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Dovanos užsienio 
lietuvių vaikams
Regioninių problemų ir tautinių 

mažumų departamento kolektyvui 
dabar karštos dienos, praneša "Lietu
vos aidas“. Skirstomi kalėdiniai siun
tiniai į Lenkiją, Baltarusiją, Latviją, 
Karaliaučiaus kraštą. Dovanas, kny
gų siuntas gaus lietuviškų vaikų dar
želių, mokyklų, klasių, grupių auklė
tiniai. Departamentui nemažai talkina 
įmonės, verslininkai. Poligrafijos pa
slaugų įmonė Vilniuje padovanojo 
daug vaikiškų knygų, verslininkas 
Ramūnas Vidžiūnas - žaislų. "Perga
lės“ konditerijos fabrikas Pelesos 
(Baltarusija) lietuviškos mokyklos ir 
kitų kaimyninių mokyklų vaikams iš
siuntė saldumynų. Marijampolės 
UAB "Statybos ritmas“, kuri yra ir 
Lenkijos Seinų lietuvių kultūros cent
ro statybos direkcija, savo transportu 
nuvežė lietuviams skirtas dovanas. 
Departamentui mielai padeda gele
žinkelininkai.

Lietuvos etninių žemių vaikai su
lauks ne tik dovanėlių. Juos aplankys 
Kalėdų Senelis iš Lietuvos, artistai. 
Vilniaus lietuvių kultūros namų, 
Keistuolių teatro kolektyvai, Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
artistų klubo grupė koncertuos Pele
soje, Rimdžiūnuose, kitose lietuviš
kose salose.

V. Landsbergis 
kaltina diplomatus 

neveiklumu
Dešiniosios opozicijos vadovas 

Vytautas Landsbergis išplatino pa
reiškimą apie Europos Sąjungos pa
sisakymą diskusijoje dėl Rusijos rei
kalaujamos karinio tranzito sutarties 
su Lietuva. Pareiškime atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad Vokietijos amba
sada Vilniuje paskelbė pranešimą 
spaudai apie Europos Sąjungos šalių 
susirūpinimą karinio tranzito sutarti
mi taip Rusijos ir Lietuvos, bei kons
tatuojama, jog kituose spaudos pra
nešimuose šis žingsnis vadinamas 
demaršu.

Lietuvos užsienio reikalų minis
terija, sakoma pareiškime, dirbo ne
patenkinamai, kad tokio demaršo ne
būtų arba kad jame matytume tiks
lesnius akcentus. Kariniam Rusijos 
tranzitui Lietuvos geležinkeliais pa
gal Lietuvos valstybės leidimus kliū
čių nėra, tai bus realizuojama nuo ki
tų metų sausio 1 dienos, o Rusijos 
reikalaujama ypatinga sutartis kelia 
naujus politinius pavojus.

Lietuva turėjo ir tebeturi pakanka
mai gerus santykius su Rusija. Jeigu 
Rusija vėl nevykdo sutarčių arba 
naudoja ekonominį bendradarbiavi
mą politiniam spaudimui, jeigu jos 
valstybinė televizija šaltojo karo me
todais kursto priešiškumą visoms 
Baltijos šalims, tai atitinkamą demar- 
šą derėtų adresuoti tam, kas blogai 
elgiasi, mano V. Landsbergis.

Europos Sąjunga palankiai žiūri 
į Lietuvos laipsnišką integraciją į 
šią Europos ekonominę ir saugumo 
bendriją, sakoma pareiškime. Kita 
vertus, nei Europos Sąjunga, nei 
NATO negarantuoja Lietuvos sau
gumo iki tol. Europai nesiimant jo
kios atsakomybės, o Rusijai kryps
tant į karines avantiūras ir galimą 
militaristinę diktatūrą, didžiulę at
sakomybę turėtų jausti pačios Lie
tuvos politikai.

Komentuodamas savo pareiški
mą spaudos konferencijoje, Vytau
tas Landsbergis pabrėžė, jog kari
nio tranzito problemą Rusijai pa
vyko internacionalizuoti sau nau
dingu būdu, pranešė ELTA.

Dėl Rusįjos kariuomenės bombardavimo tūkstančiai čečėnų turėjo 
palikti gimtąjį Grozną, ieškoti prieglobsčio Dagestane ir kitur.

EPA~Eltos nuotr.

Rusijos vyriausybė gali sudegti savo pačios
užkurtame karo židinyje

Vienas filosofas yra pasakęs, kad 
norint susivokti tame, kas vyksta 
šiandien, reikia išsiaiškinti, nuo ko 
viskas prasidėjo. Norint suprasti, ko
dėl Čečėnijos konfliktas peraugo į 
kruviną dramą, reikia nepasiklysti 
žodžiuose apie "valstybės teritorinį 
vientisumą“ bei "tautos kovą už ne
priklausomybę“, viena vertus, ir re
formų pagimdytuose privatizacijos 
ir liberalizacijos procesų iškrypi
muose, antra vertus. Kalbėti apie 
kokius nors iškrypimus ir nukrypi
mus nuo įstatymų ir teisingumo ša
lyje, kuri už savo iliuzijas ir klaidas 
moka šiandien baisiausią kainą - 
tautos išlikimu ir žmonių gyvybe, - 
būtų per vėlu ir tiesiog amoralu.

Penkioliktąsias sovietų armijos 
įžengimo į Afganistaną metines Ru
sija pažymėjo naujais karstais iš 
kitos islamiškos žemės. Naujieji Ru
sijos naftos karaliai negali atsižadėti 
Čečėnijos jau vien dėl to, kad ji - sa
votiškas raktas į Kaukazo-Kaspijos 
naftos telkinius, o per juos - į Arti
mųjų Rytų naftingąjį arealą! O pra- 
sivogusiam ir korumpuotam genera- 
litetui ne tik gera proga reikalauti iš 
valstybės biudžeto papildomų mili
jardų neva armijos reikmėms paten
kinti, bet ir patogi galimybė Čečėni
jos kruvinajame katile skandinti sa
vo nešvarių darbelių galus... Bet, lai
mei ar nelaimei, ne visas Rusijos ge- 
neralitetas korumpuotas ir ne visa 
vyriausybė "gaudo kaifą“ glemžda- 
ma ir leisdama naftos dolerius. O 
žurnalistai irgi neskuba paklusti 
valdžios įsakymams. Nepaisant vi
cepremjero O. Soskoveco grasinimų 
atimti licencijas.nepriklausomiems 
laikraščiams ir telekompanijai NTV, 
"ketvirtoji valdžia“, demonstruoda
ma retą vieningumą ir aukštą profe
sionalumą, sugebėjo apeiti vyriau
sybės mėginimus užblokuoti infor
maciją iš Čečėnijos, ypač iš Grozno, 
ir padėjo visuomenei įvaryti pleištą 
tarp vyriausybės "karo vanagų“ ir 
parlamento "taikos balandžių“.

PADĖKIME ČEČĖNIJAI
I Čečėnijos Respubliką įsiveržė Rusijos armijos tankai ir mėgina ją 

okupuoti.
Padėkite jai apsiginti. Siųskite aukas, kurias perduosime nepriklau

somos Čečėnijos Respublikos atstovei Vilniuje. "Europos lietuvis“ 
pasisako už laisvą ir nepriklausomą Čečėnijos Respubliką.

Aukas siųskite užsienyje:
”EL“ administracijai
(Auka Čečėnijai paremti),
2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, 
United Kingdom.

Lietuvoje:
”EL“ redakcijai,
Vilniaus bankas, 
sąskaita Nr. 9468879, 
banko kodas 260101777 
(su prierašu "Auka Čečėnijai paremti“).

Labai norėtųsi- stabtelėti ir pary
moti ties asmenybės vaidmeniu is
torijoje. Tačiau šiandien, kai kiek
viena valanda atneša naujų žinių iš 
Čečėnijos, kai nauji įvykiai naujai 
pergrupuoja "taikos“ ir "karo“ parti
jas Rusijoje ir už jos ribų, nėra gali
mybės nuodugniai išnagrinėti Ser
gejaus Kovaliovo ir visos jo vado
vaujamos Dūmos deputatų grupelės 
veiksmus Grozne bei jų vaidmenį, 
pralaužiant objektyvios informaci
jos blokadą ir beldžiantis į Rusijos 
ir Vakarų politikų sąžinę. Bet tokia 
diena būtinai ateis! Duok Dieve, 
kad šitie pasišventėliai tada būtų 
kartu su visais, kurie dabar darbais, 
pozicija, žodžiais stengiasi sustab
dyti Rusijos riedėjimą į naująjį to
talitarizmą ir "politiką iš jėgos po
zicijų“. Kad netektų apie juos kal
bėti gražių žodžių būtuoju laiku!..

O šiandien negalima nutylėti to 
fakto, jog Vakarų demokratiški 
"draugai ir kolegos“ dar nesusitupė
jusią ir silpną Rusijos demokratiją 
paliko vieną jos desperatiškoje ko
voje prieš "tylųjį perversmą“. Visos 
aptakios formuluotės, kuriomis di
džiųjų valstybių vadovai atsitverė 
nuo Rusijos "vidaus problemų“, tu
rėtų būti rimtu signalu mažosioms 
valstybėms, jog "skęstančiųjų gel
bėjimas - pačių skęstančiųjų reika
las“. Vakarų valstybės, nebe pirmą 
kartą suplakusios demokratiją su 
savaisiais interesais, pasirinko ne 
itin garbingą stebėtojo vaidmenį. 
Kai reikia gesinti gaisrą jo židinyje, 
jos spėlioja: išsiplės gaisrai iki jų 
"interesų“ ar lokalizuosis viename 
taške?.. Kaip tai pažįstama! Šitame 
ciniškame tarptautiniame kontekste 
Rusijos inteligentų pretenzijos į 
ypatingą Rusijos dvasingumą at
rodo nebe tiek juokingos, kiek grau
džios. Rusijos kelias į demokratiją 
išties yra tragiškas, nes jis veda link 
per šimtmečiais ugdytos tradicinės, 
polietninės Rusijos valstybės žlu
gimo. Kiekviena ranka, iškelta "už“
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Lietuvos Seimo nariai kreipėsi į Baltijos 
Asamblėją dėl įvykių Čečėnijoje

Lietuvos Seimo geros valios misi
jos vadovės Romualdos Hofertienės 
bei Lietuvos ir Čečėnijos parlamenti
nių ryšių grupės pirmininko Algirdo 
Endriukaičio išsiųstuose laiškuose 
Baltijos Asamblėjos pirmininkui Ma
riui Budovskiui raginama skubiai su
kviesti Baltijos Asamblėjos prezidiu
mą ir imtis priemonių, kad būtų nu
trauktas žmonių žudymas Čečėnijoje.

Lietuvos ir Čečėnijos parlamenti
nių ryšių grupės nariai taip pat krei
pėsi į Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentus A. Brazauską, G. Ulmanį 
ir L. Merį, ragindami pareikalauti, 
kad Rusijos prezidentas nurodytų nu
traukti kovines operacijas ir sustab- 

imperijos tautų - lietuvių, estų, gru
zinų, čečėnų... - laisvę, kartu yra 
ranka, klibinanti Rusijos imperijos 
pamatus! Ir tas faktas, jog, nepai
sant Rusijoje išsakomų skaudžių 
kaltinimų dėl rusų tautos interesų 
paniekinimo ir išdavystės, toje šaly
je vis atsiranda Sacharovų ir kova- 
liovų, liudija, jog tikėjimas Rusijos 
dvasiniu ir pilietiniu atgimimu nėra 
jau toks nepamatuotas.

Man atrodo, kad ypač reikšmin
ga yra tai, jog pasipriešinimas 
prievartai, jėgos politikai plinta ne 
tik civilinėje visuomenėje, bet ir 
armijoje. Dabar jau ir per Rusijos 
informacijos priemones skelbiamos 
priežastys, dėl kurių nepavyko žai
biškai nužygiuoti iki Grozno ir jį 
užimti: tam priešinosi ne tik ingu- 
šai, dagestaniečiai, čečėnai, per ku
rių kaimus judėjo Rusijos kariuo
menė, bet ir patys rusų karininkai. 
Karininkai (pvz., generolai Babičius 
ir Vorobjovas) vengė imtis sprendi
mų ir įsakymų atsakomybės, o rusų 
kareiviai vengė šaudyti ir naikinti 
čečėnų. Dabar "demoralizuotieji“ 

Jūratė Lauiiūtė
Sankt Peterburgas, Rusija

Kremliaus kalėdinės dovanos Čečėnijai. Adolfo Užos piešinys

dyti tolesnį kraujo liejimą Čečėnijoje.
Beje, dar gruodžio 19 d. Vytautas 

Landsbergis nusiuntė Borisui Jelcinui 
telegramą, siūlydamas "pamąstyti ir 
apie tokį galimą Rusijos-Čečėnijos 
problemos sprendimą - derybų keliu 
pervesti Čečėnijos Respubliką į San
draugos narės statusą. Jei toks spren
dimas būtų priimtinas Čečėnijos Res
publikos vadovybei, mano nuomone, 
Rusija turėtų galimybę išmintingai ir 
dorai išeiti iš susidariusios padėties.“ 
Maskva liko kurčia šiam pasiūlymui, 
kaip ir Grozno pageidavimui, kad V. 
Landsbergis būtų tarpininku konflik
te tarp Rusijos ir Čečėnijos.

EU

daliniai skubiai keičiami naujais: 
vieni generolai, įtraukti į Čečėnijos 
karą, atleidžiami, kiti patys prašosi 
atsargon. O tie, kurie, kaip genero
las A. Lebedis, į visą tą avantiūrą 
žiūri iš šalies, negaili kritikos ir pik
tų epitetų aukščiausiai kariuomenės 
vadovybei. Skilimas ir sumaištis 
akivaizdūs ne tik valdžios kabine
tuose, bet ir armijoje, o tai reiškia, 
jog Rusija atsidūrė prie rimtų vi
daus ir užsienio politikos pokyčių 
Slenksčio.

Užkulisinių intrigų specialistai 
suorganizavo naują peilį į nugarą 
D. Dudajevo vyriausybei - "Čečėni
jos respublikos nacionalinio atgimi
mo vyriausybę“, vadovaujamą aka
demiko Salambeko Chadžijevo. Pa
našu į Afganistane scenarijų. Regis, 
nepasimokyta iš praeities... Sunku 
atspėti, kaip įvykiai plėtosis toliau. 
Bet aišku, kad agresija Čečėnijoje - 
Rusijos vyriausybės gėda ir morali
nis pralaimėjimas.
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Europa - ne už kalnų, kai 
Seimas balsuoja vieningai

Nauji metai Lietuvoje - naujas generalinis 
prokuroras ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas

Gruodžio 22 dieną, prieš pat 
Kalėdas, Lietuvos Seimas pritarė 
dviem svarbiems nutarimams. Pir
masis, - "Dėl laisvosios prekybos 
sutarties tarp Europos Bendrijos, 
Europos atominės energijos bendri
jos, Europos anglių ir plieno bendri
jos ir Lietuvos Respublikos ratifika
vimo“. Pasisakantieji teigė, kad su
tartis padės stiprinti mūsų valstybės ir 
tautos saugumą bei greičiau įsijungti 
į Europos struktūras. Minėta sutartis 
buvo pasirašyta Briuselyje 1994 m. 
liepos 18 dieną.

Europos Bendrijos Taryba sutartį 
su Lietuva ratifikavo gruodžio 19 d. 
Joje numatytas pereinamasis šešerių 
metų laikotarpis, per kurį abi sutartį 
pasirašiusios šalys pamažu keis atsi
skaitymo sistemą ir atsisakys muitų.

Sutartis sukėlė nemažai ginčų. 
Seimo Agrarinio komiteto pirminin
kas M. Pronckus gerokai anksčiau 
raštu kreipėsi į Vyriausybę, Agrarinį 
ekonomikos institutą ir į Nepriklau
somą strateginių tyrimų centrą. Par
lamentaras ragino pirmiausia išsi
aiškinti, kas laukia Lietuvos žemdir
bių, kai sutartis bus ratifikuota. Pasak 
M. Pronckaus, niekas nepagalvojo, 
kaip pertvarkyti sunkiai besikapstantį 
iš duobės žemės ūkį, kad lietuviški 
produktai būtų pajėgūs rungtis su 
daug gražesniais iš Vakarų į Lietuvą 
kasdien tonomis atgabenamais žem
dirbių gaminiais. Atsakymo nesu
laukta, pareiškė Agrarinio komiteto 
pirmininkas ir pasiūlė atidėti sutarties 
ratifikavimą.

Užsienio reikalų komiteto pirmi
ninkas dr. K. Bobelis mano, kad rati
fikavus Europos Bendrijos ir Lietu
vos laisvos prekybos sutartį 1995 
metams reikėtų skirti daugiau lėšų 
Lietuvos Respublikos atstovavimui 
Europos Sąjungoje.

Žodžiu, pripažintos ir teigiamos, 
ir neigiamos sutarties pasekmės, ta
čiau aidint šūksniams: "Pirmyn į 
Europą!“ 86 Seimo nariai balsavo už 
sutarties su Europos Bendrija rati

fikavimą. Aštuoni žmonės susilaikė, 
o LDDP frakcijos atstovas A. Alber- 
tynas "susilaikė“ netgi abie n ran
kom. Seimo pirmininkas Č. Juršėnas 
pasirašė sutartį iškart po balsavimo ir 
pasakė, kad kelias į Europą atvertas. 
Tą pačią dieną su Europos Sąjunga 
apsikeista sutarties ratifikavimo do
kumentais, o pati sutartis įsigalioja 
1995 metų sausio 1 dieną.

Antrasis svarbus kalėdinis Seimo 
nutarimas - "Dėl 1990 m. Europos 
Tarybos konvencijos dėl pinigų iš
plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų 
pajamų paieškos, arešto bei kon
fiskavimo ratifikavimo". Projektą 
pateikė teisingumo ministras J. Pra
piestis. Ministras išgirdo pastabų, 
kad per ilgai tvarkė dokumentus. 
Mat konvenciją Lietuva pasirašė 
1994 m. birželio 3 dieną. Posėdyje 
dalyvavę 92 žmonės, pakeldami 
rankas, vieningai ratifikavo pasira
šytą Europos Tarybos konvenciją. 
Paliktos 6 išlygos. Ratifikavus šį 
svarbų dokumentą, Lietuvos teisė
saugos atstovams bus lengviau ieš
koti įvairiose šalyse laikomų nusi
kalstamu.būdu įsigytų lėšų. Konven
cija papildys galiojančius Lietuvos 
Respublikos Baudžiamąjį ir Bau
džiamojo proceso kodeksus. Tačiau 
Lietuvos įstatymų taisyti nereikės, 
nes Europos Tarybos dokumentai 
turi prerogatyvą prieš nacionalinius 
įstatymus ir poįstatyminius aktus.

Tame pačiame posėdyje 93 Seimo 
nariai balsavo už tai, kad nuo 1995 
metų sausio 1 dienos įsigytą per 
kalendorinius metus turtą bei paja
mas turėtų deklaruoti Prezidentas, 
premjeras, Seimo nariai bei visi val
stybės pareigūnai kartu su jų šeimų 
nariais. Pajamos bus skelbiamos 
"Valstybės žiniose“.

Matyt, yra iš tikrųjų svarbių Lie
tuvai dokumentų, už kuriuos Seimo 
nariai nesipešdami vieningai balsuo
ja. Gal 1995-aisiais tokių dokumentų 
bus daugiau...

Ona Mickevičiūtė

Naujasis generalinis prokuro
ras V. Nikitinas

Prezidento A. Brazausko teikimu 
gruodžio 21 d. Seimas Lietuvos ge
neraliniu prokuroru paskyrė Vladą 
Nikitiną. Už balsavo 73, prieš - 1, su
silaikė - 5 parlamentarai. Dešinioji 
Seimo opozicija balsavime nedalyva
vo, nes Seimo dauguma nepritarė 
opozicijos pasiūlymui balsuoti slap
tai. Regis, LDDP atstovai bijojo, jog 
slaptai balsuojant generalinis proku
roras vėl gali būti neišrinktas. Seimo 
plenariniame posėdyje V. Landsber
gis pareiškė, kad generalinio proku
roro skyrimas yra dalis veiksmų, ku
riais LDDP valdžia nustato kontrolę 
teisėtvarkos institucijoms, pažeisda
ma demokratinį teismų valdžios ne
priklausomumo principą. Tam pasi
naudota teisėtvarkos sistemos refor
ma, keičiant įstatymus, kad visa tei
sėtvarka būtų pajungta vykdomajai 
valdžiai, o “reorganizacijų“ pretekstu 
atliekant politinį valymą. Jo nuomo
ne, nutarta palaužti kai kada buvusią 
nepriklausomą generalinės prokura
tūros laikyseną.

Gruodžio 14 d. Prezidentas, susi

tikęs su Seimo frakcijų vadovais, 
pranešė, jog generalinio prokuroro 
postą pasiūlęs trims Aukščiausiojo 
Teismo teisėjams - A. Sirvydžiui, V. 
Greičiui ir V. Nikitinui. Du pirmieji 
kandidatai atsisakė to posto. Tai, kad 
šalies vadovas pasiūlė postą trims tei
sėjams, teisėjavusiems žurnalisto V. 
Lingio nužudymo byloje, anot kai 
kurių apžvalgininkų, įrodo, jog A. 
Paulausko nušalinimas nuo genera
linio prokuroro pareigų nebuvo kerš
tas už pernelyg griežtą nuosprendį 
šioje byloje.

Vladas Nikitinas - Lietuvos rusas, 
sentikis, užaugęs pokario metų vaikų 
namuose. Jis 20 metų dirbo teisėju 
Trakų rajono bei Aukščiausiajame 
teismuose. 1986-1991 m. buvo tei
singumo ministro pavaduotojas. Nuo 
1992 m. - Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas. A. Paulauskas sutiko būti V. 
Nikitino pavaduotoju.

Gruodžio 20 d. Seimas priėmė 
nutarimą, kuriuo, atsižvelgdamas į 
Prezidento A. Brazausko teikimą, 
Aukščiausiojo Teismo pirmininku 
paskyrė Praną Kūrį. Už tai balsavo 
67 Seimo nariai. Dešinioji opozicija 
balsuojant vėl nedalyvavo, nes Sei
mo dauguma jų siūlymui balsuoti 
slaptai nepritarė. P. Kūris - Vilniaus 
universiteto teisės fakulteto dėstyto
jas, Europos Tarybos žmogaus teisių 
teismo (ETŽTT) Hagoje teisėjas, 
buvęs teisingumo ministru K. Pruns
kienės vyriausybėje ir Lietuvos am
basadoriumi Belgijoje.

P. Kuriui darbą naujose pareigose 
teks pradėti gana keblioje padėtyje. 
Gruodžio 27 d. Konstitucinis Teis
mas baigė nagrinėti Seimo opozicijos 
pateiktą pareiškimą dėl teismų refor
mavimo. Pripažinta, kad 1994 m. 
birželio 15 d. Seime priimto teismų ir 
prokuratūros reformacimo įstatymo 
nuostata, jog Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų įgaliojimai nutraukiami 1994 
m. gruodžio 31 d. prieštarauja Lietu
vos Konstitucijai. Buvusi Aukščiau
sioji Taryba nustatė, jog teisėjai,

Naujasis Aukščiausiojo Teis
mo pirmininkas P. Kūris.

paskirti nuo 1990 iki 1992 m., turi 
dirbti savo darbą 10 metų, o paskirti 
nuo 1992 m. - 5 metus ir jų įgalio
jimų nutraukti negalima. Vadinasi, 
kad nenutrūksta kelių teisėjų, kurie 
nesutiko pereiti į kitas pareigas ir 
nebuvo Seimo paskirti į naująją 
Aukščiausiąją Teismą, įgaliojimai. 
Jų yra keturi: tarp jų dabartinis 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
M. Lošys. Jie ir toliau turėtų gauti 
Aukščiausiojo Teismo teisėjų atly
ginimą, nors nepaskirti į naująjį teis
mą ir jame nedirbs. Seimo Tėvynės 
sąjungos frakcijos seniūno A. Kubi
liaus nuomone, visų teisėjų pasky
rimai po Konstitucinio Teismo spren
dimo turėtų būti pripažinti negalio
jančiais. "Lietuvos rytas“ rašo, kad 
M. Lošys susidariusią padėtį Aukš
čiausiajame Teisme pavadino dvival
dyste. Anot jo, tai didelės kampani
jos, kuria norima atsikratyti visais V. 
Landsbergio laikais paskirtais teisė
saugos vadovais, dalis.

Erika Umbrasaitė
Eltos nuotr.

WTTOTOS UMIEWS
Premjero linkėjimai

"Dienoje“ 12 24 ir kituose šalies 
laikraščiuose paskelbtas Lietuvos 
ministro pirmininko Adolfo Šleževi
čiaus šventinis sveikinimas.

Jame sakoma: "Šiandien, Šventų 
Kalėdų ir Naujųjų metų dienomis, 
galime atsitiesti nuo kasdienių dar
bų ir atsigręžti atgal. Paklauskime 
patys savęs: ar nepradėjo pilnėti 
mūsų kurortai, mūsų teatrai ir spor
to salės, ar neėmė žmonės pasitikėti 
lietuviška valiuta, ar nesiliovė bai
mintis dėl visas santaupas suryjan
čios infliacijos? Ar nenustojome 
nors kiek vienas kito nekęsti? Ar 
nepavyko mūsų valstybei duoti rei
kiamą atkirtį organizuotajam nusi
kalstamumui, nors apie pergalę 
prieš mafiją skelbti tikrai anksti? 
Tegul dar nepavyko visur pasiekti 
valstybės pavasario požymių, tegul 
ir nepavyko nors kiek ženkliau pa
didinti žmonių gerovę ir realiąsias 
pajamas, bet niekas nepaneigs to, 
kad po truputį žengiama į priekį, 
kad kuriami būtini demokratiniai ir 
teisiniai valstybės pagrindai.

Vyriausybės pareiga yra užtikrin
ti piliečių gyvenimo ir darbo sąly
gas, jų saugumą. Reikia tikėtis, kad 
kiti metai visose šiose srityse bus 
tikrai sėkmingesni. Tikime, kad 
šios šventos Kalėdos ir ateinantys 
1995-ieji atneš daugiau ramybės ir 
džiaugsmo, laimės ir taikos. Būki
me tais metais labiau susitelkę dar
bui, labiau pasitikėkime vienas kitu, 
padėkime vienas kitam. Tokios vie
nybės, solidarumo akivaizdoje atsi
trauks blogis ir pyktis. Šiluma ir 
gėris turi ateiti po kiekvienu stogu, į 
kiekvienus namus.“

Uranas dingusio?
atominės elektrinės kasetės?

Taip pavadintas Rūtos Skatikaitės ir 
Virginijaus Gaivenio didelis straipsnis 
paskelbtas ’’Respublikoje“ 12 28.

Pranešama, kad gruodžio 27 die
ną šalies generalinės prokuratūros 
organizuotų nusikaltimų ir korup
cijos tyrimo skyriaus pareigūnai pa
reiškė oficialius kaltinimus dviems 
Kauno miesto ir rajono gyventojams 
iš kurių po valstybės saugumo de
partamento ir generalinės prokura
tūros darbuotojų surengtos operaci
jos šių metų gruodžio 15-ąją paimta 
8 kilogramai radioaktyviojo urano 
(jis spinduliuoja 800 milirentgenų 
per valandą). Ši medžiaga naudoja
ma daugelio pasaulio valstybių bran
duoliniuose reaktoriuose. Kai kurių 
šaltinių teigimu, šiuo metu Lietuvoje 
ieškoma daugiau kaip 100 kilogramų 
urano.

Valstybės saugumo departamento 
generalinis direktorius J. Jurgelis pa
sakė: "Šiuo metu laukiama eksperti
zės rezultatų, kurie ir turėtų atsakyti į 
pagrindinį klausimą, kokia to urano 
kokybė ir kur jis naudojamas. Pirmi
niai ekspertų duomenys gali būti ir ne 
visai tikslūs. O tų urano atsiradimo 
versijų yra kuo įvairiausių. Gal iš
skirčiau dvi pagrindines: pirmiausia 
reikia išsiaiškinti, ar šis uranas nau
dojamas kurui ar nenaudojamas. Jei 
bus pripažinta, kad ši medžiaga yra 
kuras ir naudojama atominėse elekt
rinėse, tai ar ji į dienos šviesą pakliu
vo iš Ignalinos AE, ar iš kurios nors 
kitos, o gal uranas nukniauktas iš kur 
nors, dar nepakliuvęs į atominės 
elektrinės teritoriją. Žinoma, visa tai 
mums primena dar vieną yapč aktu

alią problemą: reikia susirūpinti vals
tybės sienos kontrole, būtina pasieny
je įrengti radioaktyviųjų medžiagų 
detektorius“.

Gruodžio 20-ąją teisėsaugos pa
reigūnai operaciją rengė ir Visagine, 
buvo aptiktas konteineris su keliais 
kilogramais urano.

Masonai Lietuvoje
’Lietuvos rytas“ 12 23 išspausdino 
Vytauto Aisčio straipsnį "Lietuvos 
masonai praskleidė šimtametį gilios 
paslapties šydą“.

Pastaruoju metu pasirodė nemažai 
rašinių apie laisvuosius mūrininkus 
(masonus). Mokslų Akademijos bib
liotekoje net surengta masonams 
skirta paroda, kurioje eksponuojama 
daugiausia lenkų kalba išleista litera
tūra. Tačiau, matyt, dėl to, kad apie 
laisvuosius mūrininkus rašo ne jie 
patys, o mėgėjai, nežinantys tikrosios 
jų veiklos, pasirodo daug netikslumų 
ir spekuliacijų.

Apskritai Lietuvoje visų pirma dėl 
nežinojimo, iš dalies dėl mūsų tautos 
konservatyvumo palankios dirvos 
prietarams atsirasti, dar gajus stereo
tipinis masonų įvaizdis: paslaptinga 
tarptautinė organizacija, pretenduo
janti valdyti visą pasaulį. Tokia nuo
monė Lietuvoje - ne šiuolaikiniame 
pasaulyje, vyrauja ir dėl to, kad lais
vosios mūrininkijos tradicija mūsų 
krašte faktiškai nutrūko XIX a. pir
moje pusėje, kai carizmas ėmė perse
kioti šios organizacijos narius, sklei
dusius asmens laisvės, tolerancijos ir 
humanizmo idėjas.

Ikikarinėje Lietuvoje buvo šviesių 
asmenybių, priklausiusių masonų 
ložėms, tačiau dėl Katalikų Bažny
čios priešiškumo laisvajai mūrininki- 
jai apie atskirų ložių veiklą beveik 
nieko nežinoma arba jos nebuvo ofi
cialiai įregistruotos, arba veikė po

grindyje. Tik Klaipėdos krašte, kuris 
turėjo autonomiją Lietuvos Respubli
koje, veikė dvi trys masonų ložės. 
Naciams užgrobus Klaipėdą, kaip ir 
visoje Vokietijoje, masonų ložės bu
vo uždarytos. Totalitariniai režimai, 
tiek komunistinis, tiek nacių, neleido 
jokios klubinės veiklos, ir todėl ma
sonų gyvavimas buvo neįmanomas.

Lietuviai išeivijoje yra įkūrę ma
sonų ložę Lemonte. Jai priklauso la
bai garsių mūsų išeivijos veikėjų, ta
čiau pagal vyraujančią laisvosios 
mūrininkijos tradiciją masonai nesi- 
reklamuoja ir visuomenei savo narių 
pavardžių neskelbia.

1992-aisiais sugebėta įsteigti pir
mąją Lietuvos laisvųjų mūrininkų lo
žę. Tai iš tikrųjų labai nelengvas ban
dymas atkurti iš esmės nutrukusios 
laisvosios mūrininkijos tradicijas 
Lietuvoje, įsijungti į pasaulinę lais
vųjų mūrininkų bendriją, kuriai pri
klauso keliolika milijonų pasaulio pi
liečių.

Lietuviais esame mes gimę...
Neseniai buvo pateikta žinutė apie 
naujus modernaus dizaino ryškiai 
raudonos spalvos kioskus Vilniuje 
"Prince“. Tą temą tęsia "Lietuvos ryte“ 
12 23 išspausdintas Giedrės Bra- 
dauskienės straipsnis.

Šie kioskai iki šiol Lietuvoje yra 
"nelegalūs imigrantai“ dėl baltomis 
raidėmis šviečiančio užrašo "Prince“. 
Jis pirmiausia "užkliuvo“ Vilniaus 
kalbos tvarkytojai A. Šiupienienei, 
po to į kovą su lietuvių kalbos "terši
mu“ įsijungė ir kiti kalbininkai.

A. Šiupienienė jau surinko ir nu
siuntė Seimui bei Vyriausybei 300 
parašų, kuriais, anot jos, žmonės rodo 
nepritarimą šiam užrašui ant spaudos 
kioskų. Ji sako, kad "Prince“ niekas 
nereikalauja išversti į lietuvių kalbą - 
tai nekeičiamas prekės ženklas, ta

čiau jis neturi dominuoti.
Danijos ambasadorius Lietuvoje 

D. Nielsenas kilus triukšmui dėl Da
nijos kompanijos "House of Prince“ 
Lietuvai padovanotų kioskelių ap
lankė ekonomikos ministrą A. Vasi
liauską. Pasak Danijos ambasados 
komercijos patarėjo S. Baltuškos, 
ambasadorius atkreipė ministro A. 
Vasiliausko dėmesį į kalbos saugo
tojų naudojamus metodus, paaiš
kino, kad "Prince“ - prekės ženklas, 
kurio negalima išversti.

Susitikime taip pat buvo aptar
tos "House of Prince“ investicijų 
Lietuvoje galimybės. Ši kompanija 
nori statyti čia tabako fabriką, kuris 
kainuotų 2 milijonus dolerių ir 
sukurtų 30 darbo vietų. Straipsnyje 
nurodoma, kad dabartinį "kioskelių 
skandalą“ danų kompanija pasiren
gusi išspręsti labai paprastai - iš
vežti juos į kitas Baltijos valstybes, 
kurios kitaip supranta rinkos eko
nomiką.

”Ir kaliniai Saukiasi Dievo“
Taip pavadintas "Sargyboje“ Nr. 51 
Vidmanto Kliuko interviu su Vil
niaus tardymo izoliatoriaus - kalė
jimo kapelionu kunigu Pranu Saba
liausku.

į klausimą, ar kaliniai švenčia 
šv. Kalėdas, kunigas atsakė: "Dau
guma įkalintųjų - tikintieji. Jie šios 
šventės tradicijas atsineša iš šeimų. 
Ypač laukiamos Kūčių, Kalėdų 
dienos, net savo kameras jie puo
šia. Ypač išradingi ir sumanūs vai
kai, kurie iš laikraštinio popieriaus 
padaro girliandų, karpo iš po
pieriaus eglutes... Kalėjime prieš 
Kalėdas ypatingas dvasios pa
kilimas. Nespėju net išklausyti visų 
išpažinčių - tiek daug norinčių atsi
randa.“

V. Dimas
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Taline skleidžiasi menininkės Redos sparnai

Drakono galerijoje Liina Siib ir Reda Marks. Tūt Rammul nuotr.

Parašyti šį pasakojimą paskatino 
neseniai Taline Drakono galerijoje 
matyta Redos Marks (Žvirblytės) 
personalinė paroda.

Iki šiolei žinojome Redą Marks 
kaip odos dailininkę-restauratorę. Ji 
yra padariusi 2 odines knygas, tapu
sias Estijos lietuvių bendruomenės 
14 gyvavimo metų metraščiais. Mi
nėtoje parodoje išvydome R. Marks 
’’kaip menininkę-minimalistę, ku- 
ruios kūrybinis kredo - padaryti ne
padaromą, pamatyti nepamatomą 
(taip rašė Lina Siib, ’’Hommikuleht“, 
1994.10.28). Tai aštuonios cinko 
plokštės (200x100 cm) - meta(l)fo- 
rizmai - nuo tūkstančio įvairiausių 
faktorių priklausanti kūryba, įgavusi 
universalias išraiškos priemones. 
Stiprus morfologinis ir matematinis 
ryšys byloja apie menininkės pa
stangas pakilti iki idealaus meno 
aukštybių“.

Reda gimė 1950 m. Kaune, 1974 
m. baigė odos specialybę Talino dai
lės institute. Nuo 1977 m. dalyvavo 
18 parodose (3 personalinės), nuo 
1984 m. yra Estijos dailės sąjungos 
narė, nuo 1993 m. - laisva menininkė.

Mums Reda - daili, elegantiška, iš 
tolo pastebima lietuvaitė, nelinkusi 
su bet kuo bendrauti. Ji kenčia dėl sa
vo uždarumo. Nukenčia ir jos kūry
ba! Sunku prasimušti, tapti pripažinta 
(ypač svetimoje šalyje, nors jos čia 
nugyventa jau 20 metų).

Išgirdusi tradicinius klausimus, 
Reda tik nusišypso. Ar gali meni
ninko dvasia, akis, klausa pasirinkti ir 
pripažinti tik vieną mėgstamą spalvą, 
gėlę, dainininką ar dainą, valstybę ar 
miestą?! Visa tai mirguliuoja ir mai
nosi Vaivos juostoje...

Kasdienybė atsiima savo. Vyras 
Janas - reiklus draudimo firmos va
dovas - prisiviliojo darban ir dukrą 
Eveliną. Dar mokykloje pagarsėjusi 
Estijos jaunių šaškininkų čempionė ir 
dabar noriai sulošia šeimynines parti
jas. O lietuvių kalbos žinojimu Eve
lina dažnai pasitarnauja įgyvendinant 
firmos užmojus. Mamos ne per daž
niausiai verdami didžkukuliai-cepeli- 
nai - trijulės mėgstamiausias patieka
las. Su ta šeima galima įdomiai pa
kalbėti apie keliones, pirkinius... Pas
kutiniai šeimos įspūdžiai iš jaunystės 
svajonių miesto Paryžiaus. O kai 

viską, ką matęs regėjęs, dar kartą 
pamatai videojuostoje, ilgai užsibūna 
sieloje šventė. Redos šventė jau virs
ta kūryba...

Kai gruodžio 7-10 dienomis Ta
line vyko prancūzų-Baltijos šalių vi
deomeno festivalis, R. Marks turėjo 
ką parodyti. Ją konsultavo ir palinkė
jo sėkmės pats Patrick Prado - šio 
festivalio organizatorius, pasiėmęs 
jos videojuostą į Lietuvą.

Prisižiūrėjusios videofilmų, ties
mukai įšokome į Rotušės kalėdinį 
rūsį, kur Reda per 10 menininkių iš
sirinko tris originalias skrybėlaites. 
Kaip viduramžiais, čia dabar puikuo
jasi Estijos dailininkų ir namudininkų 
dirbiniai - odos ir kailų gaminiai, 
mezginėliai ir mezginiai, siuvinėji
mai ir siuviniai, mediniai daiktai ir 
žaislai, netgi kvapų skleidžiantys pa- 
pušalai - pakabukai, išradingi kalė
diniai žvangučiai, gardumynai...

Patariu nepraeiti pro šalį dide
liems ir mažiems, ypač turistams. Čia 
viskas pigiau.

Cecilija-Rasa Unt
Estijos lietuvių bendruomenės 

valdybos narė

Kalbėjimasis su medžiu
Vitalijus Valiukevičius - gryniau

sias dzūkas, dabar gyvenantis Vilniu
je, Lazdynuose. Šnekus ir nagingas 
žmogus. Polinkis į meną, kūrybą - 
šviesus paveldas. Senelis buvęs 
kruopštus pynėjas, tėvas siuvęs dra
bužius, motina gražiai audusi ir mez- 
gusi. Ir Vitalijaus broliai dailiųjų 
amatų puoselėtojai. Valiukevičiams 
tai buvo pragyvenimo šaltinis, nes 
keli hektarai priesmėlio neišmaitino 
gausios šeimos.

Kadaise Vitalijus, ilgai negalvo
jęs, pasirinko virėjo specialybę. 
Ketvirtį amžiaus dirbo sostinės ’’Vil
niaus“ restorane, turėjo meistro var
dą, dalyvavo daugelyje konkursų ir 
ne vieną prizinę vietą laimėjo. Bet 
visa tai jau praeitis.

Jei žmogus iš prigimties darbštus, 
sumanus - neprapuola. Pasisekė Vita
lijui ir gyvenimo draugę - nagingą 
mezgėją iš Zarasų krašto - sutikti.

- Aš drožiu, ji mezga. Darbas la
bai ramina, sakyčiau, net palaimą tei
kia, - nuoširdžiai kalbėjo medžio dro
žėjas, tautodailininkas V. Valiukevi
čius.

Mačiau, kad jam nėra labai leng
va, nes kone prieš dešimtį metų šį 
stiprų vyrą ilgam patalan buvo pa- 
guldžiusi sunki liga. Dabar jis antros 
grupės invalidas. Kruopščiai ir ilgai 
gydė medikai, kad šis žmogus į ran
kas vėl galėtų paimti kaltelį, grąžtelį 
ar skaptelį. Beviltiškai nepaklusnia 
tapusi viena ranka tik per stebuklą 
atgijo, nors vilties buvo mažai. Šian
dien tik koja dar nelabai paslanki, bet 
Vitalijus, jau įkopęs į septintąją de
šimtį, neverkšlena, neaimanuoja. Jis 
visa siela pasinėręs į kruopštų darbą. 
Jo butas - tikras įvairiausių medžio 
drožinių muziejus. Šeimininkas mie
lai juos rodo ir pasakoja. Štai žiūri į 
K. Donelaičio būrą ir atrodo - jis tuo

jau pradės vaikščioti, nes toks na
tūralus, jog negali patikėti, kat tik 
medinė statula. Veria akį gausybė 
verpsčių, žavi krivūlės ir šaukštai. 
Aplinkui susispietę rūpintojėliai tau 
kužda apie menininko, juos išdrožu- 
sio, sielos tyrumą ir vaizduotės ga
lybę. Arba pakeli aids - šviestuvas iš 
nesuskaičiuojamos gausybės medžio 
drožinių padarytas. O ant lango - me
dinės užuolaidos, suvertos iš 3000 
detalių! Sėdžiu ant dailiausios Vitali
jaus darbo taburetės, liečiu rankomis 
meniškai sumeistrautą stalą... Sunku 
net patikėti, kad visa tai, kas čia yra 
aplinkui, paprasto žmogaus rankų 
darbas.

- Kodėl neišdrožėte nė vieno vel
nio? - paklausiau lyg ir juokais.

- Neapkenčiu blogio, kurio aplink 
mus tiek daug! O blogis, manau, tik 
velniuose ir tėra įsikūnijęs... Aš už 
gėrį, šviesą, ramybę. Todėl ir mano 
rūpintojėliai ramūs, susimąstę, kaip 
visi papasti žmonės, - atsakė dro
žėjas.

Jo, kaip tautodailininko, bendravi
mas su publika prasidėjo, kai ėmė 
rengti savo drožinių personalines pa
rodas. Tada ir nuotaika pagyvėjo, ir 
pirštai miklesni tapo, nes įsitikino, 
kad tas jo darbas ir kitiems yra reika
lingas, širdį užpildantis maloniu ir 
šiltu kūrybos džiaugsmu. Vitalijus 
pasakojo ir apie jo pastatytus kryžius, 
restauruotus bažnyčios altorius.

- Jei dievas duos sveikatos, - 
kalbėjo tautodailininkas, - tai dar ne 
vieną lazdą išdrošiu, kad visi senat
vėje turėtume kuo pasiramsčiuoti, 
nes šiais laikais sulaukti realesnės 
paramos sunkoka. Kiekvienas žiūri 
savo. Gaila, kad pritrūkome gailestin
gumo, atjautos...

Vilius Laužikas
Rimanto Jankausko nuotrauka

Vėl gastroliuoja 
pianistas 

Antanas Smetona
Gastrolių į Lietuvą iš Jungtinių 

Amerikos Valstijų penktąjį kartą at
vyko pianistas Antanas Smetona. 
Kartu su Sauliaus Sondeckio vado
vaujamu Lietuvos kameriniu orkest
ru jis surengė tradicinį kalėdinių - 
naujametinių koncertų ciklą keturiu
ose šalies miestuose. Juose skam
bėjo Karlo Marijos Vėberio koncer
tinė pjesė fortepijonui ir orkestrui.

Šventiniai koncertai nuo gruodžio 
28-osios vyko Plungėje, Mažei
kiuose, Marijampolėje ir Vilniuje. 
Gastrolės baigėsi iškilmingu koncer
tu sostinės Rotušėje paskutiniąją šių 
metų dieną, pranešė ELTA.

Itališkas smuikas 
jaunajam virtuozui
Lietuvos žemės ūkio bankas de

šimčiai metų išnuomojo ir įteikė XIX 
a. smuiką vunderkindui smuikininkui 
V. Čepinskiui, dabar besimokančiam 
Niujorke, Julliardo muzikos mokyk
loje. Jaunasis smuikininkas sakėsi 
apie tokį smuiką tik svajojęs: ’’ban

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 Didžiojoje Britanijoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems j 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, 
nvestments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS
TUOJAU 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

kui tai - smuikelis, o man - gyveni
mas“. Bankas iš privačios kolekcijos 
Sankt Peterburge įsigijo italų meistro 
A. Cavali, gyvenusio 1850-1932 m., 
smuiką, norėdamas remti jaunuosius 
Lietuvos menininkus. Lietuvos na
cionalinio simfoninio orkestro diri
gentas J. Domarkas, fondo V. Če
pinskiui remti steigėjas, smuiko įtei
kimo ceremonijoje sakė, kad toks Že
mės ūkio banko žingsnis teikia vilčių 
Lietuvai greičiau priartėti prie tų vals
tybių, kuriuose turtingi žmonės jau 
seniai remia menininkus. Italų meist
ro smuikas yra banko nuosavybė. 
Saugumo sumetimais jo kaina ne
skelbiama. Be to, Lietuvos draudimo 
firmos atsisakė apdrausti smuiką, to
dėl jis buvo apdraustas Amerikoje. 
V. Čepinskiui mokėti už smuiką ne
reikės. Jis tik privalės koncertuoda
mas nurodyti tikrąjį instrumento sa
vininką.

V. Čepinskis naujuoju smuiku jau 
grojo V. A. Mocarto III koncertą kar
tu su garsiuoju V. Spivakovo orkestru 
’’Maskvos virtuozai“ Nacionalinėje 
filharmonijoje Vilniuje. Amerikoje V. 
Čepinskas sakėsi daugiausia laiko 
skiriąs studijoms, nors teko kelis kar
tus koncertuoti Bostone bei Niujorke.

V. Čepinskas Kalėdas sutiko su 

tėvais Kaune, o jau sausio 9-ąją tęs 
mokslus Niujorke.

Išrinko metų knygą
Prieš keletą mėnesių Kaune buvo 

skelbtas populiariausios šiemet Lie
tuvoje išleistos knygos konkursas. 
Laureate pagal kauniškių skaitytojų 
miesto knygynuose gautus atsiliepi
mus tapo Henriko Radausko poezi
jos rinktinė ’’Eilėraščiai“. Metų 
knyga vainikuota gruodžio 27-ąją 
kinų restorane "Čiandu“, kur daly
vavo poeto H. Radausko knygą pa
rengusios ’’Baltų lankų“, kitų lei
dyklų, knygynų bei knygomis pre
kiaujančių firmų atstovai, burtų ke
liu į šventę atrinkti 4 konkurse daly
vavusieji skaitytojai.

Pasak vieno iš konkurso organi
zatorių, knygų platinimo firmos 
’’Giliukas“ direktoriaus Vyturio Ja- 
ručio, skaitytojų simpatijų susilaukė 
ir šiemet tris knygas išleidęs lietu
viškų detektyvų autorius Edmundas 
Malūkas, nemažai balsų surinko 
Džono Irvingo ’’Pasaulis pagal Gar- 
pą“, Rapolo Serapino parengta bei 
Vosyliaus Sezemano konsultuota 
antologija “Ties grožio vertybėmis“, 
pranešė ELTA.
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Musų tradicijom

I. Gimtinės spalvos ir garsai
Gyvenimo tėkmėje radosi nekas

dieniškų dalykų. Buities išvargintas 
Žmogus, jausdamas greitą laiko bėgi
mą, susivokė savo būtyje ir ėmė ieš
koti dvasinės atsvaros. Taip atsirado 
šventės ir apeigos, kurios ilgainiui 
pavirto (prastybe, labai laukiama 
diena. Tradicijomis perpinta kasdie
nybė įgyja naujų spalvų ir atspalvių. 
Tradicinės šventės turi paslaptingu
mo, netikėtumo, ilgalaikiškumo bruo
žų. Kiekvienas kaimas, netgi atskira 
šeima turi savo papročius, savą pa
saulio sampratą įvairią gamtos jau
seną Tradicijas papildo pats gyveni
mas. Jeigu nebūtų buvę spaudos 
draudimo, dabar, kiekvienų metų 
kovo 16 dieną, nebūtų paminima 
Knygnešio diena. Daug kryžių ir kop
lytstulpių pastaraisiais metais pas
tatoma Rezistencijos aukoms. Ieško
ma partizanų palaikų, surandamos 
kapavietės. Tremtis pagimdė tremties 
dainų, radosi tremtinių chorų sąjūdis. 
Atgaivintos religinių ir kai kurių ka
lendorinių švenčių apeigos. Daug ži
nome apie praeitį, bet dar daug reikia 
sužinoti: rinkti, aprašyti, susisteminti, 
puoselėti, įteisinti, įbūtinti. Tai itin 
svarbūs tautos kultūros darbai, mūsų 
pačių istorinės atminties ir etninio 
paveldo ištiktis. Iš kartos į kartą - at
einančioms kartoms. Iš širdies į širdį 
- visiems žmonėms, norintiems gėrio 
ir grožio, besitikimiems prasmingo 
gyvenimo. Šiuose puslapiuose bando
ma prisiminti ir priminti, susikaupti ir 
pamąstyti, kas mūsų dvasios kultūroje 
yra esmingą o kas tik vienadienišką 
Ieškokime ir surasime, dirbkime ir 
sužaltuose kultūros želmenys.

1. šventųjų žodžių šiluma
Su šventais žodžiais įeiname į 

gyvenimą. Juos atsinešame iš lopšio, 
iš motinos skreito, iš tėvo sermėgos, 
iš gimtojo kaimo pastogės. Jais di
džiuojamės, nes jais grindžiame savo 
būties pamatus, po kuriais vislab pa
sisukioja žalteliai, nenorėdami palikti 
savo įprasto slenksčio. Kuo daugiau 
per šį slenkstį žingsnių žengta, tuo 
daugiau sieloje šilumos užsilaiko, o 
širdyje gerumo prisitvenkia. Su šven
tais žodžiais, į kūną įaugusiais, trem
tiniai keliavo į šaltuosius sibirus, ir 
ten tie žodžiai tirpo ant lūpų, kaip su
tirpsta vaškas gailestingoje Ilgių švie
soje aname baltame smėlio kalnelyje, 
kur vienas prie kito prigludę kalbasi, 
tariasi pakuždom, - o kaip ten jiems, 
aname gyvenime einasi...

Nenuslopintas etniškumas išsi
skleidė ir suvešėjo, nes didieji kai
miškojo gerumo diegeliai dar nebuvo 
nuvytę ar sustembę. Jie buvo gyvi 
kiemo darželiuose, palangių gėlėse, 
kapinių tyloje, koplytėlės papėdėje. 
Su šventais žodžiais, pilnais dvasios 
soties, ateinama į šį gyvenimą ir iš jo 
išeinama, bičiuliaujantis ir nedraugus 
pasmerkiant, pataikaujant ir priete
moje, priesvirnyje sėdint, apie gyve
nimą kalbantis. Žemė, namas, kelias, 
dangus, atlaidai, duona, saulė, takas, 
kapai, diena, rytas - visko neišvatdin- 
si. Žiūrint, kas arčiau širdies, kas tvir
čiau rankose ir kas iš tolo atšviečia 
palaimingumą. Tai lyg amžinybės 
žodžiai, savasties ir prieraišumo dė
menys, šventumo aureole apgaubti ir 
niekieno niekuomet iš atminties neiš
trinami. Su tuo siejame savo gimtąjį 
kaimą ir gimtuosius namus, su tuo 
susijusi mūsų gimtoji ir įgimtoji kul
tūra, kurią vis nešamės, kuriai vis 
meldžiamės, nes ji vienintelė ir uni
kali, nes jos prasmės niekuomet ne
įskaudina. Galima būtų pakalbėti ir 
apie gimtąjį miestą, bet tektų vartoti 
jau kitus žodžius, mažiau sakralius, 
ne taip įtaigius ir šiek tiek kasdienos 
dulkėmis apneštus. Kol dar mūsuose 
stipri kaimo dvasia, kol neužgeso 
trauka į jį, tol galima budėti prie et
niškumo šaknų, viliantis vis naujų at- 
gajėlių ir atžalų. Kas buvo ir paliko, 
tai iki mūsų atėjo su šventumo žymė
mis, o kas dabar yra, ne mūsų, tas 
praranda ryšį su praeitimi, o kas bus, 
rytojus parodys. ’’Lietuviškoji kultūra 
yra kaimo kultūra“ (A. Maceina). 
Nešamės savy kultūros sintetiškumą, 
kaip tėvų priedermę, kaip ilgalaikiš
kumo žymenį. Visa tai susiejame su 
gimtaisiais namais. Iš tolių regisi ryš
ki praeities aura: su balana rankose 
prie ratelio šiaudinėje pastogėje, kaip 
pragiedrulis, kur močiutė užlingavo, 
iškyla gaudžiančio varpo aidesiai 
aušroje. Į šį ilgoką sakinį kelios ar
chetipinės prasmės sudėtos, jas iš
skaityti visiškai nesunku, nes jos į 
kraują įaugusios.

Toje aušroje budėta ir kankintasi, 
būta ir mirta, siekta ir neprarasta. 
Kaip amžinas namų židinys saugota 
laisvė, melstasi už tiesą, kovota ir že
mėn galvos guldyta dėl Nepriklau
somos Tėvynės, vienos ir vienintelės. 
Nuo lopšio iki karsto neilgas kelias, 
bet šventumo riboženkliais nugairin
tas. Kai mažylis glosto bijūno žiedą 
kieme, kai bernelis stabteli ties gė

lėmis nukaišytais varteliais, kai jau
namartė ašaromis nulaisto pravertą 
kraičio skrynią, kai tėvelis su moti
nėle, tremtin siunčiami, atsisveikina 
su savo namais, skausmingai žvelg
dami į langinėse išpjaustinėtas širdies 
linijas, kai kažkur nuaidi daina, su
skamba muzika ir trinkteli šokis, sto
jasi prieš akis tie didieji genties pa
veikslai, su kuriais ateita iki šių die
nų, su kuriais, matyt, bus einama ir 
toliau, nes joks spalvingiausias pa
veikslas negali nugožti namų pa
veikslo, kuriame matomi šventi žo
džiai. Jais tikima kaip savimi, jiems 
meldžiamasi, nes malda yra išga
nymo pradžia, tikrumo paliudijimas 
ir nuoširdumo ženklas.

2. Ar gyvas Krėvės žodis?
Kai žmogus iškrenta iš istorinio 

laiko, praradęs įgimtas genties gijas, 
kai žmogus išeina iš prigimtos erd
vės, palikęs savo namus pražūčiai, 
palieka tiktai atsiminimai ir apipuola 
dvasios skurdas. “Tokios benamystės 
ir tokio belaikiškumo grėsmė jau 
stingdė mūsų kultūrą.“ (D. Kuolys). 
Sovietiniais metais prarasta atsako
mybė už gimtinės pėdas, už tėvų na
mų šviesą, už kiemo vejos žalumą 
sustingdė tėvų ir vaikų santykius. Ne
tekta namų židinio pajautų, netekta 
palaimingų laisvalaikio valandėlių 
tėvų sodyboje. Ar dar gyvas Mairo
nio, Krėvės ir Vaižganto žodis, kuris 
užburdavo mūsų tėvus, kurie įkvėp
davo pokario partizanus, kuris dar vis 
tebeugdo naujas rašytojų kartas. Šis 
įkvėptas žodis dar neleidžia užgesti 
visoms gimtojo kaimo šviesoms, 
švytinčiomis nuošaliose sodybose. 
Ten, kur šakojasi galulaukių ąžuolai 
ir dega romuvų atmintys. Žinia, iš 
rankų į rankas pereina daiktai, iš dva
sios į dvasią nueina senolių atminčių 
regėsiai, iš širdies į širdį pinasi tautos 
genų gerumas, kurio kaina surašyta 
istorijos vadovėliuose ir elemento- 
riuose. O iš tėviškės išėjus, po pasaulį 
paklajojus, vėlei sugrįžtama į tą pačią 
šventą tėvų žemę, kurią vis dar tebe- 
globoja Žemyna Žemynėlė. Jeigu dar 
nesugrįžta, tai pati lemtis ilgainiui 
sugrąžins, nes sava žemė visiems ge
ra ir amžina. Ir Austėja dar budi ties 
kvepiančiu žiedu, kai bitelės suskren
da medunešiui ir Medeina saugo 
kiekvieną medį, pagloboja jau be- 
džiūstantį kamieną, tikėdama, kad po 
lietaus gūsio ir šaknys, ir šakos atsi
gaus. Gabijos ranka vis prie židinio ir 

prie aukuro, kai liepsnų liežuviais su
kyla medžio kalba, kai jauki šilumėlė 
įsigauna į sąnarius ir atšildo kūną. Ir 
aitvarai į darbštuolio kiemą vis pa- 
tykom atskrenda.

Pėdos neatšąla, kai į jas patenka 
kitos pėdos. Ta ankstyvoji rytmečio 
brydė per kaimą, per tėvynę skirta vi
siems, kurie dar nori eiti vieninteliu 
tikru keliu - be sąžinės graužaties, po 
nuodėmių atleidimo. Ties tuo keliu, 
regis, vėl augs ūkininkų sodybos, kils 
į dangų kryžiai pakelėje, žvelgs į ke
lią Rūpintojėliai. Tuo keliu, kuris 
bryde prasidėjo, vėl eis gyvas žmo
gus, nes jis turi eiti. Dejonės ir aima
nos, skundai ir visokios apskundos 
niekuomet nepadeda. Kaip dar nors 
kartą sugrįžti prie pirmapradžių žo
džių, kad jie niekuomet neišnyktų. Ir 
su tarmės kvapesiais, ir su išlikusiais 
tautosakos turtais, ir su prigimtos sa
vasties pašauktimi.

Tiktai ar greitai išmokysime pa
milti vieną vienintelį žmogų, kai tiek 
metų buvome mokomi mylėti vos ne 
visą žmoniją. Tiktai ar savarankiškai 
įkalsime inkilėlį varnėnui, kai tai ilgai 
buvo daroma įsakymui, urmu ir be 
meilės. ’Tegul gražioje žemėje auga 
skalsi duona“, - anąkart Veprių kul
tūros namuose ant sienos pastebėjau 
plakatą. Plakatas protingai “prašė“, 
bet ar kiekvienas, salėje apsilankęs, 
pamąstė, kodėl taip užrašyta. Išmo
kyti kirsti medį, nemokėsime jo paso
dinti. O galėtų būti gi atvirkščiai.

3. Sodyba medžiais apsodinta
Skrendantis paukštis kiaušinio 

niekuomet nededa. Jis tupia į lizdą, į 
savo lizdą. Žmogus laimingas taip 
pat tiktai savo namuose, medžiais ir 
sodu apsuptuose, kur dar gyvos pro
tėvių dvasios, kur gandras, per kaimą 
nuskliesdamas, nutupia ant savo krai
go, šalia lizdavietės. “Tėviškė - tai 
saugiausia žmogaus vieta, kur jį tarsi 
supa ir gaubia artimumo, jaukumo 
dvasia“ (V. Daujotytė). Jeigu čia 
gimta ir užaugta, jeigu čia kiekvienas 
medis ir medelis nuglostytas, jeigu iš 
čia į turgų, į malūną, į šienautę, į at
laidus, į gimines važiuota, jeigu čia 
kasmet atostogų sugrįžta ir pasidar
buota, jeigu čia kasdien susitinka gy
vieji su mirusiaisiais. Tėviškė ir po
kario partizanams buvo šventoji at
gaivos vieta, net pavojams tykojant. 
Prie tėvų buvo saugiau. Ir tremti
niams, kurie metų metais sapnuoda
vo toliuose sibiruose - ne taigos 

skambesį o gimtosios sodybos avie- 
tojaus ošesį, vėjo gaudesį, kaimynų 
pašnekas, giminės subuvimus, ores ir 
rugiapjūtės, malimus ir pasidainavi
mus.

Kaip džiaugsmingomis virtinėmis 
savaitgaliais pas tėvus virsta studentų 
būriai, kaip vasaros atostogmečiu 
lengvųjų mašinų pritvinsta sodybose. 
I paežeres, pamiškes, pagires, pau
pius ir miestiečiai patraukia, jau ne
beturėdami tėvų jaukaus židinio po 
ištisinių, planinių melioravimų ir 
gražiakaimių naikinimo. Vilioja 
erdvė, tyla ir ramybė, oro švara ir 
kalnelio siluetas, saulėlydžio šviesos 
ir vakaro ūkai. Žiūrėk, ir kaimo mo
kykla čia pat prigludusi; paskubom 
vaikai bėga į namus, kol jie čia pat, 
netoliese. Tiktai vis apsiverkia senu
kai tremtiniai (kartais savo skausmą 
eilėmis išsako), kurių tėvų kauleliai 
dūla taigose ir tundrose. Tas savųjų 
ilgesys verčia labiau glaustis vie
niems prie kitų.

Žavėtis tenka tais žemaičių ir 
dzūkų senučiukais ir senulytėmis, 
kuriems lemtis skyrė dalią amžinai 
gyventi toje pačioje savo vietoje, nuo 
gimimo iki dabartės. Ir prigimtinė 
šnekta išsaugota, ir papročiai neuž
miršti, ir pasaulio senoji jausena ištu
rėta, ir gerumas per karus, blogme- 
čius neprarastas. Mano vieta, mano 
gimtuvė, mano takas, mano saulė, 
mano vyšnia, ir svarbiausia - mano 
žemė. Kiek daug tuose prisipažini
muose gerumo ir išlikties jausmo, kai 
į gamtą dar mokama pažvelgti pago
niškai, kai kiekviena kiemo žolelė 
prašneka girdimai.

Yra dar ir kultūros tėviškė. Joje 
paminklai, senos maldų knygos, 
šventieji paveikslai, drožti ar skobti 
buities daiktai, ornamentuoti ir turin
tys sakrališkumo, audimo staklės ir 
verpimo ratelis, senosios spaudos ry
šelis ir kiemo koplytstulpis, gėlių 
darželis ir švari kiemo veja, giesmės 
ir raudos, didingi ąžuolai ir senolių 
kapas.

Kai klausai, tai girdi, kaip šuo lo
damas grandine skambina, kaip ark
lys vis dažniau pažvingauja, kaip iš 
tolių varpai aidužiais ataidi, kai 
kaštotyrininkų ekspedicijos šurmuly- 
nė išvaikšto, išžiūri, iščiupinėja visus 
daiktus. Ir vis neša į tą didįjį kultūros 
aruodą, kuris dar gali ne vieną kartą 
pagausėti.

Aleksandras Šidlauskas 
(Bus daugiau)

Zarasų rajono Baltamiškės kaimas. Plungės rajono Paparčių kaimas. Telšiai. M. Sakalausko nuotraukos
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Trys Guinness'o diplomai - lietuviams Geri darbai nemiršta
Paskutinę senųjų metų savaitę 

’’Karolinos“ viešbučio svečių salėje 
įteikti trys Guinness'o rekordininkų 
diplomai.

Vienas diplomas įteiktas dabar jau 
dešimtmetei Kristinai Stragauskaitei, 
gyvenančiai Siručių kaime, Raseinių 
rajone. Ji - jauniausia pasaulyje mer
gaitė, gavusi valstybės apdovanojimą. 
Būdama ketverių metų Kristina iš 
degančio namo išgelbėjo savo bro

Jachta ’’Laisvė“ pirmoji 
apiplaukė Horno kyšulį

Šių metų gruodžio 24 dieną trum
pų bangų siųstuvu jachtos ’’Laisvė“ 
kapitonas Ignas Miniotas pranešė, 
kad gruodžio 23 d., 17 vai. 02 min. 
Grinvičo laiku, jachta apiplaukė le
gendinį Horno kyšulį, rašo ’’Lietuvos 
rytas“. Apiplaukdami Homą ’’Lais
vės“ buriuotojai į vandenį nuleido 
lietuvišką juostą su kryželiu ir gin
taro gabalėliu. Taip buvo pagerbtas 
Lietuvos jūrininko Antano Mėlinio, 
1928 m. prie Ugnies Žemės nuplauto 
nuo suomių burlaivio "Archibald 
Russel“, atminimas.

"Laisvė“, prieš pusantrų metų iš
plaukusi į kelionę aplink pasaulį, 
tapo pirmąja iš Lietuvos jachtų, api
plaukusių Homo kyšulį,.

"Lietuvos rytas“ aprašė paskutinę 
jachtos stotelę Čilėje, Valparaiso 
uoste, gruodžio 3 d. Į uostą atvyko bu
riuotojų pastiprinimas - menotyrinin
kas A. Patašius ir chirurgas G. Žu
kauskas. Šiedu vyrai ne tik ryžosi 
įveikti legendinį Homo kyšulį, bet "ir 
įvykdyti pusantrų metų plaukiančių 
vyrų norą - kajutkompanijoje ant stalo 
vėl išvysti lietuviškos duonos, lašinių, 
svogūnų ir puslitrį skaidriosios“ (ra
dijo ryšių metu paaiškėjo, jog buriuo
tojų prašymas sėkmingai įvykdytas).

Šiuo metu jachta "Laisvė“ plaukia 
Folklendo salų link. Klaipėdoje jach
ta turėtų prisišvartuoti 1995 m. rug
pjūtį.

Kita Lietuvos jachta”Aurabank“, 
iš Klaipėdos išplaukusi rugsėjo 4 d., 
per tris mėnesius įveikusi 14 tūkstan
čių kilometrų, tęsia kelionę Homo 
kyšulio link.

Perskrodė Baltijos ir Šiaurės jūras 
bei Atlanto vandenyną buriuotojai J. 
Limantas ir L. Ivanauskas lapkričio 
15 d. pasiekė Brazilijos Resifės uostą, 
kiek vėliau sustojo Rio de Žaneiro 
uoste. Brazilai, pasak J. Limanto, ne
buvo itin svetingi buriuotojams. Re
sifės uosto imigracijos pareigūnai 
smulkiai iškamantinėjo "Aurabank“ 
įgulą, reikalavo nurodyti kelionės 
maršrutą, motyvuoti jos tikslus. Bu
riuotojai net šiek tiek pramoko portu
galų kalbos, nes kitaip Brazilijoje su
sišnekėti neįmanoma, o tranzitinių 
vizų prašiusiems lietuviams teko už
pildyti net 14 anketų. 
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liuką bei sesutę ir buvo apdovanota 
medaliu už narsumą gaisro metu. 
Antrasis diplomas - didžiausiam pa
saulyje keltui, kursuojančiam marš
rutu Klaipėda-Mukranas. Trečias 
diplomas įteiktas Vytautui Landsber
giui už daugiausiai parašų surinkusią 
peticiją Lietuvos nepriklausomybei 
remti, kurią pasirašė 5218520 žmo
nių, daugiausia Pietų Amerikoje.
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Bene sudėtingiausia kelionės at
karpa L. Ivanauskas pavadinimo 
plaukimą Lotynų Amerikos pakran
tėmis Buenos Airių link, kuomet teko 
patirti ir permainingos krypties vėjus, 
smarkias liūtis su žaibais ir perkūni
jomis. L. Ivanauskas, "Lietuvos“ 
jachta apiplaukęs pasaulį, sakėsi nie
kur nematęs tokių vėjo pakeltų van
dens kalnų kaip prie La Platos žiočių. 
Tokioje neramioje kelionėje retai ka
da tekdavo pasinaudoti automatiniu 
vairo mechanizmu, o sutikus kelis 
banginius, marinistinės literatūros 
prisiskaičiusiems buriuotojams atro
dė, kad jachta naktį būtinai įsirėš į 
miegantį jūros gigantą. Po 25 dienų 
kelionės jachta pasiekė Argentinos 
sostinę Buenos Aires, kur jos jau 
laukė lėktuvu atskridę architektas R. 
Ramanauskas ir "Lietuvos ryto“ ko
respondentas G. Pilaitis. Buriuotojai 
sakė, kad jaučiasi psichologiškai iš
vargę.

Korespondentas pranešė redakci
jai, jog ruošiantis sunkiausiajam ke
lionės etapui daug padėjo vietos lie
tuviai, Lietuvos garbės konsulas Ar
gentinoje A. Rastauskas, čia esančio 
Lietuvos žvejybos laivo "Sūduva“ 
įgula, kurios kapitonas paskolino bu
riuotojams smulkesnius Magelano 
sąsiaurio ir Horno kyšulio jūrlapius. 
Buriuotojus po savo stogu svetingai 
priglaudė Sofija ir Alfredas Ruplėnai, 
vėliau padėję įgulai apsirūpinti būti
niausiais maisto produktais. Jachta 
paruošta kelionei - sutvirtintos burės, 
pakeisti vantai, įsigytas gelbėjimo 
plaustas. Bostono lietuvė Rėdą Vei- 
taitė atgabeno specialius štorminius 
drabužius, buriuotojai gavo ir specia
lų gelbėjimo plaustą. Buriuotojai stu
dijavo specialią literatūrą apie Horno 
kyšulį, žiūrėjo videofilmus.

Prieš kelionę įgulos narius lietu
vių bažnyčioje palaimino 35 metus 
Argentinoje dirbantis kunigas J. 
Steigvila.

Buriuotojai priversti skubėti, nes 
sausio mėnesį Magelano sąsiauryje ir 
Ugnies žemės platumose prasideda 
audrų sezonas. Apiplaukę Homo ky
šulį buriuotojai ketina į Buenos Aires 
grįžti vasario pabaigoje.

ELI

Vabalninko miestelyje prisimintas prieškario Lietuvos veikėjas 
Konstantinas Šakenis

Neseniai Šiaurės Lietuvoje, Bir
žų rajono Vabalninko miestelyje, 
paminėta Konstantino Šakenio 35 
metų mirties sukaktis. Pirmą sykį 
nuo 1941-ųjų Lietuvoje plačiau kal
bėta apie šio netoli Vabalninko, Ve- 
leniškių kaime gimusio ir dažnai čia 
sugrįždavusio žmogaus nuveiktus 
darbus.

Konstantinas Šakenis mokėsi Pet
rapily, kad įsigytų plataus profilio in
žinieriaus žinių. Po 1905 metų revo
liucijos, laikinai uždarius tenykštį 
technologijos institutą, K. Šakenis 
padeda J. Vileišiui leisti "Valstybės 
žinias“. J. Basanavičiaus ir A. Smeto
nos skatinamas, parengia studiją apie 
lietuvių persekiojimą Vilniaus krašte, 
kurią pirmą sykį galėjo išleisti tiktai 
italų kalba.

Per Pirmąjį pasaulinį karą dirb
damas inspektoriumi Voronežo lietu
vių gimnazijoje, verčia į lietuvių kal
bą mokslinius terminus, kuria savus. 
Iki šios dienos vartojami žodžiai 
"švytuoklė“, "varža“, daugelis kitų 
yra K. Šakenio naujadarai, kuriems 
pritarė ir mūsų literatūrinės kalbos 
tėvas Jonas Jablonskis.

Paskelbus Lietuvos nepriklau
somybę, kraštui labai trūko savų 
kvalifikuotų kadrų. Ypač didelis jų 
stygius buvo geležinkelyje. Tad K. 
Šakenis čia pradeda dirbti inžinieriu
mi. Vėliau tampa Važiuotės tarnybos 
viršininku. Parengia visą lietuvišką 
technikos žodyną.

1925 m. K. Šakenis priima pasiū
lymą važiuoti į Panevėžį ir vadovauti 
trims tenykštėms gimnazijoms.

Jo pedagoginė veikla, matyt, bu
vo teigiamai vertinama, nes po kele- 
tos metų paskirtas švietimo mi
nistru. Jam šiose pareigose dirbant, 
Kaune įkuriama konservatorija, stei
giamos amatų mokyklos, pertvarko
mos mokytojų seminarijos. Kons
tantinas Šakenis parašo trijų dalių fi
zikos vadovėlį. Juo kurį laiką moki
niai naudojosi ir po Antrojo pasau
linio karo.

K. Šakenis imasi ir kitokios 
kūrybos - verčia A. Mickevičiaus 
"Poną Tadą“, parašo knygas apie 
"Aušros“ gadynę, Vabalninko ir jo 
apylinkės istoriją. Kaip minėjime 
pabrėžė kalbėję, ir šiandien šis veika
las yra aktualus, teikia daug vertingos 
informacijos.

1934 metais Konstantinas Šakenis 
paskiriamas valstybės kontrolieriumi, 

o 1936-aisiais išrenkamas Seimo 
pirmininku.

Prasidėjus sovietinei okupacijai 
nemaža to meto valstybės veikėjų 
pasitraukė į Vakarus. Tą padaryti bu
vo raginamas ir K. Šakenis. Tačiau 
jis tvirtino, kad nesijaučiąs nieko blo
ga Tėvynei padaręs, tad nesiruošiąs 
iš jos bėgti. Tokią nuomonę palaikė 
ir Stasė Giedraitytė-Šakenienė. Ji 
buvo pirmoji moteris chirurgė Lietu
voje. Vienu metu dirbusi asistente 
pas įžymųjį Vladą Kuzmą veltui. 
Mat Lietuvoje trūkstant darbo, val
dininkų ir pasiturinčių vyrų žmo
noms buvo uždrausta užimti etatines 
vietas. Kai pats Vladas Kuzma sura
do jai Biržuose darbą, užuot gydyto
javusi S. Šakenienė su dvylikamete 
dukra Rita ir devynerių metų sūnumi 
Romualdu 1941 birželio 14-ąją gy
vuliniame vagone turėjo išdardėti į 
Narymo kraštą. O Konstantinas Ša
kenis tą pačią dieną už "Tėvynės iš
davimą“ ištremiamas į Kraslagą.

Po šešerių metų tremties Šakenu- 
kams pasiseka sugrįžti į Lietuvą su 
kitais tremtinių vaikais. Jiems parsi
vežti tuometinio Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko Justo Paleckio rū
pesčiu buvo suorganizuota speciali 
ekspedicija.

Vaikai apsigyveno giminaičio 
profesoriaus K. Vasiliausko šeimoje, 
paskui persikėlė pas tėvo seseris ne
toli Vabalninko.

Vėliau iš Sibiro pavyksta pa
sprukti ir Stasei Giedraitytei-Šąke- 
nienei. Ji su vaikais įsikuria Žaga
rėje, ten pradeda dirbti. Tačiau neil
gai. Vieną žiemos dieną rusų kari
ninkas ją areštuoja. Po trijų metų 
kalinimo įvairiuose Lietuvos kalė
jimuose. S. Giedraitytė-Šakenienė, 
buvusio Seimo pirmininko žmona, 
krašto apsaugos ministro, sušaudy
to Červenėje, B. Giedraičio sesuo 
"osoboje soveščanije“ (rus.: ypatin
gasis pasitarimas - ELR) nutarimu 
už pabėgimą į Lietuvą grąžinama 
atgal Sibiran.

Vaikai ir toliau giminaičių remia
mi mokosi Žagarės vidurinėje mo
kykloje. 1951 metais jie gauna grau
dų tėvo laišką, jog jis sergąs, iš bado 
esąs nusilpęs.

Ir dešimtokas sūnus Romualdas 
ryžtasi važiuoti pas tėvą. Jį lėšomis 
paremia profesorius K. Vasiliauskas 
ir geras tėvo bičiulis kalbininkas 
Juozas Balčikonis.

Per didelius vargus R. Šakenis 
pasiekia Jerzovkos kaimą prie Jeni- 
sėjaus. Bet, suradęs tėvą, vos jį atpa
žįsta - buvęs aukštas, stambaus sudė
jimo žmogus nesveria nė 50 kilo
gramų, pajuodęs, apžėlęs.

Susigraudinę tėvas ir sūnus apsi
kabina. Nors Romualdui gresia pa
vojus vėl pasilikti Sibire tremty, nu
taria žūtbūt padėti tėvui. Jam pavyks
ta perkelti K. Šakenį į didesnį Zacha- 
rovkos kaimą, išrūpinti sargo vietą.

Būdamas su tėvu, jis, pastebi 
ypač vakarais, kad senukas kažką 
nuolat šnibžda. Kai pasiteiravo, ką 
tai reiškia, Konstantinaš Šakenis 
atsakė:

- Kartoju, kad neužmirščiau tai, 
ką esu eilėmis parašęs apie tėvynę, 
jos žmones.

Iš tiesų, išskyrus tošį, neturėda
mas ant ko, o ir negalėdamas rašyti - 
bet kokie užrašai per kratas būdavo 
tuojau pat nusavinami, Konstantinas 
Šakenis kuria mintyse eiliuotai, kad 
tekstą būtų lengviau išmokti.

Tie prisiminimai padėjo jam išgy
venti ir badą, ir nepriteklius, ir Tėvy
nės ilgesį.

Po dešimties metų tremties Kons
tantinui Šalteniui, jau beveik aklam, 
leidžiama išvažiuoti pas žmoną į 
Kongą, taip pat esantį prie Jenisė- 
jaus upės. Čia, artimų žmonių pri
žiūrimas (dukra Rita ir sūnus Ro
mualdas buvo ištremti antrą sykį), 
jis atsigauna, kuria savo prisimini
mus toliau.

Tik 1956 m. Šakenių šeima reabi
lituojama. Jai leidžiama grįžti į Lie
tuvą. Sūnus Romualdas įkalba tėvą, 
kad užrašytų popieriuje ne tik tą 
eiliuotą tekstą, kurį įsiminė. Ragina 
užbaigti kažkada pradėtus rašyti me
muarus ir prozą. 77 metų amžiaus 
Konstantinas Šakenis sėda prie rašo
mojo stalo. Taip popieriuje atgyja 
12000 eilučių eilėraščių ir 600 pus
lapių proza.

Šiuos tėvo prisiminimus Romual
das Šakenis dabar rengiasi išleisti. Jį 
parėmė Biržų rajono savivaldybė ir 
"Lietuvos geležinkeliai“, tačiau lėšų 
dar mažoka. Ir per atminimo vakarą, 
įvykusį Vabalkinko žemės ūkio mo
kykloje, buvo prašoma galinčius pri
sidėti prie to, kad vertingas palikimas 
išvystų dienos šviesą.

Apie daugelį čia išdėstytų Kons
tantino Šakenio gyvenimo faktų mi
nėjime kalbėjo Seimo nariai M. Trei- 
nys ir A. Vaižmužis, valstybės kont
rolierius V. Kundrotas, mokslininkai, 
pedagogai, inžinieriai, žurnalistai.

- Nuplaukime purvą nuo vardų ir 
veidų žmonių, kurie ilgą laiką buvo 
ne tik užmiršti, bet visokiais būdais 
šmeižiami ir niekinami, - toks dauge
lio pasisakymų leitmotyvas.

Vabalninko bažnyčioje už velionį 
K. Šakenį buvo aukojamos šv. 
Mišios. Didelis būrys vabalninkiečių, 
giminaičių, svečių, nešini vėliavomis 
ir gėlėmis, aplankė miestelio kapus, 
kur ilsisi Konstantinas Šakenis.

Už penkių kilometrų, Veleniškių 
kaime, kadaise išgriautos K. Šakenio 
gimtosios sodybos vietoje, iškilo 
Utenos tautodailininko V. Giedraičio 
iškaltas paminklinis akmuo, ant kurio 
užrašyta: "Valstybės veikėjui Kons
tantinui Šakeniui 1881-1959“. Pa
minklą pašventino Vabalninko kle
bonas P. Miškinis.

Organizuojant K. Šakenio atmini
mui skirtus renginius, daug pasidar
bavo Vabalninko viršaitis S. Šimo
nis, žemės ūkio mokyklos direktorius 
A. Norkus, kiti miestelio gyventojai. 
Renginius paįvairino Biržų tremtinių 
choras, operos solistas V. Kuprys ir 
koncertmeisterė M. Diamandidi, 
žemės ūkio mokyklos tautinių šokių 
ratelis. Koncertavo Konstantino Ša
kenio anūkė, pianistė ir vargonininkė 
Dalia Šakenytė.

Jūra Baužytė 
Nuotrauka iš archyvo
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Australijos lietuvių dienos Europa - tai žmoniški santykiai
Gruodžio 27 dieną iškilmingomis 

pamaldomis Adelaidės katedroje 
prasidėjo 18-osios Australijos lietu
vių dienos. ’’Mūsų pastogėje“ pa
skelbtoje programoje pranešama, kad 
Australijos lietuvių dailininkų darbai 
rodomi naujoje, jaukioje Muilins 
galerijoje. Ten pat surengta žinomo 
Lietuvos fotomenininko Antano Sut
kaus darbų paroda. St. Peters Town 
Hall erdvioje salėje galima pasigerėti 
keramika, audiniais, mezginiais, dro
žiniais bei kitais lietuvių dirbiniais. 
Adelaidės lietuvių teatras ’’Vaidila“, 
švęsdamas 45 metų jubiliejinę šven
tę, pristato savo nuveiktą darbą nuot
raukomis, kostiumais ir Lt. Kartu su 
meno ir fotografijos parodomis pa
teikta iš Lietuvos atsiųsta Vytauto 
Riaubūno įvairių sporto medalių ir 
ženklų kolekcija. Gruodžio 28 dieną 
Adelaidės Lietuvių namuose po me
no parodos atidarymo prieš dainų 
šventę Tėvynės sąjungos Sidnėjaus 
skyrius surengė viešą diskusinę po
pietę apie Lietuvos padėtį. Prane
šimus perskaitė prof. V. Donėla 
’’Šiandieninės Lietuvos valdžia“ (iš

Pasirengęs antrasis lietuviškų 
’’žydrųjų šalmų“ būrys

Lietuva, pasirašiusi NATO ’’Part
nerystės vardan taikos“ programą, 
vykdo jos užduotis. Viena jų - daly
vauti taikos palaikymo misijose. 
Šiam tikslui 1995 metų Lietuvos 
valstybės biudžete numatyta 7,7 mili
jono litų. Dalis jų bus skirta antrajam 
lietuviškam ’’žydrųjų šalmų“ būriui 
Kroatijoje. Gruodžio 20-ąją buvusio
je SSSR karinėje bazėje Rukloje 
netoli Jonavos miesto spaudė stiprus 
šaltis, bet 23 instruktoriai - Danijos 
taikos palaikymo misijose dirbę spe
cialistai - buvo patenkinti. Mat jų 
vadovaujamas pirmąjį mokslų etapą 
mūsų šalyje baigė antrasis lietuviškų 
’’žydrųjų šalmų“ būrys. Svečiai labai 
gerai įvertino 28 savo auklėtinių fi
zinį pasirengimą ir sveikatą. Busi
mieji taikdariai lietuviai perprato ir iš 
Danijos atgabentus ginklus, kuriais 
naudojasi Kroatijoje esantis danų 
taikos palaikymo batalionas DAN- 
BAT. Lietuviams sunkiausiai sekėsi 
anglų kalba, beL mokytojų nuomone, 
tai pataisomas dalykas.

Sausio 4 dieną 28 naujojo lietuvių 
būrio kariai ir savanoriai kartu su 
instruktoriais išskris į Kopenhagą. 
Ten mūsiškiai prisijungs prie šeimi
ninkų taikos palaikymo bataliono ir 
kartu su Estijos pirmuoju taikdarių 
būriu dalyvaus bendrose pratybose 
£)anijos karinėse bazėse. Vasario 8 d. 
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Sydney) ir J. Rūbas - ’’Lietuvos ir 
Rusijos santykiai“ (iš Melbourne). 
Gruodžio 27-ąją Lietuvos namuose 
įvyko poezijos, muzikos ir dainos 
vakaras. Jame koncertavo Melbourne 
ir Adelaidės lietuvių ansambliai. Į 
šventę pakviestas Vilniaus folklorinis 
dainų ir muzikos ansamblis ’’Armoni
ka“. Surengtas Naujųjų metų balius. 
Lietuvių dienos baigsis sausio 2 d.

Gruodžio 29 ir 30 dienomis vyko 
Australijos lietuvių bendruomenės 
(ALB) krašto tarybos narių suvažia
vimas. Jo programoje - ALB valdy
bos pirmininko, kultūros, švietimo, 
iždininko, garbės teismo, ALB orga
nizacijų ir institucijų pranešimai, dis
kusijos, vykdomųjų organų veiklos ir 
apyskaitos tvirtinimas, vykdomųjų 
organų rinkimai ir kt. Suvažiavime 
turėjo dalyvauti ir perskaityti praneši
mą Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) pirmininkas B. Nainys. Iš 
JAV taip pat žadėjo atvykti dr. A. 
Štromas ir perskaityti paskaitą ”Iš 
priespaudos į laisvę: Nepriklausomos 
Lietuvos problemos ir perspektyvos“.

ELI

DANBAT, į kurio sudėtį įtrauktas ir 
lietuvių ’’žydrųjų šalmų“ būrys, iš
skris į Kroatiją. Mūsų būriui laikinai 
vadovaus leitenantas P. Montvila.

DANBAT, ir pirmasis 32 žmonių 
iš Lietuvos būrys, įsikūręs Serbų 
Krainoje, per 60-70 km nuo Kostan- 
jicos miesto. Tai nepavojinga vieta. 
Danijos ir Lietuvos kariai ten palaiko 
taiką nuo rugsėjo pradžios. Pagal pa
sirašytą sutartį, 28 kariai iš pirmojo 
lietuviško ’’žydrųjų šalmų“ būrio grįš 
į Lietuvą kovo pradžioje. Antrasis, 
gruodžio 21 dieną Rukloje baigęs 
mokslus būrys, stos į jų vietą. Keturi 
pirmojo būrio taikdariai pratęsė su
tartis dar pusmečiui. Pirmojo ’’senbu
vis“ leitenantas M. Kazlauskas ims 
vadovauti naujajam būriui.

Danijos gynybos ministerija visą 
laiką padeda Lietuvai rengti taikos 
palaikymo misijos karius, siunčia 
mūsų Krašto apsaugos ministerijai 
(KAM) labdarą. Gruodžio 21 dieną 
čia gauta maždaug 10 milijonų litų 
vertės siunta. KAM dėkoja Danijos 
vyriausybei ir gynybos ministerijai 
už gautą labdarą: 114 transporto prie
monių, 20 naujų kompiuterių, 7000 
karinės aprangos komplektų, liet
palčių, 1500 miegmaišių, 2500 porų 
avalynės bei daug įvairios technikos.

Ona Mickevičiūtė

Susitikimas Seinuose su Lietuvos konsulu Vidmantu Povilioniu

Vidmantas Povilionis gimė 1948 
m. Kaune, 1971 m. baigė Kauno 
politechnikos instituto cheminės 
technologijos fakultetą. 1973 m. 
suimtas ir nuteistas 2 metams pagal 
LTSR baudžiamojo kodekso 68 strp. 
(antitarybinė agitacija ir propagan
da), kalėjo Mordovijos lageriuose. 
Atgimimo metais aktyviai dalyvavo 
Sąjūdžio veikloje, išrinktas į Aukš
čiausiąją Tarybą, kuri 1990 m. kovo 
11d. paskelbė Lietuvos Nepriklau
somybę. Buvo AT užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas. Šiemet pa
skirtas Lietuvos Respublikos konsu
lu Seinuose.

Prie Seinos upės XVII a. iš
augusį miestą pavadino Seinais. 
Šių žodžių kilmė jotvingiška, o 
reikšmės kalbininkai nežino. Seinų 
apskritis buvo lietuviška, nors da
bar lietuvių čia nėra nė pusės. Šie
met Seinuose atidarytas Lietuvos 
Respublikos konsulatas. Jis įsikūrė 
Pilsudskio gatvėje Nr. 28. Konsulas 
Vidmantas Povilionis kasdien užli
pa laiptais, kuriais vaikščiojo gar
susis vyskupas ir poetas Antanas 
Baranauskas. Čia yra buvę Vysku
pijos rūmai.

Kol kas konsulate dirba tik kon
sulas, jam padeda Lenkijos lietuvių 
draugijos vicepirmininkas seiniškis 
Algirdas Vekertas. Padeda ir kon
sulo žmona, dainininkė Veronika 
Janulevičiūtė-Povilionienė. Ji juo
kauja: ’’Seinuose dirbu žmona...“ 
Konsulas sako, kad ji - kultūros 
atašė. Jau iškart aišku, kad kon
sulate turi dirbti daugiau tarnautojų. 
Jau yra faksas, nauji telefonai, per
nai gruodžio mėnesį pradėjo veikti 
automatinis ryšys.

Lietuvos piliečiai į konsulatą 
kreipiasi, kai juos nuskriaudžia, ap
vagia, policija ar pasieniečiai atima 
jų automobilius. Tenka rūpintis ir 
teisėmis tų lietuvių, kurie sėdi Len
kijos kalėjimuose. Šio konsulato 
apygardai priklauso Baltstogės, 
Lomžos ir Suvalkų vaivadijos. 
Konsulas V. Povilionis su manda
gumo vizitais jau aplankė du vaiva
das. Jis sako, jog abiejose pusėse 
reikia kovoti su mitais esą lietuviai 
būtinai yra priešiški lenkams, o 
lenkai - lietuviams. Mūsų valsty
bės, tautos ir atskiri žmonės siekė ir 
siekia skirtingų tikslų, ir skirtingi 
interesai perauga į priešiškumą. Bet 
reikia padėti tiems, kurie yra prie
šai dėl nežinojimo.

Nuo Seinų iki Lietuvos sienos - 
12 kilometrų, o televizijos signalas 
iš Vilniaus nepasiekia. Tenka pirkti 
specialią anteną. Dienraščius iš 
Lietuvos gauna po dviejų savaičių. 
Štai tarp Lietuva formuoja savo 
įvaizdį ir tautiečiams, ir lenkams...

- Lietuvių ir lenkų santykiai is
torijos vingiuose buvo nelengvi. O 
kokios nuomonės dabar plinta: ar 
tos dvi tautos suartėja, ar tolsta?

- Lietuva ir Lenkija daug metų 
buvo susipriešinusios ir tas priešiš
kumas ypač jaučiamos pasienyje. 
Lietuviškumas čia buvo traktuoja
mas kaip priešiškumas Lenkijai. 
Mes dabar kuriam normalius san
tykius tarp normalių Europos vals
tybių. Europietiški santykiai pir
miausia turi atsirasti prie sienos 
tarp mūsų žmonių ir pareigūnų. Kol 
kas tarp pasieniečių, tarp muitinin
kų ir piliečių tokių santykių nema
tome. Kai pervažiuosime sieną be 
stresų, tada čia bus Europa. Šiaip 
esu optimistas, bet šiuo atveju toks 
nesu: Europa - dar tolokai. Europos 
nereikia važiuoti, nereikia jos ieš
koti. Į Europą turi atsirasti tarp 
Žmonių, pačiam žmoguje. Europa - 
tai yra žmoniški santykiai.

Konsulatas stengsis priartinti ir 
pristatyti Lietuvą, jos reikalus ir 
siekius šio krašto žmonėms, ne tik 
lietuviškai, bet ir lenkiškai kalban
tiems. Tai labai svarbu, nes lenkų

V. Povilionis. Eltos nuotr.

spaudoje, kitose masinės informaci
jos priemonėse pateikiamas labai 
neigiamas lietuvių įvaizdis. Lenki
joje nėra literatūros apie Lietuvą 
kaip apie normalią šalį. Nuomonę 
formuoja laikraščiai: lietuvis vežė 
kontrabandą, lietuvis užpuolė, lietu
vis apiplėšė... Kai čia paskaitai laik
raščius, galvą turi susiimti: vis mūsų 
tautiečiai kalti... Jeigu paklausite 
Lietuvos pasieniečių, tie aiškins, kad 
dėl lenkų sunku pervažiuoti sieną. 
Lenkai sako - dėl lietuvių... Eilės ir 
čia, ir tenai. Ar tai tvarka?

Lietuva yra ne vien kraštas, ku
rio žmonės važiuoja prekiauti. To
kia būsena yra laikina, mes visi su
prantame. Lenkija tokį metą jau 
pergyveno, jos gyventojai su visu 
pasauliu paprekiavo, su ryšuliais 
pavažinėjo. Dabar čia žmonės jau 
yra sukaupę tam tikrą pradinį kapi
talą, pradeda statyti, atsigauti ūkiš
kai, ekonomiškai. Lietuvai irgi pra
eis šis baisus laikotarpis, mes kai
mynams ir visam pasauliui vėl pa
rodysime ir savo kultūrą, ir prekes, 
o ne priplėštą varį, metalus.

Manau, kad labai svarbu Lenki
joje įvairiais būdais pateikti dabar
tinės Lietuvos visapusišką vaizdą. 
Ta linkme keletą darbų jau padarė
me. Štai lenkų ansamblis iš Lešno 
vaivadijos neseniai viešėjo Kaune. 
Iš ten išvažiuodami lenkai sakė, 
kad netikės laikraščiais, nes jie 
dabar patys žino, kokia Lietuva yra.

- Lenkų spauda triukšmingai 
sutiko Jūsų paskyrimą konsulu. 
Alyvos į ugnį pilstelėjo ir kai kurie 
Lietuvos politikai. Gal puolimas 
tik užgrūdins ?

- Manęs grūdinti nereikia, esu 
pakankamai grūdintas. Malonu, kad 
atkreipia dėmesį. Puola, vadinasi, 
dar kažko vertas. Kampanija prasi
dėjo Lietuvoje - gal nuo lenkų są
jungos veikėjų... Nes terminija labai 
jiems būdinga. Mane nustebino kitas 
dalykas - Lietuvos spaudos komen
tarai. Joje perskaičiau, jog p. Kirki
las (LDDP frakcijos Seime vadovas 
- ELR) pareiškęs lenkų žurnalis
tams, kad abejojąs mano kompeten
cija. Regis, tai skelbusių Lietuvos 
leidinių redakcijose niekas nepa
skaitė, kas rašyta lenkų spaudoje, o 
ten buvo visai kitaip...

Tačiau reklama, kurią padarė kai 
kurie Lenkijos laikraščiai, kad aš, 
girdi, esu svarbiausias lietuvių 
nacionalistas ir pagrindinis lenkų 
ėdikas, savotiškai buvo ir naudinga. 
Po spaudos triukšmo ne vienas čia, 
Seinuose, ateina pažiūrėti, susipa
žinti su manimi ir po to prisipažįsta, 
kad nesu toks baisus. Kai lenkai 
apie mano paskyrimą klausia, daž
nai sakau, kad į tokį patriotišką 
kraštą tik tokį žmogų kaip aš ir gali
ma siųsti. Lenkijoje kiekvienas pi
lietis yra patriotas, o tai, kas šioje 
šalyje yra patriotizmas, Lietuvoje - 

kraštutinis nacionalizmas. 
Apie terminus irgi reikėtų 
pakalbėti. Lietuva, 50 metų 
išsėdėjusi Rusijos kišenėje, 
bet kokį tautiškumo pasi
reiškimą laiko nacionaliz
mu. Yra atsiradęs lietuvių 
tautoje toks nesveikas kom
pleksas. Kitoj šalyje nepa- 
triotas negalėtų dirbti kon
sulu. Jei manęs klausia, ar 
esu lietuvių nacionalistas, 
atsakau, kad Vakarų Euro
pos prasme taip. Aš visą 
gyvenimą kovojau už Lie
tuvos valstybės atkūrimą, 
čia, Lenkijoje, atstovauju 
Lietuvos interesams. Buvau 
apkaltintas, kad esu deši
niojo ir nacionalistinio Są
jūdžio veikėjas. Taip gali 
teigti tik kas visiškai neiš
mano Lietuvos politinių jė
gų sudėties arba Lietuvos 
lenkų sąjungos atstovai.

Kai kurie lietuviai poli
tikai nesuvokė, kad Lietuvos lenkų 
sąjungos veikėjai labai ilgai neda
lyvavo Lietuvos politiniame gyven
ime. Atvirai ir tiesiai apie jų veiklą 
dar ir dabar nepasakyta. Tuo tarpu 
Sąjūdis buvo tautos frontas, o tau
tos frontas nebūna nei dešinys, nei 
kairys. Sąjūdyje dalyvavo žydai, 
rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, o 
lenkai atsistojo šone. Iš jų pozicijų 
žvelgiant bet kas yra nacionalistas, 
kas kovoja už Lietuvos nepriklau
somybę. Lietuvos lenkų sąjungos 
atstovai Kovo 11 -ąją nepasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Su Lenkijos lenkais čia tuos 
klausimus aiškinamės ir jie labai 
natūraliai mane supranta. Si proble
ma išnyks, nes tai - terminologijos 
problemos ir nesupratimas, kaip ir 
kokios politinės jėgos veikė. Lietu
voje galbūt net sunkiau išsiaiškinti.

Lenkų visuomenė Lietuvoje man 
atrodo labai įvairi. Yra labai padorių 
ir įdomių žmonių, su kuriais galima 
kalbėti ir kartu spręsti Lietuvai svar
bius reikalus. Tik lietuviai jų ne
pažįsta. Vilniuje daug metų gyvena, 
į savo sodus važiuoja, o nepažįsta 
kaimo, kuris yra šalia, neturi jokių 
kontaktų su jo gyventojais. Todėl 
paremia lenkų veikėją, kuris aukš
čiau šoka ir garsiau rėkia.

- Grįžkime į Seinus - kaip čia, 
jų apylinkėse gyvena lietuviai?

- Lietuvos valstybės atsikūrimas 
čia daug kam - ne tik lenkams, bet 
ir lietuviams - buvo didelė staigme
na ir nelauktas dalykas. Dalis čia 
gyvenančių žmonių buvo susikūrę 
tokią savo ideologiją: ” lietuviu 
būti beprasmiška, kovoti už lietu
vybę - beviltiška“, todėl jie tapo ki
tataučiais. Staiga jie mato, kad ne
atsisakiusieji prigimtinės tautybės 
ne tik nevargsta, o galbūt dar yra 
laimingesni ir laisvesni viduje, iš
laikę savo tėvų ir senelių kalbą bei 
kultūrą. Sunku jiems apsiprasti su 
Lietuvos, tuo pačiu ir lietuvių atgi
jimu. Todėl skydas su lietuvišku 
užrašu prie Seinų lietuvių kultūros 
centro statybos vis sudaužomas. 
Seinai nurašinėti lietuvius įžei
džiančiais užrašais. Man atrodo, 
daugelis vietos lenkų dar nepajėgia 
nugalėti psichologinio barjero it 
pradėti bendrauti su lietuviais be 
kompleksų. Pastebėjau, kad kai ku
riuos lenkus labai piktina, jog lietu
viai jiems lygūs. Yra tokių, kuriems 
negera, kad apskritai yra lietuvių. 
Jie plėšia Lietuvos konsulato lente
lę ar meta į mūsų pastatą akmenį 
tikriausiai ir patys jausdami tokios 
’’kovos“ beprasmiškumą - nuo to 
Lietuva juk neišnyks ir nenukentės. 
Esu tikras, kad sienų atsivėrimas, 
mūsų konsulato buvimas ir Seinų 
lietuvių kultūros židinio, kaip jį 
vadina vietos lietuviai, atsiradimas 
padės miesteliui geriau jaustis.

Kalbėjosi Laima Stankevičiūtė
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Tolima ir artima Valija
Įspūdžiai iš Jurbarko delegacijos viešnagės Glamorgeno žemėje

Mes skrendame į Valiją.
Mes - tai Jurbarko rajono valdyto

jas Pranas Vaišvila, rajono tarybos 
pirmininkas Antanas Kazakevičius, 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) rajono skyriaus vadovas 
Antanas Navickas, Tremtinių ir poli
tinių kalinių sąjungos rajono skyriaus 
tarybos pirmininkas Antanas Kasiu
lius, LDDP atstovas, valstybinės ak
cinės bendrovės "Jurbarko agroser
visas“ direktorius Alvydas Straukas, 
komersantas Algimantas Žilinskas, 
švietimo skyriaus mokyklų inspek
torė Vilijana Urbietienė ir šių eilučių 
autorius, patekęs į grupę Seimo narės 
Laimos Andrikienės ir Valijos lietu
vio Eimučio Šovos rūpesčio dėka. 
Ačiū jiems už tai.

Mūsų kelionės tikslas - Glamor
geno Slėnio (The Vale of Glamor
gan) žemė. Šiame krašte vasarą lan
kėsi Jurbarko politinių kalinių ir 
tremtinių choras "Versmė“, buvo su
rengta keletas bendrų su vietiniais 
chorais pasirodymų, apie kuriuos ir 
šiandien tebekalbama. Rugpjūčio 
mėnesį Jurbarke lankėsi Glamorgeno 
Slėnio mero Raymond Davies vado
vaujama delegacija. Svečiai susitiko 
su vietos verslininkais, politinių par
tijų atstovais, aptarė Jurbarko proble
mas savivaldybėje, susipažino su 
apylinkėmis. Juos į Lietuvą lydėjo 
mūsų mieli tautiečiai Valijoje Rūta ir 
Eimutis Šova. Rūtai, beje, toji kelio
nė į gimtąjį kraštą buvo pirmoji po 
1944 metų, kai ji pasitraukė iš Vil
niaus į Vakarus.

Pasitinka mus Londono aerouoste 
Glamorgeno Slėnio merijos vyr. ad
ministratorius Gary Edwards, na, ir, 
žinoma, lietuviai Eimutis Šova bei 
Paulius Tričys, gyvenantis Londone. 
Tričys sėda prie savo mašinos vairo, 
ir mes pasileidžiame lygiu kaip stalas 
greitkeliu į Vakarus - Valijon...

Pirmosios trys dienos skirtos pasi
žvalgymui po kraštą. Nuo ryto iki va
karo mašinoje. Pažiūrėti yra kas. 
Miestų gatvės, spalvingi namukai, 
švarūs šaligatviai, žalia kaip kilimas 
veja man primena mūsų kai kurių 
vaistinių švarą ir tvarką. Užsukame į 
kaimelį, kur atstatoma tai, kas čia 
buvo prieš keletą šio šimtmečio 
metų. Dūminė kaimo seniūno pirkia, 
stalas, kampe - staklės, kuriose šio 
šimtmečio pradžioje sėdėjo to namo 
šeimininkė ir audė drobeles, mediniai 
suolai, žalvario indai. Kaip panašu į 
mūsų tuometinę Lietuvą! Tautiniais 
rūbais apsirengusi jaunutė valė pasa
koja apie šio krašto gyvenimą, Vali
jos kovas dėl laisvės ir nepriklauso
mybės. Prisimena tai ir Raudonosios 
pilies kuorai. Ir vėl - kaip viskas pa
našu į Lietuvą! Ir suprantu vieną tie
są: mus jungia ne tiktai tas pats dan
gus, ta pati saulė, bet ir tas pats var
gas, ta pati kova dėl laisvės ir neprik
lausomybės. Suprantu, kodėl šio kraš
to iškilus žmogus, tautininkų partijos 
vadovas, ilgametis Glamorgeno Slė
nio deputatas M. N. Thomas rašė laiš
kus M. Gorbačiovui, kad suteiktų 
laisvę Lietuvai, rašė ne tiktai prasidė
jus mūsuose Atgimimui, bet ir kruvi

nosiomis Sausio dienomis, rašė, nors 
žinojo, kad nesulauks atsakymo, - 
kraugeriai niekuomet nekalba su žmo
nėmis, jie kalbasi patys su savimi.

Valai, gyvendami demokratinėje 
šalyje, tiesė kelius, statė miestus, 
ganė savo kalnuose avis, kūrė valsty
bę ir savo gerovę, o mes atsidūrėme 
dešimtmečius trukusioje okupacijoje, 
todėl šiandien stebimės ir aikčiojame, 
pamatę jų išpuoselėtus miestus, jų 
besišypsančius, kupinus optimizmo 
veidus. Ir jie supranta mus. į šitą 
kraštą, pas tuos žmones, dar pasau
liui nepripažinus Lietuvos nepriklau
somybės, važiavo Didžiojoje Britani
joje mokslus ėjusi ir daug ką čia pa
žįstanti Aukščiausiosios Tarybos de
putatė Laima Andrikienė. Jungtinių 
Tautų parke jos pasodintas šermukš
nis prigijo ir sužaliavo. Tada šitą 
kraštą aplankė ir Lietuvos vadovas 
Vytautas Landsbergis. Ten jie surado 
mus suprantančių žmonių. Nuo šių 
dviejų deputatų darbo šiame krašte ir 
nusitęsė draugystės gijos į Lietuvą, į 
Jurbarką, ir mes važiuojame pažiūrė
ti, kaip reiktų tvarkytis, kaip ugdyti 
tikrą demokratiją, kai skirtingų par
tijų deputatai vieningai sprendžia 
klausimus, nes dirba savo krašto ge
rovei ir ateičiai.

Valija vienu metu buvo angliaka
sių ir plieno lydytojų kraštas, jūri
ninkų kraštas, cemento gamintojų 
kraštas. Dabar anglis įvežama iš Len
kijos. Liko gilios žemės žaizdos. Jos 
gydomos sumaniai ir šeimininkiškai. 
Viename tokiame karjere įrengtas 
dirbtinis ežeras, nutiesti takeliai bė
giojimui, ant bėrų žirgų jodinėja rai
teliai, tvenkinys pilnas laukinių ančių 
ir gulbių. Vaikiukai jas šeria iš delnų, 
kaip mūsų Mosėdy. Atvažiuoja žmo
nės, pavaikšto takeliais, pasišneka ir 
išvyksta savo keliais.

Barry miesto sala pritraukia dau
gybę poilsiautojų. Savivaldybė čia 
įdėjusi daug kapitalo. Ošia bangos, 
dūždamos į krantą, kuris nėra smėlė
tas, o daugiau - uolėtas. Bangų muša 
tokia galinga, kad griauna akmeninę 
amžių amžius augusią sieną-uolą, 
kol ją suskaldo, sutrupina. Žmonės iš 
tų keturkampių uolienų stato kran
tines, senovėje mūrijo namų sienas.

Yra ir malonių gamtos kampelių, 
kurių neliečia žmogaus ranka. Žmo
gų traukia laukinė stichija. Žalia veja, 
juodi asfalto takeliai, "miegantys po
licininkai“ skersai kelio, kad vairuo
tojai neviršytų greičio, - viskas žmo
gui. Pailsėk, prisiglausk prie motinos 
žemės ir vėl imkis darbo.

Be darbo nieko nėra. Po tinginio 
šonais įdumba žemė. Ir miršta žolė. 
Buvo metas, kai Valija pergyveno to
kias pat ekonomines problemas, su 
kuriomis susiduriame mes. Anglia
kasius, plieno lydytojus, dokininkus 
užgriuvo nedarbo našta. Reikėjo ieš
koti išeities. Tada ėmė kurts mažutės 
privačios įmonės. Savivaldybė vals
tybės remiama statė gamybinius pas
tatus, kuriuose mažutė kontorėlė, 
buitinė patalpa ir plotas gamybai. Už 
pakankamai prieinamą kainą tą plotą 
gali išsinuomoti bet kas.

Mes aplankėme keletą tokių įmo
nėlių, kuriose dirba du-trys dar
bininkai. Vieni remontuoja motocik
lus, daro kryžius ir kitokius geležies 
dirbinius, kiti piešia iškabas, treti 
įsirengę spaustuvę. Tie žmonės jau 
neis piketuoti. Jie tam neturi laiko. 
Jie dirba. Dirbantis žmogus yra vals
tybės pagrindas. Mums dar sunku su
prasti, kad savimi reikia rūpintis pa
čiam. Mes dar vis tikim kažkokia 
magiška valstybės jėga, kuri turi mu
mis rūpintis. Valstybė turi netrukdyti 
žmogui verstis. Visa kita - paties 
žmogaus rankose. Valstybė, žinoma, 
turi sumokėti jam, jei jis ką nos par
duoda valstybei. Mūsuose dar nėra 
šito. Plėšia ir apgaudinėja žmogų re
ketininkas, plėšia ir apgaudinėja 
žmogų valstybė (gal tiksliau - tiktai 
jos užuomazga).

Dviejų miestų susigiminiavimas 
Glamorgeno Slėniui ne pirmiena. 
Slėnis jau bendrauja su trimis tokiais 
miestais Vakarų Europoje. Tačiau 
mūsų problemos visai kitos. Iškėlę 
koją iš socializmo mes dairomės, kur 
ją padėti. Padėti apgalvotai. Todėl re
ferendumai turi įvykti mūsų galvose. 
Glamorgeno Slėnio meras siūlo apsi
keisti įvairiais darbuotojais - saky
sim, Jurbarkui būtų ne pro šalį, kad 
čia padirbėtų anglų kalbos mokyto
jas. Padirbėti Glamorgeno krašto li
goninėse galėtų Jurbarko gydytojas. 
Juk abiejuose kraštuose gydymas 
nemokamas. Valijoj - praktiškai, mū
suose - kažkodėl teoriškai. Galėtų 
Jurbarke atsidaryti Valijos parduo
tuvė. Mūsų kraštui labai reikalingas 
užsienio bankas, galintis padėti star
tuoti ne vienam biznieriui, kuriuos 
nacionaliniai bankai apiplėšinėja.

Daug tokių "reikėtų“, "galėtų“. Po 
oficialių delegacijų apsilankymo, 
manau, įvaizdžių laikas baigėsi: už
tenka broliuotis - reikia dirbti. Ačiū 
už pinigus, kuriuos Glamorgeno Slė
nio merija įteikė Jurbarko švietimo 
skyriui, bet būtų geriau, kad patyrę 
šeimininkai pirštu parodytų, kaip 
tuos pinigus patiems užsidirbti. Ma
nau, toks ir yra susibroliavimo tiks
las. Bent jau iš mūsų pusės.

Bendradarbiavimo planus apiben
drins ir sukonkretins, juos įgyven
dins, matyt, jau kitos savivaldybės. 
Lietuvoj rinkimai vyks kovo pabai
goj, Glamorgeno Slėny - gegužės 
pradžioj. Būtų labai malonu, kad su
sibroliavimo sutartį būtų galima pasi
rašyti dar pirmą kitų metų ketvirtį, o 
pradėtą gražų darbą tęstų ir kitos su
dėties savivaldybės...

Išvažiavome iš Glamorgeno Slė
nio gal dešimt dienų likus iki Kalėdų, 
vešdamiesi savo kraštui kalėdinius 
linkėjimus ir sveikinimus. Ausyse te
beskamba švelnios kalėdinės gies
mės, lydėjusios kiekvieną mūsų 
žingsnį svečioje šalyje. Viskas pa
prasta, kasdieniška, žmogiška, kaip 
saulės tekėjimas ar bangų muša.

Toks, matyt, ir turi būti žmogaus 
gyvenimas. Tokia, matyt, jo vieta 
šioje žemėje, kuri graži tiek, kiek 
gražūs mes...

Adolfas Strakšys

Sportas

Arvydas Sabonis - 
geriausias metų 

sportininkas

1994-ųjų metų geriausiuoju Lie
tuvos sportininku po septynerių metų 
pertraukos vėl išrinktas Lietuvos 
krepšinio rinktinės ir Madrido "Rea
lo“ vidurio puolėjas Arvydas Sa
bonis. Rimtu Arvydo varžovu buvo 
plaukikas Raimundas Mažuolis. A. 
Sabonis geriausiuoju metų sporti
ninku išrinktas jau ketvirtą kartą, 
prieš tai - 1984, 1985, 1986.

Lietuvos futbolininkai 
pakilo 25 vietomis

Tradicinėje klasifikacijoje, kurią 
metų pabaigoje paskelbė FIFA, tvir
tai pirmauja pasaulio čempionė - 
Brazilijos futbolo rinktinė. Ji surinko 
67,18 taško. Pernykščius metus bra
zilai baigė treti (pirmi tada buvo vo
kiečiai). Lietuvos rinktinė šioje kvali
fikacijoje pakilo dvidešimt penkio
mis vietomis aukščiau negu buvo
1993 metais ir užima 59 vietą.

Lietuva apdovanota 
specialiu JT ir IOC 

olimpiniu prizu

Ovalo formos krikštolo prizą, kurį 
puošia JT emblema, penki olimpiniai 
žiedai ir užrašas "Lithuania“, Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) delegacijai XXVI vasaros 
olimpinių žaidynių sostinėje Atlanto
je įteikė Tarptautinio olimpinio ko
miteto (IOC) prezidentas J. A. Sama- 
ranchas. Kartu gautame dokumentų 
rinkinyje atsispindi, kad Lietuva vie
na pirmųjų pritarė IOC iniciatyvai
1994 metus paskelbti "Sporto ir 
olimpinių idealų metais“.

LTOK prezidentas A. Poviliūnas, 
generalinis sekretorius P. Statutą ir 
Olimpinio fondo pirmininkas P. 
Vozbutas dalyvavo Atlantoje vyku
sioje Nacionalinių olimpinių komi
tetų asociacijos (NOKA) sesijoje. 
Joje dalyvavo 194 šalių delegacijos. 
"Respublikai“ LTOK atstovai papa
sakojo apie sesijoje priimtus Lietuvai 
naudingus sprendimus. Nuo šiol 
LTOK komitetas spręs, kokiai firmai 
bus patikėta aprengti Lietuvos olim
piečius. Tartasi su "Reebook“ firma, 
kuri pateiks mūsų olimpiečiams po 4 
komplektus 35 individualių sporto 
šalių atstovams ir dviems žaidėjų 
komandoms. LTOK atstovai aplankė 
olimpinį kaimelį bei Vaikroso mies
telį netoli Floridos, kuriame per olim
pinę savaitę gyvens ir treniruosis lie
tuviai. Beje, šeimininkai pažadėjo pa
sirūpinti, jog Lietuvos olimpiečiams 
kainuotų tik kelionė. Su ”MC Gill- 
vray“ firma, kuri gamins ir parda
vinės ženklelius su LTOK simbolika, 
susitarta, jog 15 procentų pelno ati
teks mūsų šalies olimpiečiams. Pasi
rašyta sutartis, jog Lietuvai bus skir
tos 6 Tarptautinio olimpinio komiteto 
stipendijos po 10 000 dolerių kasmet. 

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

kose nuo 1994 m. gruodžio 29 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

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.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
■valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.1860 Latvijos latai 7.2464
100 Armėnijos dramų 0.9709 1000 Lenkijos zlotų 0.1634
Australijos doleriai 3.1130 Moldovos lėjos 0.9368
Austrijos šilingai 0.3606 Norvegijos kronos 0.5810
100 Azerbaidžano manatų 0.0960 Olandijos guldenai 2.2661
1000 Baltarusijos rublių 0.3947 Prancūzijos frankai 0.7345
Belgijos frankai 0.1235 100 Rusijos rublių 0.1131
Čekijos kronos 0.1415 SDR 5.7933
Danijos kronos 0.6465 Singapūro doleriai 2.7306
ECU 4-8238 Suomijos markės 0.8349
Estijos kronos 0.3170 Švedijos kronos 0.5323
100 Ispanijos pesetų 2.9963 Šveicarijos frankai 3.0053
100 Italijos lirų 0.2431 10000 Ukrainos karbovancų 0.3037
100 Japonijos jenų 3.9851 Uzbekijos sumai 0.1600
Kanados doleriai 2.8515 100 Vengrijos forintai 3.4922
Kirgizijos somai 
100 Kazachijos tengių

0.3756
7.3992

Vokietijos markės 2.5366

Su LTOK atašė Atlantoje JAV lietu
viu Rimu Gaška apžiūrėtos patalpos 
Lietuvių namams, kurie veiks olim
piados metu.

Geriausias metų 
rezultatas pasaulyje 
priklauso Lietuvos 

plaukikui
Šauniai metus užbaigė geriausias 

Lietuvos plaukikas Raimundas Ma
žuolis. Prancūzijoje, Bordo, vykusio
se tarptautinėse varžybose Lietuvos 
plaukikas pasiekė geriausią sezono 
rezultatą pasauly, 50 metrų laisvu sti
liumi nuplaukdamas per 22,08 sek. 
Tai naujas Lietuvos rekordas.

Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas R. Mažuoliui, kaip geriausiai 
šiemet olimpinių sporto šakų ofi
cialiose tarptautinėse varžybose pasi
rodžiusiam sportininkui (pasaulio 
čempionate jis užėmė trečią vietą), 
gruodžio 29 d. įteikė S. Kuzmos 
skulptūros "Šaulys“ kopiją. Raimun
das Mažuolis, Seulo (1988 m.) va
saros olimpinių žaidynių, 1994 m. 
pasaulio čempionato ir planetos tau
rės varžybų, 1989 m. ir 1993 m. 
Europos čempionatų prizininkas, ta
po pirmuoju šio originalaus prizo 
savininku. Skulptūros originalas tarp
tautinio olimpinio judėjimo šimtme
čio proga šių metų liepos 24 d. buvo 
padovanotas Tarpautiniam olimpi
niam komitetui ir dabar eksponuoja
mas Šveicarijoje, Lozanoje, įsikūru
siame naujajame Olimpiniame mu
ziejuje.

Naujaisiais metais R. Mažuolis 
ketina išmėginti jėgas keturiuose iš 
10 pasaulio taurės etapuose.

O paskutiniąją senųjų metų sa
vaitę Raimundas Mažuolis Vilniaus 
Arkikatedroje susituokė su JAV pi
liete mokytoja Amy Schaak iš Fort 
Loderdeilo miesto.

ELI

Valkai žaidžia futbolą
Gatvės vaikų futbolo Kalėdinį tur

nyrą Vilniaus pedagoginio univer
siteto sporto salėje surengė Lietuvos 
vaikų teisių gynimo organizacijos 
Vilniaus skyrius "Vilniaus vaikai“ ir 
Vilniaus miesto futbolo federacija. 
Be Vilniaus miesto vaikų turnyre 
dalyvavo Nemenčinės mergaičių fut
bolo komanda "Rūta“, vadovaujama 
trenerio A. Šostako. Turnyro daly
vius pasveikino Seimo pirmininko 
pavaduotojas Egidijus Bičkauskas ir 
Lietuvos vaikų teisių gynimo organi
zacijos "Gelbėkit vaikus“ pirmi
ninkė, profesore Elena Puodžiūnienė. 
Turnyro nugalėtoja tapo "Audra-I“ 
komanda. Gatvės vaikų futbolo 
klubo "Audra“ jaunuosius sportinin
kus treniruoja Adolfas Uža.

Kalėdinio turnyro dalyviai nu
siuntė Lietuvos Ministrui Pirminin
kui kreipimąsi, kuriame prašo Vy
riausybę atkreipti dėmesį į paauglių 
užimtumą.

A. Šiaulietis

Jurbarko delegacįja vienoje Glamorgeno ligoninėje.
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AUKOS SPAUDAI
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J. Mazeiva - 30 DM.
E. Šimelis - 10 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

NORIME 
BENDRADARBIAUTI

Privati firma "Liva“ Klaipėdo
je norėtų bendradarbiauti su tau
tiečiais išeivijoje. Šiuo metu pa
grindinė mūsų veikla - didmeni- 
nė-mažmeninė prekyba. Turime 
patirties ir patikimus partnerius 
buvusiose Tarybų Sąjungos res
publikose. Planuojame steigti ne
dideles perdirbimo įmones kaimo 
produkcijos perdirbimui.

Mūsų adresas:
5802 Kaipėda, 
pašto dėžutė 463, 
tel. 522 651, fax 9 57 85.

Londone, ir Vilniuje 
leidžiamame

’'EUIRPIPOS

LI'ETU'Vyj'E' 
t j

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.
Artimiausia požeminė stotis - 

Bethnal Green centrine linija.

PAMALDOS

LONDONE
Sporto ir socialinio klubo 
kronika

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ 
VAKARAS

1995 metų vasario 25 dieną, 
19.30 vai. bus tradicinis Užgavėnių 
blynų vakaras. Jis įvyks klubo pa
talpose 345A Victoria Park Road, 
London E9.

Klubo vadovybė kviečia visus 
apsilankyti.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS 
LIETUVOJE

Fondas gavo šias aukas:
50 svarų - Mrs. Julie Nichols iš 

Stockport.
22 svarai už Balio Butrimo pado

vanotas solisto S. Povilaičio kasetes.
20 svarų - B. A. Gailiūnai iš 

Ryton Tyne And Wear.
10 svarų - V. Gray iš Bicester, 

Oxon.
Kalėdų proga lietuviams paaukojo 

žaislų Rima Petrušaitytė-Wheeler iš 
Ealing.

Visiems vaikų fondo rėmėjams 
fondo vadovybė lieka nuoširdžiai 
dėkinga, linkėdama visiems links
mų, laimingų Naujųjų metų.

Aukas siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania,
21 The Oval, 
London E2 9DT.

MANČESTERYJE
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 
revizijos komisija pateiks praneši
mus ir bus renkama klubo valdyba 
bei revizijos komisija 1995 me
tams. Bus nagrinėjami ir klubo rei
kalai. Narius prašome būtinai daly
vauti.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to įvyks neatsi
žvelgiant į susirinkusių narių skai
čių.

Klubo valdyba

Payments Received From USA Date in$$ in££ Commission
Citibank New York July 21 st $16.131.03 £10331.79 £7

Jun 21 st £8222.00
(Warwick Castle Deposit) Apr 5th $760 £483.53 £7

Total Monies Received £19037.32
Total Payments Out 
By Cheque £17630.41
Balance in Account £1406.91
Total VAT Paid £338.55

Amount Payable to PLJK 
Balance Plus VAT Paid £1745.46

STUDY DAYS Amount VAT Cheque No's
Pick up From Gatwick Airport
Capital Coaches July 21st £209.32 '003385

ST.MARYS COLLEGE
Dates Amount VAT Cheque No's

Acomodation/food 
Thursday 211 July- 
Thursday 28th July £15827.69

Less Deposits £6500 29th June 003435'
£5000 £11500 See Receipt

Sub Total £4327.69

Less UK Delegates Fees £2587 Paid to St.
Mary's
College

Balance to Pay £1740.69 003404

Departure St. Mary's College 
Capital Coaches July 28th £90 Cash

Expenses
Stationery
Kew Productions-Banner July 14th £52.88 £7.88 003394
Portable Telephone Calls £13.60 003401
Flag Poles Ring O'Roses £50 003400
T-Shirt Donations to Eastern Europe £99 (Eleven Study 

Days t-shirts)

CLOSING BALL
Hire of Marquee 
Alresford Marquees £1354.70 £201.76
Less Deposit £338.67 003436
Amount Outstanding £1016.03 003399

Hire of Catering Equipment 
Abadine Ltd £308.16 Paid Cash

Wine
Wright's £495.86 £73.85 003397

Table Cloth Hire
P&R Launders & Cleaners Ltd £79.70 £11.87 003396

Generator Hire 
Scorpion Services £235 £35 003398
Refrigerator Van Simon Farrant 
Sound, Lighting Hire

£55 £8.19 003395

HR Hire (Lights and D. J.) £450 Paid Cash

Food
Dubuis Cuisiniers ("Food To Go“) £1565 Paid Cash
Champagne £200 Paid Cash
Headley Park Club
Staff/Labour 28th July £240 Paid Cash
Staff/Labour 29th July £90.25
Beer, Coffee/Cream £190.88

Flowers
Coaches To Headly Park

£240 Paid Cash

Metroline (Delegates) £370 003388
London Coaches (Tourists) £310 003386

Excursion
Warwick Castle 22nd July £3027.50
Less Deposit £483.53 003100

£2543.97 Paid Cash
Coaches
Metroline Travel Ltd £365
Less Discount For Bad Service £65
Balance £300 003402

RAMOVĖNŲ DBLS SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS SUSIRINKIMAS

Sausio 21 d., šeštadienį, 6 vai. va- Vasario 25 d., šeštadienį, 6 vai.
karo LKV S-gos "Ramovės“ Man- vakaro DBLS Mančesterio skyriaus
česterio skyriaus valdyba šaukia me
tinį narių susirinkimą.

valdyba šaukia metinį narių susirinki
mą. Jame valdyba ir revizijos komi
sija pateiks pranešimus, bus svarsto-Jame valdyba ir revizijos komisija mi skyriaus reikalai ir renkama vai-

padarys pranešimus, bus nagrinėjami dyba bei Revizijos komisija 1995 m.
skyriaus reikalai ir renkama valdyba Taip pat bus renkamas ir atstovas į
1995 metams. Sąjungos suvažiavimą Londone.

Narius prašome būtinai dalyvauti. Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba DBLS Mančesterio skyriaus valdyba

Nottinghame - sausio 1 d., Nau* 
juose Metuose, 11.15 vai., Židinyje.

Bradforde - sausio 1 d., 12.30 vai-

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

PASAULYJE
Šv. Sosto auka 
palestiniečiams

Šv. Sostas įteikė simbolinę dvi
dešimties tūkstančių dolerių auką 
Jungtinių Tautų žinyboms, šelpian
čioms palestiniečius. Apie tai pra
nešė nuolatinis Šv. Sosto stebėtojas 
Jungtinėse Tautose arkivyskupas 
Renato Martino. Jis pabrėžė, kad 
šia kasmet suteikiama simboline 
auka Šv. Sostas trokšta paliudyti 
savo visišką pritarimą Jungtinių 
Tautų iniciatyvoms palestiniečių 
labui ir kartu padrąsinti tarptautinę 
bendruomenę, kad vadinamasis pa
lestiniečių klausimas būtų kuo grei
čiau išspręstas palestiniečių tautos 
naudai. Arkivyskupas R. Martino 
taip pat priminė, kad Bažnyčios 
parama palestiniečiams nesiriboja. 
Jau prieš 45 metus Popiežius Pijus 
XII įkūrė specialią Šventojo Sosto 
žinybą, iki šių dienų be pertraukos 
teikiančią palestiniečiams materia
linę pagalbą. Vien šiais metais, tar
pininkaujant Šv. Sosto, palestinie
čiams suteiktos pagalbos vertė 8 
mln. 200 tūkst. dolerių. Bažnyčios 
paaukotomis lėšomis pirmiausiai 
išlaikomos mokyklos ir ligoninės, 
veikiančios palestiniečių teritori
jose.

Bažnyčios turto 
grąžinimo problemos 

Čekijoje
Prahos arkivyskupas kardinolas 

Miloslav Vlk spaudos konferencijo
je išreiškė nusivylimą Čekijos vy
riausybės užimta pozicija dėl komu
nistinio režimo metais sekvestruoto 
bažnyčios turto grąžinimo. ’’Nuola
tiniai atidėliojimai grąžinti Katalikų 
Bažnyčiai priklausiusį turtą ir ver
tybes yra blogas signalas visai Euro
pai apie Čekijos demokratijos būk
lę“, - sakė žurnalistams kardinolas 
Vlk, prisipažindamas, jog manęs, 
kad bažnytinio turto restitucija bus 
žymiai lengviau sprendžiamas klau
simas. Šiuo metu Čekijoje Bažny
čios finansavimą reglamentuoja dar 
senojo režimo pradžioje, 1949 me
tais, priimti įstatymai.

Čigonams skirta 
studijų diena

Vatikane popiežinė migrantų sie
lovados taryba surengė studijų dieną 
čigonų sielovados klausimais. Tary
boje dirbanti sesuo vienuolė A. Pan
der Vatikano radijui papasakojo apie 
renginio metu vykusius svarstymus 
bei pateikė kai kuriuos statistinius 
duomenis. Pasaulyje priskaičiuojama 
iki 15 milijonų čigonų tautybės žmo
nių, iš kurių beveik 10 milijonų gy
vena Europoje. Gausiausiai čigonai 
gyvena Rumunijoje - apie du su puse 
milijono. Italijoje gyvena kiek dau
giau nei 100 tūkstančių čigonų, o 
Ispanijoje, Vengrijoje, Turkijoje ir 
Rusijoje čigonų tautybės žmonių yra 
po pusę milijono. Nemažai minėtų 
kraštų gyventojų nepasitiki ar net 
jaučia antipatiją čigonams. Ir tai dėl 
to, kad asmeninė patirtis dažniausiai 
apsiriboja vadinamąja gatvine patirti
mi, kur čigonai prašo išmaldos ar va
giliauja.

Norint pažinti tikrą Čigonų ben
druomenių gyvenimą, reikėtų ap
lankyti jų gyvenamas vietas, kur 
daugelį apstulbina matomas skur
das ir vargas. Nyksta čigonų tradi
ciniai verslai, kaip prekyba arkliais, 
metalo apdirbimas, namų apyvokos 
daiktų gamyba ir pardavinėjimas. Iš , 
13 Europos valstybių į studijų die
ną susirinkę delegatai diskusijose 
pirmiausiai pažymėjo būtinybę ge
riau pažinti čigonų istoriją, šiandie
nos čigonų kultūrinę ir socialinę si
tuaciją. Remiantis šia patirtimi, 
įmanoma užmegzti ryšius su įvai
riomis socialinėmis ir bažnytinėmis 
struktūromis, galinčiomis padėti 
ekonominei, socialinei ir politinei 
čigonų integracijai į Bažnyčią.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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