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Vilniuje yra Čiurlionio namai Premjeras keliauja po Aziją

Rugsėjo 22 d. Lietuva minėjo vieno 
iškiliausių savo menininkų - Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio 120-ąsias 
gimimo metines.

Minėjimas buvo surengtas Lietu
vos operos ir baleto teatre. Gimtadie
nio iškilmėse dalyvavo Prezidentas 
A.Brazauskas, Seimo ir Vyriausybės 
nariai, Lietuvoje reziduojantys užsie
nio valstybių diplomatai. Šiomis die
nomis daug straipsnių apie garsųjį tė
vynainį paskelbęs vienas žinomiausių 
menininko kūrybos tyrinėtojų profe
sorius V.Landsbergis, rugsėjo 22 d. 
prasidėjusio tarptautinio M.K.Čiurlio- 
nio pianistų ir vargonininkų konkurso 
prezidentas, džiaugėsi, kad menininko 
turtų užteks daugeliui.

Rugsėjo 24 d. Vilniuje, Savičiaus 
gatvėje, name, kur lietuvių muzikas ir 
dailininkas 1908-1909 m. gyveno apie 
metus laiko, atidaryti Čiurlionio na
mai. Menininkas buvo įsikūręs tik 
nedideliame jų kambarėlyje.

Namus atidarė Seimo pirmininkas 
ČJuršėnas. Namų steigėjai - Lietuvos 
kultūros fondas ir Vilniaus miesto 
savivaldybė.

Čiurlionio namuose bus atkurta 
tikra menininko kambario aplinka. 
Čia bus kultūros centras. Kultūros 
fondo pirmininkas J.Dvarionas pa
dėkojo tiems, ’’kurie ėjo kryžiaus ke
lius“, kol šis kultūros židinys pagali
au ėmė šviesti.

Prie M.K.Čiurlion>o namo Savičiaus gatvėje Vilniuje rugsėjo 24 d.
Gintaro Mačiulio (ELTA) nuotr.

Susitikimas su Vyte Nemunėliu
Ir tokį Bernardo Brazdžionio vardą sužinojo lietuviai

Lietuvos premjeras Adolfas Šle
ževičius, tarsi išsigandęs nelinksmo 
rudens, patraukė į šiltuosius kraštus. 
Kelionėje po Aziją ministrą pirmi
ninką lydėjo valdymo reformų ir sa
vivaldybių reikalų ministras M.Stan- 
kevičius, Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas K.Ratkevičius, Užsie
nio reikalų ministerijos sekretorius 
A.Januška, Seimo nariai, LDDP 
frakcijos atstovai A.Nesteckis ir 
J.Pangonis.

Rugsėjo 23 d. Lietuvos delegaci
ja apsilankė Kazachstane. Sostinėje 
Almaty su ja susitiko Kazachstano 
ministras pirmininkas A.Kažageldi- 
nas. Sutarta, kad netrukus Lietuvoje 
apsilankys šios šalies delegacija, 
tuomet bus svarstoma, kaip per Klai
pėdos uostą bus gabenamos Ka
zachstano žaliava ir kitokios prekės.

Antroji delegacijos stotelė - Pe
kinas. Kinijos užsienio reikalų min
istro pavaduotojas Tian Zengpėjus 
pakvietė A.Šleževičių apsilankyti 
Kinijoje su oficialiu vizitu.

Rugsėjo 24 d. Lietuvos Vyriau
sybės delegacija nusileido Filipinų 
sostinėje Maniloje. Šis oficialus vi
zitas įvyko Filipinų vyriausybės ini
ciatyva - Lietuva pirmoji iš Rytų 
Europos valstybių buvo pakviesta 
aptarti politinius ir ekonominius 
klausimus. Svečius iš Lietuvos suti
ko Filipinų viceprezidentas Dž.Est- 
rada. Oficiali sutikimo ceremonija 
pagal aukščiausius tarptautinio pro
tokolo standartus buvo surengta rug
sėjo 25 d. Filipinų Prezidento rezi
dencijoje Malakanjane. Pokalbyje 
su Filipinų Prezidentu Fideliu Val- 
desu Ramosu aptartos bendradarbia
vimo perspektyvos, pasirašytos dvi 
sutartys: ekonominio ir prekybinio 
bei mokslo ir technologinio bendra
darbiavimo. Pokalbio su Filipinų va

dovais metu svarstyta galimybė Bal
tijos valstybėse atidaryti Filipinų at
skirą ambasadą. Iki šiol diplomatinį 
darbą dirba Filipinų generalinis kon
sulas Baltijos šalyse Folkeris fon 
Zengbušas (Sengbuch).

Filipinai, siekdami susigrąžinti 
geriausių Azijos krepšininkų vardą, 
pasirašė su Lietuva sutartį, kad mūsų 
šalyje treniruosis filipiniečiai krepši
ninkai, be to, Filipinų krepšinio aka
demijai vadovaus treneris iš mūsų 
šalies.

Rugsėjo 27-28 d. Lietuvos dele
gacija nuvyko oficialaus darbo vizi
to į Vietnamą. Ją pasitiko Vietnamo 
ministas pirmininkas Vo Van Kie
tas, vėliau priėmė Prezidentas Le 
Dūk Anas. Vizito metu pasirašytos 
dvišalės prekybinio ir ekonominio 
bendradarbiavimo bei investicijų 
apsaugos sutartys. Sutarta, kad Lie
tuva ir Vietnamas pradės naują ben
dradarbiavimo tarpsnį, kalbėta apie 
dviejų regionų - Baltijos ir ASEAN 
ryšius. Iki šiol Lietuva neturėjo 
Vietname savo pasiuntinybės, men
ki buvo ir prekybos ryšiai. Vietna
mas ekonomijoje orientuojasi į lais
vąją rinką, jam pavyksta prisitrauk
ti vis daugiau investicijų iš užsienio. 
Ši šalis įveža gana nemažai lietu
viškos produkcijos, o mums parduo
da daug pintų gaminių.

Pakeliui į namus delegacija vyri
ausybiniu "Jetstar” lėktuvu nuskrido 
į Indijos sostinę Delį. Lietuvos pre
mjeras susitiko su Indijos vyriau
sybės vadovu N. Rao, užsienio rei
kalų ir susisiekimo ministrais.

į visas šalis dovanų iš Lietuvos 
buvo vežta gintaro gaminių, daili
ninko V.Kašubos sukurti medaliai 
su Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
portretais.
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Poetas Bernardas Brazdžionis Lietuvoje skaito eilšraščius, kuriuos 
daugelis moka atmintinai. Leono Grubinsko nuotr.

Rugsėjo 13 d. į Lietuvą atvyko 
poetas Bernardas Brazdžionis. Šis 
žymus prieškario Lietuvos kūrėjas, 
gimęs 1907 m. Biržų apskrityje, pir
mąjį eilėraštį paskelbė 1924 m. 
Garbingas svečias iš JAV, tos šalies 
lietuvių visuomenės veikėjas, susi
tinka su Lietuvos žmonėmis, mėgs
tančiais jo poeziją. Nemažai buvusių 
tremtinių prisipažįsta ir į Sibirą bei 
’’gulagus“ keliavę, veždamiesi kur 
nors paslėptą B.Brazdžionio eilėraš
čių knygelę. Už jo eilėraščių skaity
mą ne vienam lietuviui tremties me
tai Sibire pailgėjo. B.Bradžionis yra 
parašęs garsiąsias eilutes: "Šaukiu 
aš tautą, gėpėu užguitą“.

Dabar jis - vėl Lietuvoje, vėl 
skamba nauji posmai, džiaugsmingi 
žmonių veidai būriuojasi aplink jį. 
Neseniai poetui suteiktas Kauno 
garbės piliečio vardas. Svečias iš 
JAV viešės iki spalio 2 d.

Jeigu poetas Bernardas Brazdžio
nis, 1989 m. Lietuvoje išleidus jo 
poezijos rinktinę "Poezijos pilnatis“, 
gimtajame krašte buvo sutiktas su 
didžiausia pagarba ir meile ir iš karto 
atsistojo į jam deramą lietuvių poe
zijoje vietą, tai apie jį, jau kaip apie 
Vytę Nemunėlį, to nebuvo galima 
pasakyti. Per tuos sugrįžimo metus 
tebuvo išleistos pakartotinai trys ne
didelės knygelės "Meškiukas Rud- 
nosiukas“, "Purienos“, "Dėdė rude
nėlis“, kurios nepadarė mažiesiems

Nukelta į 2 psl.

Lenkijos prezidentas 
apkaltino lietuvius

Rugsėjo 17 d. Varšuvoje, atiden
giant žuvusiųjų ir nužudytųjų Rytuo
se lenkų atminimui pastatytą pa
minklą, Lenkijos prezidentas L.Wa- 
lęsa pasakė, kad 1939 m. SSRS oku
puotose žemėse gyvenusių lenkų tra
gediją ’’papildė ukrainiečių ir lietu
vių šovinistų kruvinas tautinis kon
fliktas, smurto ir prievartos aktai“.

Rugsėjo 20 d. Lietuvos pasiunti
nys Lenkijoje A.Valionis perdavė 
Lenkijos užsienio reikalų ministerijai 
pareiškimą dėl prezidento LWalę- 
sos žodžių. Lietuvos ambasadoriaus 
nuomone, toks vienpusis ir tenden
cingas sudėtingų istorinių faktų ver
tinimas neatitinka nei tiesos, nei gerų 
kaimyninių Lietuvos ir Lenkijos san
tykių dvasios. Pareiškime nurodoma, 
kad dar prieš prasidedant Antrajam 
pasauliniam karui, "lietuviai ištiesė 
pagalbos ranką karo užkluptiems 
Lenkijos piliečiams“, pabrėžiama, 
kad, prasidėjus SSRS armijos puoli
mui "buvo suteikta pagalba į Lietuvą 
pasitraukusiems Lenkijos kariuome
nės daliniams bei dešimtims tūkstan
čių pabėgėlių“. Todėl nurodoma, kad 
būtent "minimo periodo Lietuvos ir 
Lenkijos santykių nereikėtų vadinti 
"kruvino tautinio konflikto" laiko
tarpiu.

Netrukus Lenkijos prezidento 
L.Walęsos spaudos atstovas M.Kar- 
pinskis pareiškė, kad Lietuvos reak
cija į jų šalies prezidento kaltinimus 
lietuviams yra "pernelyg jauti“.

Žydų žudynes, įvykdytas Antrojo 
pasaulinio karo nacių okupacijos me
tais Paneriuose netoli Vilniaus, 
L.Walęsos spaudos atstovas pavadi
no "Lenkijos žydų žudynėmis“, pa
brėždamas: "mes prisimename, nuo 
kieno rankos jie mirė".

Lenkijoje Lietuvai nuolat skiria
ma nemažai dėmesio, tik jis yra labai 
keistas. Antai rugsėjo 5 d., jų šalies 
premjero J.OIeksy kelionės į Lietuvą 
išvakarėse, dienraštyje "Žycie War- 
szawy" buvo paskelbtas didelis laik
raščio korespondento W.Sochackio 
straipsnis "Pagonybė grįžta į Lietu
vą“. Autorius teigia, kad trečius me
tus mūsų krašte atgimsta pagonybė, 
ir nurodo, kad lietuviai, nors 70 proc. 
ir teigia esą praktikuojantys katali
kai, iš tikrųjų yra pagonys. Bažny
čios Lietuvoje pilnos tik ten, kur gy
vena lenkai, todėl ir per 1993 m. Po
piežiaus kelionę per Lietuvą lietuviš
kuose rajonuose su Popiežiumi susi
tikti atvykdavę labai mažai tikinčių
jų, teigė žurnalistas.
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Susitikimas su
Vyte Nemunėliu

Atstatytas paminklas 
Lietuvos savanoriams

Atkelta iš 1 psl.

skaitytojams to įspūdžio, kurio yra 
nusipelniusi visa gausi ir savita vai
kams skirta jo poezija.

Ilgokai teko laukti Vytės Nemu
nėlio rinktinės. Maloni staigmena 
buvo jo rinkinys ’’Pavasario upe
liai“, turėjęs išeiti 1944 m., o išėjęs 
po penkiasdešimt vienerių. Pagaliau 
knygoje ’’Vaikų literatūros patirtis“ 
surado sau deramą vietą ir prieš gerą 
pusšimtį metų parašyta apybraiža 
’’Lietuvių vaikų literatūra“. Tų trijų 
knygų pristatymas rugsėjo 26 d. Na
cionalinės M.Mažvydo bibliotekos 
Vaikų literatūros centre tapo tikra 
lietuvių vaikų literatūros švente.

Poetas Vytė Nemunėlis, prisi
mindamas dar 1945 m. Vokietijoje 
išleistas “Tėvelių namelius“, rink
tinę pakrikštijo “Tėvų nameliai 
brangūs“ vardu. Tas pavadinimas 
taikliai nusako pagrindinę visos jo 
poezijos vaikams temą, apimančią 
gilius ir įvairiapusius vaiko ryšius su 
tėvyne.

Rinktinės “Tėvų nameliai bran
gūs“ pagrindą sudaro JAV išleista 
rinktinė ’’Mažųjų dienos“ (1984), 
poeto peržiūrėta ir papildyta. Ji iš
kalbingai byloja apie Vytę Nemunė
lį kaip apie lietuvių vaikų poezijos 
klasiką. Patį tikrąjį, kurį galima va
dinti ir tos poezijos tėvu, nes paskui 
jį nuėjo visa mūsų vaikų poezija. 
Kelios skaitytojų kartos dėkingos 
Vytei Nemunėliui, kuriam dosnus li
kimas skyrė kūrybai septynis de
šimtmečius, per kuriuos daug pada

SEIPTWIIOS ©HIENOS
Rusija gali priartėti 

ir prie rytiniu 
Lietuvos sienų

Apie tai 09 25 "Lietuvos rytas“.
Jau parengas Rusijos ir Baltaru

sijos susijungimo į konfederaciją 
sutarties projektas. Artimiausiu me
tu gali atsirasti nauja valstybė, su 
kuria sieną turės ir Lietuva.

Pastaruoju metu įvyko nemažai 
Rusijos ir Baltarusijos valstybės pa
reigūnų susitikimų, kurių metu 
svarstyta konfederacijos sudarymo 
galimybė. Rusijos atstovai susido
mėjo Baltarusijos pasiūlymais dėl 
konfederacijos sudarymo. Vizito 
Maskvoje metu Baltarusijos užsie
nio reikalų ministras V.Senko kartu 
su savo kolega A.Kozyrevu rengė 
bendrą pareiškimą dėl konfederaci
jos sudarymo. Dar vienas žingsnis 
šia linkme buvo ir Baltarusijos pre
zidento A.Lukašenkos vizitai į 
Maskvą bei Sočį, kuriame ilsėjosi 
Rusijos prezidentas B Jelcinas.

Vienas iš galimų naujojo valsty
binio darinio pavadinimų - Nepri
klausomų valstybių sąjunga, mat 
manoma, kad vėliau konfederacijos 
narėmis taps ir kitos valstybės. 
Maskva ypač suinteresuota, kad 
prie būsimos sutarties prisidėtų ir 
Ukraina.

Duomenų, kuo remiantis (eko
nomine, karine, politine ar kitokia 
sąjunga) bus sudaroma konfede
racija, visiškai nėra. Tačiau tai, jog 
A.Lukašenka iš Sočio, netikėtai net 
Ukrainos prezidentui L.Kučmai, 
nuvyko į Kijevą, rodo, kad ją suda
ryti tikrai norima.

Iš Baltarusijos šaltinių gautą in
formaciją patvirtino vienos užsie
nio ambasados atstovas. Jis pateikė 
versiją, kad naujosios sąjungos at

rė, kad mūsų vaikų poezija išaugtų į 
tvirtą ir savitą visos poezijos šaką. 
Jo poezijai lemta ir toliau skiepyti 
meilę tėvynei, darbui, šeimai, religi
jos diegiamai moralei, mokyti jaut
rumo ir taurumo, padėti atsitiesti 
bręstančiam tautos atžalynui ir jam 
skirtai literatūrai.

Vytės Nemunėlio rinkinys ’’Pa
vasario upeliai“ - graži “Džiugo“ lei
dyklos dovana mažiesiems skaityto
jams. Daugelyje jų Vytė Nemunėlis 
dalijasi savo rūpesčiais su mažaisi
ais, leidžia jiems patiems kalbėti, 
veikti.

Pasidžiaugta ir B.Brazdžionio 
(taigi to paties Vytės Nemunėlio!) 
apybraiža “Lietuvių vaikų literatū
ra“, kurioje apžvelgtas keturių tos li
teratūros šimtmečių kelias.

Kaip pristatydamas “Šviesos“ 
leidyklos leidinį “Vaikų literatūros 
patirtis“ pabrėžė prof. V.Auryla, 
B.Brazdžioniui priklauso pirmojo 
lietuvių vaikų literatūros profeso
riaus garbė.

Sustikime su poetu dalyvavo di
delis vaikų, jų mokytojų būrys. Ma
žieji deklamavo Vytės Nemunėlio 
eilėraščius. Deklamavo ir pats poe
tas. Jis prisiminė ir kai kuriuos savo 
gyvenimo bei kūrybos momentus, 
atsakė į renginio dalyvių klausimus.

O susitikimo pabaigoje maži ir 
dideli teikė poetui gėles, laimingi, 
nešini naujomis knygomis su poeto 
autografais, skirstėsi. Tai buvo iškili 
vaikų poezijos šventė - didelis žings
nis į suartėjimą su Vyte Nemunėliu.

Jonas Linkevičius

siradimas taps logiška BJelcino ir 
A.Lukašenkos pareiškimų dėl naujo 
karinio boko sudarymo prieš NATO 
tąsa. Diplomatas pridūrė, kad vis dar 
yra vilties, jog nugalės sveikas pro
tas. BJelcinas, atrodo, dar abejoja. 
Tai patvirtina faktas, kad jis A.Luka- 
šenką visą dieną išlaikė priimama
jame.

A.Byla; yi?i pirmieji 
mano mokiniai jau mirę 

nuo ĄIPS
Susitikimą su rašytojo Balio Sruogos 
(1826-1947) anūke Aušrine Byla, 
dirbančia JAV Bronsko kalėjime, ap
rašė "Lietuvos rytas“ 09 23.

- Kas tavo tėvai?
- Mano tėvas - neurochirurgas. 

Močiutė (istorikė Vanda Daugirdai
tė-Sruogienė. - "EL"), kaip ir Lietu
voje, profesoriavo universitete. Mes 
gerai gyvenome. Tik iš pradžių buvo 
sunku. Gyvenome Teksase, prie
miestyje. I Niujorką atvykau prieš 
šešiolika metų.

- Kodėl tavo pavardė Byla?
- Mano tėvas buvo Bylaitis. Su

trumpino į Bylą. (Motina - Dalia 
Sruogaitė-Bylaitienė. - "EL“)

Kažkodėl kalėjimo tema dažnai 
lydi mane. Nuo “Dievų miško“ ver
timo... Dėsčiau Čikagoje juodu
kams, Arizonoje dirbau su indėnais, 
vieną tamsiaodį berniuką įsisūni
jau... Vėliau mes, moterys, grojome 
juodųjų vyrų iš salų muziką, o dabar 
dirbu kalėjime Bronkse, kur visai 
nėra baltųjų, vieni juodžiai ir Pietų 
bei Centrinės Amerikos ispanai, keli 
rusai. Juodžiai dažnai man atveda 
juos ir sako: ”Hei, čia tavo namiš
kiai, pasiimk juos“. O aš atkertu: 
”Ne, čia ne mano namiškiai, išveski
te juos...“

Rugsėjo 23 d. Latvijoje, netoli 
Eglainės ir Subatės vieškelio esan
čiose Červonkos kaimo kapinėse 
atidengtas restauruotas paminklas 
Lietuvos savanoriams, 1918-1919 
m. Dauguvos frontuose žuvusiems 
už mūsų šalies nepriklausomybę.

Paminklo atidengimo ceremoni
joje dalyvavo Lietuvos krašto ap
saugos ministras L.Linkevičius, ka
riuomenės vado pavaduotojas pik. 
F. Vaitkaitis, Latvijos kariuomenės 
vadovai, abiejų šalių ambasadoriai 
bei gynybos atašė, Rokiškio ir 
Subatės savivaldybių vadovybė.

1931 m. sudaryta komisija pasi
rūpino, kad nepriklausomybės ko
vose žuvusių lietuvių karių palaikai 
iš miškų ir laukų būtų iškasti, su
rinkti į vieną karstą bei perlaidoti 
Latvijoje, Červonkos kaimo katali
kų kapinėse.

Po metų toje vietoje buvo pasta
tytas paminklas, kurį šiais metais 
restauravo Rokiškio rajono savival
dybė. Darbus finansiškai parėmė 
rokiškėnai, Krašto apsaugos minis
terijos ir kariuomenės vadovybė, 
Kultūros vertybių apsaugos depar
tamentas, 15 tūkst. litų buvo skirta 
iš valstybės biudžeto.

Dauguvos fronte vykusios ko
vos dar yra vadinamos “Zarasų 
operacija“. Lietuvai joje atstovavo 
2 pėstininkų pulkai, 5 atskiri ba
talionai, 1 atskira kuopa, 4 lengvo
sios artilerijos baterijos ir 2 husarų 
eskadronai.

Operaciją 1919 m. rugpjūtį pra
dėjo Ukmergės rinktinė, pralaužda-

Šiuo metu turiu septynis darbus. 
Dirbu vyrų kalėjime, moterų kalėji
me, redaguoju moterų kalinių poezi
jos žurnalą, vyrų kalinių poezijos 
žurnalą, vakarais dėstau anglų kal
bą, dar vienas kursas šeštadieniais ir 
dar esu korporacijos, ieškančios bu
tų sergantiems AIDS, prezidentė.

Kalėjime mane kasdien užrakina 
penkioms su puse valandoms. Dės
tau viską, nuo abėcėlės iki universi
teto kurso. Turiu kompiuterius, bib
liotekas, aliejinius dažus tapybai. 
Pirmiausia dirbau su sergančiais 
AIDS kaliniais, taigi visi mano pir
mieji mokiniai negyvi.

- Kiek dirbi, kiek uždirbi, kiek ir 
kam išleidi?

- Uždirbu 30 dolerių per valandą, 
bet man nemoka už laisvas dienas, 
taip pat nemoka sveikatos draudimo. 
Niujorke išleidžiu 40 dolerių per va
landą.

- Ką skaitai?
- Dažniausiai kalinių kūrybą. 

Taip pat susirašinėju per kompiuterį.

Valerijus Ivanovas rusu 
yaikys rpokę

Lietuvos istorijos
Apie tai "Lietuvos aidas“ 09 20 ir 22.

Valerijus Ivanovas, buvęs ”Je- 
dinstvos“ (antilietuviška organizaci
ja. - "EL") judėjimo lyderis, dėsto 
istoriją Vilniaus 38-ojoje (rusų) vi
durinėje mokykloje. Varšuvos uni
versiteto istorijos magistras, Lietu
vos SSR mokslų akademijos dokto
rantas 30 valandų per savaitę Lietu
vos istorijos moko penktokus, visuo
tinės istorijos - šeštokus, septinto
kus, dešimtokus ir dvyliktokus. Su 
Valerijumi Ivanovu kalbėjosi LA 
korespondentas.

- Mokote vaikus Lietuvos istori
jos, turbūt kalbate jiems apie 1940- 
uosius. Ar pasikeitė Jūsų pažiūros?

- Na, 1940-ųjų aš dar nedėsčiau 
ir, kiek peržiūrėjau programą, šito

Prie paminklo Lietuvos savano
riams garbės sargyboje stovi Lie
tuvos ir Latvijos kariai su vėlia
vomis bei tautiniais drabužiais vil
kinčios merginos.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

ma priešų įtvirtintą poziciją prie 
Bružų kaimo bei užimdama Zara
sus. Prisijungus Panevėžio rinkti
nei, bolševikai buvo priversti pasi
traukti iš Raudinės dvare įtvirtintų 
pozicijų. Istorikai tai vadina viena 
sėkmingiausių Lietuvos nepriklau
somybės kovų operacijų.

Nugalėję bolševikų kariuomenę 
Lietuvos savanoriai pasiruošė ko
voti su nauju priešu - bermontinin
kais.

ELTA, ELI

ten dar nėra. Antra, dėl mano pa
žiūrų. Istorija yra istorija. Nereikia iš 
istorijos daryti laisvo elgesio moters. 
Istorija - tai faktų mokslas apie vi
suomenės ir idėjų vystymąsi laike.

- Ar už mokyklos sienų dar užsi
imate politine veikla?

- Na, žinote, politika mes visi 
kiekvieną dieną užsiimame. Jūs čia 
atėjote - jūs užsiimate politika. Šian
dien, manau, pūsti šį muilo burbulą 
neverta. Yra Lietuvoje daug svarbes
nių problemų, negu kibti prie mano 
asmenybės. Antra vertus, nematau 
jokių antiįstatymiškų veiksmų, jokio 
kriminalo, jokio amoralumo, kad da
bar dirbu mokytoju. Kai davė leidi
mą gyventi Lietuvoje, man pasakė: 
neturite teisės apsigyventi šalia kari
nių objektų, pasienio zonoje, šalia 
Ignalinos atominės elektrinės.

Po “Lietuvos aido“ straipsnio 
V.lvanovas buvo atleistas iš darbo. 
Pareiškimą atsistatydinti Vilniaus 
miesto Švietimo skyriui įteikė ir mo
kyklos direktorė V.Serbenta.

V.lvanovas telefonu paskambino 
LA vyr. redaktoriui S.Šalteniui. “La
bai ačiū, kad taip gerai padirbėjote, - 
sakė jis. - Šita provokacija puikiai 
pavyko, ir jūs ko norėjot, tą ir gavot. 
Mano vaikas ir vėl neturės ką val
gyt“. - ■

Mokyklos direktorė V.Serbenta 
LA telefonu sakė, kad po LA publi
kacijos ją išsikvietė Vilniaus miesto 
Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus 
vedėjas V.Kaupinis. Jo nuomone, 
direktore V. Ivanovą priėmusi į dar
bą neteisėtai, nes šis nėra išlaikęs 
lietuvių kalbos II kategorijos egza
mino.

V.Kaupinio nuomone, V.Ivano- 
vo įsidarbinimas mokykloje buvo 
savotiškas pasityčiojimas iš Lietu
vos valstybės, švietimo ir auklėjimo. 
O pasak Seimo nario B.Genzelio, 
dabar belieka laukti, koks triukšmas 
dėl visos šios istorijos kils Maskvoje 
artėjant rinkimams.

Keliais sakiniais
O Atstatytos Vilniaus Kalvarijos. Jau 
daugiau kaip 10 metų norima at
statyti netoli Vilniaus esančias Kal
varijas, kurios Veikių kalnuose buvo 
pastatytos prieš 300 metų. Per tą 
laiką buvo restauruotos ir atstatytos 
7 stotys, rugsėjo 24 d. atšventintos 
dar 5 naujos Kryžiaus kelio stotys. 
OBus atkurta Vytauto Didžiojo gim
nazija. Rugsėjo 25 d. Vilniaus 
miesto valdybos pasitarime svarsty
tas Vytauto Didžiojo gimnazijos at
kūrimas.
□ Naujas "Boeing" Lietuvoje. Rug
sėjo 25 d. Vilniaus aerouoste nusilei
do antras “Lietuvos avialinijų“ lėk
tuvas “Boeing 737-200“, pavadintas 
“Stasio Girėno“ vardu. Jis įsigytas 
už 8,4 mln. JAV dolerių.
□ Raginama pirkti lietuviškas pre
kes. Rugsėjo 22-27 d. Vilniuje veikė 
žemės ūkio maisto produktų paroda 
”Litagro'95“, kurioje buvo prekiau
jama geriausiais Lietuvos maisto 
pramonės gaminiais, veikė paroda, 
kurioje rodyta gyvulininkystės, že
mės įdirbimo, gėlininkystės techni
ka. Parodos šūkis: “Pirkime lietu
viškas prekes“.
□ Pirmą kartą Lietuvoje apiplėštas 
bankas. Rugsėjo 20 d. “Hermio“ 
banko Šiaulių filiale rasta apiplėšta 
pinigų saugykla, dingo tarnybos au
tomobilis ”Audi-80“ ir du sargo gin
klai. Pavogta 940 tūkst 629 litai. Už 
nusikaltimo išaiškinimą bankas žada 
20 tūkst JAV dolerių.
□ Palaidoti pažadai. Rugsėjo 20 d. 
sostinėje buvo surengta 200 žmonių 
protesto eisena. Žmonės nešė val
džios atstovų rinkimų pažadais, įsi
pareigojimais ir kalbomis apklijuotą 
karstą, kuris buvo pastatytas prie 
Vyriausybės paradinių durų.

„Jaučiame daugelio 
lietuviu palankumą“

Pasakojimas "Lietuvos aide“ 09 26.
Tarpininkaujant Čečėnijos in

formacijos atstovei Lietuvoje 
A.Saijevai į Lietuvos katalikų radi
jo “Mažąją studiją“ paskambino 
Čečėnijos viceprezidentas ZJan- 
darbijevas. Jis pasakė: Pirmiausia 
norėčiau padėkoti lietuviams už 
tai, kad labai aktyviai palaikėte ir 
rėmėte mūsų išsivadavimo kovą. 
Galima sakyti, kad dabar visą šalį 
apėmė politinis pasipriešinimas, 
kurio tikslas - Čečėnijos valstybės 
nepriklausomybė.

Rusija bando pakeisti jai nepa
lankius liepos 30-ąją pasirašytos 
sutarties straipsnius. Tam ji naudo
ja įvairiausias priemones - ir poli
tines, ir karines.

- O kokia dabar jūsų tautiečių 
savijauta, kokia nuotaika?

- Visuose didesniuose mieste
liuose, taip pat ir sostinėje Grozne 
bemaž kasdien vyksta mitingai dėl 
Čečėnijos nepriklausomybės.

- Kodėl rusų kariuomenė lei
džia tokiems pasipriešinimo mi
tingams vykti?

- Jie nieko negali padaryti, nes 
jei pabandytų, tuoj susilauktų naktį 
arba bet kuriuo kitu paros metu 
čečėnų atsako.

- Gal pasakytumėte, kokios pa
ramos Jūs ypač lauktumėte dabar 
iš Lietuvos Vyriausybės, iš visų 
lietuvių ?
' - Jau nemažai'padaryta; ypač 
tos parlamentarų grupės, kuri re
mia Čečėnijos nepriklausomybę, 
todėl pageidauti iš jų ko nors dau
giau yra sunku. Žinoma, mums bu
tų daug lengviau, jei jūsų Vyriau
sybė pareikštų palankumą mūsų 
nepriklausomybės siekiui. Bet tai 
yra pačios Lietuvos Vyriausybės 
reikalas.

ELI
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Dauguma valstybės turto 
išdalinta veltui

Lietuvoje didėja dėmesys 
Vakarams

Prezidentūroje

•Rugsėjo 26 d. A.Brazauskas ap
lankė Kalvarijų, Mockavos, Lazdi
jų pasienio kontrolės punktus, Šeš
tokų muitinę ir Trumpalių pasienio 
policijos užkardą. Lazdijų pasienio 
policijos kontrolės punkte Prezi
dentas sužinojo, kad pasieniečiams 
labiausiai trūksta pinigų, jie neturi 
ir patalpų. Trumpalių pasienio poli
cijos užkardoje Prezidentas pavalgė 
kareiviškos košės, apžiūrėjo gink
lus.

Seime

•Rugsėjo 20 d. Centrinės privatiza
vimo komisijos (CPK) pirmininkas 
K.Baranauskas Seimo Ekonomikos 
komitetui pateikė ataskaitą apie pri
vatizavimą. Per 5 metus privatizuota 
valstybinio kapitalo už 3 mlrd. 490 
mln. litų. Tai sudaro 30 proc. viso 
valstybinio turto'(83 proc. numatyto 
išvalstybinti turto). Taip baigtas pir
masis privatizavimo etapas.
•■Rugsėjo 20 d. pranešta, kad Lie
tuvos Seimo nariai,- nepriklausą jo
kioms grupėms, susibūrė į vieną, 
kuri turės frakcijos teises.
•Rugsėjo 20 d. Lietuvoje lankėsi 
Norvegijos Stortingo užsienio rei
kalų komiteto 13 žmonių delegaci
ja. Ji susitiko su Lietuvos Seimo 
Užsienio reikalų komiteto, vado
vaujamo dr. K.Bobelio, nariais. 
Norvegijos parlamentarai pavadino 
"absurdiškais“ Rusijos užsienio rei
kalų ministro S.Krylovo nuogąsta
vimus, neva NATO grėsmingai pri
artėtų prie Rusijos, jei Baltijos šalys 
taptų šios organizacijos narėmis. 
Pasak norvegų, jų šalies, NATO na
rės, ir Rusijos siena taip pat ilga, bet 
Rusija iki šiol dėl to nenuogąstavo. 
Norvegijos parlamentarai ragino 
lietuvius nesieti stojimo į NATO su 
naryste Europos Sąjungoje, nes ir 
pati Norvegija, norėdama išlaikyti 
ekonomini savarankiškumą, iki šiol 
į ES nėra įstojusi.
• Rugsėjo 23 d. Kaune įvyko Lie
tuvos tautininkų sąjungos (LTS) ta
rybos išplėstinis posėdis. Jame kal
bėta apie opozicinių partijų bendra
darbiavimą, jų susitelkimo galimy
bes, LTS stiprinimo būdus, ren
giantis rinkimams. LTS pirminin
kas R.Smetona teigė, kad sąjunga 
nusiteikusi ryžtingai. Seimo LTS 
frakcijos seniūnas L.Milčius istori
ko Z.Butkaus paskelbtas žinias apie 
prieškario tautininkų bendradarbia
vimą su Rusijos bolševikais pava
dino siekimu sukompromituoti 
opozicinę partiją, nes LDDP nepa
tinka tokia, kurios vadovų negalima 
apkaltinti korupcija.
•LDDP frakcijos posėdyje rugsėjo 
25 d. nutarta rengti naujus frakcijos 
vadovybės ir Seimo komitetų pir
mininkų rinkimus. Busimąjį seniū
ną (dabar yra G.Kirkilas) turi siū
lyti LDDP prezidiumas, kurio posė
dis įvyks A.Šleževičiui grįžus iš 
kelionės po Azijos šalis.
•Tėvynės sąjungos pirmininko pa
vaduotojo M.Laurinkaus nuomone, 
Seimo narys, padaręs viešus pareiš
kimus svarbiausiais valstybės gyve
nimo klausimais, privalo viešai pa
tvirtinti savo teiginius. Taip rugsėjo 
25 d. jis įvertino R.Ozolo kaltinimus 
premjerui ir Seimo nario VJuškaus 
pareiškimą dėl spalio 19 d. konser
vatorių rengiamo pervesmo.
•Rugsėjo 26 d. Europos Tarybos 
parlamentinėje Asamblėjoje disku
tavus ir balsavus, kad Rusijos pra
šymas priimti į Europos Tarybą bū
tų toliau svarstomas, Lietuvos dele
gacijos narys prof. V.Landsbergis 

paprašė žodžio ir paaiškino savo 
neigiamo balsavimo motyvus, pa
brėžęs, kad negalėjo dabar ir nega
lės ateityje balsuoti už šią šalį, kuri 
ligi šiol okupuoja Lietuvos teritori
jas ir pastatus nuo pat Antrojo pa
saulinio karo laikų. ”Ir toliau nuo 
tada, kai aš pagal savo pareigas rei
kalavau sugrąžinti, taigi per trejus 
pastaruosius metus“, - sakė V.Lands
bergis ir pridūrė: ’’Antrasis pasauli
nis karas kartu su visomis nacių ir 
sovietų okupacijomis turi būti pa
baigtas anksčiau, negu mes čia 
svarstysime Rusijos priėmimą“.
*• Rugsėjo 27 d. Tėvynės sąjungos 
valdybos pirmininkas G.Vagnorius 
spaudos konferencijoje, pavadinto
je apklausa, pareiškė, kad nuo 1993 
m. du trečdaliai valstybinio turto 
nukeliavo į privačias rankas visiš
kai veltui, tai netgi buvo daroma 
valdžios lygiu, padedant Vyriausy
bės vadovams ir teisingumo mi
nistrui.

Rugsėjo 27 d. VJ.Paleckis, Pre
zidento patarėjas užsienio politikos 
klausimams, įteikė Vyriausiajai rin
kimų komisijai pareiškimą, kuriuo 
atsistatydino iš Seimo nario pareigų 
ir atsisakė jam įteikto mandato. Jis 
pareiškė, kad labiau vertina profe
sionalų diplomato darbą negu par
lamentaro, ypač jei partija nėra val- 
dančioji ir pats ’’joje neturi lemia
mo balso“. Kitus kandidatas į Sei
mo narius iš Socialdemokratų rin
kimų sąrašo - J.A.Antanaitis.
Vyriausybėje

•» Rugsėjo 20 dieną Niujorke Lie
tuvos 'nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius JTO OJusys bei Ja
maikos nepaprastoji ir įgaliotoji 
ambasadorė JT M.Patricija Durrant 
pasirašė Lietuvos ir Jamaikos dip
lomatinių santykių užmezgimo 
bendrąjį protokolą.
'•■Rugsėjo 26 d. prasidėjo oficialus 
Lietuvos užsienio reikalų ministro 
P.Gylio 3 dienų vizitas JAV. Niu
jorke P.Gylys susitiko su JAV vals
tybės pasekretore L.Davis. Pokal
byje buvo pasikeista nuomonėmis 
apie vykstančius politinius bei eko
nominius procesus Rytų ir Vidurio 
Europoje, šio regiono saugumo 
problematiką.
P.Gylys dalyvavo Saugumo Tary
bos surengtame užsienio reikalų 
ministrų posėdyje, skirtame Jungti
nių Tautų 50-mečiui. Ministras kal
bėjo rugsėjo 26 d. JT Generalinės 
Asamblėjos plenariniame posėdyje. 
Jis pateikė Lietuvos poziciją JT sis
temos reformos, taikos palaikymo 
operacijų bei regioninio saugumo 
struktūrų, nusiginklavimo, Tarptau
tinio Baudžiamojo Teismo steigi
mo, socialinio bei ekonominio vys
tymo klausimais.
Vašingtone P.Gylys susitiko su įta
kingais Kongreso, Senato nariais 
bei Valstybės departamento bei 
Prezidento aparato pareigūnais.
^•Rugsėjo 26 d. Vyriausybės komi
sijai, kuri tiria SSRS ir Rusijos Lie
tuvai padarytą žalą, duomenis pa
teikė Aplinkos apsaugos ministeri
ja. Išankstiniais duomenimis, tai 
būtų 1 mlrd. 740 mln. JAV dolerių. 
*• Vyriausybės potvarkiu sudaryta 
darbo grupė, kuri turi parengti Lie
tuvos Konstitucijos 47 str. papil
dymą ir Konstitucinį įstatymą, ku
riems įsigaliojus užsieniečiams at
sirastų galimybė pirkti žemę Lie
tuvoje, gaunant nuosavybės teisę. 
Grupės vadovu paskirtas Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
AJanuška.

Ona Mickevičiūtė

Lietuvoje gana dėmesingai se
kamas kiekvienas veiksmas ir žodis 
Briuselyje arba Strasbūre, kai ten 
kalbama apie Europos Sąjungos 
(ES) ar NATO plėtimą į Rytus. Tą 
dėmesį pastoviai pakursto ir Rusija. 
Ten vis dažniau išgirstame grės
mingų pareiškimų apie siekimą at
kurti sąjungą, karinį bloką, apie 
Rusijos ketinimą nesilaikyti susita
rimo dėl įprastinės ginkluotės maži
nimo.

Pastarasis bauginimas yra gana 
rimtas. Juo labiau kad toji kaimynė 
turi beveik 2 kartus daugiau (negu 
numato tarptautiniai limitai) tankų, 
beveik 4 kartus daugiau šarvuočių 
ir 2 kartus daugiau patrankų, su
telktų vakarinėje Rusijos dalyje nuo 
karaliaučiaus iki Kolos pusiasalio 
bei pietinėje dalyje.

Rusija vos besugeba išlaikyti sa
vo galingą kariuomenę, tačiau jos 
nemažina, nori toliau išsaugoti visą 
grėsmingą sovietinį palikimą, nors 
jai niekas negrasina. Ji pati tebegy
vena kažkokių išsigalvotų priešų 
įvaizdžiais. Maskvoje politikai vis 
įtikinėja, jog rusų visuomenė jų ne
supras, jeigu jie NATO plėtimui ne
sipriešins.

Tuo tarpu tos visuomenės niekas 
nė neklausia, ką ji galvoja apie 
NATO. Už ją galvoja tie, kurie nori 
išsaugoti generolų antpečius, gerą 
gyvenimą, karinės pramonės kom
pleksą. Pagaliau Maskvos politikai 
tebenori išsaugoti pasaulyje savo 
ypatingą padėtį, nori, kad JT, 
NATO, kitos tarptautinės organi
zacijos suteiktų Rusijai ypatingą 
statusą jose.

Žinoma, dalį tokių grėsmingų 
kalbų galima pateisinti būsimais 
rinkimais. Tačiau šiandien niekas 
negali pasakyti, kaip atrodys Rusija 
po rinkimų, kaip bus pasuktas jos 
politikos vairas.

Neseniai Maskvoje viešėjęs 
JAV valstybės sekretoriaus pava
duotojas S.Talbotas išsivežė gana 
pesimistines išvadas. Jo manymu, 
Vakarai turi būti pasirengę blogiau
siam variantui ir NATO plėtimas 
yra viena atsargumo priemonių.

O kam turi būti pasirengusi Lie
tuva, kiti Baltijos kraštai?

Visi Lietuvos politikai kone vie
ningai sutaria, jog būtina kuo grei
čiau glaustis po ES ir NATO skydu. 
Kitos išeities nėra.

Lietuva pirmoji iš Baltijos 
kraštų oficialiai pareiškė norą tapti 
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NATO nare. Vilniuje suvokiama, 
jog nepavyks tai padaryti greitai. 
Pirmiausia reikia įsijungti į ES. 
Nors su ES pasirašyta asocijuotos 
narystės sutartis, tačiau ji dar neįsi
galiojo, nes neratifikuota. Europos 
Parlamentas ją numato ratifikuoti 
šių metų lapkričio mėnesį, o Lietu
vos Seimas - metų pabaigoje.

Apie tai neseniai spaudos kon
ferencijoje pasakojo Lietuvos par
lamentarų grupė, kuri, vadovauja
ma Seimo vicepirmininko J.Bema- 
tonio, rugsėjo 22-23 dienomis 
Strasbūre bendravo su Europos Par
lamento delegacija.

Tai buvo pirmas tokio pobūdžio 
susitikimas Europos Sąjungoje ir 
yra intensyvesnio politinio dialogo 
tarp abiejų Lietuvos ir ES Parla
mentų pradžia. Lietuvos delegaciją 
maloniai priėmė Europos Parla
mento grupė ryšiams su Estija, Lat
vija ir Lietuva, kuriai vadovauja 
Europos Parlamento deputatas 
N.Sindalis.

Buvo pasikeista nuomonėmis 
daugeliu klausimu. Lietuvos parla
mentarams buvo patarta aktyviai 
veikti, jungiantis į Europos struk

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

kose nuo 1995 m. rugsėjo 29 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių už
sienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.3194 Lenkijos zlotai 1.6410
Australijos doleriai 3.0122 Prancūzijos frankai 0.8152
ECU 5.2070 100 Rusijos rublių 0.0887
Estijos kronos 0.3490 Šveicarijos frankai 3.4843
Latvijos latai 7.4766 Vokietijos markės 2.8160

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei 
Lietuvos banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas 
bankai perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

’’Vilniaus bankas“ pranešė ”EL“ redakcijai, kad rugsėjo 28 dieną 
šiame banke nustatytos tokios užsienio pinigų pirkimo ir pardavimo 
kainos: JAV doleriai perkami ir parduodami po 4,00 Lt (komisinis 
mokestis - 0,75%), Vokietijos markės perkamos po 2,74 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,82 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,21 
Lt ir 6,30 Lt, Prancūzijos frankai - 0,76 Lt ir 0,83 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,28 Lt ir 3,47 Lt, Latvijos latai - 7,19 Lt ir 7,59 Lt.

tūras, nes dabar yra palankus metas. 
Vėliau padėtis gali pasikeisti. Euro
pos Parlamento atstovai tuo pat me
tu patarė aktyviau bendradarbiauti 
savo regione. Būtent Baltijos vals
tybių glaudesnis bendradarbiavi
mas įvairiose srityse atveria trims 
šioms valstybėms platesnį kelią į 
Vakarų Europą.

Neapeita ir Karaliaučiaus prob
lema. Esama vieningos nuomonės, 
jog reikia siekti, kad ši sritis būtų 
demilitarizuota ir įtraukta į Europos 
struktūras.

Europos Parlamento atstovams 
Lietuvos parlamentarai patvirtino 
nekintamą nuostatą stoti į NATO. 
Europos Parlamento atstovai pa
reiškė, jog supranta tokį norą, tači
au mano, kad reikėtų pasvarstyti ir 
kitas galimas bendro saugumo gal
imybes.

Radikalų atstovė p.Leliumjer 
paskleidė įdomią mintį, jog Lie
tuvos Prezidentas A.Brazauskas ga
lėtų tapti tarpininku tarp Rusijos ir 
NATO, padėdamas suprasti Mask
vai, kas tai yra NATO.

Antanas Šimkūnas

Atskrendantiems į Lietuvos 
sostinę “EL“ skaitytojams pra
nešame, kad Vilniaus tarptau
tinio aerouosto keleivių atvyki
mo salėje visą parą veikia ’’Vil
niaus banko“ užsienio valiutos 
keitimo į litus punktas.
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Gerumo adresais

Geriau vieną žvakelę uždegti negu sėdėti tamsoje
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

įregistruota per trisdešimt organiza
cijų, kurios teikia vienokią arba ki
tokią pagalbą Lietuvai. Per penke
rius metus vien "Lithuanian Nurse“ į 
mūsų šalį atsiuntė medicinos įrangos 
už 45 mln. dolerių, "Lietuvos Vy
čių“ pagalba sudarė 11,5 mln. dole
rių, "Lietuvos vaikų viltis“ tik orto
pedinei operacinei surinko 4,5 mln. 
dolerių, Bostono "Lithuanian Child
ren Relief - 2,5 mln. dolerių... Jeigu 
viską sudėtume, būtų šimtai mili
jonų dolerių.

Kaip šitie pinigai surenkami? 
Kaip ir kam skiriami? Apie tai ir kal
bėjome su daktare Albina Prunskie
ne iš Chicagos.

- Našlaičių globos komitete yra 
penkiolika moterų, kurios dirba gera 
valia, - sakė A. Prunskienė. - Rašom 
laiškus pažįstamiems ir nepažįsta
miems, kalbame susirinkimuose, kai 
tik yra proga, rodom filmą apie Lie
tuvos vaikus, prašom aukų. O už 
kiekvieną auką dėkojame asmeniš
kai ir viešai. Apskaita yra tokia tiks
li, kad nepasiklys nė vienas centas. 
Visas mūsų komitetas vienodai daug 
ir atsakingai dirba. Ir čia nėra kokio 
išskirtinio mano nuopelno.

- Nuo ko viskas prasidėjo?- tęsia 
A. Prunskienė. - 1989 metais susiti
kau su Jadvyga Bieliauskiene, - pri
simena ji. - Buvau atvežusi pinigų, 
kuriuos J.Bieliauskienė išdalijo 
tiems, kam labiausiai reikėjo. Tai 
buvo mano ir kitos ponios Pruns
kienės, Vandos, aukos. Vėliau, bene

J.Čuplinskienė (iš kairės), V.Cinauskas, A-Visockytė, A-Prunskienė, 
A.Rudys Lietuvių namuose su tremtinių vaikais.

1992 metais, gatvėje pamačiau ke
letą vaikų, kurių likimas labai su
jaudino. Tai buvo internato vaikai, 
grįžę vasaros atostogų. Kodėl jie 
ten? Paaiškėjo, jog tai našlaičiai... 
Tada susitikau su p. G.Landsbergie- 
ne ir pasakiau, jog noriu remti naš
laičius. Iš pradžių buvo 25, paskui 
50... Vanda Prunskienė paaukojo 10 
tūkst dolerių, kuriuos perdaviau p. 
G.Landsbergienės kuruojamam vai
kų fondui. Vėliau, jau Chicagoje, 
kur p. G.Landsbergienė koncertavo, 
įteikėme bemaž 8 tūkst. dolerių.
1993 m. Lietuvių bendruomenės 
Socialinių reikalų tarybos pirminin
kė Birutė Jasaitienė mane pakvietė 
prisidėti prie bendros veiklos. Dabar 

remiam per 400 vaikų. Per metus 
kiekvienam skiriame po 150 dolerių. 
Siunčiame pinigų, drabužėlių, kito
kių reikmenų. Ypač glaudžiai dirba
me su "Lietuvos dukterų“ sambūriu. 
Tasai sambūris globoja nelaimėn pa
kliuvusius lietuvius Amerikoje, nes 
ir čia ne visi gerai gyvena. Nelaimė
lius "Lietuvos dukterys“ katalikiškai 
palaidoja, pagieda prie karsto... Ma
no labai gera draugė yra Marija No- 
reikienė, tai su ja geriausiai bendra
darbiaujame, kai reikia sušelpti ko
kią daugiavaikę arba našlaičių šei
mą Lietuvoje.

- Per tris savaites tikriausiai spė
jote daug globotinių aplankyti?

- Jau neliko nė vienos vaikų šei

mynos, kurios nebūčiau aplankiusi, - 
pasakojo A. Prunskienė. - Šeimynų 
vis daugėja, ypač prie parapijų. Va
dinamoji "Foster Child“ misija taip 
pat plečiasi - šitų visų tai jau nebepa
jėgiau aplankyti... Buvau Vilniuje, 
kunigo Gražulio globojamoje vaikų 
šeimynoje, Viduklėje pas kunigą 
Aukštakalnį, Tabariškėse - pas kuni
gą Repšį... Nebegaliu visų nė prisi
minti - per daug įspūdžių...

- O kokie tie įspūdžiai?
- (vairūs, bet daugiausia labai ge

ri, - sako A. Prunskienė. - Tose šei
mynose patyriau, kokie tragiški vai
kų likimai, pamačiau, kokie dabar 
laimingi tie vaikai. Vieni pametė, ki
ti priglaudė, ir nežinai, kas pametė, 
kas atrado. Nuostabu! Ir taip jaudi
na, kad kalbėti sunku. Gal tegu p. 
Čuplinskienė papasakoja, ką Toron
te veikia. Mes juk dirbame ne dėl 
garbės...

Prakalbinti ponią Juditą Čuplins- 
kienę pasirodė ne taip lengva. Nėra 
čia ko girtis, rašykite apie daktarę 
Prunskienę, ir gana. Šiaip taip išsi
derėjome, ir J.Čuplinskienė šiek tiek 
papasakojo apie Toronto lietuvių 
Prisikėlimo parapijos labdaros sek
cijos veiklą.

- Jau treti metai per "Betanijos“ 
valgyklą Vilniuje ir "Caritas“ val
gyklą Kaune remiame 200 žmonių. 
Kasdien. Mūsų parapijos mastu tai 
yra daug. Mes iš pat pradžių savo 
veiklos šūkiu pasirinkome žodžius iš 
Mato evangelijos: "Ką padarysi ma
žiausiai broliui, tą padarysite man“. 

Kitaip sakant, geriau vieną Žvakelę 
uždegti negu sėdėti tamsoje, - kal
bėjo J. Čuplinskienė. -12 moteriškių 
sudaro komitetą, kuris du kartus per 
metus rengia pardavimus parapijos 
salėje. Tada jau dirba kelios dešim
tys žmonių. Reikia surinkti visa, ką 
parapijiečiai aukoja, tada jau surū
šiuoti, sudėlioti, pasirūpinti skelbi
mais, kad kuo daugiau pirkėjų atei
tų... Būna, kad surenkame 5 ar net 6 
tūkstančius dolerių. Visas tas lėšas 
skiriame Tremtinių grįžimo fondui 
remti, konkrečiai - pensionui atsta
tyti. Kol kas neglobojame našlaičių, 
bet toji mintis jau bręsta. Gal reikėtų 
kartu dirbti? Mums kartais trūksta 
vieningumo ir žinių, kartais vie
niems kliūva daugiau, o kitiems ne
lieka, nežinoma, kas ir kiek yra para
mos suteikęs...

Su viešniomis iš Kanados ir 
Amerikos susitikau Lietuvių na
muose, kur jas atvežė Tremtinių grį
žimo fondo valdybos pirmininkas 
Vytautas Cinauskas. Kaip sakė p. 
A.Prunskienė, norėta iš pirmų lūpų 
išgirsti, kam ir kokios globos reikia. 
Iki šiol ji maniusi, jog iš tremties 
vietų atvažiavę vaikai gyvena pas 
savo gimines ar šiaip kur, neįsivaiz
davusi, jog esanti tokia mokykla. 
Pasikalbėjusi su direktoriumi ir mo
kytojais, p. A. Prunskienė žadėjo vi
sa, ką sužinojusi, aptarti Našlaičių 
globos komitete Chicagoje. Esama 
vilčių, jog ši pažintis ilgainiui išsi
plėtos.

Salomėja Čičiškina

SOS vaikų kaime

Gerumo diena rugsėjo 18-ąją 
pavadino Šveicarijos paraplegikų 
(žmonių su pažeistu stuburu, par
alyžiuotomis galūnėmis) asocia
cijos generalinis sekretorius, beje, 
pats sėdintis vežimėlyje, V.Valdi- 
špiūlis. Renginyje Vilniuje prie 
Operos ir baleto teatro dalyvavo ne 
tik jis, bet ir šios asociacijos prezi
dentas, Notvilio reabilitacijos cen
tro vadovas, medicinos mokslų 
daktaras G.Cėchas, Rygerto firmos 
prezidentas dr. R.Rydvėgas, Švei
carijos ambasadorius Lietuvoje 
P.Lučiris, grupė kitų minėtos aso
ciacijos narių ir vadovų. Juos malo
niai sutiko Lietuvos sveikatos ap
saugos ministras A.Vinkus, Sociali
nės apsaugos ir darbo bei Kultūros 
ministerijų sekretoriai V.Blinkevi- 
čiūtė ir G.Kazimierėnas, Lietuvos 
invalidų reikalų tarybos prie Vy
riausybės pirmininko pavaduotojas 
H.Sakalinskas, Lietuvos žmonių su 
pažeistu stuburu asociacijos prezi
dentė J.Pažėraitė.

V.Valdišpiūlis papasakojo: prieš 
3 metus Lietuvos negalės žmonėms 
padovanojusi specialiai pritaikytą 
autobusą, Šveicarijos asociacija ir 
toliau remia mūsų krašto bendro li
kimo brolius ir seses. Šiemet buvo 
ryžtasi imtis iki šiol neregėtos ap
imties labdaros. Asociacijos laikraš
tyje ’Taracontact“ pasirodė skelbi
mas, kuriame jos nariai buvo ragina
mi aukoti Lietuvos likimo bičiu
liams naudotus rankomis valdomus 
automobilius. Vienas pirmųjų į šį ra
ginimą atsiliepė vienintelis negalės 
žmonių atstovas Šveicarijos parla
mente M.F.Suteris. Jo pavyzdžiu pa
sekė dar 12 labdarių. Penkis auto
mobilius V.Valdišpiūlis ir jo kole
gos kelionėje į Lietuvą vairavo pa-

Tauri pareiga - 
pagelbėti silpnesniesiems

Šveiearijos paraplegikų asocia
cijos generalinis sekretorius 
V.Valdišpiūlis (vežimėlyje) su 
Lietuvos invalidų reikalų tary
bos pirmininko pavaduotoju dr. 
FLSakalinsku.

Leono Vasausko nuotr.

tys, o kiti atgabenti krovininiu auto
mobiliu.

Aikštelėje prie Operos ir baleto 
teatro rugsėjo 18 d. automobiliai ir 
atitinkami dokumentai buvo iškil
mingai perduoti giminiškos Lietu
vos negalės žmonių asociacijos pre
zidentei J.Požėraitei. Ji, nedelsdama, 
kelių automobilių raktus ir dovanoji
mo dokumentus įteikė vilniečiui 
A.Staniuliui, panevėžiečiui A.Gibai, 
kėdainietei EJiimkevičiūtei, Kauno 
studentui K.Skučui ir dar kitiems 
negalės žmonėms.

Antrasis skambus šios šventės 
akordas - Šveicarijos Rygerto firmos 
Operos ir baleto teatre įrengtas kel
tuvas, kuriuo pirmoji į antrąjį aukštą 

vežimėlyje pakilo J.Požėraitė.
Pasak Šveicarijos delegacijos va

dovų ponų G.Cėcho ir V.Valdi- 
špiūlio, jų šalies negalės žmonių są
jūdį nepaprastai didelėmis sumomis 
ir kitaip remia visuomenė ir Vyriau
sybė, vis labiau stiprėja negalės 
žmonių įsiliejimo į visuomenę už
mojai. Septynis milijonus gyventojų 
turinčioje Šveicarijoje paraplegikų 
asociacijai priklauso apie 3 tūkstan
čius. Daugelis jų dirba, todėl 70 
proc. šių žmonių yra ne išlaikytiniai, 
o mokesčių mokėtojai. Milijonas ša
lies gyventojų aukoja Pagalbos ne
galės žmonėms fondui, nuolat mate
rialiai ir moraliai remia silpnuosius 
visuomenės narius. Šveicarijos Vy
riausybė negalės žmonių poreikiams 
tenkinti neseniai ir (šiemet jau nebe 
pirmą kartą) vėl skyrė 150 tūkst. 
Šveicarijos bankų.

Sumaniai versdamiesi, bičiuliai 
šveicarai remia ir bendro likimo bi
čiulius Lietuvoje, nors pabrėžia, kad 
tai vienintelė Europos šalis, kuriai 
jie teikia labdarą ir paspirtį. Beje, ir 
Lietuvos invalidų reikalų tarybos 
prie Vyriausybės bei Lietuvos inva
lidų draugijos centro tarybos patal
pose šveicarai baigia įrengti keltuvą 
vežimėliuose sėdintiems žmonėms. 
Svečiai pabrėžė, kad tai tik broliško 
bendradarbiavimo ir paramos pra
džia, todėl mūsų specialistus kvietė 
tobulintis Notvilyje, aptarė bendros 
vežimėlių gamybos Lietuvoje gali
mybes.

Susitikime kalbėta apie tai, kad 
krikščioniškų tautų tauri pareiga - 
padėti ne tik žodžiais, bet ir darbais. 
Visuomenė verta tiek, kiek ji rūpi
nasi savo silpnaisiais nariais.

Česlovas Rimeika

Vilniuje, Šeškinės mikrorajone, 
baigiamas statyti SOS vaikų kaimas. 
Jau įrengta 12 šeimyninių namelių, 
administracijos ir dar keletas pasta
tų, kaimo seniūno namas.

SOS vaikų kaimas - tai šeimos ir 
vaikų globos įstaigos derinys. Čia 
kiekvienas vaikas turi mamą, nors 
žino, kad jį pagimdė kita. Kiekviena 
mama čia augina 5-6 įvairaus am

Šeškinės vaikų kaimo broliukai ir sesutės su mama.
Mariaus Baranausko nuotr.

žiaus vaikus, o jie vadina vienas kitą 
broliais bei seserimis.

Naujuose namuose daug erdvės.
Vaikų kaimui lėšas paskyrė 

organizacija "SOS Kinderford In
ternational“, kuri yra Austrijos sos
tinėje Vienoje. Ši labdaros įstaiga 
šiandien turi per 300 vaikų kaime
lių daugiau nei šimte įvairių pasau
lio valstybių.
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Su kuo jūs, 
kultūros meistrai?

Radijo ’’Svoboda“ (’’Laisvė“) lai
doje rusų kalba ”Su kuo jūs, kultūros 
meistrai?“ kalbėta apie Rusijos artis
tus, dailininkus, režisierius, šiandien 
būriais šturmuojančius politines 
aukštumas įvairių partijų ir priešrin
kiminių blokų sudėtyje. Prisimintas 
ir Lietuvos Sąjūdis bei jo pirmieji ly
deriai, jų kolegos iš Vengrijos, bu
vusios Čekoslovakijos, taip pat iš
mėginę jėgas politikoje. Daug kas 
paliko po savęs daugiau šukių negu 
išliekamosios vertės dirbinių. Tiesa, 
ne visi šviesuoliai, kultūros meistrai 
politikoje elgėsi kaip drambliai indų 
parduotuvėje. Išimtis - Čekija, ku
rios šviesuoliai, užėmę vadovaujan
čius postus valstybėje ir vyriausy
bėje, sugebėjo paversti savo šalį pir
maujančia tarp posovietines refor
mas vykdančių valstybių.

Taip, ir Lietuva, ir Rusija, kaip ir 
kitos socialistinės šalys, reformomis 
tikrai atsiliko nuo Čekijos. Ir todėl 
Ubai įdomu būna klausytis aiškini
mų, kodėl vienoje valstybėje sėk
mingai daroma tai, kas kitoms tampa 
neišsprendžiamu reikalu. Tačiau ne
mažai Čekijos laimėjimų priežasčių, 
kurias pateikė minėta radijo laida, 
pasirodė man gana keistos. Jos metė 
šešėlį ir ant Čekijos, ir ant jos prezi
dento V.Havelo. Tarp tokių paminė
čiau teiginius apie tai, jog Čekijos 
žmonės daug pasiekė, išmokę realy
bę matuoti ne idealais, o praktiniais 
sumetimais; jog V.Havelas tiesiog 
pamilo politinio kompromiso meną 
(prisiminkime, kaip mėgo nuolaidas 
buvęs SSRS prezidentas M.Gorba
čiovas, ypač paskutiniais savo val
dymo metais, o baigėsi tai puču); jog 
čekai ir jų lyderiai, paklausti, ar rei
kia grįsti gatvę, nesiteirauja, ar šita 
gatve bus galima patekti į Šventovę, 
bet sutartinai kimba į darbą ir grin
džia.

Štai kaip, pasirodo, viskas pa
prasta: sėkmingai judėti reformų 
keliu Rusijai kliudo šviesuomenė su 
savo žalingu įpročiu žinoti, kur veda 
tasai kelias. O kai tik įpras tikrovę 
matuoti ne idealais, kai pirmenybę 
pradės teikti ne dvasios, o kūno po
reikių tenkinimui (nes juk kūnas la
biausiai kenčia nuo gatvės grindinio 

nelygumų!), tada ir Rusija ims raš
kyti vakarietiškos civilizacijos vai
sius. Na o Lietuvos šviesuoliams, 
kurie vis dar nori ’’daryti politiką“, 
matyt, reikia išmokti kompromisų 
meno.

Deja, neturiu savo nuomonės 
apie čekų gyvenimą ir apie tai, kuo 
patys čekai jį matuoja. Čekijoje ne
buvau, todėl belieka tikėti tuo, ką 
apie tai sako žinantys žmonės. Ne
galima nesutikti ir su tuo, kad dėl 
amžinųjų Rusijos klausimų ’’Kas 
kaltas?“ ir "Ką daryti?“ buvo kelia
ma daugiau triukšmo negu nuveikia
ma konkrečių darbų... Ir kai kurių 
Lietuvos politinių vadovų kategoriš
kumas lyg švitrinis popierius draskė 
sovietinės ideologijos nusvidintą 
bendrapiliečių savimeilę. Bet kom
promisų meną statyti aukščiau tikslo 
- kelio, kuris veda tautą, valstybę, 
žmoniją, kelio, kurį patys žmonės ir 
grindžia, - yra arba netoliaregiška, 
arba pavojinga kaip provokacija. Ar
gi įmanoma pamiršti, kokie geri su 
vokišku stropumu grįsti buvo tie ke
liai, kuriais milijonus žmonių hitleri
ninkai išvarė į mirtį, į visus tuos bu- 
chenvaklus, mauthausenus, osvenci- 
mus, ciniškai išpuoštus nepriekaiš
tingai praktiškais ir išmintingais šū
kiais, pvz: ’’Darbas paverčia gyveni
mą saldžiu“?!

Žinoma, ir man, kaip ir nevyku
sių reformų nuskurdintos Rusijos di
džiumai žmonių, maga pasmagu
riauti Vakarų gyvensenos laimėji
mais. Bet jei dėl to reikia atsisakyti 
idealų, išduoti atmintį, kaip kiaulei 
imti arti žemę, ieškant gilių, bet ne
susimąstant, kas atsitiks ąžuolui, ku
rio šaknys bus išknistos, - kur vėl at
sidurčiau? Argi ne tą patį kalė į gal
vą komunizmo šaukliai viename 
šeštadalyje pasaulio? Tik ten pana
šiomis ’’idėjomis“ buvo grindžiamas 
kelias į komunizmą, o dabar iš kito 
Europos pakraščio siūloma jomis 
grįsti kelią į rinkos dėsniais grin
džiamą visuomenę. Ta istorija, kurią 
įsidėmėjau, moko: jei žmonės nusto
ja matuoti tikrovę idealais, jei niekas 
nebesidomi, kur veda nauji grindžia
mi keliai, - žmonės atsiduria Bu
chenvalde, o ne kaimyniniame Vei

mare, kur plevena garsių kūrėjų Gė
tės ir Šilerio dvasios. Naujuose kon- 
clageriuose galima atsidurti ir tada, 
kai bus nustota domėtis, kur krenta 
bombos: ar ant naujausių žmonių 
naikinimui skirtų ginklų gamyklų ir 
arsenalų, ar - ant mokyklų, ligonių, 
šventyklų? Tada, pasyviai daugumai 
tylint, agresyvioji mažuma dalins 
žmones į "savus“ ir ’’svetimus“, ku
rie neva neverti nei nepriklausomy
bės, nei laisvės, nei gyvenimo. Toks 
pasaulis taps viena ištisa Čečėnija 
arba Bosnija, ir tai bus pragaras, ku
riame žmonija atsidurs tuo greičiau, 
kuo stropiau ji grįš kelius pagal kaž
kieno - gal valdžios, gal žmogaus su 
šautuvu, gal pinigų maišo - nurody
mą, o ne pasirinkdama pati...

Kad ir kaip būtų keista, neiš
brendami, neprivažiuojami Rusijos 
keliai gali pasirodyti išganingesni už 
vakarietiškas superautostradas, nes 
Rusijos klampynėje arba užpuoliko 
tankas gali įstrigti, arba persekioja
mas žmogus, įpuolęs į kokį išganin
gą klaną, gali ten ir pragulėti, kol 
išauš kitas rytas, kita ’’perestroika“... 
Civilizacijos šluotą apžergus gera 
skubėti į rojų. O į pilietinio karo pra
garą, į nacionalinių, religinių prieš
priešų pražūtį - tegu joks kelias ne
veda, tegu joks tiltas, joks tunelis ne
sujungia tų, kurie žudo vaikus, senu
kus, moteris ir Čečėnijoje, ir Bos
nijoje!

Ne šviesuomenės smalsumas* 
noras žinoti: kur? kas? vardan ko? 
yra šiandieninių Rusijos nesėkmių 
priežastis. Čia jau baigiama išvogti 
medžiagas bet kokių kelių tiesimui ir 
grindimui, o už darbą vis dažniau 
nebesumokama. Todėl sąžiningi sta
tybininkai ima nykti lyg mamutai, 
Sibire prasidėjus apledėjimui. Vieni 
į biznį arba į nusikaltimus pasuka, 
kiti parsisamdo vadinamaisiais 
”kontraktininkais“ Rusijos ’’konsti
tucinei tvarkai“ įvedinėti. Rusija di
delė, tvarkos maža, tvarkdarių reikia 
vis daugiau, dar ir Europai žadama 
padėti, jei NATO pati nesusitvar
kys... Kur išplaukia pinigai, kur pra
smenga statybinės tnedžiagos, kuo 
pavirsta išsigimstantys žmonės, gi
mę būti statybininkais, o ne žudikais

Mariaus Baranausko nuotr.

- štai klausimai, kurie tykšta iš refor
moms nepasiduodančių Rusijos 
klampynių, o kai kurie jų purslai pa
siekia ir kitas buvusias "broliškas“ 
sovietų respublikas. Ir Lietuvą - taip 
pat.. O jei dar nustosime domėtis, į 
kurią pusę vis dėlto reikėtų grįsti ke
lius, tai jau visai nebebus gyvenimo, 
o tik murkdymasis purvyne...

Gal atsiras ir kitaip manančių, bet 
man rodosi, kad pasaulis yra ir vys
tosi todėl, kad vis buvo išlaikoma 
pusiausvyra tarp tų, kurie sėja, ir tų, 
kurie parenka sėklą, nes juk ką pa
sėsi, tą ir pjausi. O tos pusiausvyros 
pagrindas - harmonija, natūralių sa
visaugos bei giminės pratęsimo ins
tinktų, sąmoningo gėrio ir blogio 
vertinimo bei pasirinkimo harmoni
ja. Ir kaip negalima rašyti lygybės 
ženklo tarp civilizacijos ir demokra
tijos, taip ir pusiausvyros, harmoni
jos paieškos, sąmoningas savanau
diškojo ”aš“ interesų apribojimas 
nėra tas pat, kas pragmatiškasis 
kompromisas, kuris pernelyg dažnai 
pasirodo besąs tik širma egoizmui 
arba bailumui pridengti. Civilizacija
- tai tik grindinys, kuriuo vienodai 
patogiai galima nukeliauti į poeto 
Gėtės muziejų Veimare, prie Cens- 
tochovo Dievo Motinos, arba at
sidurti Buchenvalde, Osvencime. O 
ką mes? Mes juk - ne akmenys grin
diniui grįsti, mes esame Žmonės - 
Šventovėje melstis! Tada ar gali 
mums nerūpėti, kur veda kelias, kur 
atsidurs žmonija rytoj?

"Mums“ - tai mums visiems. Bet 
"kultūros meistrams“ tie klausimai 
turėtų rūpėti labiausiai, nes tai jiems, 
kaip ir mokslininkams, dažniausiai 

tenka atrinkti sėklą ateities derliui. O 
klausimas ”Su kuo jūs?“ yra gana 
dviprasmis. Viena vertus, galima 
galvoti apie moralinį ir politinį 
autoritetą, kuriuo norima remtis arba 
sekti, o kita vertus - gali pasireikšti 
egoistiški, savanaudiški tikslai ir su
metimai. Juk šiandien daug kas lin
kęs šlietis prie stipriojo, rinkdamasis 
turtingą partiją arba "šefą“. O tuos, 
kurie stoja silpnojo, mažojo, perse
kiojamojo pusėn, išvadina keistuo
liais, nušvilpia arba net nusisuka nuo 
jų, kaip kad Rusijoje nusisuko nuo 
čečėnus mėginusio apginti S.Kova- 
liovo - net kai kurie jo bendražygiai 
iš "Demokratinio Rusijos pasirinki
mo“ partijos (buvusio premjero 
A.Gaidaro partija). Bet į tą klausimą 
galima įdėti ir kitą prasmę: su kuo 
jūs, šviesuoliai, ateinate? Ką nešatės 
į politiką, visuomenę, į žmones? 
Akmenis? (Betgi juos, kaip politinį 
ginklą ir argumentą, jau susiprivati- 
zavo rėksniai ir tauškaliai.) žodžių 
trenksmą ar scenos triukus? Tačiau 
karalių ir karališkųjų juokdarių lai
kai, regis, jau praėjo? Natūraliausia 
kultūros meistrams būtų visur ir 
visada eiti su kultūra. Su tikrąja, o ne 
su sovietine, proletarine, valstybine 
ar dar kokia kita, kuri yra tokia pat 
dirbtina, išgalvota. Tikroji kultūra 
yra reikalinga visur - ir mene, ir biz
nyje, ir politikoje. Ir, žinoma, parla
mente... Beje, Rusijos parlamente, 
kur visos valstybės žmonių akivaiz
doje daužomos moterys ir pagyvenę 
deputatai, tos kultūros esama ma
žiausiai, bet tai jau - kita tema...

Jūratė Lauiiūlė
Sankt Peterburgas

Kroatijoje lietuviai liko sveiki

Kaip pranešė žinių agentūros, 
rugsėjo 19-25 dienomis per serbų ar
tilerijos apšaudymus žuvo 2 ir buvo 
sužeista 14 danų dalinio DANBAT 
karių, tarnaujančių JTO taikos palai
kymo misijoje buvusioje Jugoslavi
joje. Tai įvyko Kroatijoje, Kostajni- 
cos JTO pajėgų stovykloje, netoli 
kurios įsikūręs ir Lietuvos "žydrųjų 
šalmų“ būrys LITPLA-2.

Visi lietuviai liko sveiki. Serbų 
apšaudytuose miestuose Dvare, 
Kostajnicoje, Dubicoje lietuvių ka
rių nėra, jie budi per 10-15 km nuo 
Kostajnicos.

Danijos taikos palaikymo dalinio 
Kroatijoje vadas pulkininkas Joer- 
nas Jensenas šūvius į danų taikdarius 
pavadino serbų teroristiniais išpuo
liais. Danijos kariuomenės vadovy
bė pranešė, kad planuojama suma
žinti DANBAT personalą ir perkelti 
dalinius į kitą regioną. DANBAT 
gali būti sumažintas iki 568 kariškių, 
dabar jame yra 900 ’’žydrųjų šalmų“. 
Kartu tarnauja 96 Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos kariai.

Galimas dalykas, kad Danijos 

taikdarių batalionas bus perkeltas į 
serbų užimtą Rytų Slavoniją, kurią 
kroatai ketina atsiimti panaudoda
mi karinę jėgą. Planai sumažinti 
DANBAT kariškių ir perkelti juos į 
naują tarnybos vietą bus pradėti 
įgyvendinti tik tada, kai bus priim
tas politinis sprendimas.

’Tame regione jaučiama didelė 
įtampa, panašiai kaip buvo Krajinoje 
prieš kroatų puolimą rugpjūčio mė
nesį“, - pasakė DANBAT vadas 
J Jensenas danų naujienų agentūrai 
RB. "Vykdydami naujas užduotis 
mes jau turėsime nemažai patirties. 
Tarnyba JTO pajėgose yra pavojin
gas darbas. Pastarosiomis savaitėmis 
tai dar kartą patvirtinta. Į tragiškus 
įvykius žmonės skaudžiai reaguoja, 
tačiau nereikia pamiršti, jog tarny
bos sąlygos buvo žinomos iš anks
to“, - sako pulkininkas J Jensenas.

Kartu su Danijos taikdariais į 
naują tarnybos vietą bus perkeltas ir 
Lietuvos būrys LITPLA-2, kuriam 
dar liko netrumpas tarnybos taikos 
palaikymo misijoje laikas.

EU

Lietuvos avialinijos

Lithuanian Airlines

Kiekvieną savaitę 
Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

iš Vilniaus skrenda "Boeing 737-200“ lėktuvas 
j 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.

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.
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Fotopeizažininko vartaliojamas pasaulis
Štrichai kūrybiniam Algio Jakšto portretui

Piliakalnis.

Porą dešimtmečių rašydamas 
apie Lietuvos fotografiją, jos rite
rius ir knechtus, dažnai susimąstau: 
iš kur atsiranda kūrybingos asme
nybės, kaip jos auga, vystosi ir... 
netgi kodėl jos, turinčios ryškų ta
lentą, perdega, užgęsta tarsi meteo
ras be gilesnio pėdsako. Veltui 
stengiuosi atspėti talento prigimties 
mįslę, kurios nepajėgė įminti di
džiausi mąstytojai. Tokios mintys 
kyla ir mąstant apie vis labiau gar
sėjančio fotopeizažisto, Tarptauti
nės meninės fotografijos federaci
jos (AFIAP) nario, menininko iš 
Švenčionėlių (tiksliau - iš Mielagė
nų prie Ignalinos kilusio) Algio 
Jakšto kūrybą.

Sutikau jį pirmą kartą Ignalino
je, kai buvo atidaryta viena pirmųjų 
Algio personalinių parodų. Tada ji

sai kūrė daugiausia fotopeizažus. 
Pastarieji buvo jausmingi, lyriški, 
bet tobulos formos tiems kūrinė
liams dar trūko! Bet jau tada jauno
jo Algio (gimęs 1952 m.) kūryboje 
buvo kažkas tikra, kas vertė ati
džiau įsižiūrėti į jo kiek negrabius 
kūrinėlius. Kaip ir į patį autorių.

”AŠ noriu vartalioti pasaulį“, 
sykį išsitarė Algis.

Ir jis vartė jį. Ypač fotografuo
damas veidrodžių atspindžiuose 
Vilniaus architektūrą, Kryžių kal
ną, Orvidų sodybą. Tenka pripažin
ti, kad formos srityje iš tiesų pa
siekė įspūdingų rezultatų. Po kokių 
metų, vieną sausį (žiemą Algis dau
giau dirba laboratorijoje, nes foto
grafuoti žiemos nemėgsta), Algis 
tarsi tarp kitko prasitarė: "Svarbiau
sia - nenusieksperimentuoti“.

Ko gero, jis pajuto tokį pavojų.
Algis - gamtos vaikas. Jis, ir bū

damas prie vairo, į kiekvieną medį, 
krūmą, išvartą, net dangaus lopi
nėlį, net šakelės krustelėjimą žiūri... 
tarsi pro objektyvą. Taip tegali žiū
rėti tiktai dieviškąjį pašaukimą tu
rintis fotopeizažininkas.

Algis savo didžiausiais mokyto
jais pripažįsta vilniečius Vitalijų 
Butyriną ir Stasį Žvirgždą. Šis ne 
veltui laikomas vienu iš šiuo metu 
sunkiai pralenkiamu monochroni- 
nės fotografijos peizažininku tarp 
visų Lietuvos fotografų, tačiau fo- 
toserijoje "Rūkų baladė" Algis 
Jakštas ne tiktai meniniu lygiu ma
žai kuo atsilieka nuo savo mokyto
jo, bet ir gana sėkmingai konku
ruoja.

Algis negali nepastebėti gamtos 
niokojimo. Sis skausmas ženklina 
ne vieną fotografiją.

...Ne vieną menininką uždusino 
arba bent nuslopino jo gaivališku
mą (be jo kažin ar įmanomas kūrėjo 
talentas) pinigai.

Fotografija - brangus dalykas. 
Reikia pinigų ryškalams, filmams, 
popieriui, o pačias nuotraukas - kad 
ir kokios gražios būtų - parduoti la
bai sunku, o "niekalo daryti neno
ri“...

Tokio tipo žmonės kaip Algis 
nemoka nei vogti, nei spekuliuoti. 
Vadinasi, tenka kasdien plušti val
diškame darbe - Švenčionėlių kai
mo proftechninės mokyklos me
chaniku.

Gal ir jo darbas vaidina ne 
paskutini vaidmenį, kad Algis ver

žiasi į gamtą ir daugiausia ją fo
tografuoja.

Bandžiau pasekti, kokios aplin
kybės lėmė Algio kūrybinį augimą. 
Tiesa, be didelių šuolių, kalbant 
sportininkų žodžiais, kartelę keliant 
aukštyn centimetras po centimetro.

Pakrantės radinys.

Žinoma, visi Algio kūrybiniai 
pasiekimai (o tokių esama labai 
daug) nebūtų įmanomi be svarbiau
sios Dievo dovanos ’4 talento. Jį, • 
matyt, Algis turi.

Rimantas Šinkūnas 
Algio Jakšto nuotraukos

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai "Šiaurės novelės“

Teta iš 
Amerikos

Vytenio motinos puseserė Elena 
gyveno Amerikoje, Čikagos mieste. 
Ir štai ta Vytenio teta atsirado Lietu
voje ir laikinai įsikūrė Fredoje. Po 
keliasdešimties metų ji atvyko iš pa
sakų šalies aplankyti tėvynės ir gi
minių. Privežė krūvą įvairiausių do
vanų. Ir Vytenis su broliu gavo po 
juodą švarkelį ir juodas trumpas kel
naites, o priedo - baltus šilkinius 
marškinėlius. Didžiausia staigmena 
- prie švarkelių atlapų puikavosi pa
auksuoti Čikagoje vykusios pasauli
nės parodos ženkleliai. Kaip kokie 
maži medaliai. Jie nuostabiai atrodė, 
tie ženkleliai: auksinis žemės rutu
lys, grandinėlė ir raidės "USA“. Ir 
visa tai - juodame fone.

Vyteniui atėjo "aukso dienos“. 
Teta iš Amerikos nauju kostiumėliu 
aprengtą berniuką vesdavosi į mies
tą, į Laisvės alėją, kartu su juo lan
kydavo parduotuves, kavinėse vai
šindavo nuostabiais ledais ir pyra
gaičiais, o kartais - torto gabalais. O 
vėliau sutartoje vietoje jų laukdavo 
Vytenio motina su "Opel“ ir parvež
davo juos į Fredą.

Su teta iš Amerikos Vytenis kelis 
kartus buvo nuėjęs į Operos ir bale
to teatrą. I vakarinius spektaklius! 
Teta už tai durininkui mokėdavo po 
penkis dolerius kyšio... įstrigo ber
niuko atmintin tik operų pavadini
mai: "Karmen“, "Traviata“, "Ote
lo“. įstrigo garsaus tenoro pavardė - 
Kipras Petrauskas, ir puikios solistės 
pavardė - Kardelienė. Kas ten dė
davosi scenoje, Vytenis nesuprato. 
Per mažas protelis... Kodėl suaugę 
dėdės ir tetos scenoje šnekasi dai

nuodami, nors užmušk - Vyteniui iki 
šios dienos neaišku. Muzika jaudi
no. O kai baigiamojoje "Karmen“ 
scenoje Kipras Petrauskas nudūrė 
tetą Kardelienę, Vytenis iš gailesčio 
pravirko. Teta iš Amerikos ramino 
berniuką:

- Neverk, Vytenį, čia tik vaidini
mas. Tuoj pakils uždanga ir Karde
lienė atsikels.

Kaip džiaugėsi Vytenis, kai, pa
kilus sunkiai uždangai, Kipras Pet
rauskas pakėlė nuo grindų solistę ir 
abu ėmė žemai lankstytis žiūrovams, 
o tetos nešė ir nešė į sceną gėlių 
puokštes ir klojo jas Petrauskui ir 
Kardelienei prie kojų. Žiūrovai aud
ringai plojo, šaukė "Bravo!“, už
danga keliolika kartų kilo ir leidosi...

- Nuostabūs solistai, - sakė 
Vyteniui teta iš Amerikos. - Tai tik
ros teatro žvaigždės. Jie su dideliu 
pasisekimu galėtų dainuoti Metro
politeno operoje.

Kur ta Metropoliteno opera, Vy
tenis nežinojo. Teta nepaaiškino. 
Tikriausiai - Amerikoje...

Kai po daugelio metų Vytenis 
apsilankė Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir ponas Valdas Adamkus 
savo automobiliu nuvežė jį į Čika
gos lietuvių kapines, jis ilgai stovėjo 
prie tetos Elenos ir jos vyro kapo 
akmens ir nepajuto, kaip per skruos
tus nuriedėjo ašaros - prisiminė tetą 
iš Amerikos, vaikystę Fredoje ir so
listę Kardelienę, kurią scenoje nu
dūrė Kipras Ptetrauskas...

Prarastas 
rojus

1936 metų sausio mėnesį Vyte
nio tėvą, karo lakūną, aviacijos pul

kininką, tris kartus sužeistą per lėk
tuvų avarijas, tuometinė prezidento 
Smetonos valdžia paleido į atsargą. 
Vyteniui tada ėjo šešti metai. Visa 
šeima persikėlė iš Fredos 79 flygelio 
į miesto centrą, į Putvinskio gatvę, 
kur išsinuomojo butą dviejų aukštų 
mūriniame name, priklausančiame 
kavalerijos pulkininkui Jackevičiui, 
Vytenio tėvų bičiuliui. Pulkininkas 
Jackevičius augino tris dukras, bet 
jos buvo daug vyresnės už Vytenį, 
todėl vaikiškiems žaidimams netiko. 
Vytenis ilgėjosi Fredos, aviacijos. 
Lakūnų alėjos, Botanikos sodo ir 
Nemuno pakrančių. Ilgėjosi karo 
aerodromo, lėktuvų gaudesio ir ne
pakartojamo aviacinio benzino kva
po. Čia, Putvinskio gatvės kieme, 
berniukui trūko erdvės. Nors tame 
kieme augo didelis beržas, vienišas 
medis nukarusiomis šakomis, bet ar 
galima buvo lyginti jį su šimtais Fre
dos medžių?

Po truputį Vytenis plėtė savo pa
žinimo valdas. Už pusės kvartalo 
puikavosi Karo muziejaus sodelis su 
keliom patrankom, o karo invalidų 
komanda kasdien žygiuodavo prie 
Nežinomojo kareivio kapo. Netolie
se švietė Laisvės alėjos vitrinos, ku
riose galėjai pamatyti įdomių daly
kų. IŠdrąsėjęs Vytenis pasiekė ir 
miesto uostą prie Nemuno. Čia at
plaukdavo ir stovėdavo didelės upių 
baržos su prekėmis iš Klaipėdos. 
Nemažas būrys meškeriotojų kas
dien aptūpdavo uosto krantines.

Bet Vytenio žvilgsnį traukė ana
pus Nemuno apaugę Fredos šlaitai. 
Ilgai prašė berniukas motiną, kol vie
ną gražią dieną gavo leidimą aplan
kyti Botanikos sodą. Suprantama - ir 
gimtąją Fredą. Vos ne bėgte Vytenis 
nuskubėjo Žaliuoju tiltu ir Lakūnų 

alėja užkopė prie 79 flygelio. Ir kaip 
nuliūdo, iš kapitono Augustino sū
naus sužinojęs, kad pulkininkas Pe- 
seckas su visa antrąja eskadrile per
keltas į Šiaulius. Vadinasi, nebėra ir 
Rimos... Ir tik baltos gulbės su pil
kais gulbiukais Botanikos sodo tven
kinyje pagyvino Vytenio nuotaiką. Jį 
lydėjęs Kęstutis pasakojo, kad pirmą 
naikintuvų eskadrilę, kuriai ilgus 
metus vadovavo Vytenio tėvas, da
bar perėmė majoras Mikėnas, o ma
joro Pyragiaus nebėra - paleistas į at
sargą už tai, kad pučo metu iš Zarasų 
lėktuvu į Kauną parskraidino profe
sorių Voldemarą. Be to, naujas karo 
aerodromo komendantas labai griež
tas - įsakė lakūnų vaikus vyti iš anga
rų ir neleisti į aerodromo teritoriją. 
Nieko sau naujienos...

Vytenis aplankė Mikėnus. Majo
ro sūnaus Algio, beveik vienmečio, 
nerado, bet buvo šiltai sutiktas Mi- 
kėnienės, kuri pavaišino berniuką 
arbata ir savo pačios keptu pyragu.

- Tai pasiilgsti Fredos? - klausė 
Mikėnienė.

- Pasiilgstu.
- Ar susiradai mieste draugų?
- Ne, - atsakė Vytenis.
- O kada eisi į mokyklą?
- Mama sakė, kad šį rudenį, nes 

aš jau moku skaityti ir rašyti, - pasi
gyrė Vytenis.

Atsisveikinęs su Mikėniene, ber
niukas mediniais laiptais nulipo nuo 
Fredos šlaito ir, perėjęs Žaliąjį tiltą, 
sugrįžo iš prarasto rojaus į Kauno 
miestą, į Putvinskio gatvę, kur jo 
laukė susirūpinusi tarnaitė Antosė, 
ištikima Vytenio mamos pagalbinin
kė, pasilikusi prie atsargos pulki
ninko šeimos, nors alga sumažėjo 
trečdaliu... „

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.
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Pastabos paraštėse

Žvilgsnis j save nuo politikos olimpo
Lietuvoje kol kas dar neįprasta be 

triukšmo atsisakyti vieno arba kito 
posto. Nors jau esama pavyzdžių, 
kai savo valia kėdę palieka tas ar 
kitas valdininkas. Štai iš didžiosios 
politikos pasitraukė Seimo narys, 
pelnęs mandatą pagal partijos są
rašą, vadovavęs vienam iš Seimo 
komitetų. Šis žingsnis, regis, netu
rėjo nieko nustebinti, jei ne gerokai 
teatralizuotas šurmulys, sukeltas pa
ties Seimo nario, jei ne perdėtas ap
sisprendimo sureikšminimas. Susiti
kęs su žurnalistais, Nepriklausomy
bės atkūrimo akto signataras prisi
pažino, per penkerius metus gerokai 
atsilikęs nuo savo buvusių kolegų 
kaip specialistas, dėl ko jam esą la
bai gaila. Bet tai tik viena - ir ne 
svarbiausia priežastis, kodėl kaip tik 
Seimo rudens sesijos išvakarėse atsi
sakęs Seimo nario mandato, nors 
partijos ir nepaliekąs. Sąmoningai ar 
ne, bet visuomenei mėginta įpiršti 
nuomonę, jog šis žingsnis yra pana
šus į protestą prieš daugumiečių va
lią Seime. Mat Seime, nors ir būda
mas komiteto pirmininku, neturėjęs 
didesnės įtakos Seimo nutarimams, 
o jau įsiklausyti į jo atstovaujamos 
partijos balsą daugumiečiai apskri
tai nebuvo linkę. Kitaip sakant, 
Seimo narys turėjęs labai kilnių 
siekių, norėjęs daug nuveikti Lie

Seimas dirba. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Rugsėjo 23 d. Lietuvoje plevėsa
vo trispalvės su juodu kaspinu - mi
nėta žydų genocido atminimo diena.

Prie paminklo Panerių miškelyje 
netoli Vilniaus, kur žuvo 70 tūkst 
žydų, buvo padėta gėlių ir vainikų. 
Lietuvos žydų bendruomenės valdy
bos narys, dr. I.Lempertas pasakė, 
kad Lietuvos valdžios paskelbta 
Žydų genocido atminimo diena - ne 
tik pagarba žuvusiems, bet ir visos 
Lietuvos tragedijos minėjimas.

Lietuvos Prezidentas A.Brazaus- 
kas apdovanoję 30 mūsų šalies žmo
nių ’’Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiais“. Tai vadinamieji "Pasaulio tei
suoliai“, nacių valdymo metais gel
bėję žydus Lietuvoje. Mūsų krašte 
jų yra apie 2 tūkstančius.

Apdovanotiesiems asmenims 
A.Brazauskas pakartojo Izraelio 
Knesete pasakytus žodžius, kad mū
sų šalis didžiuojasi savo narsiais, 
tauriais žmonėmis, kurie, nebodami 
nacistų teroro, mirtino pavojaus sa

tuvos labui, bet jam buvę surištos 
rankos, todėl buvę pikta dėl savo 
bejėgiškumo ir t.L

Vos ne pasaulio pabaigos atspal
vį žurnalistai kažkada suteikė Lietu
vos valstybinio radijo ir televizijos 
komiteto generalinio direktoriaus at
sistatydinimui. Dėl to buvo kalta vi
sa Lietuva, visi valdininkai, Vyriau
sybė, Seimas: kad nesuprato, nepa
rėmė, nepritarė, kad trukdė, smerkė, 
spaudė... Nors jis, generalinis direk
torius, turėjęs pačių kilniausių sie
kių, norėjęs ypač daug nuveikti Lie
tuvos žmonių labui.

Kai vienas parodo pavyzdį, visa
da atsiranda norinčių mėgdžioti. Da
bar jau negalėčiau prisiminti, kuris iš 
Lietuvos garbiųjų vyrų surengė pir
mąjį viešą spektaklį, tačiau įvairi
ausių variacijų sumanytojas iki šiol 
pagrįstai laikomas Seimo narys, bu
vęs vieno komiteto pirmininkas ir 
vis dar vienas iš populiariausių vi
suomenės veikėjų. Tasai politikas, 
atkakliai kūręs švediškojo socializ
mo modelį Lietuvoje, vieną dieną 
išstoja iš partijos, vėliau atsisako 
Seimo komiteto pirmininko posto, 
nepamiršdamas apie tai viešai pa
reikšti. Galiausiai paskelbia turįs 
projektą, kaip atgaivinti Lietuvos 
ūkį, bet neduosiąs niekam, palauk
siąs palankesnių laikų... Ir visa tai 

Paminėta žydų genocido diena
vo, ir savo artimųjų gyvybėms, atli
ko didvyrišką žygdarbį. 230 Lietu
vos žmonių apdovanoti ’’Pasaulio 
teisuolio” medaliais, nuo 1992 m. 
mūsų šalyje valstybinius Lietuvos 
apdovanojimus - "Žūvančiųjų gel
bėjimo kryžius” jau gavo per šimtą 
žmonių.

Apdovanotus asmenis pasveiki
no ir jiems padėkojo Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininkas S.Alpe- 
ravičius. Tarp apdovanotųjų kryžiu
mi žmonių - Lietuvos kamerinio or
kestro vadovas profesorius S.Son
deckis, kuris paėmė jo tėvui, buvu
siam Šiaulių burmistrui J.Sondec- 
kiui skirtą apdovanojimą. Sondec- 
kių namuose įvairiu metu slapstėsi 
apie 30 žydų. Apdovanotas ir kau
nietis žurnalistas V.Krulickas bei 
vilnietis rašytojas V.Dautartas, ku
riam taip pat įteiktas jo tėvams skir
tas kryžius. Apie 100 vaikų išgel
bėjo Druskininkų pionierių stovyk
los vadovas SJSviderskis, beveik 80 

daroma iš bejėgiškumo įveikti Sei
mo daugumiečius.

Dar įdomesnis atrodo kito Seimo 
nario, vieno populiariausių visuome
nės veikėjų, pavyzdys. Pagal išsi
mokslinimą būdamas teisininkas, ta
sai politikas sako, aiškiai žinąs, kaip 
reikėtų pažaboti nusikaltėlių pasauli, 
kaip įveikti visokias mafijas, korup
cijas ir kitokią bjaurastį, kad būtų 
galima laisvoje Lietuvoje visokerio
pai puoselėti demokratiją. Tačiau 
esanti viena bėda - neturįs tam {ga
liojimų. Žodžiu, žmogus noris ir ži
nąs, kaip ką padaryti, bet esą suriš
tos rankos... Tuo tarpu Prezidentas 
netikėtai Šiam garbiam politikui 
suteikia visas galimybes veikti ir 
įrodyti, ką sugeba. Regis, ko dau
giau norėti - atsiraitoji rankoves ir 
kimbi į darbą. Klystate! Populiariau
sias tarp populiariausių visuomenės 
veikėjų savo partijos interesus iške
lia aukščiau už pačią Lietuvą. Tarsi 
partija savaime turėtų tarnauti ko
kiam atskiram politikui, o ne visai 
Lietuvai.

Išvada: kai į save išdidžiai žvelgi 
nuo politikos Olimpo, pasaulis atro
do toks niekingai menkas ir apgailė
tinas, o pats save regi tokį didį, pa
niekintųjų nepasiekiamą.

Salomėja Čiėiškina

iš jų dabar gyvena Izraelyje.
Prieš karą mūsų krašte gyveno 

240 tūkst žydų, apie 90 proc. jų bu
vo nužudyta, yra žinoma 200 vietų, 
kur buvo naikinami žydai. Dabar 
Lietuvoje gyvena apie 6 tūkst žydų.

Pasak Lietuvos žydų bendruome
nės pirmininko S.Alperavičiaus, at
skiri žmonės skelbia žinias, iŠ kurių 
gali susidaryti įspūdis, kad kaltė už 
žydų naikinimą tenka visai tautai, 
tačiau iš tikrųjų žydai taip apie lietu
vius nemano. -v r-

Lietuvos žydų genocido atmin
ties dieną rugsėjo 23 d. paminėjo ir 
Lietuvos ambasada Vašingtone. 
Renginyje dalyvavęs JAV žydų or
ganizacijos "Hillel” veikėjas, rabi
nas R.Harbens ragino žydus ieškoti 
bendravimo, kultūnmo bendradar
biavimo su lietuviais galimybių.

Rugsėjo 23-oji šiais metais yra ir 
žydų Naujųjų, 5756-ųjų, metų pra
džia.

EU

Sportas

Karlams Romoje 
nepasisekė

Romoje vykusiose Pirmosiose 
kariškių sporto žaidynėse Lietuvos 
kariai nepelnė nė vieno medalio. Iš 
viso dalyvavo 5649 sportininkai, jie 
išsidalino 18 sporto šakų medalius. 
Daugiausia apdovanojimų (62 auk
so, 28 sidabro, 37 bronzos medaliai) 
pelnė Rusijos kariai, antrieji - italai, 
tretieji - kinai.

J.Kairys skraidė aplink 
Gedimino kalną

Rugsėjo 18 d. iš Austrijos, kur 
vyko akrobatinio skraidymo "Breit
ling" pasaulio taurės IV etapas, grižo 
J,Kairys. Šių prestižinių varžybų du
kart vicečempionas rugsėjo 20 d. 
vilniečiams parodė savo programą. 
Jis skraidė tarp Gedimino kalno ir 
Sporto rūmų SU-26 lėktuvu. Žiūro
vai buvo sužavėti sudėtingo skraidy
mo: kilpų, kritimo žemyn, "kaboji
mo“ ore.

Vilniaus krepšininkės - 
pogrupio lyderės

Rugsėjo 24 d. Minske baigėsi 
Baltijos moterų krepšinio lygos I tu
ras. Tarp A pogrupio 4 komandų 
Baltarusijos sostinėje vykusių rung
tynių nugalėtoja tapo Vilniaus "Te- 
lerinos" moterų krepšinio komanda.

Vilniaus rankininkės - 
stipriausios

Rugsėjo 23-24 d. Vilniuje vyko 
tradicinis "Švyturio“ taurės moterų 
rankinio turnyras, kurį surengė 
“Švyturio“ žurnalas. Kitąmet bus 
20-asis "Švyturio“ taurės turnyras. 
Šiais metais nugalėtoja tapo Vil
niaus "Eglės-Iskados“ moterų ranki
nio komanda, 28:23 (13:16) nugalė- 
tojusi Baltarusijos moterų rankinin
kių komandą.

Atsakomosios futbolo 
varžybos Turkijoje

Rugsėjo 26 d. iš Vilniaus į Trab- 
zongą Turkijoje išskrido Vilniaus 
"Žalgirio-EBSW“ futbolininkai. 
Rugsėjo 28 d. Turkijos uostamiesty
je vilniečiai žaidė Taurių taurės tur
nyro 16-finalio atsakomąsias rung
tynes su vietos "Trabzonspor“.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėkiuvais. laivais. 

užsako-jĮcS bučius..

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:) • » • r

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

Bilieto kain; £305.00 + mokesčiai.

1 ... * • ■ L— »<4 « #41 ... „

•nsLamiUtt!?" f »nformaciios kreiptis;

iunnel vėl Service LTD
45 V dthorpe Road 

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

Vilniuje abiejų komandų rungty
nės prieš kelias savaites baigėsi ly
giosiomis 2:2. 'Trabzonspor'‘ su kita 
Turkijos komanda "Denizlispor“ 
užima 2-3 vielas.

Oreiviai Lenkijoje antrieji
Rugsėjo 20-24 d. Lenkijos LeŠno 

mieste, oro balionų varžybose "Ak- 
wavit" taurei laimėti, Lietuvai atsto
vavo 3 ekipažai. Antrą vietą pelnė 
"Polifax" įgula (kapitonas - Lietuvos 
oreivių draugijos prezidentas, šių 
metų Lietuvos čempionas R.Milke- 
vičius. "Utenos gėrimų“ komanda - 
5, Kauno baliono "Viltis" vyrai - 10 
vietoje tarp 39 ekipažų iš 14 Šalių.

Blatloninlnkal - Europos 
vicečempionai

Rugsėjo 21-24 d. Zakopanėje 
(Lenkijoje) vyko Europos vasaros 
biatlono čempionatas. Lietuvos rink
tinė (UNikitmas, L.Banla, R.Griaz- 
novas) estafetėje tarp 9 šalių ko
mandų iškovojo sidabro medalius, 
įveikusi nuotolį per 22 min. 3 sek. 
Čempionais tapo čekai.

R.Muraška - stipriausias
Rugsėjo 22-24 d. Vokietijos Mė- 

ringo mieste teniso turnyrą laimėjo 
geriausias Lietuvos sportininkas Ro
landas Muraška, įveikęs rusą A.Mi
ronovą. Turnyre dalyvavo 64 tenisi
ninkai.

Lietuvos boksininkų 
laimėjimai

Varšuvoje vyko 14-asis žymaus 
lenkų trenerio Felikso Štamo (Papu 
Štamas) atminimui skirtas bokso 
turnyras. Tarp daugiau nei 100 spor
tininkų iš 13 šabų dalyvavo ir 6 Lie
tuvos boksininkai. Panevėžietis, šių 
metų pasaulio čempionato laimėto 
jas Vitalijus Karpačiauskas įveikė 
švedą S.Petersoną, bet pralaimėjo 
norvegui S.Andersui.

Po atkaklių kovų S.Balčiūnams, 
Z Bernatonis ir R.Prišmantas už
ėmė trečiąsias vietas. V.Bičiulaitis, 
šių metų pasaulio čempionato prizi 
ninkas, po dramatiškos kovos ati
davė laurus lenkui M.Zeganui, vie 
nam pajėgiausių Europos bok. 
ninku, kuris ir tapo F.Štamo turny
ro nugalėtoju. Dauguma teisėjų bu
vo lenkai, teigiama "Respublikoje”.

EU
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BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Rugsėjo 16 d. Boltono lietuviai 
vėl buvo susirinkę aptarti savo eina
mųjų reikalų.

Skyriaus pirmininkas H.Vainei- 
kis pradėjo susirinkimą, sakydamas, 
kad yra visada malonu dar kartą 
susieiti ir vakarą visiems kartu gerai 
praleisti.

Paraginęs visus dalyvauti Man
česterio lietuvių klubo narių baliuje 
rugsėjo 30 d., jis pranešė, kad susi
rinkimo tikslas buvo aptarti susi
vienijimą su kitais apylinkės lietuvių 
DBLS skyriais. Toks susivienijimas, 
pirmininko nuomone, duotų geresnį

Šeimos daugui Juozui Žaliauskui, jo myli
mai žmonai mirus, jo liūdesio valandoje reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ilgamečiui DLBS Wolverhamptono sky
riaus valdybos nariui Juozui Žaliauskui, jo 
mylimai žmonai mirus, reiškiame gilią 
užuojautą jam ir jo dukterei.

Gu4. Ivanauskai Skyriaus valdyba ir nariai

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

laimiausi? požeminė stoti?; 
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottmghame - spalio 8 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Eccles - 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. 

vietinių lietuvių atstovavimą DBLS 
suvažiavimuose Londone ir galbūt 
pagerintų lietuvišką veiklą.

Boltoniškiai galvoja, kad jų re
prezentacija Londone jokios ypatin
gos naudos jiems neatneštų. Jie atsi
minė, kad H.Vaineikis ne tik jiems, 
bet ir Mančesterio bei kitiems apy
linkės skyriams yra kelis metus at
stovavęs, tačiau, jų žiniomis, nei 
Mančesterio, nei apylinkės skyrių 
valdybų nariai per paskutinius kelis 
metus Lietuvių namuose Londone 
nei būti nėra buvę. Jų nuomone, rei
kalui atėjus, jie savo pirmininką gali 
patys į Londoną nusiųsti.

Kalbėdami apie veiklą, boltoniš
kiai savo pirmininkui priminė, kad 
jie aktyviai bendradarbiauja su vieti-

Šių metų rugsėjo 14 d. po 
sunkios vėžio ligos mirė 75 metų 
C.Randžiuliauskas.

Prieš 5 metus mirė jo žmona 
Marta. C.Randžiuliauskas palai
dotas prie žmonos Martos, dau
giau šeimos neturėjo.

Gedulingas pamaldas atlaikė 
Švento Petro ir Povilo parapijos 
klebonas.

Į laidotuves susirinko daug 
lietuvių ir kitataučių jo draugų. 
Palaidotas rugsėjo 19 d. Tetten- 
hall kapinėse.

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.

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

Gal atsimenate?

Lankydamasis redakcijoje ”EL“ 
skaitytojas iš Vokietijos J.Ivanaus- 
kas papasakojo, kad praėjusio karo 
dalyvis, vokietis, pavarde Engei, pri
siminė, jog 1940 m. kariuomenei žy
giuojant per Lietuvą jis matė prie 
bažnyčios durų prikaltus du katali
kus kunigus. Vėliau, jau pašarvotus, 
jis juos nufotografavo. Tačiau vokie

niais estais, latviais ir ukrainiečiais, 
kad jie priklauso Mančesterio lietu
vių klubui, kai kurie iš jų yra klubo 
valdybos nariai. Jie ruošia šokius, 
pobūvius, ir net Didžiosios Britani
jos lietuvių sąskrydis prieš porą me
tų įvyko ne Mančesteryje, bet Bol- 
tone.

Susirinkusiųjų nuomone, veiklos 
pagerinimui apylinkės lietuviai tu
rėtų jungtis ne prie Mančesterio, bet 
prie Boltono. Tarp kitko, ir keliauti į 
Mančesteri vietiniams lietuviams 
yra nepatogu. Todėl susirinkimas 
vienbalsiai atmetė susivienijimo pa
siūlymą.

Vakaras praėjo labai malonioje ir 
draugiškoje nuotaikoje, buvo nutarta 
tokius susiėjimus daryti dar dažniau.

Parduodu 8 arų žemės 
sklypą individualiai statybai 
gražiausiame ir populiariausi
ame Lietuvos kurorte prie jū
ros, Palangos mieste. Kaina 
8.000 $.

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

Lietuva,
Palangos m.
Ganyklų 19-1, 
Bobelienė S. 

tis negalėjo prisiminti, kur ir kurioje 
bažnyčioje tai matė. Su J.Ivanausku 
(nuotraukoje dešinėje) ”EL“ re
dakcijoje lankėsi dr. A.Tamoševičius 
iš Kauno. J.Ivanauskas ruošia leidinį 
apie to meto žiaurumus, todėl prašo, 
kad šį įvykį matę arba atsimeną 
žmonės jam parašytų ”EL“ adresu: 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.

MANČESTERYJE
A.A. PRANAS BAUKUS
Rugsėjo 5 d. sūnus, neprisi

skambinęs tėvui Pranui Baukui, 
nuvyko pas jį ir rado namuose mi
rusį. Kada jis tikrai mirė, neaišku, 
nes kalendoriaus rugpjūčio 31 d. 
lapelis liko nenuplėštas. Mirė ei
damas 72-uosius metus, anksčiau 
dėl širdies gydėsi ligoninėje.

Pranas gimė ūkininko šeimoje 
1924 m. balandžio 26 d. Sintau
tuose, Suvalkijoje. Karo metu bu
vo Vietinėje rinktinėje. Vokie
čiams išformavus ją, buvo išvež
tas į Vokietiją, kur sulaukė karo 
galo. Buvo DP stovykloje, iš kur 
1947 m. atvyko į Angliją ir dirbo 
keliose anglių kasyklose. Vėliau 
dirbo statyboje tinkuotoju. Black
ley įsigijo namą, vedė italę ir susi
laukė sūnaus Edmundo. Ilgai nuo 
lietuviškos veiklos buvo atitrūkęs. 
Vėliau buvo Mančesterio lietuvių 
soc. klubo valdybos, DBLS Man
česterio skyriaus, Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) ir 
Mančesterio lietuvių klubo bend
rijos aktyviu nariu. Skaitė lietuviš
ką vietos ir Lietuvos spaudą, au
kojo lietuviškiems reikalams. Ke
letą kartų anksčiau ir šiais metais 
buvo Lietuvoje aplankyti savo gi
minių; rengėsi vykti ir kitais me
tais bei pasilikti ilgesniam laikui. 
Buvo draugiško, sugyvenamo bū
do, laikėsi savo principų. Liko nu
liūdęs sūnus ir giminės JJetuvoje.

P.Baukaus palaikai sudeginti 
rugsėjo 13 d. Blackley kremato
riume. Laidotuvių apeigas St. 
Chad's bažnyčioje ir krematoriu
me atliko kan. V.Kamaitis. Lai
dotuvėse dalyvavo 39 žmonės ir 
atnešė gyvų gėlių. Po apeigų 
Mančesterio lietuvių klube buvo 
laidotuvių dalyviams paruošti už
kandžiai, gedulingus pietus finan
savo klubas.

Šiais metais jau netekome šešto 
tautiečio Britanijoje. Mančesterio 
ir apylinkės lietuviai apgailestauja 
netekę aktyvaus bendruomenės 
nario ir giliai užjaučia jo gimines.

Ilsėkis, Pranai, ramybėje.
Mančesterio ir 

apylinkės lietuviai
A.P-kis

PASAULYJE
Dramblio Kaulo Kranto 
evangelizacijos pirmasis 

šimtmetis
Dramblio Kaulo Kranto (Ivory 

Coast) šalies bažnyčia rugsėjo mė
nesį paminėjo šalies evangelizacijos 
pirmojo šimtmečio sukaktį. Ta pro
ga šios Afrikos valstybės vyskupai 
paskelbė apaštalinį laišką, kuriame 
įvertina savo katalikų Bažnyčios 
praeitį, dabartį ir ateities perspekty
vas.

Praeityje, rašo Dramblio Kaulo 
Kranto vyskupai, pastoracinės veik
los dėmesys buvo skiriamas mokslo 
pasauliui ir valstiečiams. Šiandien 
būtina atsižvelgti į susiklosčiusią 
naują socialinę tikrovę, ypač į ne
kvalifikuotų žmonių būklę ir kadrus. 
Didžiąją dalį žemo išsilavinimo 
žmonių sudaro jaunimas, nespėjęs 
baigti mokslų ir nesugebantis įsidar
binti. Šis jaunuomenės sluoksnis yra 
vargstančio pasaulio dalis, dėl kurio 
visuomenei vertėtų giliai susirūpinti, 
rašo Dramblio Kaulo Kranto vysku
pai. Jie pažymi, kad Bažnyčia turi 
imtis veiksmų deramai atsiliepti į šią 
problemą.

Nebalsuokit už Lenkijos 
komunistus

Lenkijos vyskupai artėjančių ša
lyje prezidento rinkimų proga pa
skelbė kreipimąsi į savo šalies tikin
čiuosius, kuriame ragina nebalsuoti 
už kandidatus, praeityje prisidėju
sius prie Lenkijos ekonominio ir 
kultūrinio smukdymo. Savo kreipi- 
męsi vyskupai aiškiai pabrėžia, kad 
būtent komunistinis režimas lenkų 
tautai primetė svetimą ideologiją ir 
taip nugyveno krašto ekonomiką, 
kad šalyje, galėjusioje padėti ki
tiems, buvo pradėta normuoti maisto 
produktus. Todėl tikintieji raginami 
neužmiršti šių netolimos praeities 
faktų ir nebalsuoti už kandidatus, 
komunistų valdymo metais užėmu
sius svarbius postus politinėse ir so
cialinėse šalies struktūrose. Vysku
pų nuomone, tokie kandidatai never
ti pasitikėjimo - jie negali užtikrinti, 
kad mokės valdyti kitaip, negu tai 
darė praeityje, įstūmę tautą į skurdą, 
o valstybę - į milžiniškas skolas. 
Vyskupai ragina rūpintis Lenkijos 
katalikų interesais.

Pasaulinis šeimų 
suvažiavimas Maltoje
Maltos saloje pasibaigė pasauli

nis šeimų suvažiavimas. Šimtai 
šeimų iš 23 šalių svarstė uždavinius 
ir perspektyvas siekiant sukurti vi
suotinę šeimą. Susitikimą surengė 
Tarptautinė krikščioniškų šeimų są
jūdžių konfederacija.

Suvažiavime kalbėjęs Maltos ar
kivyskupas Džousefas Merčieka pa
žymėjo, kad stovėdama ant krikščio
nybės trečiojo tūkstantmečio slenks
čio, visuomenė ir Bažnyčia negali 
apsieiti be šeimos, jei nori tinkamai 
pasirengti šiandienos ir ateities iššū
kiams.

Maltos prezidentas Boniči iškėlė 
krikščioniškos šeimos svarbą puose
lėjant meilės kultūrą kaip priešnuodį 
savanaudiškam individualizmui, ku
ris krikdo šiuolaikinę visuomenę. 40 
metų veikiančios Maltos šeimų or
ganizacijos "Kanos sąjūdis“ steigė
jas kun. Vela aiškino, kad šeima yra 
mūsų laikų moralinės dilemos pačia
me epicentre. "Tikėjimas, šeima ir 
bendruomenė“ - tai šeimos kultūros 
trejybė, aiškino kun. Vela.

Vatikano radijo lietuviškų 
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. SL1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 3252. Spausdina valstybinė įmonė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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