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Betliejaus žvaigždė žadina naujas viltis
Bernardas Brazdžionis

Kalėdų varpai
Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai, likimo
Į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?..
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo,
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?.

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos,
KažJcur prie židinio susėdus šeima bėglio
Apie kūčios mama dukrelei taip niūniuos:
- "Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės,
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai...
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės,
O čia aplinkui - sniegas, uolos ir kalnai... “
Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai,
Ir kaip šešėlis - tiesis juodas ilgesys,
Ir niekur Kamteno kalnuos neradus ramsčio,
Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.
Ir atminty atgis Bernelių šventos Mišios,
Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus,
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus.

Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo
Bangos į nežinią bedugnę nunešti.
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo,
Tik bėgs pavasarin žiemos takai balti...
1944.XII.16.

Mielos lietuvės
Mieli lietuviai
Sveikiname Lietuvos žmones bei po pasaulį paskli
dusius lietuvius, laimingai sulaukusius švenčių, linkime linksmų Ka
lėdų ir sėkmingų Naujųjų Metų.
Nors ir sunkus Lietuvos žmonių gyvenimas buvo praėjusiais metais, ir
tai nedžiugino lietuvių nei tėvynėje, nei užsienyje, tačiau taip pat prisime
name visų mūsų bendromis pastangomis sukurtas ir šviesesnes pro
švaistes, ypač sublizgėjusias Pasaulio lietuvių dainų šventėje Lietuvoje ir
kitose sutelktinio darbo srityse.
Tad kviečiame Lietuvos žmones ir užsienio lietuvius dar labiau jungti
jėgas ir tvirčiau bendrai dirbti, kad ateinančiais metais galėtumėm dau
giau kuo pasidžiaugti, kad tarp užsienio lietuvių stiprėtų lietuvybė ir kad
kiltų Nepriklausomos Lietuvos gerovė.
Tepadeda mums visiems iš naujo užgimęs Išganytojas.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba:
Bronius Nainys - pirmininkas
Rimas Česonis
Vacys Garbonkus
Dr. Petras Kisielius
Baniutė Kronienė
Milda Lenkauskienė
Paulius Mickus
Dr. Vitalija Vasaitienė
Aleksas Vitkus
Juozas Gaila - PLB atstovas Lietuvoje
Vytautas Kamantas - PLB fondo pirmininkas

Sveikinimai iš Londono
Pasibaigiantys metai Britanijos
lietuviams buvo kupini įvairių įvy
kių. Paminėtas Sodybos 45-metis.
Londone surengta Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso studijų savaitė. Pa
vyko Tautos šventės minėjimas Wolverhamptone, parodęs, kad dar turi
me meninių jėgų ir galime parengti
gerą koncertinę programą. Kaip kas
met, aktyvūs buvo skautai. Kūrybiš
kai dirbo Maironio mokykla. Buvo ir
liūdnų susiėjimų, kai teko išlydėti
Anapilin išeinančius tautiečius ar
prisiminti liūdną 50 metų sukaktį, kai
daugeliui mūsų teko apleisti Tėvynę.

Džiaugiamės, kad Lietuva vėl laisva,
eina demokratijos, ūkio pertvarkymo
keliu. Daugeliui mūsų nepamirštama
Pasaulio lietuvių dainų šventė, šiemet
matyta Vilniuje ir Kaune.
Dėkodami tautiečiams už damą ir
susiklausymą lietuviškoje veikloje,
linkime kitąmet prasmingų darbų,
sveikatos ir stiprybės, susitikimų su
Tėvyne. Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų
proga sveikiname DBLS skyrių val
dybas, visus Sąjungos narius, visus
lietuvius pasaulyje ir Tėvynėje.
Didžiosios Britanijos lietuvių
sąjungos direktorių valdyba

Linksmų ir viltingų šv. Kalėdų, laimingų Naujųjų metų akcininkams ir
visiems rėmėjams linki
Lietuvių namų akcinės bendrovės direktorių valdyba

Kalėdinė improvizacija.

Kalėdos, 1994
Mieli Broliai, Sesės!
Švęsdami Kristaus gimtadienį
mes instinktyviai prisimename pir
mųjų Kalėdų sceną: užeigos šeimi
ninką, sakantį Marijai ir Juozapui
’’jums nėra vietos“, šaltą gyvulių olą,
ėdžiose gulintį ką tik gimusį kūdikį,
nustebusius piemenis, dangaus ange
lus, giedančius ’’Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje ramybė jo myli
miems žmonėms“ (Lk.2:14).
Šioje ’’Dievui garbės ir ramybės
žmonėms“ šventėje labiau negu kitu
laiku iškyla ir liūdna šių dienų žmo
nijos padėtis: metų metais besitęsian
čios brolžudybės, masinis, įstatymais
įteisintas negimusių kūdikių žudy
mas, milijonai vaikų, augančių be
tėvų meilės, viešpataujantis socialinis
neteisingumas ir moralinis chaosas.
Šiame Kalėdų laikotarpyje daž
niau nei kitu laiku ne vienas iš mūsų
savęs klausiame, kodėl po 2000 metų
Kristaus apreikštos Dievo meilės
žmogui tiek daug pasaulyje neapy
kantos ir neteisingumo?
’’Jei Dievas leido žmonijai patirti
socializmo, gimusio kapitalizme,
siaubą milijoninėmis aukomis, kodėl
jie (kompartijų sekretoriai) turi grįžti
vėl į tą pačią vietą?“ - klausia Lietu
vos ’’Mažosios studijos“ radijo klau
sytoja (1993).
’’Dievas yra meilė“, teigia Šv.
Raštas (Jn.4:8), o meilė yra laisvė.
Dievas mus sutvėrė neatsiklausęs
mūsų, bet tolimesnį pasirinkimą pali
ko mums patiems. Jis pateikia lai
mingam, tvarkingam gyvenimui tai
sykles, bet neverčia jų priimti. ’’Prieš
tave aš pastatau gyvenimą ir mirtį.
Pasirink gyvenimą“, sakė Dievas
Mozei, pateikdamas 10 įsakymų.
Tik Mergelei Marijai sutikus būti
motina, Dievo Sūnus įsijungė į žmo
nijos istoriją, tapo mūsų Išganytojas
ir Brolis. Kaip bejėgis kūdikis Kris
tus atėjo į pasaulį, kad kiekvienas
žmogus be baimės ir laisva valia
galėtų jį priimti ar atmesti.

Algimanto Žižiuno nuotr.

”Aš stoviu prie durų ir beldžiu; jei
kas išgirs mano balsą ir atvers duris,
aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su
juo, o jis su manimi“ (Apr.3:20).
Kristus prašosi, bet nesiveržia. Sielos
duris galima atidaryti tik iš vidaus.
Tik mes patys tegalime įsileisti Kris
tų į savo gyvenimą.
Krikščionybė nėra paveldimas
turtas. Kiekvienas žmogus privalo iš
naujo, sąmoningai priimti Kristų kaip
savo Išganytoją ir Viešpatį. Kaip pir
mųjų Kalėdų naktį į pasaulį, taip da
bar į kiekvieno mūsų gyvenimą Jis
ateina kaip bejėgis kūdikis, reikalin
gas meilės, globos ir apsaugos, kad
galėtų augti ir bręsti, kad per mūsų
gyvenimą galėtų skleisti pasaulyje
savo meilę, tiesą ir šviesą.
I tą kodėl po 2000 mėtų tiek ma
žai pasaulyje ’’garbės Dievui ir ramy
bės žmonėms“, atsako paskutinių so
cialinių tyrimų duomenys. 85% ame
rikiečių laiko save krikščionimis, ta
čiau tik 45% priima Šv. Rašto teigi
mą, kad per krikštą žmogus tampa
’’Dievo vaiku“ (JN.1:12), prisiima
įsipareigojimą ’’būti pasaulio šviesa
ir žemės druska“. 52 milijonai ameri
kiečių priima šv. Komuniją, tačiau
tik 30% tiki į Kristaus pareiškimą ”iš
tiesų, iš tiesų sakau jums... mano kū

nas yra tikras valgis ir mano kraujas
tikras gėrimas“ (Jn.6:53-55).
Kasmet su nauju ilgesiu laukiame
pasirodant Betliejaus žvaigždės, su
šviežia viltimi sutinkame angelų pa
skelbtą Gerąją Naujieną, nes tikime,
kad Dievo Sūnus, tapęs Emanueliu Dievas su Mumis - daugiau pasaulio
nebepalieka ir kas kartą daugiau
žmonių sąmoningai pasirenka Kristų
savo “keliu, šviesa ir gyvenimu“.
Kai šių metų birželio 25 dieną
New Yorke vyko homoseksualistų
25 metų oficialaus pripažinimo su
kakties paminėjimas, tą pačią dieną
Amerikoje ir kituose 174 kraštuose
sąjūdžio “Jaunimas už Jėzų“ sureng
tame maldos ir atsiteisimo žygyje da
lyvavo per 15 milijonų, daugiausia
jaunimas (U.S. Today, 1994-VI-27).
O š. m. lapkričio 8 d. Amerikos sena
to ir kongreso rinkimuose “mirties
kultūros“ propaguotojai patyrė di
džiulį pralaimėjimą: visi 46 “už gy
vybę“ pasisakę kandidatai (respubli
konai ir demokratai) buvo balsuotojų
išrinkti atstovauti tautai.
Džiugių ir viltingų Šv. Kalėdų ir
Dievo palaimintų Naujųjų 1995-jų
metų linkiu visiems, gyvenantiems
išeivijoje ir tėvynėje.
Vysk. Paulius Baltakis, O. F. M.

Metų pabaiga, Kalėdos - visada ne tik šventinė nuotaika, gera
proga (ar pareiga) prisiminti artimus žmones, mielus pažįstamus,
bet ir susimąstymas apie nesibaigiančią laiko tėkmę, atliktus ir
būsimus darbus. "Europos lietuvis" gali pasidžiaugti, kad 1994siais ne tik išsaugojo daugumą iki šiol turėtų skaitytojų, bet ir
įgijo naujų - ir Lietuvoje, ir užsienyje. Žinoma, jų skaičiumi ne iš
tolo dar negalime lygintis su Lietuvos dienraščiais, kai kuriais
pramoginiais skaitalais, bet svarbiausia mums tai, jog šiemet
nestovėjome vietoje, o ėjome į priekį pasirinktu keliu. Tas ėjimas
nėra lengvas, ir be šimtų pagalbininkų nebūtų pavykęs. Dėko
jame visiems mūsų rėmėjams, visiems korespondentams Di
džiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Australijoje, Argentinoje, Rusijoje, Estijoje ir kitose šalyse,
aišku, ir Lietuvoje. Dėkojame skaitytojams už ištikimybę "Euro
pos lietuviui". Stengsimės Jūsų neapvilti.
Sėkmės darbuose ir kūryboje, sveikatos visiems 1995-siais!
"EL“ redakcija
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Pasižvalgymas Vilniuje prieš Kalėdas
Savaitę prieš Kalėdas žiema pri
siminė, kad laikas paimti valdžią į
savo rankas. Šaltis šoktelėjo net iki
16-18 laipsnių. Dėl to vilniečių, ir ne
tik jų, namuose taip pat vėsiau. Vė
juotomis, šalčio sukaustytomis gatvė
mis žmonės vaikšto tik iš reikalo, ma
žai jų ir parduotuvėse, nors, atrodytų,
pats laikas pirkti artimiesiems ka
lėdines dovanas. Deja, ne visi su
krapšto tam reikiamą sumą litų, ne
daug pardavėjų žino ir apie užsienyje
įprastą nuolaidą. Todėl ir krautuvėse,
ir mugėse negirdėti pirkėjų šurmulio.
Juolab kad prekeiviai netgi kilstelėjo
kainas. Stambios prekyvietės pasi
puošė žaliomis eglėmis, padabino jas
žaislais ir blizgučiais. Kitur lange - tik
nedidelė šakelė su auksiniu bumbulu,
trečiur - plastmasinė arba folijos eg
lutė, mirga spalvotų elektros lempu
čių girliandos. Vitrinose ir languose lietuviški ir... angliški užrašai: “Lai
mingų Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų“.

Arkikatedroje, Šv. Petro ir Povilo
bei kitose sostinės bažnyčiose kas
dien vis daugiau tikinčiųjų. Maldos
namai juos pasitinka šventiška nuo
taika, ypatingai pasirengę kalėdi
nėms pamaldoms.
Tačiau žmonėms rūpi ne tik sie
la. Nemažai jų skuba į didžiąsias
Kalvarijų ir Halės turgavietes. Mat
ten kiek pigiau galima nusipirkti tai,
iš ko gaminami valgiai Kūčių stalui.
Adventas - ne linksmybių metas.
Bet Mokslininkų rūmuose gruodžio
17 dieną susirinkę vilniečiai, kurių
šaknys - Jurbarko apskrityje, suren
gė jurbarkiečių sambūrio sueigą
’’Senuosius Metus palydint, Naujuo
sius - pasitinkant“. O gruodžio 20
dieną Mokytojų namuose kalėdinę
sueigą surengė sostinėje gyvenantys
žemaičiai. Jiems apie lietuvių pa
pročius paporino profesoriai N. Vė
lius ir A. Girdenis, “Ūlos“ ansamb
lis pagiedojo senovinių žemaitiškų

Kūčių vakarienė
Lietuvių namuose Vilniuje
Taipjau įprasta, kad Kūčių vakarą
prie vieno stalo sėda visa šeima. Ta
čiau tokia, kokia susėda Lietuvių na
muose Vilniuje - bene pati didžiau
sia. Šį sykį susirinko vos ne pustrečio
šimto vaikų, tėvų, mokytojų, svečių.
Daugiausia šurmulio, žinoma, buvo
salėje, kur vienas per kitą vaikai sten
gėsi padėti šeimininkėms. Visam
gražiam paradui kaip visada vadova'vo nenuilstančioji Apolonija Visockytė. Stalas buvo šventiškai kuklus ir
paslaptingai patrauklus, ypač tiems
mokinukams, kuriems ši Kūčių vaka
rienė buvo pirmoji tokia gyvenime.
Kai Visų Šventųjų bažnyčios klebo
nas Jonas Voroneckas palaimino
šventinį stalą, kai visi sukalbėjo "Tė
ve mūsų...“, tikiu, ne vieno širdelė
jautriai virpėjo. Ir kai laužė kalėdaitį,
stengdamasis nė trupinėlio nenumesti
ant stalo...
Su artėjančiomįs šventomis Kalė
domis! Tą vakarą susikaupimui ir
rimčiai, apmąstymams apie gerumą
ir atlaidumą buvo skirti ne vieno kal
bėjusio svečio palinkėjimai. O tarp
svečių buvo ir Vilniaus kunigų semi
narijos prorektorius Andrius Narbe
kovas ir Tremtinių grįžimo fondo pir
mininkas Vytautas Cinauskas. Pradi
nukai giedojo Kristaus gimimo gies
mes, atskirą programą parengė kiti

dainorėliai, vadovaujami mokytojo
Viktoro Žeimio.
Susikaupimo valandėlė akimirks
niu išblėso, vos tik nuvilnijo žinia,
jog kažkur Čia pat ieško ir neranda
kelio Kalėdų senelis. Būkime atlai
dūs vaikams ir supraskime jų džiaugs
mą: juk Kalėdų senelis ateina visada
pilnomis rankomis dovanų, nepa
miršdamas ir tų, kurie gal kartais ir
patingėdavo, ir ne tokie uolūs moksle
būdavo. O čia Kalėdų senelis atėjo su
Kanados lietuvių bendruomenės per
Algirdą Vaičiūną ir Aleną Stepaitienę, Maltos ordino per ponią Dagmar
Ročys, prof. Vytauto Landsbergio
fondo dovanomis. Negana to, leidyk
los "Metskaitliai“ vardu Danutė
Balsytė-Lideikienė atsiuntė keturis
šimtus septyniasdešimt penkis 1995
metų lietuvio kalendorius, kuriuose
surašyta viskas, kas susiję su Lietuva,
kultūra, švietimu, bažnyčia, istorija,
mokslu. Dar pridursiu, jog Maltos
ordinas globoja penkiasdešimt du
Lietuvių namų auklėtinius, kurie taip
pat atsidėkojo savo globėjams, pa
siuntę siuvinėto lino paveikslėlių.
Palinkėjęs visiems smagių šven
čių, mokyklos direktorius Alfonsas
Rudys palydėjo vaikus ir mokytojus
Kalėdų atostogų.
Salomėja Čičiškina

Prakilnus žodis Lietuvos
krikštytojui Karaliui Mindaugui

- Kur spindinti viršūnė Lietuvos garbė ir dvasingumas? Iš kur Tauta
stiprybę semia? - Aš klausiu amžių,
kunigaikščių ir girdžiu jų balsą: mes
ėjome Karaliaus Mindaugo keliu
atvertu ir nuoroda jo saugojom Tau
tos likimą.
Tie metraščiai mums sako - am
žių žinią saugo, kad Lietuvai tada ti
kėjimo erdvė rūpėjo - ar būti vieni
šai prieš nuožmią grėsmę, ar susi
telkti ir gyventi su krikščioniška
dvasia kartu?
- Karaliau! Tu nurodei kelią - at
skyrei riterių planus klastingus nuo
santarvės palaimos ir taikų krikštą
Lietuvai padovanojai!
- Garbė! Tautos Didžiojoj knygoj
auksu įrašyta - vienas tūkstantis du

šimtai penkiasdešimt pirmieji metai Karalius Mindaugas su nuoroda Pra
amžiaus ant kalno Vorutos pilies iš
kėlė ženklą - Lietuva Europoj!
Taip pamatas valstybinei stiprybei
per krikštą, santarvę ir garbę karalys
tės vienybei telkė visą Baltų žemę.
Valdovai ateities to ženklo svarbą
kėlė. Iš palikimo Vaišvilkas, Traide
nis ir Vytenis - Kęstutis, Algirdas ir
Vytautas į Vilniaus šlovę ėjo.
Dabar aštuntą šimtmetį su baltiška
dvasia šventas Kalėdas švenčia Lie
tuva ir Vilniaus katedroj - Tautos ra
movėj - Karaliaus ir Praamžiaus va
lią mena. Čia Dievą šlovinam dan
gaus, kasmet čia pagerbiam Karalių
Mindaugą valdovą amžiams.
Kad ir daug Lietuvą - Tėvynę
mūsų vargino priešai, kad ir daug ne
tiesos prišnekėjo - valstybinė šlovė
gyva. Šlovė Karaliaus Mindaugo ka
rūnai aukso! Ją saugo motinos, iš
minčiai ir kariai. Ją saugo širdyje Tė
vynė Lietuva.
Kalėdinę prakalbą Lietuvos krikš
tytojui karaliui Mindaugui paskelbta
Lietuvos krikšto 740-mečio proga. Su
ja šv. Kalėdų proga sveikiname
"Europos lietuvio“ redakcijos dar
buotojus ir laikraščio skaitytojus.

Vytautas Baškys
Karaliaus Mindaugo kolegijos
kancleris

kalėdinių giesmių. Paragauta že
maitiškų valgių. Prie sambūrio gerai
pritapo ir nežemaitis poetas Justinas
Marcinkevičius su žmona. Gruodžio
21 dieną Vilniaus etninės veiklos
centras surengė advento vakarą ’’Vi
dury lauko grūšelė stovi“. Dzūkiš
kas advento giemes jame dainavo
ansambliai ’’Intakas“, “Radasta“,
"Verdingis“.
Kas turėjo laiko, praeitą savaitę
galėjo aplankyti Taikomosios dailės
galerijoje veikiančią kalėdinę paro
dą ’’Tikėjimo erdvė“ arba nueiti į
”Litexpo“ parodų rūmuose surengtą
gėlių aranžuotojų konkurso ’’Žiemos
puokštė'94“ parodą ir aukcioną. Iki
gruodžio 21 dienos kalėdinėje mu
gėje galima buvo nusipirkti brangių
puokščių, gėlių, augalų. O štai ’’Lie
tuvos paštas“ pateikė kalėdinių svei
kinimų siuntėjams dovaną: nuo
gruodžio 17 iki sausio 6 dienos laiš
kai ir atvirlaiškiai žymimi dviejų

tipų šventiniais spaudais. Viename
spaude pavaizduoti du kalėdiniai
varpeliai, kitame - šventinė naktis.
Abiejų autorė - dailininkė Ieva
Načiulytė.
Laikraščių puslapiai mirgėte mir
ga nuo eglių prekyviečių adresų.
Vilniuje yra apie 70 aikštelių,
kuriose galima nusipirkti žaliaskarę.
Vieno metro medelis kainuoja 4
litus, dviejų - 6, aukštesnę nei trijų
metrų - 15 litų. Pačios didžiausios
miškų gražuolės jau stovi Rotušės ir
kitose aikštėse. Netoli Rotušės
aikštės, Pilies gatvėje, nuo gruodžio
21 dienos veikia Kalėdų mugė.
Gruodžio 25 dieną 14-15 valandą
visi sostinės gyventojai ir svečiai
kviečiami į šventinį karnavalą
Rotušės aikštėje. Už geriausią kaukę
šventės dalyviai gaus vertingų dova
nų, jiems gros pučiamųjų orkestras
’’Trimitas“. Gruodžio 26 dieną ten
pat įvyks šventė vaikams.

SEIPTYNIIOS BUENOS
Grėsmę kelia ne vien
išorės pavojai
Lietuvos spaudoje plačiai aprašyta
Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto bei K. Adenauerio
fondo surengta konferencija "Lietu
vos nacionaliniai interesai ir jos po
litinė sistema“. "Respublikoje“ 12 19
ag>ie tai papasakojo Andrius Bačiulis.
Dvi dienas pranešimus skaitę ir
diskutavę politikai bei politologai
bandė atsakyti į klausimą - kokie
yra ar turėtų būti Lietuvos nacionali
niai interesai, jos saugumo ir užsie
nio politika, partijų santykiai. Api
bendrinant visus pranešimus būtų
galima teigti, kad pagrindiniai tiks
lai - nepriklausoma stabili ir demo
kratinė valstybė, pilietinė visuo
menė, orientacija į Vakarų Europą,
partijų raida bei partijų dialogas yra pripažįstami visų politinių sro
vių atstovų. Tačiau ryški partinių bei
grupinių interesų viršenybė prieš
valstybinius. Nors visi pripažino,
jog turėtų būti atvirkščiai.
Tai tikriausiai būtų galima paaiš
kinti tuo, kad Lietuvos elitas, kaip
konstatavo dr. K. Masiulis, remda
masis savo sociologinių tyrimų re
zultatais, yra "mokinio būklės, ta
čiau sparčiai vystosi“. Šie tyrimai
rodo, kad, pavyzdžiui, Seimo nariai
viena mąsto, kita daro. Net 80 proc.
jų yra už radikalų mokesčių sumaži
nimą ir minimalų valstybės kišimąsi
į ekonomiką. Tačiau priimami įsta
tymai visai kitokie. Juolab ir pačių
įstatymų parlamentarai laikytis ne
linkę. Nors Seimo nariams drau
džiama imtis verslo, sociologijos
tyrimai rodo, kad verslininkų Parla
mente yra mažiausiai 35 proc.
Dr. K. Masiulis darė išvadą, kad
"politiką daro ne jie, o grupės“. To
kią pat nuomonę, paremtą uždarų
tyrimų rezultatais, "Respublikai“
pareiškė ir Ekonominių tyrimų cent
ro direktorius E. Maldeikis, konfe
rencijoje buvęs tik klausytojas. Jis
teigė, kad Lietuvoje susiformavo 10
finansinių-ekonominių korporacijų,
realiai nustatančių visą tiek vidaus,
tiek užsienio politiką, tiesiogiai da
rančių įtaką įstatymų leidybai. "Jau
metai ar pusantrų, kai veikia princi
pas - kas gera įmonei X ar koncer
nui Y, tai gera ir Lietuvai", - sakė E.
Maldeikis. Jo nuomone, tai puikiai
žino ir dauguma politikų, tačiau gar
siai pripažinti bijo. Paprašytas pako
mentuoti šią nuomonę buvęs už
sienio reikalų ministras A. Sau
dargas iš pradžių suabejojo jos tiks
lumu, tačiau paskui pasakė: "Gal
taip ir turėtų būti, juk visame pasau
lyje auga didelių korporacijų įtaka
politikai“.
Antrą konferencijos dieną dau
giausia dėmesio sulaukė dr. E. Kū
rio, Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų instituto direktoriaus,

kritika dėl kuriamos Nacionalinio
saugumo koncepcijos principų. Dr.
E. Kūrio nuomone, tiek pozicijos,
tiek opozicijos variante visas dėme
sys sutelktas į išorinę grėsmę. ”Iš to
sektų absurdiška išvada - jei kaimy
nai būtų kitokie, grėsmės nebebūtų“,
- sakė pranešėjas. Jis teigė, kad "pa
grindinis tikslas turėtų būti stiprios
visuomenės sukūrimas Lietuvoje“.
Konferencijos dalyvius nuramino
Vokietijos Greifsvaldo universiteto
profesoriaus V. Pfeilerio patikinimas,
kad Lietuva - vienintelė Baltijos vals
tybė, atitinkanti NATO reikalavimus,
keliamus kandidatams į naujus šios
organizacijos narius.

Per Lietuvos sienas j geresnį gyvenimą...
Lietuvos pasienio rūpesčiai aprašomi
"Pirmadienio“ Nr. 50 Gintaro Pociaus
straipsnyje "Kur eini?“
"Stok! Kas eina?“ - nakties tylą
perskrodžia pasieniečio balsas. Į šalis
svirduliuojantis šešėlis net nestabteli.
Sienos sergėtojai sulaiko pažeidėją girtut girtutėlį "juoduką“. Vargšas
žmogelis net nenutuokia padaręs val
stybinės reikšmės nusikaltimą...
Tokių "nuodėmių“ užsienio pilie
čiai padaro vis daugiau. Ir traukia
svetimšaliai (daugiausia iš Rytų) į iš
svajotąją žemę - laisvuosius Vaka
rus. Keliauja ne po vieną, ne po du, o
traukia būriais ir... su vedliais. Sta
tistikos duomenimis, 1993 m. Lie
tuvos valstybinę sieną pažeidė 939
svetimšaliai. Šiemet pažeidėjų dar
daugiau - per pastaruosius tris mėne
sius pagauta 400 "klajoklių“. O kiek
dar nepagautų ruošiasi sutikti artė
jančias šventes Paryžiuje, Berlyne ar
kur nors kitur. Pirmaujančių gretose piliečiai iš Indijos, Pakistano, Afga
nistano, Šri Lankos.
Neseniai prie Šalčininkų pasienio
užkardos buvo sulaikyta 56 Indijos
piliečių grupė, bandžiusi per Lietuvą
patekti į Vakarus. Incidentas įvyko
apie 5 valandą ryto. Dažniausiai to
kie darbeliai vyksta naktį, kaip sako
ma, prie tamsos daugiau drąsos...
Juolab, kad ir kai kurie pasieniečiai
nesibaido naktinių svečių bei už tam
tikrą sumelę apsimeta nieko nematą
ir negirdį. Mūsiškiai vedliai už teikia
mas paslaugas gauna po 1 tūkst.
USD nuo kiekvienos "galvos“. Aiš
ku, rizikos taip pat yra. Baudžiamasis
kodeksas sienos pažeidėjams bei
vedliams numato bausmę nuo 3 iki 5
metų laisvės atėmimo. Bet nubausti
svetimšalių dažniausiai neįmanoma,*
nes su daugeliu valstybių nėra pasira
šyta tarpvalstybinių susitarimų. Nie
ko kito nebelieka, kaip sugrąžinti pa
bėgėlius į Minską. Panašiai buvo
pasielgta ir su 56 Indijos piliečių gru
pe. Tačiau dažnai veržimąsi į Vaka
rus sunku sulaikyti, kartais tie patys
"klajūnai“ bando prasmukti antrą,
trečią kartą.

Daugybė kavinių ir restoranų
kviečia į kalėdinius šeimų vakarus,
koncertų salės - į koncertus, teatrai į spektaklius.
Ir visur norėtųsi apsilankyti,
visur spėti, bet to laiko prieš
šventes, kaip visuomet, neužtenka.
Ona Mickevičiūtė

Gausiausia bėglių - darbingo
amžiaus vyrų. Pasiekę išsvajotąją
šalį, suradę darbą, bando jau legaliu
būdu pasikviesti tėvynėje likusią
šeimyną.

Dar viena Lietuvos ’’Mis“
Apie tai rašoma "Lietuvos aide“ 12
17 Dariaus Babicko straipsnyje "Iš
rinkta Metų moteris“.
Praėjusiais metais žurnalas "Mo
teris“ pirmą kartą Lietuvoje pa
skelbė Metų moterį. Ja tapo "LIFE“
festivalio direktorė Rūta Wiman.
Šiais metais tradicija pratęsta. 1994
Metų moterimi išrinkta Bronė Vai
nauskienė, "Lietuvos ryto“ žurna
listė. Kaip sakė "Moters“ vyr. re
daktorė D. Daugirdienė, Metų mote
ris renkama ne taip, kaip "Mis“. Čia
išorinis grožis neturėjo jokios reikš
mės. Metų moteris renkama pagal
nuveiktus darbus. Ji turi būti moteris-asmenybė. D. Daugirdienė sakė,
kad šiais metais laikraščiuose ir
žurnaluose mirgėte mirgėjo įvai
riausių sensacijų. B. Vainauskienė
išrinkta Metų moterimi dėl to, kad
daug nuveikė savo srity (ji daugiau
sia narpliojo litų gamybos paslaptis
- ELR). Tai rodo ir tas faktas, kad B.
Vainauskienė gyvenime jau buvo
priversta 41 kartą bylinėtis teismuo
se dėl savo rašinių.
B. Vainauskienė apdovanota tra
diciniu (ne pereinamuoju!) prizu "Auksakalių gildijos“ juvelyrų pa
daryta sage. 1993 Metų moteris R.
Wiman sakė, kad mielai būtų suti
kusi, jeigu ir antrą kartą būtų išrink
ta šioms "pareigoms“. Šis vardas
daug padeda. Prireikus tartis dėl pa
ramos ar pan., neigiamą atsakymą
tekdavo išgirsti daug rečiau nei
anksčiau. B. Vainauskienė pajuoka
vo, kad dabar R. Wiman turėtų pa
rašyti jai receptą, kaip elgtis Metų
moteriai, ir padėkojo už dėmesį.
Ta pačia proga "Moters“ redak
cija šventė savo įkurtuves naujose
patalpose.

Našlių klubas veikia
"Aktyvios Biržų našlės išjudins ir
senbernius“ - taip pavadintą Felikso
Grunskio straipsnį paskelbė "Lietu
vos rytas“ 12 17.
Biržų kultūros centras pakvietė
našles ir našlius, gyvanašlius susi
burti į klubą. Sutartą valandą į senuo
sius Biržų kultūros namus atėjo 19
moterų ir nė vieno vyro, tačiau
moterys dėl to neatrodė nusiminu
sios - šypsojosi ir rimtai sprendė,
kaip susiburti į klubą, ką susibūrus
veikti. Našlės nori šokti, dainuoti,
bendrauti, kiekvienai atskirai dažnai
gyventi būna liūdnoka. Našlės tarėsi
netgi kolektyviai nueiti į teatrą nusipirkti bilietus ir užimti visą eilę.
Našlių klubas nusprendė tuoj
po Naujųjų metų surengti vaka
ronę su šokiais - prieš tokį renginį
neturėtų atsilaikyti nei našliai, nei
pagyvenę vieniši vyrai.
V. Dimas
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Vienas sekmadienis su Londono lietuviais
Fotoreportažas iš lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios ir klubo
Jeigu niekada gyvenime nebuvai Britanijos
sostinėje, neturi ten pažįstamų lietuvių, bet skai
tai ”EL“, greitai suprasi, kad Šv. Kazimiero baž
nyčia - viena svarbiausių vietų mūsų tautie
čiams, likimo nublokštiems į svetimą šalį. "Pa
rapija ir bažnyčia buvo tas pagrindinis veiksnys,
kuris pirmiausia sujungė didžiąją dalį vis augan
čios Londono lietuvių bendruomenės." Taip rašo
Kazys Barėnas žinomoje knygoje "Britanijos
lietuviai 1947-1973“.
Kai šiemet ruošiausi savo pirmajai kelionei į
Londoną, žinojau, kad būtinai aplankysiu Šv.
Kazimiero bažnyčią. Londone, buvusios galin
gos imperijos ir šiandien įtakingos pasaulyje
valstybės sostinėje, per savaitę gali tik pasižval
gyti. Ar įmanoma per pusdienį ar visą dieną įdė
miau susipažinti su Britų muziejaus, Nacionali
nės galerijos turtais, aplankyti įvairius Karalie
nės rūmus, nuostabius parkus?! Tie ir daugelis
kitų pasaulinio garso objektai pažymėti visuose
Londono turistiniuose žemėlapiuose. Lietuvių
bažnyčios juose nerasi. Tiesa, Stasys Kasparas
man parodė knygelę anglų kalba ”A Guide to
Worship in Centred London" (centrinio Londo
no bažnyčių gidas), išleistą 1988 metais. Jame
paminėta ir Šv. Kazimiero bažnyčia - St. Casi
mir (Lithuanian), nurodytas jos adresas, klebo
nas J. Sakevičius, trumpa istorija. Rašoma, kad
ši vienintelė lietuvių bažnyčia Anglijoje buvo
pastatyta 1911 metais. "Bažnyčios pastatas ita
liško stiliaus. Interjere - raižytos iš medžio Kry
žiaus stacijos, kurią nudažė bendruomenės na
riai, taip pat freskos su lietuviškais motyvais,
vienoje iš jų gedulingas Kristaus atvaizdas. Pie
tinė koplyčia skirta meditacinėms pamaldoms
prieš subtiliai apšviestą Mergelės Marijos statu
lą. Netoliese - įdomi paminklinė lenta Juozui
Montvilai, lietuvių kunigui, žuvusiam paskendusiame "Titanic“. Nuostabiausia bažnyčioje - ma
syvus tirolietiško dizaino altoriaus paveikslas,
išdrožtas iš medžio, vaizduojantis Šventąją
Trejybę ir Mergelės Marijos karūnavimą. Pirmą
kartą jis buvo demonstruotas Didžiojoje Parodo
je 1851 metais ir eksponuotas komercinėje meno
galerijoje, kol buvo pastatytas dabartiniuose,
jam tinkančiuose namuose - bažnyčioje.“ Toje
ištraukoje iš minėto vadovo minimi faktai kažin
ar Londono lietuviams yra naujiena. Bet dau
geliui gyvenančių Lietuvoje tai nežinoma. Tuo
jau ne kartą galėjau įsitikinti, pasakodamas
pažįstamiems įspūdžius iš Londono ir pami
nėdamas, pavyzdžiui, tą faktą, jog Šv. Ka
zimiero bažnyčioje yra atminimo lenta kunigui
J. Montvilai. Jei kas ir žino, jog toks lietuvis
žuvo garsioje Atlanto katastrofoje, bet kad būtų
susijęs su lietuvių bažnyčia Londone - apie tai
girdėjusių dar nesutikau. Noriu pateikti atmini
mo lentos bažnyčioje tekstą: "Kunigas Juozas
Montvila gimęs 1885 metais ir iš šios bažnyčios
išvykęs į Ameriką. Nuskendo Atlante su laivu
"Titanic“ 1912 m. balandžio 15 d. Atlikęs savo
kunigo pareigą iki galo“. Paskutinis sakinys pa
rašytas bronzinėmis raidėmis (kita teksto dalis juodos raidės). Beje, būdami Londone išgirdo
me apie "Estonia“ kelto katastrofą, kurią tuome
tinis Estijos premjeras M. Laaras sugretino su
"Titanic“ nelaime. Išgirdęs tokį palyginimą iš
kart prisiminiau atminimo lentą J. Montvilai...
Tą sekmadienį labai daug sužinojau apie šv.
Kazimiero bažnyčią, galėjau pajusti tą ypatingą
lietuvišką dvasia, kuri viešpatauja šv. Kazimiero
klube prie bažnyčios. Žinoma, aplankėme ir ki
tas lietuviškas vietas, buvo daug įdomių susitiki
mų, bet šįkart pasakoju tik apie vieną. S. Kaspa
ras man sakė: "Kai rašysi, pažymėk, kad tai ne
davatkų klubas - čia ateina ir tie, kurių nepama
tysi bažnyčioje per pamaldas...“ Gal įdomiausia
buvo tai, jog jaučiausi lyg senų pažįstamų būry
je, nors daugelį teko sutikti pirmąkart . Ne vie
nas buvo pažįstamas iš nuotraukų ir aprašymų
K. Barėno knygoje, "Europos lietuvyje“. Pavyz
džiui, iškart atpažinau kleboną dr. Joną Sakevičių arba Justą Černių - žinojau, kad jis ilga
metis vargoninkas, chorų vedėjas... Miela ir ma
lonu buvo sutikti J.Alkį, V. O'Brien, S. Kasparą,
K.Tamošiūną, B. Butrimą, K.Makūną ir kitus,
su kuriais teko susipažinti anksčiau Vilniuje.
Naujos pažintys - su V. Juriene, N. Dargiene, P.
Tričiu ir kitais. Šv.Kazimiero klube jau sakėme
su ponia Aldona padėkos žodžius DBLS,
V.Dargiui už galimybę aplankyti Londoną,
dėkojome tautiečiams už svetingumą. Dar kartą
dėkojame visiems laikraščio puslapiuose.
...Kaip ir kasmet, šių Kalėdų naktį lietuvių
bažnyčioje Londone bus Bernelių šv. Mišios,
Kalėdų rytą - šv. Mišios. Žinau, kad to susikau
pimo metu tautiečiai mintimis aplankys mus
Lietuvoje. Mes aplankysime juos...
Mindaugas Milieška

Gieda Šv. Kazimiero bažnyčios choras. Prie vargonų - J. Černius,
vargonaujantis šioje bažnyčioje daugiau kaip 30 metų.

Klebonas J. Sakevičius prie Šv. Kazimiero bažnyčios
Londone. ”Iš tos vietos - gatvės antros pusės - manęs dar
niekas nepaveikslavo“, - pasakė nusišypsojęs J. Sake
vičius spragtelėjus fotoaparatui.

DBLS direktorių valdybos pirmininkas J. Alkis, žinomi visuome
nininkai ir lietuvių bendruomenės veikėjai K. Tamošiūnas, B. Butri
mas su ’’Europos lietuvio“ redaktoriumi M. Milieška Šv. Kazimiero
klube.

Šv. Kazimiero klube sekmadienį. Viduryje - V. O'Brien.

Maironio lietuvių mokyklos mokytojos Živilė Šlekytė-Stanton ir
Gajutė O'Brien.

Ilgametis lietuvių parapijos Londone komiteto pirmi
ninkas S. Kasparas Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Šv. Kazimiero klubo barmenas B. Narbutis prie klubo
baro.
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Justinas Marcinkevičius:
’’Santarvės idėja amžinai aktuali“
Gruodžio 26-ąją Vilniaus
rotušėje Lietuvos santarvės
fondo šių metų premija (10
tūkstančių litų) ir skulptūra,
vaizduojanti vaiką su dū
dele, bus įteikta poetui Justi
nui Marcinkevičiui. ’’Lietu
vos rytas“ rašo, kad anot
fondo tarybos nario A. Juo
zaičio, J. Marcinkevičiaus
pasirinkimą nulėmė ’’dva
sios cementavimo fakto
rius“. Jo nuomone, turi būti
apvainikuota tautos dvasios
piramidė, kuri prieš porą
metų buvo kertama.
Tarp kandidatų premiją
gauti buvo arkivyskupas A.
J. Bačkis, Seimo narys A.
Būdvytis, Tėvas Stanislo
vas, monsinjoras K. Vasi
liauskas ir Atviros Lietuvos
fondo vadovė L Veisaitė.
Pagal fondo įstatus galutinį
sprendimą priėmė Santarvės
Poetas Justinas Marcinkevičius su anū
fondo steigėjas, individua
ke
Salomėja.
Leono Vasausko nuotr.
lios įmonės ’’Kajus“ savi
ninkas J. Kazėnas su Lie
tuvos Prezidentu A. Brazausku. Pa
linkiu sėkmės jų prasmingoje veik
sak ’’Lietuvos ryto“, pagrindiniai ver
loje.
tinimo kriterijai buvo krikščionišku
Paklaustas, kaip vertina pra
mas, tautiškumas ir demokratiš
ėjusius 1994 metus J. Marcinke
kumas.
vičius pasakė:
******
- Negalėčiau labai skųstis. Didelės
”EL“ korespondentas paskam ligos nekamavo. Džiaugiuosi, kad
bino J. Marcinkevičiui į namus,
išleistos kelios mano knygos. Kauno
pasveikino šios premijos gavimo ’’Spindulio“ spaustuvė šiemet skaity
proga ir paprašė išsakyti įspūdį tojams padovanojo ’’Santaros“ redak
išgirdus tą naujieną.
cijos parengtą mano rinkinio ’’Eilė
- Žinia apie man paskirtą San
raščiai iš dienoraščio“ antrąjį leidi
tarvės fondo premiją buvo netikėta,
mą. Parengta spaudai ir atiduota į
bet maloni, - pasakė Justinas Mar
’’Spindulio“ spaustuvę mano prozos
cinkevičius. - Žinojau, kad yra įsi
(pastarųjų metų straipsnių, kalbų,
steigęs toks fondas, kad jis rengia
interviu) knyga ’’Tekančios upės
poezijos, meno vakarus, susitikimus,
vienybė“. Joje ne sykį kalbu apie
disputus. Dalyvavau viename to
santarvės idėją, jos svarbą Lietuvai.
fondo renginyje - poezijos vakare
Mano poezijos rinktinė šiemet iš
Panevėžyje. Tikiuosi, kad ateityje
leista Čekijoje (kaip neseniai rašė
tokie renginiai bus dažnesni, įdo
”EL“, ją išvertė ir savo lėšomis
mesni.
išleido Alena Vlčkova). Didelė mano
Manau, kad Santarvės idėja yra
poezijos rinktinė vokiečių kalba jau
amžinai aktuali. Jos besiskleidžian
atiduota spausdinti, jos išleidimu
tis žiedas (tegul ir sunkiai besisklei
rūpinasi Alfredas Franskaitis.
džiantis Lietuvoje) yra ir tautos, jos
Kreipdamasis į ”EL“ skaitytojus
kūrybinių galių išsiskleidimas. San J. Marcinkevičius pasakė:
tarvė - tai pakantumas, supratimas ir
- Sveikinu Kalėdų, Naujųjų metų
priėmimas kito tokio, koks jis yra.
proga, linkiu visiems sveikatos, ge
Manau, kad pastaraisiais metais Lie
ros nuotaikos, laimės ir taikos. Lin
tuvoje daug padaryta populiarinant
kiu, kad švęsdami Kalėdas mūsų
ir diegiant santarvės idėją. Kiekvie
tautiečiai užsienyje mintimis pabūtų
no mūsų pastangos šiame bare rei
kartu su Lietuva, prisimintų tėvų ir
kalingos ir visokeriopai remtinos.
motinų žemę, kad kitąmet padėtų
Todėl karštai sveikinu Santarvės
plisti santarvės idėjai mūsų krašte.
fondą, jo talkininkus ir rėmėjus,
ELI

MODERN LITHUANIAN
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka).
POSAKIAI, IDIOMOS, gramatika, žodynas dėl visų
vadovėlyje pamokų.
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.
Vadovėlis ir dvi audiokasetės kainuoja 25 sv.
;
Pašto išlaidos - 4 sv.
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1994 metų Nacionalinių premijų laureatai
Kultūros ministerijoje Vilniuje
paskelbti 1994 m. Lietuvos naciona
linių kultūros ir meno premijų laurea
tų vardai, pranešė ELTA. Penkios šių
metų Nacionalinės premijos paskirtos:
poetui Sigitui Gedai; Rainių kančios
koplyčios memorialo kūrėjams: ar
chitektams Jonui Virakui, Algirdui

Žebrauskui, tapytojui Antanui
Kmieliauskui, skulptoriui Remigijui
Midvikiui, vitražistui Algiui Dovy
dėnui; dirigentui, Valstybinio simfo
ninio orkestro meno vadovui Ginta
rui Rinkevičiui; skulptoriui Arūnui
Sakalauskui ir architektui Ričardui
Krištopaičiui už paminklą Antanui

Baranauskui Anykščiuose (1993 m.);
teatro režisieriui, Vilniaus mažojo
teatro vadovui Rimui Tuminui už
1990-1994 metų režisūros darbus.
Premijos ir laureatų diplomai pa
gal tradiciją bus iškilmingai įteiktos
vasario mėnesį, Valstybės atkūrimo
dienos išvakarėse.

Rašytojų suvažiavimas audros neįputė
Praėjusiame ”EL“ numeryje skelb
dami apie Rašytojų suvažiavimą,
žadėjome papasakoti apie jo eigą ir
rezultatus. Iš karto patiksliname:
1994 m. gruodžio 16 d. suvažiavimas
buvo antrasis po Atgimimo.
Į prašmatnią Menininkų rūmų
Baltąją salę susirinko apie 200 žo
džio meistrų. Čia buvo galima pama
tyti garsiausius šalies kūrėjus, prade
dant devyniasdešimt trečiuosius
einančiu kauniečiu E. Viskanta, bai
giant prieš keletą dienų į Lietuvos
rašytojų sąjungą (LRS) priimta gydytoja-psichiatrė J. Sučylaitė, jauniau
siąją organizacijos nare. Čia pat sa
lėje senoji RS valdyba nariais patvir
tino dar du išeivijos rašytojus, litera
tūros mokslininkus ir kritikus A. T.
Antanaitį ir R. Šilbajorį, patikslin
dama, kad dabar LRS jungia 325 na
rius. Tylos minute pagerbti visi per
pastaruosius keturis metus iškeliavę į
Anapilį. Jų nemaža - ir namie gyve
nusių, ir svetur tremtį kentusių. Tarp
pastarųjų buvo prisimintas ir poetas
Laimutis Švalkus, neseniai Anglijoje
miręs ilgametis ”EL“ bendradarbis.
Poetas M. Martinaitis priminė,
kad literatūra dabar išstumta iš jai
deramos vietos, visuomenė išskirta
su knyga, o mes, visomis išgalėmis
verždamiesi iš Europos vidurio į
Europą, vėl norime skaityti vieną
knygą. Tik šįkart anglų kalba rašytą.
Kūrybai reikia ramybės ir santarvės, kalbėjo jis, - o jos nėra. Blykstelėjusi
nesantaika, politinės rietenos, kerštas,
pavydas sudegina daug neparašytų
eilėraščių, apsakymų, romanų, nenu
tapytų paveikslų, nepagrotų partitūrų.
Šitų kūrinių niekas nepasiges, niekas
dėl jų nesiginčys. Pasiges parašytųjų.
Rašytoją kūrėją vis dar užstoja kam
puotos svetimos nugaros. Bet mes
jau atgauname amą, atsiranda nauja
karta, kuri tikriausiai neturės nelais
vės, persekiojimo ir konspiracinio
galvojimo kompleksų. O tai jau gal
būt yra šedevro užsakymas. Tuštu
mos jausmas, kartais būna apgaulin
gas. Mėginimų kirsti šimtametę girią
ir pradėti viską nuo savęs, savo neu
rozių ir pilvo, deja, yra. Bet, pasi
džiaugė M. Martinaitis, Lietuvoje jau
telkiasi ne dar viena partija, o visuo
menė. Ji telkiasi salėse, bibliotekose,
draugijose, grįžta į teatrus. Stiprėja
vidinė komunikacija tarp kartų ir
įvairių pažiūrų žmonių. Politika pra
deda akivaizdžiai atsilikti nuo kul
tūros. Tai mūsų kultūros žmonių gi
lių nematomų pastangų ir ištvermės
vaisius, gražiausias pastarųjų metų

kūrinys. Poetas įsitikinęs, kad ne
įžūlūs prasisiekėliai, ne bukaveidžiai
fiziologiniai agregatai, kuriems dabar
suteikta pati palankiausia tribūna, o
kultūros žmonės lems mūsų rytdieną,
padės tobulėti visuomenei. Ne nusi
kaltėlių, o klasikų veidus turi įsidė
mėti jaunoji karta. Poetas pabrėžė,
kad kūrėjui lieka Žodis, kurį galima
parašyti, ištarti, juo mąstyti. Žodžiu
reikia pasinaudoti.
V. Martinkus, atsiskaitydamas už
valdybos keturių mėtų veiklą, pasi
džiaugė, kad rašytojų organizacija at
laikė rūsčius laiko išmėginimus,
nepakriko nuo klastingų pervartų
smūgių, išlaikė savo kūiybinį poten
cialą ir, be abejonės, toliau telks jė
gas naujiems kultūros viršukalnių
šturmams. Pranešimą pateikė ir val
dybos sekretorius V. Sventickas.
Rašytojų organizacija dabar tary
tum trilypė: be sostinės veikia dar
Kauno (36 nariai) ir Klaipėdos (16
narių) skyriai. Be to, rašytojai dabar
išsibarstę po visą Lietuvą, gyvena
Panevėžy, Utenoj, Biržuose, Alytuj,
Druskininkuose, Kretingoj, Skuode,
Kaišiadoryse, netgi Kavarske, Gargž
duose, Raudondvary ir Garliavoj.
(Apie išeivijos rašytojus ”EL“ rašė
me praėjusiame numeryje. Tik reikia
atsiprašyti E. Juodvalkės, kurią mes
iš Miuncheno perkėlėme į JAV).
V. Girdzijauskas, revizijos komisi
jos pirmininkas, kruopščiai paskaičia
vo, kas, iš kur ir kiek gauta, kiek,
kam ir už ką sumokėta. Didelių val
dybos nuodėmių nepastebėjo, nors
tarnautojų suktybių ir atrado. Pakvie
tė taupyti ir vertelgų į RS rūmus ne
įsileisti. Nerado tarp rašytojų didelių
nusidėjėlių ir Etikos komisijos ata
skaitą pateikęs A. Danielius.
Po to buvo prisiminta, kad baigia
si Valdybos pirmininko V. Martinkaus kadencija. Juolab, kad jis pats
prieš kokį mėnesį išsiuntinėjo rašyto
jams pareiškimą, kad toliau neketina
jiems vadovauti ir paliepė paieškoti
kandidato, kuris jį pakeistų. Gauti
atsakymai patvirtino, kad dauguma
rašytojų pageidauja, jog toliau jiems
vadovautų dabartinis RS valdybos
sekretorius V. Sventickas. Anketose
dar buvo įrašytos J. Apučio, M. Mar
tinaičio, A. Zalatoriaus, K. Platelio,
S. Gedos ir kitų rašytojų pavardės,
bet pradėjus svarstyti kandidatūras,
jie vieningai siūlomų pareigų atsisa
kė. V. Sventickas liko vienas, todėl
rinkimai neužsitęsė - iš 174 balsa
vusių tik 10 pasisakė prieš.
Naujasis pirmininkas vadovavo

tolesniam suvažiavimo darbui. Deja,
prasidėjusios skelbtosios diskusijos
nebuvo nei gausios, nei turiningos.
Daugiausia tai buvo ataskaitos; atsi
skaitė padalinių vadovai. K. Platelis
papasakojo apie P. E. N. Lietuvos
skyriaus darbą, R. Šavelis gana nuo
taikingai bylojo apie Rašytojų klubo
veiklą (nuo 1990 gruodžio iki 1994
lapkričio organizuoti 436 renginiai).
Literatūros fondo pirmininkas S.
Sabonis pranešė, kad tik ligoninėms
ir poliklinikoms už rašytojų gydymą
sumokėta 55 900 Lt, o pašalpomis
pridėta dar 17 398 Lt. Rašytojų są
jungos leidyklos direktorius V. Ake
lis pranešė, kad visų pirma leidžia
mas lietuvių literatūros palikimas, tos
knygos, kurias anksčiau buvo drau
džiama leisti, taip pat užsienyje gyve
nančių lietuvių rašytojų reikšmingi
kūriniai, ilgus metus buvę už geleži
nės uždangos. Pranešta, kad išleista
keletas tremtinių knygų, žadėta leisti
vis daugiau šiuolaikinių rašytojų kū
rinių. Kauno skyriaus darbų išklotinę
paskleidęs jos vadovas P. Palilionis
tiesiog maldaute maldavo kritikos.
Bet jos nebuvo. Profesorė V. Keler
tienė pasveikino rašytojus išeivijos
kolegų vardu.
Neilgai užtruko Įstatų pataisos.
Daugiau pareigų ir teisių suteikiama
išeivijos rašytojams. Pavyzdžiui, 9
straipsnio e pastraipa dabar teigia,
kad ’’...užsienyje gyvenantis LRS
narys gali dalyvauti LRS veikloje ir
realizuoti savo teises raštiškai ar kitu
jam priimtinu būdu“.
Suvažiavimas pagyvėjo pradėjus
svarstyti naujos valdybos narių kan
didatūras. Kelios dešimtys rimtų
rašytojų griežtai atsisakė būti renka
mi į valdybą, revizijos ir etikos komi
siją. Į valdybą bene po pusės am
žiaus pertraukos pirmąkart buvo
išrinktas dvasininkas. Tai Kauno ku
nigas poetas R. Mikutavičius.
Suvažiavimas priėmė rezoliuciją
dėl RS darbo, pareiškimą dėl įvykių
Čečėnijoje. Suvažiavimas paprašė
Seimą skubos tvarka apsvarstyti ir
priimti Lietuvos meno draugijų įsta
tymą. Rašytojus pasveikino Lietuvos
prezidentas A. Brazauskas.
Beje, baigdamas turiu patikslinti,
kad poetas J. Strielkūnas apdovano
tas ne V. Krėvės, o V. Kudirkos pre
mija, įsteigta Lietuvių akademinio
sambūrio Montrealyje, Kanadoje.
Tai ne buvusio pirmininko V. Martinkaus, o korespondento apsirikta.
Atsiprašau.

Petras Keidošius

TURISTINIAI PASIKALBĖJIMAI
LIETUVIŠKI-ANGLIŠKI - 3 sv.
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS
35.000 žodžių - 10 sv.
Pašto išlaidos - 4 s v.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS
50.000 žodžių - 14 sv.
Pašto išlaidos - 4 sv.
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Baltic Stores & Co.,
11 London Lane,
Bromley, Kent, BR1 4HB. England.
Tel. 081 460 2592
Fax 081 402 9403.

Iš kairės: vertėjas S. Sabonis, literatūros kritikas S. Lipskis, poetai R- Graibus, S. Jonauskas, prozaikas
A. Zurba.
Algimanto Žižiūno nuotr.
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Vroclavo lietuvių archyvas jau Lietuvoje
XIX amžiaus antroje pusėje, kai
prasidėjo masinė emigracija iš Lietu
vos į įvairias šalis, ten kūrėsi lietuvių
kolonijos, kartu atsirado ir formavosi
išeivijos veikimo dokumentacija. Tai
be galo svarbus šaltinis nūdienos
mokslininkams, kurie tyrinėja ir ap
rašo mūsų tautos dalies, esančios sve
timose žemėse, istoriją. Tenka pripa
žinti, kad nemaža dalis užsienyje
gyvenusių ir gyvenančių lietuvių
archyvų dėl įvairiausių priežasčių, ir
net dėl mūsų pačių kaltės, yra dingę
arba tiesiog sunaikinti. Kiekvienas
išsaugotas archyvas ar net atskiras
dokumentas praturtina mūsų suvoki
mą apie išeivijos indėlį į lietuvių kul
tūrą, apie pastangas palaikyti tautiš
kumą tarp svetimų tautų, labiau
išryškina išeivijos ryšį su Tėvyne.
Todėl visi susipratę lietuviai privalo
rūpintis savo praeitimi, savo veikimo
dokumentacijos surinkimu ir išsau
gojimu.
Niekas turbūt neprieštaraus, kad
svarbiausias lietuvių istorijos centras
yra pačioje Lietuvoje. Čia telkiasi
pagrindinės ir gausiausios istorikų
gretos. Todėl, manau, tikslingiausia
būtų surinktą, išsaugotą išeivijos ar
chyvinę medžiagą palaipsniui gaben
ti Lietuvon, kur ji bus mokslininkų
tyrinėjama, ja remiantis rašomi mok
sliniai darbai. Po truputį, nedrąsiai,
dar esant kai kuriems abejojimams,
išeivių archyvai pasiekia Lietuvą.

Prieš pusantro mėnesio į
nepatiko, nes galėjo atsitik
Vilniaus pedagoginio uni
ti, kad šie dokumentai ne
versiteto bibliotekos rank
bus prieinami lietuviams is
raščių skyrių (archyvą) at
torikams. Jų nuomone, do
vežtas Lenkijos lietuvių
kumentai privalo būti Lie
draugijos Vroclave veikimo
tuvoje. Po tų pokalbių by
dokumentų archyvas.
los buvo supakuotos ir spa
Viskas prasidėjo nuo
lio 28 d. pakrautos į auto
1993 metų lapkričio mėne
busą, kuris vežė studentus
sį, kai šio straipsnio auto
ir dėstytojus atgal į Vilnių.
rius stažavosi Vroclavo uni
Atvežtas archyvas nedi
versitete. Tada buvo aplan
delis: iš viso 28 dokumentų
kyti ir vietos lietuviai jų
bylos, keliolika periodinių
draugijos patalpose. Pokal
leidinių vienetų. Bet jis tik
bio su A. Glušausku, kuni
rai reikšmingas, nes jis api
gu A. Rūkšta, J. Kasausku
ma Vroclavo lietuvių veiki
ir Z. Kisieliumi metu paaiš
mą nuo 1926 iki 1992 me
kėjo, kad draugija turi savo
tų. Ypač vertinga susirinki
veiklos archyvą. Buvo susi
mų protokolų byla. Didžioji
tarta, kad iš Pedagoginio
dauguma bylų - bendro po
universiteto (VPU) atsiųsi
būdžio dokumentai: tai ir
me studentų istorijos tyrinė
Vitalija Ilgevičiūtė su Vroclavo lietuvių archyvo
narių sąrašai, darbo planai,
ti ir jį sutvarkyti. Tuo metu
bylomis.
globojamų ratelių - Slupsko
studentė Vitalija Ilgevičiūtė
ir Ščecino - susirinkimų
rašė kursinį darbą (šiuo metu rengia
medžiaga, informaciniai biuleteniai,
Jaunas dėstytojas istorikas Aivaras
diplominį) ’’Lenkijos lietuvių kultū
įvairios instrukcijos, pranešimų bei
Ragauskas pasiūlė Vroclavo lietuvių
rinė veikla po Antrojo pasaulinio ka
paskaitų kopijos. Yra nemažai sąs
atstovams perduoti visą archyvą
ro“. Ją ir buvo numatyta komandi
kaitų už patalpų nuomą, elektrą^ tele
Vilniaus pedagoginio universiteto
ruoti tam darbui į Vroclavą. 1994
foną bei kiti buhalteriniai dokumen
bibliotekai. Studentė V. Ilgevičiūtė
metų spalio mėnesį grupė VPU isto
tai. Iš šių dokumentų aiškėja Vrocla
prižadėjo Vilniuje galutinai susiste
rijos fakulteto dėstytojų ir studentų
vo lietuvių veiklos pobūdis: įvairūs
minti archyvo dokumentus. Tiems
apsikeitimo keliu su Vroclavo uni
minėjimai, paskaitos, parodos, ryšiai
pasiūlymams vroclaviečiai be disku
versitetu išvyko į Vroclavą. Vienas iš
ne tik su kitose Lenkijos dalyse gyve
sijų pritarė. Be to, vietos lietuviai pa
jiems iškeltų uždavinių buvo aplan
nančiais lietuviais, bet ir su kitų tau
pasakojo, kad jų dokumentais su
kyti vietinius lietuvius ir padėti su
tinių mažumų atstovais, Vroclavo
sidomėjo Vroclavo vaivadijos archy
tvarkyti bei aprašyti jų archyvo bylas.
miesto valdžia bei visuomene. Ne
vo darbuotojai. Bet tai lietuviams

Advento muzika Seinuose
Tokio įvykio neatmena net Seinų
senbuviai. Iki vėlyvo vakaro šiame
Lenkijos pasienio miestelyje užsitęsė
Lietuvos konsulato Seinuose sureng
tas lietuvių liaudies advento muzikos
vakaras. Su lietuviškomis Šv. Kalė
domis švenčių tradicijomis daugybę
suvažiavusių į koncertą lietuvių iš
Suvalkų, Seinų, Punsko ir aplinkinių
kaimų supažindino populiari dainų
atlikėja Veronika Povilionienė, ’’Blez
dingos“ ansamblis. Vakare dalyvavo
Lietuvos generalinis konsulas Lenki
joje Šarūnas Adomavičius.

Tas koncertas - pirmasis iš dauge
lio neseniai atidaryto Lietuvos kon
sulato Seinuose planuojamų renginių,
skirtų Lietuvos kultūrai. Siekiant
suartinti lietuvius ir lenkus, kurie nuo
seno gyveno Suvalkų vaivadijoje, pa
rengtas susitikimų ciklas, supažin
dinantis su nepriklausomos Lietuvos
gyvenimu, kultūra, menu. Ateinančių
metų sausyje Seinuose numatyta pa
minėti lietuvių tautos dainiaus vys
kupo Antano Baranausko, kuris pa
laidotas Seinuose, gimimo 160-ąsias
metines, pranešė ELTA.

Lietuvos-Lenkijos sutartis: faktas ir viltys

Praėjusią savaitę Lietuvos Moks
lo Akademijos salėje (Gedimino 3)
įvyko forumas ’’Lietuvos ir Lenkijos
draugiškų santykių ir gero kaimyni
nio bendradarbiavimo sutartis: faktas
ir viltys“. Bene daugiausia ruošiant šį
renginį pasidarbavo Lietuvos Mokslų
Akademijos Mokslininkų rūmų di
rektorius T. Urbaitis. Svarbu paminė
ti ir kitus tris mokslininkus ir visuo
menę į įdomų pakvietusias organi
zacijas - Lietuvos-Lenkijos draugiją,
Lietuvos lenkų mokslininkų draugiją
ir ’’Vilnijos“ draugiją. Nors tarp or
ganizatorių nebuvo Lietuvos lenkų
sąjungos, tačiau jos nariai atstovavo
kitoms visuomeninėms organizaci
- Man tai buvo didelė pamoka. joms bei valstybinėms institucijoms.
Praėjusią savaitę Paryžiuje įvy
Prie tokio lygio konkursų esu ne Tad, atrodo, nesuklysiu pasakęs, jog
ko VI tarptautinis klasikinio šokio
įpratusi, labai jaudinausi. Ateityje,
konkursas. Jame dalyvavo daugiau
daugelis forumo dalyvių iš dviejų
manau, sieksiu ir pirmos vietos, kaip šimtas meno atlikėjų iš 28 pa
’’stovyklų“ pirmą kartą susirinko ir
sakė Nelė Beliakaitė.
saulio šalių. Tarp jų buvo ir lietu
diskutavo vienoje salėje. Kalbėta
Vilniaus aerouoste Nelę Beliakaivaitė Nelė Beliakaitė, Vilniaus ba
korektiškai. Tam įtakos turėjo ir tas
tę ir ją lydėjusius J. Vymerytę, J. Ka
leto mokyklos vienuoliktoke. Čia
faktas, jog dauguma pranešėjų ir dis
takiną pasitikusi Vilniaus baleto mo
buvo susirinkę stipriausieji viso pa
kusijoje dalyvavusiųjų buvo moksli
kyklos direktorė Lili Navickytė-Rasaulio baleto mokyklų atstovai. Tai
ninkai.
manauskienė neslėpė džiaugsmo
vienas prestižiškiausių tokių kon
Forumui pirmininkavęs Lietuvosašarų: Lietuvos baleto padangėje sus
kursų pasaulyje?. Lietuvaitė pateko į
Lenkijos draugijos pirmininkas dr. A.
pindo nauja žvaigždė.
finalą. Ji laimėjo diplomą ir 3750
Štaras trumpai priminė 1989 m. įs
Bronius Dagilis
frankų piniginę premiją.
teigtos draugijos istoriją ir pabrėžė,
jog svarbu ne tik kelti klausimus ir
abiejų valstybių santykių trūkumus,
bet ir ieškoti atsakymų.
Prof. V. Domarko, švietimo ir
mokslo ministro, įdomu buvo pa
klausyti dėl to, jog jis - vienas iš ne
seniai pasirašytos bei ratifikuotos
Lietuvos-Lenkijos sutarties rengėjų.
Jis pabrėžė sutarties realizacijos
problemą, kuri ypač aktuali švietimo
srityje. Konstatavo, jog mes, lietu
viai, rūpinamės savo tautiečiais Len
kijoje ir kitose šalyse kur kas blogiau,
negu Lenkija - Lietuvos lenkais. Ne
legalaus lenkų universiteto klausimu
pasakė, jog jo organizatoriams reikia
objektyviai įvertinti situaciją - pagal
Lietuvos įstatymus toks universitetas
galėtų veikti, bet reikia pateikti me
džiagą, įrodančią, jog ši mokykla tik
rai atitinka universitetų standartus.
Po to kalbėjęs minėtam ’’lenkų
universitetui“ vadovaujantis prof. R.
Brazis apie universitetą diplomatiš
kai nekalbėjo, bet aptarė kitas Lietu
vos-Lenkijos santykių ir Rytų Lietu
vos problemas, kaip pavyzdį minėjo
Švedijos-Suomijos santykius. Deja,
mums iki jų lygio toloka...
’’Nestandartinė“ buvo Seimo na
Nelė Beliakaitė aerouoste, tik ką grįžusi iš Prancūzijos.
Vytauto Ylevičiaus nuotr.
rio ir Lietuvos-Lenkijos draugijos na

Lietuvaitės sėkmė Paryžiuje

mažai dokumentų skirta Vroclavo
lietuvių ansamblio ’’Vilnelė“ reika
lams. Narių sąrašuose užfiksuota 170
žmonių. Ypatingą vietą tarp jų užima
jau minėti Vroclavo lietuviai bei E. ir
A. Žukauskai, K. Čemeckis, V. Mar
kevičius ir dar keli. Apibendrinant
šių dokumentų vertę galima pasi
remti V. Ilgėvičiūtės, kuri geriausiai
susipažinusi su jais, nuomone, kad
Vroclavo lietuvių veikimas" gana ne
blogai atspindi bendrą Lenkijos lietu
vių veikimą ir problemas.
Šiuo metu aktyviausių Vroclavo
lietuvių yra apie 30. Jie susirenka į
lietuviškas pamaldas kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį Dominin
konų bažnyčioje. Po pamaldų sueina
savo būstinėn aptarti reikalų, pa
bendrauti, pakalbėti apie Lietuvą ir
jos problemas. Neturėdami jokios fi
nansinės paramos, jie visas savo
veikimo išlaidas padengia iš nario
mokesčio ir savanoriškų aukų. Kas
mėnesį už patalpų nuomą tenka
mokėti 110 litų, už telefoną - 40 litų.
O kur dar elektra, šiluma... (Lietuvos
lenkai turi žymiai geresnes veikimo
sąlygas!)
Mūsų tautiečių energija, nesava
naudiškumas, didelis noras turėti sa
vo lietuvišką kampelį svetimoje že
mėje kelia pagarbą ir pasididžiavimą.
dr. Juozas Skirius
Vilniaus pedagoginio universiteto
visuotinės istorijos katedros vedėjas

rio dr. M. Čoboto kalba, kurioje jis
priminė tarp lietuvių pasėtą nepasiti
kėjimą lenkų autonomistų ir slavakalbių jedinstveninkų aktyvumo me
tais. M. Čobotas buvo vienas iš trijų
deputatų Lietuvos Aukščiausioje Ta
ryboje, balsavusių už Kovo 11-osios
nepriklausomybės aktą. Septyni de
putatai lenkai susilaikė. Kiti du, buvę
už Lietuvos nepriklausomybę, - Z.
Balcievičius ir Č. Okinčicas. Pastara
sis aktyviai dalyvavo šiame forume.
Č. Okinčicas pabrėžė Lietuvos-Len
kijos sutarties svarbą ir būtinybę ją
naudoti kaimyninio bendradarbiavi 
mo tikslais, negerovių šalinimui, sa
kė, jog nereikia tikėtis, kad sutartis
veiktų be žmonių pastangų.
Be užuolankų ir akcentuotai kal
bėjo ’’Vilnijos“ draugijos pirmininkas
dr. K. Garšva, atkreipęs dėmesį į
neatsakingai suformuluotus kai ku
riuos sutarties punktus. Atsakydamas
į lenkų radikalų kaltinimus, jog ’’lie
tuviai kolonizuoja Vilniaus kraštą“,
K. Garšva pažymėjo, kad Lietuvoje
ir savo etninėse žemėse lietuviai turi
teisę gyventi ten, kur yra sąlygos,
persikėlėlių į kitą vietovę vadinimas
kolonistais - politinė spekuliacija. O
lietuvių diskriminacija Suvalkų kraš
te ir Lenkijoje, nesuteikiant jokios
paramos Lenkijos lietuvių draugijos
skyriams (jie įvairiuose miestuose dėl
finansinių ir kitų problemų nutraukia
veiklą) tebevyksta. Apie sutarties
trūkumus ir pariteto nebuvimą vyk
dant tarpvalstybinius įsipareigojimus
lietuvių atžvilgiu Lenkijoje kalbėjo ir
dr. E. Gečiauskas.
Kaip visada įtikinamai mintis
dėstė Seimo narys dr. R. Ozolas. Jo
nuomone, pasirašytai sutarčiai labiau
tiktų nepilnos galios susitarimo pava
dinimas. Sutartis neturi reikiamo juri
dinio pagrindo, nes neatsižvelgta į
1920 m. Lietuvos-Rusijos sutartį ir
ignoruota istorija. O istorijos igno
ruoti tokio pobūdžio tarpvalstybi
niuose dokumentuose negalime. R.
Ozolas papriekaištavo prieš jį kalbė
jusiam prof. J. Minkevičiui, kad nacionalumo siekimo negalima priešpa
statyti ’’europietiškumui“, kurio pa
vojai glūdi kosmopolitizmo idėjose.
Apie istorikų vaidmenį rengiant
sutartį ir istorijos įvykių įvardijimo
problemas (ruošiant sutarties tekstą)
papasakojo prof. R. Žepkaitė, kelis
kartus dalyvavusi Lietuvos delegaci
joje, kuri derėjosi su Lenkijos dele

gacija. Istorikė apgailestavo, jog tiek
Lenkijoje, tiek Lietuvoje nemaža len
kų inteligentijos dalis nenori objek
tyviai pažvelgti į Lietuvos istoriją.
Istorijos akcento sutartyje pasigedęs
Seimo narys V. Petrauskas pastebėjo,
jog sutarties tekstą pabaigoje derino
pavieniai asmenys, didžiausias sutar
ties trūkumas - nesuabejojimas lenkų
valdžios legalumu Rytų Lietuvoje
1920-1939 m. Šis kalbėtojas priminė,
jog Lenkija iki šiol neturi tautinių
mažumų įstatymo, tuo tarpu kitatau
čių Lietuvos bendruomenių gyveni
mą reguliuojantys įstatymai gali būti
pavyzdžiu Europai.
Dr. M. Tamošiūnas taip pat sukri
tikavo ’’garsiąją“ tezę - ’’istoriją pa
likim istorikams“. Jo nuomone, tai,
kad sutartyje nepasakyta apie 1920
m. Lenkijoje įvykdytą Rytų Lietuvos
ir Vilniaus okupaciją ir aneksiją, Lenkijos klaida. Ta klaida sutrukdė
Lenkijai jau šiandien įgyti lietuvių
simpatijas.
Dr. P. Kalnius analizavo visuome
nės informuotumo tendencijas ruo
šiant sutarties tekstą. Prof. A. Kudzio
nuomone, sutartis daugiau atitinka
”de jure“, o ne ”de fakto“ reikalavi
mams. Istorikė dr. N. Kairiūkštytė
apgailestavo dėl skubotų veiksmų
vykdant žemės grąžinimą buvusiems
savininkams Rytų Lietuvoje, nors
istorikai ir teisininkai dar neištyrė
1920-1939 m. šios Lietuvos dalies
žemės ūkio istorijos ir problemų.
Istorijos problemas šiek tiek supa
prastino Seimo narys istorikas V.
Plečkaitis, bet sutiko su jo vartojamo
termino ’’urapatriotai“ žalingumu.
Visi kalbėjusieji pabrėžė ne tik
sutarties trūkumus, privalumus, bet ir
jos svarbą abiejų valstybių ’’kelyje į
Europą“, abiejų tautų geranoriškam
sambūviui, kultūrų turtėjimui, ekono
miniam bendradarbiavimui, kitiems
kontaktams.
Forume minėti faktai, idėjos ir
siūlymai gali tapti postūmiu Lietu
vos-Lenkijos suartėjimui.
Šio renginio metu prisiminti ir
kruvini įvykiai Čečėnijoje. Jų baigtis
turės įtakos Vidurio Europos šalių
saugumui. Tad apmaudu, kad Lietu
vos ir Lenkijos vyriausybės nepasekė
mažytės Estijos, protestuojančios
prieš Rusijos agresiją Čečėnijoje,
pavyzdžiu.
Stanislovas Buchaveckas
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Metų žmogus - Jonas Paulius II
Už moralės tvirtumą ir sėkmę,
veikiant visuomenės nuomonę, Joną
Paulių II JAV žurnalas ’’Time“
pripažino metų žmogumi ir jo portre
tu papuošė savo viršelį. Pernai tokia
garbė teko net keturiems vyrams - Y.
Arafatui, Y. Rabinui, N. Mandelai ir
F. de Klerkui. Popiežiaus portretą,

kurio fotokopija pateikta ’’Time“
viršelyje, tapė du dailininkai - Ri
chardas Selesnickas ir Nicholasas
Khanas.
Žurnalas ’’Time“ pradėjo rinkti
metų žmones 1927 metais. Pirmuoju
laureatu tapo transatlantinis lakūnas
Charlesas Lindberghas.
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Penkios savaitės tarp
Škotijos policininkų

Įamžins Lietuvos atstovų JAV atminimą
Puoselėdama Lietuvos diploma
tinės tarnybos istorijos tradicijas, mū
sų šalies ambasada Vašingtone nu
tarė įamžinti Lietuvos atstovų atmini
mą.
Ruošiamasi nutapyti visų Lietu
vos atstovybių JAV vadovų portretus
ir atstovavimo eilės tvarka iškabinti
juos garbingoje ambasados vietoje,
pranešė Lietuvos nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius JAV A.
Eidintas.
Kadangi portretus tapysiančiam
dailininkui trūksta vizualinės medžia
gos, ambasada kreipėsi į Amerikos
lietuvius, prašydama atsiųsti į Lietu
vos ambasadą mūsų šalies atstovų fo
tografijų - jos gali būti portretinės

arba grupinės. Baigus tapyti portre
tus, fotografijos bus perduotos Lietu
vos centriniam valstybės archyvui.
Pirmajai Lietuvos misijai JAV
vadovavo J. Vileišis, po to laikinuoju
reikalų patikėtiniu tapo V. Čarneckis,
diplomatinio atstovo, o vėliau ir Lie
tuvos pasiuntinio JAV pareigas už
ėmė K. Bizauskas. Laikinuoju reika
lų patikėtiniu taip pat dirbo M. Bag
donas, o Lietuvos pasiuntiniais - B.
Balutis ir P. Žadeikis. Vėliau laiki
nųjų reikalų patikėtinių misiją atliko
J. Kajackas, S. A. Bačkis ir S. Lozo
raitis. Pastarasis 1991 metais buvo
paskirtas pirmuoju Lietuvos ambasa
doriumi JAV, rašoma Eltos pra
nešime.

JAV vizos galios iki 10 metų
Remdamasi Lietuvos Vyriausy
bės sprendimu panaikinti vizų reži
mą JAV piliečiams, atvykstantiems į
Lietuvą 90 dienų ar trumpesniam
laikotarpiui, JAV ambasada Vilniuje
pranešė, kad nuo gruodžio 19 dienos
mūsų šalies piliečiams išduodamos
vizos, galiosiančios Jungtinėse Ame
rikos Valstijose iki 10 metų.

Iki šiol visų JAV ambasadoje iš
duotų vizų maksimalus galiojimo
laikas buvo 12 mėnesių, todėl ga
vusiems JAV vizas ir norintiems il
giau pabūti toje šalyje Lietuvos pi
liečiams reikėdavo jas nuolat pratęsti.
90 procentų ambasados išduodamų
vizų yra turistinės ir biznio, pranešė
ELTA.

JAV Baltijos fondas turi kuo pasigirti
Vilniuje įvykusioje spaudos kon
ferencijoje ’’U.S. - Baltic Founda
tion“ (JAV Baltijos fondo) preziden
tas Linas Kojelis papasakojo apie
fondo veiklą šiais metais. Jis pranešė,
kad vienas iš pradedamų įgyvendinti
projektų - trijų dalių filmo apie Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos istoriją, kul
tūrą, šiandienos gyvenimą kūrimas.
Jis turėtų būti baigtas 1995 metais ir
parodytas ne tik JAV, bet ir Kana
doje, Didžiojoje Britanijoje, Austra
lijoje. Sutartis dėl filmo pasirašyta su
’’Cronkite, Ward & Co“ firma. Jos
savininkas - žinomas buvęs ilgametis
CBS politikos apžvalgininkas Walteris Cronkite. Pasak L.Kojelio, W.
Cronkite turi Amerikoje patikimiau
sio žmogaus reputaciją, todėl jam
dalyvaujant sukurtas filmas bus ypa
tingos reikšmės atkreipiant ameri
kiečių dėmesį į Baltijos kraštus. Beje,
šiemet W. Cronkite parengė 13 dalių

filmą apie Skandinavijos valstybes.
Linas Kojelis taip pat papasakojo,
kad JAV Baltijos fondas netrukus po
kelto ’’Estonia“ žūties pradėjo rinkti
aukas žuvusiųjų šeimoms. Toje akci
joje dalyvavo 11 JAV kongresantų,
tarptautinių oganizacijų ir bažnyčios
veikėjai. Per du mėnesius Jungtinėse
Valstijose pavyko surinkti 60 tūks
tančių dolerių. Jie paskirstyti 270
estų, 10 latvių ir 2 lietuvių, žuvusių
’’Estonia“ kelto katastrofos metu, šei
moms. Fondas šiais metais toliau vei
kė jau anksčiau Kauno technologijos
universitete įsteigtame savivaldybių
tarnautojų mokymo centre. Čia fondo
iniciatyva surengta keletas seminarų.
Pagal fondo programą JAV po porą
mėnesių mokėsi dvi Lietuvos moks
leivių grupės. Vienas iš būsimų JAV
Baltijos fondo projektų - nepriklauso
mų spaudos centrų Vilniuje, Rygoje
ir Taline sukūrimas.
ELI

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
Siūlo šias paslaugas:

Pirmoje eilėje centre - Lietuvos ministras pirmininkas A. Šleževičius, dešinėje - Škotuos Stratchlyde
policijos vyriausiasis konsteblis L. Sharp, kairėje - jo pavaduotojas James Richardson, atsakingas už
Lietuvos šefavimą. Antroje eilėje (iš kairės) - Stratchlyde policijos inspektorius Alastair Neilson, R.
Senovaitis, Lietuvos policijos departamento generalinis komisaras J. Liaudanskas ir šiaulietis policijos dar
buotojas A. Blinstrubas per susitikimą Glazgo aerouoste.
Didžioji Britanija yra sudariusi
Baltijos šalių policijos rėmimo pro
gramą. Viena jos dalių - kvali
fikacijos tobulinimas. I Škotijos
Stratklaido (Strathclyde) policinin
kų rengimo centrą, kuris yra Glaz
go (Glasgow) mieste, ir į Škotijos
policijos koledžą, įsikūrusį netoli
nuo Glazgo Taljalano pilyje, moky
tis buvo pakviesti ir Lietuvos atsto
vai. Neseniai iš kelionės grįžo Vi
daus reikalų ministerijos Policijos
departamento savivaldybių polici
jos valdybos vyriausiasis komisaras

Romualdas Senovaitis.
- Škotijos policijos koledže pra
leidau penkias savaites, - pasakojo
vyr. komisaras. - Gavau visą išlaiky
mą, apmokėjo net kelionės išlaidas.
Beje, vieno kurso klausytojo parengi
mas kainuoja 7000 svarų. Buvau
antrasis Lietuvos policijos darbuoto
jas, turėjęs galimybę mokytis puikiai
įrengtame koledže. Vienas kolega čia
pabuvojo pernai, kiti du atvyko po
manęs. Apie 10 mūsų šalies policijos
pareigūnų savaitę dvi buvo Škotijoje
stažuotis arba susipažinti su to krašto
policijos padalinių darbu. Tarp jų bu
vo ir naujasis Policijos departamento
generalinis komisaras Jonas Liau
danskas. Mano viešnagės dienomis

Škotijoje lankėsi mūsų šalies minis
tras pirmininkas A. Šleževičius, kuris
Glazgo aerouoste susitiko su Strat
klaido policijos vyriausiuoju kons
tebliu Leslie Sharp, padėkojo už pa
ramą Lietuvos policijai. Šiame susiti
kime dalyvavo Lietuvos susisiekimo
ministras J. Biržiškis, ambasadorius
Didžiojoje Britanijoje R. Rajeckas,
kiti asmenys.
Užsiėmimai koledže buvo inten
syvūs ir įdomūs. Teorines žinias
sumaniai perpindavo pratybomis,
reikėjo spręsti įvairias situacijas,
dalyvauti diskusijose. Neįprasti
buvo ir dėstytojai, dažniausiai prak
tikai iš įvairių policijos padalinių pradedant eiliniu konstebliu, bai
giant vyriausiuoju.
Sąlygos - idealios. Kursanto pa
slaugoms dauginimo aparatūra, vi
są parą veikė biblioteka. Apie mai
stą, nakvynę, kitas buitines sąlygas
nėra ką kalbėti. Puiku! Be užsi
ėmimų koledže buvo sudarytos są
lygos susipažinti su specialios
paskirties policija, raitosios polici
jos, kitų padalinių darbu. Dienų,
praleistų Škotijoje, nauda akivaizdi.
Ypač įsiminė tos šalies policijos
rengimo sistema. Ten dirbama ir
mokomasi, dirbama ir mokomasi.

parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais,
užsako viešbučius.

- Kaip sutiko škotai svečius iš
Lietuvos?
- Nuo pirmos iki paskutinės mi
nutės jaučiau ypatingą dėmesį. Jau
aerouoste sutiko policininkų rengimo
centro atstovas, pavaišino vakariene,
apnakvydino. Per užsiėmimus irgi
visaip padėdavo, drąsino, jei ko nors
angliškai specifiško nesuprasdavau.
Gauni užduotį, tuoj pat apspinta keli
bendramoksliai ir klausia: ar viskas
aišku? Jaudino vaišingumas. Praleisti
tris savaitgalius buvau pakviestas į
šeimas Glazge, Edinburge (Edin
burgh). Ten policininkai papasakojo
savo miestų istorijų įdomesnius fak
tus, aprodė muziejus. Ne vienas prisi
pažino pirmą sykį daugiau sužinojęs
apie mūsų kraštą. Sykį Škotijos poli
cininkų dėmesiu buvau ne tiek nuste
bintas, kiek išgąsdintas. Kartą per 3-4
mėnesius koledže rengiami vadina
mieji naktiniai pietūs. Į juos kviečia
ma apie 300 studentų, vadovybė,
garbingų visuomenės atstovų. Taigi
Šioje vakarienėje man paskyrė neįp
rastą vaidmenį - būti viceprezidentu.
Specialiai nuvežė į Glazgą ir išnuo
mavo man smokingą. Pareigos nebu
vo sudėtingos. Atsakingiausios - pa
skelbti tostą Didžiosios Britanijos Ka
ralienės ir Lietuvos Prezidento garbei.

- Glazge yra nemažai išeivių iš
Lietuvos. Ar neteko pasimatyti?

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal:
Birmadieniais trečiadięniąisjr šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS)
kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary
Colchester Essex CO7 6JW
Tel (+44-206) 322033
Fax (+44-206) 322352
Užs. 784

Užtat Didžiosios Britanijos polici
jos darbuotojai ir yra visapusiškai
išsilavinę.

Lietuvos policininkai susitikime su Škotijoje gyvenančiais tautie
čiais. Viduryje - J. Bliūdžius, Škotijos lietuvių klubo pirmininkas.

- Teko. Paslaugūs škotai padėjo
man ir Glazge besistažavusiam Šiau
lių miesto policijos komisariato dar
buotojui Arūnui Blinstrubui susisiek
ti su tėvynainiais. Netrukus Škotijos
lietuvių klubo pirmininkas J. Bliūdžius vieną sekmadienį mudu pa
kvietė į Glazgo bažnyčią. Po pamal
dų nuėjome arbatos į pobūvių salę.
Kalbėjomės su lietuviais daugiau
kaip dvi valandas. Jie įdomiai papa
sakojo, kaip atvyko į tą kraštą ir kaip
sunkiai turėjo dirbti, kol įsikūrė. Tau
tiečiai daug klausinėjo apie Lietuvą,
apie jos žmonių dabartinį gyvenimą.
Suprantama, ir apie mūsų atvykimo
tikslą. Priėmimas buvo labai
nuoširdus ir nepamirštamas. Gaila,
kad dėl laiko stokos negalėjome
pasinaudoti kvietimu ir apsilankyti
Škotijos lietuvių namuose.
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Princai pelenėms

Sportas

Arba patarimai kandidatėms į karalienes
Europoje yra nemažai karališkų
dinastijų, o princų, kurie ateityje
perims iš savo tėvų karūną, taip pat
nemažai. Pelenėms verta tuo susi
domėti. Tuo labiau, kad šiais laikais
požiūris į būsimų karalienių kilmę
labai liberalus. Prisiminkime Švedi
jos karaliaus Karlo Gustavo jungtu
ves su vokiete viešbučio savininke
arba Monako kunigaikštytės Stefa
nijos ryšį su savo asmens sargy
biniu...
Jei jau prabilome apie Monaką,
tai patarsime, kokia turi būti kandi
datė į šios mažos šalies karalienes.
Labiausiai viliojantis ’’karališkasis
kąsnelis“ Monako kunigaikštis Al
bertas teigia, kad ’’moteryse visada
ieško inteligentiškumo, nuoširdumo
ir, žinoma, grožio! Dar svarbu ir hu
moro jausmas bei kasdieninis spin
desys“. Taigi tokie karališki reikala
vimai. Monako kunigaikštis Alber
tas yra žavus ir patrauklus vyriškis.
Jo zodiakas - Žuvys, ir jo būdo bruo
žai atitinka pagrindines šio ženklo
savybes: neištikimas, aistringas,
geidulingas ir godus. Princas tvirti
na, kad jei Linda Evans (vieno iš
pagrindinių vaidmenų atlikėja
amerikiečių seriale ’’Dinastija“)
būtų jaunesnė, tai būtinai ją vestų.
Jo draugai įsitikinę, kad kunigaikš
tis ieško moters grožiu primenan
čios jam motiną Grace Kelly. Kuni
gaikščiui Albertui jau 35 metai, bei
nepaisant į jo daugybės romanų
(vienu metu net su top modeliu
Klaudija Šifer) - vesti neketina. To
dėl vienu metu net buvo pasklidu
sios kalbos, pralinksminusios kuni
gaikštį, jog jis - homoseksualistas.
Sunerimę pavaldiniai svarsto: gal
kunigaikštis nori pratęsti savo lais
vės metus? Seniai žinoma, jog prin
cas Albertas nejaukiai jaučiasi bū
damas visuomenės dėmesio centre.
Ir kai tik yra galimybė, jis stengiasi
dingti iš karališkų rūmų, kuriuose jį
aptarnauja septyni asmenys, į savo
nuosavą vieno kambario butą. Arba
dar toliau... į JAV, kur kažkada stu
dijavo, o šiandien šioje šalyje jau
čiasi anoniminiu asmeniu. Kaip ir

kiekvienas save gerbiantis aristo
kratas, princas užsiima sportu, tači
au labai originalia sporto šaka bobslėjumi. Du kartus jis netgi
dalyvavo olimpinėse žaidynėse.
Didele meile sportui pasižymi
kitos karališkosios dinastijos pali
kuonis kunigaikštis Filipas Burbonas, Ispanijos karaliaus Chuano
Karlo sūnus. Filipas, kaip ir tėvas,
užsiima buriavimu ir sėkmingai ats
tovavo Ispanijai vasaros olimpiadoje
Barselonoje.
Kunigaikštis Filipas yra vienas
tinkamiausių kandidatų į jaunikius beveik 2 metrų ūgio, 25 metų, išsi
lavinęs (paragavęs teisės bei ekono
mikos studijų ir karinės akademijos)
jaunuolis.
Patikimi šaltiniai teigia, jog jau
nasis princas - Filipo Gražiojo proproanūkis, iš savo proprosenelio pa
veldėjo ne tik vardą, bet ir tempera
mentą. Princui gali tekti pakovoti
dėl savo išrinktosios - 27 metų baronaitės Izabelės Satorius, kurios gys
lomis teka ne per daug mėlynas
(aristokratiškas) kraujas. Pagal Ispa
nijos karaliaus rūmų teisę už pasi
priešinimą ir savavališkas vedybas
princas gali netekti karūnos. Motina
karalienė Sofija atkakliai perša Filipui kitą kandidatę, labiau tinkančią
dinastijų vedybinei giminystei, Lichtenšteino kunigaikštytę Tatjaną.
Ispanijos karališkosios giminės
rūpesčiai su nepaklusniu įpėdiniu vi
siškai svetimi Belgijos karaliui Al
bertui, kuris perėmė sostą mirus jo
broliui karaliui Boduenui. Jo 33 me
tų sūnus Filipas gyvena taip pavyz
dingai ir ramiai, kad net nuobodu.
Už tai jis net pavardžiuojamas ’’se
namadiškuoju kunigaikščiu“.
Mokyklinius metus Filipas pra
leido internate, kiekvieną savaitgalį
svečiuodamasis pas tuometinį kara
lių Bodueną ir karalienę. Šie vaikų
neturėjo ir visą savo meilę skyrė
brolvaikiui. Baigęs karinę akademi
ją jaunasis princas studijavo politi
nes disciplinas Anglijos ir JAV uni
versitetuose. Iki šiol nė viena mote
ris nesudrebino jo jausmų. Pats prin

cas į visus klausimus šia tema at
sako, jog ’’meilė dar ateis“. Kol kas
didžiausia jo aistra - automobiliai
BMW ir lėktuvai.
Kaimyninėje Olandijoje pirmasis
po 116 metų vyriškos lyties sosto
įpėdinis kunigaikštis Viljamas Alek
sandras nedaug ką turi bendro su
santūriuoju pusbroliu iš Belgijos.
Karalienės Beatriks 24 metų sūnų
spauda pakrikštijo ’’besišypsančiu
kunigaikščiu“. Jau šešeri metai, kaip
jis be didelio užsidegimo studijuoja
istoriją ir politologiją, o pabaigos
toms studijoms vis nematyti. Vil
jamas Aleksandras dievina greitus
automobilius (prieš keletą metų jo
pašėlęs vairavimas baigėsi viename
iš Amsterdamo kanalų) ir myli mo
teris, bet ne tas, kurios ateity galėtų
tapti karalienėmis. Su merginomis
jis susipažįsta diskotekose. Pasku
tiniai trys jo romanai buvo tikri
skandalai, kurių aprašymu mėgavosi
ne vienas laikraštis. Ne mažesne
sensacija tapo olandų žurnalisto
prieš metus išleista knyga ’’Tikra
kunigaikščio Viljamo Aleksandro
istorija“, kurioje aprašomi sosto
įpėdinio ’’išsišokimai“. Viljamas
Aleksandras yra materialiai nepri
klausomas. Sulaukus pilnametystės
jam paskirta 1 milijono guldenų ren
ta. Pinigus princas išleidžia savo
malonumams, kurie trukdo karališ
kajai šeimai ramiai miegoti.
Nedaug ką galima pasakyti apie
kitus du karališkojo sosto įpėdinius 20 metų Haakoną Magnusą iš Nor
vegijos, o taip pat 27 metų kuni
gaikštį Fryderiką, vyriausią Danijos
karalienės Margaretes II sūnų. Nor
vegijos sosto įpėdinis, kaip ir pri
dera jaunėliui, yra paklusnus ir uoli
ai mokosi bei ruošiasi karinei tarny
bai. Danijos princas Fryderikas pa
vyzdingai atitarnavo Karaliaus
Gvardijos Pėstininkų pulke ir atliko
praktiką Kalifornijos vyno gamybos
įmonėje, prieš tai baigęs teisės ir po
litinių mokslų studijas. Abu įpėdi
niai dar nevedę.
Paruošta pagal užsienio spaudą

Skautybę populiarina mados ir rokas
Po neseniai vykusių Lietuvos
skautų suvažiavimų atrodytų, kad
skautai tik posėdžiauja ir nesutaria
dėl valdžios. Tačiau taip nėra. Verda
skautiškas gyvenimas: organizuo
jamos stovyklos, žygiai, įvairūs semi
narai ir kitokie renginiai. Be senosios
Lietuvos skautų sąjungos, susikūrė
dar viena skautų organizacija - Lietu
vos skautija (LS). Čia susibūrė daug
skautiško jaunimo ir Akademinis
skautų sąjūdis. Kuriama nauja uni
forma, ženklai, organizuojami vado
vų parengimo seminarai. LS priklau
so ir Vilniaus ’’Kernavės“ tuntas, kurį
sudaro skautai ir skautės, nemaža
dalis akademinio jaunimo. Tuntas jau
turi tradiciją metų pabaigoje surengti
šventinį renginį, kur skautai galėtų
parodyti savo kūrybingumą, susipa
žinti su kitais skautais ir jaunimu,
linksmai ir įdomiai praleisti laiką.
Toks renginys neseniai įvyko Vil
niaus mokytojų namuose. Tai buvo
’’Kernavės“ tunto koncertas ir madų
šou ”Be adatos“. Mus parėmė tik
Mokytojų namai, nemokamai leidę
pasinaudoti patalpomis. Renginiui
reklamos netrūko, tad Didžioji salė
buvo pilnutėlė, apie 300 žmonių.
Aišku, daugiausia susirinko jaunimo:
pačių skautų, jų draugų ir šiaip žmo
nių, atėjusių įdomiai praleisti vakarą.
Renginys prasidėjo klasikinės
muzikos koncertu. Skautai grojo
įvairiais instrumentais, dainavo.
Buvo malonu išgirsti jaunuosius atli
kėjus. Didžiausiomis ovacijomis
sutikta Vilniaus roko grupė ’’The
Unitazer“, kurioje yra du skautai.
Gražu, kai be tradicinės skautiškos,

klasikinės, liaudies mu
zikos skautiškame ren
ginyje skamba rokas.
Tai “Kernavės“ tunto
skautai pastebėjo Dani
jos skautų stovykloje,
todėl į savo renginį pa
kvietė roko grupę. Vie
nas “The Unitazer“ vo
kalistas skautas džiau
gėsi, jog rokas gali pri
traukti daugiau jaunimo
į skautiškus renginius ir
taip populiarinti skau
tybę.
Po pertraukos, ku
rios metu veikė skaučių
kavinukė, svečiai galėjo
peržiūrėti trumpą skaid
rių filmą apie “Ker
navės“ tunto skautų ke
lionę Danijoje šią va
sarą.
Madų šou “Be ada
tos“ metu visus nustebi
no įdomios ir gražios
pačių skaučių sukurtos
kolekcijos: “Ofisas“,
“Countri“, ”60-ieji“ ir t.
t. Madas demonstravo
ir skautės iš Kauno, jos
atsivežė dvi kolekcijas. Origina
lumas, žiūrovų ovacijos, fotoaparatų
blykstės ir puikus vedantysis sukūre
smagią, tikro madų šou nuotaiką.
Nors rūbų kolekcijoms beveik nebu
vo panaudotos adatos, jaunųjų mod
eliuotojų ir manekenių kūrybingumas
ir energija įrodė, jog skautai gali
sudominti visuomenę, pritraukti dau
giau jaunimo ir patys užsidirbti pi
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Antarktidoje V. Vitkauskas
sapnavo Lietuvą

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
Vilniuje “Vartų“ galerijoje su
rengtoje spaudos konferencijoje
Vladas Vitkauskas, gruodžio 5 d. iš
kėlęs trispalvę bei Estijos ir Latvijos
vėliavas aukščiausio Antarktidos
kalno Vinsono (4897 m) viršūnėje,
dalijosi kelionės įspūdžiais.
I galeriją atvykusioms Estijos ir
Latvijos ambasadoriams Lietuvoje
Valvi Strikaitienei ir Albertui Sarkaniui alpinistas grąžino jų šalių vėlia
vėles, kurios pabuvojo aukščiausioje
Antarktidos viršukalnėje. Latvijos
vėliavą per kelias minutes uraganinis
šiaurės vėjas spėjo apdraskyti.
Estijos ambasadorė Lietuvoje V.
Strikaitienė šią lietuvių alpinisto ke
lionę pavadino žygdarbiu, priminda
ma, jog “lietuvių tauta visada turėjo
didvyrių“. Tai, kad Vinsone buvo iš
keltos trijų Baltijos valstybių vėlia
vos, V. Strikaitienei asocijavosi su
“Baltijos kelio tąsa“, pažymėjo Eltos
korespondentas, aprašydamas tą
spaudos konferenciją. Latvijos amba
sadorius A. Sarkanis, laikydamas
rankoje vėjų apdraskytą savo šalies
vėliavą, sakė, jog V. Vitkauskui
buvo sunku, kadangi reikėjo užnešti
visą Lietuvą, o taip pat ir Latviją bei
Estiją, nes šiose šalyse tokių alpinistų
nėra.
Kalbėdamas apie kopimo į ledinę
viršukalnę sunkumus, V. Vitkauskas
sakėsi manąs, jog kopimas į kalnus
atitinka jo jėgas. Alpinistas prisi
minė, kad sunkiausia buvo iškęsti ne
30-50 laipsnių šaltį, bet uraganinį

vėją, dėl kurio po kelias dienas bū
davo neįmanoma išlįsti iš palapinės.
Tai, jog šalčiai V. Vitkausko negąs
dino, įrodo ir lietuvių alpinisto ben
dražygio Ispanijos basko Jose Ramo
no Agirre Bergiristaino susuktas fil
mas. Jame matome, kaip V. Vitkaus
kas 38 laipsnių šaltyje vien su glau
dėmis maudosi sniege. V. Vitkauskas
prisipažino tik vėliau sužinojęs, koks
buvo šaltis. Keliautojas pasakojo, jog
ledynuose pagrindinis pavojus yra
ledo plyšiai - “statai koją ir jauti, kad
apačioje tuščia“. Į vieną tokių “spąs
tų“, grįždamas iš viršukalnės, iki pa
žastų ir buvo įsmukęs V. Vitkauskas.
Šiaip saugumo sumetimais alpinistai
kopė prisirišę vienas prie kito.
Kaip papasakojo alpinistas, An
tarktidoje dabar poliarinė diena, todėl
visą laiką šviečia saulė. Kad galėtų
geriau užmigti, jis užsirišdavo akis
tamsiu raiščiu, ant kurio buvo išpiešti
Lietuvos kontūrai. “Nepatikėsite, bet
nuo tada kiekvienąnakt sapnuodavau
Lietuvą“, sakė V. Vitkauskas.
Žygis “Lietuvos vėliava - pasaulio
viršūnėse“ bus tęsiamas. Prieš pus
antrų metų trispalvė suplevėsavo
aukščiausiame pasaulio kalne Eve
reste (8648 m), po to Europos - El
bruse (5612 m) ir Šiaurės Amerikos Makinlyje (6194 m) bei Antarktidos
- Vinsone (4897 m). Sausio mėnesį
V. Vitkauskas ketina įveikti penktąją
viršūnę iš numatytų septynių - aukš
čiausią Afrikos kalną Kilimandžarą
(5895 m).

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin
kose nuo 1994 m. gruodžio 23 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio
valiutų santykius:

Valiutos
pavadinimas

nigų. Beje, iš lėšų, gautų šio renginio
metu, “Kernavės“ tuntas įrengs savo
būstinę. Tikimės, kad kitais metais į
tokį renginį susirinks daugiau žmo
nių ir atsiras rėmėjų, norinčių padėti
kūrybinių idėjų pilnam skautiškam
jaunimui.
s. v. Alkas Paltarokas
Skautų vytis
Autoriaus nuotr.

Litai už
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų
100 Armėnijos dramų
Australijos doleriai
Austrijos šilingai
100 Azerbaidžano manatų
1000 Baltarusijos rublių
Belgijos frankai
Čekijos kronos
Danijos kronos
ECU
Estijos kronos
100 Ispanijos pesetų
100 Italijos lirų
100 Japonijos jenų
Kanados doleriai
Kirgizijos somai
100 Kazachijos tengių

6.1908
0.9709
3.1042
0.3602
0.1143
0.3947
0.1234
0.1415
0.6460
4.8254
0.3182
2.9945
0.2434
3.9803
2.8675
0.3756
7.4405

Valiutos
pavadinimas

Litai už
valiutos vnt.

Latvijos latai
7.2595
1000 Lenkijos zlotų
0.1641
Moldovos lėjos
0.9357
Norvegijos kronos
0.5805
Olandijos guldenai
2.2647
Prancūzijos frankai
0.7336
100 Rusijos rublių
0.1158
SDR
5.8082
Singapūro doleriai
2.7327
Suomijos markės
0.8319
Švedijos kronos
0.5330
Šveicarijos frankai
2.9996
10000 Ukrainos karbovancų 0.3085
Uzbekij os sumai
0.1600
100 Vengrijos forintai
3.4977
Vokietijos markės
2.5337

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.
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DU LONDONO LIETUVIAI VILNIUJE
Gruodžio 21-ąją į Vilnių atskrido
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos pirmininkas Jaras Alkis ir Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus atstovas
Britanijoje Balys Butrimas. Šv. Kalė
dų šventes jie sutiks Lietuvos sos
tinėje.
ELI

Sveikinimas
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų
proga sveikiname mielus, dosnius
rėmėjus, dvasininkus, tėvelius, glo
bėjus, seseris ir brolius, gyvenan
čius Lietuvoje ir išeivijoje, bei visą
plačiąją visuomenę.
Linkime linksmų šv. Kalėdų
švenčių, laimingų, sėkmingų ir ku
pinų ištvermės 1995 Naujų Metų!

LSS Europos rajono vadija,
sesės ir broliai

Padaryta klaida. "EL“ Nr. 50
8 psl. straipsnyje "Knygai reikia
fotografijų“ padaryta klaida. Nuot
raukas reikia siųsti Mr. K. BARĖNAS, 31 DRAYTON ROAD,
LONDON W13 OLD.
Atsiprašome.

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA
LONDONE
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono
centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9 ir 11 vai.

PAMALDOS
Manchesteryje - gruodžio 25 d.,
12.30 vai.

Nottinghame - gruodžio 25 d.,
Kalėdos, 11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - sausio 1 d., Nau
juose Metuose, 11.15 vai., Židinyje.
Bradforde - sausio 1 d., 12.30 vai.

LONDONE
KŪČIŲ VAKARIENĖ
Lietuvių namų akcinė bendrovė
(LNB) ir Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjunga (DBLS) gruodžio 17 d.
Lietuvių namuose surengė prieškalė
dini pobūvį, primenantį mums, toje
šalyje apsigyvenusiems lietuviams,
kūčių vakarienę Tėvynėje. Dalyvavo
LNB ir DBLS direktorių valdybos
nariai, Didžiosios Britanijos lietuvių
jaunimo sąjungos vadovai bei kiti lie
tuviškos veiklos darbuotojai. Daly
vavo ir nemažas būrys iš Lietuvos at
vykusių tautiečių, laikinai apsistojusių
Lietuvių namuose ar apsigyvenusių
Londone. Iš viso buvo per 40 svečių.
Prieš vakarienę DBLS direktorių
valdybos pirmininkas J. Alkis ir LNB
pirmininkas V. O'Brien trumpu žo
džiu pasveikino susirinkusius, vi
siems palinkėjo linksmų Kalėdų
švenčių.
Lietuvių bažnyčios Londone kle
bonas kun. Jonas Sakevičius palaimi
no Kūčių stalą ir laužydamas dalino
kalėdaitį. Po staltiese ant stalo pagal
lietuviškas tradicijas buvo padėta šie
no. Maisto patiekalai buvo silkė ir
žuvis su prieskoniais bei bulviniai
blyneliai, pasivaišinta raudonu bei
baltu vynu.
Vakarienės nuotaika buvo šventiš
ka. Visi pasikalbėjome, pasidalinome
įvairiais įspūdžiais. Įdomu buvo pak
lausyti pramonininko Jurgio Oniūno
minčių - jis ką tik grįžęs iš Lietuvos.
Jo pastangomis Lietuvoje jau veikia
dvi jo pramonės įmonės, jų gaminiai
atkeliauja ir į Angliją. Kaip J. Oniūnas sako, iš užsienio atvykusiam į
Lietuvą žmogui nėra lengva sukurti
pramonės objektą. Tam nepalankūs
įstatymai, trukdo sovietinių laikų iš
silaikiusi biurokratija. J. Oniūnas aiš
kino, jog daug problemų jam pavyks
ta išspręsti todėl, kad laisvai moka
anglų ir lietuvių kalbas, todėl jis esąs
laimingesnis už kitus užsieniečius.

H. Vaineikis prie savo lietuviškų pašto ženklų kolekcijos.
Vietinė anglų filatelistų draugija,
įsikūrusi prieš daugiau kaip 60 metų,
vieną kartą per mėnesį susirenka, jos
nariai rodo ir kalba apie pasaulio
pašto ženklus. Pagal tradiciją vieną
kartą per metus toks mėnesinis susi
rinkimas skiriamas draugijos prezi
dentui - jis rodo savo mėgiamiausius
pašto ženklus. Toks vakaras įvyko
spalio 20 d. Jo metu dabartinis drau
gijos prezidentas H. Vaineikis parodė
savo Lietuvos pašto ženklų rinkinio
dalį. Jis priminė draugijos nariams,
jog XV šimtmečio pradžioje Lietuva
buvo didžiausia Europos valstybė. H.
Vaineikis kalbėjo apie Lietuvos isto
riją ir jos paštą, pristatė pirmuosius
Lietuvos pašto ženklus, išleistus
1918 m. gruodžio 27 d., apie ženklus
ir pašto istorijos eksponatus, pasiro
džiusius pirmosios Nepriklausomy
bės laikais, bolševikų ir vokiečių

okupacijos laikais. Supažindinta su
lietuvių filatelistų veiklos pavyz
džiais, išleistais Anglijoje, Kanadoje,
Amerikoje ir kitur per 50 sovietų
okupacijos metų. Parodyta ir keletas
pašto ženklų, vokų ir atvirukų, išleis
tų Lietuvai vėl atgavus savo nepri
klausomybę.
H. Vaineikio paroda ir kalba, pa
smaginta keliais anekdotais, buvo la
bai šiltai priimta ir pagirta ne tiktai
dėl turinio ir eksponatų, bet ir dėl pa
rodos apipavidalinimo. Keli draugi
jos nariai padėkojo H. Vaineikiui as
meniškai už jų supažindinimą ne tik
tai su Lietuvos pašto ženklais, bet ir
su Lietuvos istorija.
H. Vaineikis yra pakviestas paro
dyti savo pašto ženklus ir kituose
apylinkės filatelistų draugijų susirin
kimuose.

FUTBOLAS
Trečios divizijos turnyre "Lithua
nian Victoria“ komanda susitiko su
"Baring Arms“. Varžybos baigėsi
rezultatu 0:3.

10 svarų - V. Petrušaitienė iš
Ealing.
Lietuvos negalios vaikų vardu
Fondo vadovybė sako lietuvišką
ačiū už nuoširdų rėmimą 1994
metais.

BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Aukos visuomet laukiamos šiuo
adresu:

Fondo vadovybė gavo šias
aukas:
100 svarų - Česlovas Budrys iš
Upminster;

ELI

British-Lithuanian Relief Fund
for Children in Lithuanian,
21 The Oval,
London E2 9DT.
ELI

Lietuvių klubui ’’Sodyba“ už Londono sku
biai reikalingas vadovas (manager).
Siūlomas labai įdomus gerai apmokamas (pagrindinė
alga su pelno priedu) darbas. Asmuo arba vedusi pora turi
būti prityrę vadovauti 55 akrų plote esančiame privačių
narių klube. Pareigos būtų: vadovavimas maitinimo ir
aludės tarnautojams, balių paruošimas, didelių namų ir ja
me esančių kelių nuolatinių gyventojų priežiūra.
Rašyti: Lietuvių namų bendrovės pirmininkui, 2
Ladbroke Gardens, London Wil 2PT, United King
dom.
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Eltos korespondentas Londone

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ
VAKARAS
1995 metų vasario 25 dieną,
19.30 vai. bus tradicinis Užgavėnių
blynų vakaras. Jis įvyks klubo
patalpose 345A Victoria Park
Road, London E9.
Klubo vadovybė kviečia visus
apsilankyti.

Protestas prieš abortus
Prancūzijos visuomenė vėl atkrei
pė dėmesį į aborto problemą: ne tik
todėl, kad gyvybę ginančios organi
zacijos ir asociacijos surengė nemaža
antiabortinių demonstracijų, bet ir dėl
to, kad neseniai Bordeux pradėta
baudžiamoji byla 18-kai gyvybę gi
nančių organizacijų narių. Antiaborti
nių judėjimų surinkti statistiniai duo
menys sako, jog nuo dabar Prancūzi
joje galiojančio aborto įstatymo, iš
leisto 1975-aisiais, iki šių dienų toje
šalyje nužudyta per 4 milijonus negi
musių kūdikių. Stambi už gyvybę
kovojančių organizacijų akcija su
rengta Nantes Saint Jacques ligoninė
je, kur daromi abortai - ten 20 sava
norių tarpusavyje susirakino grandi
nėmis už kojų ir už kaklų, tuo būdu
užtverdami įėjimą į ligoninę.

Tartasi dėl radijo
transliacijos
Vatikano radijo būstinėje įvyko
Tarptautinės telekomunikacijos są
jungos darbo grupės pasitarimas, ku
rio metu kalbėta apie transliacijos
dažnių paskirstymą įvairioms radijo
stotims, savo laidas transliuojan 
čioms trumposiomis bangomis. Kaip
Vatikano radijui paaiškino vienas šio
pasitarimo dalyvių, Ženevoje savo
biurą turinčios Tarptautinės tele
komunikacijos sąjungos narys Giu
liano Rossi, nepaisant didelės techno
loginės pažangos, pastaraisiais metais
įvykusios radijo komunikacijos srity
je, trumposios bangos yra ir, matyt,
dar ilgai pasiliks pagrindinė laidų į
tolimą užsienį transliavimo priemo
nė. Todėl koordinuojamas dažnių pa
skirstymas, nes kitaip radijo stotys
trukdytų viena kitos darbą ir laidos
negalėtų kokybiškai pasiekti savo
klausytojų.

Tuberkuliozė grįžta

Klemensas Tamošiūnas

Sporto ir socialinio klubo
kronika

Ji paminėta Italijoje. Šiuo metu
maždaug 3% toje šalyje gyventojų
yra neraštingi - tai reiškia, kad maž
daug pusantro milijono žmonių Itali
joje nemoka nei skaityti, nei rašyti
(be ikimokyklinio amžiaus vaikų).
Turint omenyje, kad prieš Antrąjį pa
saulinį karą apie 20% Italjos gyven
tojų buvo neraštingi, padėtis nėra
bloga. Bet sociologai dabar linkę kal
bėti apie kitokį neraštingumą, kuris
yra daug labiau paplitęs. 1972 metais
prelatas Carlo Muratore Italijoje
įsteigė raštingumo skatinimo indust
rinėse šalyse draugiją. Neseniai Ro
moje įvyko šios draugijos surengtas
pokalbis prie apskritojo stalo. Prela
tas Muratore Vatikano radijui pasa
kė: "Žmogaus, kuris neišmano nau
jausių techninių dalykų, negalima va
dinti šiuolaikiniu. Apie 30% gyven
tojų kenčia nuo vadinamojo funkci
nio neraštingumo. Ką tai reiškia? Tai
reiškia, kad tie žmonės nemoka nau
dotis kompiuteriais, negali išrašyti
čekio, negali naudotis kredito kortele,
nesugeba perskaityti traukinių tvar
karaščio ir taip toliau. Toks žmogus
negali patogiai gyventi jį supančiame
pasaulyje. Antra vertus, trečiojo pa
saulio šalyje apie 80% žmonių dar
nemoka nei skaityti, nei rašyti. Tad
praraja tarp industrinių ir atsilikusių
kraštų kaskart didėja“.
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Headley Park klubo nariai ir svečiai kviečiami
SUTIKTI NAUJUOSIUS METUS
LIETUVIŲ SODYBOJE
Headley Park, Picketts Hill, Nr. Bordon Hants.
Norintieji pernakvoti turi pranešti iš anksto
Sodybos vedėjai Veronikai Jurienei
arba jos pagalbininkei Nijolei Dargienei tel. 0420 47 2810.
Įėjimas, bufetas, muzika - kainuos £12.50.
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Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, tai padės išvengti ligos ar
kitos nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

Prieš 50 metų, 1944-aisiais, Jung
tinėse Amerikos Valstijose buvo iš
rasti ir pradėti taikyti vaistai nuo
tuberkuliozės. Tačiau ji, netolimoje
praeityje laikyta nesunkiai pagydoma
liga, vėi grįžta, tik labiau pavojingo
mis formomis, ir kol kas turbūt nepa
gydomomis, nes civilizuotas pasaulis
nesugebėjo tinkamai pasinaudoti turi
momis priemonėmis kovai su šia
užkrečiama liga, tvirtinama Ženevoje
paskelbtame Pasaulinės Sveikatos
Organizacijos pareiškime. Per arti
miausius 10 metų tuberkuliozė gali
nusinešti apie 30 milijonų žmonių
gyvybių.
Vatikano radijo lietuviškų laidų
redakcijos žinios

