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Rumunijoje ir Turkijoje 
sulaukta pritarimo 
Lietuvos siekiams
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Lietuvis gali didžiuotis Čiurlioniu

Rugsėjo 18 d. Prezidentas A.Bra- 
juslcas, lydimas grupės ministrų ir 
;)veislininkų, lankėsi dviejų dienų 
įcialaus vizito Rumunijoje. Šalies 
ridentas lonas Ilijesku priėmė 
iBrazauską Kontroceni rūmuose, 
jeveik valandą Prezidentai, kurie 
a gana seniai pažįstami ir kurių 
įiejų pirmoji specialybė - inžinieri- 
įhlbėjo dviese.
Svarstytos abiejų šalių galimybės 

4i tikromis Europos Sąjungos ir 
iATO narėmis.
A. Brazauskas išsiaiškino su Pre- 

jjentu LIlijesku, kad visos Rumu- 
jos partijos sutarė dėl Rumunijos 
tgravimosi į Europą, nes į pirmą 
tą iškelti ne partijų, o visos vais
to interesai. Sudaryta integravi- 
H j Europą 25 metų darbo pro- 
ma, kurios kopiją gavo ir Lietu- 
i Prezidentas.
Rumunijos sostinėje pasirašytos 

aitys dėl bendradarbiavimo kul- 
as ir sveikatos apsaugos, preky- 
b srityse bei dėl vidaus reikalų 
misterijų bendradarbiavimo.
Spaudos konferencijoje Prezi- 

rntas LIlijesku A. Brazausko viz- 
Ipavadino labai svarbiu dvišalių 
isiykių momentu, o Lietuvos Pre- 
Mtą - politiniu veikėju, kuris at- 
io svarbų vaidmenį kuriant šian- 
sninę demokratiją. Pasak Rumu- 
« Prezidento, rengiantys šalių 
systei CEFTA ir Europos Sąjun- 
įe A.Brazausko vizitas į Rumu- 
t ir santykiai su Lietuva yra labai 
ubus.
LIlijesku mano, kad suinteresuo- 
lalių narystė NATO yra stabilu- 
t Europoje garantas.
ABrazauskas gavo iš Rumunijos 
tadento dovanų dekoruotą pietų 
■vizą, o iš Rumunijos užsienio rei- 
i| ministro - porą dėžių gero tu
rniko vyno. Lietuvos Prezidentas 
nejosi rumunišku automobiliu. 
Trijų dienų viešnagę į Turkiją 
Brazauskas pradėjo rugsėjo 19 d. 
sutiko Lietuvos ambasadorius 
rtojoje J.Briedikis, skiriamuosius 
tas Turkijos Prezidentui Suleima- 
iDemireliui įteikęs rugsėjo 18 d. 
Jdangi 20 kitų šalių pasiuntinių

laukia kredencinių raštų įteikimo 
nuo 1994 m. gruodžio, Lietuvos 
diplomatui tuo parodytas ypatingas 
dėmesys.

A.Brazauskas apžiūrėjo 1953 m. 
pastatytą Turkijos įkūrėjo ir pirmojo 
prezidento Atatiurko mauzoliejų, 
pagerbė jo atminimą tylos minute.

Turkijos Prezidentas S.Demirelis 
pabrėžė, kad jo šalis niekada nepri
pažino Lietuvos okupacijos ir 1991 
m. kovo mėnesį atnaujino diploma
tinius santykius. S.Demirelio žo
džiais, Bosnijos pavyzdys rodo, kad 
NATO reikalinga, todėl Turkija pa
sisako už NATO plėtimą į Rytus, 
aprėpiant Baltijos šalis, bet neizo
liuojant Rusijos. Pasak šeimininko, 
Europa turinti atlyginti Lietuvai per 
50 metų patirtą žalą ir padėti tapti ly
giateise to žemyno šalių partnere, 
nes pirmąkart Europa turi progą tap
ti saugia ir taikia.

A.Brazauskas priminė 1931 m. 
pasirašytą šalių draugingumo sutar
tį. Prezidentai išsiaiškino, kad abu 
yra inžinieriai, todėl mano, jog ir tai 
padėjo greitai rasti bendrą kalbą.

Susitikęs su Turkijos premjere 
Tansu Ciller, A.Brazauskas pusva
landžio pokalbyje paminėjo daug 
projektų, kurie galėtų sudominti tos 
šalies verslininkus, prašė pagelbėti 
Lietuvos verslininkams, kurie iki 
šiol su Turkija buvo užmezgę neblo
gus prekybos santykius. Premjerė 
patikino, kad jų šalis pajėgi suteikti 
Lietuvai kreditą.

Lietuvos ir Turkijos ministrai pa
sirašė sutartis dėl teisinės pagalbos ir 
bendradarbiavimo kultūros srityse.

Turkijos Prezidentas S.Demirelis 
rugsėjo 18 d. pokalbyje su "Dienos“ 
korespondentu priminė, kad tai pir
masis oficialus Lietuvos Prezidento 
vizitas ir Turkijai, ir Lietuvai, lietu
vių tautą pavadino labai drąsia, vi
siškai atsidavusia demokratijai ir 
taikos vertybėms. Pasak S.Demire
lio, geografinis atstumas tarp šalių 
nebėra gyvybinis faktorius tarptau
tiniams santykiams.

Vilniuje rugsėjo 22 d. A.Brazaus
kas šventė 63-iajį gimtadienį.

Ona Mickevičiūtė

Pradėjo kurtis nuskriaustųjų partija
Vilniuje prie Seimo rugsėjo 14 d. 
to kelių tūkstančių pensininkų ir 
'o paskutines santaupas - indėlius 
tirtuose bankuose praradusių 
®oių mitingas. Jame Seimo narys 
^olas pasakė, kad gali paremti 
limentais savo kaltinimus Vy- 
sybei ir buvo sutiktas pagarbiais

Uetuvos doros ir kultūros sąjun- 
’vadovas A.Statkevičius pasiūlė 
>> nuskriaustųjų partiją, kuri nu- 
to susikompromitavusią val- 
l Vieningai priimta rezoliucija 
$ ’Liaudies frontą - naujoji 
^va“. Pasak A.Statkevičiaus, 
totų stipriausia partija, nes ap- 

yra kone milijonas. Ji 
to būsimus Seimo rinkimus, 
^9 tik per kelias pirmąsias 
too minutes į įstojo keli šimtai

žmonių. Rezoliucijoje raginama 
priversti Vyriausybę, Seimą ir Pre
zidentą atsistatydinti, o jei ne - bus 
sudaromas visuomenės tribunolas 
apkaltos procesui pradėti.

Pritarta minčiai, kad "Prezidento, 
Seimo LDDP frakcijos ir visų opo
zicinių frakcijų veikla“ dėl valstybės 
turto neteisėto pasisavinimo sutam
pa. Seimo Socialdemokratų partijos 
frakcijos narys A.Baskas mitingo 
dalyviams pasiūlė reikalauti, kad 
Lietuvos valdžia "atliktų raštišką iš
pažintį“.

Lietuvos pensininkų ir invalidų 
socialinės apsaugos ir teisių gynimo 
komiteto pirmininkas E.Karazinas 
teigė, kad 1992 m. Seimo rinkimuo
se LDDP apgavo žmones pažadais 
nupiginti dešrą.

ELI

Ne tiek jau daug lietuviškų vardų 
gerai žinomi visam pasauliui. Vie
nas jų - Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, kurio 120-ąsias gimimo 
metinės rugsėjo mėnesį minimos ne 
tik Lietuvoje.

Menininkas gimė 1875 m. rugsė
jo 22 d. Varėnoje, vargonininko šei
moje, mirė -1911 m. balandžio 10 d. 
netoli Varšuvos. Palaidotas Vilniuje, 
Rasų kapinėse. Muzikinius gabumus 
parodė jau penkerių metų, baigė 
Varšuvos ir Leipcigo konserva
torijas, 1901 m. už pirmąjį simfoni
nį kūrinį - poemą "Miške” - Varšu
voje jam buvo pripažinta pirmoji 
premija, bet sužinojus, kad autorius 
nėra lenkas, jos neduota. Mokyda
masis muzikos ir kurdamas muziki
nius kūrinius M.K.Čiurlionis tuo pat

Proginės M.K.Čiurlk»niul skirtos

Čiurlionio metai trumpam per
sikels į Latviją Estiją Lietuvos am
basada Taline numatė sukviesti Esti
jos visuomenę, kultūros ir meno 
Žmones, užsienio ambasadų atsto
vus, Estijos lietuvių bendruomenės 
narius prisiminti lietuvių tautos ge
nijų, jo trumpą bet intensyvų kūry
binį gyvenimą pasiklausyti A.Juo- 
Zapėnaitės-Eesmaa atliekamų Čiur
lionio kūrinių, pasižiūrėti Lietuvos 
kultūros ministerijos ir Kauno 
M.K.Čiurlionio muziejaus darbuo
tojų parengtos dailininko darbų pa
rodos.

Ta proga skelbiame Estijos lietu
vių bendruomenės pirmininkės Ra
sos Unt pokalbį su tos šalies lietuvių 
bendruomenės nare, Talino Muzikos 
Akademijos docente, 1968 m. tarp
respublikinio M.K.Čiurlionio kon
kurso laureate Aleksandra Juozapė- 
naite-Eesmaa, nuo 1975 m. gyve
nančia Taline.

- Ką ketini veikli per M.K.Čiur
lionio jubiliejų?

- Rugsėjo 22 - spalio 5 dienomis 
Vilniuje M.K.Čiurlionio 120-ųjų gi
mimo metinių garbei skirtame tarp
tautiniame pianistų ir vargonininkų 
konkurse dalyvausiu kaip žiuri ko
misijos narė.

- Ką gab papasakoti apie pirmąjį 
M. K. Čiurlionio konkursą?

- Man buvo pasiūlyta ruoštis 
šiam konkursui jau baigiant Mask
vos konservatorijos aspirantūrą. 
Sugrįžusi į Lietuvą ėmiausi darbo. 

metu ir piešė bei trumpai mokėsi 
meno. Gyvendamas Varšuvoje, o 
vėliau ir Vilniuje, M.K.Čiurlionis 
prisidėjo prie lietuvių tautinio atgi
mimo, organizavo chorus ir lietuvių 
dailininkų būrelius. Kaip meninin
kas Lietuvoje nesulaukęs pripažini
mo, 1908 m. rudenį išvyko į Sankt 
Peterburgą, kur ypač daug piešė. 
Ten, rusų dailininkų patartas, ėmė 
tapyti drobėje, nes iki to laiko pas
tele, tempera piešti paveikslai yra la
bai nepatvarūs, blunkantys. 1909 m. 
dėl pervargimo M.K.Čiurlionis su
sirgo ir buvo nugabentas į sanatori
ją prie Varšuvos, kur po poros metų 
persišaldė ir apleido ši pasaulį.

Nors pripažįstama, kad M.K.Čiur- 
lionis kaip dailininkas buvo sava
mokslis, tačiau būtent kaip tapytojas

monetos abi pusės.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Daug ką galėjau padaryti ir dėl jau 
anksčiau užsimezgusios šiltos drau
gystės su Čiurlionio seserimis - ir 
Marija Karužiene ir Jadvyga. Ve
lionei prof. Jadvygai patiko mano 
interpretacija. Ji skatino mane viso
keriopai, padėdama iššifruoti ir su
derinti Čiurlionio natų rankraščius, 
neaiškumus.

Abi seserys buvo mano įkvė
pėjos ir dvasios stiprintojos. Su di
džiausiu malonumu dalinausi su jo
mis man pripažintą geriausios Čiur
lionio kūrinių atlikėjos vardą.

- Ką prisimeni iš savo varžovų?
- Aldoną Radvilaitę, latvį Teofilį 

Bikį.
- Kokie Tavo santykiai su Lietu

vos pianistėmis Aldona Dvario
naite, Mūza Rubackyte? Ar jaučia
ma tarp jūsų konkurencija?

- Viena galiu atsakyti: mes bū
name laimingos, kai pašaukiamos 
koncertuoti į Lietuvą. Niekados, 
nei dabar, nei jaunystėje, neturėjau 
pavydo jausmo. Vaikystėje buvau 
giriama, mylima, tad stengiausi pa
teisinti į mane dedamas viltis. Savo 
kolegėmis visų pirma žaviuosi kaip 
gražiomis, savo vertę žinančiomis 
moterimis. Reiklumas sau, sieki
mas tobulėti, manau, yra mūsų visų 
principai. Ir apskritai, Lietuvoje pa
likau savo geriausius bičiulius - 
muzikus, su kuriais susitikti visados 
malonu.

- Ar turi Tave palaikančių ir 
suprantančių žmonių Estijoje?

- Taip. Pirmiausia tai mano vyras 

yra laikomas genijumi. Jo muzikos 
kūriniai bei paveikslai papildė vieni 
kitus, visur jis kūrė jauną tikrovę, 
siekė ne vaizduoti supančius daik
tus, bet ieškoti pasaulio visumos.

Lietuvoje 1995-ieji paskelbti 
M.K.Čiurlionio metais, nuo rugsėjo 
22 d. iki spalio 5 d. vyks jo vardo 
tarptautinis pianistų ir vargonininkų 
konkursas. Restauruojamas 1931 
m., menininko mirties 20-ųjų mirties 
metinių proga, Vilniaus Rasų kapi
nėse pastatytas skulptoriaus J.Zika- 
ro sukurtas paminklas. Tvarkomas 
ir skulptoriaus V. Vildžiūno sukurtas 
M.K.Čiurlionio paminklas Druski
ninkuose. Rugsėjo 22-30 d. Japoni
jos miestuose koncertuojantis Lietu
vos nacionalinis simfoninis orkest
ras, be kitų klasikinių kūrinių, atliks 
M.K.Čiurlionio simfoninius kūri
nius "Jūra“ ir "Miške“. Lietuvoje ir 
kaimyninėse valstybėse vyksta ren
giniai, skirti M.K.Čiurlionio 120- 
osioms gimimo metinėms, rengiami 
oficialūs valstybiniai minėjimai.

Sankt Peterburgo Lietuvių kultū
ros draugijos pageidavimu rugsėjo 
22 d. iškilmingomis mišiomis buvu
sioje Rusijos imperijos sostinėje pra
sidėjo renginiai, skirti M.K.Čiurlio- 
nio 120-osioms gimimo metinėms 
pažymėti.

Rugsėjo 19 dieną Lietuvoje iš
leista 50 litų vertės proginė moneta, 
skirta M.K.Čiurlionio 120-osioms 
metinėms. Ji pagaminta iš 925 pra
bos sidabro, skersmuo - 34 mm, svo
ris 23,3 g, nukalta 10 tūkst. vienetų. 
Briaunoje iškalti žodžiai: "Pasaulis 
kaip didelė simfonija“. Lietuvos 
banke pardavimo kaina 80 litų.

Ennas Eesmaa. Pačioje pradžioje 
man daug padėjo vyresnysis kolega 
maestro Eugenas Kappas - nuošir
dus, dėmesingas žmogus. 1983 m. 
jis pirmasis Estijoje paskyrė man sa
vo kūrinį "Sonatą-fantaziją“. Su 
meile autorei grojau Lydios Auster 
"Pavasario preliudus“. Būdama 
SSRS masto interpretatorių sąrašuo
se, galėjau keliauti su koncertais po 
visą Rusiją, Rytų šalis, Latviją, Lie
tuvą. Grojau estų kompozitorių To
bias, Saar, Eller, Ed. Oja R. Latte, 
A. Part ir J. Raais kūrinius.

- Kur krypsta Jūsų 12-metis sū
nus Altanas?

- Nors turėjau visas galimybes iš 
mažens jį paruošti, muzikantu sūnus 
nepanoro būti. Gal ir gerai. Per sun
kus amatas.

"Allanas - šiuolaikinis vaikas, 
puikiai išmanantis ne tik bendraam
žių pamėgtus kompiuterinius žaidi
mus, bet ir elektroninę buitį. Na
muose jis - pirmasis patarėjas, žinan
tis, kiek programų-kanalų privalo tu
rėti geras televizorius, skalbimo ma
šina fotoaparatas, kokį lygintuvą, 
kavos virdulį pirkti mamai. Išauklė
tas per muzikos ir matematikos paži
nimą, vaikas yra pastabus, jautrus, 
savarankiškas. Jis mėgsta kartu su 
tėvu - Estijos televizijos programos 
direktorium, televizijos specialistu, 
sekti TV laidas, žiūrėti filmus. Ma
ma retai šalia prisėda. Ne jos pa
saulis“. Tai pridūrė R. Unt.

Nukelta j 5 pel.
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Lenkijos premjeras ne tik stumbrus medžiojo
Rugsėjo 15-16 dienomis Lietu

voje oficialaus darbo vizito lankėsi 
Lenkijos ministras pirmininkas Jo
zefas Oleksy. Jo vizito išvakarėse 
Lietuvos premjeras A.Šleževičius 
spaudos atstovams ir visuomenei 
priminė, kad tai - pirmasis Lenkijos 
vyriausybės vadovo oficialus vizi
tas.

Viešnagė prasidėjo rugsėjo 15 d. 
apie pusę keturių dienos Lenkijos ir 
Lietuvos pasienio punkte Kalvari- 
jos-Budziskas. Dar prieš atvykstant 
svečiui, A.Šleževičius, atvažiavęs 
pusvalandžiu anksčiau, apžiūrėjo 
Kalvarijų pasienio punktą, kuriama 
statomas pagrindinis muitinės pa
statas bei liejama asfalto danga. 
Punkto sąmatinė vertė - 40,5 mln. 
litų, jau atlikta darbų už 27 mln. Pa
sikalbėjęs su pasieniečiais ir mui
tininkais premjeras A.Šleževičius 
išgėrė "Utenos” alaus ir nuvažiavo 
prie valstybinės sienos sutikti 
J.Oleksy, kuris iš Varšuvos atskrido 
sraigtasparniu.

Premjerai paspaudė vienas kitam 
rankas ir pasikalbėjo angliškai. 
Paskui J.Oleksy pasakė niekada 
nebuvęs Lenkijos pasienio punkte 
Budziske ir pakvietė mūsų šalies 
Vyriausybės vadovą jį apžiūrėti kar
tu. Pasak punkto darbuotojų lenkų, 
per parą čia sieną galėtų pervažiuoti 
apie tūkstantį sunkvežimių ir per 5 
tūkst. lengvųjų mašinų. Bet dabar 
važiuoja tik 500 mašinų. Muitinės 
patalpose premjerai išgėrė šampano, 
paskui perėjo į Kalvarijų pasienio 
postą mūsų pusėje, užkando, sėdo į 
Lietuvos sraigtasparnį ir išskrido į 
Vilnių. Svečio darbotvarkėje popie
tei nebuvo numatyta jokių renginių, 
todėl žurnalistai spėjo, kad abu vyri
ausybių vadovai - dideli medžioklės 
mėgėjai - nuskrido kažkur pame
džioti. Ir iš tikrųjų, pasienyje sutiktas 
aukštas pareigūnas į sostinę nė karto 
nebuvo skraidinamas. Paaiškėjo, jog

SWTYNIIOS MIKNOS
Lietuvių pinigėlių nėra 
tik Tanzanijos bankuose

Taip pavadintas straipsnis "Lietuvos 
aide“ 08 19.

Kiek milijardų dolerių iš Lietu
vos perkelta į užsienio bankus? Ko
dėl kapitalas išplaukia svetur? Ar 
tikrai ekonomikos mokslų daktaras 
bankininkas ponas Konopliovas iš 
užsienio parvežė 28 mln. (260 kg) 
dolerių? Apie tai kalbėta su profe
soriumi Kęstučiu Glavecku:

- Jau žinome, kokia krizė ištiko 
Latvijos bankus, kai rusai išplukdė 
ten buvusį savo kapitalą. Ar neat
sitiks taip ir Lietuvoje?

- Pas mus kiek kitokia ekonomi
nių ryšių su Rusija padėtis. Latvijos 
bankų sistema buvo labiau susieta 
su Rusijos bankais. Manau, kad ru
sakalbiai Latvijos gyventojai buvo 
sukūrę labai galingą pinigų plovi
mo ir vogimo sistemą. Tai, kad di
džiausias Latvijos bankas dabar 
pradėjo bylinėtis su Maskvos ban
kais, rodo, jog susipynęs ne tik 
verslininkų kapitalas, bet ir visa 
finansų sistema. Lietuvos bankinin
kystėje tokių skandalų, išskyrus 
Konopliovo atvejį, lyg ir nėra. Mū
sų bankai kol kas pinigus sukaupia, 
perskirsto, na, pasiima (juokiasi) ir 
panašiai.

Nemanau, kad Maskvos bankai 
perims kokius nors Lietuvos ban
kus. Nors toks pavojus egzistuoja.

- Tai, Jūsų nuomone, mes dėl 
savo bankų galime būti ramūs? 

buvo pratęsta tradicija, kadangi ir 
1994 metų lapkritį apsilankiusiam 
tuometiniam Lenkijos premjerui 
W.Pawliakui su A.Šleževičiumi jau 
buvo tekę medžioti Marijampolės 
rajone. Rugsėjo 18 d. Vyriausybės 
informacinė tarnyba išplatino prane
šimą, kad premjerai tikrai medžiojo, 
be to, J.Oleksy Pašilių miške netoli 
Panevėžio sumedžiojo stumbrą. Ma
noma, kad premjeras J.Oleksy įprato 
medžioti, būdamas komunistinio ti
po Lenkijos partijos sekretoriumi 
viename šalies rajone.

Rugsėjo 16 d., atvykus Lenkijos 
delegacijai ir žurnalistams, Vilniuje 
premjerai pasirašė dvišalę sutartį 
dėl pasienio tarnybų bendradarbia
vimo. Lenkijos vyriausybės vado
vas po pasirašymo pasakė, kad šia 
sutartimi Lietuva pradeda stojimo į 
CEFTA (Centrinės Europos laisvo
sios prekybos sutartis) procesą, kurį 
remia Lenkija. Sutartimi, pasak sve
čio, abi šalys realizuos Europos stan
dartus. J.Oleksy teigė, kad sutartimi 
abi šalys pasakė apie jų tikslų bend
rumą tapti Europos Sąjungos (ES) ir 
NATO narėmis. ’’Mūsų pozicija dėl 
narystės minėtose struktūrose liko 
nepasikeitusi - ji nenukreipta prieš 
kokią nors valstybę, mes neketina
me niekam grasinti”, pranešė Lenki
jos ministras pirmininkas. Jo many
mu, bandymai izoliuoti Rusiją, kurti 
tarptautines struktūras, kurios būtų 
nukreiptos prieš ją, yra pasmerkti. 
Tačiau svečias pasakė turįs viltį, jog 
demokratijos procesai Rusijoje stip
rės, nes tik tada bus galima kalbėti 
apie bendrus Europos namus.

Ministras pirmininkas A.Šleže
vičius pasakė, kad dėl to abiejų šalių 
nuostatos sutampa ir kad Lietuva 
siekė bei sieks narystės NATO. Lie
tuvos Vyriausybės vadovas pridūrė, 
kad tik asmeniškai tarpininkaujant 
J.Oleksy, Lietuvos užsienio reikalų 
ministras P.Gylys pirmąkart daly-

Kai šitiek jų bankrutuoja?
- Bankų padėtis dabar tokia, jog 

jie ir velniui gali parduoti savo akci
jų paketus, kad tik išsigelbėtų iš sko
lų ir įvykdytų prisiimtus finansinius 
įsipareigojimus.

- Ką reikėtų daryti, kad pinigai į 
Lietuvą sugrįžtų?

- Legalizuoti pinigus trukdo ne
vykęs pajamų ir turto deklaravimo 
įstatymas. Manau, kad reikėjo leisti 
verslininkams deklaruoti savo paja
mas už praėjusį laikotarpį ir net su
mažinti mokesčius, tarkime, 50 
proc., su sąlyga, kad kapitalas bus 
investuotas į gamybą. Šitaip galima 
būtų pritraukti tuos išplaukusius pi
nigėlius.

- Kur, Jūsų nuomone, daugiau
sia lietuvių išplukdytų pinigų?

- Žinoma, Šveicarijos bankuose. 
Paskui Vokietijos ir Amerikos. Ma
žiausiai Rytų Europos valstybėse, 
Rusijoje. Manau, kad tautiečių pini
gų nėra Kinijoje ir Tanzanijoje.

žiemos gode lankytojai 
gaydy? karpius

Apie tai rašoma "Lietuvos ryte“ 09 
18.

Viena iš Kretingos miesto įžy
mybių yra grafų Tiškevičių dvaro 
XIX a. rūmai ir jame įrengtas žie
mos sodas - po dideliu stikliniu 
gaubtu visus metus žaliuojantys au
galai. Jų čia yra 180 rūšių. Tarp 
augalų įrengtas restoranas.

Muziejaus vyriausioji fondų sau

Buvęs Lenkijos Seimo maršalas, Lenkijos premjeras J.Oleksy.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

vavo CEFTA šalių vadovų susi
tikime. Per CEFTA Lietuvos kelias 
į ES būtų lengvesnis, mano Lie
tuvos premjeras.

’’Norėtume, kad lenkai ir lietuviai 
turėtų geras sąlygas susitikti”, pa
sakė po derybų vykusioje abiejų 
premjerų spaudos konferencijoje 
J.Oleksy. Jo manymu, kol kas Lietu
voje vyksta ekonomikos ir politikos 
reformos. Šalių prekybos apyvarta 
per pastarąjį laiką padidėjo 40 proc., 
tačiau tai, Lenkijos vyriausybės va
dovo nuomone, nėra riba.

Viešėdamas Vilniuje J.Oleksy 
susitiko su Prezidentu A.Brazausku 
ir Seimo pirmininku ČJuršėnu. Po
kalbyje Lietuvos Prezidentas paste
bėjo, kad lenkų tautinės mažumos 
padėtis yra gera, tačiau reikėtų susi
tarti dėl galimybių lenkams Lietu
voje ir lietuviams - Lenkijoje savo 
pavardes rašyti gimtosios kalbos raš
menimis.

Lenkijos ir Lietuvos švietimo mi
nistrai rugsėjo 16 d. pasirašė švieti

gotoja D. Padriezienė sakė, kad tokį 
sodą išlaikyti nėra lengva, nes jo 
priežiūrai reikia nemažai pinigų. 
Stiklinį sodo stogą būtinai reikia 
keisti, nes žiemą gali nušalti augalai. 
’’Deja, valstybės skirtų pinigų užten
ka tik atlyginimams ir mokesčiams“, 
- guodėsi ji.

Muziejaus administracija pati nu
tarė užsidirbti pinigų. Žiemos sodą 
už 3 tūkst. litų per mėnesį išnuomojo 
bendrovei ’’Giria“, kuri įrengė kavi
nę ’’Pas grafą“. Įėjimas į ją, kaip ir į 
muziejų, kainuoja 2 litus. Fotografa
vimas žiemos sode kainuoja 10 litų, 
filmavimas ir grupinės nuotraukos 
darymas - 30 litų.

D.Padriezienės teigimu, restora
no lankytojai galės patys iš nedidelio 
baseino žiemos sode išsitraukti nori
mą karpį, kurį virėjas tuoj pat iškeps. 
’’Baseinas irgi duoda pajamų - iš jo 
kas mėnesį valytoja ištraukia apie 
100 litų centais, kurių primėto turis
tai“, - juokėsi fondų saugotoja.

LictŲviai gresia 
ET įspėjimas

Apie tai rašoma "Respublikoje“ 09 
16.

Spaudos konferencijoje Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pirminin
kas K.Bobelis pareiškė, jog rugsėjo 
10-ąją Paryžiuje Europos Tarybos 
(ET) Parlamentinės Asamblėjos 
Teisės reikalų ir žmogaus teisių ko
miteto posėdyje jo narys Dž.Frunda, 
perskaitęs raportą apie Lietuvos įsi
pareigojimų įstojus į ET vykdymą, 
’’stipriai įžeidė Lietuvą“.

K.Bobelis pareiškė, kad Dž.Frun- 
dos pareiškime minimi kaltinimai 

mo ir mokslo ministerijų bendradar
biavimo sutartį.

Per penkerius metus, Lietuvai 
tapus nepriklausoma valstybe, mūsų 
šalis ir Lenkija yra pasirašiusios apie 
pusę šimto įvairaus lygio sutarčių ir 
susitarimų.

Prieš išvykdamas namo, prem
jeras J.Oleksy aplankė Rasų kapi
nes, apžiūrėjo savo šalies pasiunti
nybės pastatą, susitiko su Lietuvos 
Seimo Lenkų sąjungos ir kitų frak
cijų nariais, lenkų bendruomenės 
Lietuvoje atstovais. Pokalbyje daly
vavęs Lenkijos ambasadorius Lietu
voje J. Widackis pabrėžė, kad Len
kijos ir Lietuvos santykiai yra labai 
geri ir kad mūsų šalyje niekada tokia 
gera nebuvo ir lenkų tautinės mažu
mos padėtis, o jai iškylančias proble
mas, pasak J.Widackio, reikia spręs
ti tik kartu su Lietuvos valdžia. 
J.Oleksy Seimo lenkiškos frakcijos 
nariams patarė nekurti nacionalinių 
partijų ir ”būti visų akyse”.

Ona Mickevičiūtė

yra nekonkretūs ir paremti gandais. 
Pasak prelegento, Dž.Frunda teigė, 
jog Lietuva neratifikavo Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių lais
vių apsaugos konvencijos. Tačiau 
Dž.Frunda Lietuvoje lankėsi kovo 
mėnesį, o Lietuva šia konvenciją 
ratifikavo balandžio pabaigoje.

Dž.Frunda taip pat pabrėžė, jog 
Lietuva nepasirašė šios konvenci
jos pirmojo protokolo, susijusio su 
nuosavybės grąžinimu, ir šeštojo 
protokolo, draudžiančio mirties 
bausmę. K.Bobelis teigė ET pareiš
kęs, jog nuosavybė grąžinama nuo
sekliai, nes tai - didžiulis darbas, o 
dėl mirties bausmės K.Bobelis tei
gė, jog ne visoje Europoje, ne vi
sose ET šalyse ji yra panaikinta.

K.Bobelis atmetė Dž.Frundos 
kaltinimus, jog Lietuvoje yra 4 nu
teistieji mirties bausme, kurie jos 
įvykdymo nežmoniškomis sąlygo
mis laukia metus ir ilgiau. K.Bobe
lis į tai atsakęs, jog Lietuvai trūksta 
pinigų, nes jei jų būtų, sąlygos pa
gerėtų per pusmetį. Seimo narys 
taip pat sakė, jog JAV, pavyzdžiui, 
mirties įvykdymo kelios dešimtys 
žmonių laukia keletą metų. Pasak 
prelegento, reikia žmonėms suteik
ti apeliacijos galimybę.

Dž.Frundos raportui ET komite
tas pritarė. Raportas išsiųstas Lietu
vai, kad ši pasiaiškintų ir atsakytų į 
kaltinimus. Gavęs atsakymus, 
Dž.Frunda turės parengti galutinį 
raportą, kurį pristatys Europos Ta
rybos Parlamentinei Asamblėjai 
(ETPA). ’’Jei Asamblėja pritars to
kiam raportui, ET Lietuvą įspės“, - 
sakė K.Bobelis.

Keliais sakiniais
□ Pasirašyta kankinimus drau
džianti konvencija. Rugsėjo 14 d. 
Lietuvos nuolatinis atstovas prie 
Europos Tarybos (ET) A.Taurantas 
Lietuvos vardu pasirašė ET kon
venciją, draudžiančią kankinimus, 
nehumanišką ir žeminantį elgesį. 
CJ Paminėtas generolas M.Rėklaitis. 
Rugsėjo 15 d. Kaune paminėtos Lie
tuvos kariuomenės savanorio, Vyčio 
kryžiaus ordino kavalieriaus, vieno 
iš 1941 m birželio 22 d. sukilimo va
dovų, divizijos generolo Miko Rėk
laičio 100-osios metinės.
□ Centro sąjungos pirmininku liko 
R.Ozolas. Rugsėjo 15-16 d. Vilniuje 
vyko I Lietuvos centro sąjungos 
(LCS) suvažiavimas, kuriame daly
vavo 158 delegatai. R.Ozolas, buvęs 
LCS pirmininkas, perrinktas LCS 
vadovu vieningai.
O Kelia kvalifikaciją žurnalistai. 
Vilniuje 300 žurnalistų, dirbančių 
radijuje, televizijoje bei spaudoje, 
mokosi kvalifikacijos kėlimo kur
suose.
□ Šiaulių miesto gimtadienis. Rug
sėjo 15-21 d. Šiauliuose vyko tradici
nės miesto dienos Saulės mūšio 759- 
osioms metinėms paminėti. Mieste 
surengti paradai, koncertai, teatruose 
- spektaklių premjeros, viena diena 
skirta vaikams, kita - šviesių Šiaulių 
miesto asmenybių atminimui. Įteik
tos S.Šalkauskio premija menotyri
ninkui ir karalienės Mortos - smuiki
ninkei.
O "Vilniaus dienos” sostinėje. Rug
sėjo 20-24 d. įvairūs renginiai vyks
ta ir Vilniuje. Čia rengiamos paro
dos apie senąjį Vilnių, koncertuoja 
estrados ir tautiniai ansambliai, pre
kiaujama gražiais medžio, moliodir- 
biniais ir drabužiais.
□ Atidaryta "Alcatel" atstovybė. 
’’Alcatel”, tarptautinė pasaulinio ly
gio ryšių sistemų, energijos ir trans
porto produkcijos tiekėja, turinti pa
dalinius 110 šalių, rugsėjo 14 d. ati
darė atstovybę Vilniuje. Firma tikisi 
nutiesti Lietuvoje 360 km optinių ir 
300 km varinių telekomunikacijų 
kabelių.
□ Atvyko Būtingės terminalo pro
jektuotojai. Rugsėjo 20 d. į Vilnių 
atvyko JAV bendrovės "Fluor Da
niel” delegacija, kuri susitiko su fi
nansų ministru R.Šarkinu ir ’’Mažei
kių naftos” vadovais. Tartasi, kaip 
paspartinti darbų finansavimą ir kaip 
tai gali padaryti Lietuvos atstovai.
□ "Tauro” bankas didėja. Rugsėjo 
18 d. garsusis "Tauro” bankas, 
kurio prezidentas (kaip rašyta ir 
”EL”) G.Konopliovas įsivėlė i! 
Didžiosios Britanijos itin stambi! 
pinigų sumą grynais, nemokėda 
mas mokesčių Lietuvai, įregistravo 
32 mln. litų akcinį kapitalą. Šiemet 
jis bus didinamas dar 20 mln., kitais 
metais - dar 50 mln. litų. Pasak ban 
ko prezidento, gautas 17 mln. ekiu 
kreditas pirmiausia bus teikiamas 
žemdirbiams, smulkiems ir vidu
tiniams verslininkams.
□ Pirmoji Baltijos turizmo konfer
encija. Rugsėjo 20-21 d. netoli Vil
niaus, "Villon” viešbutyje, įvyko 
pirmoji Lietuvoje Baltijos turizmo 
konferencija. Joje dalyvavo 150 tu
ristiniu verslu besiverčiančių firmų 
ir organizacijų atstovai iš 20 šalių- 
Konferenciją surengė Švedijoje įsi
kūrusi Baltijos turizmo asociacija, 
kuriai priklauso ir kelios Lietuvos 
turizmo agentūros.
O Lietuvos aviacijos keleivių drau
dimu rūpinasi Didžiosios Britanijos 
firma. DB brokerinės kompanijos 
’’Bain Hogg” aviacijos draudimo 
specialistai kartu su Lietuvos Vals
tybine daudimo įstaiga rugsėjo 20 d 
surengė konferenciją "Aviacijos 
rizikos draudimas ir perdraudimas”
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Premjeras būsimuose 
rinkimuose ragina 
balsuoti teisingai

Laiškai redakcijai

Laikraščio ’’Europos lietuvis“ redakcijai, 
Gerbiamai poniai Rasai Unt

Prezidentūroje

•Kaip rugsėjo 15 d. pranešė Pre
zidento spaudos atstovė L.Šabaje- 
vaitė, A.Brazauskas, remdamasis 
Generalinės prokuratūros išvado
mis, Seimo nario R.Ozolo išpuolius 
prieš premjerą A.Šleževičių ir Vy
riausybės narius pavadino nepa
gristais.

Seime

•Rugsėjo 14 d. Seime, dalyvaujant 
A.Brazauskui, premjeras A.Šleževi- 
Jius, remdamasis statistikos duome
nimis, pareiškė darąs išvadą, jog 
Lietuvos ekonomika stabilizuota, to- 
dėl bus galima daugiau lėšų skirti 
socialinei žmonių padėčiai gerinti. 
Tai svarstys ir spalio mėnesį vyk
siantis LDDP suvažiavimas. Prem
jero teigimu, Seimo, savivaldybių 
rinkimai bei referendumo (dėl sovie
tais laikais turėtų Lietuvos taupo
majame banke indėlių grąžinimo) 
rezultatai rodo, kad ’’žmonės pakan
kamai gerai vertina dabartinės val
džios politiką, ir jei rinkėjai teisingai 
balsuos 1996 m. Seimo rinkimuose, 
galima tikėtis, kad realios gyventojų 
pajamos toliau didės. Opozicijos at
stovų kaltinimus Vyriausybei ir Pre
zidentui A.Šleževičius pavadino 
'sovietinės propagandos metodais”, 
aesjų tikslas - pasėti nepasitikėjimą. 
Pasak premjero, jį apkaltinęs korup
cija ir kitais baisiais nusikaltimais 
prieš Lietuvą Seimo narys R.Ozolas 
nuėjo galimybę viešai pateikti ko- 
mpcijos įrodymus arba atsiprašyti, 
tačiau yra įsijautęs į ’’kankinio rolę”. 
Ministras pirmininkas pareiškė, kad 
o R.Ozolu yra "nuoširdūs, ištikimi 
draugai”.
» Lietuvos konservatoriai rugsėjo 
15 d. pareiškė reikalavimą, kad 
Sleževičius atsistatydintų, nes su- 
tikompromitavusi vyriausybė de
mokratinėje valstybėje tai padaro 
raginama.
•Rugsėjo 18 d. Seimo pirmininkas 
{Juršėnas pareiškė, kad būsimai 
seimo sesijai pateikta per daug įsta
tytų projektų. ČJuršėnas pabrėžė 
būtinybę susitelkti mažosioms opo- 
acijos partijoms, pasidžiaugė susi
nsią Lietuvos socialistų partija, 
istoriko Z.Butkaus straipsnių ciklą 
įpie tai, kad prieškario Lietuvos tau- 
minkai gaudavo finansinę paramą 
iRusijos bolševikų, Seimo vadovas 
^vadino amžiaus sensacija ir nuši
upėjo, kad tyli tautininkai ir jų ko
legos dešinieji.

(•Rugsėjo 19 d. Seime svarstytas 
Religinių bendrijų ir bendruomenių 
įstatymas, pagal kurį Lietuvoje galės 
veikti 9 pagrindinės religinės ben- 
Iniomenės. Kalbėta ir apie pagony- 
X, bet ji, kaip religija, į įstatymo 
projektą nebuvo įrašyta. įstatymas 
Ms priimtas vėliau.
•Seimo narys KJaskelevičius rūg
ėjo 18 d. sustabdė narystę LDDP ir 
partijos frakcijoje Seime. Šis ekono
mistas ir žemės ūkio specialistas, 
Lietuvos ūkininkų sąjungos narys, 
trintys savo ūkį Trakų rajone, bu- 
•fs Seimo Biudžeto ir finansų ko
miteto pirmininkas, nebuvęs LKP 
ariu, bet įstojęs tik į LDDP ir iš
rinktas pagal LDDP sąrašą, dėl na
rstės partijoje ketina apsispręsti 
Wo 28 d. po LDDP suvažiavimo. 
Cairo sąjungos (CS) pirmininkas 
•R.Ozolas tęsia kampaniją prieš 
ftmjerą. A.Šleževičiaus korupciją 
adančius dokumentus jis ketina pa- 
rikti tik teismui. Dokumentus jis 
Mrodė Generalinei prokuratūrai, bet 

joje nepaliko. Jis gavo prokuratūroje 
pasižadėjimą, kad dokumentų turi
nys nebus paskelbtas.
•» Rugsėjo 19 d. R.Ozolas spaudai 
pranešė pats sudarysiąs komisiją jo 
pateiktiems A.Šleževičiui kaltini
mams tirti. R.Ozolo vadovaujamos 
Centro sąjungos valdybos pirminin
kas E.Bičkauskas sakė apie jokią 
komisiją nieko nežinąs.
•* Seimo Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos pirmininkas, 
LDDP frakcijos narys VJuškus pa
reiškė, kad spalio 19 d. Tėvynės są
junga (Lietuvos konservatoriai) ren
gia nekonstitucinį perversmą. Jis 
neįvardino organizatorių, bet teigė, 
kad rašinių ciklai ’’Klanas“, ’’Inva
zija“, R.Ozolo kaltinimai premjerui 
ir Vyriausybei, konservatorių pareiš
kimas, raginantis Vyriausybę atsis
tatydinti ’’ruošia tautą“, kad ji nepa
smerktų perversmą įvykdžiusių as
menų.
••■Beje, paaiškėjo, kad Seimo nariai 
turi ir humoro jausmą. Kaip buvo ra
šyta ”EL”, per viešnagę Australijoje 
ir Naujojoje Zelandijoje G.Kirkilas 
neva įmetęs kengūrai į sterblę pyp
kę, o V.Bogušis negalėjęs iškęsti ne
rūkęs, kadangi ten visur per susiti
kimus ir posėdžius drausta rūkyti. 
Beveik oficialiai buvo pranešta, kad 
tas žinias vienas apie kitą juokais 
paskleidę V. Bogušis ir G. Kirkilas, 
o žurnalistai humoro nesupratę ir ap
rašę parlamentarų nuotykius kuo 
rimčiausiai.
Belieka apgailestauti, kad dažnose 
Seimo narių kelionėse po tolimus 
kraštus niekada neatsitinka nieko 
juokinga.

Vyriausybėje

••Rugsėjo 14 d. Rygoje įvyko įga
liotųjų Lietuvos ir Latvijos dele
gacijų derybos dėl šių valstybių ak- 
vatorių Baltijos jūroje atribojimo. 
Delegacijoms vadovavo užsienio 
reikalų ministrai P.Gylys ir V.Bir- 
kavs.
••Rugsėjo 14 d. A.Šleževičius infor
mavo spaudą apie Ciuriche surengtą 
investicijų konferenciją ir pažymėjo, 
kad tikimasi Lietuvoje sulaukti daug 
užsienio kapitalo įplaukų. Premjero 
duomenimis, per 8 mėnesius pirmą 
kartą 100 procentų įvykdytas biu
džeto pajamų planas, todėl bus lėšų 
remti įvairius projektus, pavyzdžiui, 
naujo Palangos tilto statybą.
••Rugsėjo 19 d. krašto apsaugos 
ministras L.Linkevičius, viešėdamas 
Turkijoje su valstybine delegacija, 
pasirašė susitarimą dėl kontaktų ir 
bendradarbiavimo karinėse moky
mo, technikos ir mokslo srityse. Tai 
septintoji NATO valstybė, su kuria 
Lietuvos KAM pasirašė susitarimą. 
••Rugsėjo 19 d. premjeras A.Šleže
vičius priėmė iš JAV atvykusius 
Baltijos ir JAV verslo fondo 
(BalAFF) tarybos narius. BalAFF 
atstovai pasakė, kad Vakarų vers
lininkai ir spauda Lietuvos ekono
mikos teigiamus poslinkius vertina 
gerai, nors pagal investicijas JAV 
atsilieka nuo Vokietijos. Svečiai iš 
BalAFF atidarė savo atstovybę Lie
tuvoje rugsėjo 18 d. Baltijos ir JAV 
verslo fondas yra nepelno organi
zacija, kuriai lėšas teikia JAV vy
riausybė. BalAFF stengiasi padėti 
smulkaus ir vidutiniojo verslo įmo
nėms Baltijos šalyse.
••Vyriausybėje rugsėjo 20 d. ap
svarstyta 20 klausimų. Seimui nu
matyta pateikti žemės reformos įs
tatymo papildymo projektą.

Ona Mickevičiūtė

Lietuvos Respublikos Preziden
tas A.Brazauskas paprašė parašyti šį 
laišką, kuriuo Jo Ekscelencijos var
du dėkojame Jums už straipsnį apie 
V-ąsias pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes - “Lietuva pernelyg dosni, 
atlapaširdė“ - išspausdintą ’’Europos 
lietuvyje“ 1995 m. Nr. 35.

Taip jau susiklostė istorija, kad 
mūsų tauta buvo išblaškyta po visą 
pasaulį. Ilgus dešimtmečius įvairio
se valstybėse ir kontinentuose gyve
nantys lietuviai turėjo labai menkas 
galimybes susitikti, bendrauti, pa
žinti vieni kitus. Svetingai atvėrė du
ris savo sūnums ir dukroms atgimusi 
Lietuva, siekdama sudaryti visas 
įmanomas sąlygas, kad savo istori
nėje tėvynėje jie nesijaustų svetimi.

Mūsų valstybė siekia puoselėti 
lietuvybę visur, kur gyvena lietuviai, 
kur yra susikūrusios lietuviškos ben
druomenės. Tai nelengvas darbas, į 
kurį vis sunkiau įtraukti kiekvieną 
priaugančią kartą. O be jaunimo - 
visi tai puikiai suprantame - lietu

Kokią Lietuvą gaus vaikai?
To klausia Seimo narys, Lietuvių 

tautininkų sąjungos vicepirmininkas 
L.Milčius straipsnyje ”Zemė užsie
niečiams: kokią Lietuvą gaus vai
kai?’

LMilčius primena: ’’Ministras 
pirmininkas A.Šleževičius 1995 m. 
birželio 30 d. rašo: ”Iš viso Lietuvos 
miestuose juridiniai asmenys naudo
ja apie 33,5 tūkst. hektarų žemės. 
Pardavus 30 proc. šios žemės jų 
nuosavybėn už vidutinę kainą (200 
tūkst litų už hektarą), valstybė gautų 
apie 2 mlrd. litų“.

O jeigu parduotume daugiau 
negu 30 proc., ir ne tik Lietuvos juri
diniams asmenims? Kartu ir kaimo 
žemę? - klausia tautininkas.

Štai dėl ko, pasak jo, dar šį rudenį 
Seime prasidės didysis mūšis. ’’Val

BALTIC MANAGMENT CO.
Finansinių ir teisinių reikalų planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.
❖
Administruojame ir parduodame nejudamą turtą Didžiojoje Britanijoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems j Lietuvą.
Taupytojams mokame nuošimčius susitarta valiuta 
ir jų pageidaujamu adresu.
♦
Santaupos yra garantuotos nejudamu turtu Didžiojoje Britanijoje.
Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių Vakarų bendrovių, 
nvestments trust, unit trust akcijų.
❖
PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS 
TUOJAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.
PERVEDIMO MOKESTIS 4% plius 15 sv. (pristatymo ir iškeitimo 
j pageidaujamą valiutą mokestis).
Už didesnius nei 3000 sv. pervedimus NUOŠIMTIS TIK 2,5%. 
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC MANAGMENT CO.
(Z. Juras, A. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 0181 460 2592 Fax 0181 402 9403

vybės židiniai greitai užges...
Sportas - viena patraukliausių 

jaunimo bendravimo formų. Štai ko
dėl Lietuva ryžosi nemažoms išlai
doms, rengdama V-ąsias pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Ryžosi, 
nors, kaip Jūs visiškai teisingai pa
stebėjote pati, Gerbiamoji Rasa, joje 
yra ’’daug bedarbių, skurdo paženk
lintų žmonių”. Ryžosi tam, kad su
burtų didelį būrį žmonių, pirmiausia 
jaunų, iš daugelio pasaulio šalių, siek
dama pažadinti ar sustiprinti jų trau
ką protėvių žemei, jų norą būti lietu
viais ar bent nuoširdžiais Lietuvos 
draugais, jos atstovais ten, kur jie 
gyvena dabar. Todėl tokie renginiai, 
kaip Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės, negali ir neturi būti matuojamos 
vien pinigine išraiška ar vertinamos 
tik pagal sportinius rezultatus.

Žinoma, trūkumų organizuojant 
šventę buvo nemažai. Mintys ir prob
lemos, apie kurias Jūs rašote, yra ne 
tik įdomios, bet ir aktualios šiandien
inei Lietuvai. I jas mes būtinai at

stybėje dar liko vienas klausimas, 
kuris rūpi didžiajam verslui ir poli
tikams, - kas, kam ir kaip pardavinės 
žemę? Tas, kas ją pardavinės, turės 
galimybę surinkti daug pinigų”, tei
gia L.Milčius.

Jis priminė, jog Lietuvių tauti
ninkų sąjunga nepritaria, kad žemė 
būtų parduodama užsieniečiams, ir 
nesutinka keisti Lietuvos Konstitu
cijos 47 str. dėl žemės pardavimo. Jo 
manymu, kalbos apie Europos Są
jungos kategoriškus reikalavimus 
dėl žemės pardavimo užsieniečiams 
yra pasakos. Todėl jeigu jau šį rude
nį Seime bus pakeistas Konstitucijos 
47 straipsnis, kad būtų galima žemę 
Lietuvoje parduoti užsieniečiams, ir 
po pusmečio Seimas tokį pakeitimą 
patvirtintų antrąkart, LDDP daugu

kreipsime dėmesį, organizuodami ki
tas sporto žaidynes ar kitus panašaus 
pobūdžio renginius, tokius kaip Pa
saulio lietuvių dainų šventė, ateityje. 
Gerai būtų, kad šiuo atžvilgiu mums 
patalkintų ir lietuvių bendruomenės, 
kruopščiau parinkdamos savo pa
siuntinius, vykstančius į Lietuvą. 
Nors nieko tragiško neatsitiks, jeigu į 
pasaulio lietuvių šventes Lietuvoje 
pateks vienas kitas svečias, neturintis 
lietuviškų šaknų, nemokantis mūsų 
kalbos. Dėl to Lietuva tikrai nenu
skurs, o galbūt net praturtės, įsigijusi 
kelis bičiulius ar gerbėjus.

Jūs, Gerbiamoji Rasa, esate Es
tijos lietuvių bendruomenės pirmi
ninkė. Todėl baigdamas, Lietuvos 
Respublikos Prezidento A.Brazaus- 
ko vardu, noriu palinkėti Jums viso
keriopos sėkmės puoselėjant lietu
vybę virš dviejų tūkstančių Estijoje 
gyvenančių lietuvių bendrijoje.

Rimgaudas Geleįevičius 
Lietuvos Respublikos 
Prezidento patarėjas

ma sugebėtų pakeisti ir visus kitus 
reikalingus žemės pardavimui įsta
tymus. Šitaip iki būsimų Seimo rin
kimų 1996 m. LDDP vyriausybė su
gebėtų parduoti trečdalį numatytos 
parduoti Lietuvos žemės "neosoviet- 
bičiuliams“ ir LDDP palankiems už
sieniečiams. Taip įvairios nepalan
kios Lietuvai organizacijos ir asme
nys mūsų šalyje būtų aprūpinti di
džiausiu ir pastoviausiu turtu - žeme, 
o LDDP rinkimų kampanijos štabas 
- dideliais pinigais.

L.Milčius padaro išvadą, jog bū
tina sudaryti sąlygas, kad valdžios 
struktūroms būtų leista naudotis Lie
tuvos žeme ir ją pardavinėti tik po 
žemės reformos ir grąžinus žemę 
teisėtiems šeimininkams bei par
davus ją norintiems įsigyti žemės 
Lietuvos gyventojams-ūkininkams, 
kaip numatyta žemės reformos įsta
tymuose. Straipsnis paskelbtas ’’Lie
tuvos ryte“.
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’’Mes trokštame Dievo“
Evangelizacijos festivalis Baltarusijoje

Gyvenimas po mirties
Atviras laiškas ponui Lietuvos Prezidentui A.Brazauskui

Rugpjūčio 7-11 d. Miorų mieste 
(Vitebsko sritis Baltarusijoje) vyko 
festivalis evangelizacija ’’Mes trokš
tame Dievo“. Ją surengė šios parapi
jos klebonas - kunigas Vladas Pet
raitis. Renginyje dalyvavo 150 žmo
nių - lenkų ir baltarusių jaunimas. 
Lietuvai atstovavo jaunimas iš Šv. 
Jonų bendruomenės šlovinimo gru
pės bei iš Palaimintojo J.Matulaičio 
koplyčios ir Šv. Kazimiero parapijos 
chorų.

Lietuvių kunigas V.Petraitis, 
lemties nublokštas toli nuo gimtinės, 
neišdavė Lietuvos vardo, bet išaukš
tino jį. Tiesa, ne visi evangelizacijos 
dalyviai jau nuo vaikystės, iš tėvų, 
buvo perėmę meilę Dievui ir katali
kų tikėjimui, kai kurie - tik žengian
tys pirmuosius žingsnius, o kai kurie 
atvažiavo tik neseniai supratę, kad 
krikščioniškosios dorybės teikia kur 
kas daugiau džiaugsmo gyvenime.

Bet jaunimui rūpėjo ne tik poil
sis. Maždaug 10 km kryžiaus kelyje 
aplink Miorų ežerą kiekvienam teko 
nors ir nedidelę kelio atkarpėlę 
panešti tikrą kryžių - kaip simbolį 
visų mūsų gyvenimo kryžių, visų 
mūsų vargų ir vargelių. Be to, baž
nyčioje iki vėlumos trukdavo mal
dos ir procesijos su žvakėmis Šv. 
Mergelės Marijos garbei, negimu
siai žmogaus gyvybei apginti, o

Katalikų rugsėjis 
Sankt Peterburge

Sankt Peterburgo katalikiškoje 
Lurdo Dievo Motinos bažnyčioje 
(Kovenskij skersgatvyje) rugsėjo 
16 d. buvo laikytos gedulingos 
mišios už ilgametį šios bažnyčios 
kleboną, šviesios atminties lietuvį 
Juozapą Kazlą.

Klebonas J.Kazlas gimė 1887 m. 
kovo 15 d. Kauno gubernijoje. 1913 
m. baigė Peterburgo katalikiškąją 
dvasinę seminariją ir, įšventintas į 
kunigus, ilgai kunigavo įvairiose Lat- 
galijos bažnyčiose. 1947 m. paskir
tas Lurdo Dievo motinos bažnyčios 
klebonu Sankt Peterburge. Tose pa
reigose jis dirbo iki 1963 m., o 1965 
m. rugsėjo 16 d. mirė jau būdamas 
altarista. Karstas su velionio klebono 
palaikais autobusu iškeliavo į Lietu
vą. Giminėms pageidaujant, pasku
tiniąja J.Kazlo poilsio vieta tapo 
Alantos miestelio kapinės. Paminkle 
įrašyta: "Neliūdėk, kaip tie, kurie ne
turi jokios vilties“...

Katalikų bažnyčios zakristijonas 
Aleksandras Šikeris visada labai 
nuoširdžiai padeda Lietuvių kultūros 
draugijos katalikiškuose reikaluose. 
Aleksandro tėvai - lenkai katalikai; 
jo tėvas, kelis metus atsėdėjęs pir
muoju sovietiniu konclageriu pa
verstame Solovkų vienuolyne, buvo 
priverstas "tapti“ rusu, bet Alek

rytais sutikdavome ankstyvąją sau
lę. Bet visi jautė tik malonų dvasios 
paky Įėjimą.

Tai buvo jau antrasis toks festi
valis, pirmasis vyko pernai tuo pačiu 
metu. Baltarusijos valdžia renginį 
sutiko nepalankiai, netgi bandė už
drausti. Rengiantis susitikimui kuni
gui laikinojo parapijos žmonės. Lie
tuvos jaunimas buvo pakviestas tam, 
kad pirmiausia būtų moralinė para
ma kunigui, bet kad ir galėtų gražiai 
atstovauti Lietuvai.

Mes aplankėme vieną Vitebsko 
srities parapijoje gyvenančią lietu
vės Apolonijos Cicėnienės (Cicinos) 
šeimą. Pati Apolonija sunkokai kal
ba gražia Ignalinos krašto tarme, bet 
jos vaikai jau nebemoka.

Seselė vienuolė Jadvyga Viršu- 
taitė (Viršuta) iš Polocko atvyko su
žinojusi, kad į Miorus suvažiavo 
jaunimas iš Lietuvos.

Toli nuo tėvynės nuklydę tautie
čiai, nors ir gyvendami svetur, di
džiuojasi esą lietuviai. Kiekviena 
proga pabendrauti su tautiečiais 
jiems yra didžiausia šventė. Jiems 
bus siunčiama lietuviškų laikraščių 
arba žurnalų.

Ramunė Čiurlionytė
Evangelizavimo dalyvė

Autorės nuotr.

sandras išsaugojo ir tikrąją tėvų tau
tybę, ir tikėjimą. Jis užsimojęs at
kurti visą Peterburgo katalikų istori
ją. Sužinojau ir kito Peterburgo ku
nigo - lietuvio Teofilio Matulionio 
istoriją. To paties T. Matulionio, ku
ris, pasak kai kurių duomenų, 1957 
m. slapta įšventino vyskupu da
bartinį kardinolą Vincentą Sladke
vičių. Dar kunigaudamas Rusijoje, 
1929 m. T.Matulionis buvo suimtas 
ir įkalintas Solovkų vienuolyne. Pa
gal susitarimą su Lietuvos valdžia 
1933 m. jis buvo išlaisvintas ir per 
Latviją atvyko į Lietuvą, bet jo lais
vė užtruko ne ką ilgiau už Lietuvos 
nepriklausomybę. 1946 m. sovietų 
valdžia jį vėl suėmė ir ištrėmė į 
Sibirą studijuoti žmogaus "teisių“ - 
iki 1956 m. chruščiovinio "atšili
mo“. Ir šito lietuvių kunigo gyveni
mo istorija rado savo vietą A.Sikerio 
sudaromoje kartotekoje. Tik viena 
neduoda ramybės savanoriui Sankt 
Peterburgo katalikų metraštininkui - 
tai, kad mažai turi duomenų apie 
T.Matulionio gyvenimą ir darbą 
Lietuvoje 1933-1946 m. Jis tikisi, 
kad mieli ”EL“ skaitytojai, neabejin
gi lietuvybės istorijai, galėtų padėti 
užpildyti šitą spragą.

Jūratė Laučiūtė 
Sankt Peterburgas

Atleiskite, kad kreipiuosi per 
spaudą. Jei parašyčiau laišką Jums 
asmeniškai, kažin, ar Jūs jį gautumė
te, nes per tiek patarėjų, padėjėjų, at
stovų rankų jis keliautų... O jeigu 
gautumėte, bet po ilgo laiko tarpo, 
kai vieno žmogaus problemos, paly
ginus su kokiom nors naujom, dar 
baisesnėm, būtų nublankusios. Ti
kiuosi, kad spaudą vis dėlto pavar
tote, tai gal pateks Jums ir šis kreip
imasis...

Norėčiau sužinoti, kas šioje vals
tybėje gali apginti žmogų. Lietuvoje 
gyvenantį pilietį turbūt turi ginti 
tarptautiniai žmogaus teises ginantys 
teismai, o gal kitos valstybės?

Rugpjūčio 19 d. laikraštyje "Res
publika“ buvo paskelbtas straipsne
lis ”į laisvę išeis... miręs“. Jame pa
sakota, kaip laisvės atėmimo baus
mę atliekantis Vladimiras Jermolko- 
vičius prokuratūros bei policijos pa
stangomis (remiantis buvusios kai
mynės žodžiais, o ne dokumentais!) 
buvo pripažintas negyvu ir palaido
tas. Tiksliau - pavadintas VJermol- 
kovičiaus pavarde, buvo palaidotas 
rastas negyvas nenustatytas asmuo, 
kurio jokių duomenų policijos ar
chyvuose neliko. Bet jis, VJermol- 
kovičius, pasirodo, gyvas! Ir jau 
dvejus metus atlieka laisvės atėmi

Kalbėta apie vaikus ir narkotikus
Druskininkuose buvo susirinkę 

žmonės, kurie vienaip ar kitaip pasi
dalino mintimis apie opiausią šian
dienos rūpestį: vaikus ir narkotikus. 
Jiems buvo parodytas videofilmas 
’’Narkomanai“.

Tarptautinio vaikų teisių gynimo 
komiteto narys prof. J.M.Kolosovas 
mano, kad į narkomaniją vaikai 
linksta dėl neturto, norėdami užsi
dirbti pinigų, norėdami paragauti už
drausto vaisiaus; būdami nesuprasti, 
dėl nesantaikos namuose, namų šilu
mos stokos.

Lenkijos atstovė, organizacijos 
"Monar“ viceprezidentė Jagoda 
Woladon pranešė, kad Lenkijoje 
įsteigti 25 centrai narkomanams gy
dyti bei 26 centruose jie konsultuo
jami. Lenkijos jaunimo organizacija 
"Švarios širdys“ dabar peraugo į

I.

L i et u vos a via!in i jos 

Lithuanian A iri i nes

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais. trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

iš Vilniaus skrenda "Boeing 737-200“ lėktuvas 
į Londoną ir grįžta atgal.

| vieną pusę skrydis trunka 2 vai. 40 min.

Kviečiame pasinaudoti LAL atstovybės paslaugomis. 
Skriskite LAL "Boeing“ lėktuvu j Vilnių ir atgal.

mo bausmę, nors ir palaidotas! Net 
ir sutuoktas buvo po mirties! Dabar 
gyvas VJermolkovičius nori, kad 
būtų atstatyta teisybė, kad būtų anu
liuoti dokumentai, liudijantys jo 
mirtį, nes 1995 m. gruodį jam, numi
rėliui, baigiasi bausmės laikas. Teks 
atgimti, bet..

Straipsnelis "Respublikoje“ - 
sau, o valstybė su savo teisėtvarka - 
sau.

Matyt, pone Prezidente, pamiršta 
Seime priimti įstatymą, kaip negy
vėlius už grotų laikyti. Arba kaip 
juos atgaivinti bei teisybę atstatyti. 
Ponai iš prokuratūros laukia, kol 
VJermolkovičius paduos į teismą 
prašymą panaikinti tuos neatitinkan
čius tikrovės jo mirties dokumentus, 
bet patys nieko nedaro.

Nejaugi atėjo metas, kai mes, 
šios valstybės piliečiai, turime įrodi
nėti, kad esame dar gyvi, o ne mirę?

Gyvas ir sveikas kalinys VJer
molkovičius tikisi, kad padavęs Lie
tuvos generalinę prokuratūrą į teis
mą gaus moralinės žalos atlyginimą, 
bet... veltui tikisi. Tikrai abejoju, kad 
kas nors priteis jam bent centą, juk 
VJermolkovičius - kalinys, be to, 
miręs. Tegul pabando įrodyti, kad jis 
- yra jis, Vladimiras Jermolkovičius, 
jeigu yra jo mirtį liudijantis doku

"Saulės pogrindį“, įsikūrusį vienoje 
iš požeminių Varšuvos perėjų. Joje 
randa prieglobstį neturtingų šeimų 
vaikai narkomanai. Čia jie prižiū
rimi, aptarnaujami medikų, be to, 
gauna maisto. Čia visą parą budi te
rapeutai, daugiausia - buvę narko
manai, jie lanko gausaus narkomanų 
susitelkimo vietas. Per "Saulės po
grindį“ jie bando gelbėti pasmerk
tuosius. Mažuose kaimeliuose, kur- 
gyvena daugiau nei 500 suaugusiųjų 
ir vaikų, narkomanams nuolat sutei
kiama medikų, taip pat ir dvasinė pa
rama.

"Saulės pogrindis“ per 3 metus 
surengė net 52 stovyklas narkoma
nams. Apie 60 proc. lėšų tam skiria 
Lenkijos vyriausybė. Prieš narko
maniją nukreiptoje sistemoje dirba 
231 pagijęs narkomanas. Pasak pra

Nuo liepos 16 d. Londone pradėjo veikti 
Lietuvos avialinijų biuras-atstovybė:
Room 104, East Wing, Terminal 3, 

Heathrow TW61JH.
Lietuvos avialinijų atstovė Genovaitė Balsevičienė 
ir Lina Jones darbo dienomis atstovybėje dirba 
nuo 9 iki 17 vai., o šeštadieniais nuo 9 iki 13 vai. 
Joms paskambinti galima: 0181 745 7473.
Faksas 0181 745 7346.

mentas, pasirašytas oficialių asme
nų. Kolonijos administracija žada į 
laisvę išeinančiam duoti pirštų ants
paudus, kad nors taip galėtų įrodyti, 
jog yra gyvas!

O kaipgi kiti valstybės piliečiai?..
Gal neįsižeis VJermolkovičius, 

jei pateiksiu tokią mintį... Pavyz
džiui, išeina toks "miręs“ vyras į 
laisvę, padaro kokį labai baisų nusi
kaltimą, o ponai iš visų prokuratūrų 
negali jo nei suimti, nei paiešką pa
skelbti, nei pasodinti. Miręs yra ne
pakaltinamas. Kaip nurašė tam tikri 
žmonės tą kitą vyrą su VJermolko- 
vičiaus pavarde, vietoj gyvo žmo
gaus palaidotą (nepažįstamojo moti
na arba žmona gal iki šiol verkia, 
ieško nežinia kur dingusio), taip gal 
ir toliau nurašys ne vieną, kurį nu
siųst į aną pasaulį nepagaunamas, 
nematomas, neegzistuojantis žmo
gus. Kaip tada ponai įrodys, kad tai 
padarė gyvas ir sveikas nusikaltėlis? 
Ar šioje stebuklų šalyje prokuratūros 
ir policijos darbuotojams tada nors 
užteks drąsos pripažinti savo klai
das. Gal tuomet neteks įrodinėti per 
teismą, jog jis, VJermolkovičius, 
gyvas?

Violeta Pruskuvienė
Vilniaus griežtojo režimo pataisos 

darbų kolonijos juristė

nešėjos iš Lenkijos, apie 25-30 proc. 
narkomanų gali būti pagydyti.

Lietuvos atstovai teigė, kad svar
biausia - narkomanijos profilaktika. 
Būtinos žinios, kad alkoholis, narko
tikai yra pavojingi, nepasiekia vaikų, 
kadangi pedagogai ir kiti su vaikais 
dirbantys žmonės nemoka tų žinių 
tinkamai pateikti.

Pokalbio Druskininkuose daly
viai vieningai nutarė, kad "narkoma
nams reikia padėti, o ne teisti juos“.

Tarptautinis seminaras, kurį su
rengė Lietuvos vaikų teisių gynimo 
organizacija "Gelbėkit vaikus“, pri
ėmė atitinkamą kreipimąsi į semina
ro dalyvių šalių: Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos, Lietuvos vyriau
sybes.

Alfonsas Kaitys
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Turtingas džiaugsmu ir skausmu
Pauliaus Širvio 75-ajam gimtadieniui

Su Nemunu
Pateka saulė.
Linguoja lopšinė 
Laisva.
Prie Nemuno
Mano pasaulis -
Gimtoji šalis
Lietuva

Vieni ji mėgino lyginti su pran
cūzu Fransua Vijonu, antri - su ško
tu Robertu Bernsu, treti - su ispanu 
Frederiku Garsia Lorka, ketvirti pir
šo jam ruso Sergejaus Jesenino ne
gerą šlovę, o Paulius (pase - Povi
las) Širvys buvo šviesiaplaukis mė
lynakis lietuvis bernelis iš Paduse- 
tėlio, nuo Sartų. Dažnai pakvipęs 
vynu arba degtine, amžinai sklidi
nas nuostabios, iškentėtos ir išmylė
tos poezijos.

Tai žmogus, sugėręs visus XX 
amžiaus pragaro, nuoskaudų ir ne
gandų tirščius.

Ankstyva bedalė mažažemio sū
naus našlaitystė, kai ’’išskyrus dainą, 
nieko mums tėvai nepaliko“, ilga
metė piemenystė, du alkani Salų že
mės ūkio mokyklos metai. Pasijau- 
ninęs dviem metais, kad priimtų, 
Paulius nutaria tapti kariškiu. Ėjo 
1940-ieji, Paulius įstojo į Vilniaus 
pėstininkų mokyklą. Tikras kruvinas 
mūšis jam prasidėjo Švenčionėlių 
poligone 1941 m. birželio 22-osios 
vakarą. Po pralaimėto mūšio lietu
viškojo šaulių korpuso tik ką ’’iš
keptas“ skyrininkas Povilas Širvys 
perėjo Vokietijos karo belaisvių 
Ūlos, Lepelio, Borisovo, Minsko 
mirties stovyklas, kur žaizdos ir ba
das pribaigdavo daug jaunuolių iš 
anuometinės Sovietų sąjungos.

Bet Paulius nepasidavė: bėgo ir 
bėgo. Padėjo tamsiosios naktys, ru
sė, baltarusė ir lenkė motinos maiti
no, slaugė, kaip tikrą sūnų globojo ir 

saugojo. Pavyko pasislėpti tik iš tre
čio karto.

Triskart jis bėgo ir iš Vokietijos, 
kur jį katorgos darbams, lietuvių 
’’patriotų“ padedami, išgrūdo rudie
ji okupantai. Trečiąkart iš Rytprū
sių bėgo belaisvi lietuvį pamilusios 
vokietės Emos drabužiais. Jos 
kompasu, žemėlapiais ir lašiniais 
aprūpintas ir palydėtas, Paulius pa
galiau atsidūrė Lietuvoje netoli Kė
dainių. Perėjęs frontą, netrukus 
Lietuviškosios divizijos gretose jis 
įsijungė į kovą prieš nacius. Paskui 
buvo mūšiai prie Šiaulių, Kelmės, 
Šilutės. 1944 m. lapkričiui baigian
tis, Kurše prie Nekraco Paulius bu
vo sunkiai sužeistas į bumą. Bet ne
žuvo seržantas Povilas Širvys, vėl 
grįžo į savo žvalgų kuopą vadovau
ti skyriui. Tik narsiems, krauju žy
mėtiems kariams buvo duodamas 
sovietų ’’Šlovės“ ordinas. Paulius 
gavo jį, didžiavosi juo ir gegužės 9- 
ąją, Pergalės dieną, kasmet jį prisi
segdavo. Kaip ir kitus už kareivio 
narsą gautus medalius.

Vėliau jam teko dirbti žurnalisto 
darbą Rokiškyje, Pandėlyje, Merki
nėje, Rūdiškėse, Vilniuje. Ir visada - 
poezija. Sklidina karo, kareiviškos 
draugystės, meilės, ilgesio ir Lietu
vos. Išmėtyta po laikraščių pusla
pius, išdovanota draugams ir drau
gėms, išdalinta atsitiktiniams žmo
nėms. Palydėta lūpine armonikėle, 
dainuota skardžiu tenoru. Atsirado, 
žinoma, ir knygos: ’’Žygio draugai“, 
“Ošia gimtinės beržai“, ’’Beržų lop
šinė, ”Ir nusinešė saulę miškai“, ’’Il
gesys - ta giesmė“, knygutė mažie
siems ’’Vyturėliai dainorėliai“. Jo 
knygos dingdavo iš knygynų, vos 
ten pasirodžiusios, už jas didelius pi
nigus mokėdavo, iš bibliotekų vog
davo. Eilėraščiai, savaime dainomis 
virtę, pasklisdavo po visą Lietuvą.

Jas ligi šiol dainuoja jaunas ir senas, 
pavieniui ir choru.

Dainuoja žemdirbys ir mokyto
jas, darbininkas ir kavinės padavėja. 
Jie poetą ant rankų nešiodavo, eilutę 
paskui eilutę kartodavo. Ir jeigu poe
zijos vakare P.Širvys, liūdnu priki
musiu balsu skaitantys poeziją, stai
ga pamiršdavo eilutę, visa salė choru 
ateidavo į pagalbą.

Nebuvo Pauliui svetima ir gimti
nę nesavo noru palikusių, svetur at
sidūrusių tautiečių liktis. Eilėraštyje 
’’Čikaga, tu mano Čikaga“ jis rašė: 
Ir tiesės lietuviškos rankos,/ Ir siekė 
atgal per Atlantą/ Bet skyrė ne 
girios, ne lankos/ Nuo tolimo gimto
jo kranto.

Buvo ir premijos - net Respubli
kinė. Deja, poetas neįstengė įtikti 
valdžią turintiems. Paulius yra prisi
pažinęs: ”Ir visada man šlykštu 
žiūrėti, kai žmonės per vienas kitą 
puola prie pilno lovio“. Karo žaiz
dos, nedarni buitis, beviltė meilė, 
apsimestinių draugų dvasinė uba
gystė, o kartais ir išdavystės, lengvai 
pažeidžiama jautri poeto širdis - visa 
tai poetą, nesilaikantį įprastų elgesio 
normų, paversdavo ’’nepatogiu“. 
Tad bohema ir, deja, ne pati taurioji, 
gniuždė poetą, traukė jį į savo bai
sius akivarus, bet nepajėgė už
gniaužti jo giesmės.

Vilkėdamas čia kareivio palaidi
nę, čia (paplaukiojęs jūra) jūreivišką 
dryžuotą robą, Paulius visur ir visa
dos prisiminė nerašytą karo įstaty
mą, kad geras tas vadas, kuris pas
kutinis ima duonos kąsnį, tad vado
vavosi juo ir taikos metu. Ne tik eilė
raščiais, bet ir paskutiniais marški
niais galėjo pasidalinti.

Pasak poeto M.Martinaičio, 
P.Širvys ’’eilėraščiu tarsi slopino 
kančią“. Tad niekas neprisimena nė 
vienos bedvasės jo eilutės, nė vieno

Poetas Paulius Širvys 1975 metais Vilniuje. Antano Sutkaus nuotr.
tuščio posmo. Jis nuolatos buvo skli
dinas poezijos, tryško nuoširdžia ir 
pavergiančia lyrika.

Eilėraščių Paulius parašė tik apie 
šimtą... Bet kiekvienas - tai ginklas, 
kuriuo jis gina Tėvynę, meilę, mote
rį, draugystę, ginasi nuo skausmo, il
gesio ir vienatvės (“Aš vienas, vel
nioniškai vienas“). Paulius buvo 
sklidinas noro bei drąsos gyventi ir 
mylėti. Jis negalėdavo miegoti nak
timis be šviesos. Karo sapnai ir slo
gučiai dažnai išmesdavo jį iš patalo, 
bet niekas negali prisiminti Pauliaus 
ką nors nuskriaudusio, piktą žodį 
pasakiusio.

Lyrikas ligi kaulų smegenų, poe
tas ir kareivis yra įamžinęs save lie
tuviško beržo įvaizdžiu: Aš - ber
žas/ Lietuviškas beržas/ Išbridęs / 
Iš pievų nakties/ Sustojau/ Ant mū
šių / Didžiausiojo kelio/ Su plieno 
dalgiu/ Ant peties.

P.Širvys staiga mirė 1979 m. 
vasario 24 d. Palaidotas tarp brangių 
Lietuvai žmonių Antakalnio kapinė
se. Tik po mirties sužinota, kad jis 

dviem metais vyresnis, negu liudijo 
dokumentai, - gimęs 1920 m. Šių 
metų rugsėjo 6 d. jam būtų sukakę 
75-eri. Tą dieną artimiausi draugai 
buvo susirinkę prie Poeto kapo, pa
dėjo gėlių, prisiminė jį, paskaitė jam 
skirtus eilėraščius, paleido per ran
kas taurelę (nuo seno įprasta prie jo 
kapo taurelę išmesti). Dusetose poe
tui atidengtas liaudies dailininko 
Ipolito Užkurnio išdrožtas pamink
las. Poeto tėviškėnai įsteigė P.Širvio 
premiją, kuria Zarasuose pažymėtas 
poetas Marcelijus Martinaitis.

Poetą P.Širvį minėjo ir mini visa 
Lietuva. Bet niekas jo neprisimena 
nelinksmo, suirzusio, senatve arba 
negalia besiskundžiančio. Jis liko 
jaunas, valiūkiškas, dainuojantis ir 
nepriklausomas, dosniai dalinantis 
savo nepakartojamus eilėraščius.

Ne, niekados nebus pamirštas 
poetas Paulius Širvys, prie jo kapo 
amžinai žaliuos gėlės ir berželis, nes 
jo poezija, kiekvienas posmas - tau
tos kultūros, visų lietuvių savastis.

Petras Keidošius

Lietuvis gali didžiuotis Čiurlioniu
Atkelta iš 1 psl.

R. Unt: ’’Allanas turi dvi gim
tąsias kalbas - lietuvių ir estų. Per 
palydovinę televiziją išmoko suo
mių kalbos. Mama padeda paruošti 
rusų kalbos namų darbus ir matem
atiką. Tėvas stiprina sūnaus anglų 
kalbą. Allanas turi gerą atmintį“.

- Ar Allanas žino, kad jo mama 
buvo laikoma vunderkindu?

- Taip, žino.
- Ar noriai klausosi mamos kon

certų?
- Kaip paklusnus ir išauklėtas 

vaikas.
R. Unt: “Aleksandra papasakojo 

įdomų epizodą. Kai sūnui buvo 7-eri 
metai, mama mokėsi groti sudėtingą 
Messiano kūrinį. Kitame kambaryje 
vaikas buvo prigludęs prie televizo
riaus. Per palydovinę TV prasidėjo 
koncertas. “Mama, ateik, ateik, - su
šuko sūnus, - tavo Messianą groja 
per TV!“

Aleksandros džiaugsmui, Alla
nas turi ir muzikinę atmintį. Jis gali 
išvardinti mėgstamus kompozito
rius: Mocartą, Ravelį. ”AŠ, - sako 
jis, - mėgstu visokią muziką, įskai
tant ir pop!“

- Kuo įsimintini Tau 1975 me
tai?

- Visų pirma, ištekėjau už E. Ees- 
maa. Buvau be galo laiminga, kai ta- 
tybiniais laikais leido paminėti M.K.

Aleksandra Juozapėnaitė-Eeasmaa (antroje eilėje su gėlėmis) tarp 
Estijos lietuvių bendruomenės moterų Lietuvos ambasadoje Taline.

E.Eeasmaa nuotr.

Čiurlionio 100-ąsias gimimo meti
nes, kai kiekvienas lietuvis galėjo 
viešai didžiuotis savo tautos geniju
mi.

Menininkas turi pažinti pasaulį, 
plėsti savo akiratį ir visą savo gy
venimą mokytis tobulėti. Nežiūrint 
į puikų išsilavinimą Lietuvoje ir 
Maskvos konservatorijoje, bran
dinau savo svajonę (Vakarai buvo 
mums uždaryti) nors trumpam lai
kui iš arčiau pajusti Vakarų pa
saulio pulsą, mąstyseną, estetinius 
principus, išgirsti kuo daugiau gerų 

atlikėjų. Juk mes buvome visados 
suvaržyti, judėjome tik apibrėžtame 
rate.

- O vis dėlto Tau pavyko iš jo 
išsiveržti! Ir dar ne bet kur - į Pa
ryžių!

- Kaip visos Paryžiaus gatvės 
susibėga į garsiąją Etnai i o aikštę, 
taip viso pasaulio menininkai ir 
muzikai traukia Paryžiun...

Jaunystėje norėjau mokytis 
Maskvos konservatorijoe, ir ta sva
jonė išsipildė. Antroji mano svajonė 
buvo Paryžius - kaip visų menų ir 

kultūros centras. Jau Maskvoje man 
teko laimė bendrauti su garsiais 
menininkais, aukštos kultūros ir eru
dicijos žmonėmis, o Paryžiuje netgi 
su legendiniais asmenimis - Artūru 
Rubinšteinu, Messianu, pianistais 
Y.Loriod ir C.Hellferu.

- Tavo požiūris į religiją, 
bažnyčią?

- Žinau, jog Taline veikia Ro
mos katalikų bažnyčia. Bet aš turiu 
savo Dievą ir kreipiuosi į jį savo 
malda, prašydama užtarimo arba 
pagalbos ne tik sau, bet ir savo arti
miesiems. Dažnai imu į rankas nu
kankinto tėvelio per stebuklą išli
kusią maldaknygę. Pavartau, pa
skaitau, o padėdama atgal viršelį vi
sados pabučiuoju.

- Estija - muzikinio gyvenimo 
šalis nuo Dainų švenčių iki "Rock 
Summeė“ festivalių. Ar skiri tam 
laiko?

- Besimokydama Maskvoje ir 
Paryžiuje, leisdamasi į koncertines 
keliones po užsienį (Švedija, Suomi
ja, Olandija, Vokietija), turėjau daug 
muzikinių išgyvenimų, klausiausi 
daugelio garsenybių koncertų. Visa 
tai liko manyje ir retsykiais duoda 
dvasinio peno. Namuose turiu ne
mažą fonoteką, kai noriu arba reikia, 
pasiklausau, perklausau, pasimokau. 
Lankyti koncertų neturiu noro nei 
laiko - darbas, šeimyniniai rūpesčiai, 
kasdienybė.

- O ar yra Lietuvoje Tavo įgrotų 
įrašų, neskaitant plokštelių?

- Palaikau artimus ryšius su Lie
tuvos Filharmonija, Lietuvos Mu
zikos akademija, radijumi ir televi
zija, plokštelių studija. Su malonu
mu atvykstu į Lietuvą koncertuoti, 
įrašyti koncertus.

- Koncertai, įrašai, kelionės... O 
kaip materialiai visa tai įvertina
ma?

- Deja, niekados nepragyvenau iš 
savo muzikavimo. Egzistenciją pa
laikė mėnesiniai atlyginimai, nes at
likėjų darbas buvo menkai apmoka
mas.

Keista, kad net laisvoje Lietuvoje 
likau baudžiaunininkės vietoje. Su
darius sutartį su “Lituanus“ firma ir 
įrašius didžiulį bei sunkų Messiano 
”20 žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų“ ciklą - 
digitalinį įrašą dvigubam kompak
tiniam diskui 1993 m. rudenį, bet 
tarsi dėl firmos bankroto man nesu
mokėta.

Tad iki pasimatymo spalio 27 d. 
Talino Nacionalinės bibliotekos 
konferencijų salėje!

Kaip mes toliau gyvensime, nuo 
mūsų pačių priklausys.

Estijoje mūsų namai,
Lietuva - mūsų tėvynė. 
Tarnausime abiem.

Kalbėjosi Rasa Unt 
1995 m. rugpjūtis, Talinas
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Tikimės, jog žemiau skelb iamas 
Australijos lietuvės Valės Marcinko- 
nytės-Neverauskienės laiškas ras 
atgarsį visų neabejingųjų savo tau
tos kultūrai žmonių sąmonėje, o 
autorė neužsigaus dėl jos minčių pa
garsinimo per 8O-ties metų Vytauto 
Didžiojo gimnazijos jubiliejų. Ta pa
čia proga norime papasakoti apie 
šią puikią rašytoją, aktorę, Austra
lijos lietuvių bendruomenės veikėją.

Jau penktus metus veikia ”Šven- 
čionijos“ klubas Vilniuje, tad per tą 
laiką užsimezgė glaudus bendravi
mas su Amerikos, Kanados bei 
Australijos lietuviais.

Viena jų - ’’Adelaidės lietuvių ži- 
nių“leidėja, Australijos lietuvių laik
raščio ”Mūsų pastogė“ autorė V.Mar- 
cinkonytė-Neverauskienė. Ji svečia
vosi klube, atsiuntė apysaką “Tiltas 
per Nerį“, pjesę “Ievos žydi baltai“. 
Dar besimokydama Vytauto Di
džiojo gimnazijoje pajuto polinki i 
meną, bet pasirinko praktiškesnę 
profesiją - mediciną. Karo banga nu
bloškė ją į Vokietiją, kur ji bandė 
tęsti dar Vilniuje pradėtus medicinos 
mokslus.

V.Marcinkonytės-Neverauskie- 
nės laiške minimas K.Pauliukėnas 
lankosi Tėviškėje, įvairiai prisidėda
mas prie krašto reikalų tvarkymo. 
B.Saplys yra Vilniaus krašto Valdy
bos pirmininkas, gyvenąs Kanadoje.

Nikodemas Juršėnas,
"Švenčionijos“ klubo pirmininkas

Rašytoja ir aktorė iš Adelaidės
Pasakojimas apie Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientę 

Valę Marcinkonytę-Neverauskienę

Valė Marcinkonytė-Neveraus- 
kienė.

Adelaidė 
03 07 95 

Mielas Nikodemai,
...galvoju ir prisimenu. Štai išlipu 

iš autobuso Goštauto gatvėje ir pa
sukus į kairę Jakšto gatve prieinu 
prie buvusios Vytauto Didžiojo gim
nazijos. Tolimame pastate atdaros 
durys ir mane pasitinka Nikodemas. 
Čia ir vilniečių būrelis: ponia iš 
Mielagėnų, ponas iš Tverečiaus, iš 
Ignalinos, iš Švenčionių, iš Vaiškū- 
nų. Bronikė iš Vaiškūnų?

Ta seselė - Bronikė, su kuria 
kiaules ganėm? O varge, vargeli!

O kai prasidėjo dainos, ne kartą 
ašaros buvo čia pat, bet nurijau tą 
skaudamą "guzą“ ir išsilaikiau ne- 
apsižliumbusi. O kai kitą dieną tele
fonu kalbėjomės su Nikodemu (per 
pusantros valandos turbūt turėjom 
ką viens kitam pasakyti), visai už
miršau, kad virtuvėje buvau užsta
čius! puodelį vandens kavai užvirti. 
Radau - vanduo išgaravęs, elektros 
elementas raudonas, puoduko dug
nas prasvilinęs skylę taburetėje. Va
je, ką man dabar Julius (šeiminin
kas) pasakys? Bet išėjo taip, kad Ju
lius sako: "Taburetė tėvo“, tėvas - 
kad mamos, tai ir aš numojai ranka: 
"Ma ją šimts, tą taburetę!“

Tai va, lygiai prieš metus šiuo 
laiku buvau Vilniuj, o dabar mums, 
Australijos vilniečiams, atstovauja 
Kostas Pauliukėnas.

Bronių Saplį aš irgi gerai pažįstu 
- kartu mokėmės gimnazijoj.

O mes čia, Adelaidėje, vis mini
me šventes: praėjo 16 vasario, žiau
riųjų trėmimų į Sibirą metas, kurį 
paminėjome drauge su estais ir lat
viais. Minime ir Lietuvos valstybės 
šventę - Mindaugo karūnavimą. 
Taip pat 15 liepos 1933 m., kai Da
rius ir Girėnas pakilo New Yorke 
lemtingam skrydžiui į Kauną.

Vis ką nors minime ir, nors kai 
kurie jubiliejai ir sukaktys yra pozi
tyvūs, bet vis išeina taip, kad lyg po 

juodu debesim palendi. Kai Lietuva 
atgavo nepriklausomybę, susirin
kom visi į Lietuvių namus, kėlėm 
šampano taures, sveikinom viens ki
tą "su nepriklausomybe!“ - kas bu
čiavosi, kas ašarojo, o dabar mini
me nosis nukabinę, su paguodos žo
džiais lūpose. "Bus gerai, reikia lai
ko, sunku atprasti nuo ožkos pieno, 
jeigu esi juo užaugintas“, ir t. t.

Tai tie visi rūpesčiai dėl bendrų 
Lietuvos problemų. Dėl Vilniaus 
krašto, atrodo, nieks neleidžia nemi
go naktų, lyg tai būtų atskiras daly
kas, podukra kažkokia. Pelenė su 
murzina prijuoste. Tai vis tie "ško
tai“ iš Didžiosios Lietuvos - jiems 
Vilnius buvo kaip žibantis žaisliu
kas: "O, Gedimino kalnas! O, Auš
ros Vartai! Gedimino sapnas! "Mes 
be Vilniaus nenurimsim“, "aukoki
me pinigus, pirkime ženkliukus“. 
Gražu, patriotiška, ideališka. O Vil
niaus kraštas? Ką ten tie aplenkėję 
žmonės, galva juk negali dėl visų 
skaudėti. Tai taip.

Tokia ponia Janina Malijauskie- 
nė bandė kartais akis prakrapštyti, 
bet dėl rezultatų tai nežinau. P.Mali- 
jauskienė yra iš Švenčionių, atvyko į 
Australiją pas sūnų, dabar gyvena 
Adelaidėje. Labai gerą straipsnį pa
rašė į spaudą, atsakydama į Štromo 
paskaitą.

Buvo malonu pasišnekėti bent 
popieriuje. Iki kito karto!

Valė

Garbinga 
Virgilijaus 

Noreikos sukaktis
Rugsėjo 22-oji Lietuvai - ne tik 

dailininko bei kompozitoriaus 
M.K.Čiurlionio, bet ir žymaus daini
ninko Virgilijaus Noreikos gimimo 
diena. Tiesa, garsiajam operos solis
tui sukako perpus mažiau - 60 metų.

Jis yra koncertavęs daugybėje ne
didelių koncertų salių - išeivijos lie
tuvių bendruomenėse, dirbęs Berly
no operoje, Milano La Skaloje, Ru
sijos Didžiajame teatre, porą metų 
gyveno, dainavo ir dėstė dainavimą 
Venesueloje. V.Noreikos vardas yra 
žinomas kaip Operos ir baleto teatro 
direktoriaus bei meno vadovo. Šio 
menininko pavardė siejama su dvie
jų Lietuvos moterų - pianistės Ža- 
netos Noreikienės ir baleto solistės 
Loretos Bartusevičiūtės vardais.

Garsūs menininkai yra ir du dai
nininko broliai aktorius Laimonas 
Noreika ir smuikininkas Eugenijus 
Paulauskas.

Už nuopelnus Lietuvos kultūrai 
V.Noreika yra apdovanotas Gedimi
no ordinu. Savo gimimo dieną ma
estro atšvęs Taline, kur pagal sutartį 
Estijos operos teatre “Estonija” dės
to dainavimą. Muzikų rėmimo fon
das numato jubiliejinį koncertą Vil
niuje. Spalio ir lapkričio mėnesiais 
rengiamos koncertinės jubiliato ke
lionės po Lietuvą.

V.Noreika, nors ir yra pačiame 
kūrybinių jėgų žydėjime, įsitikinęs, 
kad dauguma užsienio operos teatrų 
norėtų sudaryti kontraktus su jaunes
niais solistais.

Ona Marija Miškinytė

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ’’Šiaurės novelės“

Netikėta 
avarija

Karo aviacija nusipirko iš užsie
nio trivietį sanitarinį lėktuvą, kurio 
j Tiekyje buvo dengta kabina trim 
oreiviams. Tuo metu tai buvo didelė 
i aujiena, nes Lietuvos karo lakūnai 
5 .craidė lėktuvais nedengtose kabi- 
i >se.

Jau geras mėnuo raudonai da- 
žvtas sanitarinis lėktuvas kildavo į 
r-rą ir, apsukęs keliolika ratų virš 
Kauno, nusileisdavo karo aerodro
me. Ir štai Vytenio motina vieną rytą 
pasakė:

- Vaikai, ruoškitės! Antrą va
landą mus prižadėjo paskraidinti sa
nitariniu lėktuvu. Tuoj važiuosim į 
aerodromą.

Vaikų raginti nereikėjo - jie labai 
norėjo raudonu lėktuvu pakilti į mė
lyną erdvę.

Kai Vytenis su broliu ir motina 
atvyko į aerodromą, sanitarinis lėk
tuvas stovėjo prie angaro ir buvo pa
ruoštas skrydžiui. Lėktuvo pilotas, 
karo aviacijos kapitonas, pasakė:

- Prieš sodindamas jus, ponia, ir 
vaikus, aš kelis kartus apskrisiu ae
rodromą.

Ir pakilo į orą raudonas lėktuvas. 
Apsuko vieną ratą, kitą. Vaikai ne
kantravo: kada gi jie kils į orą? Mo
tina sudraudė savo atžalas:

- Neirzkit. Kapitonas žino ką 
daro.

Vytenis atidžiai stebėjo raudono
jo lėktuvo skrydį. Staiga lėktuvas 
pasviro per sparną, perėjo į suktuką 
ir dingo už medžių, kurie augo va
kariniame aerodromo pakrašty, vir
šūnių.

- Dieve mano! Kas nutiko?! - 
šūktelėjo Vytenio motina.

- Avarija, ponia, - tepasakė vie

nas kariškis ir pasileido bėgti kartu 
su kitais į aerodromo pakraštį. Ten 
pat nuriedėjo ir sanitarinė automa
šina.

Raudonasis lėktuvas nukrito ir 
sudužo. Pilotas žuvo. Tik jo nuojau
tos dėka liko gyvi Vytenis, brolis ir 
motina...

Žuvęs karo aviacijos kapitonas 
buvo pašarvotas angare. Daug vaini
kų, daug gėlių. Ir visų liūdni veidai, 
o moterų akyse - ašaros.

Laidotuvių dieną Vytenio motina 
su vaikais nesitraukė nuo lakūno 
karsto. Ir laidotuvių eisenoje ėjo iki 
Vytauto prospekte esančių karo lakū
nų kapų, nešdami gėlių puokštes. Iki 
naujo kapo duobės, į kurią nuleido 
karstą su karo lakūno kapitono kūnu.

Buvo pasakytos liūdnos kalbos, 
liūdnai grojo kariškių dūdų orkest
ras, po to nuaidėjo karo aviacijos 
kuopos kareivių salvės iš šautuvų. 
Vytenis mėšlungiškai spaudė moti
nos ranką.

- Melskis, vaikeli, už kapitoną, - 
tyliai pasakė motina, - nes jis mus iš
gelbėjo. Jis paaukojo savo gyvybę, 
kad mes gyventumėm.

Tada Vytenis nevisai suprato, kas 
įvyko, bet vėliau, prisimindamas 
raudonojo lėktuvo avariją, įtikėjo, 
kad jis gimęs po laiminga žvaigžde.

Pasimatymas
1934 metų vasarą dalis Lietuvos 

karininkų suruošė pučą prieš tuo
metinį prezidentą Antaną Smetoną. 
Karininkai, tarp kurių buvo nemažai 
karo lakūnų, reikalavo, kad Smetona 
atsistatydintų. Smetona sutiko pa
sitraukti, jei kariškiai ramiai sugrįš į 
kareivines, bet kai kariuomenės da
liniai, apsupę prezidentūrą, pasitrau
kė, o karininkai jau ėmė švęsti per
galę karininkų ramovėse, slaptu 

prezidento įsakymu aktyviausiai da
lyvavę puče karininkai buvo areš
tuoti ir pasodinti į VI fortą, kuriame 
nuo Smetonos valdymo pradžios eg
zistavo karo kalėjimas.

Aprimus areštams, sukretusiems 
karo aviaciją, vieną popietę Vytenis 
su broliu žaidė sodelyje prie 79 fli
gelio. Staiga prie paradinių durų su
stojo didelis automobilis, iš kurio 
išlipo du pulkininkai. Vieną Vytenis 
pažino - tai buvo jo krikšto tėvas. 
Pulkininkai įėjo į fligelį ir po kelioli
kos minučių grįžo prie automobilio 
su Vytenio tėvu, apsirengusiu pulki
ninko uniforma. Kaip visada, tėvas 
buvo rimtas, o tie kiti du pulkininkai 
atrodė labai sumišę.

Vaikai pribėgo prie tėvo. Jis pa
bučiavo Vytenį ir brolį į kaktą ir te
pasakė:

- Išvykstu į manevrus. Po poros 
mėnesių grįšiu.

Kariškas automobilis su tėvu ir 
tais dviem pulkininkais nuvažiavo 
nežinoma kryptimi.

Vakare apsiverkusi motina pasa
kė vaikams:

- Jūsų tėvas prezidento Smetonos 
įsakymu areštuotas ir pasodintas į 
karo kalėjimą. Ir didžiausia gėda ta, 
kad tėvo arešte dalyvavo tavo, Vyte
nį, krikšto tėvas, mūsų šeimos bičiu
lis. Nuo šios dienos jis vertas tiktai 
paniekos. Nuo šios dienos aš drau
džiu su tuo ponu ar jo šeimos nariais 
sveikintis. Ir jokių dovanų iš to po
no. Supratai, Vyteni?

- Supratau, - atsakė berniukas, 
nors jis nesusigaudė, kas čia darosi. 
Tik nujautė, kad įvyko kažkas bai
saus. Jam buvo gaila tėvo, uždaryto 
į kalėjimą. Jam buvo gaila ir krikšto 
tėvo, kuris jam dovanodavo žaislų, 
saldumynų ir visada nuoširdžiai pa
glostydavo jam galvą.

Prabėgo pora savaičių. Motina 

kasdien važinėjo į VI fortą, nes jai 
buvo leista lankyti vyrą. Vieną po
pietę ji pasakė Vyteniui:

- Renkis. Važiuosime į pasima
tymą su tėvu.

Prieš metus tėvas buvo nupirkęs 
automobilį. Tai - vokiškas keturvie
tis “Opel“, tamsiai mėlynos spalvos. 
Nedidelis automobilis, bet tėvui ir 
motinai užteko kasdieniniams rei
kalams.

Motina mokėjo vairuoti automo
bilį ir su tuo “Opel“, pasiėmusi Vy
tenį, ji atvyko prie VI forto. Liepusi 
sūnui palaukti, pati nuėjo į karo ka
lėjimą. Po kurio laiko ji grįžo ir su 
Vyteniu įėjo į elektros lempute ap
šviestą patalpą. Joje stovėjo kariškai 
apsirengęs Vytenio tėvas ir dar vie
nas kariškis. Motina pastūmėjo Vy
tenį tėvo pusėn. Tas pakėlė sūnų ir 
pabučiavo į kaktą.

- Kaip laikaisi? - paklausė tėvas.
- Gerai, - pasakė Vytenis.
Tėvas nuleido berniuką. Visi 

buvo susikaupę ir neapsakomai 
rimti.

- Pulkininke, pasimatymas baig
tas, - tyliai pasakė kariškis.

Motina su Vyteniu išėjo iš forto 
- kalėjimo teritorijos, sargybinis už
darė vartus, o jie sėdo į automobilį 
ir tylėdami sugrįžo į Fredą.

Taip Vytenis pirmą kartą apsi
lankė karo kalėjime. Bet ne pasku
tinį savo gyvenime, kuris dar buvo 
prieš akis.

Po dviejų mėnesių Vytenio tėvą 
iš karo kalėjimo paleido, ir jis su
grįžo į karo aviaciją. Šeimoje buvo 
kalbama, kad nepasitvirtino įtari
mas, jog Vytenio tėvas prisidėjęs 
prie karininkų pučo, bet motinos 
įsakymas neturėti nieko bendro su 
Vytenio krikšto tėvu galiojo dar 
ilgus metus.

Tęsinys. Pradžia Nr. 36.

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.
Naujausių laikų istorijos sek
torius (Studentų g. 8).
Paroda “Lietuviai perkeltųjų 
asmenų (DP) stovyklose Vo
kietijoje 1945-1950 m.“
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 
22, nuo 12 iki 18 vai.) 
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų at
ributika.
Nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka (Gedimino pr. 51) 
Paroda, skirta J.Yčo 115- 
osioms ir M.Yčo 110-osioms 
gimimo metinėms.

KAUNAS
M. Žilinsko dailės galerija 
(Nepriklausomybės a. 12)
Juozas Bagdonas (JAV). Kū
rybos paroda.
Lietuvos sporto istorijos 
skyrius (Muziejaus g. 7) 
Paroda, skirta V pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms, 
”Iš Lietuvos sporto istorijos“.

ŠIAULIAI
Fotografijos galerija.
A. Kezio (JAV) fotografijų 
paroda “Retrospektyva“.

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma ki
tuose leidiniuose.

6
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Juoktis sveika

’’Dvyniai“
Žmogus kreipiasi į gydytoją.
- Galbūt dar yra kokių vaistų, 

galinčių man padėti? - neprarasda
mas paskutinės vilties klausia žmo
gus.

- Nebent purvo vonios.
- O jos padės?
- Padėti nepadės, bet prie žemės 

tikrai priprasite, - atsako gydytojas.

- Daktare, mano žmoną perse
kioja įkyri mintis, jog kažkas nori

Laiškai redakcijai

Lietuvybės pažadinimo jaunime reikalu
”EL“ gavo skaitytojo iš Kolum

bijos Jono Kaseliūno viešą atsaky
mą ministrui pirmininkui A-Šleįevi- 
čiui į jo kreipimąsi ’’Lietuva laukia 
jūsų žinių, proto ir širdžių". Skelbia
me šį laišką kiek sutrumpintą ir 
pataisytą.

’’Jūsų kreipimosi į išeivijos jauni
mą “Lietuva laukia jūsų žinių, proto 
ir širdies“ paskatintas Jums atsilie
piu, žinodamas, jog dėl išeivijos jau
nimo nutautėjimo ir lietuviškų laik
raščių neskaitymo Jūsų patriotinis 
atsikreipimas, išskyrus nereikšmin
gą išimtį, liks neišgirstu. Jį dar iš
girstame tik vienas kitas laikraštį už
siprenumeravę saulėlydininkai, bet 
jau nebeturi jokių galimybių savo 
mišriakraujų anūkėlių sulietuvini
mui, jei greitai mums į pagalbą neat
skubės dėka išsaugotos lietuvybės 
laisvais tapę tėvynainiai iki Vyriau
sybės sluoksnių imtinai.

Todėl aš, ne tik kaipo kolonijai 
pirmininkaujantis, bet ir kaipo lietu
vių kilmės jaunuolių lietuvinimui 
daug metų skyręs, labai nudžiugęs 
pribuvusia Lietuvai laisve, pradėjau 
gyventi viltimi susilaukti iš Lietuvos 
mišriakraujus tėvus pavaduojančių 
lietuvintojų. Ir neapsirikau. I mano 
užkalbinimus per savaitraščio ’’Pir
madienis“ skiltį atsiliepė virš 40 mo
kytojų, filologų, lituanistų ir kultūri
ninkų, pareiškusių sutikimą paauko
ti vienerius metus namudininkys- 
tėms, namiruošoms ir namislau- 
goms, kartu reiškiantis ir namų ap
linkos daiktų ir veiksmų lietuvinto- 
jais bei lietuvių kalbos žodžių {die
gėjais - skiepintojais iki kitos juos 
pavaduoti atvykstančios pamainos.

Jau greitai sueis metai laiko, kai 
su jais palaikau tamprų ryšį aiški
nantis dėl pasiruošimo detalių. 
Susidaro įspūdis, jog visi yra pasiryžę

Algimanto Žižiūno nuotr. 

pavogti jos drabužius.
- O kaip tai pasireiškia?
- Ji net nusisamdę žmogų, kuris 

saugotų jos drabužius - vakar va
kare radau jį spintoje.

* ♦ ♦

Į psichiatrinę ligoninę atvažiavo 
svarbi komisija. Personalas išrikiuo
ja ligonius, kurie užtraukia dainą 
’’Kaip gera gyventi sovietų šaly“. 
Komisijos narys pastebi, jog vienas 
ligonis nedainuoja.

savimi pasirūpinti, o ne būti fondų ir 
valstybės iždo išlaikytiniais!

Tačiau nerimą kelia artėjantis rei
kalas pasiskelbti organizuotu “Lietu
vybės pažadinimo“ vienetu. Reali
zuotinas suvažiavimas ant kurio 
nors laivo denio Vilniuje arba Kau
ne, bet niekas neturi pažinčių su lai
vų savininkais, kurie užleistų savo 
laivą keliems suvažiavimams. Po to 
ketinam kreiptis į Vyriausybę ir dėl 
paties laivo savo dispozicijon ir atsa
komybėn už jo išlaikymą ir eksploa
tavimą. Jie jau žino, jog teks sugal
voti ne tik kaip laivo amortizacines 
išlaidas padengti arba ir patiems ge
dimus šalinti, bet ir kaip pačiai įgulai 
išsilaikyti, neprašant lėšų iš valdžios 
nei visuomenės.

Laivo susilaukus tuoj tektų pasi
rūpinti įplaukas nešančiomis įrango
mis: 1) lietuviška valgykla-restoranu 
viešam aptarnavimui, 2) mokyklos 
bei technikumo (su namudininkys- 
čių ir ūkininkysčių pramokime gali
mybėmis) įsisteigimu, 3) pašto ir te
lekomunikacijos savo ir publikos pa
tarnavimui įrangomis, 4) daržovių, 
vaisių, uogų, gėlių, net mėsos laive 
užsiauginimo įrenginiais, 5) teatru, 
kinu, sporto, pramogų įrenginiais... 
Tik, deja, turėsime apsieiti be mal- 
dnamio įrengimo, nes kunigų į šį 
kvietimą neatsiliepė.

Lietuvybės žadintojai žino, jog 
negalės išplaukti misijon tol, kol 
Lietuvos žmonėms šios įrangos ne
bus pademonstruotos ir nebus atlikti 
visi išvykos formalumai su valdžios 
įstaigomis ir su laivą parūpinusiu sa
vininku (Vyriausybe?), kurio vardu 
jis turės būti pakrikštytas išleistuvių 
ceremoniale.

Taip pat jau mums žinoma, kaip 
suteikti lituanistinį patarnavimą vi
sos Pietų Amerikos lietuvių koloni
joms, liekant visus metus Venesue

- Aš - ne psichas, - teisinasi sani
taras.

Besisukinėdamas apie namus pa
auglys pametė kontaktinę linzę. Pa
rėjęs motinai pasakė, kad nors labai 
ilgai ieškojo, niekur jos nerado. Mo
tina po kelių minučių grįžta iš lauko 
radusi linzę.

- Mama, aš jos taip ilgai ieškojau 
veltui, kaipgi tau pavyko?

- Matai, mes ieškojome skirtingų 
dalykų: tu norėjai rasti plastmasės 
gabalėlį, o aš - savo pinigus, kuriuos 
sumokėjau už linzę.

* • *
Moteris pasakoja draugei apie 

vakarykštį pasimatymą:
- Turėjau skelti jam penkis an

tausius.
- Negi jis toks įžūlus?!
- Ne tame reikalas. Aš jau ma

niau, jog jis užmigo.

- Klausyk, man nepatinka, kad tu 
blizgini akis į tą blondinę priekyje, - 
sako autobuse jauna moteris savo 
draugui.

- į kurią? - klausia tas. - Ar tu tu
ri omeny tą merginą žaliu mini si
jonu, rudu megztiniu, juodomis ko
jinėmis ir odiniu paltu?

- Būtent, - atsako ji.
- Ką tu! Aš jos net nepastebėjau.

Kunigas klausia vaiko:
- Kokia yra dūšelė?
- Balta.
- Iš kur žinai, kad balta?
- Aš mačiau, kaip kunigėlis vakar 

per langą išleido kažką baltą baltą ir 
sakė: “Dūšele, ateik rytoj!“ 

loje dirbti tik su 40-čia mišriakraujų 
šeimų. Šis būdas šiame amžiuje jau 
įgyvendinamas per kraštų TV centri
nius kanalus. Ypač jei tokios pro
gramos bus įtrauktos į kultūrinio 
bendradarbiavimo bei tautinėms 
mažumoms patarnavimo rėmus. Pa
sirašant tarpvalstybines sutartis tau
tinio pažadinimo ir ryšių su šeimo
mis programų specialiai neįrašėte. 
Bet manau, nebus prieštarauta, jei 
atskiru raštu pageidautumėt sutartį 
papildyti. Juk Lietuva sąžiningai pa
tarnauja savo tautinėms mažumoms 
radijumi, švietimu, kultūra ir TV lai
domis jų kalbomis.

Manau, gerbiamas Minister! Pir
mininke, šiuo laišku būsiu prisidėjęs 
prie Jūsų atsišaukimo papildymo 
jaunimo lietuvinimo pastangų reika
lingumo. Per “Lietuvybės pažadini
mo“ misiją Jūsų atsikreipimas pa
siektų Šimtaprocentinį tikslą ir už 
Pietų Amerikos ribų, nes misijos 
darbų eigos užfiksavimais bus gali
ma pasidalinti ir su Šiaurės Ameri- 
kos-Kanados TV kanalais, tarpinin
kaujant mūsų ambasadoms.

Manęs išklausymo atveju pagei
daučiau, kad paskirtumėt ar pakal- 
bintumėt Vakarų išeivijos prieauglio 
nutautėjimo būklę pažįstantį parei
gūną - Lietuvoje gyvenantį išeivį, 
kuris sutiktų pabūti lietuvybės paža
dintųjų susiorganizavimo koordina
toriumi Lietuvoje.

Už dėmesį mano laiškui Jums iš 
anksto dėkodamas,

Jonas K as e liūnas, 
Lietuvos pilietis, Medelino 

lietuvių kolonijos pirmininkas, 
iš Lietuvos pasitraukęs į Vakarus 

1944 m. rudenį, šiuo metu 
gyvenantis Medellin, Kolumbija, 

Apart. Aereo 37-19.
Fax/Telef: 574-263 85 50

Sportas

š.Marčiulionis žais 
“Sacramento Kings“

NBA pagaliau pasibaigė žaidėjų 
streikas, ir krepšininkai pereina iš 
vieno klubo į kitą. Naudingiausias 
Europos čempionato žaidėjas Šarū
nas Marčiulionis ateinantį NBA se
zoną žais “Sacramento Kings" ko
mandoje. Jį ir puolėją Byroną Hous- 
toną Sietlo “SuperSonics“ klubas iš
keitė į “Sacramento Kings" veteraną 
Franką Brickowskį. Šie mainai įvy
ko vos praėjus kelioms valandoms 
po streiko.

Š.Marčiulionis NBA žaidžia nuo 
1989 m. rudens. Penkis sezonus (su 
pertraukomis dėl traumų) lietuvis 
krepšininkas atstovavo “Golden Sta
te Warriors“, praėjusį čempionatą - 
“Seatle SuperSonics“.

Sėkmingiausias jam buvo 1991- 
1992 m. NBA čempionatas, kai 
taškų vidurkis išaugo iki 18,9, ir 
Šarūnas tarp “šeštųjų" lygos žaidėjų 
finišavo antras. Asmeniniai Š.Mar- 
čiulionio rekordai NBA pirmenybė
se - 35 tšk. per rungtynes. 10 rezulta
tyvių perdavimų, 9 perimti kamuo
liai. Po to Šarūnui teko patirti sun
kias traumas: kojos (pėdos) lūžį, 
kelio sausgyslių trūkį bei operaciją, 
dėl kurių teko praleisti pusantro se
zono.

Europos čempionato geriausiojo 
žaidėjo prizą pelnęs Arvydas Sabo
nis išskrido į jAV, kur jį skubiai iš
kvietė “Portland Trail Blazers“ klu
bas dėl sutarties pasirašymo. Klubas 
nupirko bilietus į abi puses (atgal - 
be datos). Komandos treniruotės 
Portlende prasidės spalio 6 d.

Lietuvos lakūnui laimėti 
neleista

Austrijoje baigėsi “Breitling" 
akrobatinio skraidymo Pasaulio tau
rės etapo varžybos. Jose su senu SU- 
26 lėktuvu dalyvavo ir Lietuvos la
kūnas Jurgis Kairys. Jo naujasis lėk
tuvas SU-31 jau nugabentas į Japo
niją, kur vyks Pasaulio taurės kito 
etapo varžybos.

Profesionalūs teisėjai puikiai 
įvertino sudėtingą Jurgio Kairio pa
sirodymą. Varžybas stebėję aviaci
jos sporto gerbėjai “Lietuvos rytui“ 
sakė, jog skrydis taip išsiskyrė iš 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina biliclus. kglipngms-kkluyab. laivais.

Skrydžiai iš Londono į Vilnių ir atgal:
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 
bilieto kaina - £285 + mokesčiai.

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

Skrydžiai Suomijos (FINNAIR) oro linija - 
kaina £259.00 + mokesčiai.

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

SAS skrydžiai iš Mančesterio 
(per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal: 

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 
Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

kitų, kad publika sukėlė tikras ovaci
jas. šiaip jau žiūrovai buvę gana 
santūrūs, ir nė vienas kitas lakūnas 
apskritai nesulaukė plojimų, pažymi 
dienraštis. Pirmąja vieta J.Kairio 
skrydį įvertino ir visi, išskyrus arbit
rą iš Rusijos, akrobatikos teisėjai. 
Kukliau lietuvio skrydį įvertino ne
profesionalūs teisėjai, vertinantys 
meninę programą, bet jų balai nebū
tų sutrukdę tapti šio etapo lyderiu. 
Paskelbus rezultatus, J.Kairys suži
nojo, jog jam skirti 5 baudos taškai 
už žemutinės aukščio ribos pažeidi
mą. Beje, aukštį fiksuoja ne prietai
sai - užtenka kurio nors teisėjo nuo
monės ar netgi abejonės. Baudos 
taškai lėmė, jog J.Kairys po pirmo
sios varžybų dienos atsidurtų penk
toje vietoje.

Neseniai Šiose varžybose buvo 
įvesta naujovė, jog piloto užimama 
vieta nustatoma ne pagal dviejų die
nų rezultatą, o pagal geriausią pasi
rodymą. Tad J.Kairys manė, jog dar 
nieko neprarasta. Tačiau kitą dieną 
žiuri nusprendė, jog varžybų nebus 
dėl blogų oro sąlygų, lakūnai atliks 
savo programas tik žiūrovams. 
J.Kairys "Lietuvos rytui“ sakė ne
abejojęs, jog tokį sprendimą organi
zatoriai priėmė vien dėl jo pirmosios 
dienos pasirodymo - per daug aki
vaizdus buvo pranašumas.

Nors ir praradęs viltį laimėti, 
J.Kairys neprarado humoro jausmo. 
Tai liudija “Lietuvos ryto" aprašytas 
vaizdelis: “Kai atėjo eilė demons
truoti parodomąjį skrydį, J.Kairys 
pakilo į vieno kilometro aukštį, ku
riame paprastai pradeda programą. 
Buvo puikus oras, ir visas aerodro
mas laukė kvapą gniaužiančio skry
džio. J.Kairys lėtai apsuko ratą ir 
“sunerimusiu“ balsu per radiją pa
prašė pagalbos: “Lyja, rūkas, sninga, 
žaibuoja! Nieko nematau! Padėkite 
nusileisti!“.

Nugalėjo prancūzas Patrice Paris, 
antras - amerikietis R.Massegee, ku
ris pagal akrobatikos teisėjų vertini
mus geriausiu atveju galėjo būti šeš
tas, trečias - šių metų Pasaulio tau
rės varžybų lyderio pozicijas išsau
gojęs prancūzas D.Rolandas.

Po keturių etapų D.Roland są
skaitoje 44 taškai, antras - P.Paris 
(38 taškai). J.Kairys, surinkęs 32 
taškus, smuktelėjo į trečiąją vietą.
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LONDONE
BALTŲ TARYBA 

JUNGTINĖJE 
KARALYSTĖJE

Spalio 12 d. Lietuvių namuose 
Londone įvyko reguliarusis dvimė- 
nesinis Baltų Tarybos Jungtinėje 
Karalystėje posėdis, kuriame daly
vavo Garbės prezidentas The Rt. 
Hon. Sir Frederic Bennett Dh. ir La
dy Bennett, Tarybos pirmininkė 
N.V.Morley-Fletcher MBE., J. Al
kis, A.Vilčinskas, S. Kasparas, lat
viai Ivars Svilis, Anita Kalns-Tu- 
mans.

Posėdžio metu rotacine tvarka 
Baltų Taryba paskirstė pareigas 
1995/96 metams.

Pirmininku išrinktas Ivars Svilis 
(latvis), vicepirmininkais - N.V.Mor- 
ley-Fletscher MBE (estė), J.Alkis 
(lietuvis), kasininku - T.Reigo (es-

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

{ėjimas iš Hackney Road. 
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.

Artimiausi? pęžęmjnė ?tptis: 
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - spalio 1 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Brad Forde - spalio 1 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - spalio 8 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Ecdes - spalio 8 d., 12.15 vai.
Nottinghame - spalio 15 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - spalio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - spalio 22 d., 

11.15 vai.. Židinyje. 

tas), auditoriais - S.Kasparas (lietu
vis), Anita Kalns-Tumans (latvė).

Baltų Taryba šiame posėdyje nu
tarė 1996 metais Londone minėti 
Gedulo ir vilties dieną - šeštadienį 
birželio 15 d. 11 valandą su ekume
ninėmis pamaldomis Šv. Martin in 
the Field Trafalgar Square. Tolimes
nė minėjimo programa bus nustatyta 
vėlesniuose posėdžiuose.

Buvo pasikeista mintimis apie 
būsimą 1996 metų spalio mėnesio 
Baltic Arts (Baltijos meno) Festivalį 
Londone.

Apsvarsčius visus eilinio pobū
džio reikalus, nustatyta, kad kitas 
posėdis įvyks Latvių namuose, Lon
done lapkričio 7 d. vakare.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Henron Baptistų bažnyčioje sen- 

jorių moterų klubas jau kuris laikas 
remia Lietuvos negalios vaikus. Mo
terys pačios susiperka mezgimui vil
nonius siūlus ir savame klube mezga 
šalikus, pirštines, kojines, kūdikių 
lovutėms uždangalus, megztinius. 
Rugpjūčio mėnesio pabaigoje Fon
das gavo šimtinę įvairių mezginių, 
kurie Genovaitės Balsevičienės dėka 
jau pasiekė Lietuvos negalios vai
kus, kad artėjantis ruduo nepagautų 
vaikų be šiltų drabužių.

Klubo narės išgirdusios, kad da
bartinė Lietuvos Vyriausybė nutarė 
apmuitinti net į Lietuvą siunčiamą 
labdarą. Todėl viena sinjore Grace 
King (88 metų) dar pridėjo 30 svarų, 
kad, reikalui esant, galima būtų ap
mokėti muitą. Visos klubo narės bu
vo nustebintos tokiu žiauriu nutari
mu - apmuitinti labdarą, nes visame

Parduodu 8 arų žemės 
sklypą individualiai statybai 
gražiausiame ir populiariau
siame Lietuvos kurorte prie 
jūros, Palangos mieste. Kai
na 8.000 $.

Laukiu skambučių telefo
nu Palangoje 8-236-53139 
arba laiškų adresu:

Lietuva
Palangos m.
Ganyklų 19-1
Bobellenė S.

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

kultūringame pasaulyje niekas to ne
daro...

Dar gauta vienos londonietės 
Marytės Bagdonavičienės 10 svarų 
auka.

Fondas dėkingas visiems, kurie 
rūpinasi Lietuvos vaikais, ypatingai 
angliškajai visuomenei.

Aukas siųsti British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in Lithua
nia. 21 The Oval London E2. 9DT.

TRADICINIS SĄSKRYDIS 
NOTTINGHAME

Tradiciniai sąskrydžiai Didžiojo
je Britanijoje jau eilę metų yra ruo
šiami skirtingose pajėgesnėse kolo
nijose. Tai proga išsiblaškiusiems po 
kraštą tautiečiams vieną kartą me
tuose susitikti ir pasibičiuliauti.

Šiemet tradicinis sąskrydis, Tau
tos šventės minėjimas, įvyko rugsėjo 
9 d. Nottinghame.

Esant puikiam orui, salė prisipil
dė vietiniais ir autobusais atvyku
siais iš tolimesnių kolonijų tautie
čiais. Daugiausia tai buvo vidurinės 
ir šiaurės Anglijos lietuviai. Iš Lon
dono, deja, tesimatė tik vienas kitas. 
Jie nėra mėgėjai lankytis kitur. Turė
jome taip pat ir stiprią Lietuvos am
basados reprezentaciją: Eriką Petri
ką su žmona ir sūneliu Luku, dr. Ni
jolę Žambaitę, Ambasados kancelia
rijos vedėją Imsrę Sabaliūnaitę, Lie
tuvos avialinijos vedėją Genovaitę 
Balsevičienę. DBLS Centro valdybą 
reprezentavo Jaras Alkis. Visą pasi
ruošimą ir programą atliko vietinės 
skyriaus pajėgos. Šventę pradėjo 
Nottinghamo DBLS skyriaus pirmi
ninkas Julius Damaševičius, padė
kodamas atvykusiems už pasistengi
mą šioje šventėje dalyvauti. Toliau 
DBLS Centro valdybos pirmininkas 
J.Alkis trumpai palietė šios dienos 
svarbumą mums išeivijoje ir jos 
reikšmę lietuvių gyvenime.

Pagrindinę paskaitą skaitė Lietu
vos ambasados darbuotoja ekono
mistė dr. N. Žambaitė, pasakodama 
apie ekonominę padėtį Lietuvoje ir 
kaip Lietuvai buvo sunku skintis ke
lią į Vakarų pasaulio ekonomiką ir, 
neturint iš ko pasimokyti, turėtus 
sunkumus. Ji buvo publikos labai 
šiltai priimta ir nebuvo pasigailėta 
katučių. Oficialiosios dalies pabai
goje kun. S.Matulis pasveikino su
važiavusius ir vietinius.

Meninę šio vakaro programos 
dalį pradėjo Kultūrinių reikalų ve
dėja Vida Gasperienė, pasveikinda
ma atvykusius ir atsiprašydama, kad 
programoje turėjusi dalyvauti pia
nistė Virginija Zdanytė dėl asmeniš
kų priežasčių negalėjo atvykti. 
V.Gasperienė kartu su jaunosiomis 
dainininkėmis sudainavo keletą har
monizuotų dainelių. Vėliau išgirdo
me įdomią kanklių muziką, paįvai
rintą klarneto garsais.

Šio vakaro žvaigždė jaunasis Pet
rikų sūnus Lukas padeklamavo su 

REIKALINGOS KNYGOS
"Europos lietuvio“ redakcijai Vilniuje skubiai reikalinga 

Juozo Kapočiaus "Lietuvių enciklopedija“ (trisdešimt 
šeši tomai) ir mėnesinio žurnalo "Santarvė“ komplek
tai. Už pervežimą užsimokėsime patys.

Taip pat reikalingi Nidos Knygų klubo leidinių komp
lektai. Juos įteiktume Lietuvos bibliotekoms.

Rašykite:
"Europos lietuvis“,
A. Strazdelio 1,
2600 Vilnius, Lietuva.

imitacijomis jaunesnei publikai skir
tą eilėraštį.

Pabaigai Nottinghamo ’’Gintaro“ 
choras sudainavo pynę dar Lietuvo
je išdainuotų dainų, ne vienam pri
keldamas jaunystės prisiminimus. 
Šis choras, nors ir sumažėjęs, jau il
gus metus žadina tautinius jausmus 
lietuvių tarpe ir plačiau pasirodo vie
tinei publikai.

Vakaras praėjo labai jaukioje lie
tuviškoje nuotaikoje, grojant V.Stir- 
blio kapelai iš Coventry. Šokių metu 
Erikui Petrikui jo gimtadienio proga 
sudainuota Ilgiausių metų, palinkint 
dar ilgus metus būti su mumis. Per
traukos metu veikė turtinga loterija.

Reikia padėkoti visiems, kurie 
prisidėjo prie šio vakaro sėkmingu
mo: tiek programos dalyviams, tiek 
tiems, kurie dirbo užkulisuose, o 
ypatinga padėka - Nottinghamo Mo
terų draugijos narėms ir jų pirminin
kei Felei Damaševičienei, kurios 
stengėsi mus pamaitinti ir pavaišinti 
skania kavute. Padėkoti derėtų ir 
tiems, kurie nepatingo atvykti, kai 
kas ir labai iš toli, kurie pripildė salę 
ir padarė šį vakarą svetingą ir jaukų.

Ačiū visiems!
Rugsėjo 10 d. rytą kun. S.Matulis 

šios šventės proga atlaikė Židinio 
koplyčioje iškilmingas šv. Mišias.

Henrikas Gasperas

MANČESTERYJE
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Rugsėjo 9 d. DBLS Mančesterio 
skyrius surengė Mančesterio lietu
vių klube Tautos šventės minėjimą, 
kuriame dalyvavo vietos ir apylin
kės tautiečiai. Jų skaičius nebuvo la
bai didelis, nes dalis išvyko į tą pla
čią dieną Nottinghame surengtą 
Tautos šventės minėjimą.

Minėjimą atidarė ir pravedė 
DBLS Mančesterio skyriaus pirmi
ninkas A.Podvoiskis. Paskaitą skaitė 
H.Vaineikis.

Prelegentas savo kruopščiai pa
ruoštoje paskaitoje, remdamasis is
torinėmis žiniomis, nusakė šio minė
jimo prasmę ir tai, kad Vytautas no
rėjo karūnuotis Lietuvos karaliumi, 
ir tolimesnę Lietuvos istorijos raidą 
iki šių dienų, prisimindamas abi ne- 
prikausomybes. Tolimesnė Lietuvos 
ateitis priklausys nuo jaunimo. Nors 
ilgai ir toli gyvename nuo Tėvynės, 
tačiau jos nepemiršome ir nepamir
šime, Lietuvą nėmėme ir remsime, 
pažymėjo prelegentas. Paskaita bu
vo patriotiška, įdomi, vaizdi. Žuvu
sieji už Lietuvos laisvę ir Nepriklau
somybę pagerbti tylos minute.

Meninėje dalyje V.Bematavičius 
paskaitė eilėraštį ir baladę, du eilė
raščius paskaitė A.Bruzgys. Pabai
goje sugiedotas Lietuvos himnas. 
Vėliau visi pasižmonėjo ir puikioje 
nuotaikoje praleido likusį vakaro 
laiką. A.P-kis

PASAULYJE
Katalikiškų mokyklų 

padėtis JAV
Auga moksleivių skaičius Ame

rikos katalikiškose mokyklose. 
1994-1995 m. katalikiškas mokyk
las lankė 42 000 moksleivių dau
giau nei ankstesniais mokslo me
tais. Pastaraisiais metais ypač popu
liarios tapo katalikiškos pradžios 
mokyklos. Per pastarąjį dešimtmetį 
jas lankančių vaikų skaičius išaugo 
per 400 procentų.

Amerikos katalikiško švietimo 
sąjungos pirmininkė sesuo McNa
mee tikino, kad katalikiškų mo
kyklų paklausa išaugo dėl jų aukšto 
švietimo lygio ir paslaugų įvairovės 
bei dėl Amerikos katalikiško švie
timo sąjungos vedamos kampanijos 
pastangų. Anot sesers McNamee, 
vaikų tėvai žino, kad katalikiškos 
mokyklos užtikrina tai, ko iš jų lau
kiama - gerus mokslo rezultatus ir 
saugumą.

Brazilijos indėnų 
teisė į žemę

Roraimos vyskupas Brazilijos 
prezidentui Kardosui pasiųstame 
laiške karštai pasisakė už Šiaurės 
Brazilijos indėnų teisę į jų žemes. 
Savo laiške vyskupas Mondžiano 
griežtai sukritikavo valdžios spren
dimą atidėti čiabuvių žemių demar
kaciją. Jis pažymėjo Brazilijos pre
zidentui, kad baltaodžiai per visą 
Pietų Amerikos istoriją taikė ketu
rias priemones čiabuviams indėna
ms užvaldyti ir skriausti: savanau
dišką draugystę, išgąstį sukeliančius 
grasinimus, smurto veiksmus ir, ga
lop, įstatymus. Pasak vyskupo Mon
džiano, tas pats pasikartojo Brazi
lijoje. Nepasiekus tikslo pirmomis 
trimis įvardintomis priemonėmis, 
baltieji kreipėsi į parlamentą, kad 
būtų priimti jų interesus ginantys 
įstatymai.

Šiandien matome, kad buvo 
pavartotos visos keturios priemonės, 
rašo laiške Brazilijos prezidentui 
Roraimos vyskupas ir tęsia: Vyriau
sybė yra spaudžiama priimti prieš 
indėnų interesus nukreiptus įsta
tymus. I jų žemes veržiasi didieji 
žemvaldžiai ir aukso ieškotojai. Ar 
Brazilijos valdžia pasiduos šiam 
spaudimui? - laiške Brazilijos prezi
dentui Kardosui klausia vyskupas 
Mondžiano.

Rasta karaliaus Erodo 
laikų šventykla

Cezarėjoje, buvusios Palestinos 
uostamiestyje, archeologai surado 
pamatus šventyklos, statytos kara
liaus Erodo laikais. Mokslininkai 
teigia, kad ši šventykla, pastatyta pa
skutinio šimtmečio prieš Kristaus gi
mimą pabaigoje, esanti vienas stam
biausių antikos statinių Rytiniame 
Viduržemio jūros pakraštyje.

Apie radinį pranešė laikraštis 
’’Jeruzalem Post“. Šventykla stovėjo 
į rytus nuo antikos uosto ant aukš
tumos, saugioje vietoje, tolėliau nuo 
jūros ir, anot mokslininkų, buvo 
orientyras praplaukiantiems lai
vams.

Apie šios šventyklos buvimą 
žinoma iš antikos raštų, ypač iš žydų 
istoriko Juozapo Flavijaus darbų. 
Jeruzalės laikraštis rašo, kad Erodas 
pastatė šią šventyklą Romos ir im
peratoriaus Augusto garbei. Cezarė- 
jos miesto kūrėjas karalius Erodas 
yra pastatęs ir kitą šventyklą - pačio
je Jeruzalėje.

Vatikano ruduo lietuvišku laidų 
redakcijos žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargis. ”EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius
2600, Lietuva. TeL: 622466, 611879. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL 1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 3174. Spausdina valstybinė imonė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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