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Ji vadina didžiausiu šiuolaikinio 
šaulio filantropu, ir, ko gero, 
iriausiu milijardieriumi. Paslap- 
:jai ir, sako, keistu būdu pralo- 
jj, šis vokiškojo fašizmo perse- 
jios (karo metu sušaudyti jo tė- 

Vengrijos žydų šeimos pali- 
jjnis George Soros didžiulę dalį 
no milžiniškų turtų skiria žmoni- 
jj kultūrai, švietimui, dvasiniam 
gulėjimui. Ypač ženklų dėmesį ir 
šamą jis skiria buvusio sovietinio 
oko valstybių žmonėms. Pirmiau - 
s mecenato rūpestis - kraštų jau
jas, jo ateitis, rytdiena. Tuo rūpi
ai vadinamieji G.Soroso atvirieji 
tai.

1 Lietuvą G.Sorosas pirmąkart at
iko pačiu audringiausiu jos istori- 
j laikotarpiu - 1989 metų rudenį, 
i mūsų tėvynė vadavosi iš pusės 
-mečio svetimųjų priespaudos ir 
dėsi naujam laisvam gyvenimui, 
į jis sutiko tokį pat nesavanaudį 
aziastą ir nenuoramą, nenuilsta- 
: Lietuvos grožio gynėją, puoselė
tą ir dainių, geografijos profesorių 
slovą Kudabą, tuo metu - Lietu- 
s kultūros fondo pirmininką, ku
ro ir pasiūlė savo paramą. Kalba 
mvo ilga: gimė Atviros Lietuvos 
tas (ALF), jo veiklos atskiros 
įgramos, tokios kaip ’’Švietimas 
rtuvos ateičiai“, ’’Atviros Lietu- 
i knyga“ ir kitos. Mecenato ski
ntos lėšos, o jos šiuo metu sudaro

George Soros apdovanojimo me
tu.

Romo Žukausko nuotr.

12 milijonų dolerių, naudojamos 
ruošti mokslo ir mokymo progra
moms, remti gabiuosius moksleivius 
ir studentus, taip pat jaunuosius 
mokslininkus ir dėstytojus, leisti 
knygas ir vadovėlius, visapusiškai 
padėti Lietuvos kultūrai, Švietimo, 
gimtosios kalbos, visuomeninės ir 
intelektualiosios minties plėtrai.
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Spalio 17 d. po penkis mėnesius 
trukusio kapitalinio remonto atidary
tas Gedimino pilies bokštas. Pa
keista ir bokšto muziejaus kompozi
cija (senoji nepakeista išbuvo 35 
metus), kurią pirmieji apžiūrėjo ati
darymo iškilmėse dalyvavę Prezi
dentas A.Brazauskas, ministras pir
mininkas A.Šleževičius, Seimo pir
mininkas ČJuršėnas, Vyriausybės 
nariai, kultūros įstaigų vadovai.

Cokoliniame pilies bokšto aukšte 
laikomos kunigaikščio Vytauto val
dymo laikų patrankos ir akmeniniai 
šoviniai, rasti kasinėjimų metu. Ten 
puikuojasi ir Teodoro Valaičio 
skulptūra "Sargybinis“. Pirmajame 
aukšte rodomi architektų S.Lasavic- 
ko ir N.Kitkausko Vilniaus Aukštu
tinės, Žemutinės ir Kreivosios pilių 
rekonstrukcijos maketai, padaryti 
pagal garsaus meno istoriko Vlado 
Drėmos projektus. Ten eksponuoja
mas ir Gedimino Karaliaus kūrinys 
"Geležinis vilkas“. Antrajame aukš
te - XV-XVII a. Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės kariuomenės nau
doti ginklai, senosios vėliavos, grafi
ka. Trečiajame - patalpos muzieji
ninkams bei tualetai. Taip pat greta 
įrengta nemaža pasitarimų salė.

Džiaugdamasis per trumpą laiką 
sutvarkytu Pilies bokštu, Prezidentas 

, išsakė viltį, jog tai bus Lietuvos kul
tūros ir istorinių pilių centras.

Dar tebetvarkomas Gedimino 
pilies kalnas, į bokštą kylantis takas. 
Gedimino bokšto restauravimas kai
navo 1 mln. 200 tūkst. litų. Viso kal

no sutvarkymo darbai įvertinti 2 
mln. 700 tūkst Lt.

... O Prezidentūra - 
šeimininkų

Tądien Prezidentas apžiūrėjo ir 
naujuosius Prezidentūros rūmus, 
domėjosi archeologinių tyrimų, pro
jektavimo ir restauravimo darbais. 
Prezidentūra kuriasi reprezentaci

niame XIX amžiaus ansamblyje sos
tinės Senamiestyje; jame pastarai
siais metais dirbo Prancūzijos am
basada, iki šiol veikia Lietuvos me
nininkų rūmai.

Čia jau persikėlė Malonės ir 
Pilietybės komisijos, Prezidento pa
tarėjai mokslo, kultūros, švietimo, 
sporto ir kitais klausimais, ūkio 
skyrius.

Vienas K naujosios ekspozicijos eksponatų.

Lietuvos Prezidento 
kabinetas pagal projektą 
bus įrengtas antrajame 
rūmų aukšte. Čia taip pat 
bus oficialių derybų ir 
pasitarimų salės, numaty
ta speciali vieta konfiden
cialiems pokalbiams, sek
retoriato, apsaugos kabi
netai, kitos patalpos. Pir
majame aukšte planuoja
ma įrengti patarėjų posė
džių salę, dabartinio ves
tibiulio ir drabužinės vie
toje bus spaudos centras 
bei spaudos konferencijų 
salė. Rūsyje, kaip ir iki 
šiol, liks kavinė, čia taip 
pat turėtų būti fotolabora
torija ir videostudija, įvai
rios techninės patalpos.

Reprezentacinę Prezi
dentūros dalį tikimasi 
įrengti iki kitų metų lie
pos, o kol kas rūmuose 
demontuojama kino salė, 
rengiamasi pakeisti stogo 
dangą, sutvarkyti balko
nus ir atlikti kitus darbus.

Lietuva - perspektyvi NATO narė

Vilniuje viešėjęs NATO genera- 
30 sekretoriaus patarėjas politikos 
risimais, ambasadorius Gebhar- 
rvon Moltke, kalbėdamas apie 
ATO plėtimosi studiją, susitikime 
žurnalistais sakė, jog ’’išplėstas 

ATO niekam pasaulyje negrasina, 
.asas - gynybinė institucija, tokia 
ims ir ateityje. Mūsų tikslas - sta
tau ir saugumo mechanizmo 
ram busimojoje Europoje“.
Aukšto rango NATO pareigūnų 

.'tgacija bei jos vadovas Gebhard 
n Moltke, lankantis aštuonias Vi
ta ir Rytų Europos šalis, į Vilnių 
syko iš Varšuvos. Vizito tikslas - 
statyti rugsėjo mėnesį Briuselyje 
‘imtą NATO plėtimosi programą, 
ii sukėlė nerimo Rytų blokui bei 
sijos pyktį.
NATO delegacija susitiko su Ūž
ta reikalų ministerijos sekreto- 
«s Albino Januškos vadovaujama 
tasybine darbo grupe, koordi- 
ojančia Lietuvos bendradarbiavi- 
1 su NATO. A Januškos nuomo

Radvilų pėdsakai Kėdainiuose
Kėdainiai paminėjo 340 metų sukaktį, kai buvo pasirašyta Lietuvos ir 
«iijos sutartis. Tai įvyko 1655 m. spalio 20 d. Kėdainiuose. Šia sutartimi 
ttuvos Didžioji Kunigaikštystė nutraukė uniją su Lenkija ir pasidavė 
*dijos globom Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vardu sutartį pasirašė 
'•čas Radvila su didikais ir bajorais.
Ta proga Kėdainiuose buvo atidarytos sutarties metinėms skirtos parodos 

Timigaikščiai Radvilos ir jų veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, 
^dvilų portretai“. Rotušės skulptūrų kiemelyje bus pastatyta garsios švedų 
tainkte Ullos Viotti skulptūra, simbolizuojanti Lietuvos ir Švedijos drau-

Pfe&n/ apie kunigaikščių Radvilų giminės istoriją skaitykite 5 psl.

ne, kalbos, jog NATO plėtimas į Ry
tus bus atidėtas, nepagrįstos. 
”NATO plėtros studija įrodė, kad 
Lietuva yra perspektyvi NATO na
rė“, sakė jis žurnalistams po susitiki
mo su aljanso atstovų delegacija. G. 
von Moltke patvirtino, jog joks pri
ėmimo į aljansą scenarijus kol kas 
nediskutuotas.

I klausimą, ar NATO įžvelgia 
Rusijos grėsmę Baltijos valstybėms, 
G. von Moltke atsakė: "Lietuva - ne
priklausoma valstybė, jos santykiai 
su Rusija grindžiami JTO, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo orga
nizacijos standartais. Rusija, būda
ma, daugelio tarptautinių organiza
cijų narė ir susitarimų signatarė, turi 
laikytis savo įsipareigojimų. Šian
dien neturime pagrindo abejoti, kad 
Rusija jų nepaisys“. Svečias sakė, 
jog bus stengiamasi į bendrą Euro
pos saugumo kūrimo procesą įtrauk
ti ir Rusiją. Jis teigė, jog Rusija ne
gali trukdyti NATO plėstis.

EU

Lietuvių kultūros instituto 
Vokietijoje suvažiavimas

1995 m. rugsėjo 29 - spalio 1 die
nomis Hūttenfelde, Rennhofo pilyje, 
įvyko penkioliktasis iš eilės Lietuvių 
kultūros instituto (LKI) suvažiavi
mas. Paskaitose ir diskusijose daly
vavo per 40 narių ir dalyvių, į vaka
rinį koncertą atsilankė daug svečių - 
didžioji pilies salė buvo pilna.

Po rugsėjo 29 d. vakaronės ir 
laisvų pokalbių kitą dieną prasidėjo 
suvažiavimo paskaitinė dalis. Atida
rydamas suvažiavimą instituto vedė
jas V.Bartusevičius pasveikino daly
vius, padėkojo Vasario 16 gimnazi
jos vadovybei bei ūkio personalui ir 
Vokietijos LB valdybai už nuolatinę 
globą. Iš 15 LKI suvažiavimų ketu
riolika vyko Hūttenfelde. Per pen
kiolika metų 46 asmenys skaitė 71 
paskaitą. Paskaitininkų tarpe buvo 
bene visi žymesni Vokietijoje Lietu
vos istorija, etnografija bei ekonomi
ka užsiimą asmenys, ne taip gausiai 
dalyvavo kalbininkai, literatūrolo
gai. 26 paskaitininkai buvo lietuviai, 
21 kitatautis, 8 paskaitininkai iš Lie
tuvos. Nuo 1985 metų yra išleidžia
mi Suvažiavimų darbai su skaitytų 
paskaitų tekstais. Su šių metų pa
skaitomis jau susidarys 10 tomelių. 
Nuo 1988 metų suvažiavimuose bu
vo pradėti rengti ir koncertai, ku
riuose darniausiai dalyvavo meni
ninkai iš Lietuvos. Suvažiavimus 
lanko dar pakankamas dalyvių skai
čius, tačiau pasikeitus sąlygoms, tu

rės keistis ir suvažiavimų pobūdis.
Pirmąją suvažiavimo paskaitą 

"Vieningos Lietuvos pogrindžio va
dovybės sudarymas ir jos veikla 
1940-1956 metais“ skaitė dr. Kaje
tonas J. Čeginskas iš Uppsalos. Pas
kaitininkas pastebėjo, kad kalbėti šia 
tema kaip tik yra prasminga, nors kai 
kas to ir nenorėtų. Žvilgsnis į Lietu
vos istoriją rodo, kad mūsų valsty
bės likimas yra paženklintas kovos 
dvasia ir praeities sklaidymas gali 
suteikti stiprybės ir kovojant su da
bartiniais sunkumais. Paskaitininkas 
papasakojo, kaip Lietuvių aktyvistų 
frontas apjungė visas pasipriešinan
čias grupes, kaip buvo sukurtas 
VLIK'as ir kokios reikšmės turėjo 
nutarimas VLIK'ą perkelti į užsienį 
po to, kai 1944 m. gegužės pradžioje 
gestapas areštavo daug jo narių. 
Daug vietos savo pranešime paskai
tininkas skyrė tolimesniam pasiprie
šinimui krašte. Jis palietė Lietuvos 
išlaisvinimo tarybos ir Lietuvos iš
laisvinimo komiteto bei kitų partiza
nų junginių veiklą, užsienio rezis
tencijos santykius su krašto pasiprie
šinimu ir galop tragiškas aplinkybes, 
kurios lėmė partizaninio pasiprieši
nimo likvidavimą.

Antrasis paskaitininkas, Vilniaus 
Universiteto knygotyros katedros 
vedėjas prof. dr. Domas Kaunas kal
bėjo apie pirmąją lietuvišką knygą 
Mažvydo "Katekizmą“ ir artėjan

čios jos pasirodymo 450 metų su
kakties paminėjimo planus. Jis pa
brėžė spausdinto žodžio svarbą tau
tai ir valstybei, išryškino Mažvydo 
"Katekizmo“ pasirodymo kai kurias 
aplinkybes. Prelegento nuomone, 
Karaliaučiuje 1547 m. išspausdinta 
pirmoji lietuviška knyga pasirodė ne 
per anksti ir ne per vėlai, o pačiu lai
ku, ji pagimdyta Europoje vykusio 
proceso.

Toliau paskaitininkas iškėlė, kad 
Mažvydo "Katekizmas“ yra anaiptol 
nevien katekizmas. Jis susideda iš 6 
kūrinių, taigi yra sudėtingas veika
las. Pagal savo pobūdį jis turėjo būti 
mokomoji knyga, kunigo parankinė 
knyga. Šaltinių tikrinimas rodo, kad 
knyga pirmiausia buvo skirta Prūsi
jos lietuvių religingumui stiprinti, 
mažiau - protestantizmo įtvirtinimui 
Lietuvos kunigaikštystėje. Dr. Kau
nas nagrinėjo klausimą, kada tiksliai 
ši pirmoji Įmyga buvo išleista ir kiek 
jos egzempliorių išliko. Pasirodo, ži
nomi yra tik du išlikę egzemplioriai. 
Tačiau ji yra neseniai faksimile per
spausdinta, tad kiekvienas gali ją 
pats pastudijuoti.

"Katekizmo“ jubiliejui paminėti 
pradėta ruoštis jau prieš 10 metų. 
Pasikeitimai Lietuvoje reikalavo ir 
naujų planų. Sudaryta didelė minė
jimo valstybinė komisija ir plati
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Vienijasi žurnalistai

Pagrindinių Lietuvos visuomenės 
informavimo priemonių (VIP) vado
vai spalio 18 d. Vilniuje paskelbė 
vienijąsi į Laisvojo žodžio fondą 
(LŽF), kad kovotų su grėsmėmis žo
džio ir verslo laisvei. I Fondą kvie
čiamos jungtis visos Lietuvos visuo
menės informavimo priemonės.

’’Seimas ir Vyriausybė savo po
litika visuomenės informavimo 
priemonių atžvilgiu pasiekė ribą, 
už kurios tik vienas žingsnis iki 
demokratijos ir diktatūros takosky
ros. Šis žingsnis - jau galiojantys 
ar ruošiami represinio pobūdžio 
įstatymai ir norminiai aktai, griau
nantys žodžio ir verslo laisvę, 
naikinantys VIP ūkinio egzistavi
mo pagrindus“, sakoma išplatin
tame LZF pareiškime.

Didžiausią susirūpinimą kelia 
Seimo ketinami priimti Visuomenės 
informavimo priemonių ir Rekla
mos įstatymai. Pirmasis - dėl numa
tomos valdžios kontrolės, antrasis - 
dėl galimo didelio neigiamo povei
kio spaudai ir RTV stotims.

Kaip teigė ’’Lietuvos ryto“ vy
riausiasis redaktorius Gedvydas 
Vainauskas, Seimo nariai vadovau
jasi ne demokratine pasaulio patirti
mi, o savisaugos instinktais.

Laikraščio ’’Respublika“ vyr. re
daktorius Vitas Tomkus kalbėjo ne 
tik apie valdžios bandymus paimti 
VIP į savo rankas, bet ir apie užsie
nio kapitalą, kuris veržiasi į Lietu
vos VIP rinką. V.Tomkus teigė, jog 
Vyriausybės atstovas spaudai V.Ka- 
valiauskas atstovauja Vokietijos 
koncerno NKL, kuris neslepia kėslų

SEPTYNIOS DIENOS
Lietuvoje "įstrigo“ 

Šiaurės Korėjai 
skiltas, berilis

Taip pavadintas straipsnis ’Res
publikoje“ 10 16.

Spalio 14 d. dvi įtakingos JAV 
masinės informavimo priemonės - 
CBS telekompanija ir dienraštis 
“U.S.News & World Report“ pra
nešė, kad Lietuvoje rastas berilis 
galėjo būti skirtas Šiaurės Korėjos 
branduolinėms programoms įgy
vendinti. CBS žiniomis, šiemet 
branduolinėmis medžiagomis pre
kiaujančių gaujų karuose nužudyta 
mažiausiai 10 žmonių, susijusių su 
berilio transportavimu į Lietuvą.

Keturias tonas sveriantis radio
aktyviojo metalo krovinys iki šiol 
tebesaugomas Lietuvos akcinio 
inovacinio banko saugyklose. Apie 
jo šeimininkus ir vertę banko dar
buotojai nekalba. Šiame banke 
1993 m. gegužės 24 d. policininkai 
aptiko nelegaliai į šalį atgabentą 
metalą. Tądien į Vilniaus miesto 
vyriausiojo policijos komisariato 
dalį paskambinęs vyriškis teigė, jog 
banke padėta bomba. Pastatą apžiū
rėję išminuotojai sprogmenų nera
do, tačiau aptiko į konteinerius su
krautą metalą. Atvykę Vilniaus 
miesto higienos centro darbuotojai 
specialiais prietaisais nustatė, jog 
metalas radioaktyvus. Vėliau paaiš
kėjo, kad tai berilis, naudojamas 
atominių elektrinių branduolinių re
aktorių detalėms, taip pat branduo
linėms galvutėms gaminti. Prieš pa
tekdamas į banko saugyklas, jis pri
klausė Vilniaus UAB “Veka“, šį 
metalą pirkusiai iš Rusijos firmos. 
Minėtoji bendrovė metalą saugojo 
Kauno sandėliuose.

JAV žurnalistų atlikto tyrimo iš

perimti VIP rinką Lietuvoje, intere
sams. Už atstovavimą V.Kavaliaus- 
kui mokamas atlyginimas, o Finansų 
ministerija verčia į vokiečių kalbą ir 
siunčia VAZ koncernui duomenis 
apie finansinę Lietuvos dienraščių 
būklę. Vyr. redaktoriaus nuomone 
tai ne kas kita kaip pramoninis šni
pinėjimas.

Kai kurie pasitarimo dalyviai 
prieštaravo, jog dalis VIP vadovų 
pernelyg kategoriški arba iš dalies 
tiesiog skundžiasi dėl rinkos dėsnių, 
o “Lietuvos ryto“ ir “Respublikos“ 
vadovai itin sunerimę dėl prasidė
jusių Mokesčių inspekcijos revizijų.

Pasitarime, vykusiame “Šarūno“ 
vifešbutyje, dalyvavo visų pagrindi
nių Vilniaus ir Kauno laikraščių 
(išskyrus “Dieną“ ir “Valstiečių 
laikraštį“) bei radijo ir televizijos 
stočių atstovai.

VIP vadovų pasitarime taip pat 
dalyvavo Seimo spaudos atstovas 
Domas Šniukas ir Prezidento pata
rėjas užsienio politikos klausimais, 
ambasadorius Justas Vincas Pa
leckis. Pabrėžę, jog neatstovauja 
nei valdančiajai partijai, nei jos 
frakcijai, Seimo ir prezidentūros at
stovai teigė, jog nors ir yra pa
grindo susirūpinti, padėtis nėra be
viltiška ir įstatymų projektus gali
ma tobulinti. J. V. Paleckis pažadėjo 
apie VIP problemas informuoti Pre
zidentą.

Susirinkusieji primygtinai siūlė 
panaikinti Spaudos kontrolės val
dybą, skubiau priimti Visuomenės 
informavimo įstatymą.

ELI Į

vadose teigiama, jog brangųjį meta
lą pavogė Rusijos organizuotų nusi
kaltėlių gaujos. Nusikaltėliai buvo 
bebandą išsiųsti iš Lietuvos 24 mln. 
JAV dolerių vertės krovinį nenus
tatytam pirkėjui Šveicarijoje, tačiau 
sutrukdė policija. Berilį buvo bando
ma parduoti Amerikos, Vokietijos 
bei Prancūzijos firmoms.

Eab£g£li§..i.š, Li.gtu yq§ 
Baskais. Rusijos 

Pli£.&l.Qt>§giQ
Apie tai rašoma "Lietuvos ryte" 1018.

Antradienį apie 7 valandą ryto 
Neringoje į Rusijos Kaliningrado 
srities pasienio postą iš Lietuvos pu
sės atėjęs asmuo pasiprašė Rusijos 
politinio prieglobsčio. Jis neturėjo 
jokio asmens dokumento ir prisistatė 
esąs Nidos gyventojas Džiaugys.

Į Neringos policiją kreipėsi poil
sio namuose “Urbo kalnas“ apsisto
jusi klaipėdietė ir pranešė, kad apie 4 
valandą nakties kažkoks vyriškis įsi
brovė į jos kambarį ir iš rankinėje 
buvusios piniginės paėmė 50 litų. 
Vagis pabėgo. Pagal pateiktas nuo
traukas nukentėjusioji atpažino Ni
dos gyventoją Algirdą Džiaugi.

Sužinojęs, kad A.Džiaugys pasi
prašė Rusijos politinio prieglobsčio, 
laikinai einantis Neringos policijos 
komisaro pareigas J.Šiaudvytis nu
vyko pas kaliningradiečius.

Rusijos pasienio armijos kapito
nas patvirtino, kad Džiaugio pavarde 
prisistatęs asmuo yra poste ir jo grą
žinimo Lietuvai klausimą spręs va
dovybė.

Grįžę į Nidą, apie 11 valandą 30 
minučių pareigūnai pastebėjo gatve 
einantį neblaivų A.Džiaugį. Jis buvo 
sulaikytas ir prisipažino naktį poilsio 
namuose apvogęs moterį. Tačiau jis

Keliais sakiniais
□ Latvija pasirašė deklaraciją dėl 
stojimo į ES. Įsijungimas į Europos 
Sąjungą deklaracijoje vadinamas 
vienu svarbiausių Latvijos užsienio 
politikos uždavinių. Dieną prieš tai 
Latvija oficialiai pasiprašė priimama 
į ES. Į 6-ąjį Latvijos Seimą išrinktų 
partijų atstovai mano, kad dėl stoji
mo į ES galutinai turėtų nuspręsti 
Latvijos piliečiai referendumu.
□ Jungtinių Tautų Organizacijos 
50- metis paminėtas ir Lietuvoje. Ta 
proga Lietuvos URM surengta kon
ferencija "Jungtinių Tautų Organi
zacija. Lietuvos dalyvavimas jos 
veikloje“. Konferencijoje, be kitų 
prelegentų, kalbą pasakė ir Lietuvos 
diplomatijos patriarchas S.A.Bačkis, 
nušvietęs lietuvių veiklą Tautų Są
jungoje, kad Lietuvos vardas nebūtų 
pamirštas pasaulio visuomenės. JTO 
50-mečio minėjimas įvyko ir Filhar
monijos salėje Vilniuje.
□ Taikdarių būrio UTPLA-3 kariai 
grįžo į Lietuvą. Po dviejų mėnesių 
taikos palaikymo misijos Kroatijoje 
kariai atostogaus, kol bus parinkta 
kita jų misijos vieta, pranešė KAM 
atstovė spaudai.
O JAV ambasadorius ES SAizen- 
štatas - Vilniuje. Specialusis JAV 
Valstybės departamento pasiuntinys 
nuosavybės grąžinimo reikalais Vi
durio ir Rytų Europoje S.Aizenštatas 
susitikimų metu aptarė du pagrindi
nius klausimus: holokausto metu ir 
sovietmečiu nusavinto religinių ben
druomenių ir asmenų - JAV piliečių 
- turto grąžinimą bei Lietuvos sieki
mą tapti ES nare. S.Aizenštatas ma
no, jog Lietuvoje jau daug padaryta 
neteisybei atitaisyti. Jis taip pat per
sakė JAV administracijos poziciją, 
kad ši remianti kuo greitesnį Lie

tvirtino jokiame Rusijos pasienio 
poste nebuvęs ir politinio prieglobs
čio neprašęs.

Kas iš tikrųjų pasiprašė Rusijos 
politinio prieglobsčio, leidžiant ”EL“ 
dar nežinota.

Yogti automobiliai 
vėl dalijami

"Lietuvos rytas“ (1013) tęsia pradėtą 
temą.

Vyriausybės informacijos centras 
išplatino pareiškimą "Dėl Vidaus 
reikalų ministerijai parduotų auto
mobilių“.

Pažeisdami Lietuvos įstatymus, 
premjeras A.Šleževičius ir VR mi
nistras R.Vaitekūnas pasirašė nutari
mą, kuriuo ministerijai perduota 16 
vogtų automobilių, nes tikrųjų ma
šinų savininkų neįmanoma nustatyti. 
Tačiau, “Lietuvos ryto“ žiniomis, 
šimtus tūkstančių litų kainuojančio 
“Mercedes-Benz-600 SEL“ savinin
kas Vokietijoje jau nustatytas, be to, 
Vyriausybė nesilaikė įstatymo nu
matytų terminų. (“EL“ Nr. 42)

Vyriausybės informacijos centro 
pareiškime rašoma, kad “minimi 
spaudoje automobiliai kol kas ne
naudojami“. Tuo tarpu dieną prieš tai 
ministras R.Vaitekūnas televizijos 
laidoje “Panorama“ prisipažino va
žinėjęs “Mercedes-Benz-600 SEL“ 
iš tų 16 vogtų mašinų. Kas meluoja?

Be to, “Lietuvos ryto“ žiniomis, 
dauguma tų automobilių paskirta 
konkretiems šeimininkams.

Birštono miesto policijos komi
saras B.Smimenka, paklaustas, ar jo 
vadovaujamas komisariatas tiktai 
yra gavęs du vogtus automobilius, 
atsakė nesąs įpareigotas apie tai 
kalbėti: “Aš ne toks žmogus, kuris 
viską kaip bobutė išpasakoja“.

Minėti automobiliai buvo sulai
kyti pastebėjus, kad suklastoti kėbu
lų numeriai Tačiau kiti numeriai tik
ri. Padedama privataus seklio iš 

tuvos integravimąsi į ES, tačiau bet 
kuriuo atveju Lietuva privalo keisti 
Konstitucijos 47 str. ir leisti pirkti 
žemę užsienio piliečiams.
□ Kryžių kalne - Lietuvos diplomato 
S.Lozoraičio atminimas. Viešėdama 
Lietuvoje jo našlė D.Lozoraitienė 
Kryžių kalne pastatė kryžių, kuris 
metus rymojo prie diplomato kapo 
Putname, JAV. Dabar kapą Putna- 
me puošia nedidelis marmurinis ant
kapis, o kuklus rodai nudažytas me
dinis kryžius nuo šiol rymos Kryžių 
kalne, netoli Popiežiaus kryžiaus.
□ Prisiminta Motosios Lietuvos 
tragedija. 1944 m. spalio 16 d. so
vietinės kariuomenės pradėtam Ma
žosios Lietuvos krašto ir jo gyven
tojų naikinimui atminti Vilniuje, 
Katedros aikštėje, vyko Mažosios 
Lietuvos dvasinio atgimimo ir Ne
priklausomybės partijos surengtas 
minėjimas. Kalbėjusieji reikalavo, 
kad būtų panaikinta 1991 m. liepos 
mėn. sutartis su Rusija, pagal kurią 
Mažoji Lietuva pripažinta Rusijos 
dalimi, ir kad jos likimas būtų spren
džiamas JT arba tarptautinėje kon
ferencijoje.
□ Pirmasis garbės daktaro vardas - 
Jonui Račkauskui Vilniaus Pedago
ginis universitetas, minėdamas 60- 
ąsias įkūrimo metines, pirmąjį savo 
istorijoje garbės daktaro vardą sutei
kė Lituanistikos tyrimo ir studijos 
centro Čikagoje pirmininkui. J.Rač- 
kauskas - vienas iš Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro steigėjų. Šis 
centras sukaupė didžiausią išeivijos 
lituanistinę biblioteką, kuria naudo
jasi įvairių šalių mokslininkai. Prof. 
J.Račkausko rūpesčiu į Lietuvą per 
penkerius metus išsiųsta 176 tonos 
vertingų leidinių. Profesoriaus tyri
nėjimo sritis - Lietuvos švietimas iki 
trečiojo LDK padalijimo, Edukaci
nės komisijos veikla.

Lenkijos, redakcija aptiko “Merce
des“, “Volkswagen“, ”Audi-80“, 
Vyriausybės atiduotų kaip bešeimi- 
ninkis turtas Vidaus reikalų minis
terijai, pėdsakus.

Vidaus reikalų ministerijos krimi
nalinės paieškos valdybos vyresny
sis komisaras O.Mažuika patvirtino, 
kad jo vadovaujama valdyba pradėjo 
tarnybinį patikrinimą dėl “Lietuvos 
ryte“ aprašyto vogto “Mercedes- 
Benz-600 SEL“, kuriuo naudojosi 
ministras R.Vaitekūnas. Valdybos 
vadovas teigė, kad “kažkas nevisiš
kai atliko tyrimą“.

Kol vyksta patikrinimas, Vidaus 
reikalų ministerijoje jau skirstomi 
nauji vogti automobiliai. Iš šios nau
jos “bešeimininkių“ mašinų partijos 
(joje irgi 16 automobilių) vienas 
“Mercedes“ šiomis dienomis buvo 
pasiūlytas ir Teisingumo ministeri
jai, tačiau ji šios vogtos mašinos 
atsisakė.

"Kariuomenėje tegul 
tarnaują t k* 

kurie neturi ko veikti“
Apie tarnybą kariuomenėje rašoma 
"Lietuvos aide“ 10 14.

Spalio ir lapkričio mėnesiais į 
privalomąją karinę tarnybą turėtų 
būti pakviesti 2774 jaunuoliai. 1573 
jaunuoliai tarnaus Vidaus reikalų 
ministerijos, o kiti 1204 - Krašto ap
saugos sistemos daliniuose. Savano
riškosios krašto apsaugos tarnybos 
vado pavaduotojas vyr. leitenantas 
L.Bakaitis esąs įsitikinęs, jog pa
vyks surinkti reikiamą kareivių skai
čių. “E viso Lietuvoje yra apie 77 
tūkst. šaukiamojo amžiaus jau
nuolių. Nuo tarnybos jaunuoliai gali 
būti atleisti tik dėl prastos sveikatos. 
Šaukimas į privalomąją karinę tar
nybą atidedamas mokslus einan
tiems jaunuoliams, dvasininkams, 
jaunuoliams, nepriėmusiems Lietu
vos pilietybės ir dirbantiems civili

□ Algis Avižienis - Investicijų agen
tūros vadovas. Į direktoriaus postą 
42 metų JAV lietuvių išeivijos ats
tovas, diplomatas išrinktas konkurso 
tvarka. A.Avižienis keliolika metų 
yra dirbęs JAV atstovybėse Austri
joje, Lenkijoje, Bahamų salose.
O Įteikta Vito Lingio premija 1000 
dolerių premija šiemet įteikta “Res
publikos“ dienraščio žurnalistei 
A.Kvedarienei už rašinių ciklą “Kla
nas“. Rašiniuose gvildenama, kaip 
Vyriausybė ir jos nariai padeda nu
sikalstamoms grupuotėms pasisa
vinti Lietuvos turtą.
□ Našlaičiams bus ieškoma tėvų 
Lietuvoje. Vyriausybės posėdyje nu
spręsta, jog užsieniečiai galės įvai
kinti našlaičius tik tada, kai jiems 
neatsiras tėvų Lietuvoje.
O Gražiausioji pasaulio lietuvaiti 
"Mis Baltic Sea" konkurse buvo 
ketvirta. Asta Muralytė varžėsi su 12 
pretendenčių. Gražiausios titulą lai
mėjo lenkė, antrą vietą - estė, trečią 
- danė. Pasak “Grožio formulės" 
direktorės J.Vilimienės, vienos iš to 
konkurso vertinimo komisijos narės, 
Lietuvos gražuolė pasirodė šauniai, 
visi jai prognozavo pagrindinį titulą. 
Iki Naujųjų metų turėtų paaiškėti, ar 
kitas “Mis Baltic Sea“ konkursas 
vyks Lietuvoje - tokį pasiūlymą pa
teikė konkurso organizatoriai.
□ Sostinėje - didžiausias nusikalsta
mumas šalyje. Vilniuje per 9 šių me
tų mėnesius įregistruoti 9922 nusi
kaltimai (arba 27,3 proc. daugiau ne
gu pernai). Sostinėje įregistruota 
22,8 proc. Lietuvoje įregistruotų kri
minalinių nusikaltimų, nors joje gy
vena 15,5 proc. visų šalies gyvento
jų. Sunkių kriminalinių nusikaltimų 
skaičius padidėjo nuo 1839 iki 2941. 
Tiesa, palyginti su pernai, sumažėjo 
tyčinių nužudimų, plėšimų, sunkių 
tyčinių kūno sužalojimų skaičius.

nėje aviacijoje, laivyne, geležinke
lyje bei policijoje. Karinė tarnyba 
taip pat gali būti atidėta dėl sunkios 
finansinės šeimos padėties“, - sakė 
L.Bakaitis. Beje, dabar karinė tar
nyba yra atidėda 28 220-čiai jau
nuolių.

L.Bakaitis neatmetė galimybės, 
kad ateityje į karinę tarnybą bus 
šaukiami ir aukštąsias mokyklas 
baigę jaunuoliai.

“Lietuvos aidas“ pakalbino ke
letą šaukiamojo amžiaus jaunuolių. 
Pažįstamiems gydytojams padėjus 
nuo privalomos tarnybos išsisukęs 
Vladas sakė, jog į armiją patenka 
tik tie, kurie nesugeba ne tik moky
tis, bet ir dirbti. “Keliolika mėnesių 
praleisti tarp tokių žemo intelekto 
vyrukų aš tikrai nenoriu“, - teigė 
jis. Buvęs studentas, dabar niekur 
nedirbantis Rolandas teigė, jog tar
nauti kariuomenėje yra geriau nei 
gyventi iš bedarbio pašalpos, tačiau 
pats sakė nenorįs tarnauti. Paklaus
tas, ar mėgintų išvengti tarnybos, 
jei jį pakviestų tarnauti, Rolandas 
atsakė: “Turbūt taip. Manau, kad 
aukštąją mokyklą baigęs žmogus 
Lietuvai būtų naudingesnis dirb
damas, o ne tarnaudamas ir gyven
damas iš mokesčių mokėtojų pini
gų“. Vienas iš būdų išvengti tarny
bos, pasak Rolando, - mokytis tol, 
kol tapsi per senas karinei tarnybai. 
Vilniaus universiteto studentas Ry
tis sakė, kad jis dabar mokosi ir i 
kariuomenę tikrai neketina eiti. I 
kariuomenę tegul eina tie vyrukai, 
kurie neturi ko veikti“, - teigė jis. 
Kitas Vilniaus universiteto studen
tas Povilas teigė esąs ramus, kad jo 
niekada nepakvies į kariuomenę, 
nes dėl sveikatos esąs jai netinka
mas. “Įdomiausia tai, kad klasėje 
buvau fiziškai stipresnis už daugeli 
kariuomenei tinkančių draugų, o 
per visus vienuolika mokslo metų 
nė karto nebuvau sirgęs”, - pasako
jo Povilas.
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Lietuvoje daugiausia 
! kalbama apie NATO

EUROPOS LIETUVIS

Aplvalgininko pastabos <
■ n m. in.i.—i . ■ ■ ■■

Rinkimų aistros koreguoja politiką
k * . ■. . .

Stime
♦Spalio 12 d. nepriklausomas par
idento narys K.Antanavičius ragi- 
« skelbti referendumą, kuris iš
kęstų svarbiausius 8 klausimus: 
amžintų Seimo narių, ministerijų 
■jų darbuotojų bei valstybės tarnau- 
ąy skaičių, panaikintų Vyriausybės 
stovus apskrityse. Iniciatyvinė 
jupė netrukus pradės rinkti parašus 
jį referendumo paskelbimo.
♦ E Italijoje vykusios Šiaurės At
arto Asamblėjos sesijos grįžęs

i jjimo LDDP • frakcijos seniūnas 
^Kirkilas pareiškė, kad Lietuva į 
ATO bus priimta kartu su kitomis 

I Mūrio Europos valstybėmis, bet 
‘ < anksčiau negu po 1996 m. Euro- 
i « valstybių vadovų pasitarimo.

♦ Seime Valstiečių partijos vado- 
A.Vaižmužis pranešė, kad par

oje yra 5 tūkst. narių ir kad parti-
’ įtūpinsis žemės ūkio gamyba, kuri 
1 tr pastaruosius 2 metus sumažėjo 

sstrečio karto. Kitais metais Vals
čių partija kels kandidatus į 
eimą.
♦LDDP frakcijos narys M.Stakvi- 
tvičius paskelbė apie Seime įsteig- 
1 neformalią Lietuvos socialistų

1 arijos (LSP) rėmėjų grupę, kuri 
spaguos socializmo idėją. Steigė- 
3 prisipažino, kad 3 LDDP nariai 
yra truputį kairesni negu visa

1 BDP frakcija”, ir tikisi, kad atsto- 
' nidama socialistams rinkimuose 
5 DDP pritrauks daugiau rinkėjų. 
1 iocialistų partijos pirmininkas 

'.Visockas pasakė, kad kairio- 
ms partijoms reikia vienytis, 
ralio 13 d. patvirtinta, kad nuo 
alio 14 d. galioja Socialdemo- 
ratų partijos atstovo J.A.Anta- 
ačio (gim.!921m.) Seimo nario 
adatas. Jis prisiekė spalio 17 d.
ralio 16 d. Seimo pirmininkas 
Juršėnas pranešė, kad dabar įfor- 
.nta Socialistų partijos rėmimo 
•jpė veikė visą laiką. Jis kritikavo 
uetuvos aidą”, kuris spalio 12 d. 
icionaliniu interesu” pavadino 
«t, kad LDDP išnyktų. Seimo 
Klovas priminė, kad LA rašė: 
eigų pasiseks be kraujo”, ir pa- 
itiravo: ”O jeigu nepaseks?.. Jis 
iijo, kad konservatoriai jį su
odys, nes pasiruošęs visiems at- 
tjams.
' V.Landsbergis mano, kad tiek 

. rtuvoje, tiek Vakaruose nepakan
tai atsiliepta į Rusijos grasinimus 

, tudoti karinę jėgą prieš silpnes- 
. Uosius. ’’Jeigu neatsakome, - galė

ję kaltinti tik patys save”, spalio 
ld. teigė konservatorių vadovas.

J 'ikarų valstybės neišdrįs siūlyti, 
į d Rusija dėl tokio elgesio būtų pa- 
, feta iŠ JT ar Europos saugumo ir 

sdradarbiavimo organizacijų, vei- 
a priešingai - kuo bjauriau ji elg- 
l tuo greičiau bus priimta į Euro
pi Tarybą”, teigė profesorius. Am- 
sadoriaus A.Venskaus atleidimą 
^siuntinio Europos Taryboje pa- 

, 91 jis pavadino pataikavimu Ru- 
j »ir paprašė Prezidento A.Bra- 
[ ūko šiuo metu ambasadoriaus 

atleisti. ’Uetuvos aide” skelbia-
, 1 LDDP valdžios korupcinių 

’tymų ir nutarimų sąvadą kon- 
t fotonus mano esant svarbiausiu 

fe politiniu įvykiu prieš prasi
dėt Tėvynės sąjungos rengia-

, nepasitikėjimui Vyriausybe ir 
į vadovu A.Šleževičiumi. ”Ar 
, ra LDDP sutiks prisiimti kaltę 
I vagių partija?*’, - pasiteiravo

Agentas.- "Vagis vis tiek yra va- 
knors įstatymų saugojimo insti- 

J fcjos ir po 10 kartų atsakytų, jog 

bylų nekels, nes nėra pagrindo”. 
Kliuvo ’’Lietuvos rytui”, kuris, pa
sak V.Landsbergio, nepagrįstai kal
tina ir konservatorius, ir dabartinius 
LDDP narius, kad jie visi pastaruo
sius 6 metus nieko nedarė korupci
jai sustabdyti. Socialdemokratų 
partijos vadovo A.Sakalo žodžius, 
kad LDDP ir konservatoriai yra 
broliai dvyniai, V.Landsbergis įver
tino taip: "Norėtųsi, kad politiniai 
vertinimai būtų kvalifikuotesni”.
** Seime spalio 17 d. ratifikuota 
Branduolinio saugumo konvencija, 
kurią Lietuvos Vyriausybės atstovai 
pasirašė kovo 29 d. Vienoje. Lietuva 
įsipareigojo saugiai eksploatuoti 
Ignalijos atominę eklektrinę ir ben
dradarbiauti su kitomis valstybėmis 
atominės saugos srityje.
** Seimo Ekoniminių nusikaltimų 
tyrimo komisijos (ENTK) pirmi
ninkas V .Juškus, kuris buvo per
spėjęs, kad spalio 19 d. Lietuvoje 
gali įvykti perversmas, liko ENTK 
pirmininku, nes Seimo opozijos at
stovų siūlymas atšaukti šį LDDP 
narį spalio 18 d. nesurinko reikia
mos balsų daugumos. 50 parlamen
tarų balsavo už atšaukimą, beveik 
visi LDDP frakcijos nariai balsuoti 
atsisakė. Nutarta sudaryti LDDP 
narių komisiją, kuri ištirtų 1991 m. 
G.Vagnoriaus Vyriausybės nutari
mus dėl žemės reformos, kurie, pa
sak LDDP atstovų, sugriovė žemės 
ūkį.
**■ Spalio 18 d. Seimo Europos pa
komitečio pirmininkas, Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos val
dybos vicepirmininkas A.Saudar- 
gas pareiškė, kad mūsų šalyje per 
daug kreipiamas dėmesys į NATO 
plėtimosi studijos sukeltą reakciją 
kaimyninėse valstybėse, bet pats 
NATO dokumentas nestudijuoja
mas.
**• Išplatintos žinios apie LDDP 
frakcijos Seimo narių pajamas ir 
turtą. Daugiausia uždirba kultūros 
ministras J.Nekrošius, kuris pernai 
turėjo 136 tūkst. litų pajamų. LDDP 
frakcijos pirmininko pavaduotojas 
J.Karosas pasakė, kad ’’vagių parti
ja” vadinama valdančioji partija 
paskelbė apie savo pajamas ir dabar 
laukia atsakymo iš opozicijos.

Vyriausybėje
ra» Spalio 18-19 d. oficialaus vizito 
Lietuvoje lankėsi Vokietijos Bun
desvero generalinis inspektorius 
generolas K.Naumannas. Apie Ru
sijos grasinimą panaudoti karinę jė
gą, jei NATO bus plečiama į Rytus, 
svečias pasakė: ’’Jokie grasinimai 
nėra paveikę ir nepaveiks Vokieti
jos politikos. Mes miegame ramiai, 
jūs taip pat galite ramiai miegoti”. 
Sis aukštas karininkas su mūsų ša
lies vadovais aptarė dvišalius Lietu
vos ir Vokietijos karinius santykius, 
tarėsi dėl bendradarbiavimo Lietu
vai integruojantis į Europos saugu
mo struktūras ir siekiant įstoti 
NATO.
^►Spalio 18 d. Vyriausybės posėdy
je aptartos vidutinės trukmės užsie
nio paskolos, kurios šiuo metu su
daro daugiau kaip pusę milijardo 
JAV dolerių.
Pristatydamas Vyriausybės 10 me
tų trukmės pirmąją Lietuvių kalbos 
vartojimo ir ugdymo programą, 
Valstybinės lietuvių kalbos komisi
jos pirmininkas prof. A.Rosinas pa
sakė, kad jei niekas nesirūpins gim
tąja kalba, o po 10 metų tapsime 
anglizuota Europos provincija.

Ona Mickcvifiūti

Daugelio valstybių politinis gy
venimas dabar yra susijęs su įvyku
siais arba artėjančiais rinkimais. 
Rinkimų aistros užvaldo ne tik parti
jas, politikus, bet ir didžiąją politiką. 
Visas dėmesys sutelkiamas į tai, kas 
ateis į valdžią. Net galingasis NATO 
blokas užėmė stebėtojo pozą ir ati
dėjo savo plėtimo reikalus, kol pra
eis rinkimai Rusijoje ir JAV.

Ypač įdėmiai sekama, kuo Rusi
joje gruodžio mėnesį baigsis Dū
mos, o kitąmet Prezidento rinkimai. 
Skelbiama daug įvairiausių progno
zių ir spėliojimų. Kai kurie JAV, 
Vakarų Europos politologai mano, 
jog reikia rengtis blogiausiam va
riantui, nes Rusijoje į valdžią gali 
ateiti prokomunistinės jėgos, kurios 
sieks iš esmės pakeisti Rusijos vi
daus ir užsienio politiką, atkurti so
vietinį režimą.

Tuo tarpu kai kurie Rusijos poli
tikai atmeta liūdnas prognozes. Pa
vyzdžiui, gerai žinomas, Vilniuje at
gimimo metais viešėjęs, buvęs 
Maskvos miesto meras, Rusijos so
cialdemokratų lyderis Gavrilas Po
povas "Svobodos“ ("Laisvės“) radi
jo laidoje sakė nematąs kito veikėjo, 
kuris Prezidento rinkimuose galėtų 
konkuruoti su BJelcinu. Na, o Dū
mos rinkimuose komunistai perga
lės nepasieks. Pasak GJPopovo, jie 
surinks ne daugiau kaip 12 procentų 
balsų. Jis taip argumentuoja šią 
prognozę: mūsų akyse komunistų 
palikuonys laimėjo Lietuvoje, o

Socialdemokratai keičia programą
Spalio 14-15 dienomis Vilniuje 

Lietuvos socialdemokratų partijos 
(LSDP) nariai buvo susirinkę į savo 
XVIII suvažiavimą. Konservatorių 
partijos pirmininko pavaduotojas 
M.Laurinkus perdavė suvažiavimui 
opozicijos vadovo V.Landsbergio 
sveikinimus ir oficialiai pareiškė, 
kad konservatoriai nebelaiko social
demokratų LDDP satelitais.

Svarbiausią suvažiavimo prane
šimą perskaitė LSDP pirmininkas 
prof. Aloyzas Sakalas, kuris vėl bu
vo išrinktas šios partijos pirmininku. 
Jo pavaduotoju tapo R. Dagys.

”EL" susitiko su prof. A.Sakalu 
po suvažiavimo. Jis pranešė, kad 
svarstyta rinkimų ir bendroji LSDP 
programa, nes Lietuvoje pasikeitė 
ekonominė, socialinė, politinė padė
tis, todėl daug socialdemokratų anks
tesniųjų nuostatų neteko prasmės. 
Rinkimų programos pakeitimų su
važiavimas nepatvirtino. Tai bus pa
daryta 1996 m. sausį-vasarį, o gegu
žės mėnesį vyksiančiame Lietuvos 
socialdemokratų partijos suvažia
vime bus patvirtinta ir naujoji bend
roji partijos programa. Profesoriaus 
žodžiais, bet kokia vienvaldė politi
nė Lietuvos jėga neiškeis šalies iš

ES sustabdė paskolos paskirstymą
Lietuvos užsienio paskolų komi

sija, atsižvelgdama į Europos Sąjun
gos prašymą, spalio 3 d. nusprendė 
laikinai sustabdyti ES paskolos 
skirstymą. ES buvo skyrusi 24,975 
mln. ekiu paskolą, kuri buvo pa
skirstyta UAB ’Tauro bankas“ (17 
mln. ekiu), bankui "Hermis“ (3 mln. 
ekiu), AB "Neris“ (2,9 mln. ekiu), 
parodų centrui "Litexpo“ (0,6 mln. 
ekiu“. ’Tauro“ bankui buvo skirta 
didžiausia paskola Lietuvos bankų 
istorijoje - 17 mln. ekiu (22^ mln. 
JAV dolerių), nors tada jo akcinis 

padėtis ten yra blogesnė negu Esti
joje. Komunistai laimėjo Bulgarijo
je, tačiau irgi nieko gero nepasiekė. 
Buvę komunistai valdo Lenkijoje, 
Uzbekistane, Kazachstane, Baltaru
sijoje. Aš noriu pasakyti, daro išva
dą GJPopovas, kad komunistų atėji
mas į valdžią nedavė kokių nors tei
giamų rezultatų. Tai tik palengvina 
reformatorių padėtį, nes žmonės pra
deda suvokti, jog būtent jie siekia 
kažką padaryti.

Lietuvoje iki rinkimų dar visi me
tai. Tačiau rinkimų aistros pakursto- 
mos vos ne kas dieną. Jau dabar 
spauda, visuomenė, partijos svarsto 
esminį klausimą - išliks ar neišliks 
valdžioje LDDP. Kai kas siekia, kad 
ji nuo valdžios vairo pasitrauktų ne
sulaukus rinkimų. Vargu ar pavyks 
išklibinti tą daugumą, kaip ir pačią 
partiją, kuriai dabar prasideda rimtas 
išbandymų metas. Spalio 28 dieną 
susirinks LDDP suvažiavimas. Kai 
kas pranašauja pasikeitimus jos va
dovybėje. Tačiau vargu ar brastoje 
bus keičiami arkliai.

Diskutuojamas Lietuvoje ir toks 
klausimas: ar negali iškilti pagunda 
išlaikyti valdžią nekonstituciniais 
būdais? Filosofas V.Radžvilas teigia: 
"Nereikėtų tos partijos mums pa
tiems nejučiom demonizuoti. Jų per
galė 1992 m. rinkimuose buvo dės
ninga, ir nenustebčiau, jei vėliau visi 
aiškiai pamatysim, kad ji buvo nau
dinga kaip pamoka Lietuvai“. Pana
šią mintį išsakė ir rusas G.Popovas.

ekonominės duobės, todėl norint at
kurti ekonomiškai stiprią valstybę, 
būtina bendradarbiauti su trimis ki
tomis svarbiausiomis jėgomis: mok
slo ir pedagogų potencialu, kuris pa
dėtų pasirengti ateičiai, su rentabiliu 
verslu, gamybininkais ir su darbo 
pasauliu.

Pirmininkas nurodė, kad partijos 
nariai sunerimę ir dėl stojimo į Euro
pos Sąjungą, nes ekonomiškai silp
na Lietuva gali greitai tapti (pavyz
džiui, Rusijos imperialistinių jėgų) 
lengvu grobiu. Suvažiavime pabrėž
ta, kad pirmiausia reikia sudaryti 
sąlygas lietuvių gamintojui, taikant 
kainų, mokesčių ir kitokias leng
vatas, nes tik Lietuvos gamintojas, 
parduodantis savo produkciją vietos 
rinkoje, sudaro darbo vietą artimie
siems, kaimynams ir kitiems žmo
nės, skurstantiems būtent dėl nedar
bo. A.Sakalas pripažino, kad LSDP 
sudaryta šešėlinė vyriausybė yra pa
sirengusi eiti į vykdomąją valdžią. 
Socialdemokratų lyderis paaiškino, 
kad jis pavadino ’’LDDP ir konser
vatorius broliais dvyniais, remdama
sis tik abiejų politinių jėgų ekonomi
nėmis, o ne politinėmis nuostato
mis”. Svarstant indėlių kompensavi- 

kapitalas tebuvo 12 mln. litų.
Grįžę iš kasmetinių Pasaulio 

banko ir Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) susitikimų Vašingtone, Lie
tuvos banko pirmininkas K.Ratkevi- 
čius ir finansų ministras R.Šarkinas 
surengė spaudos konferenciją. Jos 
metu paaiškinta, jog prieš Išvykstant 
į JAV buvo gautas raštas iš ES, ku
riame patvirtinama, kad sulaikoma 
paskola - ES įžiūrėjo paskolos išda
vimo procedūros pažeidimų, nes ne
buvo reikiamai konsultuotasi su ES. 
Lietuvos atstovai pasiūlė ES parei-

Taigi nėra to blogo, kas neišeitų į 
gera. Iš klaidų pasimokysim, tik, 
deja, kaip sako V.Radžvilas, nėra 
vilties, kad prisiplėštas nusikaltėliš
kos kilmės kapitalas virstų civilizuo
tu. Tas kapitalas neskatins laisvos 
rinkos, konkurencijos. Jo savininkai 
bus suinteresuoti grumtis dėl val
džios, kad bet kokiu atveju po rinki
mų valdžioje sėdėtų jų žmonės.

Grumtynės dėl valdžios Lietu
voje jau prasidėjo. Svarbu, kad vi
suomenė nepavargtų ir nesakytų: ne 
mano kiaulės, ne mano pupos. Dau
gelyje pokomunistinių kraštų dabar 
pavojingiausias dalykas yra visuo
menės abejingumas, apatija nusivy
limas. To ir telaukia apsukruoliai, 
gaudantys žuvį drumstame vande
nyje.

Parlamento rinkimai Latvijoje 
būtent ir priminė, kad visuomenei 
reikia būti budriai ir mokėti pasirink
ti. Šiandien daugelis apžvalgininkų 
stebisi netikėtais rinkimų rezultatais, 
kodėl žmonės taip nesusigaudo poli
tikoje. Daugelis apžvalgininkų rinki
mų rezultatus Latvijoje įvertino taip: 
jeigu rinkėjai atiduoda savo balsus 
kraštutiniams dešiniesiems ir sykiu 
kraštutiniams kairiesiems, tai tokios 
šalies politinis gyvenimas nėra nor
malus. Toks ideologinis kraštutinu
mas rodo žmonių nepasitenkinimą 
esama tvarka Ir tai būdinga dauge
liui pokomunistinių kraštų.

Antanas Šimkūnas

mo principus Seime, socialdemokra
tai siūlė palankesnėmis sąlygomis 
keisti į litus sovietiniais laikais ban
kuose neturtingųjų turėtus nedide
lius indėlius, bet LDDP ir konserva
toriai nubalsavo vieningai už lygia
vos principą, nors konservatoriai yra 
kraštutinė dešinioji, o LDDP - kraš
tutinė kairioji partija. Kaip pavyzdį 
A.Sakalas priminė ir konservato
riaus G.Vagnoriaus vadovaujamos 
Vyriausybės priimtus privatizavimo 
įstatymus, kurie iš pradžių nepatiko 
rinkimus laimėjusiai LDDP, nes ji 
buvo juos pristabdžiusi dviem savai
tėm, tačiau nepakeitė ir toliau pagal 
juos leidžia privatizuoti. Tai, pasak 
prelegento, ir rodo panašumą. So
cialdemokratai nori bendradarbiauti 
su nuosaikesnėmis partijomis, pa
vyzdžiui, krikščionimis demokra
tais, liberalais. Tačiau A.Sakalo ma
nymu, rinkimus laimės toji partija, 
kuri siūlys pavargusiems ir nusivy- 
lusiems rinkėjams greitas permai
nas, nors iš tikrųjų to negali padary
ti nė viena jėga. Socialdemokratai, 
kurie prisipažįsta, kad per trumpą 
laiką nieko pakeisti nepavyks, nėra 
labai populiarūs.

Ona Mickevičiūtė

gūnams atvykti ir patiems pasižiūrė
ti, kaip naudojama ši paskola. Ji iki 
šiol yra pervesta bankams ’Taurui“ 
ir "Hermiui“, kurie tuos pinigus, mi
nistro manymu, jau panaudojo. Li
kusi nepanaudota paskolos dalis pa
dėta į Lietuvos banko depozitą ir in
vestuota, kad uždirbtų palūkanas, 
kurias reikės mokėti ES.

Finansų ministras R.Šarkinas ne
patvirtino žurnalistų spėjimo, kad 
ES sprendimui sustabdyti paskolą 
turėjo įtakos publikacijos spaudoje 
apie ’Tauro“ banką.

Vašingtone taip pat tartasi, kaip 
finansuoti kitų metų Lietuvos biu
džeto deficitą. ELI
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niekam nediktuoja savo valios, lei
džia patiems spręsti, kas šaliai šiuo 
metu aktualiausia, labiausiai reika
lauja paramos.

Sėkmingai ALF veiklai vadovau
ja labai darbinga ir autoritetinga val
dyba (pirmininkė prof. I. Veisaitė), jo 
vykdomasis direktorius V.Gruodis.

Šiomis dienomis Atvirosios Lie
tuvos fondas šventė pirmąjį jubiliejų 
- penktąjį gimtadienį. Dėl to buvo 
surengtos Fondo išleistų knygų, jo 
inicijuotų ir remtų dailės kūrinių pa
rodos, vyko pokalbiai, diskusijos, 
konferencijos. Atidaryti Atviros Lie
tuvos fondo namai su talpiomis skai
tyklomis, videoteka ir audioteka, 
vieta, kur nuolatos naudingai ir pato
giai galės rinktis ir susitikti mokslo, 
meno ir kultūros žmonės, pasiskai
tyti kultūrinę pasaulio periodiką, su
pažindinti Lietuvos žmones su nau
jomis knygomis, leidiniais, meno 
kūriniais, padiskutuoti svarbiais rū
pimais klausimais.

Svarbiausias jubiliejinių renginių 
svečias - pats ALF kūrėjas ir rėmėjas 
G.Sorosas. Atvykęs į Vilnių, jis pir
miausia nuskubėjo į Nacionalinę 
M.Mažvydo biblioteką, kur buvo 
atidaroma ALF išleistų knygų paro
da. ’’Atvirosios Lietuvos knyga“ - tai 
vienas mylimiausias kūdikių, kurio 
kryptis ir idėja, pasak valdybos nario 
prof. K.Nastopkos, laužyti pertvaras, 
kurios buvo statomos penkiasdešimt 
metų, skatinti kritinį mąstymą, su
pažindinti su šiuolaikinės pasaulio 
politinės visuomeninės minties rai
da. O knygų jau išleista daugiau kaip 
250: filosofijos kūriniai, antologijos, 
grožinė literatūra, albumai.

Dosnųjį svečią priėmė Preziden
tas A.Brazauskas, su kuriuo jis, kaip 
su senu, šešerius metus pažįstamu 
bičiuliu, kalbėjo daugiau kaip pus
valandį.

Už nuopelnus Lietuvos švieti
mui, mokslui, kultūrai, verslui, pilie
tinės visuomenės ugdymui Respub
likos Prezidento dekretu G.Sorosas 
apdovanotas aukščiausiu valstybės 
žymeniu: Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino II laipsnio or
dinu.

įteikdamas ordiną A.Brazauskas 
dar kartą padėkojo garbingam sve
čiui už įspūdingą jo finansuojamo 

Atvirosios Lietuvos fondo veiklą ir 
išreiškė viltį, kad veikla bus ir toliau 
plėtojama. Fondas kuria didelius, iš
liekamąją vertę turinčius projektus, 
ugdančius pilietinę visuomenę.

Prisipažinęs, kad jis vengia as
meninių padėkos ženklų, G.Sorosas, 
priimdamas ordiną, pabrėžė, kad šį 
apdovanojimą jis priima kaip sėk
mingos ir efektingos viso Fondo 
veiklos įvertinimą.

Vėliau, spaudos konferencijos 
metu, mecenatas pridūrė, kad pa
grindas, kuriuo remdamasis jis skiria 
lėšas fondui, yra jo tvirta moralinė 
pasaulėžiūra, kad jis geba skirti, kas 
teisinga ir kas neteisinga. Fondas 
nėra pinigų dalinimo mašina, o pir
miausia žmonių organizatorius, jų 
iniciatyvos skatintojas. Jis pabrėžė, 
kad Lietuvoje mato ženklius pilieti
nės visuomenės ūglius, kad Fondo 
veiklai čia sudarytos labai palankios 
sąlygos, kad Atviros Lietuvos fon
das - vienas pirmųjų panašių fondų 
sąraše. Dar pridūrė, kad dėl savo 
veiklos jis nėra gavęs priekaištų net 
iš Lietuvos nacionalistiškai ir antise
mitiškai nusiteikusių sambūrių. Vi
sur jis girdėjęs tik pagyras ir padė
kas. G.Sorosas užtikrino, kad jo 
Fondas dar tvirtai gyvens bent aštuo
nerius metus, ir išreiškė viltį, kad jo 
įkurti fondai pragyvens ir jį.

ALF veiklą, be abejo, pagyvins ir 
praturtins jubiliejaus dienomis pra
dėjęs veikti INTRNET centras, kuris 
kaups informaciją iš pasaulinių duo
menų bazių, taip pat naujai įkurta 
’’PERFORMING ART* programa, 
apimanti šiuolaikini teatrą, šokį, mu
ziką, kiną. Šiais metais numatyta su
rengti Lietuvos, Latvijos, Estijos 
kino dokumentininkų forumą ’’įam
žintas laikas“.

I šventę buvo atvykę svečių iš 
Latvijos, Estijos, JAV ir kitų šalių. 
Jie lankė gausius renginius, žavėjosi 
Vilniumi. Vienos iš renginio parodų 
- ’’Kasdienybės kalba“ - eksponatai 
išmėtyti po visą miestą: net eidamas 
Gedimino prospektu pamatai virš ša
ligatvio pakabintus organinio stiklo 
karpinius, smėlio maišus arba sulau
žytų suolų keistą žaiginį. Ir visa tai 
vadinama menu. Todėl nenuostabu, 
kad kartais prie eksponatų vyksta ir 
ne visada taikios diskusijos.

Pijus Girdenis
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programa. Paskaitininkas D.Kau
nas, kuris yra šios komisijos sekre
torius, prašė ir LKI prisidėti prie 
pirmosios lietuviškos knygos su
kakties paminėjimo Vokietijoje.

Ekonomistas Tomas Bartusevi
čius iš Wittlich skaitė pranešimą 
’’Ūkio transformacijos eiga Lietuvo
je“. Jis, priminęs kai kurias teorines 
prielaidas vykdyti ūkio perėjimą iš 
vienos sistemos į kitą, teigė, kad iš 
visos eigos matosi, jog Lietuvos Vy
riausybė apsisprendusi transforma
ciją vykdyti pamažu. Šiuo metu tei
siniai reformos rėmai jau yra sukur
ti. Jie atitinka transformacijos reika
lavimus, betgi socialiniai kompo
nentai yra gana dideli. Minusas - 
nebuvo orientuotasi į Europos teisę. 
Didesnis Europos teisės paisymas ir 
jos įpynimas į Lietuvos ūkį būtų at
nešęs daugiau naudos. Toliau pre
legentas apžvelgė keletą ūkio sričių, 
vertindamas konkrečius vyksmus, 
kalbėjo apie gamybą, pinigų refor
mą, infliaciją, privatizavimą, nuosa
vybės formas, užimtumą, užsienio 
paramą. Konstatuota, kad nors trans
formacijos teisiniai rėmai sudaryti, 
bet konkreti transformacijos eiga dar 
toli gražu normaliai nevyksta ir re
zultatai mažai džiuginantys. Prele
gento nuomone, ūkio rodikliai rodo 
nors ir nedidelį krašto ūkio gerėjimą. 
Diskusijose pagrįstai buvo keliamas 
klausimas, kiek Lietuvos statistiniais 
duomenimis galima pasitikėti.

Mokytojas Gintautas Gustas iš 
Šiaulių kalbėjo apie vokiečių karių 
Lietuvoje likimą. Jis yra surinkęs 
gausios medžiagos apie vokiečių ka
reivių kapus Lietuvoje, apie kareivių 
pergyvenimus karo metu ir po jo. 
Tai tragiški likimai, kurie tegalimi 
tik karo metu. Sveikintina, kad ir šia 
žmonių grupe susidomėta ir teikia
ma medžiaga.

Paskutinis paskaitininkas etnolo
gas dr. Vacys Milius iš Vilniaus kal
bėjo apie Lietuvos liaudies kultūros 
tyrinėjimus XIX a. antroje pusėje ir 
XX amžiuje paskelbtus vokiečių 
kalba. Paskaitininkas kruopščiai 
chronologiškai pristatė visus veika
lus (straipsniai liko nepaliesti), ku-

Ekonomistas Tomas Bartusevičius (kairėje) ir Vokietijos LB vicepir
mininkas Vincas Bartusevičius ”EL“ redakcijoje.
riuose nagrinėjama liaudies kultūra 
minėtu laiku, juos aptardamas, per
teikdamas turinio santrauką ir juos 
vertindamas. Tai naudinga apžvalga 
visiems, kurie domisi liaudies kultū
ra. Vakare suvažiavimo dalyviams ir 
apylinkės lietuviams buvo suruoštas 
koncertas, kurį atliko jauni, bet jau 
spėję pagarsėti muzikai: Paulius 
Sondeckis (smuikas), Vytautas Son
deckis (violončelė) ir Irma Kilsch 
(pianinas). Jie grojo B.Dvarionio, 
V.A.Mozarto, S.Rachmaninovo, 
Popperio ir G. Gerschwino kūrinius. 
Publika menininkus šiltai priėmė ir 
palydėjo jų grojimą plojimais. Po 
koncerto bendrame pobūvyje suva
žiavimo dalyviai galėjo dar pabend
rauti ir pasidalinti mintimis.

Spalio 1 d. LKI nariai susirinko 
metiniam posėdžiui. Buvo apžvelgta 
pereitų metų veikla. Ypač buvo pa
žymėta, kad talkininko L.Kairio pas
tangomis sutvarkyta LKI periodika, 
telieka ją tik kataloguoti. Taip pat jis 
jau baigia LKI archyve turimą me
džiagą išimti iš dėžių ir sudėti ją į 
atitinkamas archyvines dėžutes. Bib
liotekos vedėjas A.Hermanas tęsia 
knygų katalogavimą. Greitu laiku 
LKI bibliotekos katalogą bus galima 
pervesti į SUdwestverbund (elektro
ninį pietvakarių Vokietijos bibliote
kų katalogą). Iš ateinančių paklausi
mų matosi, kad LKI vardas specia
listams yra žinomas. Aptartas toli

mesnis bendradarbiavimas su Lietu
vos nacionaline biblioteka. Svečias 
dr. D. Kaunas ragino saugoti knygas 
su įrašais ir antspaudomis, nes jos 
turi didelę vertę.

Nors vajus “Vaistai Lietuvai“ jau 
užsibaigęs, bet kadangi yra dar likę 
paaukotų pinigų, LKI nupirko reika
lingą aparatą tirti mažų vaikų gali
mus susirgimus. Taip pat į Lietuvą 
yra pervežta medicinos aparatų, ku
rie yra paaukoti įmonių arba priva
čių gydytojų.

Aptarta ir tolimesnė veikla. 
Ateinančių metų suvažiavimuose 
būtų galima paminėti sukaktis: 
1996 m. - 15 metų LKI, 1997 m. - 
pirmosios lietuviškos knygos 450 
m. sukaktis, o 1998 m. - Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 80 
metų sukaktis.

LKI kontrolierius, patikrinęs pi- 
nigę ataskaitą už 1993 ir 1994 m., 
pažeidimų nerado. Todėl senoji val
dyba buvo atleista nuo atsakomybės. 
Kitiems metams patvirtinta sena 
LKI valdyba, kurią sudaro Vincas 
Bartusevičius - pirmininkas, dr. Vil
nius Lėnertas - vicepirm., ir dr. Ka
jetonas J.Čeginskas - sekretorius. 
LKI kontrolierium patvirtintas Pet
ras S.Odinis.

Suvažiavimas baigėsi evangelikų 
ir katalikų pamaldomis bei bendrais 
pietumis.

V.Bartusevičius

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame j Lietuvą visų 
rūšių visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei 
vaistų pavadinimas yra žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias 
mašinėles su lietuvišku šriftu.
Elektroninė "Optima“ rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 
150.00 sv., doleriais - 230.00. Rašomoji juostelė, 
cartridge - 4.00 sv., doleriais - 6.00. Klaidų atitaisy
mo juostelės (5) - 7.00 sv., doleriais -10.00.
Pristatome j rankas pinigines dovanas Lietuvoje.

Baltic Managment Company.
(Z. Juras & AJuras).

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England, telef. 0181 460 2592, 

fax 0181 402 9403.
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Atgimstanti istorija

Radvilų giminės kapavietė Kėdainiuose
Spalio 20 d. Kėdainių evangelikų 

reformatų bažnyčioje aukotos Šv.Mi- 
Sos, skirtos kunigaikščiui Jonušui 
Radvilai, po kurių jo palaikai iškil
mingai perlaidoti Radvilų šeimos 
kriptoje po bažnyčia.

Jaukiame nedideliame Kėdainių 
senamiestyje stūkso įspūdinga XVII 
i. renesansinė evangelikų reformatų 
bažnyčia.

Ji buvo pradėta statyti 1631 m. 
Jos fundatorius - kunigaikštis Kris
tupas Radvila (Kristupo Radvilos 
perkūno sūnus) - Vilniaus vaivada ir 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) didysis etmonas. Vedęs Oną 
Kiškaitę, kraičio jis gavo pusę Kė
dainių, vėliau nusipirko ir kitą pusę. 
Kunigaikštis kvietėsi į miestą kitų 
kraštų amatininkus ir pirklius, rūpi
nosi, kad jie turėtų savo maldos na
mus, steigė mokyklas, savo lėšomis 
pradėjo statyti didingą kalvinistų 
Šventyklą. Ji pabaigta 1653 m. Tuo 
jau rūpinosi K.Radvilos sūnus Jonu
os Radvila, kuris perėmė iŠ tėvo 
gaibingas valstybės pareigas ir re
formatų tikėjimą. J .Radvila kaip ir 
jo tėvas, buvo garsus mecenatas ir 
labai parėmė Kėdainių miestą.

Po Antrojo pasaulinio karo baž
nyčia buvo paversta sandėliu ir taip 
apleista, kad nuo aukštų mūro sienų 
plytos pačios krisdavo žemėn, todėl 
vaikščioti ten buvo pavojinga, o rū
sių skliautuose žiojėjo grėsmingi 
plyšiai.

Radvilų laikais, XVII amžiuje, 
bažnyčioje buvo prašmatni rene
sansinė sakykla, papuošta įmantria 
drožyba. Sovietmečiu pavertus baž
nyčią sporto sale, Šis išskirtinis me
ro kūrinys buvo atiduotas Kėdainių 
kraštotyros muziejui, iš kurio din
go. Kai kurių sakyklos detalių res
tauratoriams taip ir nepavyko atkur
ti. Sovietmečiu dingo ir puikaus 
darbo renesansinis Radvilų sostas, 
puoštas raižiniais ir tekstais, bei kiti 
baldai. Neaiškios ir originalių baž
nyčios vargonų dingimo aplin
kybės.

Šventyklą puošė didžiulis siety
nas. Jį kunigaikštis K.Radvila atsi
gabeno iš Smolensko, kai, per 1632- 
1934 m. karą sumušęs rusus, Smo
lensko tvirtovę grąžino Lietuvai. 
(Restauruodamas šį sietyną, vienoje 
i korpuso detalių aptikau slaviškus 
meistro inicialus.) Sietynas nulietas 
8 retos rūšies bronzos, yra korpusi-

(eglutės) tipo. Viršuje - dvigalvis 
erelis, tokie patys simboliški ereliai 
pasikartoja ir apatiniojo rutulio ažū
ro piešinyje. Sietyno pakabos ąsa 
papuošta romėnų karių figūromis, 
pošakiai - groteskų kompozicija. 
"Šakos“ išdėstytos trim aukštais, pa

gražintos dekoratyvinėmis vazomis. 
Sis puikus šviestuvas puošia Vil
niaus Arkikatedros zakristiją, kur li
ko kaip buvusios Paveikslų galerijos 
eksponatas.

Bažnyčioje dar buvo sidabrinė 
paauksuota krikštykla, manoma, kad 
Zablūdovo miesto auksakalių darbo. 
Tai kunigaikščių Radvilų dovana 
Kėdainių evangelikų reformatų baž
nyčiai. Šiuo metu krikštykla yra Lie
tuvos nacionaliniame muziejuje.

Svarbiausia bažnyčios relikvija 
buvo senąja lenkų kalba parašyta 
Biblija, gulėjusi ant altoriaus. Ji 
buvo išspausdinta Lietuvos Brastoje, 
Mikalojaus Radvilos Juodojo įkurto
je spaustuvėje. Tai viena puošniau
sių ir brangiausių LDK knygų. Šiuo 
metu ji yra Biržuose.

Rytinėje rūsio dalyje išliko kuni
gaikščių Radvilų kripta. Nors ir pa
tyrę negailestingo laiko išbandymus, 
kunigaikščių sarkofagai nebuvo iš
gabenti į muziejus ir, laimė, netapo 
jų eksponatais. Kripta kažkada buvo 
grįsta molinėm plytom. O kuni
gaikščių sarkofagai buvo pakylėti 
ant specialių medinių pakopų. Aš
tuntojo dešimtmečio pradžios re
stauracijos užmojų rezultatas toks: 
autentiškos grindys užpiltos betonu, 
o vietoje pakopų sumūrytos gremėz
diškos betoninės pakylos. Tuo metu 
restauruotos kriptos grindys ir beto
ninės pakylos buvo apklijuotos poli
ruoto akmens plokštėmis. Po visų 
patobulinimų vandeningą pavasarį 
kunigaikščių kriptoje vis telkšo van
duo, pakilęs per sprindį.

Seniausias yra didžiulis alavinis 
sarkofagas, papuoštas renesansi
niais ornamentais, jungtiniais her
bais bei užrašais, kurie nurodo, kad 
jame guli Mikalojaus Radvilos Ru
dojo ir Kotrynos Tomickos antrasis 
sūnus, Vilniaus vaivada ir didysis 
etmonas, Biržų ir Dubingių kuni
gaikštis Kristupas Radvila, pramin
tas Perkūnu (1547-1603). 1872 m. 
atvožus karstą buvo aptikta auksinė 
signetė su inicialais C.R.D.G.D. 
(Christophorus Radivil Dei Gratia 
Dux), apyrankė, žiedas ir grandinė
lė. Vadinasi, po dviejų švedų inva
zijų į Kėdainius, sukilimų bangų ir 
net 1812 m. karo (tada Napoleono 
armijos kariai bažnyčioje buvo įsi
rengę arklides) kripta dar nebuvo 
apiplėšta. Sovietmečiu sarkofage 
nebeliko net garbingojo kunigaikš
čio kaulų. Dabar Kristupo Radvilos 
Perkūno sarkofagas stovi restaura
torių dirbtuvėse ir laukia nesulau
kia, kada valdininkai skirs darbams 
pakankamai lėšų. Sarkofago būklė 
yra kritiška.

Išlikę ir Radvilos Perkūno anūkų 
Elžbietos, Jurgio, Mikalojaus ir Ste-

Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia 1968 m.

pono - mažamečių Kristupo Radvi
los ir Onos Kiškaitės vaikų - rene
sansiniai alaviniai sarkofagai.

Legendinis kunigaikštis 
Jonušas Radvila

Šalia savo garbingojo senelio 
Radvilos Perkūno, brolių ir sesers 
amžinam poilsiui yra atgulęs ir le
gendinis kunigaikštis Jonušas Rad
vila (1612-1655).

Tai buvo garsus karvedys, Žymus 
politikas, įtakingiausias to meto Lie
tuvos magnatas, visą savo gyvenimą 
kovojęs už Tėvynės savarankišku
mą. Kunigaikštis Jonušas Radvila 
kažkurį laiką buvo faktiškas Lietu
vos valdovas, turtingas, didelių am
bicijų ir užmojų aristokratas, garbin
gos giminės palikuonis - pirmo ryš
kumo žvaigždė mūsų tautos istori
joje.

Jis buvo trumpam prisimintas 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 1927 
m. rugsėjo 25 d., Lengvosios kava
lerijos pulkui švenčiant aštuntąsias 
metines, Respublikos prezidentas 
A.Smetona savo aktu pulkui pasky
rė dvasinį globėją - didįjį Lietuvos 
etmoną Jonušą Radvilą, vėliavą su 
kunigaikščio atvaizdu ir devizą: 
’’Nugalėsim ar mirsim!“ Nuo tada 
pulkas vadinosi Pirmuoju husarų Di
džiojo Lietuvos etmono Jonušo Rad
vilos pulku.

Po savaitės Kėdainių reformatų 
bažnyčioje įvyko didelės iškilmės. 
Po iškilmingų pamaldų pulko vadas 
pasakė kalbą. Jis pabrėžė, kad ’’Jo
nušo Radvilos kapas tai ir bus ta 
grandis, kuri per skiriančius amžius 
jungs atgimstančios Lietuvos ka
riuomenę, gaivins tėvynės meilę, 
pasišventimą ir drąsą“.

Iškilmių dalyviai nusileido į 
rūsį. Nuimami nuo sarkofagų val
stybiniai antspaudai, atvožiamas 
sunkus dangtis - po juo matyti 
ąžuolinis karstas. Ant ąžuolinio 
dangčio - senovinis surūdijęs etmo
no kardas (deja, sovietmečiu jis pa
teko į privačių kolekcionierių ran- 
kas, tolesnis jo likimas nežinomas). 
Karste guli gerai išsilaikę balza
muoti kunigaikščio palaikai, ap
rengti karmino spalvos aksomo dra
bužiais, žemai papuoštais auksine 
šakele (restauruoti drabužiai yra 
Kėdainių krašto muziejuje, ten pat 
yra ir šakelės liekanos).

Apsupę sarkofagą karininkai 
skaito įrašus, pagarbiai kilnoja etmo
no kardą- Netrukus jis vėl uždaro
mas ir apgaubiamas tautine vėliava 
su išsiuvinėtais kunigaikščio inicia
lais.

Kasmet per pulko šventes husarai 
atvykdavo į Kėdainius aplankyti se
no globėjo kapo. Jų rūpesčiu rūsyje 
buvo įvesta elektra ir pavyzdingai

prižiūrimas sarkofagas. O 1939 m. 
minėdami savo pulko dvidešimtme
tį, radvilėnai bažnyčios sienoje įmū
rijo memorialinę lentą su įrašu: “Di
džiajam Lietuvos etmonui kuni
gaikščiui Jonušui Radvilai pulko še
fui. 1-asis husarų Didžiojo Lietuvos 
etmono kunigaikščio Jonušo Rad
vilos pulkas savo XX metų sukak
ties proga. 1939. IX. 1.“ Sovietmečiu 
ši lenta buvo nuimta ir perduota 
saugoti į Kėdainių kraštotyros mu
ziejų, iš kurio vėliau buvo pavogta ir 
atsidūrė pas privačius asmenis. 1991 
m. lapkričio 17 d. - grąžinta, restau
ruota ir įmūryta senojoje vietoje.

Atgaminant prabangų kunigaikš
čio Jonušo Radvilos sarkofagą, res
tauratoriui teko gilintis ne tik į tech
nologiją. Ieškant duomenų, pagal 
kuriuos būtų įmanoma atkurti pa
vogtas arba laiko sunaikintas deta
les, po truputį kaupėsi žinios apie tų 
laikų papročius, ritualus, aristokra
tų buitį, paties kunigaikščio J.Radvi- 
los asmenybę ir jo garbingąją gi
minę. Štai koks įspūdingas lotyniš
kas užrašas seniau buvo ant sarkofa
go dangčio:

Geriausias, aukščiausias ir amžinas 
Viešpats

Šiame kape palaidotas 
Jonušas Radvila, 

Šventosios Romos imperijos 
kunigaikštis, 

Septynių šviesiųjų protėvių, 
Kurie pergalingoje giminėje 
Iš karto vienas po kito eina, 
Paveldimos kunigaikštystės, 

Vilniaus vaivadijos, 
Karinės vadovybės 

Nepaneigsimas paveldėtojas. 
Kovose nugalėjęs šitiek priešų 

kariuomenių pulkų, 
Parsinešęs nuo šitiek karvedžių 

garbingo grobio, 
.Nugabenęs į savo Tėvynės 

kapitolijų šitiek laurais 
Vainikuotų rykščių.

Paskutinėje dvikovoje pastatytas 
priešais pavydą,

Iki paskutiniosios kovojo.
Mirdamas

Trečią dieną iki 1656 metų 
Sausio kalendų,

Savo Tėvynei nemarų ilgėjimąsi. 
Ainiams narsumo pavyzdį ir

Amžiną apie save prisiminimą 
Paliko.

Jo pelenai žemės glėbyje, 
O siela Abraomo prieglobstyje

Ilsėdamasi
Laukia paskutiniojo trimito.

Ateik, Viešpatie Jėzau, 
ateik kuo greičiau!

(Vertė Sigitas Narbutas)

Beje, J.Radvilos mumija yra vie
nintelė gana gerai išsilaikiusi Lietu
vos didiko mumija.

Renkant literatūrą ir darbo pro
cese paaiškėjo, kad sarkofagą pa
gamino garsus Torūnės auksakalys 
Janas Kristijanas Byrfafas. Ly
ginant šį sarkofagą su kitais anks
čiau jo pagamintais Lenkijos ka
ralių sarkofagais, pastebėta, kad 
pagaminimo laiko atžvilgiu Jonušo 
sarkofagas artimiausias Lenkijos 
karalienės Marijos Liudvikos Gon
zaga sarkofagui. Forma ir dydžiu 
šiedu sarkofagai visiškai vienodi. 
Puošnumu J.Radvilos sarkofagas 
yra daug prabangenis, nes ir pra
šmatniu gyvenimu Lietuvos kuni
gaikštis nenusileisdavo karaliams, 
dažnai juos netgi pranokdavo.

J.Radvilos sarkofagas - baroko 
epochos kūrinys. Jis pagamintas iš 
vario ir žalvario, auksuotas bei si
dabruotas. Sarkofagas susideda iš 
dviejų dalių: dangčio ir lovio (dė
žės). Sarkofagas stovi ant šešių 
kojų - tartum nuo svorio susiploju
sių rutulių, storiausioje vietoje ap
juostų auksuotomis reljefinėmis 
juostomis. Sarkofagas papuoštas 
ginklų ir vėliavų kompozicijomis, 
herbais ir užrašais, angelų figūro
mis, sparnuotomis angeliukų galvu
tėmis, epitafinėmis plokštėmis. Vi
sa tai gausiai padabinta fantastiškų 
augalų žiedais. Sidabru dengti lais
vų formų kalstiniai, griežtai aprė
minti juodų “laukų“, tartum sudaro 
atskirų paveikslų kompozicijas.

Atidžiau įsižiūrėjus į Raistinius 
matyti, kad juos gamino keli auk
sakaliai. Torūnietis J.IGByrfafas, at
likdamas šį užsakymą, buvo jau se
nyvo amžiaus, todėl nieko nuosta
baus, kad jam padėjo mokiniai. Ta
čiau visi kalstiniai atlikti labai profe
sionaliai.

J.Radvilos sarkofago restauravi
mo darbai pagaliau baigti. Reikia re
stauruoti kunigaikščių kriptą, ku
rioje ir perlaidoti šviesiausiojo kuni
gaikščio Jonušo Radvilos palaikai 
galės vėl ramiai ilsėtis savo kape.

Gintaras Kazlauskas
Autoriaus nuotraukos.

Lietuvos esperantininkų sąjunga bei Vilniaus miesto 
švietimo ir jaunimo reikalų skyrius skelbia vieno mėne
sio specialius intensyvius nemokamus esperanto kalbos 
kursus, kurie vyks kasdien. Priklausomai nuo klausytojų 
skaičiaus bus formuojamos kelios grupės. Kursų pradžia 
š.m. lapkričio 6 d. 14, 16 ir 18 vai. Kursus ves dėstyto
jas profesionalas iš Brazilijos Aristophio Andrade Alves 
Filho Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje, 
Olandų g. 16.

Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija te
lefonu 73 67 38.

Valdybos pirmininkas
PJegorovas
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’’Sukilėliai“ išėjo į sceną

Taip Kauno ir visos šalies teatro ‘ 
mėgėjai įvertino spalio 16 d. Kauno 
lėlių teatro scenoje aktorinio meno 
mokyklos studentų suvaidintą spek
taklį ’’Nepatekę į rojų“ (angį. ’’Ban
ned from paradise“).

Mat prieš metus tie patys stu
dentai, gindami savo vadovą - ži
nomą Lietuvos teatro aktorių ir re
žisierių Viktorą Šinkariuką, išgar
sėjo bado akcija Kauno centre.

Studentų spektaklis ’’Nepatekę į 
rojų“, kurio dramaturgiją sukūrė 
patys studentai, Lietuvoje parody
tas pirmą kartą. O jo premjera įvy

Scenoje ’’Nepatekę į rojų“.

ko šių metų liepos 11-16 d. tarptau
tiniame jaunųjų teatrų festivalyje 
’’Arena'95“, vykusiame Vokietijos 
Erlangeno mieste. Sulaukusi palan
kaus įvertinimo, grupė jaunųjų ak
torių iš Kauno pakviesta dalyvauti 
festivalyje ir kitais metais.

1996 m. balandžio mėn. Kauno 
aktorinio meno mokyklos studentus 
į festivalį pakvietė Didžiosios Bri
tanijos ir JAV teatro akademija 
Londone.

Eduardas Prasta-Pros toras 
Autoriaus nuotr.

’’Jonis“ keliauja 
per Lietuvą

”Po margą svietą“ - taip vadi
nasi penktoji kaimiškosios muzikos 
ansamblio ’’Jonis“ programa, pa
ruošta kolektyvo dešimtmečio jubi
liejui. Linksmieji šiauliečiai muzi
kantai ir dainorėliai ne vieną kartą 
yra apkeliavę Lietuvą. Pabuvota ir 
svetur: Latvijoje, Lenkijoje, net 
Amerikoje.

Švenčiant ’’Jonio“ ansamblio ju
biliejų ankšta buvo ’’Jonio“ pasto
gėje: sugužėjo anksčiau groję gru
pėje muzikantai, bičiuliai. Kažkada 
anksčiau kolektyve muzikavo net 
keturi broliai Trijoniai. Dabar liko 
tik du: Pranciškus, ansamblio vado
vas, ir Romas, grojantis bandža, bet 
sugebantis ir kitus instrumentus 
valdyti - nes yra baigęs konservato
riją. Šilalės rajone broliai atgavę tė
vo turėtą žemę komandiravo jau
nylį brolį Petrą ūkininkauti, o Sta-
sys tapo ansamblio menedžeriu.

Jaukią vietelę ’’Jonio pastogę“ 
pamėgo ne tik lankytojai, bet ir visi 
Lietuvos country ir folk žanro mu
zikantai. Lietuviškajame ’’Jonio“ 
salūne šauni muzika ir gardus alutis 
priverčia ne vieną pamiklinti kojas 
linksmame šokyje. Čia kiekvieną 
vakarą svečiuojasi vis kiti muzi
kantai.

Per metus ’’Pastogėje“ surengta 
per 230 renginių. Čia svečiavosi Si
mas Babravičius, ’’Blues Makers“,

’’Obuolys“, ’’Sodžius“, Virgis Sta- 
kėnas, ’’Užvenčio“ kapela, ”Sek-
madienis“ ir daug kitų. Savaitga
liais ’’Jonio pastogėje“ linksminasi 
mažieji klausytojai.

’’Jonis“ su naująja programa lei
sis į kelionę po Lietuvą. Šį rudenį 
koncertuos Pakruojyje, Kelmėje, 
Joniškyje, Plungėje. Po to užsuks į 
Kupiškį, Anykščius, Ukmergę, Pa
svalį. Po Naujųjų metų žada lan
kytis Dzūkijoje ir Suvalkijoje.

Ričardas Dailidė 
Autoriais nuotr.

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
Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejus (K.Donelaičio g. 64)
’’Divizijos generolui Mikui 
Rėklaičiui-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.

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai ’’Šiaurės novelės“

Tėvo laidotuvės
Atėjo 1940 metų Velykos. Jos 

buvo labai ankstyvos - kovo 24-ąją 
ir labai liūdnos Vyteniui, nes antros 
Velykų dienos rytą motina, šluosty
dama ašaras, pasakė:

- Šiandien antrą valandą nakties 
ant mano rankų mirė jūsų tėvelis. 
Jam tebuvo trisdešimt devyneri 
metai.

Pasipylė užuojautos: prezidento 
Smetonos, ministro pirmininko 
Merkio, krašto apsaugos ministro, 
karo aviacijos viršininko generolo 
Gustaičio, Savanorių sąjungos, buvo 
skautų vadovybės...

Apie užuojautą Smetonos vardu 
motina vaikams pasakė:

- Nieko sau! Gyvą grūdo į kalė
jimus, o kai mirė - reiškia užuojautą. 
Veidmainis!

Tėvas pašarvotas įgulos baž
nyčioje. Karstas stovėjo ant aukšto 
katafalko, apdėto vainikais. Tėvas 
gulėjo aprengtas karo lakūno unifor
ma su pulkininko antpečiais.

Laidotuvės įvyko kovo 27 dieną. 
Karstą į miesto kapines šalia Vy
tauto prospekto lydėjo ne tik gausi 
žmonių minia, bet ir trys būriai ka
reivių. Vytenio nuostabai, kareiviai 
buvo su šalmais, o jų šautuvai - su 
atkištais durtuvais. Visiška kautynių 
parengtis...

Prie kapo duobės, pastačius kars
tą su karininko špaga ir karo lakūno 
kepure ant dangčio, pirmas kalbėjo 
ministras pirmininkas Merkys, po jo 
- krašto apsaugos ministras. Ilgesnę 
kalbą pasakė karo aviacijos viršinin
kas generolas Gustaitis, geras tėvo 
bičiulius. Vienminčių vardu kalbėjo 
’’Geležinio vilko“ organizacijos šta
bo viršininkas Sliesoraitis. Nors mo
tina jį prašė nedaryti išsišokimų 
prieš Smetoną bent per laidotuves, 
Sliesoraitis išrėžė kalbą, kupiną pa
giežos prezidentui Jį šūksniais pa

laikė keliasdešimt ’’vilkų“, stovė
jusių minioje įvairiose vietose. Tada 
Vytenis dar nesuprato, kodėl taip 
buvo daroma, bet visus susirinkusius 
kapinėse pritrenkė tokia demonst
racija...

Pasigirdo Tautos himnas ir šau
tuvų salvės. Karstas su Vytenio tėvu 
užkastas. Laidotuvės baigtos... Bet 
žmonės nesiskirstė.

Po dviejų su puse mėnesio sovie
tų tankai įdardėjo į Kauną. Birželio 
15 dieną... Stalino įsakymu Lietuvą 
okupavo Raudonoji armija. Prezi
dentas Smetona su šeima spėjo pasi
traukti į Vokietiją, o tėvo vienmin
čiai naktį iš birželio penkioliktosios į 
šešioliktąją buvo areštuoti ir sugrūsti 
į kalėjimą. Visi iki vieno... Taip sakė 
motina.

Vėliau vienas tėvo vienminčių, 
Lietuvos karininkas, iškentėjęs so
vietinių lagerių siaubą, Vyteniui pa
sakys:

- Tavo tėvas - laimingas žmogus. 
Jis kaip savanoris kovojo už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę. Ir nu
sileido su Lietuvos nepriklausomy
bės saule. Jis mirė laiku. Šiandien tu 
turi savo tėvo kapą. O jeigu jis būtų 
likęs gyvas birželio 15 dieną, tai 
būtų areštuotas ir sovietų nukankin
tas. Tu nežinotum, kur jis palaidotas.

Ir, kiekvienų metų kovo 25 dieną 
arba per Vėlines, dėdamas gėles ir 
uždegdamas žvakeles prie tėvo pa
minklo, Vytenis prisimena tuos žo
džius, kuriuos pasakė paliegęs tėvo 
bičiulis.

O, tie nežinomi likimo keliai 
šioje ašarų pakalnėje...

Birželio 
keturioliktoji

Išaušo 1941 metų birželio ketu
rioliktosios rytas. Vytenis su broliu 
dar miegojo, kai iš Didžiųjų Kauno 

klinikų atbėgo uždususi motina ir 
prikėlė vaikus.

- Skubiai renkitės! Mus nori 
išvežti į Sibirą. Esame išvežamų as
menų sąrašuose, - ragino motina 
vaikus, įspėta vieno seno komunisto, 
su kuriuo daugiau kaip dešimt metų 
dirbo. - Bėgam!

Paskubom apsirengę, vaikai su 
motina per sodą bėgte patraukė į 
Utenos gatvę, kurį buvo tuščia. 
Netrukus jie pasiekė Kalniečių kai
mą - Kauno priemiestį, kur savo na
melyje gyveno motinos sportavimo 
laikų bičiulė. Ji trumpam sutiko pri
glausti bėglius, ir motina, uždrau
dusi vaikams artintis prie langų, pati 
išskubėjo apsižvalgyti į miestą. Pa
vakare grįžo su siaubingomis ži
niomis - žmonės masiškai vežami į 
prekinę geležinkelio stotį ir grūdami 
į gyvulinius vagonus. Veža visus - ir 
mažus vaikus, ir jų tėvus, ir vos pa
einančius senelius. Mieste siautėja 
ginkluoti NKVD kareiviai, jiems pa
deda sovietinė milicija ir visokie ak
tyvistai. Pirmiausia griebia Lietuvos 
karininkus ir jų šeimas, buvusių mi
nisterijų tarnautojus, mokytojus, 
verslo žmones. Vagonuose tremia
mieji dūsta, jiems net vandens ne
duoda...

Kaimynai sakė, kad prie Vytenio 
motinos namo, kurį ji nusipirko po 
vyro mirties, buvo atvažiavę NKVD 
kareiviai sunkvežimiu, beldėsi, bet 
nieko neradę, klausinėjo aplinkinius 
gyventojus, ar jie nežino, kur yra na
mo savininkė su dviem vaikais. Kai
mynai atsakė nieko nežiną. Keik
damiesi kareiviai sulipo į mašiną ir 
nuvažiavo.

Kitą rytą bėgliai patraukė į Pa
nemunę, nes ir Kalniečių kaime 
pradėjo siautėti NKVD ir vežti gy
ventojus į geležinkelio stotį. Persi
kėlę Petrašiūnuose per Nemuną, 
Vytenis su broliu ir motina atėjo į 
Raudonojo kryžiaus sanatorinę ligo

ninę. Čia juos priglaudė vyresnioji 
seselė, motinos draugė. Po kurio lai
ko, artėjant vakarui, motina, apsivil
kusi gailestingosios seselės rūbais, 
atėjo į kambarį, kuriame tupėjo tylūs 
Vytenis su broliu, ir pasakė:

- Blogi mūsų reikalai. Kai kas iš 
sanatorijos personalo jau šnibždasi, 
kad aviacijos pulkininko našlė su 
vaikais slapstosi čia, ligoninėje. Eisi
me pas Matukienę. Jeigu ji priglaus
- tada viskas gerai.

Medicinos pulkininko Matuko 
žmona, gailestingoji seselė, su 
dviem dukrom ir sūneliu gyveno sa
vo name Panemunėje, Birutės gatvė
je. Pulkininkas Matukas, senas Vy
tenio šeimos bičiulis, 1940 metų ru
denį buvo paskirtas lietuviškojo kor
puso Raudonojoje armijoje vyriau
siuoju gydytoju. Kur jis pastaruoju 
laiku gyveno, niekas nežinojo, net 
šeima. Spėliojo, kad pulkininkas su 
štabu kažkur Pabradėje. Vytenio 
motina buvo įsitikinusi kad Matuko 
šeimos NKVD nelies, nes vis dėlto 
Raudonojoje armijoje gydytoju tar
nauja.

Matukienė priglaudė bėglius. 
Maitino ir slėpė nuo pašalinių akių. 
Slinko nežinios dienos ir naktys. Ne
duok Dieve, sakė motina, jeigu mus 
čia užtiktų. Tada išvežtų ir Matuko 
šeimą. Matukienė, ačiū jai, stipriai 
rizikavo. Ji buvo labai religinga ir 
kasdien karštai meldėsi už visus...

Birželio dvidešimt antrosios die
nos 4 valandą ryto Vytenį pažadino 
bombų sprogimai. Visi sukilo ant 
kojų. Kas čia darosi?! Išbėgę į kie
mą, Vytenis su broliu pamatė ore 
lėktuvus su kryžiaus ženklais.

- Vokiečiai! Jie bombarduoja 
Kauno aerodromą, - pasakė motina.
- Karas! Prasidėjo karas, vaikai!

Iš pakaunės atvažiavo vežimas su 
dviem arkliais nuo Matukienės gi
minių. Skubiai sukrovė būtiniausius 
daiktus, ir Matukienė su dukrom Re

gina ir Angele, Vytenis su broliu Be
nediktu ir motina patraukė pro Penk
tąjį fortą į kaimą, kur už 20 kilo
metrų nuo miesto nutarė palaukti, 
kol viskas baigsis. Kelis kartus virš 
galvų praskrido vokiečių lėktuvai. 
Rusų nesimatė. Ties viena gyven
viete vokiečiai numetė kelias bom
bas už penkių šimtų metrų nuo va
žiavusių bėglių. Toje vietoje būria
vosi vyrai, nežinodami, ką daryti. 
Sprogusios bombos kelis žmones 
sužeidė. Vytenio motina ir Matukie
nė, kaip gailestingosios seserys, 
puolė prie sužeistųjų, paliepusios 
vaikams su vežėju tęsti kelionę. Tik
tai sutemus moterys pasivijo veži
mą. Vytenis jau manė, kad sovietai 
bus sulaikę motiną. Bet viskas bai
gėsi laimingai. Naktį bėgliai pasiekė 
numatytą vietą ir apsistojo klojime. 
Visi nuvargę suvirto ant šieno ir be
mat užmigo.

Rytą svetingi šeimininkai atvy
kėlius pagirdė šiltu pienu ir pavalgy
dino juoda kaimiška duona, o vidury 
dienos iš namo atbėgo susijaudinusi 
mergina ir pasakė:

- Kaune sukilimas! Tik ką pra
nešė Kauno radijo stotis. Skambėjo 
Tautos himnas. Lietuva bus laisva, 
sako sukilėliai. Jau sudaryta Laiki
noji vyriausybė.

Vytenio motina nusišluostė 
džiaugsmo ašaras, o Matukienė pa
sakė:

- Kas laukia mano vyro? Angele 
ir Regina, melskitės už tėvelį, kad 
Dievas jį globotų.

Po kurio laiko pulkininkas Matu
kas atsirado. Jis paprasčiausiai pa
bėgo iš sovietų kariuomenės ir lai
mingai pasiekė Kauną, kur Laiki
nosios vyriausybės buvo paskirtas 
vienos ligoninės direktorium, o Vy
tenis su broliu ir motina grįžo į vo
kiečių užimtą miestą.

Tęsinys. Pradžia Nr. 36.
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’Visose Rytų Lietuvos mokyklose 
praėjusiais mokslo metais dirbo 
4317 mokytojų. Dalis jų - besimo
kantys įvairiose Lietuvos aukšto
siose mokyklose neakivaizdiniu bū
du. Jų atlyginimai, turint normalų 
darbo krūvį, itin menki, o didelis pa
mokų skaičius, aišku, prastina patį 
mokomąjį procesą.

Norėdamos padėti tokiems mo
kytojams, "Vilnijos“ draugijos mo
kyklų skyriuje 1992 m. lapkritį įstei
gėme Rytų Lietuvos mokytojų ne
akivaizdininkų stipendijų fondą, ku
rio pagrindinis tikslas - materialiai 
remti gerai besimokančius mokyto
jus. Prioritetus teikiame rajonui rei
kalingų specialybių atstovams, žmo
nėms, atvykusiems į Ignalinos (pir
miausia Visagino), Šalčininkų, 
Švenčionių, Vilniaus rajonus iš toli
mesnių Lietuvos regionų, mokyto
jams, ne tik randantiems bendrą 
šneką su savo ugdytiniais, bet ir su 
jų tėvais, mokytojais, nešantiems 
lietuvišką žodį į šį kraštą ir tuo būdu 
padedantiems integruoti jį į Lietuvos 
valstybę.

Per trejus gyvavimo metus sti
pendijos įteiktos 52 iš 92-jų moky
tojų neakivaizdininkų. Tokiu būdu

Drauge su Suvalkų krašto 
lietuviais

Regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamentui prie LR Vy
riausybės finansiškai remiant tris 
dienas Seinuose ir Punske svečiavo
si Rytų Lietuvos mokinių ir moky
tojų grupė.

Jau pirmąją dieną susitikta su 
Punsko Kovo 11-osios gimnazijos 
moksleiviais. Šokio sūkuryje skam
bėjo lietuviška šneka, o per pertrau
kas susipažinta nuodugniau.

Visus nudžiugino vaikų darželis, 
kurio net 3-ose grupėse šnekama lie
tuviškai. Deja, artėja metų pabaiga, 
o su ja baigiasi ir pinigai, jau dabar 
ouogastaujama, kad kažin ar užteks 
sumokėti už šildymą.

Ilgėliau buvo šnekėta apie moky
mą lietuviškojoje gimnazijoje. Nere
tas mokytojas nustebo sužinojęs, 
kad gimnazijoje mokomasi iš lenkiš
kų vadovėlių, kad kai kurie dalykai 
dėstomi tik lenkiškai. Palyginkime: 
Lietuvos lenkų mokyklose visų da
lykų, išskyrus, aišku, valstybinę kal
bą, mokomasi iš Lietuvoje išleistų 
keliskart brangiau kainuojančių len
kiškų vadovėlių.

Tarptautinė skautų stovykla

Olandijoje vyko tarptautinė skan
ią stovykla. Joje dalyvavo 28 000 
skautų iŠ 126 pasaulio šalių, jų tarpe 
ir 35 iš Lietuvos: iš Kuršėnų, Mažei
kių, Telšių, Kybartų, Kauno, Vil
kaviškio, Vilniaus, Varėnos ir Klai- 
pMos.

Pagrindinis šios tarptautinės sto
vyklos tikslas - suburti viso pasaulio 
skautus, kad jie susidraugautų, už
megztų kuo daugiau ryšių su skau
tai! mažesnių Šalių, kuriuose skau
di dar nedaug, kad visi bendromis 
iromis stotų prieš rasizmą, karus.

Skautai tarptautinėje stovykloje 
Praleido neužmirštamus vienuolika 
dienų. Stovykla buvo įkurta Flevalo- 
io saloje. Vietiniai gyventojai pasa
koja, kad ji buvo atkariauta iš van
dens maždaug prieš trisdešimt ar 
daugiau metų. Stovykloje plevėsavo 
’Hiavos tų šalių, iš kurių buvo atvy
kę skautai. Tarp jų garbingai plevė- 
••vo ir mūsų trispalvė.

Rytų Lietuvai remti

Fondo tarybos narys Steponas Trepšys įteikia stipendijas.
nors iš dalies kompensavome kelio
nės išlaidas į aukštąsias mokyklas 
bei mokestį už mokslą.

Stipendijų dydis priklauso nuo 
to, kiek Šiam tikslui paaukoja įvai
rios įstaigos, bendrovės bei privatūs 
asmenys. Stipendijos įteikiamos 
kasmet prieš šv. Kalėdas.

Maloniai prašytume ir ”EL“ skai
tytojų paremti fondą. Galima remti 
pervedant lėšas į "Vilnijos“ draugi
jos einamąją sąskaitą "Aurabanke“

Su jotvingių, gyvenusių iki XIII 
a. pabaigos, likimu susidurta akis į 
akį aplankius Eglės piliakalnį. Čia, 
pasak gimnazijos mokytojos Jolitos, 
buvusi pilis, čia jotvingių gintasi nuo 
kryžiuočių ir padėta prūsams bei va
karinėms leituvių gentims gintis nuo 
jų. Dabar gi piliakalnis vietinių (ir ne 
tik jų!) apleistas. O gal piliakalnio, 
tyrimo darbais galėtų pasidomėti ir 
mūsų tyrinėtojai?

Mus lydėjęs Lenkijos bendruo
menės pirmininkas Sigitas Paraše - 
vičius džiaugėsi tuo, kad dabar Len
kijoje esama 6 lietuviškų aštuonme
čių mokyklų ir vienos gimnazijos, 
kad tik šįmet į Lietuvoje esančias 
aukštąsias mokyklas įstojo 4 puns
kiečiai (tarp kita ko, stojančiųjų 
skaičius kasmet mąžta, mat pedago
gų, medikų lyg ir nebereikia, o dau
gelio kitų specialybių gimnazijos 
abiturientai mokosi Lenkijos aukšto
siose mokyklose).

Lenkijos lietuviais rūpinasi net 
keturios visuomeninės organizaci
jos: Lenkijos lietuvių bendruome
nė, Lenkijos lietuvių draugija,

Kuršėnų miesto Z. Ivinskio mo
kyklos auklėtinės S.Streleskaite ir 
E.Verseckai tė pasakojo, kad visus 
sujaudino stiprus vienybės jausmas, 
žmonių bendravimas stovykloje. 
Nors kiekvienoje tautoje yra savo 
tradicijos, kalba, tačiau pasaulio 
skautai tarp savęs šnekėjosi kaip 
sugebėjo, neiškilo jokių nesusi
pratimų. Stovykloje vyravo labai 
draugiška atmosfera.

Stovyklos darbas buvo planuoja
mas pagal tam tikrą dienotvarkę. Pa
vyzdžiui, kiekvienas skautas gauda
vo po šešiolika bilietų, kuriuose bū
davo parašyta, ką kiekvienas turi da
ryti. Programa buvo gana įvairi: eks
kursijos, kūrybinės bei kitos progra
mos, kurių metu Sandrai teko mo
kytis piešti, o Eglei prisiėjo išmokti 
pagaminti žvakidę iŠ plieno, gaminti 
Žvakes. Mergaitės pasakojo apie sto
vykloje organizuotą teatrą, kur pa
čioms teko sukurti scenarijų ir suvai

Nr. 5700235, kodas 260101701, 
tikslus įrašas: "Rytų Lietuvos moky
tojų neakivaizdininkų stipendijų 
fondui“ arba adresuoti jas "Europos 
lietuviui“, pažymint "Rytų Lietuvos 
mokytojų neakivaizdininkų stipen
dijų fondui“.

Vienu ir kitu atveju Jums bus 
pranešta, kam skirta stipendija.

Alfonsas Kairys 
Fondo pirmininkas 
Autoriaus nuotr.

Šv.Kazimiero draugija ir neseniai 
įsteigta Lenkijos lietuvių jaunimo 
sąjunga.

Deja, daugelis jų neturi patalpų, 
už kurias apmokėtų valstybė, neturi 
ir toliau girdimų lietuviškų radio 
bei matomų televizijos laidų...

Veikliam Seinų lietuviui A.Vek
toriui padedant pamatytas lietuviš
kas žemės lopinėlis antrame buvu
sios vyskupo A.Baranausko reziden
cijos aukšte. Tai Lietuvos Respubli
kos konsulatas Seinuose.

Iš čia žvilgsnis nukrypsta Seinų 
katedros link, kur amžinam poilsiui 
atgulęs poetas A.Baranauskas. Jam - 
Paluknio vaikų ir mokytojų, o ir 
visos Lietuvos, gėlės, viliantis, kad 
galbūt sveikas protas leis kurioje 
nors vietoje pastatyti paminklą, ku
rio maketas jau seniai stovi skulpto
riaus Gedimino Jokūbonio dirb
tuvėse.

Palikti suvenyrai pintinės gry
bams, uogoms rinkti; austi Trakų pi
lies vaizdai - mokytojos G.Židelie- 
nės, šios išvykos iniciatorės, dėka 
primins Lenkijos lietuviams, kad 
juos žino ir su jais nori bendrauti ne 
tik Vilnius, bet ir atskiri Lietuvos 
regionai.

Alfonsas Kairys

dinti. Dvi dienas kiekvienam teko 
dirbti visuomeninį darbą. Šio darbo 
pagrindinis tikslas - sėdėti palapinė
se ir priiminėti žmones, dalinti jiems 
autografus, užrašyti savo adresą. 
Stovyklautojai aplankė daugelį 
Olandijos miestelių. Ten labai daug 
vandens malūnų, kanalų. Įdomu ir 
tai, kad stovykloje buvo sudaryti vi
sų pasaulio šalių valgių meniu. 
Valgyti gamindavosi patys skautai. 
Maisto produktus stovyklautojai 
pasirinkdavo pagal tradicinį šalies 
valgių meniu.

Mergaitės pasakoja:
- Visur mes eidavome su daina. 

Visokiais būdais stengėmės rekla
muoti savo tėvynę Lietuvą. Mūsų 
programa buvo viena iš turtingiau
sių, nes mes šokome, dainavome, 
vaidinome, o kiti tenkindavosi tik 
vienu tautiniu šokiu ar daina. Pagrin
dinė kalba stovykloje - anglų, tačiau 
vokiečiai kalbėjo beveik tik vokiš
kai Stovykloje ypatingas uždavinys 
buvo skiriamas gamtos apsaugai, to
dėl ir laužo nebuvo galima uždegti.

Romualdas Makauskas

Sportas

Lietuviai NBA patekinti 
savo žaidimu

Kol dar neprasidėjo NBA sezo
nas, komandos žaidžia ikisezonines 
rungtynes. Naująjį sezoną Sakra
mento "Kings“ komandoje pradė
siantis Šarūnas Marčiulionis (Nr.13) 
jau žaidė dvejas parodomąsias rung
tynes. Seseriai paskambinęs Šarūnas 
pasakojo, jog išvykoje jo klubas 
laimėjo prieš Denverio "Nuggets“, 
sakėsi savo žaidimu patenkintas. 
Antrąsias rungtynes su Los Angelo 
"Clippers“ Sakramento "Kings“ pra
laimėjo.

"Respublikoje“ rašoma, kad 
Š.Marčiulionio draugai gyvena tik 
už 60 mylių nuo jo nuomojamo na
mo, tad su jais jis dažnai susitinka. 
Neseniai 3 dienas Šarūnas praleido 
su dukrele Kriste.

NBA debiutuosiantis Arvydas 
Sabonis Portlendo ’Trail Blazers“ 
komandoje žais 11 numeriu. Jo ko
manda, žaisdama parodomąsias 
rungtynes su Majamio "Heat“, lai
mėjo, Arvydas savo žaidimu liko pa
tenkintas, rašo "Respublika“.

"Naujieji metai su Patu ir Sa
bu“. Taip pavadintas straipsnis 
žurnale "FIBA Basketball“. Straip
snyje taip pat rašoma, jog Lietu
voje susidomėjimas NBA pasieks 
beprecedentinį lygį, kai ten pradės 
rungtyniauti A.Sabonis. Taip pat 
pranešama, kad Kauno kelionių 
agentūra "Rasakon“ organizuoja 
naujametinę kelionę į Ameriką Sa
bonio gerbėjams, kurie išpirko ke
lialapius per kelias dienas.

”LKL - Lietuvoj 
krepšinis vėl!“

Lietuvos krepšinio lyga ir Fo
tomenininkų sąjunga surengė paro
dą konkursą "LKL - Lietuvoj krep
šinis vėl!“ Nuotraukose - Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) rungtynės, 
pergalės ir pralaimėjimai, žaidėjų 
buitis. Fotokonkurse dalyvauja de
vyni autoriai.

HOnaitis, pateikęs didžiausią ir 
profesionaliausią spalvotų nuotrau
kų kolekciją, pelnė pirmąją premiją. 
Antroji premija atiteko fotografui 
V.Kapočiui už nespalvotų nuo
traukų kolekciją. Paskatinamosios 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
murina Viligtus ketonėms. IžktUYai&u.laiY.ak. 

užsaką

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) j Vilnių ir atgal: 

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
45 Woodthorpe Road 

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

premijos skirtos S.Laukiui už nes
palvotų nuotraukų kolekciją ir 
V.Stukoniui už vienintelę spalvotą 
nuotrauką.
' Spalio 20 d. prasidėjęs trečiasis 
LKL čempionato startas reiškia 
naują sezoną ir fotografams.

Svarbi Lietuvos šokėjų 
pergalė

Spalio 14-15 d. Magdeburge, 
Vokietijoje, vyko tradicinis jau 28- 
as sportinių šokių atlikėjų konkur
sas "Europa Tranzt“. Jame dalyva
vo poros iš Belgijos, Prancūzijos, 
Olandijos, Lenkijos, Švedijos, Če
kijos, Šveicarijos, Austrijos, Norve
gijos, Vokietijos ir Lietuvos.

Lietuvos jaunimo sportinių Šo
kių čempionai Eglė Visockaitė ir 
Marius Germanavičius (Vilniaus 
sportinių šokių klubas "Ratuto“, 
treneriai A. ir V.Visockai) tokiame 
renginyje debiutavo suaugusiųjų 
grupėje.

Kaip rašo "Respublika“, lietu
vaičių poros pasirodymas buvo la
bai sėkmingas - standartinių šokių 
konkurse vilniečiai pripažinti ge
riausiais. Pirmąją vietą E.Visockai- 
tė ir M.Germanavičius pelnė ir Lo
tynų Amerikos šokių konkurse. O 
per konkurso pabaigos iškilmes pa
skelbta, kad tarptautinės teisėjų ko
legijos sprendimu lietuvaičiai iško
vojo dešimties šokių "Grand Prix“.

Po šios svarbios pergalės "Euro
pa Tranzt“ konkurse laureatai iš 
Vokietijos išvyko į Angliją, kur 
Londone jau nebe pirmą kartą sta- 
žuosis garsiojoje J.Wood šokių 
studijoje. Dviejų savaičių stažuotė 
- svarbus pasirengimo etapas prieš 
šiemet vyksiančius atviruosius 
Olandijos ir Austrijos sportinių šo
kių čempionatus.

Pakilo Lietuvos komandų 
reitingas

Tarptautinė futbolo federacija 
FIFA paskelbė pasaulio komandų 
reitingą. Komentare išskiriamos 
didžiausią šuolį padariusios rink
tinės. Tai Rusija, kuri pakilo iš 8-os 
į 5-tą vietą, Prancūzija (iš 16 į 12), 
Siaurės Airija (56-46). Tarp šių 
rinktinių pažymima ir Lietuvos 
rinktinė, kuri rugsėjo mėnesį buvo 
49-ta, o dabar - 43-ia. Padaugėjo ir 
reitingo taškų: nuo 37,16 iki 39,56.
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LONDONE
LONDONO LIETUVIU 

MAIRONIO MOKYKLA
Jau pasibaigė vasaros atostogos! 

Štai ir visi mokiniai pradėjo vėl sku
bėti j mokyklas. Taip pat ir mūsų 
Londono lietuvių Maironio mokyk
los moksleiviai suskrido iš visų Lon
dono kampų rugsėjo 9 dieną. Sunku 
patikėti, kad tai jau devinti mokslo
metai mūsų mokykloje. Smagu bu
vo susitikti ir pasidalinti vasaros 
įspūdžiais ir vėl pulti prie knygų. 
Nusprendėm, kad šiais metais ne tik
tai gramatiką kalsim, bet susirink-

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiavsia požeminė stotis;
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai iŠ miesto ęęptro; 
26,48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - spalio 29 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Northamptone - spalio 29 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.
Manchesteryje - spalio 29 d., 

12.30 vai.
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.

Bradfordc - lapkričio 5 d., 12.30 
vai.

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

Ecdes - lapkričio 12 d., 12.15 
vai.

sim praleisti kelias valandas lietu
viškoje atmosferoje. Kol bus studen
tų, tol egzistuos Londono Lietuvių 
Maironio mokykla!

Kviečiame ir visad laukiame visų 
norinčių išmokti lietuvių kalbą! Su
sirenkame kas šeštadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 12 vai.

Iki pasimatymo Lietuvių na
muose!

Žiogeliai

[TOTTOI^tnl^tMlE
Nottingham© moterų draugija spalio 28 d. 18.30 vai.

Latvių klube, 1 A. Standhill Rd. Carlton Hill, Nottinghame.
Įėjimas £5.00 asmeniui.

Užsirašyti iki spalio 26 dienos. Kviečiame visus tautiečius apsilankyti. Skambinkite - 9-505686
Valdyba
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Lietuvių Sodyba
KaRėdlnminain rtenngnimnan

ScudlylhxcDj®

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.
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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 - £12.50
kambarys su patogumais ir pusryčiais vienam asmeniui vienai nakčiai - £17.50

Paulius ir Biruti Dobrovolskiai (vedėjai)

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

0 0

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

EAXdlUUla
• Per du aukštus, neįrengtą, keturių 
kambarių butą Palangoje.
Kaina 72 000 Lt (£12000). Ref. 112.
* 13 ha seną sodybą Anykščių ra
jone, 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 U (£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 U (£10000). Ref. 114.

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

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 Podvolskienė - sekretorė,
Justas čemls - narys,
Juozas Bliūdžius - narys.

Mjiamoia
* Dviejų kambarių butą Vilniaus 
senamiestyje. Visi patogumai. Nuo
ma 2010 Lt mėnesiui (£335).
* 100 m3 patalpas Vilniaus sena
miestyje. Tunka komercijai Nuoma 
3600 Lt mėnesiui (£600).

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

JADVYGA JAKŠTAS ieško 
PETRO JONAIČIO, gimusio 
Rimšonių kaime, Pakruojaus vals
čiuje, Šiaulių rajone.

Ką nors žinančius apie jo li
kimą prašau pranešti man adresu:

JADVYGA JAKŠTAS
4628 So.Rockwel St
Chicago IL 60632.
U.S.A. Telefonas 1 312-1874.

PASAULYJE
Vatikano II Susirinkimo 

istorija
Šį rudenį Italijos knygynuose tu

rėtų pasirodyti pirmasis daugiatomio 
leidinio “Vatikano n Susirinkimo is
torija“ tomas, išeisiantis vienu metu 
didžiosiomis Europos kalbomis: an
gliškai, itališkai, portugališkai, pran
cūziškai ir vokiškai. Mintis išleisti 
tokį veikalą kilo Bolonijos religijos 
mokslų universiteto direktoriui Giu
seppe Alberigo. Kiti leidinio tomai 
pasirodys maždaug kasmet Apie 
Vatikano II Susirinkimą, vykusį 
1962-1965 metais, parašyta daugybė 
komentarų, atsiminimų, vertinimų ir 
t.L, tačiau iki šiol nebuvo išleista pil
nos chronologiškai ir sistemingai su
rašytos istorijos. Leidybinė Boloni
jos religijos mokslų universiteto di
rektoriaus iniciatyva remsis “Actą 
Apostolicae Sedis“ leidiniais, publi
kuotais 1965-1995 metais, bei ar
chyvine medžiaga, sukaupta visame 
pasaulyje (daugiausia - vyskupų ir 
teologų privačių archyvų medžiaga). 
Pirmasis leidinio “Vatikano II Susi
rinkimo istorija“ tomas jau atiduotas 
spaudai ir vadinasi “Katalikybė ke
lyje į naują laikmetį. Susirinkimo 
paskelbimas ir paruošiamieji darbai: 
1959 rugsėjis - 1962 spalis“.

Žmogaus teisės arabų 
pasaulyje

Arabų pasaulyje žmogaus teises 
ginanti organizacija, kurios centras 
yra Egipto sostinėje Kaire, metinia
me raporte teigia, jog žmogaus teisių 
padėtis šiame regione nuolat blogė
ja. Kaip pabrėžė organizacijos gene
ralinis sekretorius, teisinės garanti
jos vis silpnėja, o žmogaus teisių pa
žeidimai darosi kaskart sunkesni ir 
dažnesni. Po aštuntojo dešimtmečio 
pabaigoje vykusių teisinių reformų 
įvairiose šio regiono valstybėse pa
stebima bendra tendencija labiau 
griežtinti bausmes, tuo tarpu teisinės 
garantijos, užtikrinančios žmogaus 
teises ir laisves, vis silpnėja, (vairūs 
apribojimai pirmiausia nukreipti 
prieš žodžio laisvę ir informacijos 
priemones: uždaryta dešimtys laik
raščių ir žurnalų, sustiprėjo cenzūra, 
kai kurie žurnalistai už savo profesi
nę veiklą yra įkalinti. Raporte pri
menama, jog įvairiuose kraštuose - 
Egipte, Sudane, Sirijoje, Alžyre, taip 
pat Irake, Sudane ir Džibutyje - dėl 
pasitaikančių pilietinių neramumų 
įvedami nepaprastosios padėties 
įstatymai, grasantys tų kraštų konsti
tucijose užtikrinamoms žmogaus 
teisėms. Labiausiai arabų pasaulyje 
pažeidžiama teisė gyventi, pažymi
ma raporte, dėl pilietinių karų, karų 
tarp valstybių ir ginkluotų grupuočių 
tarpusavio vaidų, dažnai tampančių 
teroristinių išpuolių priežastimi.

įvertinimas rašantiems 
religinėmis temomis
Londone leidžiamo dienraščio 

“Independent“ korespondentui And
rew Brown Ženevoje buvo įteikia 
“John Templeton“ fondo premija, 
kasmet skiriama žurnalistams, ra
šantiems religinėmis temomis. Pre
mijai buvo pristatyti 22 kandidatai iš 
įvairių Europos šalių, tačiau tarptau
tinė žiuri premiją vienbalsiai pasky
rė Andrew Brown už anglų politiko 
E.Powell kontroversiškos knygos 
apie Mato evangeliją pristatymą bei 
už straipsnius apie popiežių Joną 
Paulių ir amerikietį vyskupą Jack 
Spong.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos Žinios

Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargia. "EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio L Vilniui 
2600, Lietuva. Tet: 622466, 225315. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL 1436. 2 sp. L Tiražas 1700 egz. Ufa. Nr. 3504. Spausdina valstybinė įnr.onė "Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius.
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