimtus skambių posmų, bet 
šitas liko lig šių dienų. Kaip Vytės 
Nemunėlio ’’Meškiukas rudnosiukas“ 
ir "Pelėdžiukas mokiniukas“, kaip 
daugybė klasės draugo Kosto Kubi
linsko ’’vaikiškų“ eilėraščių. Kitados 
mes - Marijonų leisto ’’Šaltinėlio“ 
bendradarbiai - J. Šiožinys, A. Matu
levičius (vėliau virtęs Matučiu), Kos
tas ir dar kažkas iš tuometinių ’’pra
dedančiųjų“ karštai ginčijomės, kuris 
iš jų geresnis vaikų poetas - Vytė Ne
munėlis ar Leonardas Žitkevičius, tos 
smagios knygutės ”Su tėvelio kepu
re“ autorius. Ginčo neišsprendėm, 
bet vieningai sutarėm, kad abu jie 
nuostabiai rašo mažajam skaitytojui.

Vėliau, vokiečių okupacijos metu, 
teko asmeniškai susipažinti su links
mu, elegantišku biržiečiu, tikru džen
telmenu, kuris kartu buvo ir nepralen
kiamas pašaipūnas. L. Žitkevičius tuo 
metu dirbo Kauno radiofone ir, be
rods, vadovavo vaikų laidoms. O ten 
mus - Kauno jaunimo teatro aktorius 
- kartais pakviesdavo kokią radijo 
pasaką ar pjesę suvaidinti. Vėliau Žit
kevičius buvo dažnas svečias teatre, 
ypač kai jam ėmė vadovauti poetas 
Stasys Santvaras. Sykiais korteles ar 
talonėlius sumetę suvirsdavom į ’’Lo
kį“, ’’Astą“, kur prie pietų ’’nuopers- 
kėlį“ karčiosios įpildavo. L. Žitkevi
čius, berods, yra ir keletą mūsų prem
jerų "aplaistęs“. Dažniausiai su Pul- 
giu Andriušiu, kuris kartais ir kokia 
recenzija mus pagirdavo ar pabarda
vo. Tada L. Žitkevičius buvo išleidęs 
’’Muzikantų brigadą“ ir ruošė naują 
knygutę. Nežinau dabar, katras jo 
darbas buvo pagrindinis, bet, rodos, 
jis dirbo ir kažkurioje leidykloje.

Po karo Eugenijus Matuzevičius 
vaikščiojo po Kauno turgavietes (ar
ba, kai tada vadino, ’’talkučkes“) ir 
supirkinėjo savo knygos ’’Audros 
paukščiai“ nesubrošiūruotus lankus. 
Išėjusi okupacijų sandūroje, ji buvo

’’Kazokynė“ - langas į nepažįstamą 
Australiją

Atkelta iš 1 psl.

rengiant lietuvių dailės parodas, no
rėjosi jau didesnių meno darbų. Juos 
dažniausiai įsigydavau išsimokėti
nai“. Ir nors G. Kazokienė pirko jai 
labiausiai patikusius kūrinius, kaip 
profesionali menotyrininkė ji suge
bėjo sukaupti įvairią ir išsiskiriančią 
kolekciją. Kiekvieno autoriaus yra po 
keliolika darbų, kai kurių ankstyvieji 
ir vėlyvieji darbai, kas liudija meni
ninko kūrybos tobulėjimą. Daugu
moje darbų atsispindi dar neprarastas 
ryšys su gimtąja žeme, dvelkia lie
tuviška dvasia.

Kita dovanos dalis - egzotiška ko
lekcija, pavadinta ’’Australijos ir 
Okeanijos salynų genčių dievai ir 
apeigų atributai“. Tai mums, lietu
viams, neįkainojamas turtas, kokio 
mes dar nesame turėję ir matę. Juo
lab žinant kokie atstumai skiria Aust
raliją ir Lietuvą, o ir turint galvoje, 
jog aborigenų kultūra jau yra nyk
stanti, ir galbūt po kelių dešimtmečių 
ji visai išnyks. Genovaitė Kazokienė 
priminė 200 metų senumo istoriją, 
kai prasidėjo tikrųjų Australijos gy
ventojų, aborigenų, tragedija. Tuo
met baltieji juos nuvarė nuo jų že
mės, kuriai jie tarėsi priklausą, o ne 
atvirkščiai - jai jie meldėsi, su ja 
bendravo, ją prižiūrėjo, surengdami 
ritualinius šokius, giedodami gies
mes, piešdami olose, smėlyje ar žie

paversta vyniojami popierių. Kadan
gi aš kartais jį lydėdavau, žinau, kad 
kartu jis supirkinėdavo ir tokio pat li
kimo sulaukusio savo bičiulio, trem
tiniu tapusio K. Bradūno poezijos 
rinkinį ’’Pėdos arimuos“. Menasi, kad 
jis nepalikdavo nenupirkęs ir savo tė
viškėno Leonardo Žitkevičiaus vai
kiškos knygos lankų. Nepamenu jos 
vardo, bet dabar galiu spėlioti, jog tai 
buvo knygutė ’’Tarp tūkstančio 
žvaigždelių“.

Mūsų pažintis, deja, tęsėsi neilgai 
- 1944 metų vasarą Leonardas Žitke
vičius buvo priverstas pasitraukti iš 
Lietuvos - jo laukė ilgas tremtinio ke
lias. Tremties dalią pažino ne tik poe
tas, bet ir jo šmaikštūs eilėraščiai. 
’’Antitarybininko“ Leonardo Žitkevi
čiaus knygos Lietuvoje buvo paša
lintos iš bibliotekų. Lygiai kaip ir ge
ros pusės visos Nepriklausomos 
Lietuvos rašytojų kūriniai. Jaunasis 
skaitytojas neturėjo progos pasi
džiaugti ir pasigėrėti nei smagiais ir 
griežtais ”Su tėvelio kepure“, nei su 
”Čyru vyru pavasaris“, nei su ’’Muzi
kantų brigada“ posmais.

O L. Žitkevičius nepaleido plunks
nos net toli nuo tėvynės, nuo gimtojo 
Vabalninko atsidūręs. Prisiminęs, 
koks šmaikštus ir kandus jis buvo 
’’Ateities spindulių Eždžion tėkš“ - L. 
Žitkevičius tapo nemažesniu šaipoku 
Baliu Pavabaliu ir Runce Danderinu. 
Šaiži jo satyra čaižė ir okupantus, ir 
savuosius, pamiršusius, kas yra tikro
sios vertybės. Prisiminkime:

Jau pražydo obelys ir kriaušės, 
O prie stalo kilo baisios riaušės: 
Viena bulve devyni dalinos, 
Dešimtajam liko tik lupynos.
arba:
Nėra pasauly nieko amžino, 
Bet pinigai mane įamžino.
Esu garbingam sąraše, 
Tarytum dolerių maiše.
Neseniai Rašytojų sąjungos klube 

Vilniuje pažymint L. Žitkevičiaus 
80-ąjį gimtadienį jo kolega, bičiulis 
ir bendražygis K. Bradūnas prisimi
nė, koks uolus ir dosnus garbingasis 
sukaktuvininkas buvo ’’Draugo“ hu
moristinio priedo ’’Spygliai ir dyg
liai“ autorius ir bendradarbis. Jis ne
prisiminė, kad Žitkevičius būtų kada 
apgavęs, neįvykdęs pažado. Ypač 
aštrus jis buvo savo pirmame satyros

vėse. Apgyvendinti rezervatuose, t. y. 
dykumose bei tropinėse vietose, kur 
sąlygos gyventi baltajam žmogui yra 
beveik netinkamos - nežmoniškas 
karštis vasaros sezonu ir neįprasta 
temperatūros kaita žiemą - aborige
nai prarado gyvybingą ryšį su savo 
žeme, buvo įpratinti gerti alkoholį, o 
jų menas, ypač dievų statulos, buvo 
niekinamos, naikinamos. Šie įvykiai 
ilgą laiką buvo laikomi paslaptyje, ir 
tik paskutiniaisiais dešimtmečiais, 
iškilus žmogaus teisių klausimui, pri
siminti.

Aborigenų menu G. Kazokienė 
susidomėjo 1966 m., kai pirmą kartą 
apvažinėjo Australijos dykumas. 
Šioje kelionėje ir buvo nupirktas pir
masis aborigenų kūrinys - piešinys 
ant žievės. Vėliau ją dominančius 
eksponatus rasdavo mugėse, antikva
riatuose, varžytinėse, turguose. Po 
kiekvienos kelionės į artimąsias salas 
G. Kazokienė parsiveždavo vietinių 
gyventojų dirbinių.

įspūdingiausia ji vadina šių metų 
pradžioje įvykusią kelionę į Naująją 
Gvinėją, į Karawari upės baseiną, kur 
tarp džiunglių yra įsikūrę kaimai. Čia 
gyvenančios gentys augina krokodi
lus ir dar tebedrožinėja senuosius die
vus. Naujosios Gvinėjos menas ski
riasi nuo Australijos aborigenų meno. 
Jis išreikštas vien tik skulptūromis. 
Tai,4cą jos vaizduoja, misionieriai va
dina protėviais. Anot G. Kazokienės, 

rinkiny ’’Šilkai ir vilkai“, kuriam 
autorius panaudojo atsivežtinę sovi
etinę tematiką. Kaip teigia kritikas A. 
T. Antanaitis, nelabai taikūs, bet la
bai taiklūs buvo ir jo ”sat/l/yriniai 
eilėra/k/ščiai“, sudėti į knygas ’’Daik
tai ir nuorūkos“, ’’Vizijos prie televi
zijos“, ’’Milžinai ir slibinai“.

Kaip buvo prisiminta jubiliejinia
me vakare (jo, pasak vakaro vedėjo 
M. Vainilaičio, L. Žitkevičius labai 
nenorėjęs) poetas ištvėręs insultus 
yra kruopščiai slaugomas, beveik ne
juda ir menkai bedirba. Sunkią naštą 
neša šis nuostabus ir gražus biržietis, 
bet vakaro kalbėtojai - prof. V. Aury- 
la, poeto bičiulis, tos pačios Biržų 
gimnazijos auklėtįnis ir bendravardis 
Leonardas Matuzevičius, jo buvęs 
mokinys (poetas, baigęs Klaipėdos 
pedagoginį institutą, mokytojavęs 
nuošaliame Dzūkijos kaime prie Lei
palingio), o dabar ’’Kultūros barų“ 
žurnalo vyr. redaktorius B. Savuky
nas prisiminė jį jauną gražuolį, ne
pralenkiamą pokštininką su kandžia 
šypsenėle, greitą išdaigoms, bet kartu 
ir labai rimtą pašnekovą, grakštų 
džentelmeną. Kalbėdami apie jį, 
klausydamiesi jo eilėraščių mažiems 
ir dideliems, kuriuos deklamavo radi
jo diktorius J. Šalkauskas ir aktorė L. 
Žadeikytė, gausiau susirinkę L. Žit
kevičiaus žaižaruojančio žodžio ger
bėjai linkėjo jam vyriškai kovoti su 
nenupelnyta našta, įveikti negalią ir 
dar ilgai ilgai būti kartu. Linkėjo į tė
vynę sugrįžti, savo gimtojo Vabal
ninko berniukus ir mergytes pasvei
kinti. Patvirtino, kad jam kaip satyri
kui siužetų ir atgimusioj Lietuvoje 
per akis atsirastų. Ir jie negalėjo ne
pritarti reikliam kritikui ir puikiam 
poetui A. Nykai-Niliūnui, kada jis 
’’Literatūros lankuose“ dar 1955 me
tais teigė: ”L. Žitkevičius iš esmės ti
pingas minties poetas. Jo eilėraščio 
centras yra ne vaizdas, bet mintis“.

Ačiū tau, mielas Leonardai už tai, 
kad nepalūžti. Mes džiaugiamės, kad 
tu vėl su mumis, kad jaunieji naujo
sios Lietuvos skaitytojai vėl gali dek
lamuoti:

Užauki didelis, būk vyras! 
Keliauk už marių, už gilių, 
Kur Nemunėlis teka tyras! 
Miegok saldžiai, vai liūlia liū.

Petras Keidošius

tai genčių visagalintys dievai.
Dykumose randama vadinamoji 

taškinė kūryba. Tai, kas dabar tapo
ma drobėje (beje, joje piešti aborige
nai išmoko tik prieš du dešimtme
čius) baltais, juodais, šviesiai ar tam
siai rudais dažais, anksčiau buvo ta
poma ant kūno arba ant smėlio. Kas 
europiečiui atrodo vien gražus pieši
nys, aborigenams - šventas ritualinis 
dalykas, ženklinantis simboliais gen
ties gyvenamąjį plotą ir svarbesnius 
objektus - vandens telkinius, kalnus, 
laužą... Kiekviena gentis turi teisę į 
savas, slaptas ar viešas geometrines 
figūras. Jų reikšmę vyrams atsklei
džia palaipsniui, o moterys tų įslap
tintų reikšmių dažnai ir nežino.

Genovaitės Kazokienės dovan
otoje kolekcijoje yra ir kasdieninio 
aborigenų gyvenimo daiktų: kriauk
lių, kriauklinių papuošalų, darbo 
įrankių. Kriauklės šiuose kraštuose 
atstoja pinigus, o papuošalai iš 
kriauklių ir vaisių sėklų yra moters 
kraitis. Mediniais ir akmeniniais 
įrankiais tuose kraštuose medžioja
ma, žvejoj ama.

Pristatydama žurnalistams kolek
ciją G. Kazokienė parodė savo nu
mylėtą dievybę -globėją iš Naujosios 
Gvinėjos. Paklausta, ar negaila bus 
skirtis, ponia atsakė: "Tegul dabar ji 
jus visus džiugina taip, kaip ilgus 
metus džiugino mane“.

Erika Umbrasaitė

Vokietijos leidėjas 1 lasso Ebeling ir bendrovės ’’Musų knyga“ vyriau
sioji prekių žinovė Dalia Čičalienė. Algirdo Sabaliausko nuotr.

Vilniuje įsikūrusi uždaroji akcinė 
bendrovė "Mūsų knyga“ ir Vokieti
joje gyvenantis privatus knygų leidė
jas Hasas Ebelingas (Hasso Ebeling) 
10 tūkstančių egzempliorių tiražu iš
leido albumą "Senasis Vilnius“. Jis 
atspausdintas Vokietijoje. Neseniai 
leidėjai Vilniuje Seimo rūmų restora
ne įvykusioje prezentacijoje pristatė 
šį albumą. Albumo pradžioje trumpai 
aprašyta Vilniaus istorija. Pirmoji 
dalis pavadinta "Vilnius - Gedimino 
miestas“. Ji iliustruota nespalvotomis 
nuotraukomis. Įvadinė dalis ir parašai 
po šios dalies nuotraukomis - lietu
vių, vokiečių ir anglų kalbomis. Al
bume - 64 spalvotos senojo Vilniaus 
architektūros bei skulptūrų nuotrau
kos. Jos be parašų. Naujovė Lietuvo
je - patikusią nuotrauką galima iš
imti iš albumo ir įsirėminti. Tikimasi, 
kad užsienio turistams tai bus geras 
suvenyras. Jis kainuoja per 30 litų.

Taip pat buvo pristatyta nauja 

BALTIC 
MANAGMENT CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

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

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didžio
joje Britanijoje.

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

pageidaujamu adresu.

Santaupos yra garantuotos nejudamu turtu Didžiojoje 
Britanijoje.

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

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

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

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

BALTIC
MANAGMENT CO.

(Z. Juras, A. Juras)

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

Tel. 081 460 2592 Fax 081 402 9403

"Avicenos“ leidyklos knyga "Šeimos 
daktaras“, išleista padedant bend
rovei "Mūsų knyga“. Leidyklos di
rektorius ir vienas iš knygos sudary
tojų Kęstutis Brusokas (antrasis - 
daktaras Vladas Minius) naująjį 
spaudinį pavadino unikalia knyga, 
nes ją parengė 28 įžymiausi Lietuvos 
medicinos specialistai. Jų darbas tru
ko dvejus metus. Šioje 565 puslapių 
knygoje gana populiariai pasakojama 
apie ligas, jų priežastis, plitimo ke
lius, ankstyvąsias ligų stadijas, gydy
mo būdus. Yra patarimų, kaip elgtis 
susižalojus, kaip suteikti pirmąją 
medicinos pagalbą. Rašoma apie 
vaikų ir ligonių priežiūrą, invalidų 
reabilitaciją, vaistažolių gydomąsias 
savybes. Anot leidėjų ir autorių, ši 
knyga turėtų būti kiekvienoje šeimo
je. Ją 25 tūkst. egz. tiražu atspausdi
no Kauno "Spindulio“ spaustuvė. 
Lietuvos knygynuose leidinys kai
nuoja per 26 litus.
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Ar mylės vaikai Lietuvą? ”Ne operos“ žmonės ir ’’Skrajojantis Olandas“

Rasa Litinskaitė. Vytauto Ylevičiaus nuotr.

- Vaikai turi pamilti Lietuvą, kokia 
ji bebūtų! Tai jų šventoji žemė, kurios 
niekada negalima iškeisti ar išsiža
dėti, - kalba Vilniaus 64-osios viduri
nės mokyklos IV d. klasės mokytoja 
Rasa Litinskaitė.

Mokinių ekskursijos po istorines 
vietoves, turiningi po pamokų pokal
biai apie Lietuvos istoriją, gamtą, įžy
mius žmones. Tačiau daugiausia žinių 
apie savo kraštą mokytoja suteikia 
pamokose. Visose. Ji surinkusi daug 
įdomios medžiagos, pasakojančios 
apie Lietuvos žmonių kovas už lais
vę. Nemažai dėmesio R. Litinskaitė 
skiria Lietuvos išeivijoje sukurtoms 
literatūros ir meno vertybėms.

Kai noriu, tai dainuoju...
Vilniuje, ’’Respublikos“ dienraš

čio kavinėje ”Už tave“, atidarytas 
pirmasis ’’Karaokė“ klubas. O tai, kas 
šeštadienio-vakarais vyksta tame 
klube, jau mėnesį galime pamatyti 
per ’’Litpoliinter TV“.

Šią pramogą laisvalaikiui maž
daug prieš aštuonerius metus išrado 
japonai ir pavadino tai ’’Karaokė“. 
Pasitelkęs šią techniką kiekvienas 
gali pabūti Elviu Presliu ar Franku 
Sinatra. Tiesiog reikia turėti specialų 
diską, kuriame įrašytas klipas su jūsų 
mėgiama daina (beje, klipas specia
liai sukurtas "Karaokei“), uždėti jį 
ant ’’Karaokė“ aparato, įdėmiai sekti

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais, 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informąęiios kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

Mokytoja apgailestauja, kad spau
doje pernelyg juodomis spalvomis 
piešiamas mūsų krašto gyvenimas. 
Žmogžudystės, plėšikavimai, neapy
kanta... O juk daug ir gerumo esti. 
Kodėl jo neparodžius? Vaikai turėtų 
orientuotis į kilnumo, dorumo pavyz
džius, patys jais sekti.

Mokytojos nuomone, mūsų radi
jas, televizija visai pamiršo tautinę 
temą. Per tiek Nepriklausomybės at
gavimo metų nėra vaikams filmukų 
apie Lietuvos istoriją, jos kunigaikš
čius. O turėtų būti kasdieną nors pusė 
valandos skirta per televiziją pasako
jimams šia tematika.

Bernardas Šaknys

dainos žodžius televizoriaus ekrane ir 
galų gale įsidrąsinus - uždainuoti. Ši 
laisvalaikio praleidimo forma greit 
tapo labai populiari ne tik Japonijoje, 
bet ir Europoje, dabar savo popu
liarumu pralenkia net įprastas dis
kotekas, daug kur vyksta ’’Karaokės“ 
varžybos.

’’Karaokės“ klubo Vilniuje idėja 
priklauso latvių režisieriui M. Mar- 
tinsonui, jau porą metų gyvenančiam 
Lietuvoje. Beje, Latvijoje ’’Karaokė“ 
klubai veikia jau senokai. ’’Karaokė“ 
aparatus ketina įsigyti dar kelios 
Vilniaus kavinės.

Erika Umbrasaitė

Pirmą kartą Lietuvos muzikos is
torijoje operos pastatyme dalyvaus 
niekad operų neatlikęs Lietuvos vals
tybinis simfoninis orkestras, niekad 
operų nedainavęs latvių choras ’’Lat
vija“ ir niekad operų nestatęs dramos 
teatro režisierius O. Koršunovas. 
Kostiumų dailininkė - jauna drabužių 
modeliuotoja Sandra Straukaitė. 
Scenografas - Ž. Kempinas

Gintaras Rinkevičius spaudos 
konferencijoje paskelbė, jog Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras stato 
Richardo Wagnerio operą ’’Skrajo
jantis Olandas“. Dirigentas šitokį sa
vo pasirinkimą aiškina tuo, jog Lie
tuvoje vokiečių kompozitorių, o juo
lab Wagnerio operų pastatymų nėra 
daug. "Skrajojanti^ Olandas“ - viena 
iš ankstyvųjų garsiojo kompozito
riaus operų, o, anot G. Rinkevičiaus, 
statyti vėlesnes R. Wagnerio operas 
būtų rizikinga, nes Lietuvoje nėra šio 
kompozitoriaus kūrinių atlikimo pa
tirties. G. Rinkevičiaus teigimu, šio

Esperanto kalba padeda lietuviams 
žengti per pasaulį

Š. m. gruodžio 10-11 dienomis 
Kaune vyks eilinis 30-asis Lietuvos 
esperantininkų sąjungos suvažiavi
mas. Jame dalyvaus per 300 šios kal
bos entuziastų iš visos Lietuvos, taip 
pat svečiai iš kaimyninių užsienio 
šalių.

Ataskaitinį pranešimą /suvažiavi
me pateiks Lietuvos esperantininkų 
sąjungos valdybos pirmininkas advo
katas Povilas Jegorovas. Bus apžvelg
ta šiųmetinė krašto esperantininkų 
veikla, numatytos gaires ateičiai.

Šiais metais Lietuvos esperanti
ninkų veikloje prioritetinė kryptis bu
vo esperanto kalbos mokymas, ypač 
jos dėstymas mokytojams. Tuo tikslu 
buvo bendraujama su Kultūros ir 
švietimo ministerija bei miestų ir ra
jonų švietimo skyriais. Mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo institute Vilniu
je bei Esperantininkų namuose Kaune 
organizuoti specialūs esperanto kal
bos kursai vidurinių bendrojo lavi
nimo mokyklų mokytojams, kad jie 
savo mokyklose galėtų dėstyti šią kal
bą pagal 1993 m. Kultūros ir švietimo 
ministerijos patvirtintą programą kaip 
vieną iš pasirenkamųjų dalykų. Espe
ranto kalbos kursai mokytojams taip 
pat vyko Šiaulių pedagoginiame insti
tute ir Berčiūnuose, Panevėžio rajone, 
bei Kauno technologijos universiteto 
Panevėžio fakultete. Kitais metais ke
tiname organizuoti daugiau tokių kur
sų, kviesime dėstytojus iš užsienio ša
lių. Esperanto kalba šiuo metu dėsto
ma Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių, Panevėžio, Pasvalio, Šeduvos, 
Marijampolės, Kazlų Rūdos, Ukmer
gės, Visagino, Palangos, Vilkaviškio, 
Jurbarko, Biržų, Jonavos, Mažeikių, 
Alytaus, Kėdainių, Veisiejų, Veliuo
nos, Trakų, Naujosios Akmenės, Va
rėnos, Joniškio, Pakruojo, Kuršėnų 
mokyklose ir kitose švietimo įstaigo
se. Pagaliau pavyko išleisti ir moko
mosios literatūros - išėjo Adomo Vai- 
tilavičiaus ’’Esperanto kalbos vadovė
lis“, Stasio Gaidamavičiaus ’’Lietuviš
kai-esperantiški pasikalbėjimai“. Abi 
šias knygas išleido Kauno leidykla 
"Varpas“. Panevėžyje išėjo T. Luko
ševičiaus "Kalbėkime esperantiškai. 
Pasikalbėjimai turistams“. Šiais me
tais Lietuvoje esperanto kalba išėjo 
kelios knygos. Norėtume pažymėti 
knygas vaikams - Jono Biliūno "Kliu
džiau“ (Mi trafis) ir Vytauto Petkevi
čiaus "Trys vilkiukai“ (Nur tri lupi- 
doj). Abi knygas vertė Palmira ir Te
lesforas Lukoševičiai. Jos išleistos 
Panevėžyje. "Varpas“ išleido iš espe
ranto kalbos verstą Masayuki Saionji 
knygą "Japoniškas masažas“. Vertė 
A. Vaitilavičius ir A. Maniška. Lei
dybinę veiklą ketiname plėsti.

Jungtinių Tautų organizacija mok
slo, kultūros ir švietimo klausimais 
UNESCO tris kartus (1954, 1985 ir 

je operoje, kurioje dalyvaus 200 atli
kėjų, dainuos aukščiausio lygio solis
tai - I. Milkevičiūtė, E. Vasilevskis, 
V. Prudnikovas. Dar vienas dirigento 
motyvas - ’’pagaliau norėjom pastaty
ti operą be operos teatro“.

G. Rinkevičius sako, jog šiam pa
statymui specialiai pasirinko jaunus 
”ne operos“ žmones, nes jam reika
lingi talentingi žmonės. O tokie ir yra 
režisierius O. Koršunovas, kostiumų 
kūrėja S. Straukaitė ir dailininkas Ž. 
Kempinas. Beje, dailininką neramina 
tai, jog Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
teatrų, kuriuose bus rodomas ’’Skra
jojantis Olandas“, scenos nevienodo 
dydžio.

Režisierius O. Koršunovas nesle
pia, jog pasiūlymas tapti šios operos 
režisieriumi jam yra ne tik įdomus, 
bet ir bauginantis. Pastatymo išeities 
taškas, anot režisierius, R. Wagnerio 
universalumas. ’’Skrajojantis Olan
das“ nebus tiesiog legendos atpasa
kojimas, o žmogaus ir mirties akista

1993 metais) yra priėmusi specialias 
rezoliucijas, kuriomis pripažino 
esperanto kalbos reikšmę bei paragi
no valstybes plėsti šios kalbos moky
mą ir naudojimą. Lietuvos esperanti
ninkų sąjunga užmezgė ryšius su 
Lietuvos nacionaline UNESCO ko
misija ir ketina bendradarbiauti šioje 
srityje. Taip pat bendradarbiaujame 
su tarptautine mokytojų-esperanti- 
ninkų lyga.

Jau ketveri metai leidžiamas 1991 
metais atkurtas Lietuvos esperanti
ninkų sąjungos žurnalas "Litova 
stelo“, išeinantis 6 kartus per metus. 
Jį mes platiname daugelyje šalių. Pir
masis šio žurnalo numeris pasirodė 
1914 metais - taigi šiais metais žur
nalas švenčia savo 80 metų jubiliejų. 
Paskutinis, šeštasis, šių metų numeris 
yra kartu ir jubiliejinis, 100-asis. 
Nauju žurnalo redaktoriumi tapo 
Petras Čeliauskas.

Šiais metais pradėjo veikti Espe
rantininkų namai Kaune. Čia nuolat 
dirba Lietuvos esperantininkų sąjun
gos būstinė, organizuojanti ir koor
dinuojanti visą esperantininkų veiklą. 
Esperantininkų namuose veikia du 
Kauno esperantininkų klubai (jauni
mo ir bendrasis). Priimame svečius iš 
užsienio. Nuolat organizuojame es
peranto kalbos kursus. Esperanti
ninkų namuose dirba žurnalo "Litova 
stelo“ redakcija. Taip pat pradeda 
veikti literatūros esperanto kalba bib
lioteka, kurioje šiuo metu esame 
sukaupę apie 3000 knygų ir žurnalų 
komplektų. Lietuvos esperantininkų 
namams visą savo turtingą biblioteką 
(knygas, žurnalus, nuotraukas, laiš
kus, rankraščius ir kt.) testamentu pa
liko šiemet miręs esperantininkų 
veiklos Lietuvoje veteranas, Lietuvos 
esperantininkų sąjungos garbės narys 
Albinas Vebeliūnas. Biblioteka nuo
lat papildoma, daug knygų gauname 
iš užsienio šalių.

Gana platūs ir stabilūs Lietuvos 
esperantininkų tarptautiniai ryšiai. 
Trijų asmenų delegacija liepos mėne
sį buvo 79-ajame pasauliniame espe
rantininkų kongrese Seule, Pietų Ko
rėjoje. Didelė 40-ies asmenų Lietu
vos esperantininkų grupė dalyvavo 
liepos mėn. Budapešte vykusiame 
Europos esperantininkų festivalyje. 
Lietuvos delegacija šiame renginyje 
buvo gausiausia. P. Čeliauskas skaitė 
pranešimą apie nacionalines mažu
mas Lietuvoje, A. Piliponis dalyvavo 
Vengrijos televizijos laidoje. Festiva
lio dalyviams koncertavo šeimyninis 
Edvardo, Edgaro ir Jelenos Piščikų 
ansamblis iš Visagino. Lietuvos es
perantininkai šiemet dalyvavo įvai
riuose tarptautiniuose esperantininkų 
renginiuose Čekijoje, Lenkijoje, Šve
dijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Vo
kietijoje, San Marine, Danijoje, Ang

ta, amžinųjų meilės, ištikimybės, gy
venimo ir mirties klausimų perkėli
mas į sceną. Beje, pats kompozito
rius R. Wagneris skrajojantį olandą 
vertino kaip gyvenimo audrose tylos 
ir amžinos ramybės siekiančios 
žmogaus sielos simbolį.

Planuojama parodyti 10 spektak
lių. O vėliau ’’Skrajojantis Olandas“ 
bus rodomas tol, kol bus norinčių jį 
pamatyti žiūrovų. Pirmąjį spektaklį 
kauniečiai galės pamatyti jau sausio 
21-ą, vilniečiai į premjerą rinksis 
sausio 29-ąją, o vasario mėnesį spek
taklis bus rodomas Klaipėdos muzi
kiniame teatre Operos biudžetas - 
120 tūkst. litų. Lėšos pastatymui bus 
paimtos iš tų pinigų, kuriuos ateinan
čių metų sezonui skyrė pagrindinis 
simfoninio orkestro rėmėjas Lietuvos 
akcinis inovacinis bankas. Bilietai į 
spektaklius kainuos nuo 10 iki 30 Lt. 
Tikimasi paramos sulaukti ir iš kom
panijos ’’Philip Morris“.

ELI

lijoje. Lietuviai esperantininkai akty
viai dalyvavo 30-osiose Pabaltijo es
perantininkų dienose Piamu mieste, 
Estijoje. Keletas Lietuvos esperanti
ninkų nuolat gyvena užsienyje ir ten 
aktyviai dalyvauja tų šalių esperanti
ninkų veikloje. Šiemet Lietuvoje 
lankėsi esperantininkai iš keliolikos 
užsienio šalių. Lenkijos televizijos 
režisierius Roman Dobrzynski sukū
rė filmą apie L. Zamenhofo vietas 
Lietuvoje, apie Esperantininkų namų 
Kaune atidarymą pernai. Šis videofil
mas sėkmingai rodomas užsienio 
šalyse.

Lietuvos esperantininkų sąjungos 
būstinėje galima užsiprenumeruoti 
daugiau nei penkiasdešimt periodinių 
leidinių esperanto kalba iš įvairių 
užsienio šalių.

Šiemet Lietuvoje įvyko visi tradi
ciniai esperantininkų renginiai: litera
tūrinis renginys ”Mūza-94“ Vilniuje, 
esperantininkų susitikimas Giruliuo
se, jaunimo valčių žygis Ignalinos 
ežerais ir kiti. Panevėžyje įvyko es- 
perantininkų-katalikų susitikimas, 
kurio metu įkurtas Tarptautinės kata- 
likų-esperantininkų sąjungos Lietu
vos skyrius.

Lietuvoje veikia 32 esperantinin
kų klubai. Aktyviausias neabejotinai 
yra Telesforo Lukoševičiaus vado
vaujamas Panevėžio esperantininkų 
klubas ”Revo“.

Savo veikloje susiduriame su 
didelėmis finansinėmis problemomis, 
todėl kviečiame paremti mūsų veiklą.

Ateinantys metais Lietuvos espe
rantininkams bus taip pat labai svar
būs ir kupini įvykių. Gegužės mėnesį 
Lietuvoje lankysis žinomas rašytojas, 
rašantis vengrų ir esperanto kalbo
mis, kelių dešimčių knygų esperanto 
kalba autorius, esperanto PEN centro 
vadovas Ištvanas Nemetė (Vengrija). 
Liepos 8-16 d. Lietuvoje vyks tradi
cinės 31-osios Pabaltijo esperanti
ninkų dienos. Liepos pabaigoje keti
name gausiai dalyvauti 80-ajame pa
sauliniame esperantininkų kongrese 
Tamperėje, Suomijoje. Rugpjūčio 
pradžioje Kaune vyks 2-asis eku
meninis esperantininkų kongresas.

Visus, besidominčius esperanto 
kalba bei esperantininkų veikla, kvie
čiame į Lietuvos esperantininkų 
sąjungos būstinę Kaune, L. Zamen
hofo g. 5, tel. (8-27) 20 85 03. Skam
binkite, rašykite, užeikite.

Po mūsų suvažiavimo vyks tradi
cinis kasmetinis renginys "Zamen
hofo dienos-94“, skirtas Liudviko Za
menhofo 135-osioms gimimo meti
nėms paminėti. Numatyta turininga 
kultūrinė programa, ekskursija po L. 
Zamenhofo ir esperanto vietas Kaune.

P. Jegorovas
Lietuvos esperantininkų sąjungos 

valdybos pirmininkas
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Kalendoriaus šventė Kuršėnuose
Kuršėnuose jau penktą kartą vy

ko Kalendoriaus šventė. Ji organi
zuojama pagerbiant Lauryną Ivins
kį, pirmąjį lietuviškų kalendorių 
leidėją. L. Ivinskis yra palaidotas 
Kuršėnų kapinėse, todėl šventės 
dalyviai jo kapą papuošė gyvomis 
gėlėmis. Jo pirmasis kalendorius 
buvo išleistas dar 1846 metais. Šis 
kalendorius turėjo 32 puslapius ir 
vadinosi ’’Metų skatlius ūkiškas ant 
Viešpaties 1846 m.“ Tuo metu L. 
Ivinskio kalendoriai buvo labai po
puliarūs. Juose be švenčių, metų lai
kų, mėnulio fazių, dangaus ženklų, 
istorinių įvykių daug praktinių pa
tarimų įvairiausiais klausimais. L. 
Ivinskis kalendorius leido iki pat

42-oji Europos lietuviškųjų studijų savaitė 
vyks 1995 m. liepos 31-rugpjūčio 6 d. d., 

Vasario 16 gimnazijoje, Romuvoje, 
68623 Lampertheim, Lorscherstr. 1, Vokietijoje.

Studųų savaitės moderatoriai -
JDarius Kuolys (Vilnius) ir Vincas Natkevičius (Viernheim).

Organizatoriai -
Alina Grinienė ir inž. Robertas Šneideris iš Muncheno.

Pragyvenimas dienai, gyvenant viengubam kambary, kainuos 55 DM, 
dvigubam - 45 DM. Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM. 

Prašom registruotis pas Aliną Grinienę:
A. Grinius, Diamanstr. 7, 80995 Miinchen, 

Deutschland. Tel. 089-1504471.
Rengėjai

Svečiai iš Lietuvos - gimnazijoj
Gruodžio 19-22 dienomis Heseną 

(Vokietija) aplankys Lietuvos švieti
mo ir mokslo ministras Vladislovas 
Domarkas. Jis atvyksta savo kolegos 
ministro Hartmut Holzapfel kvieti
mu. Abu ministrai šia proga žada pa
sirašyti bendrą pareiškimą dėl bend
radarbiavimo kultūros, švietimo ir 
mokslo srityse. V. Domarkas taip pat 
aplankys Vasario 16-osios gimnaziją.

Lapkričio 11d. gimnazijoj lankėsi 
Heseno Statistikos departamento va
dovas Hohmann su svečiais iš Lietu
vos - Statistikos departamento skyrių 

lietuviškos spaudos uždraudimo - 
1864 metų.

Pavenčių cukraus fabrikas penktą 
kartą skyrė piniginę premiją geriau
siojo kalendoriaus Lietuvoje sudary
tojui. Šiemet ji atiteko ’’Valstiečių 
kalendoriaus“ sudarytojui žurnalis
tui Leonui Juršai.

Pavenčių vidurinėje mokykloje 
buvo paruošta didžiulė apie 700 
kalendorių paroda. Ojų čia buvo iš 
viso pasaulio ir įvairiomis kalbomis. 
Šio renginio proga buvo paruoštas 
įdomus aplankas ’’Kuršėnai. L. 
Ivinskis. Kalendoriai“. Leidinuko 
autorė S. Lukienė.

Romas Makauskas

vadovais prof. dr. Eduardu Jančaus- 
ku, Laima Brakauskiene, Alma Rut
kauskiene, Zita Serafiniene ir Ed
mundu Žvirbliu. Pagal Heseno ir Lie
tuvos susitarimą abu statistikos de
partamentai artimai bendradarbiauja 
ir todėl jų vadovai vieni kitus lanko, 
kad susipažintų su darbo metodais. Ši 
kooperacija Lietuvos statistikos de
partamentui padės pasiekti Vakarų 
Europos lygį. Ateityje vokiečiai žada 
kviesti lietuvius ilgesniam laikui 
stažuotis.

A.Š.

Didžiajam Varpininkui atminti
Kai prieš 70 metų Naumiestyje 

(Šakių aps.) susikūrė dr. Vinco Ku
dirkos paminklo statybos draugija, tai 
ne vienas šios draugijos narys slap
čiomis galvojo ir apie tai, kad mieste 
prie Šešupės ir Širvintos reikėtų turėti 
muziejų Didžiajam Lietuvos Varpi
ninkui. Sovietiniais metais panaiki
nus Vinco Kudirkos pradžios mo
kyklos ir dr. Vinco Kudirkos tilto per 
Šešupę vardus, atrodė, kad tokia sva
jonė - amžiaus utopija. Bet Kudirkos 
Naumiestyje atsirado mokytoja, kuri 
ir tamsioje naktyje nenuleido rankų - 
ji tarsi skruzdėlytė į Didžiojo Lietu
vos Varpininko atminimo skruzėlyną 
tempė šapelį po šapelio. Sparčiai 
augo tas atminimo skruzdėlynas, ir 
1960 m. Kudirkos Naumiesčio vidu
rinėje mokykloje paslapčiomis atida
romas dr. Vinco Kudirkos memoria
linis muziejus.

Per trys dešimtmečius susikaupė 
tiek medžiagos, kad ir didžiulį mu
ziejų jau būtų galima kurti. Prasi
dėjus Atgimimui 1989 m. pavasarį ir 
Vinco Kudirkos muziejui suskambė
jo prisikėlimo varpai. Mokytojos Na
talijos Manikienės po šapelį kauptas 
dr. Vinco Kudirkos memorialinis 

Kudirkos Naumiestyje statomas muziejus V. Kudirkai.

muziejus įgavo valstybinį statusą, 
tapo Kauno Maironio lietuvių litera
tūros muziejaus filialu.

Neseniai keletas klaipėdiečių pa
buvojo mokytojos Natalijos Mani
kienės įkurtame dr. Vinco Kudirkos 
memorialiniame muziejuje ir su nuos
taba apžiūrėjo čia saugomus eks
ponatus.

O mokytoja N. Manikienė paty
liukais kalbėjo:

- Dabar šis muziejus valstybinis. 
Aš čia tik prižiūrėtoja ir dar truputį 
turiu valytojos etato. Pagal šviesios 
atminties zanavykų bičiulio, žymaus 
architekto Vytauto Landsbergio- 
Žemkalnio parinktą vietą, priešais dr. 
Vinco Kudirkos paminklą, kyla gra
žus vilniečio architekto Audriaus 
Ambraso suprojektuotas pastatas, jau 
dengiamas jo stogas. O aš rūpinuosi 
muziejaus statyba, eksponatų kaupi
mu, jų tvarkymu, ekskursijų priėmi
mu, o šiuo metu dar esu ir Vinco Ku
dirkos fondo komiteto narė - man pa
tikėtos sekretorės pareigos. Ekono
minio nestabilumo sąlygomis pas
tatyti tokį muziejų kaip šis labai 
sudėtinga. Bet mes turime nuoširdžių 
rėmėjų - tai iš Kudirkos Naumiesčio

Dailininko Rimanto Mulevi
čiaus vitražas Vinco Kudirkos 
muziejuje Kudirkos Naumiestyje.
kilę zanavykai Zenonas Grigošaitis, 
Romas Treideris, miesto meras Algi
mantas Damijonaitis ir kiti bičiuliai. 
Dr. Vinco Kudirkos muziejaus pasta
to statybą finansiškai remia ne tik 
valstybinės įmonės, akcinės bend
rovės, bet ir Lietuvoje bei užsienyje 
gyvenantys geros valios lietuviai.

Būtų prasminga, jeigu prie muzie
jaus statybos prisidėtų ir daugiau Lie
tuvos žmonių.

- įmonės, organizacijos, akcinės 
bendrovės ir pavieniai asmenys, pri
sidėję prie dr. Vinco Kudirkos mu
ziejaus statybos, bus įrašyti į Garbės 
knygą ir įamžinti specialiame lei
dinyje, - pašnekesio pabaigoje pasakė 
Vinco Kudirkos fondo komiteto sek
retorė mokytoja Natalija Manikienė. 
- O kas dalį savo santaupų norėtų 
skirti dr. Vinco Kudirkos muziejaus 
statybai, tam galiu priminti, jog Vin
co Kudirkos fondo sąskaita atidaryta 
Lietuvos žemės ūkio banko Šakių 
skyriuje. Jos numeris 700323.

Bernardas Aleknavičius 
Žurnalistinės dr. Vinco Kudirkos 

premijos laureatas 
Autoriaus nuotraukos

Pokario rezistenciją Lietuvoje prisimenant

Labanoro girios vyrai
...Vaikšto jauna lietuvaitė
Tarp brolelių kruvinų 
Akys ašarom pasruvę 
Širdis plyšta nuo skausmų

(posmas iš pokario labanoriečių dainos)
Sunku surasti gražesnes vietas 

kaip Labanoro girioje - sruvena ty- 
ruolės Lakaja ir Peršokšna, šiaurinėje 
girios dalyje teka ramioji Kiauna, o 
rytiniais pakraščiais - Žeimena. Pasta
roji tarytum surinkusi duoklę - iš visų 
girios upių ir daugybės upelių van
denis - nuskuba į Nerį. Apie ežerus 
geriau nekalbėkime, nes jų priskai
čiuosime apie 100, o savo grožiu ir iš
kilumu jie tarytum lenktyniauja... 
Dažno ežero apylinkės žavi savo 
kelių įvairove, o aplinkiniai miškai - 
savo medžiais. Jaukūs kaimeliai glau
džiasi prie ežerų ar upių, netrūksta 
girios legendų, įdomių pavadinimų...

Todėl nenuostabu, kad šioje girio
je žmonės nuo seno atkakliai kovojo 
prieš įvairius okupantus, nes nenorė
jo, kad atėjūnams atitektų visos šios 
grožybės.

Štai 1863 metais sukilėliai Laba
noro girioje priešinosi caro kariuo
menei bene ilgiausiai Lietuvoje (pas
kutinius narsuolius rusų kareiviai nu
kovė lapkričio mėnesyje netoli An- 
taliedės).

Kuomet Lenkija klastingai užgro
bė dalį Lietuvos, demarkacinė linija 
ėjo ir per Labanoro girią. Gyventojai 
nesileido nutautinami, miškais atga
bendavo spaudą ir knygas iš Lietu
vos, kad ja aprūpintų okupuotus tau
tiečius.

Jau 1940 metų rudenį Švenčionė
liuose buvo pradėta kaupti ginklus 
sukilėliams. Bolševikams pradėjus 
bėgti 1941 metų birželyje, vyrai iš gi
rios kaimelių drauge su lietuviais ka

riškiais (pabėgusiais iš Pabradės po
ligono) užpuolė besitraukiančius so
vietus. Birželio 25-osios pavakaryje 
įvyko mūšis netoli Balto ežero. To
kių mūšių girioje ir apylinkėse buvo 
keletas. Vyrams vadovavo štabas 
Saldutiškio miestelyje (vadas - kapi
tonas A. Petrauskas). Ypač aktyvūs 
vyrai buvo iš Krivasalio, Kaltanėnų, 
Ginučių, Labanoro, Kirdeikių kaimų.

Vokiečių okupacijos metu atsi
danginę sovietiniai partizanai bandė 
gyventojus įtraukti į kovą. Tačiau 
žmonės į juos taip pat priešiškai žiū
rėjo, kaip ir į vokiečius. Labanoro 
kaime vyrai budėdavo naktimis, kad 
atremtų banditus (taip gyventojai va
dino sovietinius partizanus). Bijojo 
plėšimų, žudimų. Sovietiniai partiza
nai 1944 metų pavasaryje nužudė be
jėgius Pakerotės ir Paešerinės kaime
lių gyventojus - pastarieji nebėgo į 
mišką kaip kiti. Vėliau ’’Bičiulių“ bū
rio (tai jo nariai žudė žmones ir sude
gino trobesius su gyvuliais) buvęs 
vadas savo atsiminimų knygoje gyrė
si, kad minėtuose kaimeliuose atėmė 
šiek tiek ginklų, ’’šukavo“ kaime
lius... Koks melas ir demagogija!

Kuomet Labanoro giria antrą kar
tą buvo okupuota, prieš sovietinę 
valdžią grumtis išėjo ypač daug vyrų. 
Giria tiek kovotojų dar nebuvo regė
jusi! 1945 metų pavasaryje partizanų 
buvo daugiau kaip 500. Apie 100 
vyrų iš Atlantos būrio apsistojo 
Paalsuodės apylinkėse. Maždaug tiek 
pat - Kiauneliškio apylinkėse. Per 
200 partizanų buvo netoli Paluknio 
kaimo. Čia buvo įsikūręs rinktinės 
štabas (vadas - ’’Senis“). Kuomet 
1945-ųjų kovo 11-13 dienomis mū
šyje netoli Kiauneliškio žuvo net 79 
partizanai, pakito taktika - buvo ven

giama burtis vienoje vietoje didelė
mis grupėmis. 1944 metų rudenį 
Linkmenų apylinkėse, pasinaudoda
mi aplinkiniais keliukais, partizanai 
nugalėjo gausų skrebų būrį netoli 
Obelų kaimo. įsitvirtinę ant Samaniš- 
kių kalno partizanai net kelias dienas 
nepraleido skrebų ir sovietų kareivių, 
kurie norėjo keliu iš Kirdeikių nu
vykti į Ginučius. Tos vietos yra neto
li Labanoro girios, jos taip pat pasa
kiškai gražios ir įdomios. Šioje ežerų, 
kalnų, upelių ir miškų raizgalynėje ne 
visur pravažiuosi ar praeisi. Ta aplin
kybė ir padėjo partizanams, įsitvirti
nusiems ant Samaniškių kalno.

Po dviejų sėkmingų mūšių vyrai 
pradėjo galvoti, kur geriau įrengti 
bunkerius žiemai. Ar Labanoro girio
je, ar netoli Puziniškio kaimo? Netoli 
jo telkšo legendiniai Laumiakėlių, 
Velniūkščio ežerėliai, aplink ošia 
Linkmenų giria. Buvo pasirinkta La
banoro giria.

Kaip buvo kuriamasi bunkeriuose 
netoli Kiauneliškio, pasakojo išlikę 
partizanai.

...Bent už kelių šimtų metrų buvo 
įrengti ’’Kauno“ (jame telkėsi vyrai iš 
Krinasalio kaimo) ir ’’Margio“ (iš 
Šiškinių kaimo) bunkeriai. ’’Margio“ 
bunkeris turėjo 6 šaudymui skirtas 
angas (todėl jame sovietų užklupti 
kovotojai net 3 dienas atsilaikė!), su
gebėjo apkūrenti, ten buvo sandėlys. 
Po eglėmis stovėjo dvi kumelės, o er
žilui buvo iškas ta. slėptu v ė - kad nesi
girdėtų jo žvengimo.

1944-1945 metų žiemą Labanoro 
girioje partizanai buvo šeimininkai. 
Dažnai važiuodavo rogėmis, keliau
davo ir dienos metu. Atvykę į kokį 
kaimą ar kaimelį girios pakraščiuose 
išstatydavo sargybinius. Skrebai tū

nojo Saldutiškyje ir į mišką bijojo 
nosį įkišti!

1945 metų vasarą okupantai metė 
dideles pajėgas, kad nugalėtų Laba
noro girios partizanus. Gana ilgai ka
reiviai buvo apsistoję girios ’’sosti
nėje“ - Labanoro kaime. Baisios bu
vo dienos, nes beveik kiekvieną die
ną baudėjai atveždavo išniekintus 
kovotojų kūnus ir numesdavo kaimo 
viduryje. Pasitaikydavo, kad šalia gu
lėdavo ir net po keletą brolių - trys 
broliai Zemlevičiai, Jonas ir Juozas 
Deneikiai ir kt. Dažnai kankindavo ar 
nušaudavo ir visai nekaltus vyrus. 
Štai Pašiekščio Meidų suėmė netoli 
Kiauneliškio geležinkelio stotelės 
(buvo ką tik atvažiavęs), nuvarė La- 
banoran ir paguldė šalia žuvusių par
tizanų. Žmogų išgelbėjo tik kaimynų 
užtarimas ir priekaištai skrebams 
(beje, vienas iš jų gerai pažinojo ne
laimėlį).

Garsėjo vadas Antanas Krinickas. 
Buvo autoritetas tiėk partizanams, 
tiek girios gyventojams. Gražus vy
ras, draugiškas santykiuose su žmo
nėmis. Kartą jis vienmarškinis atėjo į 
Saldutiškio lentpjūvę ir paėmė pini
gus. Tai įvyko miestelio skrebijos pa
nosėje, tačiau sovietams jo nepavyko 
sugauti - partizanų vado ir pėdos 
atšals... Arba kita istorija: kartą su
galvojo Antanas iš girios Ginučių 
kaimą aplankyti, su tenykščiais parti
zanais pasitarti. Patraukė basas, su 
dalgiu ant pečių. Prie Pakiaunės dva
ro sutiko enkavedistus, tačiau pasta
rieji į jį nekreipė dėmesio. Apie Kri- 
nicko drąsą, šaltakraujiškumą ir išra
dingumą daug įvairių pasakojimų, 
sukurta dainų. 1947 metų pavasaryje 
jį Šveicarijos kaime nušovė partiza
nas Zaptorius. Kalbama, kad pastara

sis kaltinęs Krinicką už tai, jog šiam 
viskas per daug gerai sekasi - esą 
priešui tarnauja... Tačiau taip nebuvo. 
Zaptorius buvo kitoks žmogus, nedo
ras. Pats norėjo vadovauti, po nužu
dymo ir tapo būrio vadu.

Labanoro apylinkės muziejaus 
vietos mokykloje aprašymuose gali
me perskaityti, kad Labanoro mo
kykloje tik 1951 metais susikūrė pio
nierių organizacija. Anksčiau vis 
trukdę ”banditai“... Tai įrodymas, jog 
girioje partizanai veikė ilgai, palaips
niui vis silpniau ir silpniau. Partiza
nus rėmė (vėliau atėjo į girią ir kartu 
kovojo) mokytojai iš Jusėniškių mo
kyklos.

Labanoro girioje pabuvojo garsu
sis partizanų vadas ’’Žaliasis vel
nias“. Netoli Prūdiškių jis nudaigojo 
kelis enkavedistus. Saldutiškio apy
linkėse veikė ir legendinis Dauman
tas. Čia jį buvo pasiuntusi ankščiau- 
sioji šalies partizanų vadovybė.

Saldutiškio skrebyne daugiausia 
buvo rusai. Iš Labanoro apylinkės 
lietuvių į tą būrį atėjo tik Viškelis ir 
Vacliukas. Iš Stirnių apylinkės į skre
bus neišėjo nė vienas iš vietinių vyrų. 
Tačiau į partizanų gretas stojo iš 
abiejų apylinkių maždaug po 30 jau
nuolių ir vyrų. Neseniai pasiteiravo
me 27 girios gyventojų apie kai ku
riuos sovietmečio įvykius. I klau
simą, kaip buvo vadinami miške 
kovoję vyrai, tik keli apklaustieji pa
sakė, jog ’’banditais“, o dauguma 
sakė: ’’miškiniai“. Vieninga nuomonė 
dėl partizanų priešų - visi juos vadino 
’’skrebais“. 1940 metais sovietų pa
sirodymą Lietuvoje visi 27 įvertino 
neigiamai.

Vytautas Ikamas
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Energetikos kilpa ant 
Lietuvos kaklo

Vilniuje - pažangiausia Europoje 
skrydžių valdymo sistema

Energetika - pati svarbiausia kiek
vienos valstybės ūkio šaka, veikianti 
visą gamybą. Taigi jos teisingas re
guliavimas arba klaidos daro esminę 
įtaką valstybės savarankiškumui ir 
jos gyventojų pragyvenimo lygiu bei 
gerovei tiek ekonomine, tiek ir eko
logine prasme. Ekonomine prasme - 
tai skurdas arba pasiturintis gyveni
mas, o ekologine - tai ligos arba gy
vybei tinkamos gamtinės aplinkos iš
saugojimas nuo užteršimo.

O Lietuvoje ir vėl pakilo kainos 
už elektros energiją. Dabar jau moka
me 4 kartus brangiau negu iki blo
kadų (oficialios ir realios). Palygin
kite - kažkada 4 kapeikos ir dabar 16 
centų už 1 kW. Pabrangus elektros 
energijai iškart pabrangsta viskas, 
kam pagaminti reikia elektros energi
jos. Pradedant mūsų duona kasdie
nine - ji dabar 3 kartus brangesnė, 
bulvėmis - 8 kartus brangesnės ir pie
nu - 6 kartus brangesnis. Ir jau niekas 
nebekalba apie ekologiją, nors prob
lema neišnyko, o tik dar labiau pa
aštrėjo. Pabrangimo priežastys daž
nai nurodomos tokios: vienintelė ku
ro (naftos, dujų ir radioaktyvaus) tie
kėja - Rusija, tai ji ir diktuoja kainas. 
Neturime terminalo - negalime tartis 
su kitais tiekėjais. Atrodo, kad ratas 
užsidarė. Bet taip tik atrodo, nes 
trūksta informacijos, o dalinės žinios, 
deja, dažnai vaidina dezinformacinį 
vaidmenį.

Todėl būtina išsiaiškinti, kokį tu
rime energetinį ūkį, koks Lietuvos 
poreikis energijai, kiek turime savų 
resursų ir kokios perspektyvos.

Pagal Lietuvos energetikos insti
tuto duomenis Lietuva pagamina 
elektros energijos daug daugiau negu 
pati suvartoja. Didžiausią mūsų per
teklinės elektros energijos dalį gauna 
Kaliningrado sritis ir Baltarusija, t. y. 
NVS (Nepriklausomų Valstybių San
draugos) šalys. Ar ne keista, kad Ru
sija, tiekdama mums kurą pasau
linėmis kainomis, verčia Lietuvą imti 
kreditus iš Vakarų būtent energetikai 
paremti? Vienok būdama jau Lietu
vos elektros energijos pirkėja, ne
aišku, kokia valiuta ir kokiomis kain
omis Rusija sumoka mums. Lietuva 
turėtų gauti iš NVS daugiau už elekt
ros energiją nei moka už kurą. Mūsų 
Vyriausybė ima kreditus ir jų didžioji 
dalis tenka energetikai. Negi mes 
dirbame nuostolingai? O gal NVS už 
elektros energiją, kaip ir už maisto 
produktus, neskuba sumokėti Lietu
vai? Šimtamilijoninės skolos žlugdo 
mūsų valstiečius. Kyla įtarimas: ar 
kartais ir elektros vartotojai Lietuvoje 
nedengs NVS skolų už elektrą? Aki
vaizdu, kad šalis, neturinti kuro iš
teklių (Lietuva), negali gaminti elek
tros energijos. O jei ji gamina elektrą 
ir ją pardavinėja kuro tiekėjui (Ru
sijai), tai gaminys tikrai turi būti 
brangesnis už žaliavą. Taigi atsi
skaitymas už kurą turėtų būti atskai
čius gautą elektrą. O iš pelno turėtu
me tenkinti Lietuvos poreikius kurui. 
Tačiau kreditų ėmimas energetikai 
rodo, kad Lietuva iš elektros gamy
bos neturi pelno. Tai ar verta nuosto
lingai dirbti? Ar A. Šleževičiaus Vy
riausybė suspės pati grąžinti skolas, 
ar paliks jas kitai Vyriausybei?

Tokią nuostolingą gamybą būtina 
mažinti iki Lietuvos poreikius tenki
nančių ribų. Tuo būdu sumažėtų (be
veik trečdaliu?) perkamo kuro kiekis, 
taigi ir kreditų iš Vakarų apimtys. 
Matyt, kad tada tiek daug nebe- 
brangtų ir elektra.

Antra vertus, dalį Lietuvai reika
lingo kuro galėtume užtikrinti ir sa
vais resursais. Turime savos naftos. 
Jos gavybą reikia kredituoti, o ne ku
ro pirkimą iš Rusijos. Turime termi
nės energijos, kuri gali patenkinti Že
maitijos šildymo poreikius. Šios 
energijos įsisavinimui reikia skirti 
kreditų, ir galima būtų paskaičiuoti 
ne tik nebereikalingos pirkti iš Rusi
jos naftos kiekį, bet ir tą ekologinę 
naudą, nes sumažėtų aplinkos užter

šimas. Yra ir kitų, alternatyvių ener
gijos šaltinių (vėjo ir saulės), juos 
reikėtų kredituoti, kad Lietuva taptų 
ne tik ekonomiškai nepriklausoma 
nuo savo buvusio okupanto, bet ir iš
lygintų ekologinę pusiausvyrą, pa
žeistą sovietų vystytos gamybinės 
veiklos Lietuvoje jos nenaudai.

Atkūrę nepriklausomybę, priva
lome atstatyti Lietuvos ūkį savo val
stybės naudai. Turime mažinti gamy
bos apimtis, kad būtų patenkinami 
Lietuvos gyventojų poreikiai ne tik 
produkcijos atžvilgiu, bet ir sveikos 
gamtinės aplinkos atstatymo požiū
riu. Todėl pirmoje eilėje mažinimas 
turėtų apimti labiausiai gamtą ter- 
šiančias gamybos sritis. Energetikoje 
reikėtų mažinti šiluminių elektrinių 
darbą, nes viena Ignalinos atominė 
elektrinė visiškai patenkina Lietuvos 
elektros energijos poreikius. Iki jos 
projektinio galiojimo laiko pabaigos 
būtina įsisavinti alternatyvias energi
jos rūšis (terminės, saulės, vėjo).

Spaudoje ir per radiją bei televi
ziją pranešinėjama apie tolesnes Lie
tuvos energetikos ūkio vystymo per
spektyvas, apie specialistų atomi
nėms elektrinėms aptarnauti ruoši
mą! Ar tai reiškia, kad bus toliau 
vystoma atominė energetika Lietuvo
je? Ar tai reiškia, kad bus statomas 
trečiasis atominės jėgainės blokas 
Ignalinoje? Ar tai reiškia, kad dabar
tinė A. Šleževičiaus Vyriausybė ne
mato realios alternatyvos branduo
linei energetikai? O gal tai rodo, kad 
dabartinis Seimas ir jo Vyriausybė 
nemato specifinių atominės energe
tikos problemų, kurias akivaizdžiai 
pademonstravo Černobylio avarija? 
Po šios avarijos pasaulis labai blai
viai įvertino du faktorius: ekonominį 
ir saugumo, todėl padarė išvadas sau
gumo naudai. Vis daugiau valstybių, 
ypač Europoje, mano, kad reikia įsi
savinti ir vystyti alternatyvias energi
jos rūšis ir planuoja atomines elekt
rines užbaigti eksploatuoti iki projek
tinio galiojimo laiko.

Lietuvos žalioji partija priėmė 
rezoliucijas dėl Ignalinos atominės 
elektrinės saugumo ir eksploatacijos 
tik iki projektinio galiojimo laiko, dėl 
alternatyvių energijos įsisavinimo 
būdų, dėl Lietuvos energetikos kryp
čių. Tačiau nei Seimas, nei Vyriausy
bė nereagavo į šias rezoliucijas, nors 
rinkimų metu buvo deklaruojamos 
ekologinės idėjos. Taigi galime kon
statuoti, kad valdančioji Seimo dau
guma - LDDP - nevykdo savo rinki
minių pažadų tiek dėl rinkėjų gero
vės, tiek ir gamtosaugos srityje.

O gal tai rodo, kad dabartinė Vy
riausybė visai nepaskaičiavo energe
tinio ūkio naudos ir žalos balanso 
Lietuvai ir toliau vykdo senus, dar 
SSSR suformuotus energetikos eks
ploatavimo ir vystymo planus? Juk 
negali būti, jog dabartinė Vyriausybė 
sąmoningai nusprendė, kad Lietuvos 
energetika privalo dirbti Rusijos nau
dai savo vartotojų sąskaita, paskolų 
Vakarams didėjimo sąskaita. Kitaip 
turėtume konstatuoti priešišką, kenks
mingą Lietuvai veiklą - lėšų ’’per
pumpavimą“ Rusijai, už kurias ji 
galės įsigyti mūsų valstybei stra
tegiškai svarbius objektus. Tai reikš
tų Lietuvos ekonominę priklauso
mybę nuo Rusijos.

Dr. Rūta Gajauskaitė
ELR: šis rašinys ”EL“ pasiekė re

dakcijos adresu Londone. Jo autorės 
pavardė ”EL“ skaitytojams turėtų bū
ti žinoma - R. Gajauskaitė buvo de
putate Lietuvos Aukščiausiojoje Ta
ryboje, kuri 1991 m. kovo 11d. atkū
rė Lietuvos Nepriklausomybę. Šiuo 
metu ji yra Lietuvos žaliosios partijos 
tarybos narė. Pagal profesiją teisinin
kė, apgynusi disertaciją ’’Gamtosau
ginių įstatymų pažeidimų, sąlygo
jančių oro ir vandens užterštumą, 
kriminologinė charakteristika“, pa
skelbusi daug straipsnių ekologijos ir 
politikos temomis ne tik Lietuvos, 
bet ir užsienio lietuvių spaudoje.

Sovietinėj imperijoj oro skrydžiai 
niekuomet nebuvo saugūs. Viršum 
Tarybų Sąjungos teritorijos patirda
vo avarijas keli šimtai lėktuvų (dau
giausia kariniai) per metus. Todėl 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir 
išsiveržus iš galingojo ’’Aerofloto“ 
glėbio, pagrindinis uždavinys buvo 
užtikrinti oro skrydžių saugumą bei 
patikimumą. Tam reikėjo didžiulių 
lėšų, kurių Lietuva neturėjo. Tuo 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas V. Landsbergis pasiguodė Pran
cūzijos prezidentui F. Miteranui 
(Mitterand), kai šis su oficialiu vizi
tu lankėsi Lietuvoje. Svečias paža
dėjo padėti.

Prezidentas žodį ištesėjo. Prancū
zija Lietuvai skyrė 12 milijonų do
lerių oro navigacinei tarnybai per
tvarkyti. Lietuvos aviatoriai pasirašė 
kontraktą su Prancūzijos firma 
“Thomson CSF“ ir per dvejus metus 
bendromis jėgomis Vilniuje buvo 
sumontuota nauja radiolokacinė val
dymo sistema, darbuotojai jai pri
žiūrėti apmokyti Danijoje ir Liuk
semburge. Beje, Šveicarijoje šitokia 
sistema rengiama jau ketvirti metai. 
Lietuvoje viskas padaryta taip grei
tai, prancūzų specialistų nuomone, 
vien todėl, kad čia ne baltarankiai 
inžinieriai.

Praeitą ketvirtadienį buvo oficia
liai atidaryta naujoji skrydžių valdy
mo sistema, kuri užtikrins skrydžių 
viršum Lietuvos saugumą. O tų skry
džių labai daug. Apie penki tūks
tančiai lėktuvų per mėnesį. Tai Lie
tuvai duoda iki šešių milijonų dolerių 
per metus. Todėl visą paskolą Pran
cūzijai žadama grąžinti anksčiau nei 
numatyta, kad būtų galima imti naują 
ir tęsti rekonstravimo darbus. Pasko
la draugiškai valstybei bus grąžinta 
ne iš mokesčių mokėtojų kišenės, o iš 
firmos uždirbtų pinigų, aptarnaujant 
skrydžius viršum Lietuvos.

Kartu su “Thomson CSF* firma 
dirbo Lietuvoje ir Vokietijos ryšių 
priemonių firma “Siemens“. Juk vie
na yra matyti Lietuvos oro erdvę, o

Nuo sausio 1 dienos įsigalioja konsulinis mokestis

Lietuvos Vyriausybė patvirtino 
Lietuvos Respublikos konsulinio 
mokesčio tarifus bei šio mokesčio 
mokėjimo ir grąžinimo tvarką. Šie 
mokesčiai bus imami už pasų, vizų 
išdavimą, dokumentų pilietybei įsi
gyti sutvarkymą, metrikacijos aktų 
registravimą, dokumentų legalizavi
mą bei už kitas konsulines paslaugas 
ir notarinius veiksmus, atliekamus 
Lietuvos diplomatinėse atstovybėse 
bei konsulinėse įstaigose užsienyje.

Pavyzdžiui, už Lietuvos Respubli
kos piliečio paso išdavimą Baltijos ir

”EL“ skaitytoju“ nuomonės

Ar persikels prezidentas į Telšius?
Lapkričio 26 dieną Marijampolė 

Lietuvos istorijoje atsistojo šalia 
Liublino, nes joje, pasikeitus ratifi
kacijos raštais, įsigaliojo antroji po 
Liublino Unijos savo reikšme Lie
tuvos-Lenkijos sutartis. Savivaldybės 
pastate ratifikaciniais raštais pasikeitė 
premjerai A. Šleževičius ir W. Paw- 
liakas. Gal geriausiai šio įvykio svar
bą atskleidžia tuo pat metu Bihačą 
puolusių serbų patrankų griausmas. 
Deja, tikrosios to griausmo prasmės 
nesugebėjo suprasti tie marijampolie
čiai, kurie bandė suorganizuoti prieš 
sutartį nukreiptą piketą, platino pana
šios tematikos lapelius. Paramos jie 
nesusilaukė jokios - paprasti mūsų 
žmonės visgi nėra linkę į avantiūras, 
tačiau to negalima pasakyti apie kai 
kuriuos tituluotus.

Nesiplėtodami sugrįžkime savaitę 
atgal - į lapkričio 19 dieną Vilniuje 
vykusią mokslinę konferenciją “Lie
tuvos sienų raida ir jų šiandieninės

”Eurocat-2(XF* sektoriaus vadovas Genadijus Matulaitis.

visai kas kita - tą “matymą“ perduoti 
atitinkamoms tarnyboms. Abi firmos 
darbus atliko sutartu laiku ir laukia 
naujų kontraktų. Girdėti užsienio 
specialistų nuomonių, kad Vilniuje 
reiktų sukurti Baltijos valstybių ir 
Kaliningrado srities oro skrydžių 
valdymo centrą, nes čia jau sukaupta 
patirties, kurios neturi nei Latvija, nei 
Estija, nei Kaliningradas.

Civilinės aviacijos direkcijos oro 
navigacinės tarnybos darbuotojus, 
svečius ir aviatorius pasveikino Lie
tuvos susisiekimo ministras Jonas 
Biržiškis, “Thomson CSF’ atstovas 
Mišelis Netas, “Siemens“ firmos at
stovė Helma Klebetz, civilinės avia
cijos direkcijos generalinis direkto
rius Vladimiras Valujevas ir kiti. Oro 
erdvės valdymo sistemos įrenginius 
pašventino Visų Šventųjų bažnyčios 
klebonas. Iškilmėse dalyvavo Pran
cūzijos ambasadorius Lietuvoje F. de 
Siurmenas (P. de Suremain).

Naujoji oro erdvės valdymo sis
tema jau veikia. Tetarnauja ji žmo-

NVS šalyse, Gruzijoje, Azerbaidžane 
bei Moldovoje bus imamas 5, o kito
se valstybėse - 20 JAV dolerių kon
sulinis mokestis, už jo galiojimo lai
ko pratęsimą atitinkamai 3 ir 10 JAV 
dolerių. Paprastų vizų išdavimas 
NVS valstybių, Gruzijos, Azerbai
džano bei Moldovos piliečiams kai
nuos 5 JAV dolerius, specialiųjų vizų 
- 10 JAV dolerių, kitų valstybių pilie
čiams paprastosios vizos - 20, specia
liosios - 50 JAV dolerių.

Atitinkamai konsuliniai mokesčiai 
yra nustatyti už vizų pratęsimą, imi

problemos“. Baigiamojoje jos rezo
liucijoje ne tik apibūdinamos proble
mos, bet ir gan ultimatyviai formuo
jami reikalavimai: L-Tarpvalstybinių 
ir kitų pasitarimų dokumentuose... 
nesudaryti preteksto suabejoti, kad 
pagal galiojančias sutartis Rusija, 
Lenkija, Baltarusija turėtų grąžinti 
Lietuvai apie 34103 kv. km žemės. 2. 
Nepasirašyti nė su viena užsienio 
valstybe dokumentų, kurie joms su
teiktų teisę į lietuvių tautos ir Lietu
vos valstybės istorines, etnines že
mes. 3. Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
hierarchai privalo (būtent - privalo!?) 
imtis skubių priemonių, kad kuni
gais, vienuoliais Rytų Lietuvoje būtų 
skiriami (iš kur tas nuostabus CK 
aparato stilius!?) tautiškai susipratę 
lietuviai... Pabaigoje tradiciškai para
ginama saugotis KGB intrigų ir pro
vokacijų. Gerbiamieji: KGB gali ra
miai ilsėtis! Juk cituotoji rezoliucija 
yra tikrai puikiai paruošta Lietuvos

Naujieji lokatoriai Vilniaus 
aerouoste.

gaus labui, tautų draugystei, mokslo 
pažangai, spartesniam Lietuvos žen
gimui į Europą.

Adolfas Strakšys 
V. Chari no nuotraukos

gracijos, pilietybės dokumentų įfor
minimą ir išdavimą, už notarinius 
veiksmus ir konsulines paslaugas 
globos, rūpybos, teisės į palikimą bei 
kitais turtiniais klausimais. Konsuli
nis mokestis už konsulines paslaugas 
ir notarinius veiksmus, atliekamus 
Lietuvos Respublikos diplomatinėse 
atstovybėse ir konsulinėse įstaigose 
užsienyje, imamas bet kuria konver
tuojama valiuta arba litais.

Konsulinio mokesčio tarifai ir jo 
mokėjimo tvarka įsigalioja nuo 1995 
metų sausio 1 dienos.

pavertimo Bosnija programa - telieka 
tik pasiekti, kad ji taptų valstybės po
litika.

Susilauktų tokia “judančių sienų“ 
politika “sąjungininkų“ ir už Lietu
vos ribų, ypač Baltarusijoje, kurioje 
kai kurie patriotai Brazauską jau va
dina “žemaičių prezidentu“. Tikroji 
Lietuva girdi esanti Baltarusija, tikro
ji Gudijos sostinė taip pat esanti ne 
Minskas, bet Vilnius... Įsivaizduoki
te, kad ir ši pozicija tampa oficialia 
valstybine politika. Kokias Lietuvos 
sienas tokiu atveju turėtų garantuoti 
Jungtinės Tautos ar trokštamasis 
NATO “skėtis“? Ties Gardinu ar ties 
Kaunu? O jei jūs, gerbiamieji rezo
liucijos autoriai, būtumėte NATO 
vadovybe, ar priimtumėte po tuo 
“skėčiu“ valstybę be aiškių sienų, 
turinčią visiems kaimynams teritori
nių pretenzijų?

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė
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Sportas
’’Birštono ruduo“ šį rudenį

Vėl įvyko tradicinis tarptautinis 
sportinių šokių konkursas ’’Birštono 
ruduo“. Jis rengiamas dar nuo 1970 
metų, o neužgeso ligšiol dviejų entu
ziastų dėka. Tai Birštono kultūros 
centras ir Kauno ’’Santakos“ sporti
nių šokių klubas vis sukviečia ir šo
kėjus, ir gerbėjus.

Šįkart Lietuvos, Latvijos ir Balta
rusijos jaunieji šokėjai varžėsi stan
dartinių ir Lotynų Amerikos šokių 
konkursuose. Skriejo ir sukosi žavios 
poros, šlamėjo ir plaikstėsi reto gro
žio drabužiai. Šypsojosi, jaudinosi 
konkurso dalyviai šokdami lėtą valsą 
ir Vienos valsą, tango, fokstrotą ir 
kvikstepą. Ugningai atliko sambą, 
čia-čia-čia, rumba, džaivą ir pasadob- 
lį. Žiūrovai plojo ir drąsino numylė
tąsias poras, o vakare teisėjai paskel
bė nugalėtojus. Standartinių šokių 
konkurse laimėjo Vėjūnė Zailskaitė 
ir Marius Grabauskas (klubas "Kas
pinas“), Lotynų Amerikos šokių kon
kurse - Sandra Sucharevska ir Uldis 
Spūlia iš Latvijos, Dobilės miesto 
(Zemgalės klubas). Grupėje iki 14 
metų nugalėjo Aušra Paškauskaitė ir 
Adomas Muralis ("Santaros“ klubas).

Laima Stankevičiūtė

Lietuvos čiuožėjų pora - 
tarp pasaulio lyderių

Geriausi Lietuvos dailiojo čiuoži
mo meistrai M. Drobiazko ir P. Va
nagas, anksčiau užėmę antrąją vietą 
tarptautiniame turnyre "Skate Cana
da“ bei ketvirtąją Prancūzijos taures 
turnyre Lione, tarptautiniame turnyre 
Vokietijoje vėl iškovojo antrąją vietą. 
Gruodžio 6 d. Lietuvos atstovai išvy
ko į Japonijoje vykstantį tarptautinį 
turnyrą, kuriame dalyvaus geriausio
sios pasaulio poros. Pernai M. Dro
biazko ir P. Vanagas pasaulio čem
pionate pirmą kartą užėmė devintąją 
vietą. Japonijoje vykstantis "NHK 
Tropfy“ turnyras neoficialiai vadi
namas planetos mažuoju čempionatu.

Vladas Vitkauskas - 
Antarktidoje

"Neverta spėlioti, kokiame aukš
tyje, kokioje stovykloje Vladas Vit
kauskas šį rytą tirpdė arbatai sniegą. 
Neabejotina yra tik tai, kad Lietuvos 
keliautojas ir alpinistas - jau Antark
tidoje“, pranešė "Lietuvos rytas“ lap
kričio 29 dienos laidoje. Aukščiau
siąją šio žemyno viršūnę Vinsoną 
(5140 m) pasiryžę įveikti alpinistai iš 
JAV, Japonijos, Šveicarijos, Ispani
jos ir Lietuvos į Antarktidą iš Čilės 
turėjo išskristi lapkričio 22 d., tačiau 
dėl stiprių vėjų skridimą teko atidėti. 
V. Vitkauskas apie savo kelionės 
eigą pranešė faksu. Beje, Lietuvai te
ko nemažai pasijaudinti, kai masinės 
informacijos priemonės pranešė apie 
Kanados lėktuvo katastrofą pakeliui 
link Antarktidos ir paminėjo, jog šiuo 
maršrutu turėjo skristi ir mūsų keli
autojas. Kaip rašoma "Lietuvos ry
te“, V. Vitkauskas faksu ”ne spau
dai“ nuramino savo draugus, jog su 
šia katastrofa jis neturi nieko bendro 
ir pridūrė, jog "nei su lėktuvu, nei be 
jo“ jis nekris.

Paminklinė lenta I Lietuvos tautinei 
olimpiadai įamžinti

Po atidarymo prie paminklinės lentos. Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuot.

Prie Kauno kūno kultūros institu
to rūmų atidengta paminklinė lenta, 
įamžinanti 1 Lietuvos tautinę olim
piadą, vykusią 1938-aisiais metais, 
pranešė ELTA.

Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto preziden
tas Artūras Poviliūnas, Kauno kūno 
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
Rimtautas Merkelis, sporto veteranai, 
ūkio kultūros instituto (KKI) dėstyto
jai bei studentai.

Paminklinę lentą atidengė I Lietu-

Lietuvaitės nurungė 
amerikietes

Iš kelionės po JAV grįžo Kauno 
"Laisvės“ moterų krepšinio koman
da. Amerikoje kaunietės žaidė dešimt 
rungtynių ir visas laimėjo. Septynios 
komandos, su kuriomis žaidė "Lais
vė“, žaidžia pirmajame JAV studen
čių divizione, trys - antrajame. Pa
grindinės studenčių lygos komandos 
po pralaimėjimų lietuvaitėms kartais 
teisindavosi spaudoje, jog pralaimėjo 
Lietuvos "žvaigždžių“ rinktinei, nors 
su amerikietėmis juk žaidė "Laisvės“ 
klubas, o ne rinktinė, pastebi "Lietu
vos rytas“. Dienraštis primena ir šios 
komandos peripetijas, kai prieš trejus 
metus tuomet vadinta "LitPoliinter“ 
komanda grįžo iš JAV pagarsėjusi 
blogąja prasme toli už Lietuvos ribų: 
apie tai, kad penkios Kauno krepši
ninkės apsivogė, parašė populiarusis 
"USA Today“. Tuomet rėmėjai atsi
sakė šito kolektyvo, vagilės buvo dis
kvalifikuotos. Subūrus naują koman
dą, kuri dėl finansinių šaltinių kaitos 
buvo priversta keisti pavadinimą, ir 
pagaliau tapo "Laisve“, jos treneris 
A. Kuliešius džiaugėsi ne tik sėkmin
gai pradėtu Lietuvos moterų krepši
nio lygos sezoną, bet ir grįžo iš Ame
rikos su pergalėmis bei palankiais 
spaudos atsiliepimais, o taip pat su 
užsienio firmų kvietimais "Laisvei“ 
atvykti į JAV kitą lapkritį jau palan
kesnėmis sąlygomis.

Kauno krepšininkų 
turnė po JAV

Iš tumė JAV grįžo Lietuvos krep
šinio rinktinė, kurią sudarė daugiau
sia Kauno "Atleto“ žaidėjai ir du žal- 

vos tautinės olimpiados dalyviai - bu
vęs žymus futbolininkas ir krepšinin
kas Dismanas Ilgūnas bei garsi to 
meto lengvaatletė Aldona Vailokai- 
tytė. Memorialinę lentą, kurioje greta 
užrašo pavaizduotas ir I tautinės 
olimpiados medalis, sukūrė dailinin
kas Merūnas Vamauskas, projekto 
autorius architektas Vytautas Liau- 
danskas. Olimpiados įamžinimo ini
ciatoriai - buvęs KKI rektorius profe
sorius Stasys Stonkus, sporto vetera
nas Dismanas Ilgūnas.

giriečiai. Kaip ir pernai, kauniečiai 
keliavo po JAV pagal su tarptautine 
"Basketball Travel“ firma užpernai 
pasirašytą dviejų metų sutartį. Ki
tąmet į JAV ketinama siųsti jau dvi 
Lietuvos krepšinio lygos rinktines.

Lietuvos krepšininkai Amerikoje 
sužaidė ketvertas rungtynes, viene- 
rias iš jų laimėjo. Hustone kauniečius 
rezultatu 105:100 įveikė vietos uni
versiteto studentai, tiesa, po pratęsi
mo, nes baigiamasis rezultatas buvo 
91:91. Misūrio valstijoje Spingfieldo 
universtetas įveikė kauniečius 87:58, 
o Indianos valstijoje Lietuvos ko
manda 76:73 nugalėjo Valparaiso 
krepšininkus. Ketvirtosios rungtynės 
buvo surengtos su garsia Kentukio 
universiteto komanda, kuri laimėjo 
prieš lietuvius 114:81.

Bridžas naktį - 
Irgi sportas

Tradiciniame tarptautiniame spor
tinio bridžo turnyre "Vilniaus taurė“ 
be geriausiųjų Lietuvos žaidėjų tur
nyre dalyvavo suomiai, baltarusiai, 
latviai. Porų varžybose pirmąją vietą 
pelnė latviai I. Rubenis. ir G. Rube- 
nis. Antrąją vietą užėmė šių metų 
Lietuvos sportinio bridžo čempionai 
klaipėdietis S. Sakarauskas ir buvęs 
mūsų šalies stalo teniso čempionas, 
vienas iš sportinio bridžo nacionali
nių meistrų vilnietis R. Saulytis. Tre
čiasis prizas atiteko suomiams.

Pagal tokių renginių tradicijas tur
nyras prasidėjo šeštadienio vėlų va
karą ir truko iki sekmadienio 4 valan
dos ryto. "Tauro pėdos“ kavinėje vy
kusiose naktinėse porų varžybose jė
gas išmėgino 20 porų.

Juokų skrynelė

Diena be juoko - 
sugadinta diena

Juokas - pigiausiai kainuojantis 
malonumas. Jis ne tik palengvina tar
pusavio bendravimą, bet ir puikiau
siai gydo. Juoko gydomąją galią ži
nojo jau senovės išminčiai, o kai ku
rios Siaurės Amerikos ir Afrikos gen
tys net buvo įsirengusios gydyklas, 
kuriose daugelį ligų gydė tik juoku. 
Gydytojai įsitikino, kad linksmas pa
cientas pasveiksta daug greičiau.

Terminas "juoko terapija“ - ne 
naujiena. Ja labiausiai domisi Pran
cūzijos ir JAV neuropatologai. Gar
sus prancūzų gydytojas Anri Rubins- 
teinas, taikantis juoko terapiją di
džiulėje Paryžiaus klinikoje, savo 
knygoje "Juoko psichosomatika“ su
sižavėjęs aprašė, koks tai paprastas, 
nieko nekainuojantis ir, svarbiausia, 
teigiamai veikiantis organizmą vais
tas. Sveikiausia juoktis iš visos šir
dies, nes tada juokiasi visos kūno 
dalys.

Daktaro Rubinsteino nuomone, 
žmogui juokiantis atsipalaiduoja rau
menys, pagerėja širdies ritmas, krau
jo apytaka, kvėpavimas, mankštinasi 
net balso stygos. Juokas padeda gy
dyti tokias ligas kaip astma, skran
džio ir žarnų spazmai, migrena, de
presija, nemiga, besijuokiantys žmo
nės išvengia net kai kurių seksualinių 
sunkumų.

Garsaus mediko Švaitceno nuo
mone, tik dešimt, na, gal dvidešimt 
procentų sudaro ligos, kurių negali
ma išgydyti be brangių procedūrų ar 
chirurgo skalpelio. Žinoma, mediko 
pagalbos neatstos muzikos ar juoko 
salės, bet vidinis žmogaus gydytojas, 
kuriuo mus apdovanojo pati gam
ta, padės pažinti savyje gyvenimo 
džiaugsmą ir greičiau pasveikti.

Labai jautriems ligoniams pataria
ma žiūrėti filmus su Lui de Fiunesu, 
prislėgtiems depresijos - su Vudžiu 
Alenu, mažiesiems pacientams patar
tina apsilankyti cirke, kad juos pra
juokintų klounas.

Prisiminus, kad viena minutė nuo
širdaus juoko organizmą veikia kaip 
45 minutės mankštos, kviečiame pa
sijuokti.

******
Šnekasi du draugai:
- Tik pamanyk, mūsų kaime vedė 

vienas 90-ties metų senis!
- Na ir kas?
- O tas, kad jaunavedžius palaimi

no jaunikio tėvai.
******

Vyriškis, šokdamas baliuje su 
gražia mergina, sako:

- Kai šoku su jumis, muzika visad 
taip greitai baigiasi!

- Nieko nuostabaus, - atsako 
gražuolė. - Orkestro vadovas - mano 
sužadėtinis.

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

kose nuo 1994 m. gruodžio 2 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.2662
100 Armėnijos dramų 0.9494
Australijos doleriai 3.0694
Austrijos šilingai 0.3622
100 Azerbaidžano manatų 0.1333 
1000 Baltarusijos rublių 0.4913
Belgijos frankai 0.1240
Čekijos kronos 0.1418
Danijos kronos 0.6518
ECU 4.8678
Estijos kronos 0.3184
100 Ispanijos pesetų 3.0559
100 Italijos lirų 0.2483
100 Japonijos jenų 4.0386
Kanados doleriai 2.9090
Kirgizijos somai 0.3756
100 Kazachijos tengių 7.6775

Latvijos latai 7.2860
1000 Lenkijos zlotų 0.1658
Moldovos lėjos 0.9385
Norvegijos kronos 0.5862
Olandijos guldenai 2.2775
Prancūzijos frankai 0.7438
100 Rusijos rublių 0.1231
SDR 5.8270
Singapūro doleriai 2.7328
Suomijos markės 0.8222
Švedijos kronos 0.5312
Šveicarijos frankai 3.0161
10000 Ukrainos karbovancų 0.3072 
Uzbekijos sumai 0.1600
100 Vengrijos forintai 3.6286
Vokietijos markės 2.5494

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.

******
Pacientas guli ant kušetės ir 

aiškina gydytojui:
- Man atrodo, kad austrės netiko 

mano organizmui.
- Gal buvo nešviežios? - klausia 

gydytojas, čiupinėdamas žmogaus 
pilvą.

- Ne, šviežios.
- Kaip jos atrodė, kai atidarėte 

geldelę? - tęsia gydytojas.
- Ką, reikėjo atidaryti geldelę?******
Vaikinas niekaip negalėjo sugal

voti, ką gi padovanojus mylimajai 
Valentino dienos proga. Tuomet pa
klausė motinos:

- Mama, jei tau vėl būtų aštuo
niolika, ko norėtum labiausiai?

- Tada tai jau nieko daugiau 
nebenorėčiau! - atsakė ji.******

Vyras, grįžęs namo, randa žmoną 
kito glėbyje ir įpykęs puola iš kam
bario šaukdamas:

- Kur mano šautuvas!
Pusnuogė žmona vos spėja jį su

čiupti už skverno aiškindma:
- Kvaily! Kas manai sumokėjo už 

mūsų svetainės baldus? Už mano 
naujas sukneles? Juk pinigai, kuriais 
naudojamės - iš jo kišenės!

Bet vyras išsiveržia ir lekia laip
tais aukštyn.

- Tik ne šautuvą, - netekusi jėgų 
maldauja žmona.

- Kokį šautuvą! - rikteli per petį 
vyras. - Atnešiu antklodę, kad gera
daris nesušaltų, nuogas gulėdamas.******

Eilutėje pas veterinarijos gydytoją:
- Paprašiau iškastruoti mano kati

ną. Bet tai nepadėjo: jis ir toliau per 
naktis laksto paskui kitas kates, tik 
dabar - kaip patarėjas.******

Kai našlei buvo perskaitytas jos 
neseniai mirusio vyro testamentas, ji 
sužinojo, kad didesnę turto dalį šis 
paliko kitai moteriai. Įtūžusi našlė 
nuskubėjo pas akmentašį, kad tas 
pakeistų įrašą antkapyje.

- Labai gaila, ponia, bet aš jau 
iškaliau "Ilsėkis ramybėje“. Nieko 
nebegaliu pakeisti.

- Na gerai, - grieždama dantimis 
pratarė našlė. - Tuomet pridėkite: 
"kol mes susitiksime“.******

Firmos vadovas naujai priimtam 
darbuotojui:

- Mes labai vertinam iniciatyvą. 
Kiekvienas pats turi žinoti, ką reikia 
daryti, todėl tikiuosi, kad ir tu nedels
damas imsiesi darbo, jei pamatysi, 
kad kas netvarkoje!

- Supratau, - atsakė jaunuolis. - 
Gal galiu tuoj pat nunešti į valyklą 
jūsų kostiumą.

“Europos lietuvio” užsienio skaitytojų-rėmėjų 
dėmesiui!

Primename, jog 1994 m. pabaiga jau čia pat, todėl prašome nepamiršti užsimo
kėti ’’Europos lietuvio“ prenumeratos mokesčio 1995 m.
’’Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu. Jo prenumeratos kaina metams: Di
džiojoje Britanijoje - 40 svarų; Vokietijoje - 100 DM, JAV - 60 dol.; Lietuvoje - 140 
Lt; visur kitur - 40 svarų.
’’Europos lietuvio“ skaitytojai Lietuvoje savaitraštį gali užsisakyti kiekvie
name pašte (leidinio indeksas 67372) arba ’’Europos lietuvio“ redakcijoje, 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.

"EL“ redakcija
Užsisaką 1995 metams “Europos lietuvį” , 

dalyvausite turtingoje jubiliejinėje loterijoje.
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Britų-lietuvių pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje ir Didžiosios 
Britanijos sveikatos ministerijos 
dėka nuo š. m. spalio 1 d. lankiausi 
Great Ormond street vaikų ligo
ninės intensyvios terapijos skyriuje. 
Per mėnesį galėjau susipažinti su 
naujausiais gydymo metodais, 
taikomais vaikų intensyviojoje te
rapijoje. Ypač buvo įdomu susipa
žinti su nauju gydymu, kai sergama 
ūminiu inkstų nepakankamumu, su 
nauju požiūriu į skausmą, suprasti 
nuskausminimo galimybes. Manau, 
kad įgytos žinios, surinkta medi
cininė literatūra padės mano toli
mesniame darbe. Bandysiu, kiek 
leidžia sąlygos, visą tai pritaikyti 
Vilniaus universitetinėje vaikų li
goninėje.

Buvau sužavėtas ne tik nauja 
medicinine aparatūra, gausybe me
dikamentų, darbo ir poilsio sąlygo
mis, bet labiausiai žmonių nuošir-

durnu, tarpusavio kolegų bendravi
mu, kuris grindžiamas abipuse pa
garba ir geranoriškumu.

Ponios Hildos ir pono Vacio 
Piščikų globojami kartu su žmona 
Dalia galėjome susipažinti su 
Londono įžymybėmis, aplankyti 
daug nuostabių vietų ne tik Ang
lijos sostinėje, bet ir jos apylinkėse.

Dėkojame ir tariame nuoširdų 
ačiū poniai Hildai ir ponui Vaciui 
Piščikams. Linkime jiems stiprios 
sveikatos, daug dvasinių jėgų jų 
kilniame darbe.

Nuoširdžiai dėkoju Britų-lietu
vių pagalbos fondui vaikams 
Lietuvoje už sudarytas sąlygas 
praturtinti medicinines žinias 
Londone.

Linas Solominas
Vilniaus universitetinės vaikų 

ligoninės 
reanimacijos-intensyvios 

terapijos skyriaus gydytojas

AČIŪ TARIA AUŠRYTĖ, MANTAS 
DEŠIMTYS KITŲ VAIKŲ

AUKOS SPAUDAI LONDONE
B. Gailiūnas - 5 sv.
A. Heid - 5 sv.
UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

NEMOKAMA VIZA 
I LIETUVĄ - IR 

NETURINTIEMS 
LIETUVOS AR 

BRITANIJOS PASO

’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATORIAMS
Visi ’’Europos lietuvio“ skaityto

jai, ateinantys į lietuviškas pamaldas, 
parapijos svetainėje gali sumokėti 
”EL“ prenumeratos mokestį, jį įteikti 
S. Kasparui.

Lietuvos Respublikos ambasa
dos Londone pirmasis sekretorius 
A. Misevičius atsiuntė Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos pirmi
ninkui J. Alkiui Lietuvos užsienio 
reikalų ministro patvirtintos pažy
mos formą. ’’Tokios pažymos, 
DBLS išduotos lietuvių bendruo
menės nariams, neturintiems Lietu
vos ar Britanijos paso, t. y. vyks
tantiems su Travel Document arba 
Certificate of Identity, suteiks 
šiems asmenims teisę nemokamai 
gauti Lietuvos vizą. Kaip žinoma, 
galiojantis Lietuvos Respublikos 
pasas suteikia teisę keliauti į Lietu
vą be apribojimų, o Britanijos pi
liečiai gali be vizų lankytis Lietu
voje laikotarpiu iki 6 mėnesių“, - 
rašo p. A. Misevičius.

Dėl minėtos pažymos galima 
kreiptis į DBLS direktorių val
dybą, 1-2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

SPORTO IR SOCIALINIS 
KLUBAS KALĖDŲ
ŠVENČIŲ METU

Gruodžio 24 dieną, šeštadienį, 
veiks normaliai, kaip paprastai šešta
dienį.

Gruodžio 1 dieną, sekmadienį, 
klubas bus atidarytas 12-14 vai. Va
kare - uždarytas.

Gruodžio 26-27 dienomis bus ati
darytas nuo 14 vai.

* * * * * *
Naujųjų metų sutikimas klube - 

gruodžio 31 dienos vakare. Pradžia 
8.30 vai. vakaro. Klubas veiks iki 
ankstyvo ryto.

Įėjimas su bilietais, kuriuos reikia 
įsigyti iš anksto klube 345A. Victoria 
Park Road. E9. Pas klubo sekretorę 
Mariją Kalinauskaitę-Hoye. Kaina 5 
svarai (už tai - ir maistas bufete).

Klubo valdyba kviečia visus klu
bo narius apsilankyti savame klube 
švenčių metu.

Kai praėjusią vasarą ponia Hilda 
Piščikienė, Britų-lietuvių pagalbos 
fondo vaikams Lietuvoje sekretore, 
su vyru Vaclovu viešėjo Pakruojy
je, globos namų auklėtiniai juos pa
sveikino nuoširdžiomis dainomis. 
Ponia Hilda atkreipė dėmesį į mer
gaitę, kuri, dainuodama apie mamą, 
vis braukė ašaras. Tai buvo Aušra - 
kenčianti ne tik todėl, kad ją su se
sute Rasa ir broliuku Giedriumi li
kimo valiai paliko tėvai, bet dar ir 
dėl to, kad iš bendraamžių būrio iš
siskiria trumpesne kaire koja. Hildą 
Piščikienę labai sujaudino bedalės 
mergaitės likimas. Jos ir Londone 
besistažuojančio vilniečio gydytojo 
pastangomis buvo susitarta dėl 
Aušros nesveikosios kojos operaci
jos Santariškėse. Operacijos išvaka
rėse ponia Hilda pradžiugino mer
gaitę atsiųstu šiltu apsiaustu.

Toje pačioje labdaros siuntoje 
buvo rūbelių ir kitiems Pakruojo

globos namų auklėtiniams. Tiesa, 
dalį atsiųstų drabužių labdaros 
skirstymo komisija paliko ligoninės 
gimdymo skyriuje - vargingiau gy
venančioms mamoms, kad jos turė
tų kuo papuošti savo naujagimius 
krikštynų dieną. Na, o mažojo pa- 
kruojiečio našlaičio Mantuko ma
mytė negali atsidžiaugti berniukui 
veltui tekusią striukyte - prieš metus 
tragiškai žuvus jų tėveliui, šios šei
mos gaunamų skurdžių pajamų var
giai užtenka pragyvenimui.

Prieš tai minėtasis Britų-lietuvių 
pagalbos fondas vaikams Lietuvoje 
nudžiugino mažuosius šio rajono 
invalidukus, atsiųsdamas jiems net 
10 naujų vežimėlių. Užtat ir skrieja 
Londonan laiškai su Pakruojo ant
spaudu, fondo veiklos organizato
riams ir rėmėjams linkintys neiš
senkančios energijos ir Dievo pa
laimos jų pasiaukojamam darbe.

P. Kvedarienė

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 8 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Mančesterio lietuvių soc. klubo 
valdyba šaukia metinį klubo narių 
susirinkimą. Jame valdyba ir revizi
jos komisija pateiks pranešimus ir 
bus renkama klubo valdyba bei revi
zijos komisija 1995 metams. Bus 
nagrinėjami ir klubo reikalai. Narius 
prašome būtinai dalyvauti.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas

vieną valandą, o po to įvyks neatsi
žvelgiant į susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

BRADFORDAS
NAUJAS TELEFONO 

NUMERIS
Pasikeitė lietuvių klubo Bradforde 

’’Vytis“ telefono numeris. Dabartinis 
klubo numeris yra 772855. Bradfor- 
do kodas liko tas pats (0274)

Lietuvių klubo ”Vytis“ valdyba

PADĖKA
Laimučiu! Baliui Švaikui 

mirus, žmona ir sūnūs su šeimom 
širdingai dėkoja dr. S.Matuliui 
MIC už dvasinę paramą, gimi
nėms ir draugams - už užuojatas 
ir gėlės.

LINKIME PASVEIKTI
Jau ilgesnis laikas kaip Jonas Ka- 

zikonis gydosi Royal London ligoni
nėje. Ilgametis parapijos choristas 
Pranas Urbonas staiga pateko į ligo
ninę. Linkime jiems gerai pasveikti ir 
įsijungti į mūsų tarpą.

Su pagarba 
B. Švalkus

FUTBOLAS
Trečiosios divizijos susitikime 

lapkričio 20 dieną ’’Lithuania Victo
ria“ komanda pralaimėjo ”Nags 
Head“ rezultatu 2:4.

Stasys Kasparas

KVIEČIAME Į LIETUVIŲ SODYBĄ
Lietuvių Namų Bendrovės direktorių valdyba praneša, kad š. m. lap

kričio 16 d. H. ir V. Banaičiai savanoriškai apleido Sodybos vedėjų parei
gas. Bendrovė numato greitu laiku pasamdyti tinkamą vedėją, kuris ga
lėtų pradėti darbą ateinančių metų pradžioje.

Iki to laiko p. A. ir G. Ivanauskai ir p. Veronika Jurienė pasidalindami 
laikinai eina vedėjų pareigas.

Kviečiame visus iš toli ir arti apsilankyti Sodyboje, ypač ateinan
čių švenčių proga.

LNB direktorių valdyba

PAMALDOS MANČESTERYJE

Wolverhamptone - gruodžio 10 
d., šeštadienį, 16 vai., Šv. Petre- 
Pauliuje.

Eccles - gruodžio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame - gruodžio 11 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - gruodžio 17 d., šeštadie

nį, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - gruodžio 18 d., 

11.15 vai., Židinyje.
įame - gruodžio 18 d., 

’. Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame - gruodžio 25 d., 

Kalėdos, 11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 1 d., Nau

juose Metuose, 11.15 vai., Židinyje.

Birmingh
14.30 vai., Sv.

Nottingham^

RENGINIAI
Pirmą Kalėdų dieną ML Soc. klu

bo baras veiks iki 3 vai. p. p.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
LKV S-gos ’’Ramovės“ Mančes

terio skyrius ir ML Soc. klubas ren
gia bendrą Naujųjų metų sutikimą. 
Pradžiai galite atsinešti savo užkan
džių, vėliau jų duos rengėjai. Lau
kiame visų.

Rengėjai

Kviečiame praleisti šv.Kalėdas 
mūsų lietuviškoje SODYBOJE prie Londono.

Kūčių vakaras su tradiciniais lietuviškais patiekalais - £15.00 
asmeniui.
Pietūs Kalėdų pirmąją dieną - £12.00 asmeniui.
Norintiems pernakvoti bus galima gauti papigintą nakvynę 
su pusryčiais.
Prašome siųsti užsakymus raštu Sodybos adresu:
LITHUANIAN CLUB HEADLEY PARK, PICKETTS HILL, 
NR.BORDON, HANTS arba telefonu: 0420 47 2810.

Lietuvių Namų Bendrovės valdyba

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

PASAULYJE
’’Netikinčiųjų maldos“
Taip pavadintą Milano arkivysku

po kardinolo Carlo Maria Martini 
knygą išleido Mondadori leidykla. 
Jos pagrindą sudaro jau septintuosius 
metus Milane vykstančių vadinamųjų 
’’Netikinčiųjų katedros“ susitikimų 
dalyvių pasisakymai, kuriuos komen
tuoja kardinolas Martini. ’’Netikin
čiųjų katedra“ - tai atvirų diskusijų 
ciklai, kuriuose nuomones išsako 
žymūs Italijos ir kitų kraštų intelek
tualai - tiek netikintys, tiek tikintys. 
Septintoji ’’Netikinčiųjų katedra“ 
buvo skirta maldai. Tema atrodo la
bai provokuojanti - kaip gali melstis 
tas, kuris netiki? Bet netikintis psi
chologas Mario Trevi, filosofė ir 
poetė Roberta de Monticelli kalba 
apie maldą. Jų pasisakymus papildo 
japonas vienuolis budistas Shoten 
Mineghisti. Kardinolas Martini pa
brėžia, kad tikintis ir netikintis žmo
gus beveik visada gali rasti pagrindą 
dialogui. Svarbiausia sąlyga - noras 
mąstyti, atvirumas.

Jaunimas menkai 
nusimano apie 
krikščionybę

Didžiojoje Britanijoje atlikta so
cialinė apklausa, kurios rezultatus 
pristatė religijos klausimams skirta 
BBC laida, atskleidė gluminantį jau
nimo nenusimanymą apie krikščio
nybę. Buvo apklausta tūkstantis du 
šimtai jaunuolių. Daugelis jų geriau
siu atveju sugebėjo prisiminti tik tris 
iš dešimties Dievo įsakymų. Tiesa, 
kai kurie bandė suaktualinti Dekalo
gą, pateikdami tokias nuostatas kaip 
’’Nebūk rasistas“, ’’Nenaudok nar
kotikų“, ’’Rūpinkis aplinka“. Tik 
ketvirtadalis teigiamai atsiliepė apie 
Bažnyčios vaidmenį ginant mora
lines vertybes. Daugiau negu pusė 
apklaustų jaunuolių mano, jog Baž
nyčia jiems nieko negali duoti. Ta
čiau Didžiosios Britanijos jaunuoliai 
gerbia Kalkutos Motiną Teresę, o 
Popiežių laiko sektinu pavyzdžiu.

Tautinių mažumų chartija
Strasbūre 33 Europos Tarybą su

darančių valstybių užsienio reikalų 
ministrai pasirašė vadinamąją tautinių 
mažumų chartiją. Kai chartiją rati
fikuos bent 12 valstybių, ji įsigalios ir 
taps privaloma juridine norma visose 
Europos Tarybos šalyse. Chartija turi 
garantuoti Europos Tarybai priklau
sančiose valstybėse gyvenančių tauti
nių mažumų kultūrines, religines ir 
kalbos teises. Vis dėlto chartija tiks
liai neapibrėžia kas yra tautinė ma
žuma, tautinės mažumos statuso pri
pažinimo klausimą palikdama spręsti 
kiekvienai atskirai valstybei.

Diskusijos dėl mirties 
bausmės

1994 metų lapkritį Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos sesijoje 
buvo pasiūlyta svarstyti mirties baus
mės panaikinimą valstybėse - Jung
tinių Tautų Organizacijos narėse, ta
čiau daugumos reikalavimu nuspręs
ta šio klausimo svarstymą atidėti iki 
kitų metų Generalinės Asamblėjos 
sesijos. Rezoliuciją dėl mirties baus
mės klausimo įtraukimo į Generali
nės Asamblėjos sesijos darbotvarkę 
pateikė Italijos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Francesco Paolo Fulci. 
Tačiau pasipriešinus Jungtinių Ame
rikos Valstijų, Kinijos ir kitų kraštų, 
kur šiuo metu taikoma mirties baus
mė atstovams, rezoliucija buvo at
mesta ir klausimo svarstymas atidė
tas kitiems metams. Vieningai prieš 
mirties bausmės panaikinimą pasisa
kė islamo valstybių atstovai. Sudano 
ambasadorius pareiškė, jog islamo 
religijoje mirties bausmė yra Dievo 
teisė ir dėl toji turi būti palikta val
stybių teisinėse sistemose. Šiuo 
metu Jungtinių Tautų Organizacijai 
priklauso 184 valstybės; mirties 
bausmė taikoma 136 valstybėse.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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