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"Jungtinės Valstijos labai aiškiai 
pasakė tiek Rusijos, tiek Baltijos 
valstybių vyriausybėms, kad JAV 
suinteresuotos Baltijos valstybių 
augumu, teritoriniu vientisumu ir 
suverenumu“, teigiama JAV valsty
bės departamento atstovo spaudai 
Nicholas© Burnso spalio 6 d. pareiš
kime, kuriame jis komentuoja iš Ru
sijos sklindančius grasinimus įvesti 
Rusijos kariuomenę į Baltijos vals
tybes, jei jos taptų NATO narėmis. 
Pasigirdus šiems grasinimams Lie
tuvos ambasadorius Vašingtone 
A-Eidintas oficialiai kreipėsi į JAV 
valstybės departamentų, prašydamas 
Jungtines Valstijas viešai įvertinti 
Rusijos grasinimus. JAV reakcija 
sekė po to, kai į Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriją buvo sukviesti 
pasitarti NATO valstybių ambasa
doriai.

Lietuvos užsienio reikalų minis
terija gavo pranešimą iš Vašingtono 
apie JAV valstybės departamento at
stovo spaudai N.Bumso spaudos 
konferenciją. N.Bumsas kritiškai 
įvertino Rusijos spaudos skelbtą ša

Lietuvos bokso prezentacija Amerikoje
Spalio 11d. 12 vai. iš Vilniaus 

trouosto į JAV pirmą kartą išskri
do Lietuvos bokso rinktinė. Ameri
koje ji viešės dvidešimtį dienų. 
Rinktinės sudėtyje stipriausi Lietu
vos boksininkai. Tai Vitalijus Kar- 
pačiauskas, Vidas Bičiulaitis, Ro
bertas Nomeika, Gitas Juškevičius, 
ionas Dambrauskas, Žydrūnas Ber- 
latonis, Rimantas Prišmantas ir Sta
sys Balčiūnaitis. Taip pat treneriai 
Nikolajus Jerofejevas, Vilius Buika 
tiulius Kibąs. Komandą lydi Lietu
vos olimpinio komiteto atstovai bei 
gydytojas Darius Barkauskas.

Lietuvos boksininkai aplankys 
Niujorką, Vašingtoną ir kelis Flori
te miestus, kuriuose numatytos 
bokso varžybos su JAV klubų ko
mandomis. Šio tumė organizatoriai - 
JAV lietuviai iš Atlantos valstijos - 
pasirūpino mūsų sportininkų išlaiky
ki, numatė laisvalaikio programą.

Kelionės išlaidas apmokėjo Lie
jos olimpinis komitetas bei kelios 

, Vilniaus ir Kauno privačios firmos, 
boksininkų palydos į JAV, kuriose 
gyvavo Lietuvos bokso federacijos 
■rezidentas Zigmas Katilius, buvo 
Mintinos. Už tai boksininkai liko 
iekingi Lietuvos avialinijų apsaugos 
Mybos viršininkui Juozui Stanke-

Šiame numeryje:

JAV politinės investicijos 
į Baltijos šalių saugumą

Susitikimai

lies naujosios karinės doktrinos pro
jektą, kuriame numatyta įvesti ka
riuomenę į Baltijos šalis, jei jos tap
tų NATO narėmis. Jis teigė, jog ’’bet 
kokie Rusijos pareiškimai, kad ji 
gali dislokuoti kariuomenę ar bran
duolinį ginklą už savo sienų, yra ne
atsakingi ir prieštarauja tarptautinei 
teisei“. Atsakydamas į žurnalistų 
klausimus N.Bumsas pacitavo JAV 
viceprezidento A.Gore kalbą, pasa
kytą Taline: ’’Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos saugumas yra tiesioginis ir 
svarbus JAV interesas“.

JAV pareigūnas taip pat priminė, 
jog Rusijos užsienio reikalų minist
ras A.Kozyrevas, kalbėdamasis su 
JAV valstybės sekretoriumi, teigė 
nepritariąs tokiems agresyviems pa
reiškimams ir išreiškė tikėjimą, jog 
’’Rusijos vyriausybė padarys viską, 
kas įmanoma, kad toks karinės dok
trinos projektas būtų atmestas“.

Lietuvos užsienio reikalų minist
ras P.Gylys spaudos konferencijoje 
žurnalistams priminė, jog jo neseno 
vizito į JAV metu buvo ’’abipusiškai 
suprasta“, jog Lietuva negali susi

Prie lėktuvo “Dugias“ centre: savaitraščio ’’Europos lietuvis“ firminius 
marškinėlius laiko komandos gydytojas D.Barkauskas ir Lietuvos bok
so rinktinės vyriausiasis treneris N Jerofejevas, greta jo dešinėje Lietu
vos bokso federacŲos prezidentas Z.Katilius.

vičiui, Suomijos lėktuvo ’’Duglas“ 
ekipažui, o ypač JAV ambasados 
Lietuvoje kultūros ir spaudos atašė, 
taip pat Amerikos centro Lietuvoje 
direktorei ponei Lisai Helling. Ji pir
moji pasirašė ant firminių savaitraš
čio ’’Europos lietuvis“ marškinėlių ir 
palinkėjo Lietuvos boksininkams 
’’Best wishes in USA!“. O marškinė

kurti atskiro, individualaus saugumo 
- tai esąs visų europiečių bendras 
reikalas, o be JAV dalyvavimo var
gu ar galima pasiekti gerą rezultatą. 
Toje pačioje spaudos konferencijoje 
komentuodamas N.Bumso pareiški
mą Lietuvos užsienio reikalų minist
ras sakė, jog iš šio JAV valstybės de
partamento atstovo pareiškimo gali
ma spręsti, kad JAV politiškai inves
tuoja į Baltijos valstybių saugumą. 
P.Gylys taip pat priminė Vakarų 
’’moralinę skolą“ Baltijos valsty
bėms, kurią visai neseniai minėjo ir 
Vokietijos kancleris H.Kohlis. Pa
sak Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro, geriausias skolos, kylančios 
iš Molotovo-Ribbentropo pakto, 
’’atidavimo“ būdas - remti Lietuvos 
valstybingumą, jos norus plėtoti 
rinkos ekonomiką ir demokratinę 
politinę sistemą.

P.Gylys taip pat kritikavo spalio 
10 d. ’’Lietuvos aide“ išspausdintą 
prof. V.Landsbergio straipsnį ’’Bal
tijos valstybės - Europos saugumo
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liai su visų išvykstančiųjų autogra
fais iškeliavo į Londoną - į savait
raščio ’’Europos lietuvis“ muziejų.

Pirmasis Lietuvos boksininkų 
mačas su JAV klubo komanda įvyks 
netoli Atlantos Waycross mieste 
spalio 19 d.

Eduardas Prasla-Prostovas
Autoriaus nuotr.

Pasivaikščiojimai 
po žydinčią žemę

Magdalena Birutė Stankūnienė per parodos atidarymą.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

Jau ruduo. Paskutiniai bobų vasa
ros protrūkiai, kai saulės išpraustos 
švytruoja auksu ir žalvariu klevų ir 
beržų kepurės, kai žemė sužydusi 
margais lapais kaip didžiulis kili
mas... Visas šis rudenėjančios gam
tos vaizdas savo spalvomis nejučia 
prikelia iš atminties įspūdingą Mag
dalenos Birutės Stankūnienės paro
dą Kauno paveikslų galerijoje dar 
vasaros viduryje, simboliškai pava
dintą ’’Žemė žydi“. Tuomet pirmą 
kartą vienoje vietoje išvydau per tris 
šimtus dailininkės iš Amerikos tapy
bos, grafikos ir tekstilės darbų. Įspū
dingo dydžio drobių, lakštų, pieštu
ku, flomasteriu, teptuku įamžinusių 
dailininkės regėjimus, jausmų pro
veržius... Nors pati p.Magdalena ne
linkusi įvardinti savo darbų.

- Tiesiog pati nežinau, kaip ir kas 
išeina, - atvirai prisipažįsta dailinin
kė. - Regis, ne aš, o kažkas kitas už 
mane viską padaro. Viena tik žinau, 
kad žiemą negaliu tapyti - nematau 
spalvų įvairovės. Žiemą savaime 
imuosi grafikos, o vasarą tapau. Ru
denį linkstu į batiką. Klausiate, koks 
jausmas, regint savo darbų parodą? 

Nuostabus! Aš netikėjau, kad viską 
pati padariau. Stovėjau ir netikėjau. 
Aš pasiklioviau parodos rengėjais ir 
nenusivyliau. Jaučiamas meninis 
skonis, dama, nuoseklumas - tai ne 
komercinis renginys, o dvasios at
gaiva. Lietuvoje žmonės yra subti
laus skonio. Dėl to ir mano paroda, 
pirmoji Kaune, atrodė tokia įspū
dinga.

Nejučiom kalba pakrypo apie tai, 
kaip tie darbai buvo atplukdyti per 
Atlantą. O tai, pasirodo, taip pat di
dis darbas, ir labai brangus. Pir
miausia, paveikslų įrėminimas.

- Kartais savo darbo nebeatpa
žįstu, - pusiau rimtai, pusiau juokais 
sako p.Magdalena. - Dėl to man bū
na nesmagu, nes rėmas turi atitikti 
paveikslą, vienas kito nenustelbti. 
Čia man daug gelbėjo Leonas Nar- 
butis, labai nagingas ir doras žmo
gus. Šitoje parodoje visa grafika jau 
mano pačios įrėminta. Kaip sakoma, 
davei balną, duok ir arklį, nes gerai 
įrėminti yra nepigu. Šiaip tinkamas 
rėmas kainuoja nemažai. Gerai, kad
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Seimo ir Vyriausybės naujienos, išsamiau apie 
ambasadoriaus A.Venckaus atšaukimą iš pareigų-3 psl. 

c^> Apie konferenciją, skirtą 1920 m. Rytų Lietuvos okupacijai - 4 psl. 

c^> Vytauto Mačiuikos jaunystės prisiminimai - 6 psl.

Apie Lietuvos skautų sąjungos Europos vadijos posėdį - 7-8 psl.

Kur įsigyti ’’Europos lietuvį“?
Akcinės bendrovės ’’Lietuvos spauda“ platinimo tarnyba nuo “Europos 

lietuvio“ Nr. 40 nutraukė laikraščio platinimą spaudos kioskuose. Pasitei
ravus pranešė, kad nuo šiol “EL“ bus parduodamas “centriniuose“ miestų 
ir rajonų prekybos taškuose.

Vilniuje ”EL“ galima įsigyti: Centriniame pašte (Gedimino pr. 7), Ryšių 
ir informacijos ministerijoje (Vilniaus 33), Geležinkelio ir autobusų stočių 
kioskuose, kioske prie Žaliojo tilto ir “Širvintos“ prekybos centre. 
Redakcija atsiprašo ”EL“ skaitytojų dėl šio nutarimo sukeltų nepatogumų.
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raktas“. Pasak ministro, straipsnio 
autorius ’’pasiduoda juodajam sce
narijui“. P.Gylys neatmetė galimy
bės, jog galimi įvairūs įvykiai ir kri
zės, tačiau pabrėžė, kad įmanomas 
’’gerasis scenarijus“ ir verta stengtis 
vardan jo, kad būtų išvengta valsty
bių priešpriešos.

P.Gylys spaudos konferencijoje 
sakė, jog labiausiai Lietuvą nerami
na ne kai kurie straipsniai Rusijos 
spaudoje, bet Rusijos tendencijos, 
rinkimų kampanijos užuominos apie 
SSSR atkūrimą. Ministras teigė, jog 
Lietuva turi tiesę į valstybingumą ir 
jį gins pirmiausia diplomatinėmis 
priemonėmis. P.Gylys taip pat pra
nešė, jog svarstoma galimybė iki ki
tų metų vidurio paduoti oficialų pa
reiškimą stoti į Europos Sąjungą.

NATO generalinio sekretoriaus 
padėjėjas Rytų ir Vidurio Europos 
reikalams Christopheris N.Donnel-

Skandalas Estijoje
Estijos prezidentas Lenartas Me

ris atleido iš pareigų vicepremjerą 
ir vidaus reikalų ministrą Edgarą 
Savisarą. E.Savisarui atsistatydinti 
spalio 10 d. vėlai vakare pasiūlė Es
tijos ministras pirmininkas Titas 
Vehis ir jam pritarė tuo metu vizito 
Suomijoje lankęsis Estijos prezi
dentas. Atleidimo priežastis - skan
dalas, kurį Estijos spauda pavadino

Šiuolaikinės kultūros 
vertybės tolygios 

alkQhpliui ir tabakui?
Apie naują Kultūros ministerijos 
idėją - apmuitinti išvežamas j už
sienį šiuolaikines meno vertybes ra
šo "Lietuvos aklas“ 10 10.

Tokiu atveju, jeigu jūs norėtu
mėt nuvežti dovanų į užsienį gerą 
šiuolaikinės dailės kūrinį, būtumėt 
priversti mokėti muitą.

Kultūros ministerijoje buvo pa
rengtas nutarimo projektas ’’Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1992 12 07 nutarimo Nr. 927 dali
nio pakeitimo“. Jame Kultūros mi
nisterija taip formuluoja savo po
žiūrį į šiuolaikinių kultūros verty
bių išvežimą: jeigu negrąžinamai 
išvežamų šiuolaikinių kultūros ver
tybių vertė viršija 1000 litų (alter
natyva - 5000 litų), imamas 10 pro
centų (alternatyva - ...proc.) muito 
mokestis nuo sumos, viršijančios 
1000 litų (alternatyva - 5000 litų). 
Muito mokestis neimamas, jeigu 
kultūros vertybes išveža jas sukūrę 
autoriai“.

LA paklausė Lietuvos kultūros 
ministerijos sekretoriaus G.Kazi- 
mierėno (beje, dailininko) nuomo
nės. Jis mano, kad ’’neturėtų būti 
apmuitinami jokie išvežami į užsie
nį kūriniai... pirkėjui užsieniečiui 
psichologiškai nepriimtina, kad nu
pirktas meno kūrinys dar apmuiti
namas pasienyje... Čia, atrodo, bu
vo kalbama apie nedidelį simbolinį 
muitą nuo 4 tūksL litų. Surinktos lė
šos atseit turėtų būti panaudojamos 
remti kultūrinėms programoms, bet 
tai yra pinigų iš vienos kišenės per
dėjimas į kitą.“

’’Vartų" galerijos direktores 
N.Rutkienės nuomone, Kultūros

JAV politinės investicijos 
į Baltijos šalių saugumą

ly, komentuodamas pranešimus apie 
Rusijos karinę doktriną, ’’Lietuvos 
ryto“ korespondentei Briuselyje sa
kė: ’’Manau, kad tai tik didelis 
triukšmas, susijęs su artėjančiais rin
kimais Rusijoje“. Ch.Donnelly nuo
mone, jei Rusija oficialiai patvirtintų 
savo ketinimus panaudoti jėgą prieš 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, tai ne tik 
pablogintų Rusijos santykius su kai
myninėmis valstybėmis, bet ir kom
plikuotų jos santykius su visomis 
tarptautinėmis organizacijomis, ta
me tarpe ir Jungtinėmis Tautomis 
bei NATO.

Tačiau tai, jog neseniai vykusia
me NATO Parlamentinės Asamblė
jos posėdyje, taip pat NATO valsty
bių gynybos ministrų susitikime nu
tarta Aljanso plėtimą atidėti bent tre
jiems metams, kelia kai kurių klau
simų. Pavyzdžiui, ar tai nereiškia, 
jog NATO linkusi pasiduoti Rusijos 
spaudimui? Seimo Užsienio reikalų 
komiteto nario V.Plečkaičio nuomo-

’’estiškuoju Votergeitu“.
Prieš kelias dienas saugumo poli

cija vienoje privačioje detektyvų fir
moje konfiskavo kasečių su T.Ve- 
hio, E.Savisaro ir kitų žinomų Esti
jos politikų derybų įrašais. Tada po 
rinkimų sudaryta koalicija. Kai kurie 
įrašai padaryti Vyriausybės reziden
cijoje. E.Savisaro padėjėja Vilja La- 
naru teigia, kad ji padare šiuos įrašus 

ministerija elgiasi nelogiškai. ’’Ap
muitinti tikslinga tik tuo atveju, - 
sako ji, - jei Lietuvoje daug pirkėjų. 
Muitą turėtų taikyti ta valstybė, į 
kurią vežami meno kūriniai, taip 
gindama savo rinką. Iki šiol kliūčių 
kūrinį išvežti į užsienį nebuvo. Bet 
užsienio pirkėjų vis mažėja. Ir be 
muitų. Ko tuo projektu Kultūros 
ministerija siekė? Sužlugdyti galeri
jas ir padėti dailininkams? Matyt, 
ministerijos valdininkai nežino, kaip 
mes verčiamės. Geriau pamąstytų, 
kaip pridėtosios vertės mokestį 
galerijoms panaikinti. Juk ir taip 
galerijų mažai - nepalyginsi, kiek jų 
Rygoje ar Taline. O jei nieko negali 
padėti, tegu bent netrukdo“.

Pradėjus šį žurnalistinį tyrimą, 
Kultūros ministerijoje atsirado dar 
vienas nutarimo projekto variantas.

Vestuvės amerikoniškai
Apie nusikalstamo pasaulio pažibų 
vestuves - "Šiaulių kraštas“ 10 09.

Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje aukso žiedus sumainė vienas iš 
vadinamųjų ’’Šiaulių princų“ - Vid
mantas Kavoliukas, pravarde ’’Ame
rikonas“, ir beveik dvigubai už jį 
jaunesnė 22-erių metų šiaulietė Dai
va. I metrikacijos biurą, ’’Šiaulių 
krašto“ žiniomis, jaunavedžiai ne
važiavo.

Skaitytojams primename, kad 
keturi ’’Šiaulių princai“: V.Kavo- 
liukas, V.Stanaitis (pravarde ’’Stalo
nė“), V.Baranauskas (pravarde ”Ba- 
ranas“) bei V.Šiaulys (pravarde ’’Že
maitukas“) buvo kaltinami turto 
prievartavimu. V.Baranauskas ir 
V.Šiaulys praėjusių metų vasarą 
prevencine tvarka buvo sulaikyti, o 
V.Kavoliukas ir V.Stanaitis slapstė
si. Po to, kai šių metų birželio 15 d. 
Vilniaus apygardos teismas dar kar

ne, akivaizdu, kad Lietuva turi ieš
koti kitų, be NATO, saugumo garan
tijų. Susidarius tokioms aplinky
bėms, pasak Seimo nario, reikia kuo 
glaudžiau bendradarbiauti su ES ir 
stengtis kuo greičiau į ją įstoti. Lie
tuvos intregavimuisi į ES palanki ir 
Europos Taryboje Vokietijos kanc
lerio H.Kohlio pasakyta kalba, jog 
Vokietija ’’jaučia rūpestį dėl Baltijos 
šalių ateities“, mano V.Plečkaitis. Jo 
nuomone, Lietuvos saugumo garan
tu gali tapti Vakarų Europos Sąjun
ga - gynybinė Vakarų Europos orga
nizacija, kuri, ’’nors ir negali prilygti 
NATO, bet jos vaidmuo ateityje di
dės“. V.Plečkaitis mano, jog Lietuva 
turėtų turėti profesionalią armiją, ta
čiau taip pat reikia siekti, kad kiek
vienas vyras mokėtų ginti savo kraš
tą. ’’Jei nebus imtasi griežtų priemo
nių prieš vengiančius kariuomenės, 
NATO mūsų neišgelbės“, teigė Sei
mo narys spaudos konferencijoje.

ELI

be savo vadovo žinios, norėdama 
garantuoti jo užnugarį, jei derybų 
partneriai kartais vėliau nutartų at
sisakyti savo žodžių.

E.Savisaras yra Estijos centristų 
partijos, įeinančios į valdančiąją 
koaliciją, vadovas. Estijos ministro 
pirmininko nuomone, Savisaro atsi
statydinimas neišardys koalicijos.

Opozicinių Parlamento partijų 
vadovai pareikalavo, jog dėl skanda
lo atsistatydintų visa Vyriausybė.

ITAR-TASS-ELTA

tą išteisino V.Baranauską bei 
V.Šiaulį, liepos 26 d. V.Kavoliukas 
bei V.Stanaitis į Lietuvos Generali
nę prokuratūrą atėjo patys. V.Bara- 
nauskas bei V.Šiaulys išteisinti to
dėl, kad daugelis nukentėjusiųjų 
teisme pakeitė parodymus. Išėjęs iš 
įkalinimo įstaigos, kiek anksčiau 
žiedus bažnyčioje sumainė V.Bara- 
nauskas.

Vestuvių procesijoje - trys juodi 
"Mercedes-Benz“ automobiliai. Pir
miniais duomenimis, jaunieji važia
vo V.Šiaulio ("Žemaituko“) auto
mobiliu ”Mercedes-Benz-500 SE“, 
antrasis priklauso firmos "Amelieta“ 
direktoriui VJurgelevičiui, o trečias 
- ”Mercedes-Benz-600 SE“ - AB 
"Šiaulių autoservisas“ direktoriui 
A.Samuiliui (policijos duomenimis, 
pravarde "Samsonas“). Tuo pačiu 
bažnyčioje pakrikštytas ir 9 mėnesių 
jaunavedžių sūnus Kordas, kuris 
gimė tuo metu, kai jo tėvas slapstėsi 
nuo teisėsaugos organų. Vaikui baž
nyčioje duotas Jono vardas, o vaiko 
krikštatėvis - AB "Šiaulių tiekimo 
bazė“ direktorius, Šiaulių futbolo 
klubo "KAREDA-Sakalas“ prezi
dentas E.Šimkus. Vestuvėse dalyva
vo dar keletas policijos akiratyje 
esančių verslininkų, menininkų, vie
nos iš didžiųjų maisto pramonės 
įmonių Šiauliuose direktorius. Iškil
mes filmavo Šiaulių televizijos ope
ratorius. Jaunoji vilkėjo baltais kaili
niais, kuriuos nusisiautė bažnyčioje, 
balta suknele su gilia iškirpte nuga
ros pusėje, rankose ji laikė baltų ir 
geltonų frezijų puokštę. Jaunasis vil
kėjo ryškiai mėlynos spalvos švarką 
su deimantu atlape, mūvėjo juodo
mis kelnėmis. Jo rankas puošė žiedai 
su brangakmeniais. Bažnyčioje kar
tu su jaunavedžiais pašventintas ir 
nedidelis kryžius, kurį vestuvių svita 
po to pastatė Kryžių kalne. Einant iš 
bažnyčios jaunavedžiams po kojo
mis buvo barstomi rožių žiedlapiai.

Tolesnės iškilmės vyko Šiauliuo

Keliais sakiniais
□ Seimo delegacija dalyvavo 94-oje 
Tarpparlamentinės Sąjungos kon
ferencijoje Bukarešte. Lietuva šiai 
demokratinių pasaulio valstybių par
lamentus vienijančiai organizacijai, 
įkurtai 1989 m., priklauso nuo 1992 
m. Šios organizacijos narės - 135 
valstybės. Sesijoje svarstyta tarptau
tinio saugumo ir kovos su korupcija 
problemos, socialinio saugumo ga
rantavimo klausimai.
O Pirmos Lietuvos ir Lenkijos kon
sultacijos dėl integracijos į Europos 
struktūras. Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos delegacija Varšuvoje 
susitiko su Lenkijos URM pareigū
nais ir pasikeitė nuomonėmis apie 
abiejų šalių strateginį tikslą - inte
graciją į Europos politines, ekono
mines ir saugumo struktūras.
O Lietuvos konservatoriai - Didžio
sios Britanijos konservatorių parti
jos suvažiavime. Jame dalyvavo Sei
mo nariai L.Andrikienė ir A.Kubi- 
lius. Jie taip pat susitiko su Tėvynės 
sąjungos Mančesterio skyriaus na
riais.
□ Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas - 
Juozui Kazickui. Prezidentas įteikė 
ordiną žinomam JAV lietuvių vers
lininkui ir visuomenės veikėjui, taip 
pažymėdamas jo nuopelnus Lietu
vos valstybei, jos ūkiui ir mokslui 
bei asmeninį indėlį plėtojant Lietu
vos ir JAV verslininkų ryšius.
O Lietuvių išeivijos poetui Henrikui 
Nagiui - 75 metai. Poetas, kritikas, 
literatūros ir dailės publicistas gimė 
1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose, 
studijavo architektūrą, lituanistiką ir 
germanistiką VDU Kaune, vėliau 
germanistiką ir meno istoriją Austri
joje, Vokietijoje, parašė disertaciją ir 

se, "Gulbės“ restorane. Iškilmėse 
dalyvavo apie 75 žmones. Vakarą 
vedė vienas vyriausių diskžokėjų 
Šiauliuose R.Volodka, svečiams 
koncertavo grupė "Rondo“.

Vidaus reikalu ministras 
važinėja YQgtu 

’.’Mercedes“
Taip vadinasi straipsnis "Lietuvos 
ryte“ 10 10.

Vidaus reikalų ministras R.Vaite
kūnas naudojasi keletu tarnybinių 
automobilių (žurnalistai suskaičiavo 
keturis: du "Mercedes“, "Nissan“ ir 
džipą). Pačiu brangiausiu - "Merce- 
des-Benz-600 SEL“ važinėjama re
tai. Šis automobilis, kaip ir dar kelio
lika kitų, kuriais dabar naudojasi Vi
daus reikalų ministerijos pareigūnai, 
- vogtas.

Šių metų gegužės 4 d. Vyriausy
bės nutarimu Vidaus reikalų minis
terijai (VRM) buvo nemokamai per
duota 16 automobilių, kurių identi
fikavimo numeriai neatkuriamai pa
keisti ar kitaip suklastoti. Tai vogtos 
mašinos, kurias sulaikė policija, 
tačiau identifikavimo (pavyzdžiui, 
kėbulo) numeriai pakeisti ir nebe
įmanoma nustatyti, kas tikrieji tų 
automobolių savininkai. Nutarime 
rašoma, kad tuo siekiama gerinti 
šios ministerijos materialinę bazę.

Iš 16 VRM automobilių tik du - 
rusiški VAZ, kiti iš Vakarų: du 
"Mercedes“, penki "Audi“, du penk
tos klasės BMW ir kt. "Lietuvos ry
tui“ niekas iš pareigūnų taip ir nesu
gebėjo paaiškinti, kodėl ministerijai 
reikia šimtus tūkstančių litų kainuo
jančių limuzinų, kai juos pardavus 
būtų galima nupirkti daugybę pa
prastesnių automobilių, kurių taip 
trūksta policijai.

Besidomint tuo Vyriausybės nu
tarimu (pasirašytas A.Šleževičiaus ir 
R.Vaitekūno), paaiškėjo: dalydama 
automobilius, Vyriausybė pažeidė 

įgijo daktaro laipsnį. H.Nagys - vie
nas Žemės ir Literatūros lankų poe
tinės krypties pradininkų ir atstovų.
□ Daniela Lozoraitienė Lietuvoje. 
Spalio 15 d. D.Lozoraitienė dalyva
vo Nekaltai Pradėtos Švč.Mergelės 
Marijos vargdienių seserų ordino 
vienuolyno atidaryme Kaune. Ordi
ną įkūrė vyskupas pal. Jurgis Matu
laitis (St.Lozoraičio dėdė). Vienuo
lyno koplyčioje už p.Danielos aukas 
įrengti vitražai velionio ambasado
riaus StLozoraičio atminimui.
□ Apdovanoti tarptautinio 
M.K.Čiurlionio konkurso laureatai. 
Pianistų konkurso pirmąją vietą 
pasidalino lietuvė G.Gedvilaitė ir 
baltarusis I.Stepancovas (jiems atite
ko premijos po 2950 JAV dolerių), 
antrąją - rusas J.Samoilovas ir 
izraelietis D.Biranas (po 1700 do
lerių), trečiąją - V.Ponomariovaitė ir 
G.Alekna (po 600 dolerių). Vargoni
ninkų konkurse pirmoji viena ne
skirta niekam, dvi antrosios premi
jos atiteko lietuviui B.Vaitkui ir 
latvei L.Sneibei. Trečiąją vietą lai
mėjo vokietis T.Frankenreiteris, jau
niausias laureatas.
O Prancūzų savaitė Vilniuje. Ji ren
giama "Villon“ viešbutyje, kurio 
lankytojai galės susipažinti su pran
cūzų dizainerių N.Ricci, Y.Saint 
Laurent, modelių namų "Dior“ ko
lekcijomis ir kvepalais (N.Ricci dar
bai bus ir parduodami). Gurmanai 
galės paragauti prancūziškų sūrių, 
patiekalų ir vynų. Dainuos L.Escu- 
dero, šoks prancūziško kabareto tru
pė "Guys and dolls“.
□ Vilniuje - Lietuvos ūkio partijos 
steigiamasis suvažiavimas. Partijos 
kūrėjas - Nepriklausomas strateginių 
tyrimų centras (NSTC) yra parengęs 
Lietuvos valstybingumo įtvirtinimo 
ir plėtotės programą, kuria ir va
dovausis naujoji partija.

Lietuvos įstatymus. Pagal Civilinio 
kodekso 156 straipsnį, sulaikius 
vogtą mašiną, reikėtų surinkti visą 
medžiagą apie ją, paskui, jei savi
ninkas vis dar neaiškus, turi praeiti 
metai, ir tada teismas perduoda ją 
valstybei. Paprastai toks bešeimi- 
n inkis turtas parduodamas.

Kaip minėtas prabangus auto
mobilis pateko į VRM? Šių metų 
vasario 5-osios naktį, apie 5 vai., 
kelyje Prienai-Marijampolė polici
jos patrulis sustabdė "Mercedes- 
Benz-600 SEL“, vairuojamą Len
kijos piliečio. Pastebėję, kad kėbu
lo numeris suklastotas, pareigūnai 
mašiną sulaikė. O gegužės mėn. šį 
automobilį Vyriausybė jau atidavė 
VRM, nors nuo sulaikymo buvo 
praėję tik trys mėnesiai, o visa me
džiaga apie mašiną nesurinkta. Lie
pą automobilis įregistruojamas Ke
lių policijoje kaip VRM autoūkio 
nuosavybė.

"Mercedes-Benz-600 SEL“ ba
zinio modelio gamyklos kaina - 
180 tūkst. Vokietijos markių, o 
sumokėjus visus mokesčius Lietu
voje - apie 220 tūkst. markių.

Redakcijos prašymu šia mašina 
pasidomėjo Vokietijos kriminali
nės policijos pareigūnai. Pasirodo, 
dėl šio automobilio jau klausė In
terpolo Lietuvos biuras ir jam maž
daug prieš savaitę išsiųstas atsaky
mas, kad minėtasis "Mercedes“ šių 
metų sausio 27 d. pavogtas Vokie
tijoje iš vieno šios šalies piliečio. 
"Lietuvos rytui“ tai patvirtino ir 
Interpolo Lietuvos biuro pareigū
nai. Automobilis identifikuotas 
pagal pavarų dėžės numerį.

Dabar, kai paaiškėjo tikrasis au
tomobilio savininkas, jam, matyt, 
teks kreiptis į Lietuvos teismą, kad 
iš VRM atgautų savo mašiną. Beje, 
neseniai buvo parengtas dar vienas 
analogiško Vyriausybės nutarimo 
projektas išdalyti dar 16 automo
bilių, kurių savininkai nenustatyti.
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Negali būti užsienio 
karinių bazių

Opozicija nepritaria 
ambasadoriaus atšaukimui

Prezidentūroje

* Spalio 9 d. Lietuvos valstybės te
levizijos laidoje A.Brazauskas pa
sakė, kad korupcijos negalima iš
skirti iš bendrų mūsų valstybės 
problemų. Prezidento žodžiais, nėra 
pagrindo Lietuvos Vyriausybę kal
tinti korupcija, nors politinių partijų 
vadovai neatsakingai švaistosi to
kiais kaltinimais. Prezidentas pa
brėžė, kad kovojant su kyšininkavi
mu reikia tobulinti įstatymus, plėsti 
specialių padalinių veiklą. Valsty
bės vadovas ragino priimti Politinių 
partijų finansavimo įstatymą, kad 
būtų išvengta tarpusavio kaltinimų

I dėl neaiškių finansavimo šaltinių. 
•Vilniaus II apylinkės teismas iš
nagrinėjo Spaudos kontrolės valdy
bos administracinio teisės pažeidi
mo protokolą, kuriame buvo nuro
dyta, kad rugpjūčio 16 d. ’’Respub
likos” laikraštyje rašytojas R.Gra- 
nauskas, kalbėdamas apie Vyriau
sybę ir Lietuvos Prezidentą, pasa
kė, jog jie visi turi ’’žydras kiaulių 
akis”. Teismas nustatė, kad tai 
įžeidė Prezidentą, todėl ’’Respubli
kos” vyriausiasis redaktorius nu
baustas 1000 Lt. bauda.
* Spalio 13-15 d. A.Brazauskas 
darbo vizito lankėsi Suomijoje.

Seime

•Spalio 5 d. Lietuvos demokratų 
partijos (LDP) Kauno skyriaus kon
ferencijoje LDP frakcijos Seime se
niūno pavaduotojas J.Tartilas pasa
kė, kad Lietuvos politiniame gyve
nime bręsta ’’aiškus vidurys, kurio 

' iniciatoriumi galima vadinti Ameri
kos lietuvį V.Adamkų, o idėją rea
lizuoja demokratai, tautininkai, po
litiniai kaliniai, Lietuvoje žinomi 
intelektualai”.
•Centro sąjungos (CS) valdybos 
pageidavimu spalio 6 d. Seime su
rengtas SC vadovų susitikimas su 
Lietuvos konservatorių pirmininku 
V.Landsbergiu ir valdybos pirmi
ninku G.Vagnoriumi, kurio metu 
kalbėta apie CS galimybę pritarti 
konservatorių rengiamam nepasiti
kėjimo Vyriausybe dokumentui.
* Spalio 9 d. parlamento narys 
KJaskelevičius, sustabdęs savo 
narystę LDDP ir šios partijos frak
cijoje Seime, pranešė, kad Lietuvos 
valstybės valdyme atsikūrė naujoji 
nomenklatūra, kurios pagrindą su
daro LDDP funkcionieriai, pir
miausia linkę tenkinti asmeninius 
poreikius. KJaskelevičius maiiC, 
kad jeigu Demokratinė darbo parti
ja nesupras, kad visuomenė tapati
na pačią LDDP su ’’partijai ant 
sprando užsikorusią nomenklatū
ra", partijos perspektyvos yra labai 
liūdnos. Seimo narys prisipažino, 
kad jis, kaip ekonomistas, galįs 
liudyti teisme, kad R.Ozolo Lietu
vos premjerui A.Šleževičiui pateik
ti kaltinimai ’’valstybės alinimu” 
nėra laužti iš piršto. A.Šleževičius 
spalio 10 d. spaudos konferencijoje 
pasakė, kad tokie žmonės kaip 
KJaskelevičius turi būti pašalinti iš 
LDDP.
* Spalio 9 d. Seimo Valstybės ir 
teisės komitetas nutarė siūlyti kurti 
komisiją, kuri ištirtų R.Ozolo kalti
nimus korupcija Vyriausybei, ir 
sukurti antikorupcinį pakomitetį. 
*Spalio 10 d. Lietuvos Generalinė 
prokuratūra pranešė, kad ji netirs 
rugpjūčio 31 d. R.Ozolo paskelbtų 
kaltinimų korupcija ministrui pir
mininkui ir jo vadovaujamai Vy
riausybei, nes neturi galimybių 
’’tirti abstrakčių pareiškimų, kuriuo

se nenurodoma konkreti nusikalsta
ma veikla”. Pareiškime rašoma, kad 
’’prokuratūra neįgaliota tikrinti, ar 
Lietuvos Vyriausybė tinkamai at
lieka savo pareigas”.
** Spalio 11 d. Seimo LDDP frak
cijos narys M.Stakvilevičius Sei
mui ketino pranešti apie Lietuvos 
socialistų partijos rėmimo grupę 
Seimo LDDP frakcijoje, tačiau 
LDDP frakcijos seniūnas G.Kirki
las paprašė pirmiausia aptarti tai 
LDDP frakcijos posėdyje. M.Stak- 
vilevičiaus manymu, socializmo 
idėja gera, bet jis nebuvo sukurtas 
buvusioje Sovietų sąjungoje.
*• Seimo Nacionalinio saugumo 
komitetui spalio 11 d. svarstant 
NATO plėtros studiją, šio komiteto 
narys A.Ivaškevičius priminė Lie
tuvos Konstitucijos straipsnį, nuro
dantį, kad Lietuvos teritorijoje ne
gali būti masinio naikinimo ginklų 
ir užsienio valstybių karinių bazių. 
NATO plėtimo dokumente numa
toma dislokuoti branduolinį ginklą 
ir ginkluotąsias pajėgas į Aljansą 
priimtose šalyse karo atveju. Krašto 
apsaugos ministro nuomone, dėl to 
Konstitucijos kol kas dar keisti 
nereikia.
*• Spalio 11 d. spaudos konferenci
joje kalbėjęs Seimo vicepirminin
kas, LDDP frakcijos seniūno pava
duotojas J.Bernatonis pareiškė, kad 
opozicija dirba labai nekonstruk
tyviai, ji sutrikusi, nes Latvijoje de
šinieji pralaimėjo rinkimus, o Lie
tuvoje gerėja ekonominė padėtis. 
Trečia opozicijos sutrikimo prie
žastimi jis pavadino tai, kad centris
tas R.Ozolas perėmė iš V.Lands- 
bergio Vyriausybės kritikos inicia
tyvą.

Vyriausybėje

Spalio 9 d. Lietuvos krašto ap
saugos ministerijoje darbo vizito 
lankėsi JAV gynybos departamen
tui pavaldžios Paramos gynybos 
saugumui agentūros (DSAA) direk
toriaus pavaduotojas H.Diehlas 
McKalipas. Svečias aptarė agentū
ros parengtą Lietuvai skirtos 1,75 
mln. JAV dolerių paramos planą, 
kuris netrukus bus pateiktas JAV 
Kongresui.
‘••Spalio 9-11 d. Lietuvoje lankėsi 
JAV karinių pajėgų atsargos gene
rolas, kompanijos ’’Military Profes
sional Resources, Inc.” viceprezi
dentas Crosbie E.Saintas. Kompa
nija padės Lietuvos krašto apsaugos 

_ ministerijai rengiant ’’Baltąją kny
gą”, kurioje- turi būti nustatytos 
valstybės saugumo ir gynybos poli
tikos gaires, apibrėžta ginkluotųjų 
pajėgų struktūra.
‘•Europos Bendrijų Komisija nu
tarė atidaryti savo atstovybę Vil
niuje, todėl spalio 9-10 d. atsisvei
kinimo vizito Lietuvoje lankėsi 
Europos Bendrijų Komisijos dele
gacijos Baltijos šalims vadovas am
basadorius Cavanillas Y Junguera, 
reziduojantis Stokholme.
‘•Spalio 10-11 d. Lietuvoje lankė
si Prancūzijos deleguotojo Europos 
reikalų ministro Michelio Bamier 
vadovaujama delegacija. M.Bamier 
susitiko su Lietuvos valstybės, Sei
mo ir Vyriausybės vadovais. Sve
čio žodžiais, Prancūzija yra pasi
rengusi padėti Lietuvai integruotis į 
E uropos Sąjungą ir įstoti į NATO, 
juo labiau kad mūsų šalis pati yra 
daug nuveikusi to siekdama.
*• Spalio 12 d. A.Šleževičiaus va
dovaujama Vyriausybės delagacija 
išvyko į Maltą.

Ona Mickevičiūtė

Spalio 9 d. vykusiame Seimo už
sienio reikalų komiteto posėdyje 
dauguma balsų pritarta užsienio rei
kalų ministro Povilo Gylio teikimui 
atšaukti Adolfą Venskų iš ambasa
doriaus Europos Sąjungoje (ES) pa
reigų ir paskirti į šį postą ekono
mistą, Vilniaus universiteto Tarp
tautinių ekonominių santykių kated
ros vedėją Joną Čičinską, iki šiol ne
dirbusį diplomatinio darbo.

Užsienio reikalų ministro argu
mentai, jog ambasadorius A.Vens- 
kus veikė ’’per daug savarankiškai“, 
’’nenorėjo paisyti Lietuvos URM 
valios“, neįtikino konservatorių ir 
krikščionių demokratų. Nepritarda
mi neetiškam, diplomatinėms tai
syklėms prieštaraujančiam atšauki
mui Seimo nariai A.Saudargas, 
L.Andrikienė, A.Račas, E.Zingeris 
atsisakė dalyvauti balsavime, tad ko
mitetas liko be kvorumo. Tik LDDP 
narių balsais, irgi be kvorumo, buvo 
pritarta užsienio reikalų ministro 
teikimui naujuoju ambasadoriumi 
skirti J.Čičinską. Socialdemokratas 
V.Plečkaitis balsavo prieš A.Vens- 
kaus atleidimą ir susilaikė balsuo
jant už J.Čičinsko paskyrimą.

Anksčiau BNS duotame interviu 
ambasadorius A.Venskus prisipaži
no, kad jo kontaktai su Vilniumi nė
ra sklandūs, tačiau visą atsakomybę 
už tai jis buvo linkęs priskirti URM 
vadovams ir apskritai jų nenorui 
bendrauti. Pasak kai kurių Seimo 
Užsienio reikalų komiteto narių, 
ambasadorius elgėsi ’’nevisiškai ko
rektiškai“ ir ’’prieštaravo ministro 
nuomonei“ manydamas, jog ji ne
sutampa su Prezidento A.Brazaus- 
ko nuomone.

Tačiau opozicinių partijų atstovai 
mano, jog dabar daryti pakeitimus 
diplomatinėse atstovybėse Briusely
je yra žalinga, o ambasadoriaus 
A.Venskaus atšaukimas pakenktų 
šalies prestižui.

Paprašėme šį įvykį pakomentuoti 
Seimo Užsienio reikalų komiteto na
rę Laimą Andrikienę:

- Rugsėjo viduryje lankiausi 
Briuselyje. Ilgai kalbėjausi su ponu 
Adolfu Venskumi. Ir mačiau: žmo
gus nepelnytai įskaudintas. įskau
dintas nuolatinio prezidentūros ponų 
ir Užsienio reikalų ministerijos ven
gimo pasakyti tiesą, todėl, kad apie 
savo būsimą atšaukimą ir naujo 
žmogaus paskyrimą į savo vietą jisai 
sužinojo ne iš savo Vyriausybės, ne

Scenarijus lieka tas pats
Pasigirdus grasinimams, kad Lie

tuvai įstojus į NATO, demokratinė 
Rusija nedelsdama į mūsų valstybės 
teritoriją įves savo kariuomenę, ak
tualu prisiminti 1940-ųjų okupaciją. 
Apie tai kalbėjomės su Seimo Už
sienio reikalų komiteto pirmininku 
daktaru Kaziu Bobeliu.

Kazys Bobelis tada mokėsi 
’’Aušros“ gimnazijos šeštoj klasėj. 
Tas birželio šeštadienis buvo pas
kutinė mokslo metų diena. Šeštokai 
gavo šešių klasių baigimo pažymė
jimus, ir direktorius juos anksčiau 
paleido namo, pranešęs liūdną žinią: 
Lietuvos Respublikos sieną peržen
gė Raudonosios armijos daliniai ir 
jau važiuoja į Kauną.

- Neskubėdami patraukėm Lais
vės alėja, - prisimena Kazys Bobelis. 
- Buvo gal trečia ar ketvirta valanda 
po pietų. Kaip šiandien akyse stovi

70-metis lietuvių diplomatijos 
veteranas A.Venskus, šiemet ap
dovanotas Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino 3-ojo laips
nio ordinu už nepriekaištingą 
tarnybą, ketverius metus vado
vavo Lietuvos nuolatinei misijai 
Europos Sąjungoje.

Eltos nuotr.
iš Užsienio reikalų ministerijos va
dovų, o gavęs verbalinės notos kopi
ją iš Europos Sąjungos.

Dėl šito atšaukimo ir profeso
riaus Jono Čičinsko paskyrimo Už
sienio reikalų komitete buvo daug 
diskutuojama: ar atšaukiant ambasa
dorių nepažeista procedūra? Prieš 
porą savaičių įvykusiame Užsienio 
reikalų komiteto posėdyje visi komi
teto nariai išreiškė nuomonę, kad su 
ambasadoriumi p.Venskumi buvo 
pasielgta negražiai, netaktiškai, o 
posėdyje, kuris įvyko praėjusią sa
vaitę, visi dalyvavusieji komiteto 
nariai net pasisakė prieš p.Venskaus 
atšaukimą. Spalio 9 d. vykusiame 
posėdyje, kuriame dalyvavo ir pats 
užsienio reikalų ministras P.Gylys, 
perskaityti du laiškai p.Venskui. Be
je, birželio mėnesį rašytas laiškas 
daugiau panašus į literatūros kūrinį, 
o ne į oficialų ministro - diplomati
jos šefo laišką ambasadoriui apie tai, 
kad pradedama jo atšaukimo iš pa
reigų procedūra. Rugsėjo 15-osios 
laiškas pavėluotas - ambasadorius 
jau buvo gavęs ES notos kopiją, kad 
jo vieton atsiunčiamas kitas žmogus.

Spalio 9 d. diskusijose iš esmės 
nepritarta nei A.Venskaus atšauki
mui, nei naujo žmogaus į jo vietą pa
skyrimui. Kaip teko girdėti per TV 
laidą ’’Panorama“, Lietuvos visuo
menei posėdžio rezultatus p. Bobelis 
bandė pristatyti kiek kitaip...

kraupus vaizdas: Parodos gatve va
žiuoja rusų tankai. Jų - devynios ga
lybės. Kas trečias ketvirtas - suge
dęs. Gatvė užsikimšusi. Kareiviai 
tankus čia pat remontuoja Tarp tan
kų laksto žydai su gėlėmis, sveikina 
kareivius, bučiuoja glėbesčiuoja, 
šaukia ’’Valio“! Kas buvo, tas 
buvo...

Kazio Bobelio tėvas Jurgis tada 
buvo Kauno miesto karo komendan
tu. Pulkininkas, savanoris, baigęs 
karo mokslus Rusijoje, Vyčio kry
žiaus ordino kavalierius. Septynio
liktaisiais buvo Žiemos rūmų sargy
bos būrio vadas. Jis žinojo, ką reiš
kia bolševikai. Todėl sekmadienio 
rytą pasakė šeimai: ’’Pakuokime 
daiktus ir bėgam į Vokietiją“. Bet 
Lietuvos kariuomenės štabo antrojo 
skyriaus viršininkas pulkininkas 
Kostas Dulksnys nuramino: ”Ką,

Noriu pridurti štai ką: visi komi
teto nariai, kuriems teko bendrauti 
su p.Venskumi Briuselyje arba Lie
tuvoje, Strasbūre, Europos Taryboje, 
atsiliepia apie jį tik gerai, todėl 
mums nepriimtinas toks elgesys su 
Lietuvai daug nusipelniusiu žmogu
mi. Norom nenorom prieš akis išky
la istorija su a.a. Stasiu Lozoraičiu, 
kai žmogus, savo gyvenimą paauko
jęs Lietuvai, buvo pašalintas iš pa
reigų, tarp kitko, prieš tai gerokai jį 
apspjaudžius.

Tačiau noriu pabrėžti štai ką: Už
sienio reikalų komiteto pritarimas 
tėra tik formalumas. Balsuodami ar 
nebalsuodami komiteto nariai išreiš
kė moralinę poziciją, nes ambasa
dorių skiria ir atleidžia Lietuvos 
Respublikos Prezidentas. Užsienio 
reikalų ministerija jau yra gavusi ES 
sutikimą, kad profesorius J.Čičins- 
kas dirbtų Lietuvos Respublikos am
basadoriumi, ir, kaip jau ne kartą yra 
atsitikę, Prezidentas ir Užsienio rei
kalų ministerija dar kartą pade
monstravo, kad Seimo Užsienio rei
kalų komiteto nuomonė jiems visai 
neįdomi, skiriant arba atleidžiant 
ambasadorius. Taigi, ir dėl ambasa
doriaus p.Venskaus atleidimo ir nau
jo ambasadoriaus paskyrimo visa at
sakomybė tenka Lietuvos Respubli
kos Prezidentui, o dėl procedūros - 
Užsienio reikalų ministerijai ir jos 
vadovui ponui P.Gyliui. Mes savo 
balsavimu ar nebalsavimu tik eilinį 
kartą pasitikrinom savo nuostatas ir 
principus. Aš džiaugiausi, kad Už
sienio reikalų komitete visi opozici
jai atstovaujantys Seimo nariai arba 
nebalsavo, arba balsavo prieš...

Naudodamasi proga, savo frakci
jos kolegų vardu norėčiau išreikšti ir 
padėką, ir didelę pagarbą ambasa
doriui Adolfui Venskui už jo ilga
metį darbą Lietuvai. Manau, mums, 
jaunesniems Seimo nariams, amba
sadoriaus Venskaus darbas ir jo as
menybė yra pavyzdys, į kurį turime 
lygiuotis...

Ir dar galėčiau pridurti, kad sie
kiant išvengti tokių skaudžių nesusi
pratimų, būtina priimti Diplomatinių 
paskyrimų ir atšaukimų reglamentą 
(ar taisykles), kur visa procedūra bū
tų aprašyta nuo A iki Z. Valstybėje, 
kur nėra tokių tradicijų, reikia aiš
kaus reglamentavimo. Bet tai, matyt, 
jau būsimo Seimo ir būsimos Užsie
nio reikalų ministerijos darbas.

Adolfas Strakšys

Jurgi, tau protas pasimaišė?! Kur 
bėgsi? Bus tik valdžių pakeitimas. 
Rusai nieko mums nedarys. Būtų di
džiausia klaida, kad tu bėgtum iš 
Lietuvos“...

Krašto vidaus reikalų ministras 
generolas Kazys Skučas ir Saugumo 
departamento direktorius pulkinin
kas Augustinas Povilaitis, rusams 
spaudžiant, jau buvo atleisti iš pa
reigų. Vidaus reikalų ministru pasi
skelbė pats ministras pirmininkas, 
atsargos pulkininkas Antanas Mer
kys. Atleistieji pareigūnai išvežė sa
vo šeimas į tėvonijas kažkur Jurbar
ko pusėj. O birželio septynioliktą, 
pirmadienį, karo komendantui J.Bo- 
beliui pranešta: ir K.Skučas ir A.Po 
vilaitis suimti, abu jau vežami į Kau
ną. J.Bobelis dar ėjo komendanto

Nukalta į 4 psl.
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Rytų Lietuvos netektys Scenarijus lieka tas pats

Spalio 9-oji - skaudi sukaktis 
Lietuvai ir lietuviams. Prieš 75 me
tus Lenkija, klastingai, prisidengusi 
vadinamuoju L.Želigovskio maištu, 
užgrobė jaunos, atsikūrusios val
stybės sostinę Vilnių ir visą Rytų 
Lietuvą.

Šiemet Vilniuje kaip tik spalio 
9-ąją istorijos laikraščio ’’Vorutos“ 
redakcija surengė konferenciją, 
skirtą 1920 m. Rytų Lietuvos oku
pacijai aptarti ir jos pasekmėms 
nagrinėti. Renginyje dalyvavo ’’Vo
rutos“ straipsnių autoriai, skaityto
jai, mokslininkai, visuomenės orga
nizacijų atstovai, Lietuvos Seimo 
nariai.

Kaip sakė ’’Vorutos“ redaktorius 
Juozas Vercinkevičius, ši renginį 
paakino surengti Lietuvoje viešinti 
Gražutė Šlapelytė-Sirutienė (JAV). 
Lietuvai kultūros puoselėjimo dar
bais daug nusipelniusios Šlapelių 
giminės atstovė papasakojo apie 
spalio 9-osios renginius Čikagoje 
ankstesniais dešimtmečiais. O Lie
tuvos istorijos instituto direktorius 
prof. Antanas Tyla pabrėžė, jog 
konferencija turi gilią prasmę ypač 
dėl to, kad pasigirsta balsų, jog rei
kia izoliuoti istoriją nuo pilietiš
kumo.

Prof. Povilas Čibiras atskleidė

Savaitgalio renginiai

Eisim daržan... spanguoliauti
Ne pirmi metai Vilniuje, pačiame 

Senamiestyje, rengiama sodininkų ir 
selekcininkų mugė ’’Sodo kraitė“. 
Tai tikrų tikriausias praktinis semi
naras, gerų idėjų mainai. Rengėjai 
suinteresuoti skatinti tiek mėgėjišką, 
tiek ūkinę sodininkystę, kuri apima 
vis daugiau žmonių, nes ūkininkų 
Lietuvoje taip pat vis daugėja. Jau 
nepasitenkinama sode auginamais 
vaismedžiais - obelimis, kriaušėmis, 
slyvomis, vyšniomis, - kurie nuo 
amžių buvo neatskiriamas gimtojo 
sodžiaus įvaizdis. Dabar vis dažniau 
į sodą po pirkios langais įsileidžia
mos netradicinės kultūros.

Ir šį kartą Botanikos instituto 
mokslinė bendradarbė Alicija Stat- 
kevičienė stulbino visus vos ne put
pelės kiaušinio dydžio uogomis. Kas 
čia? - tik ir girdėjai klausinėjant O 
tai - spanguolės! Jei savo sode užsi- 
veisite poros kvadratinių metrų 
spanguolyną, priskinsite visą kibirą 
nuostabiausių uogų. Žiūrint, kokią 
veislę pasirinksite, bet viena uoga 
gali sverti pusantro ir daugiau gra
mo! Dar nuostabesnės atrodė sodo 
šilauogės, iki pusantro metro išsike
rojęs krūmas. O jau uogos, p.Statke- 
vičienės nuomonė, nė kiek ne pras
tesnės už iš saulėtųjų kraštų atvežtus 
citrusus, iki šiol populiariausią vita
mino C šaltinį. Skanu, gražu, bet 
įdomu, kiek praeis laiko, kol mano 
pirkti daigeliai virs tikru spanguolių 
sąžalynu, kaip juos saugoti nuo kan
džios žiemos? Pasirodo, saugoti be
veik nereikia, nebent pirmuosius 
metus pridengti šiek tiek eglišakė
mis, o jau po trejeto ar ketverto metų 
galėsite valgyti vitaminų iš savo 
sklypelio. Tas pats ir su sodo ši- 
lauogėmis.

Tuo tarpu vilnietis sodininkas 
Bronius Gaigalas vaišino lietuviš
komis vynuogėmis, kurias jau dau
gelį metų veisia Antanas Gailiūnas 
iš Juodupės. Sakoma, jog p.Antano 
išvesta ar tik ne pora šimtų veislių - 
visokiausių spalvų, dydžio, skonio 

1920 m. rudens Lenkijos agresiją 
prieš Lietuvą suplanavusio ir įvyk- 
džiusio maršalo Juzefo Pilsudskio 
gyvenimo dramą. Algirdas Glio- 
žaitis, kalbėjęs apie Rytų Lietuvos 
sienas, apibendrino pranešimą min
timi, jog juridiškai lietuvių teritori
jos etnografinė siena - 1920 m. lie
pos 12 d. Lietuvos-Rusijos taikos 
sutartimi nužymėta riba.

Seimo narys Juozas Dringelis 
pasakojo apie Rytų Lietuvoje nacių 
okupacijos metais prieš lietuvybę 
kovojusią Armiją krajovą, kurios 
veikla taip pat buvo 1920 m. 
klastingo antpuolio pasekmė po ką 
tik Lietuvos ir Lenkijos delegacijų 
pasirašytos Suvalkų sutarties. Šios 
sutarties sulaužymo krikščionišku 
požiūriu klausimą gvildeno Juozas 
Tonkūnas. O istorikė Nastazija 
Kairiūkštytė pasakojo apie 1925 m. 
įsteigtą Vilniaus vadavimo sąjungą 
ir jos pagalbą į svetimųjų prie
spaudą patekusios Rytų Lietuvos 
tautiečiams.

Keli pranešimai buvo skirti 1994 
m. pasirašytos tarpvalstybinės Lie
tuvos-Lenkijos sutarties, jos veiki
mo ir ateities analizei. Lietuvai ir 
lietuviams tarpvalstybinių santykių 
su kaimyninėmis Lenkijos ir Gudi
jos (Baltarusijos) šalimis kontekste 

vynuogių, kurios nebijo atšiaurių 
žiemų, noksta ir apsiniaukusią va
sarą.

Žinoma, buvo čia ir mums įpras
tų svarainių, kurių selekcija sėkmin
gai jau keli dešimtmečiai užsiima 
kompozitorius Vaclovas Paketūras. 
Buvo morkų, burokėlių, bulvių, - 
visko, kas tik auga mūsų žemėje. 
Akcinė bendrovė "Bičių korys“ pri
statė daugiau nei dešimt pavadinimų 
medaus preparatų, kurie gaminami 
kartu su Lenkijos įmone ir yra įre
gistruoti kaip vaistai mūsų šalyje.

Atėjusieji į mugę buvo pakviesti 
ir į konferencijų salę, kur Botanikos 
instituto mokslininkai pristatė visus 
įmanomus Lietuvos grybus - valgo
mus ir nevalgomus, kenksmingus ir 
nuodingus.

Čia pat buvo rodomas filmas 
apie žemaūgius sodus Lenkijoje, mastą, 
vyko serbentų augintojų seminaras. Salomėja Čičiškina
Čia taip pat buvo 
pristatyta Jurgio Usi- 
navičiaus knyga ”lš- 
kridusios bitės“, Pa
langos sveikatos mo
kyklos atstovai aiš
kino, kaip iš Lietu
voje auginamų vaisių 
ir daržovių paruošti 
sočių ir naudingų pa
tiekalų.

Tie, kuriems Mo
kytojų namuose atro
dė viskas pažįstama, 
ėjo į "Žalgirio“ sta
dioną, kur savaitgali 
vyko pirmoji ekolo
giškai švarių maisto 
produktų mugė, kurią 
surengė 1993 m. 
įkurtas fondas "Ta
tula“, vykdantis po
žeminio vandens ap
saugos nuo užteršimo 
ir ekologiškai švarios 
žemdirbystės plėtros 
intensyvaus karsto
zonoje programą. Sodžiuje... 

apie neigiamas pasekmes kalbėjo 
Rūta Gajauskaitė ir Seimo narys 
Romualdas Ozolas. Pastarasis pa
brėžė, jog teisinis 1920 m. Lietu
vos-Rusijos sutarties ignoravimas 
sutartyse su Lenkija ir Gudija yra 
antikonstitucinio pobūdžio. O etni
nėse žemėse gyvenantys lietuviai 
abejose valstybėse patiria pažemi
nimus. Jų, kaip paaiškėjo iš konfe
rencijos pabaigoje kalbėjusių prele
gentų, patiria lietuviai Vilniaus bei 
Šalčininkų rajonuose ir mūsų die
nomis, tebevyksta polonizacija per 
bažnyčią, mokyklą, žemės ūkio 
bendroves.

Tad 1920 m. spalio mėnesį Lie
tuvos rytinės dalies praradimo is
toriniai, ekonominiai ir teisiniai as
pektai tebėra labai aktualūs ir dabar 
turėtų labiau dominti ne tik akty
viąją tautos dalį, bet ir politikus, 
kurių rankose yra Rytų Lietuvos 
(jos tik ketvirtąją dalį atgavo Lietu
va 1939-1940 m.) ateitis. Tuo la
biau kad jaunimas Rytų Lietuvos 
problemomis domisi menkai, o šio 
krašto šviesuoliai vienas po kito iš
eina anapilin. Tai patvirtino ir tylos 
minutė konferencijos metu AJuk- 
nevičiui (1903 VIII 8-1995 X 5) pa
gerbti.

Stanislovas Buchaveckas

Todėl į Vilnių su savo ekologiškai 
švariais produktais ir atvyko per 
dvidešimt pasvaliečių ir biržiečių. 
Čia buvo alaus, duonos, sūrių, deš
rų, grybų, obuolių... Toji mugė bu
vo šiek tiek panaši į teatrą, nes par
davėjai nedrąsiai siūlė savo pro
duktus, o pirkėjai dar nedrąsiau ra
gavo, drovėjosi net skaityti produk
tų analizių aktus, tarsi bijodami 
įžeisti pardavėjus. Ir nieko nuos
tabaus, nes švarios sąžinės žemdir
bystė (kas iš tikrųjų sužiūrės, gynei- 
si nuo lapsukių ar amaro che
mikalais ar pelyno nuoviru ir pan.?) 
dar mums neįprastas dalykas. Beje, 
"Tatula“ glaudžiai bendrauja su pa
našiais fondais Danijoje, JAV, 
Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje, 
kur ekologiškai švarios žemdir
bystės judėjimas įgavęs platesnį

Mariaus Baranausko nuotr.

Atkelta iš 3 psl.

pareigas, jis turėjo įforminti suėmi
mą. I šeštąjį fortą, kur buvo atvežti 
abu suimtieji, J.Bobelis pasiėmė ir 
savo sūnų Kazį.

- I kamerą pas Kazį Skučą nu
ėjom abu, - prisimena Kazys Bo
belis. - Su tėvu jie buvo seni draugai, 
kartu baigę rusų karo mokslus. Pri
simenu, susijaudinęs tėvas tarė: 
"Kazy, būk žmogus, tau yra vienin
telė galimybė išlikti: kol dar esu 
miesto komendantas (rytoj gal jau 
nebebūsiu), bėgam į Vokietiją! Aš 
dar galiu tave išgelbėti“.

Generolas Kazys Skučas katego
riškai atsisakė: ”AŠ nieko Lietuvai 
nenusikaltau, aš nieko blogo nepa
dariau, bus lietuviškas teismas ir ma
ne išteisins. Visi tie rusų kaitinimai - 
politinės intrigos. Juk aš jau buvau 
pabėgęs. Šeimą perkėliau per Ne
muną, ir mudu su Augustinu grįžom 
atgal pasikalbėti, bet mus suėmė ir 
atvežė čia. Antrą kartą aš jau ne
bėgsiu“...

- Tėvas atsisveikino, ir mes dau
giau nei K.Skučo, nei A.Povilaičio 
nebesutikome, - pasakoja K.Bobelis.

Kazimieras Truškauskas
(1912 12 04-1995 08 10)

Buvo graži liepos 17-oji - pasau
lio lietuvių vienybės diena, kai kartu 
su Lietuvos Respublikos ambasado
re Estijoje p. Halina Kobeckaite at
važiavome į nedidelį Estijos miestelį 
Paide, esantį per 100 km į pietus nuo 
Talino (1990 m. Paide atšventė 700- 
ąsias miesto įkūrimo metines). Ke
lionės priežastis - aplankyti ligoni
nėn patekusį tautietį, Estijos lietuvių 
bendruomenės (ELB) narį Kazimie
rą Truškauską. Buvo gera proga 
įteikti jam ELB valdybos raštą (dai
lininkas Edmundas Paukštys) apie 
bendruomenės garbės nario vardo 
suteikimą.

Šypsojosi mums K.Truškauskas, 
pagirtas norėjo pasižiūrėti į veidro
dėlį (ar iš tikrųjų gražus?!), dėkojo 
už apsilankymą, žadėjo pasveikti ir 
atsisveikino su mumis kaip tikras 
lietuvis džentelmenas. Pasižadėjom 
rudeniop atvažiuoti į jo namus gėlė
se paskendusiame miestelyje Tiuri, 
kad užrašytumėme jo prisiminimus. 
Nesuspėjome.

Bendruomenės archyve išliko jo 
ranka užpildyta anketa:

"Kazimieras Truškauskas, s. Juo

PRAKTIŠKIAUSIAS
PINIGŲ PERVEDIMAS 

Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensi
jas ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu Ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asme
niui arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais, svarais 
(amerikiečių, anglų) arba litais.

Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir 
iškeitimo j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 3000 svarų 
pervedimus - 2.5% mokestis.

Z. Juras

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

- Juos teisė ne Lietuvos teismas. 
Juos sušaudė bolševikai. Abu nu
teisti pagal svetimos mums valsty
bės įstatymus. O kitą dieną buvo su
imtas pulkininkas Kostas Duksnys ir 
likviduotas. Keista, net patys aukš
čiausi pareigūnai nebuvo informuoti 
apie tikrąjį bolševikų veidą ir tikrąjį 
pavojų, kuris grėsė Lietuvai...

Ketvirtadienį, tai yra šeštą oku
pacijos dieną, iš savo pareigų buvo 
atleistas ir pulkininkas Jurgis Bobe
lis. Jo Lietuvoje neišdrįso suimti: pa
skyrė į Lietuvos kariuomenės 29-ąjį 
korpusą, dislokuotą Vilniuje. Iš ten 
jį pasiuntė mokytis į Maskvos Frun- 
zės karo akademiją. Nuvažiavus tuč
tuojau suėmė, etapu persiuntė į Ry
gos kalėjimą, kur J.Bobelis sulaukė 
karo pradžios...

...Kremlius vėl sužvangino gink
lais. Vakarai suskliautė ausis. Rusi
jos užsienio reikalų ministras ponas 
A.Kozyrevas tai pavadino didžiule 
rusų diplomatijos pergale... Demo
kratinė Rusija išsitraukė iš stalčiaus 
Stalino scenarijų, nubraukė dulkes ir 
juo mosuoja pasauliui, demonstruo
dama savo jėgą ir galybę...

Adolfas Strakiys

zo. Gimiau 1912 m. gruodžio 4 d. 
Rygoje. Nuo 1958 m. gyvenu Estijo
je, Tiuri miestelyje. Vidurinis išsi
lavinimas. Moku: lietuvių, latvių, es
tų, rusų, vokiečių kalbas. Hobi: me
džioklė, žūklė, sodininkystė.“

Kazimieras Truškauskas - buvęs 
Lietuvos kariuomenės karininkas, 
1940 m. ištremtas į Sibirą, kur išken
tėjo 18 metų. Ten rado gyvenimo 
draugę estę Inna Kivisepp, su kuria 
jau Estijos žemėje augino vaikus, 
gėles, sodus.

Nelemta jam buvo sugrįžti iš li
goninės patalo į savo didelį sodą pa
kelti nuo žemės nukritusio obuolio. 
Prie a.a. Kazimiero TruŠkausko 
karsto stovėjo penki Raidės krašto 
lietuviai. Jo geriausias bičiulis, mūsų 
ELB narys, Lietuvos Respublikos 
pilietis Sergejus Pavlovas, pabu
vojęs V PL žaidynėse, sakėsi įsprau
dęs į vieną Kazimiero kumštį gin
taro gabalėlį, o į kitą - lietuvišką 
monetą...

Mes dar šį rudenį aplankysime 
a.a. Kazimiero TruŠkausko kapą. 
Tebūnie jam nesunki Estijos žemė.

Rasa Unt
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400 metų su Mikalojum Daukša Pasivaikščiojimai po žydinčią žemę
Rugsėjo pabaigoje Menininkų 

rūmuose buvo paminėta raštijos Lie
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
(LDK) lietuvių kalba pradininko 
jėzuito M.Daukštos Katekizmo 
(DK) 400 metų sukaktis. Kalbėjo: 
kun. Jonas Boruta (SJ), kun. Vaclo
vas Aliulis (MIC), literatūrologas 
prof. Albinas Jovaišas, kalbininkas 
prof. Jonas Palionis, prof. Michail 
Giedroyc (Mykolas Giedraitis iš 
Oksfordo), poetės Judita Vaičiūnaitė 
ir Aldona Puišytė. Veikė Onos Pajė- 
daitės fotografijų paroda, grojo ka
merinės muzikos ansamblis ’’Atrium 
Musicum“.

V-Aliulis nešykštėdamas citavo 
M.Daukšos Katekizmą, žavėjosi jo 
nenudėvėta lietuviškosios krikščio
niškosios terminijos pradžia, užbai
gė tardamas, kad Katekizmas yra ga
nėtinai tinkamas katalikiškam tikėji
mui ir su pozityviosios didaktikos 
užtaisu.

J.Boruta tarsi pratęsė šią mintį, 
pavadindamas M.Daukšos Kate
kizmą slenksčiu iš kerigminio (dek
laratyvaus ir paviršutiniško) tikėji
mo į sąmoningos katechizacijos me
tą, kuris, deja, dėl karų, prijungimų, 
padalijimų, okupacijų nei LDK, nei 
Lietuvai nebuvo derlus.

AJovaišas, apibūdinęs Renesan

Panevėžio J.Balčikonio 
gimnazijai - 80

Panevėžio J.Balčikonio gimnazi
ja šių metų spalio 27 d. švęs savo 80- 
metį. Mat prieš 80 metų Panevėžyje 
buvo įkurta pirmoji lietuviška gim
nazija Lietuvoje, kuriai vadovavo 
M.Putramentienė-Giedraitienė. Da
bar gimnazijoje mokosi apie 700 
moksleivių, veikia įdomus muziejus. 
Jam vadovauja buvęs direktorius, 
geografijos mokytojas, kraštotyri
ninkas Vytautas Baliūnas. Jau bai
giama leisti gimnazijos istorijos 
knyga, V.Baliūno parengta 80-me- 
čio proga.

Panevėžio J.Balčikonio gimnazi
jos istorijos muziejuje renkama bei 
saugoma visa istorinė medžiaga, 
mokinių bei mokytojų prisiminimai 
ar šiaip muziejui padovanoti ekspo
natai. Dabar jų yra daugiau nei 6700.

Savo laiku tai buvo pirmoji aukš
tesnioji mokykla Aukštaitijoje, 13- 
ta Lietuvoje. Ji įkurta 1727 metais 
vienuolių pijorų. Dirbo su protar
piais. Per tuos ilgus egzistavimo 
metus ją baigė daug žmonių, vėliau 
garsinusių Lietuvą pasaulyje, dirbu
sių jos labui. Pirmaisiais garsiais 
auklėtiniais tapo Europos tiltų kon
struktorius Stanislovas Kerbedis, 
garsusis architektas Laurynas Stuo
ka-Gucevičius. Šios mokyklos auk
lėtinis yra ir garsusis kalbininkas 
Juozas Balčikonis, Nepriklausomos 
Lietuvos paskutinysis, užsienio rei
kalų ministras Juozas Urbšys, re
žisierius Borisas Dauguvietis, gam
tininkas Jurgis Elisonas, rašytojas 
Balys Sruoga, istorikas Adolfas 
Šapoka, kalbininkas Petras Būtėnas 
bei kiti. Mokytojavo Nepriklauso

są kaip tautinių kalbų formavimosi 
etapą, pažymėjo, kad Karaliaučiuje 
darbavosi Reformacijos pastorius 
Mažvydas, išleidęs pirmą lietuvišką 
knygą (katekizmą taipogi), Bretkū
nas, Vilentas, kiti, o Vilniuje, lietu
vybės lopšyje, tvyrojo lietuviško 
spausdinto žodžio tyla, tad Kontrre
formacijos atsakas buvo M.Daukšos 
Katekizmas, toli pražengęs konfesi
jos rėmus.

J.Palionis pabrėžė, kad M.Dauk
šos raštais, kuriais prasidėjo lietuvių 
rašomoji kalba LDK, domėjosi 
mokslininkai, o dabar gerų žodžių 
nusipelno ’’Mokslo ir enciklopedijų“ 
leidykla, išleidusi Katekizmą fo- 
tografuotiniu būdu su visų žodžių 
rodykle.

Michail Giedroyc, M.Daukšos 
mecenato vyskupo Merkelio Gied
raičio giminaitis, istoriko prof. 
V.Tylos pristatytas publikai, kalbėjo 
apie plačiai geografiškai bei visuose 
visuomenės sluoksniuose išsisklai
džiusią Giedraičių giminę, lyginda
mas su škotiško klano įvairiasluoks- 
niškumu.

Poečių žodžiams darniai derė
jo J.J.Frobergerio, G.F.Handelio, 
G.Ph.Telemanno muzika.

Vidmantas Kuprevičius

mybės akto signataras Kazys Bi
zauskas, rašytoja Gabrielė Petkevi- 
čaitė-Bitė, skulptorius Juozas Zi
karas, rašytojas Julijonas Lindė-Do
bilas, kalbininkas Jonas Jablonskis, 
pirmasis lietuvių literatūros kritikas, 
prelatas A.Dambrauskas-Jakštas. O 
ko gero, dar ir šiandien Lietuvoje 
bei už jos ribų yra buvusių auklė
tinių, kurie galėtų papasakoti savo 
prisiminimus. Turbūt daugelis jų 
yra buvę garsiosios ’’Meno kuopos“ 
veikloje, diskutavę, ginčijęs! įvai
riomis temomis.

Į šios draugijos susirinkimus 
gimnazijoje rinkosi net mokytojų 
seminarijos studentai. Ne veltui 
prieškario Lietuvoje apie šią gim
naziją buvo sakoma, jog tai mažasis 
Lietuvos universitetas.

Buvę gimnazistai dažnai užsuka į 
savo mokyklą, apsilanko muziejuje, 
kuris tapo vos ne gimnazijos širdimi. 
Malonu, jog jie taip pat padeda rink
ti eksponatus. Daug padeda užsieny
je gyvenantys gimnazistai. Ypač 
daug paramos gavome iš J.Masilio- 
nio, literatūros kritiko Algirdo Tito- 
Antanaičio, Pilypo Naručio-Žukaus- 
ko, Vokietijoje gyvenančios LJur- 
gutytės-Baldauf, trijų brolių Patupų, 
gyvenančių Australijoje bei kitų. 
Z.Dučmanas, gyvenąs Clevelende 
(JAV), yra gimnazijos atstovas JAV 
bei Kanadoje.

Po to, kai Lietuva atgavo Nepri
klausomybę, 1992 metų rugsėjo pir
mąją dieną ši mokykla tapo gimna
zija - ir vėl pirmąja Lietuvoje...

Justinas Lapinskas

Atkelta iš 1 psl.

ir čia, Lietuvoje, jau susiradau 
neblogą rėmininką. O šiaip visas tas 
turtas yra atsiųstas per ilgus metus. 
Čia ypač gelbėjo profesorius Rač
kauskas, ponas Pūkštys... Mano lai
mė, kad sekasi sutikti gerų žmonių. 
Nejaučiu pavydo ir neapykantos 
niekam. Jei kas mane užgavo - atlei
džiu tiesiog užmirštu, pati sau ma
nau: gal tas žmogus nenorėjo manęs 
užgauti, gal jam tik taip netyčia 
išėjo, gal tuo momentu jam taip pa
sirodė...

- Tai ar Jūs manote, kad iš tikrųjų 
nėra piktų, nedorų žmonių?

Ponia Magdalena kurį laiką 
mąsto, paskui tvirtai sako:

- Gal vis dėlto žmonės netyčia 
pakliūva į tokias aplinkybes, kai pa
junta piktumą vienas kitam. Aš ne
manau, kad Lietuvoje yra daugiau 
nedorėlių negu kitame krašte. 
Mano namus Amerikoje taip pat 
buvo apvogę, buvo pavogę auto
mobilį, buvo užpuolę plėšikai. 
Visko buvo... Mane ne vienas gąs
dino: ko, girdi, ten važiuoji, dar kas 
užmuš. Aš ir atsakau: o jūs patys 
nuvažiuokit ir įsitikinkit. Dabar 
laikraščiai rašo apie baisius daly
kus. Sakyčiau, perdeda, perlenkia. 
Atrodo, kad žmonės tik baime ir 
gyvi. Bet juk yra kitaip. Aš kasmet 
atvažiuoju į Lietuvą ir matau di
džiulį skirtumą, didžiulius pasikei
timus. Jūs čia gyvenantys gal to ir 
nejaučiate, o aš regiu didžiulę pa
žangą visur. Anksčiau būdavo 
krautuvėse tik ir girdi: ko nori? Da
bar - prašom! Švaru, prekės suvy
niojamos, gauni čekį ir dar ačiū 
pasako. Ne pirmą sykį savaitėlę 
atostogavau Druskininkuose. Tai tu 
žinai, mieloji, vienas kitą susitikę 
žmonės sveikinasi. Nepažįstami, 
bet sveikinasi. Buvau čia viena, 
norėjau atsikvėpti po visų darbų, 
parodų, stebėjau žmonių veidus. 
Tikrai visi labai patenkinti, jokio 
pykčio nė šešėlio. Daug vaikščiojau 
po apylinkes ir nejutau jokios bai
mės. Gal dėl to, kad čia, ne Ameri
koje, mano namai. Net sugrįžusi į 
Chicago, mintyse vis klaidžioju po 
Druskininkus, užeinu į Arkikated
rą, aplankau gimtąsias vietas, prisi
menu malonius susitikimus su 
brangiais žmonėmis.

Lietuvos avialinijos

Lithuanian Airlines

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

Heathrow TW6 1JH.
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.

Iš to, kaip dažnai mūsų pokalbį 
nutraukia telefono skambutis, suvo
kiu, kad draugų ir pažįstamų 
p.Magdalena. čia, Lietuvoje, turi 
daug.

- Matai, mieloji, kaip su tais drau
gais yra, - aiškina man p.Magdalena. 
- Vieni nori su tavim pasišnekėti, 
pabūti, kiti nori tavim pasipuikuoti, 
nors atrodytų, kad lyg ir nėra čia kuo 
puikuotis. Anksčiau gal ir neįprasta 
buvo - viešnia iš Amerikos. Dabar 
juk ne. Aš labai greitai perprantu, 
kas ko nori. Moku pasakyti žmogui, 
kad neužsigautų, jog turiu čia kito
kių reikalų. Aš pasakysiu dar tokį 
dalyką, kad yra daug draugų, kurie 
mane gali pakviesti į teatrą, bet ne
turiu draugų, kurie pasisiūlytų kad ir 
laiptus prie mano buto durų nuplau
ti. Keistas dalykas, lietuviai visada 
buvo labai darbštūs, jokio darbo 
nesibaidė. Dabar girdi tiek dejuo
jančių, kad neturi iš ko gyventi, bet 
pamėgink tokio verkiančio papra
šyti, kad nuplautų langus. Išvalytų 
kambarius, pažadėk sumokėti - juk 
įsižeis, girdi, kuo mane laikai. Kai 
mes atvažiavome į Ameriką, dirbo
me viską, nesirinkome, kur juodas, 
kur baltas darbas, nesižvalgėme nei į 
valdžią, nei į kito piniginę. Man ro
dos, mes turėjome daugiau savigar
bos, patys norėjome ir stengėmės 
užsidirbti. O ir uždirbtą pinigą tau
pėme, aukojome lietuvybės labui. 
Ne per metus, o per dešimtmečius 
atsistojome ant kojų. Amerika pa
žangos pasiekė per du šimtus metų. 
Keista, kad Lietuvoje tenka girdėti 
nusivylusių balsų, nes to ir to negali 
nusipirkti. Bet žmogus turi apsis
pręsti, ko nori. Ar kasdien mėsą 
šveisti, ar pataupyti naujiems ba
tams. Prisimenu, kaip mes virda
vome šaltieną iš kiaulių kojų ir bū
davome sotūs, nors parduotuvės vi
liojo visokiausiais produktais. Skau
du, kad Lietuvos nepriklausomybė 
ne vieno galvoje sutapatinama su iš 
dangaus krentančia mana, kai nieko 
nedirbti, tik sočiai valgai, šiltai mie
gi, po pasaulį skraidai, o pinigai byra 
kaip byrėję. Gal nepatikėsite, bet ne 
vienas iš mano pažįstamų Ameri
koje norėtų atvažiuoti į Lietuvą, bet 
neišgali, nes augina šeimą, į mok
slus leidžia vaikus, o tai pašėlusiai 
daug kainuoja. Bet kai žmogus iš
simokslina, tai jau gyvena geriau.

Bet jokiu būdu nėra milijonieriai. 
Pagaliau ir milijonierius, jei netau
pytų, per vieną dieną nuskurstų. 
Man maloniau, kai kas pasikviečia į 
savo namus, tegu ir kavos puodelio 
Išgerti, negu į prabangų restoraną, 
kurių, kaip matau, dabar Lietuvoje 
labai daug. Ir tai yra gerai. Bet ir vėl 
grįžtu prie to, ką sakiau: Žmogus turi 
apsispręsti, kas jam svarbiau.

- Girdėti kalbų, kad ir Amerikon 
į svečius išvykę lietuviai kartais 
gyvena pagal tas pačias nuostatas - 
noriu daug ir per vieną dieną.

- Jūs teisi tik iš dalies. Esama 
polinkio blogį pastebėti ir šimte
riopai išpūsti. Jeigu nori žmogui 
užtrenkti duris po nosim, nebūtina 
išvadinti vagim. Galima ir atvirai 
pasakyti, jog neturi laiko, nenori, 
nelauki svečių. Prievarta juk niekas 
nesiveržia. Aš visada prisimenu sa
vo tėvelį, savo senelį, kurie į Ame
riką atvažiavo užsidirbti, nes ir tais 
laikais ten buvo daugiau galimybių. 
Jie sunkiai dirbo ir užsidirbo, su
grįžo į Lietuvą ir gražiai įsikūrė, 
nors ir nelengvai. Kitas dalykas, kad 
vėliau viskas taip baisiai buvo su
naikinta. Ir dabar tegu tik atvažiuoja 
žmogus, žinodamas, ko nori. Tačiau 
nereikėtų tikėtis stebuklo ir per 
metus užsidirbti tiek, kiek mes, emi
grantai, užsidirbome per dvidešimt 
metų. Kol mūsų, emigrantų, ten yra, 
kiekvienas doras žmogus gali tikėtis 
paramos. Lietuvai reikia žmonių, to
dėl svarbiausia, kad kiekvienas iš
važiavęs ir nors kiek užsidirbęs 
grįžtų namo.

- O Jūs pati ar kada grįšite?
- Aš jau vieną sykį sakiau, jog 

grįšiu, kai visi Lietuvoje taikiai gy
vens. Dabar man arodo, jog grįšiu 
kartu su ponu Valdu Adamkum. 
Lietuvai būtų tikras išsigelbėjimas, 
jei ponas Adamkus sutiktų būti pre
zidentu. Jis neskirsto žmonių į bra- 
zauskininkus ir landsbergininkus. Jis 
labai protingas. Jeigu jam, ne 
amerikiečiui, valdžia paskyrė tokias 
pareigas, jis sugebės ir laukinius 
sutramdyti. Juk jis tiek daug dirba 
Lietuvos labui...

Dar kartą suskamba telefonas, ir 
mes atsisveikiname. Iki kito karto, 
kol vėl sužydės žemė spalvingose 
drobėse.

Salomėja Čičifkina 
1995 m. liepa

Filatelija

pašto tarifai, o naujųjų ženklų dar 
nespėta paruošti.

ELI

Kiekvieną savaitę 
pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

”EL“ redakcija gavo Leono 
Veržbolausko laišką su Lietuvoje 
neįprastu pašto ženklu. Pasirodo, jog 
laiško savaitės proga pradėti naudoti 
automatai pašto ženklams žymėti. 
Jie iš anksto atspausdintų ženklų 
ruošinyje (jame matome Lietuvos 
pašto emblemą, mūsų trispalvę ir 
užrašą LIETUVA) įspaudžia pašto 
mokos dydį - ženklo vertę.

Šis būdas patogus, kai pritrūksta 
kurių nors pašto ženklų arba keičiasi

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 į Vilnių ir atgal.
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Apie poetą kalbėjo ambasadorius
Vokietijos Federacinės Respubli

kos ambasadorius Reinhartas Krau
sas, jau kelinti metai dirbantis Lie
tuvoje, žinomas ne tik sėkminga dip
lomatine veikla, bet garsėja ir kaip 
aktyvus kultūros darbuotojas. Jį 
smuikuojanti vieną ar su kokiu ko
lektyvu matė ir girdėjo, juo gėrėjosi 
Lietuvos miestų muzikos mėgėjai. 
Jis - energingas vokiečių muzikos, 
meno, kultūros propaguotojas.

Neseniai Rašytojų sąjungos klu
bo salė buvo pilnutėlė vilniečių, atė
jusių pasiklausyti ambasadoriaus ap
mąstymų apie savo mylimą kūrėją, 
vieną stambiausių XX amžiaus 
poetų Rainerį Mariją Rilkę.

Pranešėjas priminė, kad šis prieš 
120 metų Prahoje gimęs austras, ne
nuorama ir atsiskyrėlis, klajoklis, fi
losofas ir savotiškas artistas, mokė
jęs suvaidinti ir sielvartą, ir vienat

Nors ir nedaug lietuvių, per karą 
pasitraukusių į užsienius, grįžta 
namo, bet vis tik tokių “drąsuolių“ 
yra. Kartais grįžta nebe tėvai, bet jų 
vaikai, gimę ir augę už jūrų marių.

Mums malonu pažymėti, kad jų 
tarpe yra ir Anglijoje bei Prancūzijo
je gyvenusių tautiečių.

Pereitą vasarą visa Panevėžio 
spauda plačiai paminėjo vieną kultū
rinį įvykį - J.Masiulio knygyno Pa

vę, savo dvasia buvo giminingas 
Adolfui Hitleriui, flirtavo su komu
nizmu. R.M.Rilkė bastėsi po visą 
Europą. Italija, Švedija, Belgija, 
Egiptas, Rusija (dukart), Ispanija, 
Danija - tai tik keli jo vagabundiško 
gyvenimo maršrutai. Labiausiai jis 
mėgo Prancūziją - Paryžių, bet gana 
jaukiai jautėsi ir Vokietijoje. Jeigu, 
žinoma, ten jo niekas nesikėsino už
daryti į kokių nuostatų ar taisyklių 
narvą. Rašęs nuo mažumės, jis išgy
veno ilgus kūrybinio pakilimo ir 
nuopuolio periodus. Jų žinovai bran
džiausiu ir kūrybingiausiu laiko 
1922 metų vasarį, kada jis per 20 
dienų parašė brandžiausius lyrikos 
ciklus - “Duino elegijas“ ir ’’Sonetus 
Orfėjui“. Keitęs gyvenamąsias vie
tas, darbus ir meilės objektus, 
R.M.Rilkė kurį laiką dirbo didžiojo 
prancūzų skulptoriaus Ogiusto Ro-

Lietuviai grįžta namo
nevėžyje 90-metį. Jo dabartinis savi
ninkas - ilgai Anglijoje, Prancūzijo
je ir Šveicarijoje gyvenęs “Europos 
lietuvio“ bendradarbis Jonas Masiu
lis, atgavęs savo tėvų namus, knygy
ną ir žemę. Jam padeda šią nuosavy
bę tvarkyti jo žentas, londoniečiams 
ir paryžiečiams gerai pažįstamas 
Amerikoje gimęs. Arūnas Paliulis ir 
duktė Karolina Nendrė Paliulienė, 
gimusi Paryžiuje. 

deno sekretoriumi, iš arti stebėjo ne
mirtingojo marmuro ir akmens ge
nijaus kūrybą.

Vakarą, kurį kartu su Rašytojų 
klubu organizavo ambasados globo
jamas Vokiečių kalbos ir kultūros 
centras, praturtino J.S.Bacho kūri
nys “Fugos menas“, meistriškai su
grotas centro styginio kvarteto 
“Klavo“.

Ketvirtus metus Lietuvoje vei
kiantis Vokiečų kalbos ir kultūros 
centras, kuriam vadovauja Vilniaus 
Pedagoginio Universiteto docentas 
daktaras A.Zamackas, yra numatęs 
gausią įdomių renginių programą, į 
kurią įtraukti V.A.Mocarto, A.Diu- 
rerio jubiliejiniai renginiai, vokiečių 
filmų savaitė, parodos, rašytojų 
S.Lenzo, H.Mano, K.Mano, C.Zuk- 
mayerio gimtadienių jubiliejai.

Pijus Girdenis

Žibunto Mikšio viešnagė 
Šiauliuose

Arūno Paliulio iniciatyva šių 
metų rugsėjo 30-tą dieną tame pa
čiame name, šalia knygyno, gražiai 
suremontuotose patalpose atidaryta 
nauja - jau trečia Lietuvoje - “Baltic 
Clipper“ sporto reikmenų parduo
tuvė. Jos atidarymas buvo iškilmin
gai atšvęstas dalyvaujant gausiai Pa
nevėžio visuomenei ir sportinin
kams.

ELI

Grafikas Žibuntas Mikšys, gimęs 1923 metais Kaune ir karo metu 
pasitraukęs į Vakarus, jau daug metų gyvena bei kuria Paryžiuje. Su talen
tingo menininko darbais ne kartą teko susipažinti ir Lietuvos dailės my
lėtojams. Jo dailės parodos buvo surengtos Šiauliuose, Klaipėdoje. Ir pats 
dailininkas su malonumu atvažiuoja į gimtinę. Ypač mėgsta bendrauti su 
jaunimu.

Prieš porą metų jis savo patirtį perteikė Vilniaus dailės akademijoje, o 
dabar jau du mėnesius dėsto Šiaulių Pedagoginio instituto dailės fakulte
to studentams. Su dailininku Žibuntu Mikšiu turėjo progos susitikti ir 
Šiaulių visuomenė. Jo erudicija, žinios, įdomus pasakojimo būdas paver
gė daugelį.

Ričardas Dailidė
Autoriaus nuotr.

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ’’Siaurės novelės“

Pirmoji meilė
Mokykloje Vytenis jautėsi kaip 

žuvis vandeny. Jam viskas gerai se
kėsi, jis puikiai atsimindavo, ką sakė 
mokytojai, todėl namuose beveik 
nesimokydavo. Pirmą skyrių jis 
baigė V.Kudirkos mokykloje, kuri 
buvo Trakų gatvėje, o nuo antro sky
riaus lankė J Jablonskio mokyklą 
Žaliakalnyje, Aušros ir Žemaičių 
gatvių kampe. Per pertraukas dide
liame mokyklos kieme Vytenis su 
kitais mokiniais žaisdavo kvadratą, 
krepšini ar futbolą. Buvo vikrus, ne- 
žioplas, todėl sportuodavo “su ug
nele“.

Klasėje, kurioje mokėsi Vytenis, 
buvo per pusę berniukų ir mer
gaičių. Mokiniai susirašinėjo vieni 
su kitais net per pamokas. Kai kas 
prisipažindavo vienas kitą mylįs, kiti 
laiškeliuose prašydavo paskolinti 
vadovėli ar rašomąją plunksną. Vy
tenis raštelių nerašinėjo. Tai paste
bėjo guvesnės mergaitės. Ir vieną 
kartą, po pamokų, kai būrelis moki
nių, nešini portfeliais, ėjo mokyklos 
kiemu vartų link, kelios mergaitės 
pristojo prie Vytenio:

- Klausyk! Argi tau nepatinka nė 
viena mergaitė iš mūsų klasės?

- Kodėl? - nustebo Vytenis. - Vi
sos patinka.

- Bet vieną iš jų tu myli?
Visi sustojo. Vytenis tylėjo. Ką 

čia pasakyti? Jam patiko gelton
plaukė ilgakasė, vardu Rūta. Ji buvo 
labai kukli, gerai mokėsi, nors spor
tuoti jai nesisekė. Bet Vyteniui Rūta 
patiko. Kodėl, jis ir pats gerai ne
žinojo. Vytenis jau buvo prisiskaitęs 
ne visai vaikiškų knygų, kuriose vy
rai prisipažįsta meilėje. Turbūt atėjo 
ir jam laikas taip padaryti.

Viena įkyri mergaitė, vaidu Biru
tė, dar kartą paklausė:

- Tai kurią tu myli, Vyteni?
- Rūtą, - atsakė Vytenis.
Rūta paraudo kaip ugnis. Kitos 

sukikeno.

- Nieko sau - Rūtą, - patempusi 
lūputes, pareiškė Birutė. - Ji net kva
drato nemoka žaisti.

- Tai kas, - atkirto Vytenis. - Bet 
aš myliu Rūtą.

Ir jis, ištraukęs iš portfelio obuolį, 
kurio nespėjo suvalgyti per pertrau
ką, įteikė raudonai geltoną gražuolį 
Rūtai. Ta, nuleidusi akutes, tyliai pa
sakė:

- Ačiū.
Nuo tos dienos visa klasė jau ži

nojo, kad Vytenis myli Rūtą, bet 
niekas nuo to nepasikeitė - mokslas 
ėjo savo keliu, mokiniai kilo iš kla
sės į klasę, ir atėjo toks metas, kai 
Vytenis perėjo į kitą mokyklą ir jo 
keliai su pirmąja meile išsiskyrė. Bet 
Rūtos jis nepamiršo. Kai sutikdavo 
gatvėje, visada pasisveikindavo, o 
krūtinėje kažkas suvirpėdavo. Gal 
širdis? Galbūt. Jis jautėsi mažu 
riteriu (kaip jo skaitytose knygose), 
o Rūta jam buvo “širdies dama“.

Paskutinė 
vasara su tėvu

Vytenio tėvas, patyręs kelias lėk
tuvo avarijas, sirgo aštria plaučių li
ga, kurią pavyko pažaboti tik užsie
nio sanatorijose. Žiemą jis važiuo
davo į Šveicariją ar į Prancūzijos 
Alpes, iš kur vaikams atsiųsdavo tų 
kurortų atvirukų, juose ypatingu 
būdu pažymėdamas langą to kamba
rio, kuriame jis gyvendavo. Vaikai 
turėdavo atrasti pradurtą skylutę, o 
ją buvo galima pamatyti tik pakėlus 
atviruką prieš šviesą. Vaikai 
pranešdavo tėvui, kad žino, kur jis 
gyvena..

Palikęs karo aviaciją, Vytenio tė
vas baigė studijas Vytauto Didžiojo 
universitete ir gavo teisininko diplo
mą. Be to, rašė knygas. Vieną jų, 
“Oreivybę“, išleido Lietuvos aero
klubas. Tai buvo išsami pasaulio* 
aviacijos istorija su daugybe iliust
racijų.

Audringi įvykiai skaudžiai palie
tė Lietuvą. 1938 metais Lietuvos 
valdžia priėmė Lenkijos ultimatu
mą. Lenkų vėliava suplevėsavo virš 
Kauno miesto, iškelta lenkų atstovy
bės. Moksleiviai šluostė pykčio ir 
nevilties ašaras, kai mokytojai pa
skelbė apie tai klasėse. O koks susi
jaudinimas kilo 1939 metų kovo pa
baigoje, kai Vokietija įteikė Lietuvai 
ultimatumą dėl Klaipėdos krašto! 
Visi apstulbo, sužinoję, kad Hitleris 
užgrobė vienintelį mūsų jūrų uostą. 
Vytenis verkė kaip mažas vaikas. 
Kokia neteisybė! Tėvas aiškino mo
tinai, kad Smetonos valdžia galuti
nai susikompromitavo tautos akyse. 
Tėvas neblogai žinojo Lietuvos gy
ventojų nuotaikas, nes buvo išrink
tas Savanorių sąjungos pirmininku, 
kariuomenėje taip pat vyravo slo
gios nuotaikos. “Ar taip mes prisie
kėme ginti Lietuvos nepriklausomy
bę, jos garbę ir orumą?“ - klausė ka
rininkai, kurie užeidavo pas Vytenio 
tėvą.

1939 metų vasarą Vytenis su bro
liu ir tėvu praleido Palangoje, naujo
je viloje, kuri priklausė Savanorių 
sąjungai ir kažkodėl buvo vadinama 
“Invalidų vila“. Ji stovėjo kurorto 
pakraštyje, o maudytis į jūrą Vytenis 
su broliu eidavo per Palangos parką, 
pro grafo Tiškevičiaus rūmus ir Bi
rutės kalną. Čia buvo “antras“ plia
žas, kuriame kaitindavosi ir maudy
davosi ne tiek daug poilsiautojų. 
Daugiausia žmonių būdavo bendra
me pliaže ties Palangos tiltu ir už jo 
- moterų pliaže.

Kartą Vytenis su broliu, tėvo pa
skatinti, susiruošė į žygį pėsčiom pa
jūriu iš Palangos į Šventosios uostą. 
Viso labo - 15 kilometrų. Tiek pat - 
atgal. Vaikai prisirinko porą maiše
lių gintaro. Ir nemažų gabalų. Kelio
nė truko visą dieną, tik vakare ber
niukai sugrįžo į Palangą. Nuvargę, 
bet laimingi, kad sukorė tokį kelią.

Rugpjūčio vidury tėvas pasakė:
- Porai savaičių vyksime į mano 

tėviškę. Jūs ten dar nebuvote. Atos
togas baigsime Gelvonėliuose.

Gelvonėliai - mažas kaimelis 
Gelvonų valsčiuje, Ukmergės ap
skrityje. Netoliese - Širvintos, Gied
raičiai. Demarkacijos linija su Len
kija, su okupuotu Vilniaus kraštu. 
Tėvo gimtinėje gyveno jo jaunesny
sis brolis Juozas. Laikė porą arklių, 
kelias karves. Bet labiausiai dėdė 
Juozas didžiavosi senu šimtamečiu 
sodu, kuriame augo obelys, kriaušės 
ir slyvos. Pilnas sodas vaisių! Dėdės 
Juozo vaikai, trys berniukai, iš pra
džių varžėsi savo pusbrolių miestie
čių, bet pamažu visi apsiprato. Ypač 
Alfonsas, beveik vienmetis su Vyte
niu. Visi žaisdavo kartu sename so
de, tvindydavo upelį sodo gale, lan
kė ganyklose gyvulius, maudėsi eže
re, kuriame - tik pamanyk! - plaukio
janti sala, apaugusi medžiais. O 
svarbiausia, kad nuo ežero kranto po 
vandeniu į salą ėjo vingiuotas akme
ninis kelias, tikriausiai dar mūsų pa
goniškų protėvių grįstas. Pagal išli
kusią legendą, saloje degusi amži
noji ugnis, kurios šimtmečiais, net 
po Lietuvos krikšto, negalėję užge
sinti naujos religijos šalininkai. Ku
nigai užgesina, o naktį kažkas vėl 
uždega... Tėvas pasakojo, kad Lietu
voje pagonybė dar neišnyko. Važi
nėdamas motociklu, o vėliau “Ope
liu“ po visą Lietuvą ir rinkdamas 
medžiagą apie piliakalnius ir seno
vės kapinynus, jis sutiko porą žmo
nių, kurie kurstė amžinąją ugnį ir 
garbino daug dievų, o aukas aukojo 
vyriausiajam dievui Perkūnui. Štai 
kaip!

1939 metų rugsėjo 1 dieną tėvas, 
klausęs radijo, pasakė:

- Vaikai, prasidėjo karas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos. Važiuojame į 
Kauną. Iškilo grėsmė mūsų nepri
klausomybei.

Tai buvo paskutinė vasara su tė
vu. Po kelių mėnesių jis mirė.

Tęsinys. Pradžia Nr. 36.

Sugrįžimai
VILNIUS

Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 
Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.

. Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
rės G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
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 lie
tuvių sporto žaidynėms, ”Iš 
Lietuvos sporto istorijos“.
Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejus (K.Donelaičio g. 64)
“Divizijos generolui Mikui 
Rėklaičiui-100“
“Lietuvos karo laivynui - 60“ 
Mykolas Krupavičius - kuni
gas, politikas, ministras
”Ats. kapitonui V.Kurkaus- 
kui - 100“

ŠIAULIAI
Fotografijos galerija (Vil
niaus g. 140)
K.Daugėlos (JAV) retrospek
tyvinė fotografijų paroda “Vei
dai ir vardai“.

KLAIPĖDA
Paveikslų galerija (Liepų g. 
33)
Mažosios Lietuvos dailininkų 
išeivių palikimas bei užsienio 
šalių vaizduojamoji dailė.
Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, paro
dų, apie kuriuos rašoma ki
tuose leidiniuose.
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LSS Europos vadijos posėdis
Rugsėjo 23 d. į Lietuvių namus 

buvo suvažiavę Lietuvos skautų 
sąjungos (LSS) skautų ir skaučių 
jaunesnieji vadovai ir vadovės. Jie 
diskutavo praėjusios stovyklos va
dovavimo ir programos klausimais. 
Sveikintas ir skautiškas pasiryžimas. 
Po posėdžio ir nutarimų jauni vado
vai informavo LSS Europos rajono 
vadą ir seserijos-brolijos atstovus, 
kurie atsakingi už skautišką veiklą 
Europoje.

LSS Europos rajono vadijos ant
rasis posėdis įvyko rugsėjo 30 d. 
Lietuvių namuose Londone.

I posėdį suvažiavo J.Alkis, 
G.O'Brien, V.O'Brien, V.Gasperie- 
nė, I.Gerdžiūnienė, A.Gendžiūnas, 
Vl.Gedmintas, A.Klimas, N.Vaino- 
riūtė, H.Gasperas ir J.Maslauskas.

Europos rajono vadas J.Alkis, pa
sveikinęs suvažiavimo dalyvius, pa
žymėjo, kad yra miela matyti gausiai 
suvažiavusius vadovus ir vadoves į 
posėdį aptarti tolimesnę skautišką 
veiklą Europoje. J.Maslauskas pa
kviestas paskaityti maldą.

Prezidiumą sudarė J.Alkis (pir
mininkas) ir G.O'Brien (sekretore). 
Posėdyje išklausyti skautų šakų pra
nešimai, pasisakymai, diskusijos, 
komentarai, pageidavimai ir spren
dimai.

Rajono vadas pastebėjo, kad, 
organizuojant 46-ją tradicinę 
skautų vasaros stovyklą, jaunųjų 
vadovų(-vių) stovyklai darytos 
programos rėmai ir užsibrėžimai 
stovyklos pravedime, jų sprendi
mai bei planai buvo mažai žinomi, 
komunikacija su rajono atsakin
gais vadovais buvusi silpna. J.Al

Parduoda
* Per du aukštus, neįrengtą, keturių kambarių butą 
Palangoje. Kaina 72 000 Lt (£12000). Ref. 112.
♦ 13 ha seną sodybą Anykščių rajone, gražioje vietoje, 
netoli ežerų, yra didelis sodas. Kaina 30 000 Lt (£5000). 
Ref. 121.
* 36 arų sodybą netoli Vilniaus (80 km), prie ežero. Yra 
gyvenamasis namas, pirtis. Kaina 48 000 Lt (£8000). 
Ref. 131.
♦ Vieno kambario butą Šventojoje. Yra visi patogumai. 
Kaina 54 000 Lt (£9000). Ref. 113.

* Dviejų kambarių butą Šventojoje. Yra visi patogumai. 
Reikalingas remontas. Kaina 60 000 Lt (£10000). Ref. 
114.
Nuomoja
* Dviejų kambarių butą Vilniaus senamiestyje. Visi 
patogumai. Nuoma 2010 Lt mėnesiui (£335).
* 100 m2 patalpas Vilniaus senamiestyje. Tinka komer
cijai. Nuoma 3600 Lt mėnesiui (£600).

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

kis kvietė seserijos ir brolijos atsto
vus palaikyti glaudesnius ryšius, 
rengti pasitarimus ir plačiau apibū
dinti jiems LSS nuostatus, kad lie
tuviškoji skautija išeivijoje žėrėtų 
tikra lietuviška-skautiška dvasia. 
Kvietė lietuviškose kolonijose steig
ti lituanistines mokyklėles, priimti 
lietuviško kraujo turintį atžalyną, 
norintį jungtis į skautų eiles, pagal 
LSS Vyriausios vadovybės reikala
vimą stovyklose ir skautiškuose su
buvimuose kalbėti lietuvių kalba. 
Pranešta rajono kasos finansinė būk
lė, rajone esančių skautų(-čių) bei 
stovyklų apdraudimas ir dėl ap
draudimo susidariusios išlaidos. 
J.Alkis pranešė, kad LSS Tarybos 
Pirmijos pirmininko v.s.fil. K.Je- 
čiaus pakviestas į š. m. spalio 6-8 
dienomis vykusį LSS Tarybos aki
vaizdinį suvažiavimą, kuris įvyko 
Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, 
JAV. J.Alkis buvo nusprendęs ten 
vykti. Posėdžio dalyviai šimteriopai 
šiam žygiui pritarė, palinkėjo geros 
sėkmingos kelionės.

Seserijos atstovė V.Gasperienė 
plačiai informavo apie seserijos 
veiklą, planus, ryšių palaikymą, pa
žymėjusi, kad kas metai į sesių eiles 
ir stovyklas ateina net trečios kartos 
atžalynas ir vis papildo sesių ir bro
lių eiles ir stovyklas "Ateitis“. Ji pra
nešė, kad palaiko šiltus ir skautiškus 
informacinius ryšius su LSS Seseri
jos vyr.skautininke, gyvenančia JAV, 
pabrėžė, kad artimoje ateityje su 
brolijos atstovais organizuojanti su
sitikimą su buvusiu stovyklos virši
ninku G Jakimavičium ir kitais jau
nais vadovais(-vėmis) platesniam 

pasitarimui ir informacijai. Pastebė
jusi, kad ši stovykla buvusi daug lie
tuviškesnė, nes dalyvavo jaunimas iš 
Lietuvos, Vasario 16 gimnazijos ir 
Lietuvos ambasados, visi stovyklau
tojai stengėsi kalbėti tik lietuviškai.

Brolijos atstovas J.Maslauskas 
broliškai-skautiškai padėkojo broli
jos vadovams, skautams vyčiams už 
darbą ir gražų susiklausymą, už sėk
mingai pravestą skautų(-čių) sto
vyklą "Statant ateitį“. Vadijos vardu 
išreikšta ypatinga padėka dvasiš
kiams - kun. A.Gerybai ir kun. 
K.Ramanauskui MIC už dvasinę 
globą ir maldas, visiems rėmėjams, 
H.Gasperui ir J.Levinskui su žmona 
už pasišventimą, darbą ir administ
ravimą, LSS Europos rajono "Budė
kime“ leidinėlio redagavimą ir ad
ministravimą. J.Maslauskas padėko
jo stovyklos ūkio vedėjai N.Vaino- 
riūtei, GJakimavičiui ir visiems tal
kininkams, nepamiršdamas ir V.Gas- 
perienės bei visų sesių, už glaudų 
bendradarbiavimą visus metus ir 
vykstant stovyklai. J.Maslauskas 
priminė susirašinėjąs su LSS vado
vybe ir Vasario 16 gimnazijos "Auš
ros" tunto vadovais, bei pabrėžė, kad 
jaunesnieji vadovai turi laikytis LSS 
nurodytų nuostatų ir palaikyti ryšį su 
šakų atstovais visus metus.

Anglijos skautų vyčių "Dr.Vy- 
dūno“ būrelio vadovas Vl.Gedmin
tas perskaitė pranešimą apie daly
vavimą Vasario 16 gimnazijos 
"Aušros“ tunto skautų ir skaučių 
pasitarime. Jo metu pasitarta dėl 
"Aušros“ tunto ateities. Naujasis

Nukelta į 7 psl.

Sportas

J.Kairys - 
trečias pasaulyje

Japonijoje baigėsi paskutinis šių 
metų akrobatinio skraidymo "Breit
ling“ Pasaulio taures etapas. Lietuvis 
lakūnas Jurgis Kairys užėmė antrą 
vietą. Nugalėjo prancūzas P.Paris. 
Susumavus visų etapų rezultatus 
"Breitling“ pasaulio taurę laimėjo 
prancūzas D.Roland, antras - P.Pa
ris, trečias - J.Kairys.

Jau ne kartą rašėme, jog nepai
sant to, kad publika ir profesionalai 
akrobatikos teisėjai aukštai įvertin
davo lietuvių lakūno meistriškumą, 
vadinamieji meno teisėjai, kuriuos į 
arbitrų sąrašus pasiūlė įtraukti var
žybas remiančios Šveicarijos laikro
džių firmos "Breitling“ vadovai, pri
imdavo pačius nepalankiausius 
sprendimus jo atžvilgiu. Prieš ruo
šiantis kelionei į Japoniją J. Kairys 
gavo "Breitling** prezidento raštą, 
kuriame buvo pranešta, jog J.Kairys 
pašalintas iš Pasaulio taures varžy
bų. Priežastis: kad nepasikartotų 
Austrijoje sukeltas skandalas, kai 
J.Kairys prieš varžybas perskaitė 
protestą dėl meno teisėjų vaidmens 
Pasaulio taures varžybose, rašoma 
"Lietuvos ryte“. Mandagiai apie šį 
"Breitling“ vadovų sprendimą prim
inė ir japonai savo fakse. Tačiau 
J.Kairys gavo ir varžybų direkto
riaus J.L. Monnet faksą, kuriame jis 
pranešė neturįs nieko bendro su 
"Breitling" sankcijomis ir joms ne
pritariąs. J. Kairio pusę palaikė ir 
Tarptautinės aeronautikos federaci
jos (FA1) akrobatikos prezidentas 
M.R.Haueris.

Atvykęs į Japoniją J.Kairys pa
reiškė, jog vardan geros sportinės 
dvasios yra pasirengęs dalyvauti 
varžybose, tačiau tik tuo atveju jeigu 
"Breitling“ oficialiai paneigs jo at
žvilgiu priimtus sprendimus ir vyk
dys savo įsipareigojimus, rašoma 
dienraštyje. Japonijoje jis taip pat 
sužinojo, jog jį pirmiausia palaikė 
viena iš varžybų organizatorių, pra
eityje garsi Prancūzijos lakūnė 
M.Shaw, atsisakiusi, jei nebus at
šauktos sankcijos prieš J.Kairį, vykti 
į Japoniją. Varžybų direktoriaus 
J.L.Monnet ir FAI akrobatikos pre
zidento M.R.Hauerio pozicija buvo 

dar griežtesnė: jeigu "Breitling“ su
trukdys J.Kainui dalyvauti, šių metų 
Pasaulio taurės varžybos bus laiko
mos neįvykusiomis. Tad "Breitling" 
firmos vadovai, pabūgę tarptautinio 
skandalo, pakeitė sprendimus ne
teisu J.Kairiui dalyvauti varžybose.

Pergalė dviračių treke
Kolumbijoje vykusiame pasaulio 

dviračių sporto čempionate spalio 7 
d. puikiai pasirodė Lietuvos dvirati
ninkės. Grupinių lenktynių rungtyje 
Edita Pučinskaitė 88,5 km nuotolį 
įveikė trečia. Jolanta Polikevičiūtė 
finišavo penkta. Per Atlantos olim
piadą šios rungties varžybose galės 
rungtyniauti trys Lietuvos dvirati
ninkės.

Prasidėjo pusfinalių 
varžybos

Spalio 8 d. pirmąsias 30-ojo Eu
ropos vyrų krepšinio čempionato 
pusfinalių varžybų rungtynes Vil
niuje žaidė Lietuvos ir Prancūzijos 
rinktinės. Rungtynės baigėsi prancū
zų pergale 74:87 (45:39).

Spalio 11 d. Lietuvos ir Lenkijos 
krepšininkai žaidė 30-ojo Europos 
čempionato atrankos turnyro rung
tynes "E" pusfinalio grupėje. Nuga
lėjo Lietuva 108:96 (51:47).

Prezidento J.Kennedy 
taurė - lietuvaitėms

Spalio 7-8 d. Vašingtone vyku
siame tradiciniame 31-ajame JAV 
prezidento Johno F.Kennedy žolės 
riedulio turnyre Šiaulių "Tauro“ žai
dėjos laimėjo pereinamąją taurę, o 
šios komandos narei Virginijai Pavi- 
lonytei įteiktas vertingiausios turny
ro žaidėjos prizas, praneša ELTA.

Turnyre dalyvavo 15 moterų ir 
tiek pat vyrų komandų iš JAV, Di
džiosios Britanijos, Kanados, Nige
rijos, Jamaikos, Rusijos, Moldovos 
bei Lietuvos.

Turnyro uždarymo metu sporti
ninkus ir trenerius taip pat pasveiki
no Lietuvos ambasadorius JAV 
A.Eidintas, varžybų organizatorių 
pageidavimu moterų turnyro finali- 
ninkėms įteikęs apdovanojimus ir 
medalius. Kaip praneša ELTA, šiau
liečių iškovota pereinamoji taurė 
saugoma Vašingtono muziejuje, o 
joje išgraviruoti Šiaulių "Tauro" 
klubo ir Lietuvos pavadinimai.

Lietuvių Sodyba

KsiRėdlnininain irsnngnimnan S®dlylb)©jj®
Šeštadienį, spalio 21 d. KALĖDŲ MUGĖ:

Pradžia 10 vai. iki 16.40 vai. Keramika, pieštas šilkas, kvapnios žvakės, mezginiai, 
knygos ir t. L Vaikams - pasišokinėjimų pilis. Užkandžiai... ir vėliau tą patį vakarą
,VĖLINIŲ KAUKIŲ VAKARAS

Suaugusiems £4.00, iki 16-kos metų £2.00. Pradžia. 20.00 vai.
Bilietus galima gauti pas vedėjus arba prie durų. Galima pernakvoti.

Penktadienį, lapkričio 3 d. TRADICINIS LAUŽAS - VAKARAS (BONFIRE)
Pradžia 18.30 vai. Bus parduodami karšti užkandžiai, šildanti tiršta sriuba.

> Laužas, fejerverkai, raketos.

Sekmadienį, gruodžio 17 d. KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Pradžia 15.00 vai. iki 18.00 vai.
Kalėdų Senelis, užkandžiai, pasilinksminimai.

Penktadienį, gruodžio 22 d. KALĖDINIAI ŠOKIAI (DISCO)
Pradžia 19.30 vai. iki 1 vai. £6.00 asmeniui (įskaitant užkandžius).
Norintieji apsirengia maskaradiniai.

SEKMADIENINIUS PIETUS galima gauti restorane kiekvieną sekmadienį nuo 12 vai. užsisakant iš 
anksto arba tik atvykus.
Dar galima iš anksto užsisakyti KALĖDINIUS PIETUS arba PRIEŠPIEČIUS švenčių laikotarpyje.
Dabartinės pemakvojimo kainos Sodyboje (esant laisvų kambarių):
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £18.50
kambarys su patogumais, ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £25.50
DBLS nariams ir LNB akcininkams:
kambarys su pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £1250
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £17.50

Paulius ir Birutė Dobrovolskiai (vedėjai)

HEADLEY PARK LITHUANIAN COUNTRY CLUB, PICKETTS HILL, NR. BORDON, 
HAMPSHIRE GU35 8TE, tel. 01420 472810

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

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 informaci jos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 
Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866
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LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE
Fondo vadovybė gavo Lietuvos 

sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos "Viltis“ Vilkaviškio sky
riaus vadovų prašymą, kuriame pra
šoma autobusiuko vežioti negalios 
vaikus iš jų namų į ugdymo centrą.

Štai mes čia tą jų prašymą per
duodame Didžiosios Britanijos lie
tuviams:

Britų lietuvių fondo komitetui
1995 0908
Vilkaviškis
Prašymas
Pakartotinai prašau, profesinio 

reabilitacinio centro vadovo vardu, 
kad labai reikalingas autobusiukas 
jaunuolių pervežimui. Vilkaviškio 
savivaldybė, gerb. meras J.Mačys 
bei Globos ir rūpybos skyriaus ve
dėja Pavalkienė informavo, jog bus 
skirtas apmokamas etatas vairuoto
jui, o benzinui skirs lėšas Vilniaus 
Respublikinė ’’Viltis".

Esu išanksto Jums dėkinga už rū
pestį, paramą, skiriamą Vilkaviškio 
rajonui, ačiū.

Prof, reabilitacinio centro 
vadovė L Inkratienė

At A VILIUS STANEKAS
Velionis Vilius Stanekas mirė 

1995 metų rugsėjo 5 dieną. Kili
mo klaipėdietis. Sudegintas City 
of London krematoriume.

PAMALDOS
Derbyje - spalio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - spalio 22 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone - spalio 22 d., 

15 vai. Ant.Pėtkevičiaus būstinėje 
"Fistral“, McBean Rd.

Nottinghame - spalio 29 d., 18 
vai., Židinyje.

Northamptone - spalio 29 d., 18 
vai., Šv. Lauryne, Craven St.

Nottinghame - lapkričio 1 d., Vi
suos Šventuos, 11.15 vai., Židinyje.

Nottinghame - lapkričio 2 d., 
Vėlinėse, 11.15 vai., Židinyje, kur 
seka gedulo pamaldos per 8 dienas.

Nottinghame - lapkričio 5 d., 
11.15 vai. Židinyje, o 12.30 vai. 
Lietuvių kapinėse gedulo pamaldos 
už tautiečius.

Fondo vadovybė labai norėtų 
jiems padėti, bet čia susiduriama su 
pinigais - reikia apie 7000-8000 
svarų.

Fondas kviečia Didžiosios Brita
nijos lietuvius prisidėti aukomis 
šiam projektui įvykdyti.

Aukas siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, 
21 The Oval, 
London E2 9DT.
Fondas gavo šias padėkas:
Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių ugdymo centras rašo: 
"Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pa
galbą ir patvirtiname, kad gavome 
silpnaregiams vaikams 12 Eresnel 
Shell 280x215 m. tekstus didinančių 
lakštų.

Angelė Daujotienė
Centro direktorė

MANČESTERYJE
KLUBO NARIŲ BALIUS
Rugsėjo 30 d. ML Soc. klubas 

surengė metinį narių pobūvį, ku
riame dalyvavo nemažai žmonių - 
deja, dėl mirties klubo narių skai
čius kasmet mažėja. Vėliau avyko 
ir kan. V.Kamaitis.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo 
pirm. A.Podvoiskis. Jis pasveikino 
dalyvaujančius ir sukalbėjo vaišių 
palaiminimo maldą.

Puikių vaišių metu, kurias pa
ruošė šeimininkė B.Kupstienė su 
pagalbininkais, žodį angliškai, nes 
buvo daug nesuprantančių lietuviš
kai, tarė ir porą anekdotų pasakė 
klubo vicepirmininkas H.Vainei- 
kis. Jis įteikė už žymius nuopelnus

MIRĖ KUN.
ST.MAŽEIKA, MIC

Catholic Herald rugsėjo 22 d. 
įdėjo trumpą žinutę, kad praeitą 
mėnesį Maskvoje mirė lietuvis 
kunigas Stanislovas Mažeika, 
kuris 25 metus buvo Maskvos 
katalikų bažnyčios klebonu bei 
nuolatinėje slaptosios policijos 
priežiūroje. Velionis buvo gimęs 
Virbalyje, sulaukė 90 m. ir pri
klausė Marijonų vienuolijai.

Kun. J.Sakevičius MIC

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

LSS Europos vadijos posėdis
Atkelta iš 7 psl.

tuntininkas, perimdamas "Aušros“ 
tunto pareigas ir visą tunto inven
torių, kvies buvusį tuntininką Petrą 
Veršelį. Oficialiai perimdamas pa
reigas naujas tuntininkas ir visi tunto 
nariai išreikš padėką P.Veršeliui už 
ilgametį vadovavimą tuntui. Šis ap
silankymas buvo principinis, padrą
sinantis naująjį tuntininką T.Schro- 
terį glaudžiau bendradarbiauti ir pa
laikyti ryšius su Anglijoje gyvenan
čiais vadovais, sakė Vl.Gedmintas.

Vl.Gedmintas, tarnybiniais reika
lais nuvykęs į Lietuvą, turėjo progos 
sutikti skautų vadovus, dalyvauti jų 
sueigoje, principiniai pasitarti dėl 
ankstyvesnio bendradarbiavimo su 
Lietuvos skautija, pasikeisti minti
mis dėl kitų metų skautiškų stovyklų 
organizavimo ir gausesnio skautų iš 
Lietuvos dalyvavimo stovykloje 
Anglijoje.

N.Vainoriūtė užsibrėžusi kuo 
daugiau lietuviško kraujo turinčio 
jaunimo pritraukti į mūsų eiles. Ji 
numačiusi gruodžio mėnesį Sodybo
je organizuoti kalėdinį subuvimą su 
programa, vėliau jaunąją kartą su 
žaidimais mokyti lietuvių kalbos. 
Šiam kilniam žygiui visi pritarė, pra
šydami tėvų, mokytojų ir skautų va- 
dovų(-ių) talkos.

Rajono vadas J.Alkis ilgamečiam 
virėjui ir aktyviam skautininkui 
A.Gerdžiūnui garbingai įsegė LSS 
75-erių metų deimantinės sukakties 
sąjungos nario ženklą ir pasveikino. 
Gajutė ir Vincent O'Brien rugsėjo 
26-ąją šventė 25-rių metų vedybinę 
sukaktį, jiedu buvo nuoširdžiai ir 
skautiškai pasveikinti. Linkime il
giausių metų!

Rajono vadas J.Alkis, įvertinda
mas vadovų ir vadovių atliktą darbą 
rajono skautybei, šiltais skautiškais 
žodžiais padėkojo visiems ir pažy
mėjo, kad gruodžio 16 d. įvyks posė
dis Lietuvių Sodyboje. Visi vadovai 
ir vadovės kviečiami dalyvauti. Tai 
yra skautų ir skaučių pareiga. Lai 
rankų paspaudimo šiluma dar stip
riau apjungs bendrai idėjai, bendram 
skautiškam darbui mus, gyvenan
čius už Tėvynės ribų, kad 50 metų 

klubui garbės nario lapus klubo 
pirmininkui Arkadijui Podvois- 
kiui, sekretoriui Stasiui Lauruvė- 
nui ir iždininkui Vincui Rudžiui. 
Taip pat padėkos lapus įteikė klu
bui nusipelniusiems klubo valdy
bos nariams Albinui Myliūnui ir 
Henrikui Pargauskui bei klubo 
narei Bronei Kupstienei.

Pobūvy dalyvavo ir vienuolikos 
vaikų motina Miuryl Mačiulskie- 
nė, kuriai sukako 70 m. amžius, ir 
kartu su šeimos nariais atšventė sa- 

DBLS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Metinis DBLS Tarybos suvažiavimas įvyks š.m. lap

kričio mėn. 4 d. 13.00 valandą 27 Charwood Road, 
Derbyje (Ukrainiečių salėje).

Turėsime aptarti gana svarbių reikalų, todėl prašytume visus 
Garbės narius, Centro valdybos narius, skyrių pirmininkus, fondų 
vadovus ir visų organizacijų atstovus dalyvauti. Tikimės gyvų dis
kusijų.

Tarybos prezidiumas
K.Baubliui atsistatydinus, dabartinį Tarybos prezidiumą sudaro:

Henrikas Gasperas - pirmininkas,
Genė Ivanauskienė - vicepirmininkė,
Aldona Podvolsklenė - sekretorė,
Justas Čemls - narys,
Juozas Bliūdžius - narys.

mūsų kurstoma skautiškos ugnelės 
liepsnelė ilgai ilgai rusentų laisvo
sios Lietuvos ir skautybės gerovei 
bei skautiškam idealui: Dievui, Tė
vynei ir Artimui.

Vakare J.Alkis, V.Gasperas ir 
J.Maslauskas aplankė Vyt.Kerį - 
Lietuvoje buvusį skautų vadovą, 
"Europos lietuvio“ ir "Budėkime“ 
redaktorių ir jo mylimą žmoną Ja
niną, buvusio Londono lietuvių mo
terų sambūrio "Dainava“ pirmininkę 
ir skautiškos idėjos rėmėją. J.Mas
lauskas paskaitė LSB Vyriausio 
skautininko įsakymą, V.Gasperienei 
asistuojant J.Alkis papuošė Vyto 
Kerio krūtinę užtarnautu Garbės 
ordinu "Už nuopelnus“ su Rėmėjo 
kaspinu. (Kai skautų vadai lankėsi 
anksčiau, Vyt Keris buvo ligoninė
je.) Poniai J.Kerienei įteiktas LSS iš
leistas "Ačiū” rėmėjams ženklas.

Vyt. ir J.Keriai mus pavaišino, iš
reikšdami padėką LSS Vyriausiai 
vadovybei ir Europos skautų va
dams. Šiltais žodžiais ir įvairiomis 
temomis pasikalbėję ir p.p.Keriams 
padėkoję bei palinkėję stiprios svei
katos ir stiprybės atsisveikinome. 
Grįžę į Lietuvių namus p.K.Makūno 
globoje visi likusieji skautininkai 
buvome priimti ir pavaišinti. Skautų 
ir skaučių vadovai dar pasidalino 
mintimis apie skautų veiklos ateities 
planus ir atsisveikino.

Likusieji sekmadienį dalyvavo 
Šv.Kazimiero bažnyčioje kun.dr. 
J.Sakevičiaus MIC atnašaujamose 
šv.Mišiose. Pasižmonėję mielųjų 
londoniškių ir svečių ratelyje bei at
sisveikinę grįžome į Lietuvių na
mus, kur p.K.Makūnas laukė su pie
tumis. Po pietų ir pasikalbėjimo 
J.Alkis, V.Gasperienė, K.Tamošiū- 
nas, J.Levinskas, V.O'Brien, E.Šova 
ir H.Gasperas susirinko į direktorių 
valdybos pasitarimą. Ačiū už pa
kvietimą į pasitarimą. Nuoširdus ir 
skautiškas ačiū visiems už mielą 
priėmimą ir vaišes.

Savaitę anksčiau Europos rajono 
vado ir brolijos atstovas aplankė gy
venantį Mančesteryje skautininką 
AJakimavičių, sulaukusį brandaus 
amžiaus.

J.Maslauskas

vo gimtadienį. Visų vardu ją pa
sveikino H.Vaineikis. Visi sugie
dojo Happy Birthday.

Pobūvis praėjo visų pakilioje, 
galima sakyti, šventiškoje nuotai
koje, nes klubo narių pobūvis yra 
ir klubo metinė šventė.

Klubo narės V.Virbickienė ir 
A.Podvoiskienė surinko gausiai ver
tingų fantų ir pravedė loteriją. Lo
terijos 40 svarų pelnas bus panau
dotas vietos reikalams kaip nutars 
valdyba. A.P-kis

PASAULYJE
Pabėgėlių problema 

Afrikos žemyne
Afrikos žemyne pabėgėlių skai

čius per pastaruosius 5 metus, t.y. 
nuo 1990 iki 1995-ųjų išaugo dau
giau negu dvigubai ir šiandien jau 
viršija 7 milijonus. Reiškinio prie
žastys - karai, etninis valymas bei 
ginkluoti susirėmimai tarp atskirų 
genčių. Šie duomenys buvo paskel
bti Briuselyje vykusioje kasmeti
nėje tarptautinėje asamblėjoje, jun
giančioje 15 Europos Sąjungos ir 
per 70 besivystančių valstybių. Se
sijos darbe Briuselyje dalyvavo 70 
eurodeputatų bei tiek pat besivys
tančių valstybių iš Afrikos, Karibų 
jūros ir Ramiojo vandenyno regio
nų atstovų.

Neseniai vykę ar dar tebesitę- 
siantys kariniai konfliktai Ruando
je, Burundyje, Liberijoje ir Soma
lyje benamiais ir pabėgėliais pa
vertė milijonus afrikiečių. Kaip bu
vo pažymėta viename renginio pra
nešimų, šie pabėgėliai veiksmin
giausios pagalbos susilaukia iš 
Europos Sąjungos valstybių, vien 
praėjusiais metais Afrikos pabėgė
lių paramai paskyrusių per 400 mi
lijonų dolerių. Pranešime buvo ap
gailestaujama, kad ne visa humani
tarinė pagalba, skirta pabėgėliams, 
pasiekia adresatus - dažnai ji tampa 
lengvu ginkluotų plėšikų grobiu. 
Pagaliau valstybės, gaunančios hu
manitarinę pagalbą pabėgėliams, ją 
panaudoja kariuomenės išlaikymui

Tikėjimas šeimoje
Rugsėjo pabaigoje Vatikane vy

ko Popiežinės šeimos tarybos plena
rinė asamblėja tema: "Šeima. Tikėji
mo perdavimas iš karto į kartą“.

Religinės sociologijos tyrimai 
jau kuris laikas atkreipia dėmesį į 
nerimą keliantį dalyką: būtent, kad 
šeima nesugeba perduoti tikėjimo 
jaunajai kartai, kad tėvų tikėjimas 
vis rečiau tampa ir vaikų tikėjimu. 
Šio reiškinio priežasčių pirmiausia 
reikia ieškoti šiais laikais atsipalai
davusioje šeimos vienybėje, dėl ku
rios kartu susilpnėjo šeimos auklė- 
jimasis vaidmuo. Be to, yra ir so
cialinių priežasčių, kurių svarbiau
sia, matyt, yra šeimų gyvenimą 
staigiai ištikusios kultūrinės per
mainos. Mokykla, darbas, ir visa 
socialinė aplinka gyvena kitomis 
vertybėmis negu tradicinė šeima, 
dėl to jaunoji karta, žengusi pirmąjį 
žingsnį už šeimos židinio ribų, yra 
verčiama rinktis arba šeimos tradi
cines vertybes, arba tą alternatyvi
nę kultūrą, kurią randa visuomenė
je. Dėl tokios situacijos neretai yra 
kalti patys tėvai, kurie nesugeba pa
rengti vaikų pirmiesiems savaran
kiškiems ir atsakingiems žings
niams sekuliarizuotoje visuome
nėje.

Vatikano radijo lietuviškų laaidų 
redakcijos žinios

P.Abukevičius 
išvyksta į Australiją

Žymus lietuvis, filmų režisie
rius Petras Abukevičius dviem sa
vaitėms išvyksta į Australiją. 
Gruodžio 5 d. iš Vilniaus jis iš
skrenda į Sidnį, kur viešės iki sau
sio 20 d. Jis tikisi susitikti su 
Australijos lietuviais ir parodyti 
jiems savo sukurtų videofilmų. 
P.Abukevičius daugiau kaip per 30 
metų yra sukūręs apie 50 doku
mentinių, mokslo populiarinimo 
filmų, ir dauguma jų - apie gamtą.

EU
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