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Naujas britų ambasadorius:
’’Yra daug
bendradarbiavimo sričių“

Jungtinės Karalystės Ambasadorius Thomas Townley Macan su
žmona ir Prezidentas Algirdas Brazauskas.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
Sausio 3 d. Prezidentas A. Bra
zauskas priėmė Jungtinės Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Kara
lystės nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus Lietuvoje Thomas Tow
nley Macan skiriamuosius raštus. Tai
antrasis tos valstybės ambasadorius
mūsų šaliai atgavus Nepriklauso
mybę. Prieš jį britų ambasadai Vil
niuje vadovavo Michael John Peart.
Kaip rašoma Eltos pranešime,
įteikdamas kredencialus, naujasis
ambasadorius, be kita ko, pasakė:
- Pokyčiai, įvykę rytinėje Euro
pos dalyje nuo 1980-ųjų metų pa
baigos iki 1990-ųjų pradžios, ne
abejotinai žymi svarbiausius šio
amžiaus pabaigos įvykius. Lietuvos,
kaip lyderės, vaidmuo šiuose įvy
kiuose leidžia jums teisėtai tuo di
džiuotis. Tai vaidmuo, kuriuo labai
žavimasi ne tik Didžiojoje Britani
joje, bet ir kitose šalyse. Dramatiš
kos permainos, įvykusios ir būsi
mos, yra tikras iššūkis Europos ša
lims, kurios įsitraukia į kitokį, gero
kai naudingesnį bendradarbiavimą.
Teks dar daug sraunių vandenų nu
galėti. Tokios šalys, kaip Lietuva,
visada bus sūkurio viduryje, ir man
malonu žinoti, kad ant vairakočio
yra kolegos buriuotojo ranka. Di
džioji Britanija yra laiminga, galė
dama padėti ten, kur jums atrodo tai
naudinga. Pavyzdžiui, derybose dėl
tranzito su Rusija. Jeigu manote,
kad galime padėti daugiau šioje
srityje, tikiuosi, kad nedelsite ir
kreipsitės.
Europos institucijos pačios grei
tai keičiasi. Sausio 1-ąją Europos
Sąjunga išaugo nuo 12 iki 15 narių.
Jos didėjimo klausimas vėl iškils,
kai 1996 metais Tarpvalstybinė
konferencija baigs darbą. Bet šiuo
metu mes turime imtis labai svarbių
derybų dėl Europos sutarties ir rem
tis laisvosios prekybos sutartimi,
kuri pasirašyta pernai. Tai pasakyti
na ir dėl sutarties ’’Partnerystė tai
kos labui", kuri nubrėžia gaires ak
tyvesniam bendradarbiavimui tarp
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų ir
NATO. Tik realus darbas gali užti
krinti tolesnį progresą.
Britanija džiaugiasi, kad galėjo
prisidėti prie šio integracijos proce
so: parūpino mokytojų Baltijos tai
kos palaikymo batalionui, Know
How dėka rėmė apie 20 įvairių pro
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Išdidus čečėnai šaukiasi pagalbos
l trečiųjų Čečėnijos nepriklauso
mybės metinių iškilmes pernai rug
sėjo pradžioje su keletu Seimo narių
vykau būdamas visiškai ramus: tre
jetą kartų lankiausi šioje svetingoje
Šiaurės Kaukazo šalyje, ir visada
Groznas lietuvius priimdavos iš
skėstomis rankomis.
Mineralnyje Vody senyvas ingušas pasisiūlė nuvežti į Grozną. Ta
300 kilometrų varginanti ir ilga
kelionė truko apie 6 valandas. Kal
nuotuose Kabardos Balkarijos, Osetijos, Ingušijos keliukuose buvo pil
na betoninių užtvarų. Prie dažnos jų
stabdė, tikrino, ir mūsų palydovas
Vytas Eidukaitis nusikeikė: tie opo
zicijos sargybiniai pirmą kartą mato
diplomatinį pasą ir lietuvį...
Į Čečėnijos sostinę atvykome vi
durnaktį, viešbutyje vietų negavome,
tad mus - lietuvius, suomius - pri
glaudė čečėnas Idris - jaunas versli
ninkas, nemažai padėjęs įtvirtinant
Čečėnijos nepriklausomybę. Idrio
motina suruošė gausius naktipiečius,
bet pati, kaip pridera musulmonėms
moterims, prie stalo nesėdo. Nusnūdome geriausiose šeimininkų lovose,
o ryte Idris parodė, kaip jis mano at
kurti sodybą, aplinką, sodą.
Dabar pagalvoju: kur svetingieji
čečėnai, koks jų vaišingos sodybos
ir sodo likimas, kai visas Groznas
paverstas griuvėsiais...
Beje, apie svetingumą. Generolas
ir prezidentas Džoharas Dudajevas,
kalbėdamas apie susipriešinimą Če
čėnijoje, pasakė: jeigu pas mane at
važiuos pats Ruslanas Chasbulato
vas, aš jį priimsiu kaip geriausią
svečią, tačiau už mano vartų jis vėl
taps mano priešininku...
Nenuostabu, kad lietuviai yra
puikūs ir D. Dudajevo, ir visos mili-

joninės čečėnų tautos bičiuliai.
Grozno politikai pirmiausiai nurodo
istorijos sutapimus, netgi panašius
valstybių simbolius: mūsų - stau
giantis, o čečėnų - besišypsantis mė
nulio šviesoje vilkas. Ta vilko šyp
sena, kaip aiškino Grozne, ir reiškia
taikumą bei svetingumą. Bet kartu
vilkas yra ir karingas žvėris...
Karingas tiems, kurie jį pjudo, nie
kina, kėsinasi į jo arba tėvynainių gy
vybę. Čečėnų tautos gyvybė - jos ne
priklausomybėje, paskelbtoje 1991ųjų rudenį. Rusija negali leisti, kad
Kaukazo - šio turtingo, dar Rusijos
carų pamėgto krašto turtai išsprūstų
iš rankų, nenori, kad čia savo įtaką
sustiprintų musulmoniškos šalys.
Tiesa, kalbant apie Rusijos agre
siją Čečėnijoje, reiktų atskirti grupės
generolų ambicijas ir valstybės poli
tiką. Gynybos ministras P. Gračio
vas leidžia sau viešai demonstruoti
panieką čečėnų tautai ir grubią jėgą.
Šitaip jis supranta B. Jelcino įsaką
nuginkluoti vadinamąsias čečėnų
ginkluotas formuotes. Matome, kaip
tas “nuginklavimas“ vyksta: Grozno
gatvės nuklotos lavonais, daug de
gančių šarvuočių, žiojėja sugriautų
pastatų šmėklos... Kaip sakė vienas
BBC korespondentas Maskvoje, pa
buvojęs Grozne, tai joks nuginklavi
mas, kaip skelbia Rusijos valdžia, tai tikras karas.
Tuo tarpu Rusijos prezidentas ty
li. Vieni spėlioja, kad B. Jelcinas ne
šiaip sau susirgo ir dabar jau atstum
tas nuo valdžios, kiti mano, kad
Kremliuje viešpatauja karinė dikta
tūra, kuri atves Rusiją į naują auto
kratinį valdymą. Maskvos dienraštis
"Izvestija“ sulygino reformatorių ir
demokratų N. Chruščiovo ir B. Jel
cino likimus...

jektų Lietuvoje. Savanoriai - buvę
verslininkai, mokytojai, slaugės padėjo daugelyje sričių. Britų tary
ba siūlo anglų kalbos mokymą ir re
mia daugelį akademinių kontaktų.
Yra daug bendradarbiavimo sri
čių, kur britai ir lietuviai galėtų
dirbti drauge, tačiau galimybes, de
ja, riboja lėšų stygius. Tai yra jaudi
nanti perspektyva atvykstančiam
ambasadoriui, ir aš jos labai laukiu,
baigdamas pasakė T. T. Macan.
Prezidentas A. Brazauskas pažy
mėjo, kad santykiai tarp Lietuvos ir
Didžiosios Britanijos yra tradiciškai
draugiški ir intensyvūs. Didžioji
Britanija, pasakė jis, nuolat rėmė
mūsų šalies kovą už laisvę. Mes dė
kingi už tai jūsų valstybei. Lietuva
stengiasi įsitvirtinti tarptautinėse
Jaras Alkis Kelionė po Britanij’ą
bendradarbiavimo organizacijose,
”
EL
“
redakcijoje
siekia draugiškų santykių su viso
Sausio 4 dieną į Londoną išvyko
mis demokratiškomis šalimis.
Gruodžio 31-ąją ”EL“ redakcijoje
Eduardas Prostovas ir Gitas Juškevi
Didžioji Britanija yra viena di
Vilniuje apsilankė Didžiosios Brita
čius. Jie savaitės metu tikisi aplan
džiausių užsienio investuotojų Lie
nijos lietuvių sąjungos direktorių val
kyti lietuvius Londone, Mantuvoje, pareiškė A. Brazauskas. Jis
dybos pirmininkas Jaras Alkis. Jis
chesteryje, Bradforde ir Glasgove ir
pabrėžė, kad britų firmų investicijos
pranešė, kad susitiko su Lietuvos
įteikti Kauno akcinės bendrovės
sudaro beveik ketvirtadalį visų už
kultūros ministru Juozu Nekrošiumi
“Ragutis“ specialią dovaną. Eduar
sienio investicijų Lietuvoje. Tikiuo
ir aptarė planus įsteigti Londone
das Prostovas, fotokorespondentas,
si, kad Jūsų darbo Lietuvoje metu
Lietuvos kultūros centrą. J. Alkis ne
1987 m. gegužės 28 d. Maskvoje jis
mūsų valstybė dar labiau suartės su
tik plačiau papasakojo apie tą susi
nufotografavo prie Kremliaus vartų
Europos Sąjunga, kad sustiprės sau
tikimą, bet ir pasidalino kalėdiniais
nusileidusį vokietį lakūną Maikas
gumas ne tik regione, bet ir visoje
įspūdžiais iš Svėdasų (ten J.Alkis su
Rust, rašys korespondencijas “Euro
Europoje, kad Baltijos valstybės
tiko Šv. Kalėdas), trumpai papasako
pos lietuviui“ ir “Lietuvos aidui“. Su
taps pilnateisėmis Europos šeimos jo apie Britanijos lietuvių reikalus. juo keliaujantis Gitas Juškevičius,
narėmis. įgyvendindami šiuos tik
Tas interviu bus paskelbtas kitame
Lietuvos ir Pabaltijo sunkiasvoris
slus, mes tikimės Didžiosios Brita
“Europos lietuvio“ numeryje.
boksininkas čempionas, nori susitiknijos paramos, kalbėjo A. Brazaus
kas. Jis priminė, kad vienas iš pir
mųjų jo kaip Lietuvos vadovo vizitų
buvo į Didžiąją Britaniją, prieš pus
metį Vilniuje lankėsi Didžiosios
Britanijos pirmininkas John Major.
Lietuvos valstybės vadovas paprašė
perduoti linkėjimus Karalienei Eli
zabeth II bei visiems Jungtinės Ka
ralystės žmonėms.
Nepaprastajam ir įgaliotajam am
basadoriui Thomas Townley Macan
49 metai. Jis yra profesionalus diplo
matas. Diplomatinę tarnybą pradėjo
1969 metais šalies užsienio reikalų
ministerijoje. Dirbo Didžiosios Brita
nijos ambasadose Vokietijoje, Brazi
lijoje, Portugalijoje. Kaip jau rašėme
Antrasis Lietuvos taikos palaikymo būrys sausio 4-osios rytą išskrido iš
”EL“, vienas tautietis iš Britanijos
Karmėlavos aerouosto į Daniją, kur tęs Ruklos kariniame poligone lap
pasakojo, kad prieš išvykdamas į Vil
kričio mėnesį pradėtus taikos palaikymo operacijų mokslus.
nių T. T. Macan Londone mokėsi lie
”EL“ 3 puslapyje pasakojame apie Seimo posėdį, kuriame priimtas
tuvių kalbos.
sprendimas šį Lietuvos taikdarių būrį siųsti į Kroatiją.
ELI

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

1995 metu “Europos lietuvio” prenumeratoriai dalyvaus jubiliejinėje loterijoje.

Rusų politikas A. Kabakovas
Varšuvoje leidžiamame laikraštyje
“Gazeta Wyborsha“ prognozuoja ki
tą įdomią paralelę: įvykiai Vilniuje
Sausio 13-ąją buvo SSSR irimo už
uomazga, o karas Čečėnijoje taps
Rusijos irimo priežastimi.
O Vakarų nuogąstavimai, kad Če
čėnijos suverenitetas reikš branduo
linės imperijos sprogimą, o kartu
padidins šio baisaus ginklo panau
dojimo grėsmę, tėra savęs apgau
dinėjimas. Būtent Maskvos agresija
prieš laisvės trokštančias tautas ir yra
akstinas Rusijos dezintegracijai bei
vyriausybės krizei. Istorija rodo, kad
šiam laisvės troškimui neįmanoma
užkirsti kelio. Belieka taikiai ir suma
niai tartis su šiomis tautomis. Rusijos
generolai to nenori.
D. Dudąjevo ginkluoti šalininkai
kartu su pabėgėliais traukiasi į šalies
pietus, į kalnus, ir Čečėnijoje užsitęs
partizaninis karas. Jeigu Maskvos
politikai nemėgsta sulyginimo su
Afganistano karu, tai pakanka prisi
minti Tadžikistaną, kuriame, sugrį
žus į valdžią buvusiems promaskvietiškiems komunistams, tęsiasi
pilietinis karas...
...Ala Dudajevą, Čečėnijos prezi
dento žmona - poetė, dailininkė ir
ištikima vyro pagalbininkė, beje, ru
sė - mums atsisveikinant su Groznu
pernai vėlyvą rugsėjo vakarą skaitė
eiles. Švelnūs moteriški posmai apie
ištikimybę, kovą ir laisvę gulė į va
karo prieblandą. Nuo Argūno sklido
automatų papliūpų garsai, o ši
moteris minkštu ir trapiu balsu ne
tikėtai pasakė: dėkoju vyro vardu
lietuvių tautai už paramą, bet, pra
šau, neužmirškite mūsų, padėkite
mums...

Česlovas Iškauskas
ti su vietiniais boksininkais.
Apie jų kelionę ir nuotykius - ki
tuose “Europos lietuvio“ numeriuose.
Keliautojams linkime sėkmingos
kelionės ir tikime, jog jų viešnagė
bus lengva.

Parafuota valstybinės
sienos sutartis
Sausio 4 dieną Vilniuje baigėsi
trejus metus vykusios Lietuvos ir
Baltarusijos derybos dėl valstybinės
sienos demarkavimo bei delimitavi
mo. Galutinai suderinta Lietuvos ir
Baltarusijos valstybinės sienos linija
ir parafuotas abiejų valstybių sutar
ties dėl valstybinės sienos tekstas.
Taip pat pasirašyti anksčiau dele
gacijų suderinti visi 147 sienos žemė
lapiai, pranešė Lietuvos URM infor
macijos ir spaudos skyrius. Taigi ne
beliko jokių iki šiol buvusių kliūčių
pasirašyti Lietuvos ir Baltarusijos po
litinę sutartį. Abi sutartis - sienos de
limitavimo ir politinę - turėtų pasira
šyti dviejų šalių prezidentai Vilniuje.
Taip pat pasirašytas protokolas, ku
riuo Baltarusija, kaip turinti didelę
tokio darbo patirtį, įsipareigoja iš
spausdinti abiejų valstybių žemėla
pius su pažymėta baigta derinti sie
nos linija.
EIJ

Kitą savaitę sukanka 4
metai nuo dramatiškų Sau
sio įvykių, kai sovietinė ka
riuomenė su vietiniais kola
borantais mėgino pasmaug
ti Lietuvos Nepriklausomy
bę. Apie ją gynusius sava
norius skaitykite "EL" ko
respondentės rašinyje 3 psl.
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Keliais sakiniais

Sausio 4-ąją Karmėlavos aero
uoste nusileidęs Danijos Karalystės
karinių oro pajėgų lėktuvas atgabe
no labdaros siuntą inkstų ligomis
Lietuvoje sergančių ligonių gydy
mui. Ją atsiuntė Danijos nefrologinių ligonių asociacija. Krovinį at
lydėjo asociacijos prezidentas Vilis
Jagdas Jensenas, vyriausiasis nefrologas profesorius Bentas Nielsenas, grupė Danijos medicinos tech

nikos specialistų. Atsiųsti dializės
aparatai, kita įranga bei medika
mentai skirti Kauno klinikų,
Vilniaus universitetinės Santariškių
ligoninės ir Vilniaus miesto univer
sitetinės ligoninės dializės sky
riams.
Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuo
traukoje: Danijos specialistai lab
daros iškrovimo Karmėlavoje
metu.

Pratęstas dokumentų
apie turėtą nuosavybę pateikimas
Pateikti dokumentus, patvirti
nančius teisę į išlikusį nekilnojmąjį
turtą, bus galima iki 1995 metų
gruodžio 31 dienos. Taip pernai
gruodžio 28 d. nutarė Lietuvos Vy
riausybė. Dokumentų pateikimo
laikas pratęstas dar vieneriems me
tams. Kaip rašoma Lietuvos spau
doje paskelbtame žinių agentūros
BNS pranešime, Vyriausybės juri
dinio skyriaus konsultantas Algis
Krušna sako, kad dokumentų patei
kimo laikas pratęstas jau nebe pir
mą kartą, kadangi archyvai labai
apkrauti ir nespėjo išduoti nuosa

vybės teisę patvirtinančių doku
mentų. Lietuvos valstybinis archy
vas per 5-erius metus yra išdavęs
dokumentus apie turėtą nuosavybę
maždaug 520 tūkst. buvusių savi
ninkų. Archyvo direktoriaus pava
duotoja Stasė Marcinkonienė BNS
sakė, kad archyvas turi ’’intensy
vaus“ darbo dar 1,5-2 metams.
"Europos lietuvio" skaitytojai,
kuriuos šis klausimas domina,
kviečiami parašyti ”EL" redakci
jai, A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius. Į
skaitytojų laiškus atsakys kvali
fikuotas teisininkas.

SWJTYNHOS OHENOS
Populiariausi žmonės ir
svarbiausi įvykiai
"Lietuvos rytas“ 12 30 išspaus
dino pranešimą apie populiariausio
kauniečio rinkimus.
Ramunės Lazauskaitės straipsny
je rašoma: “Trečią kartą vyko “Kau
no dienos“ laikraščio organizuojami
populiariausio kauniečio rinkimai...
Populiariausiu miesto žmogumi
šiemet (1994 m. - ELR) išrinktas
Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios
klebonas ir poetas Ričardas
Mikutavičius. Antroje vietoje kompozitorius Giedrius Kuprevi
čius, trečioje - dirigentas Petras
Bingelis, ketvirtoje - Kauno muzi
kinio teatro solistė Sabina Marti
naitytė. Vienintelis politikas, šie
met patekęs į dešimtuką, yra Lietu
vos laisvės sąjungos pirmininkas
Vytautas Šustauskas.“
“Lietuvos rytas“ sausio 3 dieną
rašo, kad populiariausias žmogus
Ukmergėje yra vokietis, Osnabriuko miesto šv. Pranciškaus ligoninės
traumotologas ortopedas Heineris
Ehrenbrinkas, per praėjusius metus
ne kartą lankęsis Ukmergės centri
nėje ligoninėje ir sėkmingai atlikęs
keliolikai ukmergiškių klubo sąna
rio operacijas. Iš rajono žmonių de
šimtuko pirmoje vietoje - Pašilės
parapijos klebonas R. Rutkauskas.
1994 m. gruodžio 31 d. “Respu
blika“ paskelbė Baltijos tyrimų ap
klausos, atliktos lapkričio viduryje,
duomenis, kas populiariausias Lie
tuvoje žmogus. Respondentams bu
vo pateiktas atviras klausimas - jie
galėjo nurodyti bet kokias pavar
des. Pagal juos populiariausias
žmogus Lietuvoje - A. Brazauskas
(24 proc.), nuo jo gerokai atsilieka
E. Bičkauskas (5,9), V. Lands
bergis (5,7), A. Paulauskas (5,3),
V. Adamkus (4) ir kiti. Svarbiausi
Lietuvos įvykiai, apklaustųjų nuo
mone - V. Lingio žudikų teismas
(38 proc.), opozicijos inicijuotas re
ferendumas - antroje vietoje (8,9),
po to - Pasaulio lietuvių dainų

šventė (7,4 proc.).
Pernai gruodžio 24 d. “Lietuvos
rytas“ pranešė, jog vienos iš labiau
siai klausomų Lietuvoje privačių
radijo stočių M-l laidoje buvo ren
kamas nepopuliariausias šalies žmo
gus. Nuomonę pareiškė 364 klausy
tojai iš visos Lietuvos. Surinkęs 116
balsų, nepopuliariausiu žmogumi
pripažintas A. Brazauskas, antrasis
tame sąraše (61 balsas) - V. Lands
bergis.

Nauji metai ligoninėje
Kaip buvo švenčiami Naujieji me
tai Vilniaus universitetinės vaikų ligo
ninės Pediatrijos centro onkohematologijos skyriuje, kuriame gydomi
vaikai nuo kraujo vėžio, bei apie tos
ligoninės problemas rašoma ’’Respu
blikoje“ 12 30 Tado Ignatavičiaus
straipsnyje "Šventė, kuri ne visuomet
su tavimi“.
Toks skyrius Lietuvoje vieninte
lis, jame keturiasdešimt lovų. Nau
juosius metus, kaip sakė skyriaus
vedėjas A. Savinas, ligoninėje sutiks
36 vaikučiai, o kartu su jais ir tėve
liai - mat čia gydomiems vaikams
labai reikia tėvų priežiūros ir rūpes
čio. Ir ne tik tai. Tėveliai jiems ruo
šia maistą, nes apetitą praradusims
ligoninės maistas netinka.
Lietuvoje kasmet vėžiu suserga
apie 40 vaikų, 35 iš jų - kraujo ir
kraujo organų vėžiu. Iš viso šia
baisia liga sergančių vaikų šalyje
yra apie 140, iš jų 60 po gydymo
gyvena penkerius ir daugiau metų.
A. Savino teigimu, Vokietijoje,
Prancūzijoje ir kitose Vakarų šalyse
gydomų vaikų viltis pasveikti kiek
didesnė.
Ligoninei labai trūksta naujos
įrangos. Neseniai stigo ir vaistų Sveikatos apsaugos ministerija šio
skyriaus neišgalėjo paremti. Kaip
sakė gydytojai, be labdaros - nė
žingsnio. Skyrių remia vokiečių or
ganizacija “Kinderhilfe fur Litauen“.
I naujametinį susitikimą su Kalėdų
Seniu atvyko šios organizacijos na

CJ Lietuvis - Kolumbijos sostinės
meras. Pirmąją šių metų dieną Be
gotos mero pareigas trejiems me
tams perėmė filosofas ir matematikas
Antanas Mockus. Pasak ’’Amerikos
balso“, 43 metų pokario imigrantų iš
Lietuvos sūnus buvo neramumų ap
imto Andų universiteto valdytoju.
Toje šalyje sostinės mero postas yra
pirmas po prezidento. Meras valdo
apie 7 mln. žmonių.
□ Atsistatydino Lietuvos radijo ir te
levizijos generalinis direktorius.
Kaip pareiškė L. Tapinas spaudos
konferencijoje, jis pasitraukė iš tų
pareigų, nes negalįs įgyvendinti savo
tikslo valstybinius radiją ir televiziją
padaryti visuomeninėmis institucijo
mis, mažiau priklausančiomis nuo
valdžios. Jis sakė, kad nei kairieji, nei
dešinieji nenori paleisti radijo ir tele
vizijos iš savo įtakos sferos, darė jam
kaip RTV generaliniam direktoriui
spaudimą.
O Baltistikos patriarcho jubiliejus.
Vilniuje nacionalinėje M. Mažvydo
bibliotekoje pagerbtas septyniasde
šimtąjį gimtadienį šventęs Lietuvos
Mokslų Akademijos akademikas
Zigmas Zinkevičius. Surengta jo dar
bų paroda.
□ Mirė Vladas Drėma. Tai lietuvių
meno istorijos patriarchas, dailinin
kas, Lietuvos nacionalinės premijos
laureatas. Jo plunksnai priklauso
daugybė straipsnių apie Lietuvos
dailės ir architektūros istoriją, kny
gos ’’Dingęs Vilnius“, ”Šv. Onos
bažnyčia“ ir kt.
□ Potvynis pamaryje. Pirmąją nau
jųjų metų naktį Nemune, Minijoje ir
kitose pamario upėse pakilo vanduo.
Sausio 4-ąją kelio Rusnė-Šilutė 400
metrų ruožą dengė 55 cm vandens
sluoksnis. Kitądien vanduo pradėjo
slūgti.
riai iš Berlyno, kiekvienam negaluo
jančiam vaikui atvežę po dovanėlę.

Kiek ir kaip remtį
tautiečių bendruomenes
Taip vadinasi Živilės Kriaučiūnie
nės straipsnis, paskelbtas "Dienoje“
01 04.
Atgavusi nepriklausomybę, Lie
tuva susirūpino savo tautiečiais už
sienyje. Ne tik Vakaruose, kur lietu
vių bendruomenės buvo pakanka
mai stiprios (turėjo savo organizaci
jas, lietuviškas mokyklas, leido lie
tuviškus laikraščius), bet ir Rytų
kraštuose, kur gyvenantys lietuviai
iki tol net nebuvo nuo Lietuvos at
skirti valstybine siena, tačiau paly
ginti sparčiai nutautėdavo. Buvo im
ta juos skatinti burtis į bendruome
nes, megzti nuolatinius ryšius su sa
vo istorine tėvyne, rūpintis išlaikyti
lietuvybę.
Per praėjusius ketverius penke
rius metus Rytų kraštų bendruome
nės buvo įpratintos prie minties, kad
Lietuva privalo jas visokeriopai
remti: nuomoti joms patalpas, siųsti
mokytojus, vadovėlius, metodinę
mokymo medžiagą, rengti įvairias
stovyklas, duoti pinigų kiekvienam
renginiui, nupirkti parkerius, pieštu
kus, sąsiuvinius... Neseniai Regioni
nių problemų ir tautinių mažumų
departamentas gavo daugelio Rytų
kraštų bendruomenių veiklos 1995
metais programas. Tačiau iš tiesų
ten nėra jokios programos - tik są
matos, kurias turėtų apmokėti depar
tamentas, t. y. Lietuvos valstybė.
Pasak Ž. Kriaučiūnienės, ne tokie
reti atvejai, kai didelės pinigų su
mos, išmokėtos bendruomenei, nau
dojamos ne pagal paskirtį, autorė
pateikia pavyzdžių.
Ž. Kriaučiūnienė teigia, jog dabar
ir Lietuvoje jau pradedama suprasti,
kad remti reikia ne apskritai užsie
nio lietuvius, o konkrečias progra
mas, duodančias naudą ir bendruo
menėms, ir Lietuvai. Dar geriau, jei
būtų pasimokyta iš Vakarų: ten pro
gramos finansavimas pradedamas
svarstyti tik tada, kai trečdalį jai rei
kalingų lėšų jau būna surinkusi pati
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M. Mažvydo bibliotekoje kaskart
turtėja išeivijos spaudos lentynos
Praėjusieji metai buvo ypač sėk
mingi Lietuvos nacionalinei biblio
tekai, užsimojusiai surinkti kuo pil
nesnį išeivijos lietuvių spaudos rin
kinį ir jau ketverius metus nuose
kliai plečiančiai šią veiklos sritį, ak
tyviai remiant užsienio lietuvių kul
tūros organizacijoms bei pavieni
ams asmenims, sako bibliotekos
lituanistikos skyriaus vedėja Silvija
Vėlavičienė.
Gauta jau aštuntoji didžiulė
spaudos siunta iš Čikagos lituanisti
kos tyrimo ir studijų centro, vado
vaujamo profesoriaus Jono Rač
kausko. Šioje siuntoje ypač vertingi
yra Bostono savaitraščio ’’Keleivis“
37 metų komplektai, kurių didžio
sios daugumos ligi šiol Lietuvoje
nebuvo.
Gerokai papildyti jau anksčiau
sukauptus išeivijos periodinės spau
dos rinkinius tikimasi ir iš Lietuvos
Respublikos ambasados Vašingtone
į Čikagą persiųstų, o dabar Lietuvą
pasiekusių įvairių periodinių leidi
nių. Paminėtini ir rašytojo Kazio
Bradūno dovanoti jo asmeninės bib
liotekos leidiniai, ypač reto Buenos
Airėse leisto literatūros žurnalo ’’Li
teratūros lankai“ komplektai.
Iš Lietuvių kultūros instituto Vo
kietijoje, vadovaujamo dr. Vinco
Bartusevičiaus, vykdant tarp biblio
tekos ir šios kultūros įstaigos pasi
rašytą bendradarbiavimo sutartį,
gruodžio pabaigoje Lietuvą pasiekė
56 dėžės, kuriose yra filosofo rašy
tojo Antano Maceinos personalinės
bibliotekos knygos. Šis 2274 tomų
filosofinių raštų įvairiomis kalbo
mis rinkinys nebus išskaidytas, bet
tvarkomas kaip asmeninė A. Macei
nos biblioteka, kuri bus prieinama

visiems Lietuvos mokslininkams.
Maloni staigmena buvo siunta iš
Australijos. Vasarą Lietuvoje viešė
jęs buvęs ’’Minties“ spaustuvės Sid
nyje direktorius Pranas Nagys savo
lėšomis atsiuntė Australijos lietuvių
periodinės spaudos ir dalį “Minties“
spaustuvės archyvo. Australijos lie
tuvių savaitraščio “Mūsų pastogė“
pirmųjų leidimo metų komplektų
(nuo 1954 m.) taip pat ligi šiol netu
rėjo nė viena Lietuvos biblioteka.
Teikia vilčių ir susitarimas su
Londono lietuvių namų bendrovės
direktoriais dėl ten išsaugotų “Ni
dos“ knygų klubo leidyklos knygų
ir Didžiosios Britanijos lietuvių pe
riodinių leidinių pargabenimo į Lie
tuvą.
Kiekvieno išeivijos lietuvių spau
dos rinkinio Lietuvos nacionalinėje
bibliotekoje spragos užpildymas yra
ypač svarbus ir rengiant išsamius
bibliografinius leidinius, tęsiant
spaudos istorijos tyrinėjimus, ir su
teikiant galimybę kuo platesniems
visuomenės sluoksniams pažinti už
sienio lietuvių kultūrinį palikimą.
Dėkodama visoms išeivijos lie
tuvių organizacijoms ir pavieniams
asmenims, remiantiems kultūros
vertybių sugrįžimo į Lietuvą pro
gramą, Lietuvos nacionalinė M.
Mažvydo biblioteka džiaugiasi nau
ja galimybe atlikti pagrindinę savo
priedermę - sukaupti ir išsaugoti vi
sus po pasaulį išblaškytus lietuviš
kus spaudinius, sako bibliotekos li
tuanistikos skyriaus vedėja S. Vėla
vičienė, rašoma Eltos pranešime,
kurį gavo ne tik ”EL“ - jis buvo iš
spausdintas didžiausiame krašto
dienraštyje "Lietuvos rytas“ ir ki
tuose šalies laikraščiuose.

bendruomenė.
Kaip vis dėlto susidarė tokia pa
dėtis, kad daugelis Rytų kraštų ben
druomenių įprato būti išlaikytinė
mis, dažnai net ultimatyviai reika
lauti pinigų be jokių bendruome
nėms ar Lietuvai naudingų projek
tų? Ž. Kriaučiūnienės nuomone ma
tyt, turėjo įtakos tai, kad pačioje
Lietuvoje ilgą laiką vyko nesveika
konkurencija tarp užsienio lietuvius
kuruojančių komisijų, komitetų,
fondų, visuomeninių organizacijų.
Kiekviena institucija, norėdama įgy
ti pripažinimą užsienyje, ieškojo ša
lininkų tarp išeivių, stengėsi kiek
galėdama jiems įsiteikti.
“Dienoje“ paskelbto straipsnio
autorė teigia, kad išsiskyrė “Sanryša“, kuri pretendavo suvienyti Rytų
ir Vidurio Europos kraštų lietuvius,
taip suskaldydama Pasaulio lietuvių
bendruomenę. Šitai jai nepavyko,
tačiau nemažai užsienio lietuvių su
kiršino ir sumaišties pačioje Lietu
voje pridarė.
Apskritai sunkiai suprantama,
kodėl valstybė jaučia pareigą išlai
kyti tokias visuomenines organizaci
jas, kurios ne padeda vykdyti valsty
bės politiką, o ją griauna, kurios kri
tikuoja valstybę, už jos lėšas kraudamosi sau politinį ir finansinį kapi
talą, ir kurios kaip visuomeninės or
ganizacijos nemato reikalo už savo
vykdomas programas valstybei atsi
skaityti. Tokia situacija dezorgani
zuoja ir užsienio lietuvius. Jie nebe
žino, į ką Lietuvoje turėtų kreiptis ir
kas atsako už lietuvybės palaikymo
politiką.
Prie tokios nesmagios padėties
prisideda ir Seimo nariai. Norėdami
atsipūsti nuo sėdėjimo posėdžiuose,
jie važinėja po užsienį, susitinka su
ten gyvenančiais lietuviais ir, nepa
sidomėję, kokia iš tikrųjų yra padė
tis, nuoširdžiai tiki visais skundais,
prižada visokių gėrybių, o grįžę vi
sus pažadus pamiršta.
“Diena“ praneša, kad užsienio
lietuvių rėmimo programa 1995-iesiems metams turėtų būti svarstoma
viename iš Vyriausybės posėdžių
šių metų pradžioje. Galbūt Vyriau
sybė ras lėšų jai įgyvendinti. Kitaip

ir ši programa liks tik gražiais žo
džiais.

Dvaras grąžintas po
savininko mirties
Apie tai "Lietuvos aide“ 01 04
praneša Algirdas Meilus.
Molėtų rajono valdyba prieš Ka
lėdas grąžino paveldėtojams Klabinių dvarą. Tačiau jo savininkas
seniausias Lietuvos inžinierius
Jokūbas Sližys nebesulaukė turto
grąžinimo dienos. Pradėjęs 102uosius metus senukas pernai mirė.
Iš pradžių sugrąžinti P. Sližiui dva
rą buvo atsisakyta motyvuojant
tuo, kad jis neturėjo Lietuvos Res
publikos pilietybės. Mat 50 metų
buvo gyvenęs Kanadoje. Tačiau
1992 m. pradžioje J. Sližiui Lietu
vos pilietybė sugrąžinta.
Klabinių dvaras stovi ant Virin
tos upės kranto. Antano Smetonos
laikais jis buvo pavyzdingiausiai
tvarkomas ne tik Alantos apylinkė
je, bet ir visoje Utenos apskrityje.
Sližiai veislinius galvijus, kiaules
pirkdavo Olandijoje, Belgijoje, Da
nijoje, o jų prieauglį parduodavo
aplinkinių vietovių ūkininkams.
Padėdavo apsirūpinti gera javų,
bulvių, kitų kultūrų sėkla. Jie augi
no ypač vertingų linų veislę.
Klabinių dvare buvo perdirbama
nemažai žemės ūkio produktų. Net
iki šių dienų išliko pieninės pastatas,
kur užsienietiškomis mašinomis pie
nas buvo separuojamas, gaminami
jo produktai. Tebėra ir didelis ledai
nės pastatas. Jame nuo žiemos buvo
saugomi ledai, kuriais vasarą šaldy-_
davo maisto produktus.
Plačiai garsėjo Klabinių dvaro
malūnas. Užtvenkta Virintos upė
suko ne tik girnas, bet ir elektrinę,
gaminusią šviesą visam kaimui.
Sovietiniais laikais malūnas buvo
paskelbtas respublikinės reikšmės
architektūros paminklu, bet nepri
žiūrimas sugriuvo. Dvaro centre
yra gražus prūdas, auga senų retų
medžių. Dvaras įtrauktas į architek
tūros paminklų sąrašą.
V. Dimas
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Kelialapis į Kroatiją
Po Šv. Kalėdų, gruodžio 28 dieną,
buvo sukviestas neeilinis Lietuvos
Seimo posėdis.
Pirmiausia parlamentarai bemaž
susikovė dėl valstybės įmonių, kurios
iki 2000 metų nebus aukcionuojamos
ir privatizuojamos, sąrašo. Atrodė,
kad kai kas nori tiesiog paskubomis
"prastumti“ sąrašą be Ignalinos ato
minės elektrinės (IAE) ir kitų strate
ginių Lietuvos objektų. Konserva
toriai siūlė įrašyti IAĘ, naftotiekį, du
jotiekį, Klaipėdos jūrų prekybos ir
žvejybos uostus, geležinkelį, aero
uostus ir aerodromus. Tos įmonės į
sąrašą nepateko. Balsuota du kartus,
antrą kartą pritarta sąrašui be šių
strateginių objektų. Nuo 1995 metų
sausio nemažai įmonių turės pasi
rinkti: likti valstybinėmis ar tapti ak
cinėmis bendrovėmis.
Seimas apsvarstė ir svarbaus Lie
tuvos krašto apsaugai nutarimo
projektą - ’’Dėl kariuomenės taikos
palaikymo būrio LITPLA-2 dalyva
vimo tarptautinėse taikos palaikymo
operacijose Kroatijoje“. Anot krašto
apsaugos ministro Lino Linkevičiaus,
buvusioje Jugoslavijoje lietuviais pa
sitiki abiejų priešiškų pusių gyvento
jai. 1994 m. lapkričio 26 d. lietuviai
taikdariai apdovanoti specialiais JTO
medaliais. Karių tarnybos sąlygos
yra geros. Įranga, ginklais, maistu,
drabužiais rūpinasi Danijos Karalys
tė, Lietuva moka tik atlyginimus, bet
ir tuos pinigus grąžins JTO.
Kaip jau rašėme, LITPLA-1 (taip
oficialiai vadinamas šiuo metu Dani

jos Karalystės taikos palaikymo bata
lione DANBAT esantis lietuvių karių
būrys) taikos misionieriumi Serbų
Krajinoje bus iki 1995 m. vasario 6 d.
Ministras L. Linkevičius paaiški
no Seimo nariams, kad Lietuva, pa
rengdama ir siųsdama į Kroatiją LITPLA-2, "žengtų dar vieną svarbų
žingsnį, stiprindama savo kariuome
nę ir siekdama tapti NATO nare“.
Jei prisimintume 1994 m. liepos
mėnesį, kai Seimas svarstė pirmojo
lietuviškų "žydrųjų šalmų“ būrio
siuntimą į Kroatiją, ausyse pasigirstų
žodžiai: "žmogžudžiai“, "patrankų
mėsa“. Prieš Naujuosius Seimas bu
vo ramesnis, juolab kad ministras L.
Linkevičius priminė, jog Lietuvos
taikos palaikymo misiją palankiai
vertina ir Vakarų valstybių aukščiau
siojo rango vadovai.
Į taikos palaikymo misijas visuo
met - po atvirų konkursų ir griežtos
Danijos specialistų atrankos - pateks
tik savanoriai. Tai priminė ir opozici
jos vadovas Vytautas Landsbergis.
Po trumpų klausimų ir ministro L.
Linkevičiaus išsamių atsakymų 65
Seimo nariai pritarė tam, kad "žydrų
jų šalmų“ būrys LITPLA-2 vyktų va
sario mėnesį į Kroatiją toliau padėti
karo nuniokotai šalyje palaikyti taiką.
Aštuoni Seimo nariai to nenorėjo,
trys balsuodami susilaikė.
Taigi vasario-rugsėjo mėnesiais
dar vienas lietuvių karių būrys kartu
su danų taikos palaikymo misijos sa
vanoriais saugos Kroatijos žmones.

Ona Mickevičiūtė

Karinio tranzito taisyklės jos yra ar nėra?
1994 metų gruodžio 31 d. baigėsi
Lietuvos sutarties su Rusija dėl Rusi
jos kariuomenės išvedimo iš Vokieti
jos per Lietuvą galiojimo laikas. Yra
naujos Užsienio valstybių pavojingų
ir karinių krovinių vežimo per mūsų
Šalies teritoriją taisyklės, tačiau tebe
galioja senosios, pagal kurias Rusija
turėjo teisę vežti per mūsų žemę
kareivius iš Vokietijos, nes Rusija
nėra gavusi notos dėl jų įsigaliojimo.
Prezidentas A. Brazauskas sausio 3
d. susitiko su visų Seimo frakcijų
seniūnais ir jų atstovais. Svarstytas
Europos Sąjungos pareiškimas, kuri
ame Lietuva ir Rusija kviečiamos
susitarti dėl vis dar neišspręsto
karinio tranzito į Kaliningrado sritį ir
iš Kaliningrado srities klausimo,
pranešė Prezidento atstovas spaudai
N. Maliukevičius. Europos Sąjunga
ragina abi puses parodyti lankstumą.
1993 m. lapkričio 18 d. su premje
ru V. Černomyrdinu buvo pasirašyta
straipsnio pradžioje minėta sutartis
dėl Rusijos kariuomenės išvedimo iš
Vokietijos ir patvirtintos tos kariuo
menės tranzito per Lietuvą taisyklės.
1994 metų kovą, kai Rusijos kariuo
menė grįžo į namus, taisyklės tarsi
liko nereikalingos. Tačiau Kalinin
grado sritis liko tikra didele Rusijos
karine baze, kurią visą laiką reikia
daug kuo aprūpinti. Lietuva privalėjo
kontroliuoti svetimos šalies karinių
krovinių gabenimą per savo teritoriją
ir 1994 m. kovo 14 d. nusiuntė Rusi
jai notą, pagal kurią Rusijos kariuo
menės išvedimo iš Vokietijos taisy
klės liko toliau galioti. 1994 m.rugsėjo mėnesį Rusija oficialiai sutiko
toliau vadovautis tomis taisyklėmis.
LR užsienio reikalų ministerijos
Nepriklausomų valstybių sandraugos
(NVS) skyriaus vedėjas P. Zapolskas ”EL“ paaiškino, kad nuo to lai
ko, remiantis 1994 m. kovo mėn.
Lietuvos nota, Rusijos karinių krovi
nių tranzitas per Lietuvą kontroliuo
tas ir juridiniu, ir techniniu požiūriu.
Sustabdyti tą tranzitą Lietuvai būtų
buvę nenaudinga. To nesiryžtų dary
ti jokia politinė jėga, mano P. Zapolskas. Tariantis su Vakarų specialistais,
buvo parengtos naujos Užsienio val
stybių pavojingų ir karinių krovinių
vežimo per Lietuvą taisyklės. Jas LR
Vyriausybė patvirtino pernai spalio
mėnesį. Po paskelbimo ’’Valstybės

žiniose“, nuo spalio 8 d. jos formaliai
įsigaliojo. Faktiškai - neįsigaliojo,
nes taisyklių tekstas ir notos nebuvo
nusiųstos nė vienai valstybei. Pernai
spalio 10 d. opozicinių partijų pa
reiškime buvo siūloma nepasirašyti
karinio tranzito sutarties su Rusija.
Dėl sutarties ir naujųjų taisyklių kilo
nemažai ginčų. Opozicija siūlė
pasirašyti tik 1994 m. spalio 3 d. LR
Vyriausybės patvirtintas taisykles,
išbraukus leidimą kariniam tranzitui
oro erdve ir įteisinus vienkartinius
leidimus tarpvalstybinėmis notomis.
P. Zapolskas paaiškino, kad ver
čiant pavojingų ir karinių krovinių
gabenimo per Lietuvą taisykles į
anglų ir rusų kalbas atsirado techni
nių neatitikimų. Tai būtų davę gali
mybę skirtingoms valstybėms skir
tingai jas interpretuoti.
Lietuvos derybų su NVS šalimis
delegacija prieš Naujuosius metus
buvo nuvykusi į Maskvą. Paaiškėjo,
kad Rusija išreiškė pageidavimą kai
ką pakeisti naujųjų taisyklių tekste.
1994 m. gruodžio 21-22 d., per susi
tikimus su Rusijos derybų delegacija,
tariantis dėl tos šalies karinių krovi
nių gabenimo per Lietuvą, į priekį
nepasistūmėta.
URM NSV skyriaus vedėjo P. Zapolsko žodžiais, "Rusijos karinis
tranzitas per Lietuvą pastaruoju me
tu yra labai menkas, palyginus su tuo
triukšmu, kuris dėl jo kilo“.
Nuo 1995 m. sausio 1 d. Lietuvos
krašto apsaugos ministerijoje įkurta
speciali Tranportavimo tarnyba.
Tačiau ji nėra iki galo pasiruošusi
taikyti naująsias taisykles. Tuo labiau
- kai jos galioja tik įstatymiškai, ir tik
Lietuvoje, griežtai jų laikantis galėtų
atsirasti netgi pagrindo konfliktams,
mano NVS skyriaus vedėjas P.
Zapolskas. Jis teigia, kad ir tebegaliojant Lietuvoje senosioms Ru
sijos kariuomenės gabenimo iš Vo
kietijos per Lietuvą taisyklėms, sve
timos valstybės kariniai kroviniai ga
benami tvarkingai ir yra kontroliuo
jami. Tęsiasi ginčai dėl naujųjų Už
sienio valstybių pavojingų ir karinių
krovinių vežimo per Lietuvą taisy
klių. Tačiau, URM atstovo manymu,
jokių pakeitimų jose, atsižvelgiant į
opozicijos bei Rusijos pageidavimus,
nebus. Taisomas tik vertimo tekstas.

Ona Marija Miškinytė
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Savanoriai pasiruošę ginti Lietuvą
1918 m. gruodžio 29 d. pasirodė
Laikinosios Lietuvos vyriausybės at
sišaukimas: "Nelaukdami toliau nė
valandos, kas myli Lietuvą, kas trok
šta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą,
stokime visi į Lietuvos krašto apsau
gą“. Šį įsakymą Nr. 2 pasirašė ”ministeris pirmininkas M. Sleževičius ir
Krašto apsaugos ministeris M. Velykis“.
Taip atsirado pirmieji Lietuvos sa
vanoriai. 1919 m. gegužę kariuome
nėje jų buvo apie 9 tūkstančius.
Dabar Lietuvos savanoriškoje
krašto apsaugos tarnyboje (SKAT)
yra apie 10 tūkst. žmonių. Šalyje su
darytos 8 apskričių teritorinės gyny
bos rinktinės, 2 aviacijos eskadrilės,
miestuose ir miesteliuose - batalionai
ir kuopos. Atlyginimus gauna tik
rinktinių vadai, štabų darbuotojai,
batalionų ir kuopų vadai, kuopinin
kai. Visi kiti savanoriai - darbininkai,
ūkininkai, inteligentai - tik retkarčiais
apsivelka uniformas ir paėmę į ran
kas ginklus kartą per metus išvyksta
10-20 dienų mokytis karo meno. Ne
mažai jų, palikę šeimas, atsisakę lais
valaikio, mokosi savaitgaliais. Pagal
pavojaus signalą nedelsiant susiren
ka į iŠ anksto numatytas pozicijas.
1991 m. atkurtos Lietuvos sava
norių tarnybos pirmaisiais nariais pa
grįstai laikome vyrus, kurie 19901991 m. susirinkdavo saugoti Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos (AT),
kitų svarbių valstybės objektų. Jie,
beveik beginkliai, gynė AT nuo
"jedinstveninkų“ (nuo rusiško žodžio
"jedinstvo“ - vienybė; tai buvo mišri
rusakalbių grupė, gynusi nepriklau
somybę paskelbusioje Lietuvoje
Sovietų Sąjungos interesus), vėliau per 1991 m. sausio įvykius dieną
naktį budėjo barikadose Aukščiau
siojoje Taryboje ir aplink ją, saugojo
ne tik sostinės, bet ir kitų miestų
savivaldybes, svarbius statinius.
Nemažai jų per tą laiką atsisakė
darbo ir pasirinko karo tarnybą.
Tokie buvo ir pirmasis savanorių
vadas Jonas Gečas (dabar - pulkinin
kas, Krašto apsaugos ministerijos se
kretorius), ir dabartinis vadas pulki
ninkas leitenantas Arvydas Pocius
(1993-1994 m. buvo SKAT štabo
viršininku, nuo 1994 m. birželio 1 d.
- vadas). A. Pocius pripažįsta, kad
1991 m. savanoriai buvo pasiryžę
kovoti už Lietuvos Nepriklausomy
bę, troško dėl jos kariauti, partiza
nauti, nugalėti. Kai kurie vyresni vy
rai, tarnavę buvusios Sovietų Sąjun
gos kariuomenėje, atėjo, kaip ir
1918-1919 metų savanoriai, - iš mei
lės Lietuvai. Jie, sava valia pasirinkę
gynėjų likimą, žiūrėjo į besiku
riančios SKAT karininkus nepatik
liai, vengė drausmės. Drausmė atsi
rado pamažėle - auklėjant, aiškinant
ir net baudžiant. Ilgainiui vyrai su
prato, kad ginkluotas žmogus privalo
paisyti įstatymų, įsakymų ir būti
drausmingas, - prisimena savanorių
vadas A. Pocius. Ypač gerai savano
riams jų užduotis sugebėdavo paaiš
kinti J. Gečas. Šis puikus psichologas
pirmiausia pabrėždavo savanorišką
pasirinkimą, skatindavo sąmoningu
mą. 1991 m. sausio 11d. gausus
Lietuvos vyrų būrys kartu su J. Geču,
A. Pociumi atsisakė civilių gyvenimo
ir Aukščiausiosios Tarybos patalpose
davė savanorių priesaiką. Po 1991
metų sausio 13-osios tragiškų įvykių
Vilniuje Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba skubiai apsvarstė ir sausio 17 d.
patvirtino Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos įstatymą. Tai ir yra
savanorių tarnybos įkūrimo diena. O
nuo 1991 m. kovo 1 d. atsirado ir keli
oficialūs SKAT etatai, kūrėsi respu
blikinis štabas, rinktinės, kuopos.
Tuo metu tikrai daug žmonių pareiš
kė norą tapti savanoriais. Bet tik po
1991 m. rugpjūčio mėnesį Maskvoje
įvykusio pučo Lietuvoje imta dar
rimčiau kurti savanorių tarnybą, susi
rūpinta ginklais, apranga, ūkiu. Tada
niekam nerūpėjo savanorių uniformų
grožis; jos rinktos iš visur, pasinau
dota ir Vakarų šalių labdara, todėl iki
šiol savanorių uniformos gana skir-

Savanoriai 1992 metų vasarą prie AT rūmų.
Tado Dambrausko nuotr.
tingos. Vienodos tik šviesiai vyšninės
spalvos beretės.
Kalbėdamas su ”EL“ žurnaliste
šią savaitę pulkininkas leitenantas A.
Pocius džiaugėsi, kad Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose gyvenantys sa
vanoriai yra puikūs žmonės. Triukš
madariai, rėksniai, atsitiktiniai pake
leiviai, kurie siekė tik ginklo ir val
džios, todėl gerokai pakenkė savano
rio garbingam vardui, išėjo. Kai ku
riuos teko tiesiog išvaryti, pasitelkus
atestuojančias komisijas. Jau antri
metai tai daroma nuolat.
Bet netgi ir triukšmadariai, ir tie,
kurie tapo savanoriais iš meilės Tė
vynei, visus 1990-1992 m. per šaltį,
lietų, beginkliai arba tik su medžio
kliniais šautuvais stovėdavo sargybo
je, budėdavo pasienyje, prie svar
biausių strateginių statinių. Jie nepra
šė atlyginimų nei medalių.
Beje, Sausio 13-osios medaliais
apdovanoti 296 savanoriai, 2 gavo
po penktojo laipsnio Vyčio kryžių,
64 savanoriškosios tarnybos kariai
buvo apdovanoti Rusijos kariuome
nės išvedimo pirmųjų metinių atmi
nimo ženkleliais.
Daug nuveikė savanoriai nuo
1991 metų. Jie saugojo IV Pasaulio
lietuvių sporto žaidynių dalyvius ir
Popiežių Joną Paulių II, dirbo kartu
su policija. Iki šiol savanoriai budi
prie Lietuvos strateginių objektų, til
tų, Vilniaus ir Kauno aerouostuose,
naftos perpumpavimo stotyse, saugo
maisto ir vaistų atsargų sandėlius.
Kartais, norėdami papildyti negausų
SKAT biudžetą, saugo ir privačias
įmones, kenčiančias nuo turto prie
vartautojų. Sausringomis 1993 ir
1994 metų vasaromis savanoriai kar
tu su ugniagesiais gesino miškų gais
rus, gelbėjo žmones per 1994 m. pa
vasario Nemuno potvynį, valė Lietu
vos upių tėvą, užterštą nafta. 19911992 metais prasidėjus diversijoms
beginkliai vyrai saugojo elektros pa
stotes, naftotiekį ir kitus energetikos
statinius.
Sunkūs buvo 1992-ieji, kai Sovie
tų Sąjunga nutarė įvežti į Lietuvą 30

tūkst. naujokų ir papildyti jais savo
kariuomenę. Tuomet SKAT vyrai
blokuodavo sovietų karinius dalinius,
stovėjo postuose, tikrino sovietų kari
nes mašinas, neleido įvykdyti tų už
mačių.
1993 metų kovo 1 d. SKAT nutar
ta perkurti. Prieš tai apie savanorius
daug ir ne gražiai rašė beveik visa
Lietuvos spauda, išskyrus "Lietuvos
aidą“. Todėl netrukus buvo panai
kintos komendantūros; savanoriams
teko imtis naujų darbų - šaukti naujo
kus į privalomąją karo tarnybą. Pa
keistas ir savanorių statusas. Moky
mo programose atsirado žodžiai:
"Mano namai - mano tvirtovė“. Pagal
jį miestų, miestelių, kaimų savanoriai
mokosi ginti tą vietovę, kurioje gy
vena. Nepamirštama ir pokario Lie
tuvos rezistentų patirtis. SKAT res
publikiniame savanorių vadų ir aštuoniuose Lietuvos savanorių moky
mo centruose dėstoma teritorinės gy
nybos taktika.
Tarnybos vadas A. Pocius mano,
kad savanorių tarnyba, atsikūrusi la
bai sunkiu Lietuvai metu, išliko, nors
jai daug kas kenkia, nors ir aukščiau
siose sluoksniuose tebėra žmonių,
kurie ja nepatenkinti. Tarnyba turi
užduotis, teritorinės gynybos planus,
vykdo Lietuvos kariuomenės vado ir
Krašto apsaugos ministerijos, kuriai
yra tiesiogiai pavaldi, įsakymus.
Savanorių vadas tvirtai tiki: jei
Lietuvoje pasikartotų tai, kas buvo
1940 m., net ir sunkiomis sąlygomis
išlikusios savanorių tarnybos vyrai
sugebėtų pasipriešinti, nes tam ren
giami, mokosi partizanų karo meno.
Per visą tarnybos gyvavimo laiką bu
vo nemažai džiaugsmingų ir liūdnų
akimirkų. Mat tarnybos metu žuvo 1
etatinis darbuotojas, 6 - neetatiniai,
tarp jų - A. Sakalauskas.
Net ir be pinigų, kurių nuolat
trūksta ne tik ginklams, šaudmenims,
įrangai, bet ir sumokėti už komu
nalines bei kitas paslaugas, tie
žmonės, kurie tikrai myli Lietuvą,
išmoks ją ginti.

Ona Mickevičiūtė

PRA KTIŠKIA U SIAS
PINIGU PERVEDIMAS Į LIETUVĄ
Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva,
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu
patyrimu Ir praktika.
Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais, svarais
(amerikiečių, anglų) arba litais .
Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo
j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 3000 svarų pervedimus 2.5% mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 2592
FAX 081 402 9403
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Mūsų tradicijos

2. Kryžius - kančios , vilties ir prisikėlimo simbolis
Žmonija niekuomet nebuvo abe
jinga savo tradicijoms. Jos dvasiškai
jungė kartas, taurino žmogų, įvairino
kasdienybę, ugdė dorą, skatino grožį.
Visais laikais iš rankų į rankas kartų
kartos perduodavo gyvybingiausias
išlikties gijas - žmogiškumą, tautiš
kumą, gerumą, bičiuliškumą. Viena
iš prasmingiausių ir originaliausių
lietuvių tautos tradicijų buvo kryžių
statymas. Neatmenami laikai prakal
bėtų iš pilkšva samanėle apėjusio
sodybos ar kryžkelės kryžiaus. Tuo
būdu buvo įkūnijamas žmonių skaus
mas, neviltis, dvasios nerimastis.
Kryžiuose, unikaliausiuose liaudies
meno paminkluose, į damų visetą su
silydė gerumo ir tikėjimo pajautos,
kūrybiniai siekiai ir amžinoji atmin
ties bei prisiminimų dvasia. Šia ma
žąja architektūros forma į mus kalba
meistro išradingumas, etninė įvai
rovė.
Šiandien kryžius - ir memorialinis
paminklas, ir simbolinis ženklas, tam
tikro laiko pasaulėjautos atspindys.
Neatsitiktinai kai kas Lietuvą vis
pavadina kryžių šalimi (žeme). Vos
tiktai prasidėjo mūsų tautos Atgimi
mas, sparčiai ėmė daugėti naujų kry
žių. Vėlei atgijo gyvybinga kryžių
statymo tradicija, sujungusi nutrūkinėjusius šio tautodailės žanro plėtotės
saitus. Pirmasis šitoks meninis stati
nys. iškilo prie Linkmenų miestelio
(Ignalinos raj.) 1988 metais. Šiandi
en, kai blaiviai vertiname savo istori
nę atmintį, kai nupučiamos melo dul
kės nuo archyvų, kai pradedamas
atkurti sumaitotas, paniekintas ar
visiškai pražudytas (dabar teatstatomas) kultūros klodas, be ideologinio
anstato, be partokratinės prievartos
žvelgiama į liaudies meną. O dar taip
neseniai karingieji ateistai naikino
pakelės kryžius, draudė statyti koply
tėles sodybose, neleido spausdinti
meno albumų su Dievo ar Kristaus
atvaizdu, kupiuravo klasikinės lietu
vių literatūros puslapius, persekiojo
tikinčiuosius ir kraštotyrininkus,
kurie nuo pat 1964 metų, Draugijai
susikūrus, domėjosi menine kryžių
prasme. Ypatingai daug smurto aktų
prieš mažąją liaudies architektūrą
buvo įvykdyta Žemaitijoje, kur be

veik kiekviena sodyba, pakelė, kryž
kelė, paupys ar vienkiemis puošėsi
kryžiais ir koplytėlėmis.
Kryžius be savo tiesioginės, reli
ginės prasmės puošia gamtovaizdį,
ugdo grožio pajautas. Kokios įvai
rios, giliaprasmės ir doroviškai įtai
gios būdavo apeigos prie kryžių. Tai
būrė žmones, skatino vaikus kuklu
mo, tvarkingumo ir pamaldumo. Vai
nikų pynimas, kryžių remontas, tvo
relės dažymas, maldos ar kuklios cer
emonijos jungė gentį, šeimą, kaimą.
Daug kryžių nugriuvo savaime. Deja,
jie liko neaprašyti, nenupiešti, nenu
fotografuoti. Menotyrininkai susiz
gribo per vėlai. Gal šeimų albumuo
se, dailininkų mėgėjų piešiniuose yra
išsaugotas pirmapradis žuvusių (su
nykusių) paminklų vaizdas? Kaip
žinia, atlaidų metu dažnai buvo foto
grafuojamasi su giminėmis kryžiaus
fone. Auklėjimo spragų dar jaučiasi
iki šiol - tai kapinės nusiaubiamos, tai
kryžius nuverčiamas, tai tvorelė nu
griaunama. O kiek gerų rankų nema
čiomis, sunkiaisiais pokario metais
patvarkydavo koplytėlės stogelį,
įstiklindavo altorėlį, padabindavo
kryžių gėlėmis, žalojais.
Nukeliaukime į devynioliktąjį
amžių... Žymieji meno tyrėjai P. Ga
launė, K. Čerbulėnas, I. Končius,
daktaras J. Basanavičius įtikinamai
įrodė, kad tipiškas lietuviškų kryžių
bruožas yra pagonybės ir katalikybės
elementų jungtis. Lietuva kone vie
nintelė pasaulio šalis, kuri masiškai
statė medinius kryžius, aukštus deko
ratyvius, išlakius. Tokia unikali pa
garba kryžiui turėtų atsinaujinti ir
išlikti. Kapinėse pilna neskoningų,
griozdiškų akmens paminklų, kurių
estetinė vertė dažnai abejotina, o
kryžius savo klasikine ir užburiančia
forma labai atnaujintų dabartinį kapi
nių vaizdą. Žinotina, kad kiekvienas
etninis kraštas turėjo savo puošybinę
stilistiką. Nesumaišysi žemaičių kry
žiaus su Vilnijos statiniu. XIX am
žiuje kryžiai iš kapinių, kuriose žy
mėjo laidosenos vietą, staiga persike
lia į sodybą, pakelę, kryžkelę, kalve
lę. Kryžiaus statymas buvo didelė
šeimos arba kaimo šventė. Jam buvo
parenkama gražiausia vieta. Šie pa

Ignalinos rajonas, Linkmenys. 1989 m.

minklai buvo statomi įvairiomis pro
gomis - karo, tremties, ligos, mirties,
badmečio, epidemijos įvykiams
pažymėti. Tuo laiku kapinės priminė
tankų kryžių ir kryžkelių mišką, o
kaimų ar sodybviečių kryžiai - jaukų,
pilnavertį gamtovaizdį, turiningą
dievdirbio (kryždirbio) mąstyseną.
Ilgainiui kito kryžiaus statymo pre
tekstai. Štai 1928 metais, kai buvo
švenčiamas Nepriklausomybės de
šimtmetis, Lietuvoje (be lenkų už
grobto krašto) iškilo per 1000 pamin
klinių statinių. Dalį jų sudarė kryžiai.
Laikyti tokį reiškinį mada būtų nai
voka. Ir šiandienos naujų paminklų
statymas ar sunaikintųjų atstatymas
yra pagarbos, atminties, tautos kultū
ros bruožas. Ir džiugesniems įvy
kiams ženklinti stojosi kryžiai Lietu
vos kaime - derlingiems metams, lai
mėjimui teisme. Kaimai nelenkty
niavo statinio puošnumu, aukštumu
ar brangumu. Visa tai priklausė nuo
liaudies meistro talento. Kryždirbys
meninio originalumo ir emocinės
įtaigos siekė išorinėmis formomis,
dekoru, spalva, ornamentu, metalo
puošmenomis, altorėlių įvairove,
teksto naujumu, kompozicine dama.
Šioje srityje išmonei ribų nebūta. Tad
neveltui dešimtys kryžių paskelbti
kultūros paminklais. Dailininko A.
Jaroševičiaus teigimu, nebūta nė
vieno absoliučiai tapataus kryžiaus.
Po masinių Lietuvos valstiečių
migracijų į užsienius kaimuose taip
pat iškildavo kryžiai. Ne vienas trem
tinys, vežamas į Sibirą, duodavo sau
ir savo šeima įžadą - sugrįžęs iš
tremties pastatys kryžių savo sodybo
je. Deja, sodybos jau nebesuradęs,
skubėdavo tiktai į legendinį Kryžių
kalną palikti ten Širdies skausmo at
mintį. O Rytų Aukštaitijoje būta pap
ročio statyti kryžius pirmosioms arti
mo žmogaus mirties metinėms
pažymėti. Aukštaitijos lygumose
buvo statomi aukšti kryžiai, kurie
tarytum lenktyniavo su medžiais ar
kitais statiniais. Žemaičiuose ar
dzūkuose kryžius pasirodo netikėtai už kelio vingio, už kalvelės,
aukštumos, pakilumėlės. Žemaičiai
savo kryžius ornamentuodavo
augaliniais motyvais, aukštaičiams
būdingesnės geometrinės ornamento
formos. Žinomi Lietuvos kryžių
meistrai V. Svirskis, J. Urbonas, A.
Deveikis, A. Kležys.
Kartkartėmis kryžius reikėjo pare
montuoti, įleisti giliau į žemę: su
trumpėdavo stiebas, pasikeisdavo
proporcijos. Todėl šiandien surasti
tokį statinį, kuris turi 50 ar daugiau
metų, labai sunku. Geriau išsilaikė
akmens kryžiai, bet jų gausiau tiktai
Karšuvos žemėje. Pokario Lietuvos
kraštovaizdis sparčiai keitėsi, sunai-

Ignalinos rąjonas, Gelalaukių kaimas. 1961 m.
kindamas praeities palikimą. Deja,
keitėsi blogąja slinktimi, nes nauja
buvo nesava, o svetima - nedarnu ir
neoriginalu.
Dauguma buvusių kryžių - vertin
gi paminklai. Žavi vingrios saulutės,
skardos pjaustiniai, kryžmų profiliai,
spinduliai ir žalčiukai persipina,
vingiuoja, mainosi. Filosofinės sen
tencijos, lotyniški posakiai, datos ir
intencijos patraukdavo keleivio ar
klajūno dėmesį. Kryžiai buvo dažomi
mėlynais, rudais, žaliais, baltais da
žais. Tai žemės, dangaus, sniego, au
galijos spalvos.
Liūtys ir sniegdribos, šalčiai ir vėtrolaužos ardyte ardė ir tebeardo šiuos
kultūros paminklus, unikaliausią tau
tos kultūros dalį. O jei ne dvasinis
apsnūdimas ir abejingumas, kul
tūrinis mažaraštingumas ir trum
paregiškumas? Skeldėja medis, rūdija
skarda, trupa dažai, pūva kamienas.
Pastarasis dešimtmetis, matyt, bus
pažymėtas kryžių statymo ženklu.
Rezistencijos aukos itin vertos šven
tos pagarbos, todėl kryžiai, kylantys
jų laidojimo ar žuvimo vietose, yra

Anykščių rąjonas, Pagojo kaimas. 1961 m.

svarbus kasdienybės sakralumo dė
muo. Kaip švenčiausia vieta ar sim
bolinis nekrokultas tapo Trys Kryžiai
Vilniuje ir garsusis, šv. Tėvo aplan
kytasis Kryžių kalnas Šiaulių rajone.
Anykščių šv. Mato bažnyčios švento
riuje pastatytas kryžius tremtiniams,
1989 m. nusitiesė Kryžių kelias į
Niūromis. Joniškyje, prie namo, ku
riame yra gyvenęs dailininkas A.
Varnas, sukurtas vertingas paminklas
pagal paties A. Varno kryžių kolekci
jos pavyzdį. Kaune, VI forto kaimy
nystėje, K. Baršausko gatvėje, 1990
vasarą pradėti statyti įvairaus didumo
kryžiai. Vieni tremčiai, kiti - pokario
tragedijoms įamžinti, o vienas kry
žius pastatytas Islandijai, kuri pirmoji
užmezgė diplomatinius ryšius su
naująja Lietuva. Kūrybingumu pasi
žymi ir senoji tautodailininkų karta,
ir guvus jaunimas, lyg estafetę per
imdamas iš vyresniųjų rankų. Kryžiai
vėlei puošia Lietuvą, kalbėdami ir
apie religijos atgają, ir apie tauto
dailės klestėjimą.
Aleksandras Šidlauskas
Mečislovo Sakalausko nuotraukos

Prienų rajonas, Nemajūnų kapinės. 1961 m.
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Vėl LIFE teatro
festivalis
Lietuvos tarptautinis teatro festi
valis LILE vėl įvyks šių metų gegu
žės 12-21 d. Spektakliai ir koncertai
bus rengiami keturiuose sostinės teat
ruose, Rotušės aikštėje, gatvėse, Vin
gio parke.
I festivalį sutiko atvykti Prancūzi
jos "Turbo Cacahuete", Ispanijos
”Xarxa“, Belgijos "Les Ballets C. de
la B.“ ir "Troubleyn“, Jungtinės Ka
ralystės "Opera Circus“ ir "David
Glass Ensemble“ teatrai. Tikimasi
sulaukti Kinijos aktorių. Žada atvykti
ir Rusijos Maskvos "Teatr Stanislavskogo“ P. Mamonovo avangardo
trupė. Ji parodys vieną arba du spek
taklius. Dar nedavė galutinio sutiki
mo atvykti į LIFE Ispanijos "Atalaya“ bei Švedijos "Pero“ teatrų trupės.
Lietuvai atstovaus režisieriai E.
Nekrošius, R. Tuminas ir J. Vaitkus
su savo teatrų spektakliais.
LIFE direktorė Rūta Wiman ”EL“
pasakė, kad renginys kainuos apie
pusę milijono litų. Tik ketvirtį sumos
tikimasi susigrąžinti už bilietus; Beje,
jie turėtų būti pigesni nei pernai.
Surengti 1995 metų teatro festi
valį buvo daug sunkiau negu pirmąjį.
Organizatoriai tarėsi su trupėmis ir
teatrais per Lietuvos pasiuntinybes
užsienyje, nuvykdavo ir patys.
Nors, pavyzdžiui, Lotynų Ameri
koje ir yra įdomių teatrų, neturtingos
valstybės negali sumokėti už jų ke
liones į užsienį. Tik tokios šalys kaip
Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Bel
gija, Ispanija gali skirti lėšų Lietuvos
festivaliui. Tačiau ir jos ne visada
sutinka tai padaryti. Jungtinė Kara
lystė sumokės tik už vieno savo ša
lies teatro gastroles Lietuvoje, kitą
britų teatrą pinigais parems patys
LIFE organizatoriai. Prancūzijos vy
riausybė atsisakė duoti pinigų savo
"per daug kontrastingam“ teatrui.
JAV nėra per daug patenkintos LIFE
organizatorių pasirinkta garsia daini
ninke Diamanda Galas. Jos kelionę į
Lietuvą apmokės LIFE rėmėjai.
LIFE remia maždaug 16 Lietuvos
ir užsienio labdaringų firmų, asmenų.
Pabrangus maistui ir viešbučio kai
noms, vienam žmogui, atvykusiam į
festivalį, per parą reikės skirti apie
150 Lt. Be to, visi festivalio dalyviai
pageidavo gauti honorarus, ne ma
žesnius nei savo šalyse.
Ona Mickevičiūtė
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’’Maskvos virtuozų“ koncertas
Vilniaus filharmonijoje

Praėjusiems metams baigiantis,
Vilniuje koncertų salėse buvo daug
svečių iš užsienio. Tai ir kolekty
vai, ir pavienės muzikinio gyveni
mo žvaigždės. Vienas jų - pasauly
je gerai žinomas kamerinis orkes
tras "Maskvos virtuozai“, vadovau
jamas Vladimiro Spivakovo. Atli
kus virtuozams numatytą programą

publika dar ilgai nuo scenos jų ne
paleido - teko pagroti dar ne vieną
kūrinį arba fragmentą.
Algimantas Žižiūnas
Autoriaus nuotraukoje:

pertraukos metu V. Spivakovas
bendrauja su garsėjančiu smuiki
ninku, šio koncerto solistu V. Čepinskiu.

Galerija - trijose vietose
"Kuparas“ - viena iš daugelio
Vilniaus tautodailės galerijų. Bet
viena ypatybė išskiria "Kuparą“ iš
kitų: jis yra net trijose vietose - Šv.
Jono, Ašmenos ir Didžiojoje gatvė
se.
Jungia visus tris "Kuparus“ ne tik
bendras pavadinimas, bet ir tai, kad
jų steigėjas ir organizatorius yra vie
nas žmogus - ponia Emilija Bugailiškienė.
Apsilankius bet kuriame "Kupare“, galima susipažinti su įvairiau
siais tautodailės darbais, t. y. me
džio, tekstilės, keramikos, odos dir
biniais. Mėgėjas ras ir šiaudinukų,
vitražų, verbų...
Patalpos, kuriose įsikūrę "Kuparai“, taip pat įdomios. Egzotiškiau
sią galerija - Ašmenos gatvėje. Ji įsi
kūrusi XVI a. rūsiuose. Didžiausios
ir erdviausios "Kuparo“, esančio Šv.
Jono gatvėje, patalpos. Čia yra Ryši
ninkų kultūros ir pramogų rūmai,
kurie įdomūs ir kaip architektūros
paminklas. O turistams patogiausio
je vietoje - Didžiosios gatvės "Ku
paras“. Jis yra vienoje iš seniausių

Vilniaus gatvių, kur aplink tiek senų
ir žinomų Vilniaus statinių. Netolie
se Šv. Kazįmiero bažnyčia, Rotušė,
Aušros Vartai.
Tautodailininkų darbai "Kuparo“
galerijose ne tik parduodami. Tam,
kad visuomenė plačiau susipažintų
su tautodailės dirbiniais, organizuo
jamos įvairios parodos. Pavyzdžiui,
surengtos P. Damijonaitienės juostų,
A. Juškevičiaus medžio skulptūros,
L. Šulco keramikos ir daugybė kitų
parodų. Tapo tradicija rudenį pa
kviesti į pirštinių parodą.
Pastaruoju metu "Kupare“, esan
čiame Šv. Jono gatvėje, veikia dvi
parodos: tautodailininkės Julijos Da
niliauskienės karpinių ir metalo
žvakidžių. Didžiosios gatvės "Kupa
re“ veikė tautodailininkų G. Varaneckienės Kalėdinių staltiesių ir S.
Babiko metalo dirbinių paroda.
Lankytojas, atėjęs į bet kurį "Ku
parą“, turės kur akis paganyti, o la
bai patikusį daiktą galės ir įsigyti.
"Kuparo“ adresai: Šv. Jono 3, Aš
menos 10, Didžiosios 38.
Gitą Girdžiūtė

Naujų knygų lentynoje

Amžinas Lietuvos vainikas
Gera knyga teikia žmogui dau
giau dvasinės ramybės, tikėjimo
tikraisiais istoriniais tautų vedliais ir
įkvėpėjais. Kada, kaip tai įvyksta?
Kai autorius tautos istorijoje ieško
žmogiškumo atramų - idėjinių, reli
ginių, paprotinių, kai jis remiasi ge
riausia savo tautos patirtimi, intelek
tualiausiomis dvasinėmis tradicijo
mis, kai skaitytojo sieloje įtikinamai
puoselėja gėrio pradus, kurie įveikia
didžiausią blogį. Man dedasi, šiuo
atžvilgiu įdomi skaitytojui bus Onos
Matusevičiūtės istorinė apysaka
"Amžinas Lietuvos vainikas“, kurią
neseniai išleido "Minties“ leidykla.
Knygos pavadinimu apysakos
autorė simboliškai įvardina ir
apibendrina darbus, kuriuos Lie
tuvos labui nuveikė kunigaikštis Vy
tautas, didis gediminaitis. O. Matu
sevičiūtė, įtikėjusi Vytauto vizija,
įtikinamai piešia daugybę scenų
apie tai, kaip jis, netekęs karvedžio
tėvo Kęstučio, sumaniai vadovavo
daugybei operacijų kurdamas Lie
tuvą. Be abejo, didelio reikėjo talen
to, nepalaužiamos dvasinės galios,
kad atsispirtų Jogailos dvaro klastai,
atgrasumui, apsigintų nuo daugybės
svetimšalių užmačių ir kėslų. Ko
voje grūdindamasis subręsta Vytau
to karinis genijus, didžiulės at
sakomybės jausmas. Savo energija,
įžvalga, savo diplomatija Vytautas
sugebėjo įveikti Lenkijos didikų in
trigas ir į vieną kumštį sujungti ke
lių tautų karines jėgas tam, kad galė

tų sutriuškinti kryžiuočių galybę
Žalgirio mūšyje.
Šioje knygoje lyg kaleidoskope iš
kyla daugybė paveikslų - ir niekad
savarankiškumo neturėjusio Jogailos,
ir amžinai Lietuvai pinkles rezgusių
jo dvariškių, ir kosmopolitiškų, parsi
duodančių, nepatikimų Šventosios
Romos vadovų, ir paprastų lietuvių
bei totorių, bajorų, lemtingai susi
spietusių Vytauto aplinkoje. Paties
Vytauto paveikslą paryškina šviesių
moterų veidai - ir motina Birutė, ir
žmona ir duktė Sofija, ir net jau
anaiptol ne itin šiltomis spalvomis
nupiešta klastūnė Jogailos motina,
tveriškė Algirdo našlė Ulijona.
Suprantama, kritiškas skaitytojas
gali kai kuriose knygos vietose pa
abejoti autorės pozicija, požiūriu į se
nąją mūsų krašto istoriją. Prancūzų
istorikas Markas Blokas mokė, kad
istoriją reikia labai priekabiai tardyti.
Betgi ir dailininkai, ir poetai, ir rašy
tojai turi teisę savaip matyti istoriją,
ypač senovės. Minėtos apysakos vi
suma, atskiros siužetinės linijos bei
istorinės scenos labai patraukliai nu
tapytos, įsimenančios, gyvos, teisybė,
net romantiškos. Bet gal mūsų skai
tytojų sušiurkštėjusios nuo gyvenimo
negandų sielos šito romantizmo ir
ieško, gal jį teisina, tegu ir neabsoliučiai. Istorikai nusilenkia faktams,
kaip mokė Herodotas, o rašytojas turi
savo matymo liniją, nebūtinai tapačią
istoriko maksimai. Kita vertus, beša
liškumas nelabai ir patrauklus. O kas

dienis viduramžių Lietuvos gyveni
mo nerimas, savaimingas, slėpinin
gas anų laikų socialinis visuomeninis
gyvenimo koloritas, sodrios jo spal
vos, gerai parinktas žodis sukuria
knygos stilių, kurio nesupainiosi su
kitų rašytojų darbais.
Baigdamas turiu pridurti, kad per
mūsų leidėjų, pirmiausia, redakto
riaus ir korektorių palaidumą knygo
je liko ir viena kita apmaudi klaida.
Pvz., anot autorės, negerai, kad apie
kunigaikštį Kęstutį sakoma "...plačiai
atsidrėbęs, sukryžiavęs kojas sėdi d.
k. Kęstutis“ (25 psl.); arba "Ateida
ma į šį pasaulį, ji ar kokia pikta ranka
atėmė motinai gyvybę (rankr.), o kn.:
"...ji tarsi kokia pikta ranka“ (124
psl.); apie lenkus: "...plačios ir ilgos
nosys, ilgi, vienodai užraityti ūsai“
(rankr.), o knygoje: "...plačios ir ilgos
nosys styrojo lyg kankorėžiai, o vyrų
ūsai net užraityti“ (224 psl.); "...bet
Lenkijos reikalai svarbiau už Dievo
įsakymus, todėl žmogžudžiai nebau
džiami“ (rankr.), o knygoje: "...ne
baudžiami. todėl Lenkijos reikalai svarbiau už Dievo įsakymus“. Tokio
neapsižiūrėjimo, neapdairumo esti ir
daugiau. Dėl to gerbiamą autorę la
bai atsiprašome. Bet, šiaip ar taip,
mūsų nuomone, Onos Matusevičiū
tės apysaka ir minties šviesumu, ir
versija, požiūriu į LDK valdovų tar
pusavio santykius išsiskiria iš kitų is
torinės tematikos knygų ir tikrai verta
skaitytojų dėmesio.
Leopoldas Stanevičius
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Iš nELu skaitytojų laiškų redaktoriui
Siunčiu tik 20 svarų už 1995 metų
prenumeratą (šešiems mėnesiams).
Galėčiau užsimokėti ir už visus me
tus, bet nesu tikras, kad manęs neiš
keis kur nors kitur. Kai kuriuos Man
česterio ubagyne laikomus nelaimin
gus žmogelius iškelia kitur. Prieš
keletą savaičių ir mane norėjo išvežti
į Škotiją. Pasakiau, kad aš neturiu ten
pažįstamų, o čia mane aplanko drau
gai, tai paliko, bet vis tiek gali iškelti
kitur. Prieš vėją nepapūsi.
t) laikraštį, jeigu galite, tai atsiųs
kite mažesniame voke, nes per laiš
kams esančią skylę duryse dabartinio
voko neįgrūda. Kai dabar paduoda
man tą didelį laišką, tai taip piktai
ubagyno viršininkas pažiūri, nors
nieko nesako. Bet išeities nėra, reikia
dantis sukandus tylėt ir kentėt.
Aš dar sveikas būdamas prakei
kiau Angliją. Tai turbūt Dievas ar
velnias man tą paralyžių įgrūdo į vie

ną kūno pusę. Nuo nelaimės nepa
bėgsi ir nė nebandau niekur Šlubuoti.
Jau net ir klubo nelankau. Prisiartino
gyvenimo pabaiga...
Anglijos gyvenimo iškankintas
Ant. Pačkauskas
♦ ♦♦

Labai nuoširdžiai dėkoju Jums už
puikų "EL“ atsiųstą sieninį kalen
dorių: nespėjau nė apsidžiaugti, ir
mano žmona Teresė konfiskavo,
pasikabindama jį virtuvėje. Todėl
dėkoja Jums ir jinai.
Puikiai suprantu, kiek Jums jau
įkyrėjau su savo nuolatiniais raši
niais, bet spaudoje pasirodo vis nau
jų faktų iš Lietuvos gyvenimo, būtų
nusikaltimas nutylėti, kokių minčių
jie sukelia.
J. Domeika
Anglija, Nottinghamas

Atgarsiai
Apie televiziją, šėtono pinkles ir kita
Gerbiamas redaktoriau.
Jau kuris laikas kaip Nottinghame gyvenančio pono Juozo Domei
kos laiškai pasirodo bent dviejuose
lietuviškuose laikraščiuose. Jis pata
ria Lietuvos valdžiai, kaip derėtis su
Maskva, bara anglų BBC televizijos
kompaniją dėl šokių teisėjų šališku
mo, siūlo lietuviškai spaudai kelis
tūkstančius svarų, jeigu per metus
nevartos svetimų žodių (nors ir pats
jos gerai nemoka), galų gale nori
tapti mūsų moralės sargu (turiu gal
voje jo laišką "EL“ Nr. 50 1994 m.).
Ką ponas Domeika "užmiršo“ pri
dėti, tai klausimus ir atsakymus, ko
dėl taip juokiamasi iš Katalikų Baž
nyčios. Nemanau, kad iš jos juokia
masi daugiau negu iš kitų, kaip
Anglikonų, kuri dabar atvirai prita
ria homoseksualistams ir "naujiems
kunigams - moterims“. Katalikų
Bažnyčia yra nusipelniusi šios pa
juokos, ypač katalikiškoje Airijoje,
kur neseniai valdžia suiro dėl homo
seksualisto kunigo. Kasgi žino, kiek
kūdikių gimsta vienuolynuose ir
kiek dar vyskupų ir kunigų bus pri
versti pripažinti savo vaikus? Šioje
srityje Katalikų Bažnyčia parodo
ypatingą gabumą save apsijuokti.
Iš tikro sutinku su daug, ką ponas
Domeika sako apie televizijos kai
kurias laidas. Tačiau televizorius tik
"atneša“ į žmonių namus, kas vi
suomet buvo paslėpta. Nesame pri
versti tai žiūrėti, nes televizijos apa
rate yra išjungimo mygtukas.
Man kyla klausimas: ar tokie
laiškai turėtų rasti vietos neutraliu
ose laikraščiuose, kuriuos žmonės

perka norėdami sužinoti, kas darosi
lietuviškame gyvenime.
E. Lucas
Anglija
P.S. Jeigu ponas Juozas Domeika
užsiims mus mokyti anglų kalbos,
jis pirma turėtų pats ją tobulai iš
mokti. Nors jo asmeniškai nepažįs
tu, spėju, kad jis senosios kartos lie
tuvis, kalba angliškai su svetima tar
me, nes daro klaidą sakydamas, jog
raidė ”W“ tariasi kaip "V“ ( kaip
”UA“). Kažin kaip jis mus pamoky
tų ištarti raides ”TH“?
E.L
♦ **

Pernai "Europos lietuvio“ Nr. 50
p. J. Domeika savo pamokslo straip
snyje klausė skaitytojų: ar nuogaliųištvirkėlių, lytinių santykių progra
mas rodanti Anglijos televizija ir
apie ištvirkėlius dvasininkus infor
muojančios šio krašto žinių agentū
ros nėra velnio įrankis?
Mums, skaitytojams, žinomas ki
tas velnio įrankįs - tai "melagis“, jo
jantis ant gyvenimo "iškraipymų“.
Anglijos televizija yra vienintelė
Europoje, prisilaikanti šalies parla
mento priimtų dorybės įstatymų:
pornografijos nerodo, žinių nekrai
po. Žinių agentūros melagystėmis ir
religiniais šmeižtais neužsiima. Be
to, kas gali priversti klausytis tos
muzikos, kuri nepatinka, žiūrėti tų
laidų, kurios piktina?
Tai kas lieka velnio įrankis, kas
eis į peklą - p. Domeika?
P. Blagnys
Anglija

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvai^, laivais,

,užsako viešbučiu?,
Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal:
pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary
Colchester Essex CO7 6JW
Tel (+44-206) 322033
Fax (+44-206) 322352
Užs. 784
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Lenkijos lietuviai: ’’Musų balsas ne toks garsus,
o Lietuvos vyriausybė nuolaidi“
Mintys apie lietuvius ir lietuvybę, išgirstos Punske ir Seinuose
Neseniai teko viešėti Seinuose ir
Punske. "EL“ skaitytojams noriu
pasiūlyti dviejų lietuvių, aktyvių lie
tuvybės puoselėtojų mintis. P. Kazi
mieras Baranauskas gyvena Suval
kuose, kilęs iš Punsko valsčiaus, dir
ba Punsko viršaičiu, p. Algirdas Nevulis gyvena Seinuose, dirba žemės
ūkio mokykloje dėstytoju.
Kazimieras Baranauskas, Len
kijos lietuvių bendruomenės vice
pirmininkas, Lenkijos lietuvių drau
gijos sekretorius, Lietuvių rėmimo
fondo narys, "Aušros“ žurnalo red
kolegijos narys, Punsko valsčiaus
viršaitis:
”1997 metais Punsko miestas ir
parapija švęs 400 metų jubiliejų.
Punskas turėjo savo herbą, šv. Petrą,
turėjo miesto teises, bet XIX a. vi
duryje jų atsisakė. Žmonės čia buvo
vargingi, neįstengė už miesto teises
mokėti mokesčių, prievolių. Manė,
kad atsisako laikinai, bet buvo ne
taip. Herbas yra užmirštas, jį atkursime.
Daug lietuvių iš Punsko išvyko ir
išsisklaidė po visą pasaulį. 1940 me
tais vokiečiai trečdalį šių vietų gy
ventojų išvarė į Lietuvą. Dalis grįžo,
bet dauguma liko Lietuvoje. Nema
žai punskiečių yra Amerikoje, Ka
nadoje, Vokietijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, netgi Australijoje, Naujojo
je Zelandijoje. Iš Punsko lietuvaitės
tekėjo į kitas šalis, kur lietuviai pasi
traukė nuo rusų.
Palyginti su Pirmojo pasaulinio
karo laikotarpiu mūsų lietuviškas
kraštelis labai susiaurėjęs. Vežainys,
Rudelė (Rutha), Čipliškės buvo lie
tuviški. 5 tipiški valsčiai buvo lietu
viški. Dabar liko tik pusantro. Puns
kas - lietuviškas, o Seinai - pusiau,
ten tik 40 procentų lietuvių. Vežai

nys, Rudelė jau sulenkėję, nors
prieš Pirmąjį pasaulinį karą ten
pamaldos vyko lietuviškai. Dabar
tik vienas kitas ten moka lietuviš
kai. Kaimyninis mūsų valsčius Či
pliškės irgi jau sulenkėjęs, tik 6 kie
muose gyvena lietuviai. į savival
dybę išrenka kokį vieną lietuvį, bet
įtakos jis neturi. Punske tarėjų tary
boje iš 18 net 16 yra lietuviai. Su
valkuose lietuvių gyvena apie 500,
daugiausia kilę iš šio krašto. Baigė
mokyklas, studijas, Punske nebuvo
darbo, todėl ten įsikūrė. Patriotiš
kiausi lietuviai dirba Punske. Beje,
du kartus per metus Suvalkuose iš
leidžiame Lenkijos lietuvių draugi
jos leidinį ’’Suvalkietis“.
Punsko 400 metų jubiliejui skirtą
programą esu paskelbęs ’’Aušroje“.
Dabar ją svarstys bendruomenė,
Punsko valsčiaus taryba. Teks ieš
koti ir rėmėjų, pagalbininkų. Juk
400 metų šventės negalime praleisti.
Jos vėliau nepakartosime, o 500 me
tų - nesulauksime. 1996 metais Pun
sko lietuviškai gimnazijai sukanka
40 metų, jubiliejinėje programoje
numatyta įpinti ir ši šventė. Todėl
surengsime pasaulio punskiečių su
važiavimą“.
Algirdas Nevulis, Lenkijos lietu
vių draugijos prezidiumo narys, Lie
tuvių Šv. Kazimiero draugijos narys,
Lenkijos lietuvių bendruomenės vi
cepirmininkas, Lenkijos lietuvių jau
nimo sąjungos aktyvistas, Seinų kul
tūros židinio statybos vicepirminin
kas:
’’Neseniai susitikome su Lietuvos
parlamentarais, su tos delegacijos
vadovu prof. B. Genzeliu. Nors
daug ko ir nesitikėjome iš šito susiti
kimo, bet stengėmės svečiams išsa
miai papasakoti savo rūpesčius. Šis

kraštas buvo ir tebėra lietuviškas.
Norint Seinuose išlaikyti lietuvybę
būtina lietuviška mokykla, nes tik į
lietuvių kalbos pamokas tėvai vai
kus nenoriai leidžia. Jeigu lenkų
mokykloje bus lygiagreti lietuviška
klasė, lenkų aplinkoje lietuvių vai
kus persekios, diskriminuos. Jeigu
būtų atskiras pastatas, jame lietuvių
mokykla ir darželis, būtų daug no
rinčių čia leisti savo vaikus. Prašė
me, kad Lietuvos parlamentarai, su
sitikę su lenkais, šį klausimą keltų,
kad susitartų, jog Lenkijos vyriausy
bė šią mokyklos statybą finansuotų.
Reiktų 100 vietų pastato.
Antras svarbus dalykas - Lietu
vos finansinė lietuvių telkiniams
užsienyje. Mums teko girdėti, kad
Lietuvos biudžete lėšos tam reikalui
labai sumažintos. Seinų kultūros
židinį reikėtų laikyti prioritetiniu ir
jam skirti investicijas. Statoma
pasienyje, lenkai atidžiai žiūri į šią
statybą. Jeigu nepavyktų sėkmingai
darbų tęsti, jie tik rankomis plotų,
kad mums nesiseka.
Lietuvoje, ko lenkai prašo, paten
kinami jų poreikiai. Pavyzdžiui, len
kai Lietuvoje televizijos, radijo laiko
gauna kiek nori. Lietuva netgi re
transliuoja Lenkijos programą! Mes
eterio televizijoje neturime. Lietu
viškai radijas kalba tik Baltstogės
vaivadijoje, jį girdi tik šitame krašte,
per savaitę tik tris kartus po 15-20
minučių. Gdanske, Šcecine, Vroclsve, Varšuvoje gyvenantys lietuviai
šitų laidelių negirdi. Mėginome
Lenkijos parlamente apie tai kalbėti,
bet mes negalime daugiau pasiekti,
nepajėgūs. Mes maži, mūsų balsas
ne toks garsus. Lietuvos Vyriausy
bė, kai derasi dėl Lenkijos programų
retransliacijos į Lietuvą, turėtų kelti

Lietuviškų mokyklų
mokytojai Vilniuje
Iš Astravo, Punsko Lenkijoje,
Kaliningrado, Sovetsko Rusijoje,
Liepojos Latvijoje lietuviškų mo
kyklų į Vilnių buvo atvykę vie
nuolika pedagogų. Čia, Mokytojų
kvalifikacijos institute, jie dalyva
vo šešių dienų seminare ’’Naujos
vaikų ugdymo tendencijos Lietu
voje“. Renginį organizavo Švieti
mo ir mokslo ministerija, Regioni
nių problemų ir tautinių mažumų

šį klausimą. Gal bent kartą per mė
nesį galėtume per Lenkijos televizi
ją, per radiją po pusvalandį lietuviš
kai prabilti? Juk Lenkijoje yra trys
centrinės radijo programos, bet
mums vietos - nėra.
Kaip reikalausi, kad lenkai gerb
tų lietuvius, jei lietuviai patys savęs
negerbia? Kai Justiniškėse, Vilniuje,
šį rugsėjį atidarė lenkišką mokyklą,
dalyvavo premjeras A. Šleževičius.
O kai Vidugiriuose atsidarinėjo lie
tuvišką mokyklą, net Lenkijos švie
timo ministras neatvažiavo, atsiuntė
kažkokį departamento tarnautoją.
Lenkus Vilniuje reikia gerbti, o kaip

departamentas bei Mokytojų kva
lifikacijos institutas. Be paskaitų,
svečiai lankėsi istorinėse sostinės
vietose, susitiko su Švietimo ir
mokslo ministerijos sekretoriumi
Remigijum Motuzu, nemokamai
žiūrėjo spektaklį ’’Kvadratas“.

Algimantas Žižiūnas
Autoriaus nuotraukoje: paskaito
je, kurią skaito ministerijos dar
buotoja Aldona Kodytė.
lietuviai Lenkijoje? Kur paritetas?
Labai blogai, kad Lietuvos parei
gūnai Lazdijų muitinėje kalba len
kiškai. Kodėl? Negerbia savo kal
bos. Man dar neteko girdėti, kad
Lenkijos pasieniečiai sveikintųsi su
lietuviais lietuvių kalba. Lenkai kal
ba lenkiškai. Lazdijų muitininkai,
pasieniečiai - irgi lenkiškai. Mums
labai skaudu, kad lietuviai pareigū
nai negerbia valstybinės kalbos.
Lietuvos vyriausybė labai nuo
lanki, nuolaidi kaimynams, nuo to
kios proslaviškos politikos ne vieną
lietuvį krečia kaip nuo elektros“.

Laima Stankevičiūtė

Lietuvių bendruomenė užsienyje: politinė ar ne?
Australijos lietuvių savaitraštis
"Mūsų pastogė“ išspausdino dr.
Algio Kabailos paskaitos, skaitytos
Tėvynės sąjungos popietėje Sydnėjaus lietuvių namuose 1994 m. lap
kričio 13 d., santrauką, kurioje ieš
koma atsakymo į klausimą: ar gali
būti "nepolitinė“ Australijos lietu
vių bendruomenė? Toks klausimas
iškyla ir kituose lietuvių telkiniuo
se, taip pat ir Anglijoje. Pavyzdžiui,
ta tema kalbėjo Jaras Alkis, pernai
pateikdamas ataskaitinį pranešimą
apie Didžiosios Britanijos lietuvių
sąjungos veiklą (tiesa, daugiau
apie partinio grupavimosi proble
mas). Tikimės, kad ”EL“ skaityto
jams bus įdomu sužinoti, ką tuo
klausimu mano dr. A. Kabaila.
Dr. A. Kabaila pirmiausia trumpai
paaiškina, kaip supranta politiškumo
sąvoką. Pasak jo, bet koks veiksmas,
turįs politinių pasekmių, laikytinas
politiniu. Jei norime turėti lietuviškas
radijo valandėles, turime kreiptis į
politiškai svarius .asmenis, federalinius politikus, kad jie atsižvelg
tų į mūsų mažos bendruomenės pa
geidavimus. Jei norime, kad lietuvių
kalba egzistuotų kaip abiturientinių
egzaminų dalykas, turime veikti vals
tijos politikus, kad jie ir toliau pri
pažintų lietuvių kalbą kaip abitūros
egzaminų dalį. Tautiniams šokiams,
chorams ir panašiems susibūrimams
reikia politinio pritarimo ir paramos.
Sąrašas be galo. Priklausymas politi
nei partijai yra tik maža dalis politiš
kumo. Ir Australijoje vos keli procen
tai balsuotojų priklauso politinėms
partijoms. Didelė dauguma pareiškia
savo politinius įsitikinimus ir politinę
valią balsuodama rinkimuose bei ref
erendumuose. Demokratinėje sant
varkoje veik bet koks visuomeninis
veikimas yra politinis.
Teiginys, kad ALB (Australijos
lietuvių bendruomenė) praeityje bu
vo ar turėjo būti nepolitinė, yra pa
grindo neturįs mitas, sako dr. A. Ka
baila. Kai Australijos federalinė vy

riausybė, vadovaujama pono Gough
Whitlam, de jure pripažino Lietuvos
inkorporavimą į Sovietų Sąjungą,
visi Australijos lietuviai, susibūrę į
ALB, kartu su latviais ir estais veikė
politiškai: rinkome peticijų parašus,
protestavome, važiavome į Canberrą su vėliavomis, iškamša, vaizduo
jančia p. Whitlam, viešai ją degino
me, dažnai rizikuodami, kad mūsų
pasipiktinimas bus suprastas kaip
Australijos pažeminimas, nes tuo
metu p. Whitlam buvo vienas iš po
puliariausių ministrų pirmininkų
Australijos istorijoje. Tiesa, de jure
okupacijos pripažinimo proteste
dalyvavo ir už įvairias Australijos
partijas balsavę asmenys. Ir tai buvo
naudinga - kartu veikdami radome
simpatijų visose Australijos politi
nėse partijose. Tokiu politiniu veiki
mu iškovojome net tai, kad koalici
jos rinkiminėje platformoje buvo
pažadas atšaukti okupacijos de jure
pripažinimą. Ir kai Malcolm Fraser
laimėjo rinkimus, tas pažadas buvo
įvykdytas: pirmą kartą tarptautinių
santykių istorijoje, nepasikeitus po
litinei padėčiai okupuotuose kraš
tuose, buvo atšauktas de jure okupa
cijos pripažinimas!
Dr. A. Kabaila prognozuoja Lie
tuvos ateities raidos galimus kelius ir
svarsto užsienyje gyvenančių lietuvių
galimybes būti ’’politiniais“ ar ’’apoli
tiškais“ tam tikrose situacijose. Pasak
jo, optimistiškiausią galimybė yra ta,
kad ateityje Lietuvoje vystysis de
mokratija, kituose Seimo rinkimuose
vyks rungtynės tarp dešiniųjų koalici
jos (susidarančios iš Tėvynės sąjun
gos, krikščionių demokratų ir kitų de
šiniųjų partijų) ir Lietuvos komunistų
partijos paveldėtojų LDDP. Tada ky
la klausimas: ar mes, užjūrio lietu
viai, norime ir galime tose rungtynė
se dalyvauti, ar užkertame sau gali
mybę tai daryti, pasiskelbdami esą
’’nepolitiniai“, ar dar įdomiau - ’’apo
litiniai“? Nemanau, kad mūsų daly
vavimas labai daug ką nulemtų, ypač

dirbant dabartinei Vyriausiajai balsa
vimo komisijai, teigia dr. A. Kabaila.
Betgi savęs per daug nuvertinti irgi
neverta. Tik užjūrio lietuviai galėjo
Lietuvai atstovauti vykstant negink
luotai kovai dėl Lietuvos Nepriklau
somybės su tuo milžinu molinėmis
kojomis - Sovietų Sąjunga. Ir prisidė
jo jie įvairiausiais būdais. Viena jie
teturėjo bendro, būtent - visi jie buvo
Bendruomenėje! Tokio patarnavimo
savajam kraštui nesugebėjo padaryti
gausūs ir turtingesni už mus kiti išei
viai, pavyzdžiui, armėnai ar gruzinai.
Tad kokia mums dabar būtų nauda
atsisakyti politinio veikimo ALB rė
muose?
Kita galimybė yra ta, kad LDDP
’’parodys tvirtą ranką“, toliau laikys
valdžią savo rankose, o rinkimai iš
viso neįvyks. O gal tai neįtikėtina
galimybė? Toli gražu ne! Nereikia
užmiršti, kad demokratiniuose kraš
tuose (pvz., Australijoje) rinkimai
dažnai įvyksta parlamentui neišbu
vus pilno termino. Ankstyvesniems
rinkimams yra daug galimų priežas
čių. O kaip būtų Lietuvoje, jei būtų
šaukiami rinkimai dar Seimui neištamavus ilgiausio, pagal Konstituci
ją leidžiamo laikotarpio? Nežinia,
bet Kaišiadorių apylinkės pavyzdys
nėra drąsinantis. Kaišiadorys liko be
savo atstovo Seime, nes tapęs Prezi-.
dentu ponas Brazauskas pagal kon
stituciją nustojo buvęs Seimo nariu.
Kai buvo rinkimai, vis daugiausiai
balsų gaudavo Tėvynės sąjungos
remiamas Liudvikas Sabutis. Deja,
neatėjus į rinkimus pusei rinkėjų,
Sabutis nebuvo pripažintas Seimo
nariu. Referendume net pats Pre
zidentas sakėsi neisiąs balsuoti. Tuo
jis paneigė demokratijos pagrindus,
nes demokratijoje tik balsavimu gal
ima spręsti problemas. Valdančioji
partija gali tokį politinį žaidimą
suruošti ir per kitus Seimo rinkimus
- rinkimai neįvyktų, nes neprivalo
muose rinkimuose paprastai daly
vauja apie 60% balsuotojų, tad

reikia, kad tik 11% prijaučiančių
valdančiai partijai paklustų vadų pa
vyzdžiu ir neateitų balsuoti - ir pa
lieka LDDP valdžioje... O tada, mes,
būdami nepolitiniai, irgi toliau tyliai
sėdėsime, savo tyla paremdami
LDDP ’’nepolitinę politiką“?
Yra dar liūdnesnių galimybių. Ga
lima spėlioti, kad Lietuva, vadovau
jama buvusių komunistų, pasirašys
karinio tranzito sutartį su Rusija. O
rusų kariniai daliniai ’’apsisaugoja“
nuo netikėtumų kariniuose tranzituo
se ir įkuria karines bazes ’’saugoti“
transporto mazgus. Lietuva vėl tam
pa okupuotu kraštu. Ar ir tuomet mes
turime palikti ’’nepolitine bendruo
mene“, kurioje tik privatūs asmenys
gali reikšti protestą? Man ši naujovė
- nepolitinė bendruomenė - primena
tuos liūdnus VLIK'o įsakymus ne
bendrauti ’’oficialiai“ su Lietuva, sa
kė dr. A. Kabaila.
Mes, užjūrio lietuviai, esame
daug nukentėję: praradome savo
tėvynę, daug kas nuosavybes, tėvus,
vaikus, brolius, seseris. Daugelio
mūsų giminės ir artimieji paguldė
savo kaulus Sibire ir kituose tolimu
ose Sovietų Sąjungos kampuose.
Tiesa, daugumas mūsų susikūrėme
savo naują gyvenimą, tad ir tos se
nos nuoskaudos dabar jau neberyš
kios. Bet ir dabar esame nustumti
nuo tėvynės gyvenimo. Lengva už
miršti, kad daug mūsų, galėjusių pa
sitraukti ir pasitraukusių į Vakarus,
žuvo per Vokietijos bombardavimus
bei per kitus karo veiksmus. Jei
mūsų skriauda, kurią patyrėme rusų
okupantų ir komunistų kolaborantų
dėka, akivaizdi, tai tuo labiau aki
vaizdu, kaip nukentėjo politiniai
kaliniai ir tremtiniai, išgrūsti į toli
miausius Rusijos pakampius; jie ir
šiandien valdančiųjų sluoksnių
stumdomi, jų skriauda nesibaigia.
Tad kaip galime mes tylėti, skelbdamiesi esą ’’apolitiniai“? Mes ne tik
negalime, bet ir turime veikti politi
niai tiek, kiek tik mūsų jėgos lei

džia!
Aleksandras Mauragis, komen
tuodamas dr. A. Kabailos paskaitą,
teigia: ’’Pirmasis rūpestis turėtų būti
patiems išlikti lietuviais, taigi rūpintis
lietuviška bendruomene. Be abejo,
taip pat nepamiršti tautos ir jai padėti
atsistoti ant tvirtų kojų. Tačiau mes
negalime nei teisiškai, nei moraliai
organizuotai pasireikšti prieš valdžią,
kuri demokratiniu būdu yra tautos iš
rinkta pagal Konstitucijos nustatytą
tvarką. Tokiu atveju mes būtume sa
vo tautos priešai, nepripažintume to,
ką visas pasaulis pripažino. Taigi yra
ribos, ką privalome daryti ir ko nega
lime daryti, nes iš savo širdies pertek
liaus galime peršokti ribas.
Klausimas stovi - ar bendruomenė
gali būti politinė? Sąvokos yra skir
tingos, nesutampančios, taigi politi
nės Bendruomenės negali būti, bet
politinės partijos, politiniai sąjūdžiai,
kaip atskiri vienetai, bendruomenėje
gali būti. Politiniai veiksniai skaldo
bendruomenę. Seimas, sudarytas iš
partijų, nesudaro bendruomenės to
dėl, kad kiekviena partija turi skirtin
gą politiką.
Mūsų Bendruomenė, kokią turė
jome, tokia ir turėtų pasilikti be jokių
"politinių ir apolitinių“ priedėlių.
Mes tarnavome ir kovojome už tau
tos laisvę ir nepriklausomybę, mes
jai ir toliau esame reikalingi. Mūsų
tikslai nėra tie patys, kokius turi poli
tinės partijos, kurioms daugiausiai
rūpi turtingi politinio lovio reikalai,
mes, išeiviai, esame toli nuo to viso.
Tačiau gyvybiniai tautos reikalai
jiems ir mums yra tie patys, ir mes
privalome savo pareiškimais ir pagal
ba prie to prisidėti, ateiti tautai į pa
galbą. Šiandien toks aktualus ir gy
vybinės reikšmės turintis klausimas
yra Rusijos reikalavimas kariuome
nės tranzito per Lietuvos teritoriją...“
- rašo A. Mauragis.
O ką tuo klausimu - politinė ar
ne gali būti lietuvių bendruomenė
užsienyje - mano ”EL“ skaitytojai?
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Per septyniolika dienų 1098 kilometrų
arba bėgimas aplink Lietuvą šią vasarą
Šiemet liepos mėnesi bus su
rengtas trečiasis bėgimas ’’Aplink
Lietuvą“, skirtas V Pasaulio lietu
vių žaidynėms.
Bėgimo rengimo iniciatoriai bėgimo klubas ’’Dzūkija“ iš Aly
taus kartu su Lietuvos bėgimo mė
gėjų asociacija.
Bėgikai, įžiebę žaidynių deglą
Gedimino kalne Vilniuje, neš jį ap
link visą Lietuvą. Pasaulio lietuvių
žaidynės, kurių startas numatomas
liepos 30 dieną, - ne vien sportinės
varžybos, tai didelė sporto, kultūros
šventė visai Lietuvai, o žaidynių fi
nalas bus jos kulminacija.
Pirmą kartą bėgimo aplink
Lietuvą idėją iškėlė ir pirmąjį
bėgimą organizavo iškilus mūsų
krašto žmogus Jonas Ramanauskas
dar 1933 metais. Jam talkino
Danielius Varnas (gaila, tačiau jau
nėra tarp gyvųjų). Tada į bėgimo
startą atvyko tik šie du ištvermingi
vyrai. Trasa, prasidėjusi Kaune
(laikinoje Lietuvos sostinėje), ėjo
per Marijampolę, Alytų, toliau
pagal demarkacinę liniją per
Aukštadvarį, Vievį, Giedraičius,
Molėtus (mat Vilniaus kraštas buvo
užgrobtas lenkų), po to - jau istori
niu Lietuvos pasieniu per Rokiškį,
Biržus, Pakruojį, Šiaulius, Plungę,
Klaipėdą, Šilutę, Jurbarką, Šakius.
Įveikę per 1000 kilometrų, bėgikai
finišavo Kaune.
Antrasis bėgimas ’’Aplink Lietu
vą“ įvyko tik po 56 metų, t. y. 1989
metais. Jo dalyviai tą renginį skyrė
Lietuvos Atgimimui, laisvai Lie
tuvai. Antrojo bėgimo iniciatoriai ir
organizatoriai buvo bėgimo mėgė
jai iš Alytaus. Bėgimą pradėjo dvi
dešimt septyni dalyviai, iš jų vie
nuolika planavo įveikti 1254 km
trasą.
Nemažus atstumus buvo pasiry
žę nubėgti ir bėgimo veteranai, 79
metų Jonas Penkauskas bei Ričar
das Drabavičius (abu iš Kauno), o
taip pat Albertas Motulevičius
(Lazdijai) ir Romas Ambraška
(Tytuvėnai).
Bėgikai sulaukė sveikinimų dau
gelyje kaimų ir miestelių, buvo vai
šinami pienu, kaimiška duona, su
muštiniais, ne vienoje gyvenvietėje
sportininkus palaimino vietos klebo
nai. Tokie šilti sutikimai įkvėpdavo
jėgų tolesniam žygiui, kurį ne visi
pradėję sugebėjo baigti. Visą nuoto
lį (jis sudarė 1162 kilometrus) įvei
kė 5 patys ištvermingiausi: P. Ši-

monėlis, V. Giedraitis, P. Silkinas,
R. Prokopimas ir A. Grigaitis. Bė
gime dalyvavo ir tautietis iš Austra
lijos Andrius Kaspariūnas.
Šiųmetinis bėgimas ’’Aplink
Lietuvą“ - po daugelio metų vėl
laisvoj Lietuvoj, be svetimos šalies
armijos, nebijant per arti priartėti
prie sienos, nederinant bėgimo tra
sos nei su tarybiniais pasieniečiais,
nei su kažkokia ideologine instan
cija.
Tai bėgimas, kuriame gali lais
vai dalyvauti tautiečiai, užsienio
valstybių piliečiai iš bet kurio
pasaulio krašto. Pasiryžti apibėgti
aplink Lietuvą gali tik gerai fiziškai
pasiruošę žmonės, dideli savo Tė
vynės patriotai, tikrai mylintys mū
sų mažytį, bet nuostabų kraštą. No
ris tikėtis, kad bėgimas taps tradi
ciniu.
Bėgikai numato nubėgti 1098
kilometrų per septyniolika dienų.
Tai pareikalaus didžiulės ištvermės,
nes distancija prilygsta kai kurių
dviračių daugiadienių varžybų tra
sai.
Startas Vilniuje, Katedros aikš
tėje liepos 12 d. Bėgti reikės per 21
rajono teritoriją, kirsime 50
Lietuvos miestų ir miestelių, dau
giau kaip 150 smulkesnių gyven
viečių. Kadangi Pasaulio lietuvių
žaidynėms miestuose ir rajonuose
bus skirti įvairūs sportiniai-kultūriniai renginiai ar šventės, o su mu
mis keliaus žaidynių fakelas, tai
bus gera proga įžiebti savo miesto
ar rajono šventės aukurą ugnimi,
kuri atkeliaus nuo Gedimino kalno.
Organizatoriai tikisi, kad kiek
viename mieste ar rajone, kur bėg
sime, ištvermingųjų sportininkų ko
lona bus pastebėta. Taip Pasaulio
lietuvių žaidynių dvasia pasieks
daugelį Lietuvos miestų, gyvenvie
čių, kaimų. Man regis, šiais sun
kiais laikais labai svarbu pakelti
žmonių dvasią, įžiebti viltį, tikėjimą
ateitimi.
Mūsų idėjai ir ryžtui ją įgyven
dinti pritaria Lietuvos Olimpinis
komitetas, Kūno kultūros ir sporto
departamentas, pasiruošimą bėgi
mui ir jo eigą plačiai nušviesti pasi
žadėjo visi stambiausi šalies dien
raščiai, televizija. Sėkmingam šios
kilnios idėjos įgyvendinimui reika
lingos lėšos. Todėl organizatoriai
tikisi šalies įmonių, organizacijų,
firmų, pavienių asmenų paramos.
? Bėgimo organizacinių darbų

naštą paremti apsiėmė Alytaus
individuali įmonė "Autorovis“ (jos
savininkas Romualdas Ambroževičius, didelis sporto entuziastas
ir organizatorius, beje, rėmęs ir
antrąjį bėgimą). Žinoma, firma
finansiškai nėra tokia stipri, kad
viena galėtų tinkamai surengti tokį
grandiozinį renginį, todėl be kitų
rėmėjų pagalbos neišsiversime.
Mes tikimės jos iš įvairių miestų,
rajonų biznio žmonių, sporto vado
vų (ypač bėgimo klubų ir būrelių),
ūkininkų ar jų bendrijų, religinių
bendruomenių, kelių policijos po
skyrių, mokyklų, maitinimo įmonių
vadovų, visuomeninių organizacijų,
pavienių asmenų. Bėgikams reiks
nakvynės (jei dėl lėšų stokos neiš
galėtume išnuomuoti viešbučio,
tiktų ir mokyklos bendrabutis ar
sporto salė), reiks pusryčiauti ir kt.
Kiekvienas, nors ir nedaug prisidė
jęs, bus plačiai išgarsintas visoje
Lietuvoje (ir ne tik Lietuvoje), ilgai
su dėkingumu bus minimas bėgikų
ir organizatorių.
Norintieji padėti šio renginio
organizatoriams, pasiūlymus siųs
kite adresu:
IĮ ’’Autorovis“, Dariaus ir Girė
no 2 a, 4580 Alytus; skambinkite
tel. (235) 52562; perduokite faksu
53259 R. Ambroževičiui, arba bėgi
mo klubas ’’Dzūkija“, Žiburio 20-2,
4580 Alytus, tėl. (235) 52052, 25536
K. Kviecinskui.
Mes tikimės, kad šis bėgimas su
domins ir mūsų tautiečius sporto
mėgėjus užsienyje. Nebūtinai įveik
ti visą trasą, pakaktų nubėgti kelio
lika ar keliasdešimt kilometrų kiek
viename etape ar bent palaikyti bė
gikus tarp žiūrovų. Tikimės, kad per
bėgikų klubus šiame renginyje bus
pakviesti dalyvauti ankstesnių var
žybų partneriai ir draugai iš kitų ša
lių. Bėgimo nuostatus galima gauti
orgkomitete anksčiau nurodytais
adresais.
Kęstutis Kviecinskas
Bėgimo klubo "Dzūkija“
prezidentas
P.S. Orgkomitetas skelbė kon
kursą trečiojo bėgimo ’’Aplink Lie
tuvą“ emblemai sukurti. Nepriža
dame didelių honorarų, tai priklau
sys nuo rėmėjų dosnumo. Beje, bė
gikai, numatantys įveikti trasą, at
lyginimo irgi negaus. Tačiau daly
vausiantys konkurse, tuo labiau
nugalėtojai, bus pažymėti.
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Sportas
Bėgte į Naujuosius
Devynioliktąjį kartą Vilniuje įvy
ko bėgimo varžybos ”Į Naujuosius
metus“. Šiemet jos sutapo su Šv.
Kalėdų pirmąja diena. Varžybose
dalyvavo 447 bėgikai, kurie kovojo
dėl nugalėtojų vardų trijose amžiaus
grupėse: 108 dalyviai jaunių, 119
vyrų ir 81 moteris suaugusiųjų ir 139
- veteranų. Bėgikai turėjo įveikti 11,8
km ilgio distanciją. Vyriausi bėgimo
dalyviai - 66-metė moteris ir 67-metis
vyriškis. Jauniausias bėgikas gimęs
1987-aisiais, rašo ’’Diena“.

Kauno krepšininkės žaidė
Olandijoje ir Lenkijoje
Pirmą kartą Kalėdų turnyre Olan
dijoje, Lisės mieste, dalyvavo Kauno
"Viktorijos“ moterų krepšinio ko
manda. “Viktorija“ per pirmąsias
varžybas įveikė olandės 78:55. An
trose rungtynėse kaunietės pralaimė
jo Turkijos klubui rezultatu 61:72.
Trečias varžybas ’’Viktorija“ pralai
mėjo Olandijos rinktinei rezultatu
53:63. Paskutiniosios "Viktorijos“
rungtynės su Izraelio "Ramat Hasheron“ krepšininkėmis vyko atkakliai.
Varžybas po pratęsimo laimėjo izraelietės rezultatu 70:64. "Viktorija“ šia
me turnyre pelnė ketvirtąją vietą.
Iš Olandijos Kauno krepšininkės
išvyko į Lenkiją, kur dalyvavo mote
rų krepšinio turnyre Vroclavo AZS
universiteto rektoriaus taurei laimėti.
"Viktorija“ pirmąsias rungtynes pra
laimėjo Vokietijos komandai "Bo
chum“ rezultatu 79:87. "Viktorija“
nesunkiai įveikė Vroclavo AZS uni
versiteto komandą 80:67. Dėl antro
sios vietos kaunietės kovojo su Poz
nanės "Olimpija“ ir laimėjo 76:74.

Sėkmė Italijos turnyre
Lietuvos vyrų tinklinio čempionas
Vilniaus "Lamaring-Balticbank “
prieš Naujuosius metus dalyvavo ke
turių komandų turnyre Italijoje.
Pirmą varžybų dieną Vilniaus
krepšininkai nugalėjo Italijos "Šeria
B“ komandą "Fiorentina“ rezultatu
3:0 (15:11, 15:10, 15:8). Kitose
rungtynėse Rygos SK įveikė Italijos
"Lavagna“ klubą 3:1.
Finale vilniečiai laimėjo 3:0 prieš
Latvijos tinklininkus ir tapo turnyro,
kuris bus tradicinis, nugalėtojais. Ge
riausio turnyro puolėjo prizas atiteko
vilniečiui Haroldui Čyvui.

Lietuvis pavėlavo į ralį...
Pirmąją Naujųjų metų dieną star
tavusiame septynioliktame dykumų
ralio maratone "Paryžius-GranadaDakaras“ pirmą kartą turėjo dalyvau
ti automobilių ir motociklų sporto
meistras kaunietis Romas Beresnevi
čius. Deja, lietuviui dalyvauti šiame
viename iš svarbesnių pasaulio spor
to įvykių sutrukdė biurokratiniai bar
jerai - varžybų rengėjai pavėluotai at
siuntė jam pasą ir be Afrikos valsty
bių vizų. Dėl nesutvarkytų dokumen

tų į rali pavėlavo nemažai dalyvių.
R. Beresnevičius neketina nuleisti
rankų ir ruošiasi kitų metų maratonui.
ELI

Kuršėnuose - jėgos trikovės
meistrų rekordai
Pavenčių cukraus fabriko sporto
salėje septintą kartą įvyko stipriau
siųjų šalies jėgos trikovės meistrų
"Ventos taurės" turnyras. Susirinko
per keturiasdešimt sportininkų. Buvo
fiksuojami individualūs bei komandi
niai rezultatai. Komandą sudarė pen
ki sportininkai. Įskaityti keturių spor
tininkų geriausi rezultatai. Kiek
vienas atletas turėjo atlikti tris pra
timus: pritūpimas su štanga, stūmi
mas gulint ant suoliuko, štangos kė
limas. 60 kg svorio kategorijoje pir
mąją vietą iškovojo Mažeikių miesto
atletas J. Norkus. 67,5 kg svorio kat
egorijoje vyko gana įdomi sportinė
kova tarp dviejų "Vilkynės“ klubo
narių kauniečio D. Juodgaudžio ir
kuršėniečio A. Griciaus. Šio svorio
kategorijoje pritūpiant su štanga
pagerintas šalies rekordas - 270 kg.
Pirmąją vietą šioje svorio kategori
joje iškovojo D. Juodgaudis -trikovės
suma 682,5 kilogramų. 82,5 kg svo
rio kategorijoje taipogi pasiektas
šalies rekordas. Jo autorius - mažei
kietis "Vilkynės“ klubo narys R. Milis, pakėlęs 265 kg sveriančią štangą.
Rekordas pagerintas 2,1 kg.
Žiūrovai su dideliu nekantrumu
laukė praėjusių metų stipriausiojo
vyro pasirodymo, mažeikiečio "Vil
kynės“ klubo nario A. Gečo. Jis star
tavo 90 kg svorio kategorijoje. Šis
sportininkas pasiekė du šalies rekor
dus. Pritūpdamas su štanga pagerino
rekordą 2,5 kg (dabar geriausias pa
siekimas yra 312,5 kg), bendras tri
kovės rezultatas irgi naujas - 797,5
kg (buvęs šalies rekordas pagerintas
net 52 kg). Antrąją vietą iškovojo
vilnietis P. Lazdauskas - 722,5 kg.
Iki 100 kg svorio kategorijoje sporti
ninkai irgi pagerino vieną šalies re
kordą. Tai padarė A. Abrutis - ’’Vil
kynės“ klubo narys. Sunkiausieji at
letai rungtyniavo daugiau kaip 110
kg svorio kategorijoje. Nugalėtojo
vaidą iškovojo Panevėžio miesto at
stovas K. Riauba. Šiame turnyre
pasiekti net 6 šalies rekordai.
Varžybų teisėjai pagal vadinamą
ją Šveicarijos sistemą (skaičiuojama,
kiek kartų daugiau iškeli svorio už
savo kūno svorį) išrinko stipriausiąjį
turnyro vyrą. Kaip ir pernai, šį vardą
pelnė mažeikietis A. Gečas - "Vil
kynės“ klubo narys.
Komandinėje įskaitoje pirmąją
vietą iškovojo "Vilkynės“ klubo pir
moji komanda, antrąją - šio klubo
antroji komanda. Trečioje vietoje
liko Kelmės rajono atletai.
"Ventos taurė“ įteikta "Vilkynės“
klubo prezidentui verslininkui P.
Vitkauskui.
Romualdas Makauskas

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin
kose nuo 1995 m. sausio 6 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio va
liutų santykius:

Valiutos
pavadinimas

Litai už
valiutos vnt.

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

6.2500
0.9709
3.0786
0.3652
0.0956
0.3939
0.1249
0.1428
0.6542
4.8950
0.3203
3.0144
0.2462
3.9561
2.8558
0.3756
7.3516

Valiutos
pavadinimas

Litai už
valiutos vnt.

Latvijos latai
1000 Lenkijos zlotų
Moldovos lėjos
Norvegijos kronos
Olandijos guldenai
Prancūzijos frankai
100 Rusijos rublių
SDR
Singapūro doleriai
Suomijos markės
Švedijos kronos
Šveicarijos frankai
10000 Ukrainos karbovancų
Uzbekijos sumai
100 Vengrijos forintai
Vokietijos markės

7.2595
1.6371
0.9372
0.5892
2.2932
0.7461
0.1104
5.8077
2.7527
0.8417
0.5364
3.0555
0.3022
0.1600
3.5370
2.5691

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei Lietuvos
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.
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LONDONE
NAUJŲJŲ METŲ DIENĄ
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Sausio 1-ąją dieną važiuojant į
šv. Kazimiero bažnyčią keliai buvo
pustuščiai. Matyt, po Naujųjų metų
sutikimo žmonės ilsėjosi. Kai atva
žiavau, prie bažnyčios jau stovėjo
grupė tautiečių. Susirinkusieji svei
kino vieni kitus .švenčių proga, dali
josi Kalėdų nuotykiais.
Tą dieną žmonių bažnyčioje su
sirinko daugiau negu paprastais
sekmadieniais. Klebonas kun. J. Sakevičius laikė šv. Mišias. Jis pa
sveikino susirinkusius Naujųjų me
tų proga, pasakė tai dienai skirtą pa
mokslą. Nors mes linkime vieni
kitiems laimės ir sėkmės, bet sunku
atspėti, ką atneš mums ir mūsų
Tautai šie metai, - ar tai bus gėrio,
ar blogio metai, sakė J. Sakevičius.
Pasak jo, daug kas priklausys ir nuo
mūsų pačių.
Po Mišių visi sugužėjo į bažny
čios svetainę. Čia parapijos komite
to pirmininkas S. Kasparas irgi pa
sveikino visus Naujųjų proga, per
skaitė parapijai atsiųstus naujameti
nius sveikinimus. Jis džiaugsmingai
pastebėjo, kad Kalėdų pamaldose
įvyko stebuklas: mūsų bažnyčia bu
vo pilnutėlė jaunų žmonių - ne vie
tinio, Britanijoje gimusio jaunimo,
bet jaunimo, atvykusio iš Lietuvos.
Tai mums primena 1948 metus, ka
da mes daugelis buvom atvykę iš
Vokietijos ir taip pat visi buvom
jauni, kalbėjo S. Kasparas. Jis pri
statė svečius iš Lietuvos, taip pat
Londone ilgesnį laiką dirbančią
Lietuvos avialinijų biuro vedėją
Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje
ponią Genovaitę Balsevičienę su
sūnumi. Ponia Balsevičienė papasa
kojo apie LAL darbus ir sunkumus,
sakė, kad siekiama modernizuoti
lėktuvų parką ir suteikti keleiviams

PAMALDOS
Nottinghame - sausio 8 d., 11.15
vai., Židinyje.

Nottinghame - sausio 15 d., 11.15
vai., Židinyje.
' Derbyje - sausio 21 d., šeštadienį,
14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - sausio 22 d., 11.15
vai., Židinyje.

didesnį komfortą. Ji pranešė, kad
Lietuvos avialinijos netrukus žada
atidaryti Londono ’’Heathrow“ ter
minale savo atskirą kelionės bilietų
pardavimo skyrių. Tikimasi, kad
tada bus lengviau ir patogiau
Lietuvos avialinijų keleiviams.
IŠ Bažnyčios grįžtant namo pasi
rodė pirmas sniegas. Atrodo, Senis
Šaltis nugalėjo tokį šiltą ir ilgą
rudenį.
Klemensas Tamošiūnas
Eltos korespondentas 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.

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

RAMOVĖNŲ
SUSIRINKIMAS
Sausio 21 d., šeštadienį, 6 vai. va
karo LKV S-gos ’’Ramovės“ Man
česterio skyriaus valdyba šaukia me
tinį narių susirinkimą.
Jame valdyba ir revizijos komisija
padarys pranešimus, bus nagrinėjami
skyriaus reikalai ir renkama valdyba
1995 metams.
Narius prašome būtinai dalyvauti.

1995 m. sausio 7 - 13 d. Nr. 2 (2340)

PASAULYJE

Sveikinimai
Laimingų gerų Naujųjų 1995 metų
’’Europos lietuvio“ redakcijai!
Mes, Vilniaus krašto Baltarusijoje gyvenantys lietuviai, RodūnėsPelesos padangės ’’Europos lietuvio“ skaitytojai, nuoširdžiausiai
sveikiname Jūsų redakciją - p. Redaktorių, visus žumalistus-korespondentus ir kitus darbuotojus, linkėdami neišsenkančios energijos,
sėkmės bei ištvermės leidžiant visų mūsų skaitomą ir mėgstamą
laikraštį ’’Europos lietuvis“. Te visus 1995-uosius metus švies saulė ir
šildys Jūsų redakcijos būstinę!
Pelesa 1994 m. gruodis
ELR: gavome ir daugiau kalėdinių bei naujametinių sveikinimų iš
”EL“ skaitytojų, gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet ir Didžiojoje
Britanijoje, Vokietijoje, Estijoje, Belgijoje, Argentinoje, kitose šalyse,
iš Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijos ir kt. Visiems
nuoširdžiai dėkojame už dėmesį ir gerus linkėjimus.

UKMERGIEČIŲ PADĖKA
BRITANIJOS LIETUVIAMS
Keljas į sveikų žmonių pasaulį il
gas ir sunkus. Dar prieš metus manė
me, kad mes niekada į jį neateisime.
Jūs buvote pirmieji, suteikę mums
pagalbą, padovanoję invalidų veži
mėlių, rūbelių, žaislų. Bet tokios di
delės dovanos - mikroautobuso - tik
rai ir sapnuoti neišdrįsome. Dabar
šiuo autobusiuku kasdien į spec, dar
želį ir spec, mokyklą atvažiuos dvi
dešimt vaikučių su negale. Jie čia ras
ne tik rūpestingų auklėtojų priežiūrą,
bet ir gydomąsias procedūras bei mo
kymą. Taip jie dar greičiau ateis į tą
iki šiol buvusį svetimą jiems pasaulį.
Jūs padarėte didelį ir šventą darbą,
nes nėra nieko šventesnio kaip padėti
nuskriaustajam savo broliui - juk visi
esame Dievo vaikai. Ačiū visiems ir
kiekvienam supratusiems mūsų po
reikį. Ypač dėkojame mūsų myli-

miems Mildai ir Vaciui Piščikams,
kurie daugiausia prisidėjo atliekant šį
didelį darbą. Ir visiems visiems, pa
aukojusiems mums tariam ačiū iš
širdies, ačiū visų mūsų vaikučių ir jų
tėvelių vardu.
Halina Pachanavičienė
Ukmergės "Vilties“ bendrijos
pirmininkė
***
Mes, kelios šeimos auginančios
4-7 vaikelius, per Jūsų laikraštį no
rėtume pasveikinti Britų-lietuvių
vaikų fondo komiteto narius šv.
Kalėdų ir Naujųjų metų proga,
padėkoti už nuoširdų rūpestį mūsų
vaikais. Linkime Dievo palaimos
visiems Anglijos lietuviams!
J. Butkienės, N. Binkevičienės,
V. Godaitės, R. Turčiakovienės,
N. Stankevičienės šeimos

DBLS SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

sios Lietuvos kariuomenės sėkmin
gas kovas prieš gausius priešus. Pre
legentas šia proga pagarbiai paminė
jo ilgų skaudžių metų partizanų-miško brolių pasipriešinimą okupantams
ir tautos sūnų bei dukrų ryžtingumą
ginant Parlamentą ir televizijos bokš
tą. Jo pasiūlymu visi žuvusieji pa
gerbti tylos minute.
Meninėje dalyje talkininkavo
Londono lietuvių choro vadovas-dirigentas ir solistas Justas Čemis. Gaila,
dėl balso sutrikimo dainuoti jis nega
lėjo, bet artistiškai padeklamavo A.
Balašaitienės ir poeto Adolfo Žalėno
eilėraščius. Porą eilėraščių paskaitė
Irena Gendžiūnienė. Programą tvarkė
Vyties kultūrinių reikalų vadovas A.
Gerdžiūnas.
Visi minėjimo dalyviai buvo pa
vaišinti užkandžiais ir kavute, tai pa
ruošė Roma Vaičekauskaitė su padė
jėjais.
Bradfordo lieuviai tarp savęs, ir
ypač su svečiais iš Londono, ilgiau
pasidalino
nuomonėmis
ir
įspūdžiais įvairiomis temomis.
Svečiams iš Londono pareikšta
lietuviška padėka už atvykimą ir
malonų talkininkavimą.

Vasario 25 d., šeštadienį, 6 vai.
vakaro DBLS Mančesterio skyriaus
valdyba šaukia metinį narių susirinki
mą. Jame valdyba ir revizijos komi
sija pateiks pranešimus, bus svarsto
mi skyriaus reikalai ir renkama val
dyba bei Revizijos komisija 1995 m.
Taip pat bus renkamas ir atstovas į
Sąjungos suvažiavimą Londone.
Narius prašome būtinai dalyvauti.

DBLS Mančesterio
skyriaus valdyba

BRADFORDE
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Vyties klubo ir DBLS Bradfordo
skyriaus valdybos 1994 m. lapkričio
19 d. surengė Lietuvos kariuomenės
minėjimą. Į jį gausiai susirinkusius
pasveikino ’’Vyties“ klubo valdybos
pirmininkė Roma Vaičekauskaitė,
DBLS vietos skyriaus pirmininkas A.
Gerdžiūnas ir DBLS Londono I sky
riaus pirmininkas J. Čemis.
Paskaitai pakviestas, maloniai iš
Londono sutiko atvykti DBLS centro
valdybos direktorius Stasys Kaspa
ras. Pirmiausia jis priminė visą istori
nį atsišaukimą stoti ginti atgimusios
Lietuvos nepriklausomybę ir pirmąjį
įsakymą Lietuvos kariuomenei, pa
skelbtą 1918 m. lapkričio 23 d. Kal
bėtojas trumpai apžvelgė susikūru-

A. Bučys
ELR: gerb. A. Bučys rašo, kad
be šio laiško anksčiau išsiuntė dar
vieną su ilgesniu minėto renginio
aprašymu, bet tas laiškas nebuvo
išspausdintas. Deja, ”EL“ redakcija
jo negavo.

Praėjusių metų gruodžio 16 dieną mirė išeivijos
lietuviams gerai pažįstama bei ilgus metus buvusi
lietuviškos spaudos platintoja

Bronė Sirbintaitė-Daunorienė.
Paskutiniu metu ji gyveno Venezueloje.
.
Palaidota netoli Caracas miesto.
Liūdesy liko dukros, žentai, vaikaičiai ir giminės Lietuvoje.
Tebūnie jai lengva saulėtos Venezuelos žemė.
D.Š.

Skyriaus valdyba

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

Kančiai galima suteikti
prasmę
Šv. Tėvas paskelbė kreipimąsi,
skirtą pasaulinei ligonio dienai, ku
rios pagrindiniai renginiai įvyks va
sario 11 dieną. Dramblio Kaulo
Kranto Yamoussoukro Marijos - Tai
kos Karalienės šventovėje. Kreipime
si daugiausiai dėmesio skiriama tai
kos ir kančios sąveikoms. Kai stinga
taikos, rašo Jonas Paulius II, tautos ir
žmonės, prislėgti kančios, patenka
mirties galion. Tačiau šitas dėsningu
mas negali atimti paskutinės vilties iš
kančios prislėgtų žmonių. Kančiai
galima suteikti prasmę, ją aukojant
už pasaulio taiką ir už taikius žmonių
santykius. Sąmoninga kančia gali at
pirkti pirmu žvilgsniu beprasmišką
ligonio egzistenciją.

Sveikinimas - ir
lietuviškai
Jau trylikti metai šventojo Petro
aikštėje Vatikane šalia iškilaus obe
lisko buvo įrengta .kalėdinė prakartėlė. Pirmą kartą ji čia įrengta 1982
metais, kada popiežius Jonas Paulius
II panoro Vatikane atgaivinti šią seną ’
romėnišką tradiciją. Apie eglę ir prakartėlę buvo išstatyti skydai su kalė
diniais sveikinimais įvairiomis pa
saulio kalbomis. Atėjusieji į aikštę
galėjo perskaityti ir lietuvišką linkėji
mą: ’’Linksmų šventų Kalėdų!“

Sąjunga pagilintų...
skilimą
Vis daugiau doktrininio ir pastora
cinio pobūdžio diskusijų kyla ir vis
daugiau dėmesio sulaukia numatoma
Anglijos anglikonų ir Šiaurės Euro
pos liuteronų Bažnyčių sąjunga, tu
rinti duoti pradžią vadinamajai tarp
tautinei protestantiškajai Bažnyčiai,
kurią poleminiame straipsnyje laik
raštis ”Times“ pavadino ’’krikščioniš
kuoju Maastrichtu“. Anglikonų ir liu
teronų sąjungai pritarė anglikonų
Bažnyčios Sinodas bei 6 anglikonų
vyskupijos; dar 37 vyskupijos turi iš
reikšti savo nuomonę šiuo klausimu.
Jei būtų nubalsuota ”už“, visos suin
teresuotos Bažnyčios galėtų vienodai
traktuoti toms Bažnyčioms priklau
sančius tikinčiuosius, galėtų keistis
vyskupais ir pastoriais. Šioje premi
soje ir glūdi polemikos pradžia: visos
sutartimi suinteresuotos krikščionių
Bažnyčios yra išlaikiusios vyskupo
instituciją, tačiau visiškai skirtingu
būdu. Jei Švedijos, Suomijos ir Esti
jos protestantai tiki, kad jų vyskupai
turi sukcesiją, t. t. vyskupiškos tar
nystės paveldimumą iš apaštalų, tai
po atsiskyrimo nuo Katalikų Bažny
čios Danijos, Norvegijos bei Islandi
jos protestantų vyskupai ją yra prara
dę. Iškyla grėsmė ir kunigystės insti
tucijai kaipo tokiai. Kunigas - pasto
rius vertinamas kaip pasaulietis bei
paneigiamas kunigystės sakramentalumas. Dienraštis "Times“ mano, kad
Anglijos anglikonų ir Šiaurės Euro
pos liuteronų sąjunga dar labiau su
komplikuotų santykius su Katalikų
Bažnyčia; pačios anglikonų Bažny
čios viduje sukeltų didesnę įtampą ir
susiskaldymą.

Kraupi savižudybių
statistika
Pasaulinė sveikatos organizacija
paskelbė tragišką statistiką apie savi
žudybes Europoje. Buvusiose komu
nizmo lagerio šalyse savižudybių
skaičius pastaraisiais metais išaugo
tiek, jog dabar daugiau žmonių nusi
žudo negu žūsta autoavarijose. Žy
mus savižudžių skaičiaus padaugėji
mas jaunimo užregistruotas Šiaurės
Europos kraštuose ir Didžiojoje Bri
tanijoje, o Vokietijoje nuo 15 iki 25
metų asmenų savižudybės yra antroje
vietoje šio amžiaus grupės mirtingu
mo statistikoje. Beje, visose Europos
šalyse užregistruotas savižudybių at
vejų padaugėjimas tarp pagyvenusių
žmonių.
Vatikano radijo lietuvišku laidą
redakcijos žinios

