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Vyriausiam Lietuvos poetui - 90 metų Butume naudingi Europos
Galiu aš išsitiesti
nuo Antakalnio iki
Medvėgalio, ir mano
burės praplauks net
pro Sakagos rago
angą-------Šito posmelio autorius poetas
Stasys Anglickis gruodžio 9 dieną,
draugų pagerbtas ir pamylėtas, at
šventė savo devyniasdešimtąjį gim
tadienį. Dabar tik du gyvi lietuvių
rašytojai yra už jį vyresni - Kaune
gyvenantis vertėjas ir žurnalistas
Eduardas Viskanta, įpusėjęs 94-uosius, ir neramaus laiko į Los Angeles
nublokšta Petronėlė Orintaitė, bai
gianti 91-uosius. Juos be jokių išly
gų galima pavadinti aktyviais XX
amžiaus liudininkais.
Stasys Anglickis - vyriausias
amžiumi poetas, nesulyginamas ir
savo ’’poetiniu stažu“. Sis žemaitis
nuo Telšių, didesniąją savo amžiaus
dalį praleidęs toli nuo sostinės ir kitų
Lietuvos didmiesčių, net 70 metų

pašventė poezijai. J.Aisčio, S.Nėries,
A.Miškinio, A.Rimydžio, T.Tilvyčio
amžininkas, jis yra 15 eilėraščių
knygų, dramos "Rūmai be pamato“,
romano "Čiupikai“ autorius, vertęs
M.Lermontovą ir H.Heinę, redaga
vęs "Liniją“, parengęs žemaičių
prozos bei poezijos antologiją "Že
maičiai“, ligi šiolei stebina savo
energija ir kūrybingumu. Jį ir dabar
sutiksi Rašytojų klubo renginiuose,
jis aktyvus literatūros vakarų daly
vis. Ir teberašo. Jubiliejinio vakaro
metu atmintinai vieną jauną savo
eilėraštį padeklamavo.
Lietuvių literatūros istorija teigia,
kad S.Anglickis - gana savitas poe
tas, kuriam neva kliudęs polinkis į
racionalistinį, filosofinį temos spren
dimą, kas neva lėmę jo lyrikos ab
straktumą, šaltumą, poetinės iš
raiškos sunkumą. Gal 1965 m. lite
ratūros istorikui šitaip ir reikėjo ra
šyti, tačiau su tuo vargu ar sutiks į
poeto kūrybą labiau įsigilinęs skai

Sąjungai
tytojas. Jis poetą daug palankiau
vertina. Juolab kad ir pats poetas, ly
gu paneigdamas tas priekabes, 1965
m., pasak jo, pradėjo antrąjį kū
rybos tarpsnį, kuris tęsėsi iki 1980
m. ir yra paženklinąs net penkiomis
brandžiomis poezijos knygomis. Be
to, jokiu būdu nevalia pamiršti, kad
S.Anglickis, Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto auklėtinis germanis
tas, 33 metus paaukojo pedagogo
profesijai. Iš jų 21 metus mokyto
javo Kuršėnuose. Gyvendamas savo
Olesinėje, nesibodėjo jokio žemdir
bio darbo. Atšventęs 60-metį, jis tar
si gimė naujai poezijai. "Kiekvieną
dieną pradedam iš naujo, nubudę
lyg iš naujo matom daiktus“, teigė
poetas, naujai pradėdamas ir kiek
vieną eilėraštį, ir kiekvieną knygą.
O po penkių rinkinių buvo dar rink
tinė "Ant mėlynojo kranto“ ir ypač
išskirtina knyga "Žodis auga iš
Nukelta j 5 psl.

Penkeri metai - daug ar mažai?
Nepaisant įvairiausių vertinimų
bei nuomonių, taip pat piktų "palin
kėjimų“ - išnykti iš politinės are
nos, Lietuvos demokratinė darbo
partija pažymėjo savo penkerių me
tų sukakti. Ar penkeri metai politi
nei jėgai daug ar mažai, viskas pri
klauso nuo konkretaus politinio bei
istorinio konteksto. Lietuvai, kuri
dramatiškomis istorinėmis sąlygo
mis atkūrė savo nepriklausomybę,
o dabar nė kiek ne mažiau drama
tiškai vykdo ekonomines, teisines
bei politines reformas, šis laikas yra
labai glaustas ir svarbus. Būtent to
kiomis sąlygomis susikūrė ir
LDDP, kaip, beje, ir kai kurios ki
tos Lietuvos partijos.
Per šiuos 5 metus LDDP praėjo
visas būtinas politinės jėgos gimi
mo, augimo ir net brandos fazes.
Taip pat veikė opozicijoje ir patyrė
išmėginimą valdžia. Jeigu išmėgi
nimas darbu opozicijoje per 1992
m. Seimo ir 1993 m. Prezidento rin
kimus buvo įvertintas teigiamai ir
LDDP juos laimėjo, tai, jau būdama
valdančiąja, 1995 m. savivaldybių
rinkimuose LDDP turėjo kitokį re
zultatą. Mums atrodo, kad ir šis re
zultatas yra neblogas, nes LDDP

1992 m. perėmė valdžią iš deši
niųjų didelės ekonominės bei politi
nės krizės sąlygomis, tuo tarpu
žmonės, sudėję visus savo lūkes
čius į LDDP, tikėjosi greito gyveni
mo pagerėjimo ir, natūralu, kad
šiek tiek ja nusivylė.
Tačiau šių metų ekonominis
augimas (5% - tai vienas didžiausių
rodiklių Rytų Europoje) bei socia
liai orientuotas 1996 m. biudžetas
teikia mums vilčių, kad 1996 m. ru
denį sugebėsime savo rinkiminius
pažadus iš esmės įvykdyti. Daug
stipriau bus remiamas žemės ūkis,
kultūra, švietimas, sveikatos apsau
ga. Pensijų, mokesčių reformos bei
teisėtvarkos stiprinimas sparčiai
keičia visuomenės socialinę jau
seną.
Nemaža teigiamų poslinkių yra
užsienio politikoje. Neseniai pa
duotas Lietuvos pareiškimas į Eu
ropos Sąjungą - dar vienas savotiš
kas Lietuvos valstybės tarptautinis
pripažinimas.
LDDP rinkimų sėkmė 1992 m.
ir 1993 m. tam tikra prasme paska
tino ir Lenkijos, Vengrijos, Bulga
rijos socialdemokratinių, nuosai
kiųjų, pragmatiškų partijų pergales

LDDP pirmininkas A^leževičius, LDDP frakcijos Seime seniūno pir
masis pavaduotojas J.Karosas (viduryje) ir Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pirmininko pavaduotojas A.Gricius per penkmečio minėjimą.
Algirdo Sabaliausko nuotr.

šiose šalyse. Net buvo pradėta kal
bėti apie "Lietuvos sindromą“. Nė
ra abejonių, kad ir Lietuvos bei
Lenkijos tarpvalstybinio bendradar
biavimo sutartis, kuri parodė Euro
pos Sąjungai, kad šalys, turinčios
tarpusavio istorinių skaudulių, su
geba demokratiškai ir civilizuotai
sutarti, didele dalimi yra LDDP ir
Lenkijos socialdemokratų nuopel
nai. Nesena socialdemokratų lyde
rio A.Kvašnevskio pergalė Lenki
jos prezidento rinkimuose suteikia
vilties, kad mūsų šalių santykiai
taps dar geresni, išsiplės jų bendra
darbiavimas europinėse saugumo ir
kitokiose struktūrose, kas Lietuvai
ypač svarbu.
Per 5 metus partija turėjo nema
žai tikrai nelengvų problemų, nere
tai daug ir karštai ginčytasi, padary
ta ir klaidų. Ne visi ištvėrė totalinės
kritikos ir spaudimo sąlygomis. Ta
čiau susiformavo stipri profesionali
komanda pačioje partijoje. Vyriau
sybėje, apskrityse, kitose žinybose
sėkmingai dirba LDDP deleguoti
žmonės.
Tačiau partijoje nėra jokių nusir
aminimo nuotaikų. Priešingai - to
liau vyksta karštos diskusijos, ke
liami klausimai ir bandoma juos
spręsti.
Ekspertai, sociologai, progno
zuotojai, pranašautojai klydo ir tebeklysta, vertindami LDDP veiklą.
Mes nepardavėme Lietuvos, nenu
ėjome į Nepriklausomųjų valstybių
sandraugą, nesustabdėme rinkos re
formų, demokratijos vystymo. Prie
šingai - sustiprinome tarptautinę
Lietuvos padėtį, racionalizavome
reformų eigą, sumažinome visuo
menės supriešinimą.
Penkerių metų kuklus jubiliejus
- taip pat ir proga įvertinti save kri
tiškai (ką ir darome), numatyti atei
ties gaires, pasiruošti 1996 m. Sei
mo rinkimams.
Gediminas Kirkilas
LDDP pirmininko
pirmasis pavaduotojas

Gruodžio 11 d. Lietuvos užsienio
reikalų ministras P.Gylys Madride
įteikė oficialų mūsų šalies prašymą
priimti Lietuvą į Europos Sąjungą
(ES). Dokumentą iš URM vadovo
priėmė šiuo metu ES pirmininkau
jančios Ispanijos valstybės sekreto
rius Europos reikalams Karlas Vestendorpas.
"Lietuvos narystė ES būtų nau
dinga ne tik mūsų valstybei, bet ir
pačiai organizacijai. Taip regionas
taptų stabilesnis, o saugumo zona
būtų išplėsta į Vidurio Europą",taip respublikos Prezidentas A.Brazauskas apibūdino sprendimą siekti
narystės ES. Priminsime, kad gruod

žio 8 d. Prezidentas A.Brazauskas ir
ministras pirmininkas A.Šleževičius
pasirašė oficialų Lietuvos prašymą
priimti į ESą. Prieš tai, gruodžio 7 d.,
Seimo priimtą pareiškimą pasirašė ir
jo pirmininkas ČJuršėnas. Seimo
priimtame dokumente pritarta tam,
kad Lietuvos prašymas priimti į ES
būtų pasirašytas ir įteiktas.
"Lietuvai nėra alternatyvos“, Lietuvos radijui pasakė Prezidentas.
"Mūsų šalis pasirinko teisingą Europos - kelią ir eis juo toliau.
Tam pritaria dauguma Lietuvos
žmonių ir visos partijos“, - kalbėjo
valstybės vadovas.
EU

1995 metų nacionalinių premijų
laureatai
Gruodžio 13 d. 1995 m. paskelb A.Petrulis - už 1990-1995 m. tapy
tos Lietuvos nacionalinės kultūros ir bos darbus, kunigas, vertėjas Anta
meno premijos. Jas gaus 7 kultūros nas Rubšys - už 1978-1995 m. ba
ir meno veikėjai. Tai smuikininkas
listikos darbus: "Senojo testamento“
Raimundas Katilius, kompozitorius
ir kitų knygų religijos temomis ver
Bronius Kutavičius, fotomenininkas
timus, skulptorius Vytautas Šerys
Aleksandras Macijauskas (jam pre apdovanotas už 1 <>90-1995 m.
mija paskirta už fotografijų knygą .. skulptūras.
"Kaimo turgūs“ ir fotografijų ciklus
Vyriausybės posėdyje nutarta,
"Veterinarinės klinikos“ ir "Atmin kad Nacionalinių premijų dydis - 20
tis“). JAV gyvenantis lietuvių rašy tūkst. litų. Premijos bus įteiktos Va
tojas, poetas bei kino režisierius Jo sario 16-osios - Lietuvos valstybės
nas Mekas apdovanotas už kino die- . atkūrimo dienos - išvakarėse.
noraščius (1949-1994), dailininkas
EU

Sostinės menų gimnazija
jau 50-metė

Styginio orkestro vadovas ir dirigentas P-Stepanovas diriguoja orkest
rui, grojančiam kartu su vienu iš gimnazijos profesorių - smuikininku
R.Katilhimi.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Gruodžio 9-osios vakarą Vilniaus
nacionalinėje filharmonijoje pa
minėtas sostinės Mikalojaus Kons
tantino Čiurlionio menų gimnazijos
penkiasdešimtmetis. M.K.Čiurlionio
meno mokyklai vienai pirmųjų ne
priklausomybę atkūrusioje Lietuvo
je suteiktas gimnazijos statusas.
Buvusi meno mokykla atvėrė du
ris 1945 m. Tuomet tai buvo dešimt
metė muzikos mokykla prie Valsty
binės konservatorijos.
Dabartinės gimnazijos paskirtis rengti mokinius aukštosioms meno
studijoms. Per pusę amžiaus mo
kykloje vidurini išsilavinimą įgijo,

dailės, muzikos bei choreografijos
studijas baigė daugiau kaip pusantro
tūkstančio krašto jaunuolių ir mer
ginų. Menų gimnazijos Dailės sky
riuje šiuo metu mokosi beveik 200,
Muzikos skyriuje - per 450 mokslei
vių, čia dirba 180 įvairių specialybių
mokytojų.
Menų gimnazijoje kelią į meną
pradėjo J.Aleksa, G.Rinkevičius,
S.Kuzma, R.Katilius ir daugelis kitų
garsių Lietuvos kūrėjų.
Lapkričio 30 d. Menų gimnazijos
50-metis paminėtas ir Lietuvos Mu
zikos akademijoje.
EU
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Monsinjoras Vasiliauskas apdovanotas
Santarvės premija
Santarvės premija ir simbolinė
statulėlė, vaizduojanti vaiką su dū
dele, gruodžio 22 d. įteikia Vilniaus
arkikatedros bazilikos klebonui
monsinjorui Kazimierui Vasiliaus
kui. Premija atsirado Lietuvoje tik
pernai. Ją įsteigė individualios įmo
nės "Kajus” savininkas J.Kazėnas
Pirmuoju premijos laureatu pernai
buvo pripažintas poetas Justinas
Marcinkevičius.
Santarvės fondo tarybos pirmi
ninkas, filosofas Arvydas Juozaitis
pranešė, kad monsinjorui K.Vasiliauskui Santarvės premiją taryba
vieningai paskyrė už tai, kad jis jau
daug metų skleidžia Lietuvoje taiką
ir santarvę. Pernai jis taip pat buvo
tarp Santarvės premijai pristatytų as
menų. Šiais metais Santarvės fondo
taryba buvo pasirinkusi kelis žmo
nes ir organizacijas, dirbančius šaly
je santarvės ir taikos labui. Tai ilga
metis Lietuvos diplomatijos vadovas
Stasys Bačkis, pernai metų kandida
tas Tėvas Stanislovas, kurio pa
mokslai, tiesos žodis, sakomi bažny
čiose ir skelbiami spaudoje, padeda
žmonėms išgyventi nelengvus lai
kus, žymi literatūros mokslininkė,

Vilniaus universiteto dėstytoja Vik
torija Daujotytė, žurnalo "Santara” ir
Elenos Kubilienės įkurta organizaci

Man liępūąyę būti
pimpiu ir čiulbėti
Apie nestatutinius santykius Lietu
vos kariuomenėje rašo "Respubli
ka" 12 11.
Šiais metais Vilniaus psichiatri
jos klinikoje karinė ekspertizė atlik
ta 119 kareivėlių, kai kuriems jų
skirtas gydymas.
Raimondas M. į būtinąją tarny
bą buvo pašauktas šių metų spalio
19 dieną. Po mėnesio apmokymų
turėjo grįžti į savąjį pulką, priimti
priesaiką. Jis taip ir liko be priesai
kos, nes po bandymo persipjauti
venas pateko į psichiatrijos kliniką.
iš Raimondo pasakojimo: "Sky
rininkas man liepdavo "skraidyti“.
Atsistoji tarp dviejų lovų, viena
ranka ir koja atsiremi į vienos lovos
kraštą, kita ranka ir koja - į kitos, ir
taip pakimbi. Arba kojomis remiesi
į vieną lovos kraštą, kita ranka ir
koja - į kitos, ir taip pakimbi. Arba
kojomis remiesi į vieną lovos galą,
o rankomis į kitą - būni "paukščiu“
ar "lėktuvu“. Tada liepia arba čiul
bėti, arba burgzti, imituoti lėktuvo
pakilimą, nusileidimą. Būryje aš iš
buvau kelias savaites ir beveik
kiekvieną naktį "skraidydavau“.
Skyrininkai dažnai visam būriui
liepdavo 10-15 minučių laikyti iš
kėlus taburetes. Jei ko nors bandy
davai nedaryti - mušdavo, spardy
davo. Trenkdavo taip, kad neliktų
žymių, dažnai į pilvą, į veidą - nie
kada. Kiti kareiviai neužtardavo,
nes visi bijodavo, be to, dėl to vi
siems būtų tik dar blogiau. Žinojau,
jei kam nors pasiskųsti, nuo skyri
ninkų kentės visas būrys. Ypač bai
su būdavo poilsio dienomis, nes
skyrininkai būdavo girti. Batai man
nutrynė kojas, vaikščiojau žaizdo
tomis, negalėjau pabėgti, kliūdavo
ir dėl to. Kai žaizdos supūliavo, pa
kilo temperatūra, mane išvežė į Vil
nių. Gulėjau ligoninėje. Kai pagijau, atvažiavo mašina vežti mane į
Rūdninkus. Mašinoje buvo apie 12
kareivių iš kitos kuopos. Važiuo
jant mane sumušė tos kitos kuopos
skyrininkas. Jis mušė ir kitus ka
reivius, buvo girtas“.
Po Šio "įvykio“ VRM tarnybos
2-ojo pulko jaunesniajam puskari

ja "Visos Lietuvos vaikai", padedan
ti neįgaliems ir beglobiams vaikams.

EU

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

SWTYN1IOS ©HIENOS
ninkiui R.Morozui buvo atimtas
laipsnis, jis dabar - eilinis. Už ka
reivio sumušimą (už Krašto apsau
gos tarnybos taisyklių pažeidimą)
jam iškelta baudžiamoji byla. Nesta
tutinių santykių faktas, kad iš Rai
mondo tyčiojosi jo būrio skyrinin
kai, kaip dažniausiai ir atsitinka, "nenustatytas“.
Jau seniai niekam ne paslaptis,
kad nesurenkama reikiamo skai
čiaus šaukiamųjų, todėl į armiją
imami beveik visi, kurie ateina į šau
kimo komisijas. Niekam ne paslap
tis ir tai, kad didžiųjų ponų ir valdi
ninkų vaikai į armiją neina. Savo at
žalas "išperka“ ir piniguočiai. Kaip
mėgsta teisintis patys ponai karinin
kai po kokio nors nelaimingo atsi
tikimo dalinyje, - į armiją patenka
daug menko ar sutrikusio intelekto
vaikinų, asocialių šeimų vaikų. Ne
neigiant šio teiginio, reiktų klausti kam tada į būtinąją tarnybą imami
tokie vaikinai? Ir kam reikalinga to
kia armija? Taigi kai į armiją ima,
vaikinas būna "sveikos psichikos“,
kai jis neištveria kariuomenės "kas
dienybės“, - tampa nebesveikas.

Ameriką atlaikę tik
s tipriu. , ugi, y u. žmęnėž
Dainininko Vytauto Kernagio įspū
džius iš viešnagės Los Andželo lietu
vių dienose spausdina "Lietuvos ry
tas“ 12 09.
Taigi - vėl į Ameriką! Kviečia
Los Andželo lietuvių dienų komite
tas. Šį kartą važiuoja ir mano žmona
Dalia. Jai, niekada nebuvusiai už At
lanto, tai - neeilinis įvykis, keliantis
ir savotišką baimę, ir paslaptingą pa
žinimo geidulį. Jau seniai tvirtinu Ameriką atlaiko tik stiprių nervų
žmonės.
Amsterdamo aerouostas. Atiduo
dame save į olandų "Boeing-740400“ rankas - 10 valandų šuolis per
Atlantą, ir visa Amerika prasideda.
Niekas kažkodėl neprašo jokių auto
grafų.
Mūsų standartais, Los Andželo
lietuvių dienos - didelė mugė su
koncertine programa, dailės ir foto
grafijų parodomis bei krepšinio var
žybomis greta esančios mokyklos
sporto salėje. Mugėje gali nusipirkti

Kinai paraginti daugiau
investuoti Lietuvoje

Algimanto Žižiuno nuotr.

įvairiausių marškinėlių su lietuviš
kais užrašais, meno dirbinių (ir vie
tinių, ir iš Lietuvos). Čia pat - deš
ros su kopūstais, cepelinai, kugelis
(niekas jų čia nevadina didžkuku
liais ar bulvių plokštainiu), ir, aišku,
beveik nacionalinis Amerikos lietu
vių alkoholinis gėrimas krupnikas.
Gali jį pirkti "šatukais“ - po 30 ar
50 gramų, gali - visą butelį. Etike
tėje - Lietuvos trispalvė su Vyčiu.
35 laipsnių karštyje tai tiesiog dina
mitas! Bet "tarybukai“ - taip vadi
nami visi pastaruoju metu atvykę iš
Lietuvos žmonės - tvirti. Mačiau,
kaip buvo nupirkti trys (po 0,75 lit
ro!) butelaičiai betarpiškam naudo
jimui šventės metu. Ir nieko.
Dienas aplankė ir Arvydas Sa
bonis bei Šarūnas Marčiulionis, su
kuriais buvo fotografuojamasi be
galo ir krašto, kol galų gale abu su
sirado ramų kampą, savo seną iš
Lietuvos atvažiavusią "chebrytę“.
Didelis siurprizas man buvo Vytau
to Babravičiaus (Simo), mano nuo
mone, - tikro lietuviškos kaimiškos
muzikos pradininko, pasirodymas
Dienų scenoje. Tačiau nei Vytautas
Babravičius, nei aš nesutrikom ir
labai gražiai tarp dainų reklamavom
vienas kito kasetes bei CD. Dar kar
tą įsitikinau, kad lietuviai - roman
tiški praktikai. Buvo ir labai gražus,
jaudinantis likimo nuskriaustų vai
kų iš Lietuvos padėkos žodis tiems,
kurių dėka Kalifornijos daktarai
grąžino jiems viltį, buvo "Du gaide
liai“ su Birute Pakuckaite - talen
tinga aštuonerių metų mergaite, bu
vo didysis aktores Rūtos Lee ir Vy
tauto Kernagio susipažinimas šven
tės scenoje, Los Andžele. Ir Čika
gos šokių kolektyvų pasirodymai, ir
šauni šventės vedėja Danguolė Var
nienė. Buvo visko... Tačiau jei kas
mane paklaustų, kas gi labiausiai
įstrigo Lietuvių dienose, atsakyčiau
- šiltais tautiniais kostiumais pasi
puošęs Čikagos "Grandies“ ir Los
Andželo "Spindulio“ jaunimas, šla
piais nuo prakaito veidais, šokantis
palmių, kaktusų ir kalnų fone.
Prieš pat išvažiuojant sužinojo
me, kad stomatologų Danutės ir
Rolando Giedraičių namai jau be
veik patvirtinti naujam Holivudo
filmui apie Marilyn Monroe gyve
nimą: atitinka namo pastatymo me
tai, jis išliko beveik nepakeistas, ba
seinas ir fantastiški vaizdai pro lan
gus.

Gruodžio 10-osios rytą, Kinijos
vyriausybės vadovo Li Peno kvie
timu, oficialaus vizito į ją išvyko
Lietuvos ministras pirmininkas
A.Šleževičius su delegacija.
Drauge su premjeru Azijos šaly
je lankėsi ir p. Birutė Šleževičienė.
Vėlyvą vakarą "Lietuvos aviali
nijų“ lėktuvas su oficialia Lietuvos
Vyriausybės delegacija atskrido į
Pekino Šoudu aerouostą. A.Šleževičių, ji lydinčius asmenis aerouoste
pasitiko aukšti Kinijos užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnai bei Lie
tuvos Respublikos laikinasis reikalų
patikėtinis Kinijoje D.Voveris.
Vizito dienomis Tiananmenio
aikštė buvo papuošta ne tik tradi
ciniu Mao portretu, bet ir Lietuvos
trispalve.
Motociklininkų lydimas korte
žas naktinio Pekino priemiesčiais
pasuko "Diaojuitai“ rezidencijos
link. Šis kompleksas buvo Lietuvos
delegacijos oficiali rezidencija.
Oficialia sutikimo ceremonija
gruodžio 11 d. prie Visos Kinijos
liaudies atstovų susirinkimo rūmų
Pekine prasidėjo Lietuvos ministro
pirmininko A.Šleževičiaus ir jį ly
dinčių ministrų bei Seimo narių vi
zitas Kinijos Liaudies Respublikoje
(KLR).
Paskui vyko A.Šleževičiaus de
rybos su KLR ministru pirmininku
Li Penu. Jose dalyvavo ir abiejų
valstybių delegacijos.
Lietuvos premjeras padėkojo sa
vo Kinijos kolegai už kvietimą ofi
cialaus vizito apsilankyti Kinijoje.
Per derybas su Kinijos vyriausybės
vadovu daugiausia kalbėta ekono
minio bendradarbiavimo temomis.
Kalbėdamas apie Kinijos ir Lietu
vos prekybą, Li Penas išreiškė pa
geidavimą, kad to aktyviau imtųsi
didelės firmos, nes taip būtų labiau
garantuota prekių kokybė ir suma
žintos kainos.
KLR premjeras teigė, kad, patei
kus patrauklų projektą, Kinija galė
tų kredituoti kontraktus, skatinti
bendrų įmonių Lietuvoje kūrimą.

Lietuva pasiūlė mūsų Šalies ir Kini
jos bankams užmegzti tiesioginius
ryšius, kadangi dabar atsiskaitymai
vyksta per trečiąsias šalis.
A.Šleževičius pakvietė Kiniją
aktyviau investuoti Lietuvoje, nes
didžiąją Azijos valstybę domina
Lietuvos geografinė padėtis, Lietu
vos ir viso Baltijos regiono rinkos
galimybės, gana nebloga komuni
kacijų sistema. Mūsų delegacija pa
siūlė Kinijos premjerui, kad būtų
aktyviau naudojamasi Klaipėdos
uostu, prekes tranzitu gabenant per
Lietuvą į Vakarų Europos valstybes
ir iš jų.
Išsiplėtus Lietuvos tarptauti
niams ryšiams ir į Azijos žemyną,
iškilo būtinybė abiem valstybėms
drauge kovoti su tarptautiniu orga
nizuotu nusikalstamumu.
Bendradarbiaujama ir švietimo
srityje. Kinija jau dabar skiria sti
pendijas Lietuvos studentams, besi
mokantiems kinų kalbos. Vilniaus
universitetas jau pasirengęs ben
dradarbiauti su Kinijos universite
tais ir net turi tokio susitarimo pro
jektą.
Abiejų šalių premjerai kalbėjo ir
Taivano bei Tibeto temomis. Kini
jos ministras pirmininkas atkreipė
dėmesį, kad Lietuvoje yra politinių
grupių, paremiančių Tibeto sepa
ratistus. Tibetas, sakė Li Penas, yra
neatsiejama Kinijos dalis, įeinanti į
šios valstybės teritoriją jau nuo 700
metų.
Lietuvius taip pat domino Kini
jos teritorijoje esančių laisvųjų eko
nominių zonų patirtis.
Lietuvos delegacija apsilankė
prie Didžiosios kinų sienos.
P. B.Šleževičienei buvo sudary
ta atskirta programa.
Gruodžio 12 d. Visos Kinijos
liaudies susirinkimo rūmuose buvo
surengta vakarienė Lietuvos dele
gacijos garbei.
Pekine atidaryta mūsų šalies
ambasada.

Leonardas Vaitiekūnas
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Esame raginami panaikinti
mirties bausmę
Prezidentūroje
** A.Brazauskas vadovavo LDDP
1990-1992 m., nuo to laiko, kai
1990 m. gruodžio 9 d. ji atsirado
neeiliniame atsiskyrusios nuo sovie
tų komunistų LKP suvažiavime,
komunistų partijai pakeitus pavadi
nimų. LDDP penkmečio minėjimo
išvakarėse "Dienos’’ laikraščiui Pre
zidentas A.Brazauskas pasakė, kad
prieš penkerius metus buvo keičia
mas ne pavadinimas, bet partijos
turinys. Kalbėdamas LDDP penk
mečio minėjime A.Brazauskas pa
linkėjo buvusiems bičiuliams iš
laikyti išmėginimą valdžia iki pabai
gos, iki rinkimų, ir labai rimtai reng
tis būsimiems rinkimams.
**Gruodžio 12 d. A.Brazauskas pri
ėmė Lietuvoje akredituoto Malai
zijos Nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus Čiu Siu Kjo skiriamuo
sius raštus.
Lenkijos Prezidentas A.Kvašnevskis, kalbėdamas su mūsų vals
tybės vadovu telefonu, priėmė
A.Brazausko kvietimą apsilankyti.
Aptarta, kaip Lietuva ir Lenkija de
rins savo veiksmus, siekdamos na
rystės ES, bei po kelių dienų įvyk
siančio ES valstybių narių ir kandi
dačių vadovų susitikimo svarba.
Prezidentas A.Brazauskas, kalbė
damas per šalies radiją, pasakė, kad
Europos Taryba primygtinai siūlo
svarstyti mirties bausmės panaikini
mą Lietuvoje, ratifikuoti Europos
žmogaus teisių konvencijos punktą,
draudžiantį mirties bausmę taikos
metu.
Gruodžio 13 d. A.Brazauskas pa
kvietė Lietuvoje reziduojančius už
sienio šalių ambasadorius Advento
vakaronėn - susipažinti su lietuviš
kais papročiais. Grojo Marcinkonių
kaimo ansamblis, vaišintasi Ad
vento ir Kūčių valgiais.

EUROPOS LIETUVIS
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Laiškas redakcijai

Lietuvos žmonių reikmės tik priedanga
Atsiliepiant į A.Strakšio ir G. Vagnoriaus pokalbį
"Europos lietuvio“ 1995 m. gruodžio 12-15 Nr.50.

nešė Seimo pirmininkas ČJuršėnas.
Parlamento vadovas spaudos kon
ferencijoje pasidžiaugė, kad Seimas
vieningai balsavo dėl Lietuvos pa
raiškos, pateiktos stoti į ES: 77 bal
savo ’’ už”, 2 - "prieš”, 1 - susilaikė.
ČJuršėnas Lietuvos prezidento pos
te įsivaizduoja tik vieną asmenį A. Brazauską, taip pat mano, kad ge
resnio kandidato už jį nėra nei
Lietuvoje, nei užsienyje. Seimo va
dovo nuomone, į prezidento postą
per 1997 m. rinkimus nebus kelia
ma A. Šleževičiaus kandidatūra.
**Iš LDDP pasitraukiąs Seimo Švie
timo, mokslo ir kultūros komiteto
pirmininkas B.Genzelis išplatino pa
reiškimą, kuriame nurodė priežastis,
paskatinusias jį tai padaryti. Pasak
Seimo nario, jo nepatenkina statuto
pakeitimai, kurie veda į autoritariz
mą, be to, praktinėje veikloje LDDP
atsisakė socialdemokratinių idėjų.
B.Genzelis nori likti Seimo LDDP
frakcijoje. Profesorius esąs tikras,
kad Lietuvai reikalinga stipri kairio
sios orientacijos partija arba jų blo
kas. LDDP prezidiumo posėdyje
gruodžio 18 d. bus svarstoma, ar
B.Genzelis gali likti frakcijoje ir va
dovauti Seimo komitetui.

Vyriausybėje

Labai svarbu ir naudinga yra, kai
vieną ar kitą idėją ar veiklą aptaria
bendraminčiai, oponentai, ir neprie
teliai. Todėl galėčiau tik padėkoti
ponams A.Strakšiui ir G.Vagnoriui
už išsakytas mintis apie mūsų ren
giamą referendumą. Juo labiau kad
ponas Vagnorius, nepaisydamas sa
vosios partijos nepritarimo referen
dumui, išreiškia kitokią nuomonę.
Cituoju: "Mes irgi pritariame, Sei
mo, kaip ir savivaldybių, rinkimuose
kandidatai turėtų būti renkami ne
pagal partinius sąrašus. Turėtume
rinkti asmenybes... Bent kiek turintis
sveiko proto politikas suvokia, kad
būtina paskelbti karą su nusikalsta
mumu... Be vykdomosios, be Seimo
valdžios, be Prezidentūros paramos
Vidaus reikalų ministerijos darbuo
tojams arba kitoms institucijoms ko
voti su nusikalstamumu yra tiesiog
neįmanoma...“
Iš šių teiginių kiekvienas bent
šiek tiek logiškai galvojantis suvo
kia, kad be referendumo tų gyvybi
nių Lietuvai klausimų neišspręsti.
Iki Seimo rinkimų lieka tik kiek dau
giau nei pusmetis. Tai kiek ir kaip
rinksime tą Seimą: iš 141 ar 91 na
rio? Ar balsuodami pagal aklus par
tijų sąrašus ar už asmenybes? Kas ir
kokiu būdu iki Seimo rinkimų pa
keis veikiančias nuostatas? Galiu tik
su džiaugsmu konstatuoti, jog pasi
keitė Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) nuostata - balsuoti
tik už partijų sąrašus. Prieš porą me
tų (priimant LR Seimo rinkimų įsta
tymą) ir prieš pusmetį (priimant I Ji
Seime rinkimų į savivaldybes įstaty
mą) Tėvynės sąjungos nariai vienin
gai pritarė LDDP partijos nuostatai
ir balsavo už "sąrašinius rinkimus“.
Kas rimtai kovos su nusikalsta
mumu, jei, kaip konstatuoja p.Vag

Suomijos parlamentas vienbalsiai
ratifikavo Lietuvos asociacijos su
tartį su ES. Tai jau trečioji iŠ penkio
likos šalių, priklausančių ES, kuri tai
padarė, nors sutarties dar neratifika
vo Lietuvos Seimas.
Pramonės ir prekybos ministras
K.Klimašauskas gruodžio 7 d. Lie
tuvos Vyriausybės vardu pasirašė
laisvosios prekybos sutartį su Euro
pos Laisvosios Prekybos Asociacija
(EFTA). Tai pirmoji sutartis su
buvusios SSRS respublika.
Europos Tarybos (ET) Vietinių ir
regioninių Europos savivaldybių
Seime
(CLARE) kongreso 3 narių delega
cija gruodžio 13-14 d. domėjosi
**■ Gruodžio 7 d. Seimas priėmė
Lietuvos valdžios ir savivaldybių
1996 m. biudžeto įstatymą. Vardiniu
santykiais, susitiko su Lietuvos savi
balsavimu įstatymui pritarė 63, ne
valdybių asociacijos prezidentu,
pritarė 44 ir susilaikė 6 parlamento
Vilniaus meru A.Vidūnu, Konserva
nariai. Iš pradžių balsuota už kiek
Naująjį Parlamentą Baltarusija
torių partijos pirmininku V.Landsvieną iš 10 straipsnių. Posėdyje da
galėjo išsirinkti jau gegužės mėnesį.
bergiu, Seimo Savivaldybių komite
lyvavo Prezidentas A.Brazauskas,
Tačiau neišsirinko, tiksliau pasakius,
to pirmininku A.Sadkausku. ET eks
premjeras A.Šleževičius. Vardinio
išsirinko tik 119 deputatų iš 260 nu
pertai peržiūrėjo 11 Lietuvos įstaty
balsavimo pareikalavo LDDP, Kon
matytų. Balsuoti neatėjo rinkėjai.
mų, kurie lemia savivaldybių darbą,
servatorių ir Politinių kalinių ir trem
Susidarė kuriozinė situacija, kai val
ir nustatė, kad jie neprieštarauja Eu
tinių "Laisvės” frakcijos. Biudžetas
stybės piliečiai prarado bet kokį no
ropos savivaldos chartijos dokumen
bus "socialiai” orientuotas - net 51,
rą dalyvauti politikoje, rinkti savo
tams, pagyrė Lietuvos įstatymda3 proc. lėšų bus skirta žmonių gy
politikus, turėti gerą savo parlamen
vius, kurie per trumpą laiką priėmė
venimui pagerinti. Biudžeto defici
tą, kuris priimtų jiems reikalingus,
būtinus savivaldos įstatymus.
tas sudarys 2,3 proc. šalies bendrojo
gerus įstatymus. Kam to reikia? Juk
Vyriausybė pritarė Lietuvos gy
vidaus produkto. Tai atitinka Tarp
kone visą amžių apsieita be demo
ventojų genocido ir rezistencijos ty
tautinio valiutos fondo reikalavimus.
kratijos, be tų skirtingų partijų, be jų
rimo centro parengtai programai, pa
Kitų metų biudžte numatoma 15
kovos. Buvo vienas viską žinantis,
gal kurią 1996-2000 m. bus kuriami
proc. infliacija.
viską koreguojantis pirmasis komu
atgimimo ženklai, simboliai ir pa
Seime gruodžio 12 d. priimtas įs
nistų
partijos sekretorius, ir jo užte
minklai genocido aukoms ir asme
tatymas "Dėl asmenų, laikomų nuo
ko,
kaip
užteko rublių duonai, pienui
nims, represuotiems už pasiprieši
lat gyvenančiais arba gyvenančiais
ir
degtinei.
Ar neužtenka ir dabar
nimą okupaciniams režimams.
Lietuvos Respublikoje”, pagal kurį
vieno
apsukraus
prezidento, kuris
** Gruodžio 13-14 d. Paryžiuje įvy
nuolat Lietuvoje gyvenančiu laiko
žada
vėl
grąžinti
į
sočią praeitį, kaip
ko Taikos konferencija, kurioje pasi
mas Lietuvos pilietis, kuris faktiškai
sugrąžino
ir
seną
sovietinę
valstybės
rašyta Deitono taikos sutartis. Lietu
gyvena mūsų šalyje ne mažiau kaip
simboliką.
vai gavus oficialų Prancūzijos Vy
pastaruosius vienus metus. Lietuvos
Prezidentas, žinoma, to ir telau
riausybės kvietimą dalyvauti gruo
pilietis, faktiškai gyvenantis Lietu
kė. Nenorite, ir nereikia. Parlamen
džio 14 d. sutarties dėl taikos Bosni
voje, tačiau pase neturintis įrašo apie
tas bus visiškai išvaikytas, o kraštas
joje ir Hercegovinoje pasirašymo
nuolatinę gyvenamąją vietą, laiko
valdomas vien prezidento dekretais.
ceremonijoje, į Paryžių nuvyko už
mas nuolat čia gyvenančiu, jei jis ne
To žmonės gal ir nebūtų išsigandę.
sienio reikalų ministras P.Gylys. I
mažiau kaip pastaruosius vienus
Valdyk sau į sveikatą, gal ir geriau
sutarties pasirašymą mūsų šalį ofi
metus dirba Lietuvoje, gauna legalią
bus... Tačiau aktyviau dalyvauti pa
cialiai pakvietė NATO vadovybė
pensiją arba turi kitokių legalių lėšų
kartotiniuose rinkimuose rinkėjus
kaip valstybę, kuri yra patvirtinta
gyventi, moka mokesčius, socialinio
paskatino kai kurie prezidento bend
drauge su NATO taikdarių pajėgo
draudimo įnašus.
raminčiai, pirmiausia - komunistai.
mis (IFOR) dalyvauti taikos misijo
Seimo rudens sesija pagal Kons je buvusioje Jugoslavijoje - mes
Mat ir jie išsigando, kad krašte ne
tituciją turi baigtis gruodžio 23 d.,
siusime savo taikdarius į Bosniją ir juokais pakvipo diktatūra ir net Hit
bet veikiausiai bus pratęsta iki 1996
lerio valdymo metodika. Taigi net
Hercegoviną.
m. vasario 20 d gruodžio 11 d. pra
Ona Mickevičiūtė komunistai ėmė atkakliai raginti

norius, dabar "Vidaus reikalų minis
terijos darbuotojams kovoti su nusi
kalstamumu yra tiesiog neįmano
ma“? Bent kiek sveikai galvojantis
turi suprasti, kad tokios būsenos il
giau pakęsti nebeįmanoma, kad bujojantis nusikalstamumas iš vidaus
žlugdo valstybę, o ypač - jos ekono
miką. Turime imtis ryžtingų priemo
nių. O manyti, kad po Seimo rinki
mų atėjusieji ims ir sutvarkys, tai to
lygu vėl pasiduoti teiginiui "viltis
kvailių motina“. Pirma, visiškai ne
aišku, kas ateis po rinkimų. Antra,
jei vėl ateis p.Vagnorius, tai nusikal
tėliams gali susidaryti dar palankes
nė terpė. Juk esant p.Vagnoriaus vy
riausybei ir dešiniųjų Seimui, atsira
do, sustiprėjo ir suklestėjo nusikals
tamosios struktūros bei grupuotės.
Nesuprasi, ar doromis p.Vagno
riaus vizijomis, ar analitinio mąsty
mo stoka, ar tik noru apdergti buvusį
savo mokytoją bei globėją, paremtas
tvirtinimas: "Propagandiškais atrodo
ir siūlymai, kad būtų iš esmės atsisa
kyta fizinių asmenų mokesčio, iš ku
rio šiandien valstybės biudžetas gau
na 40 proc. įplaukų“. Argi bent kiek
panašios į tą tvirtinimą yra referen
dumui teikiamos nuostatos: ”3 nuo
stata. Nustatyti, kad visos Lietuvos
ar užsienio organizacijų ar piliečių
pajamos (pelnas), skirtos investici
joms Lietuvoje naujoms darbo vie
toms kurti, gamybai ar verslams plė
toti, neapmokestinamos jokiais mo
kesčiais. 4 nuostata. Nustatyti, kad
neapmokestinamas gyventojų paja
mų minimumas yra 0,75 vidutinio
darbo užmokesčio Respublikoje ir
kad gyventojų pajamų mokestis ne
gali būti didesnis kaip 28%“.
Argi nesuprantama yra buvusiam
gana gabiam mokiniui, kad neapmo
kestinti gyventojus, gaunančius ma

žiau nei 0,75 vidutinio darbo užmo
kesčio, reiškia neapmokestinti mo
kytojų (jų atlyginimai neviršija vidu
tiniojo). Vadinasi, padidinti, o ne
(kaip, matyt, geistų p.Vagnorius) su
mažinti jų realiąsias pajamas 20-110
litų. Naudojant p.Vagnoriaus stilių,
argi bent kiek sveikos nuovokos tu
rintis žmogus negali suprasti, kad
neapmokestinti pajamas ar pelną,
skirtą investicijoms Lietuvoje, yra
tiesiog būtinybė? Argi sunku žvilg
telti į 1996-ųjų metų Valstybės biu
džeto projektą (Seimo nariai ir
p.Vagnorius jį gavo prieš porą mė
nesių), kuriame nurodyta, kad visos
įmonių pajamų mokesčių įplaukos
sudaro tik 9,6 proc. visų įplaukų. O
apskritai, priėmus referendumo tre
čiąją ir ketvirtąją nuostatas, įplaukos
į valstybės biudžetą sumažėtų ne
daugiau kaip 66 mln. litų arba 1,4
proc. Bet išlaidos, priėmus referen
dumo nuostatas dėl Seimo ir vals
tybės valdybo biurokratijos mažini
mo, sumažėtų ne mažiau kaip 300
mln. litų arba 6,2 proc.,
Tad ir nerenk, žmogau, referen
dumo. O jei, neduok Dieve, vėl ateis
p.Vagnorius su kompanija, tai iš
straipsnyje paskelbtų nuostatų aišku,
kad jie nemažins mokesčių, kad jie
nesutiks neapmokestinti investuo
jamų lėšų. Seniai pasakyta: pasi
kliauk, tačiau spręsk ir daryk pats.
Todėl ir kviečiu visus, galvo
jančius apie Lietuvos ateitį, paremti
referendumą. Bebaigdamas tik pri
minsiu p.A.Strakšiui, kad referendu
mas rengiamas sutinkamai su LR
Konstitucija ir LR referendumo įsta
tymu, kuriuose nėra žodžių derinio
"vadinamojo referendumo“.
1995 m. gruodžio 10 d.

Kazimieras Antanavičius
Seimo narys

Ar Baltarusijos Parlamentas pavers šalį
demokratiška?
žmones balsuoti ir pagaliau baigti
Parlamento rinkimus. Netgi pradėjo
žadėti rinkėjams priimti jų vaikus į
aukštąsias mokyklas be egzaminų. į
agitaciją įsijungė net ekstrasensai,
įrodinėdami, jog tie, kurie balsuos,
bus sveiki, o kurie ne, - negaluos.
Komunistų lyderis Vasilijus Novi
kovas sakė: "Dabar nesvarbu, kas
laimės rinkimus, svarbu, kad Balta
rusija išliktų demokratine, teisine
valstybe“.
Pagaliau Baltarusijos žmonės
sutiko pamaloninti politikus. Prie
balsavimo urnų atėjo daugiau kaip
52 proc. rinkėjų. Papildomai buvo
išrinkti dar 59 deputatai. Taigi dabar
Parlamente jau yra 198 deputatai,
nors kvorumui užtenka ir 174. į pir
mą savo posėdį naujasis Parlamen
tas ketina susirinkti sausio 3 d. 48
proc. deputatų yra nepriklausomi, 21
proc. - komunistų, 17 proc. - agrarininkų, 14 proc. - įvairių demokrati
nių organizacijų atstovai. Svarbu,
kad į Parlamentą pateko bent keletas
demokratiškai nusiteikusių veikėjų,
tokių kaip Stanislavas Šuškevičius,
Vasilijus Šlindikovas, Liudmila
Griaznova, nors tarp jų nėra nė vieno
Baltarusijos liaudies fronto atstovo.
Demokratinės jėgos, kurios siekė
Baltarusijos nepriklausomybės, ge
rokai išskaidytos ir palaužtos. Žino
ma, Šių rinkimų rezultatai būtų buvę
kitokie, jeigu ne Prezidento atšiaurus

nusistatymas prieš Parlamentą. Jis
trukdė rinkimus, neleido kandida
tams naudotis spauda, radiju, televi
zija, ką kritiškai įvertino ir Europos
Tarybos stebėtojai. Pakartotiniuose
rinkimuose nedalyvavo ir pats prezi
dentas A.Lukašenka. Šitaip elgda
masis jis tikėjosi, kad ir pakartotiniai
rinkimai neįvyks, ir bus galima įves
ti krašte prezidentinį valdymą. Ta
čiau tokios viltys nepasiteisino. Rin
kėjai pasisakė už Parlamentą, nors
tai ir nekelia prezidentui jokio pasi
tenkinimo. Taigi Šia prasme A.Lukašena patyrė tam tikrą pralaimėjimą.
Dabar tenka laukti naujų įdomy
bių - kaip klostysis Parlamento ir
prezidento santykiai. Aišku, jog pre
zidentas sieks diktuoti deputatams
savo valią. A.Lukašenka gana egzo
tiškai įsivaizduoja aukščiausios val
džios funkcijas. Pagal jį, įstatymus
leidžiamosios, vykdomosios ir teisi
nės valdžios funkcijų pasidalijimas
gal ir geras, konstitucinis dalykas,
tačiau valstybėje turi būti "kotas“, iš
kurio išsišakoja visos kitos valdžios.
Tas "kotas“, sakė A.Lukašenka, yra
valstybės galva. į priekaištus, jog tai
nedemokratiška, jis atsako: Sovietų
sąjungos Aukščiausioji Taryba irgi
elgėsi nedemokratiškai, ne pagal
konstituciją, nes sugriovė Sovietų
sąjungą ir įvedė buržuazinę sant
varką.

Antanas Šimkūnas <
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Poetė ir vaikų rašytoja

’

Bronės Buivydaitės šimtosioms gimimo metinėms
Šalyje gražiai paminėtos ir mini
mos poetės bei vaikų rašytojos Bro
nės Buivydaitės šimtosios gimimo
metinės (g. 1895 12 08). Nuėjo ji ne
trumpą ir nelengvą gyvenimo bei
kūrybos kelią, paliko ryškius pėdsa
kus lietuvių literatūroje, bet ne visa
da buvo vertinama pagal nuopelnus.
B.Buivydaitė plačiausiai žinoma
kaip vaikų rašytoja. Tą pripažinimą
ji pelnė dar 1936 m., išleidusi apysa
ką "Auksinis batelis“, kuri buvo pre
mijuota ir iki šių dienų išliko vienu
ryškiausių lietuvių vaikų prozos kū
rinių.
Ypač sunkūs rašytojai buvo po
kario metai, {kalinus vyrą, virš jos
pakibo siaubingos tremties grėsmė.
Teko atsisakyti pamėgto pedagogi
nio darbo, prisiglausti gimtuose
Anykščiuose ir gintis nuo bado ver
čiantis daržininkyste. Kurį laiką ji
buvo lyg nežinia kur dingusi, nemi
nima. Tik 1957 m., kai rašytojai Al
donai Liobytei padedant, buvo pa
kartotinai išleistos net trys vaikams
skirtos B.Buivydatės knygos - apy
sakos "Auksinis batelis“, "Trys bi
čiuliai“ ir pasakų knygelė "Stebuk
lingoji radasta“ - rašytoja vėl buvo
prisiminta ir daugelio sutikta su
džiaugsmu tarsi naujai atgimusi.
V.Mykolaitis-Putinas ir A.Vienuolis
tada rekomendavo priimti B.Buivydaitę į Rašytojų sąjungą kaip sėk
mingai poezijoje ir vaikų literatūroje
pasireiškusią kūrėją, o jos pirmoji li
teratūros mokytoja S.KymantaitėČiurlionienė ta proga rašė, kad jos
buvusi mokinė pradėjo "naują savo
kūrybos fazę...“ Tie įžvalgūs įžymių
rašytojų žodžiai ne visų vienodai bu
vo priimti. Pakartotinį pataisytų iški
lių vaikų literatūros kūrinių išleidi
mą piktokai sutiko "budrūs idealo-

Aštuoniolikmetės B.Buivydaitės
nuotrauka iš A.Galaunės rinkinio.
gai“, kurie nepagrįstai kritikavo
skaitytojams mielą "Auksinį batelį“,
net Lietuvos komunistų partijos X
suvažiavimo ataskaitiniame praneši
me linksniavo kaip ydingą knygų,
kurioje "iškraipoma, pagražinama
buržuazinė tikrovė Lietuvoje...“
"Auksinio batelio“ byla - vienas iš
ryškiausių brutalaus vadinamojo
"partinio vadovavimo“ lietuvių lite
ratūrai okupacijos metais puslapių.
Tai, kad B.Buivydaitė 1957 m.
pradėjo "naują savo kūrybos fazę“,
rodo po tų metų jau žengiančios į
aštuntąjį, ir net devintąjį savo am
žiaus dešimtmetį, pasiligojusios ra
šytojos parašyti kūriniai, biografi
nės apysakos "Pro vaikystės langą“
(1969) ir "Vargai vartus kilnoja“
(1982). Jas rašytojai, skaitytojai su
tiko kaip "aukščiausią ir puošniau
sią B.Buivydaitės kūrybos viršu

Lenkijos lietuviai apie
savo reikalus
Dvi dienas Punsko valsčiaus sa
lėje skambėjo vien lietuviška šneka.
Čia vyko Lenkijos lietuvių draugijos
ir Lenkijos lietuvių bendruomenės
antrasis suvažiavimas, kuriame da
lyvavo ir atstovų iš Lietuvos. Padė
kojus už ilgametę ir nuoširdžią veik
lą Eugenijui Petruškevičiui, Lietu
vių draugijos pirmininku išrinktas
Petras Maksimavičius. Pasikeitė ir
Lietuvių bendruomenės tarybos pir
mininkas: vietoj Broniaus Makaus
ko išrinktas Algirdas Nevulis iš Sei
nų, valdybos pirmininku liko Sigitas
Parancevičius.
Nors jau bemaž dveji metai, kai
pasirašyta valstybinė Lietuvos ir
Lenkijos sutartis, pagal kurią įvar
dintos tautinių mažumų teisės dėl sa
vo gimtosios kalbos vartojimo, ta
čiau teisiškai šitai nėra apibrėžta, to
dėl atsitinka ir keistokų dalykų. Sa
kysim, lietuvių kalbos programa
mokykloms Lenkijoje yra išleista...
lenkiškai. Kad ir kaip būtų liūdna,
bet nuo pašnekėjimo apie tai dides
niame ar mažesniame tautiečių susi
būrime reikalai nesikeičia. Lietuviai
Lenkijoje ne su pavydu, o su apgai
lestavimu mandagiai primena lyg ir
išskirtinę lenkų mokyklų Lietuvoje
padėtį. Tik vis dar nesuvokia, kodėl
taip yra: ar kad Lenkija didesnė, ar
kad turtingesnė, ar jautresnė tautie
čių likimui užsienyje? Oficialiais
duomenimis, daugiau nei penkeri
metai Lenkijoje nėra išleista nė vie
nos knygos lietuvių mokykloms.
Guodžiamas! vien pažadais, jog ki
tąmet Lenkijos švietimo ir mokslo

ministerija išleis lietuviškai lietuvių
kalbos, istorijos bei geografijos va
dovėlius pradinių klasių mokiniams.
Tariamasi ir dėl lietuviškų klasių
arba net atskiros mokyklos, jei būtų
užtektinai mokinių. O kur lietuvišką
mokyklą baigusieji galėtų mokytis
toliau? Sutikime, kad ir kokia didelė
būtų lietuvių bendruomenė Lenkijo
je, bet bakalaurų, magistrų reikėtų
jai mažiau, nei gali iš pirmo žvilgs
nio pasirodyti.
Kalbėta ir apie apeigas bažny
čiose lietuvių kalba. Čia vėl jau kuris
laikas nesutariama dėl lietuviškai
kalbančių kunigų toms parapijoms,
kuriose gyvena daugiausia lietuvių.
Tyčia ar netyčia, bet vis atsitinka
taip, kad į lenkiškas parapijas iške
liami lietuviškai kalbantys kunigai, o
į lietuviškas parapijas atkeliami len
kiškai kalbantys. Nesusišnekama ir
dėl paminklo vyskupui Antanui Ba
ranauskui Seinuose statybos. Regis,
tiek lietuvių, tiek lenkų tautoms nu
sipelnęs žmogus turėtų tapti santar
vės simboliu, tačiau tenka girdėti
balsų, jog gali atsitikti priešingai.
Kai šitaip kalbama ne kokioje kaimo
užeigoje, suabejoji ir kilniais ketini
mais. Lenkijos vyriausybė pažadėjo
finansuoti Punsko lietuvių kultūros
namų statybą. Dabar ten įsivyravusi
tyla, todėl neaišku, kada Punsko lie
tuviai pakvies į įkurtuves. Tuo tarpu
Seinuose Lietuvos vyriausybės fi
nansuojamas Lietuvių kultūros cen
tras gražiai statomas. Įkurtuvės čia
turėtų būti kitą rudenį.

Salomėja Čičiškina

kalnę“ (V.Kuzmickas). Tai knygos
ir apie rašytojos vaikystę, ir apie
gimtųjų Anykščių dvidešimtojo
amžiaus pradžią. Jos lengvai suvo
kiamos ir vaikui, ir įdomios jau su
augusiam skaitytojui. Kaip talentin
ga memuariste, B.Buivydaitė išky
la ir savo "Atsiminimuose apie Vie
nuolį“ - vienoje iš paskutinių savo
knygų, kurią dar reikia išleisti.
Ryškią vietą B.Buivydaitė užima
vaikų literatūroje, kurioje žinoma
kaip dramaturge, prozininkė ir poe
tė. Pirmiausia iškilo savo pjesėmispasakomis, kurias, dirbdama mo
kykloje, ne tik kūrė, bet ir režisavo.
Didžiausio pasisekimo sulaukusi
"Stebuklingoji radasta“ (1934) ir
šiandien tebėra saviveiklinių dramos
kolektyvų scenoje. Pjesės-pasakos
žanras, įtakojant B.Buivyaitės dra
mos kūriniams, lietuvių vaikų litera
tūroje suklestėjo septintajame de
šimtmetyje. O su jau minėtomis apy
sakomis "Auksinis batelis“ ir ’Trys
bičiuliai“ ji įsitvirtino ikikarinėje
vaikų prozoje kaip viena pagrindinių
jos kūrėjų. Ir jos poezija (“Pagiry
maža trobelė“, 1940, "Karklo švil
pa“, 1972), parašyta įgudusia ranka,
yra savita ir reikšminga.
Prisimintinos ir suaugusiems
skirtos B.Buivydaitės poezijos bei
prozos knygos.
Pirmąjį eilėraščių rinkinį "Vasa
ros šnekos“ (1921) B.Buivydaitė iš
leido tuo metu, kai lietuvių poezija
buvo ir negausi, ir nedrąsi. Tai buvo
pirmasis mūsų literatūroje moters
lyrikės rinkinys, reikliai kritikuotas
anuomet garsiausių kritikų, bet pa
lankiai sutiktas skaitytojų ir kompo
zitorių, kurie sukūrė nemaža dainų
pagal jos eilėraščių tekstus. Su kiek
vienu nauju rinkiniu ("Skudučiai“,

1933, "Po žilvičiais“, 1939) kaip
poetė B.Buivydaitė tobulėjo, plėtė
temų ratą, siekė tobulos formos. Ne
žiūrint į tai, provincijoje gyvenančiai
poetei, visas jėgas atiduodančiai pe
dagoginiam darbui, buvo sunku su
silyginti su naujai iškylančiais talen
tais, ji liko Salomėjos Nėries šešė
lyje. Bet su lyrika nesiskyrė. Archy
ve liko penktojo rinkinio "Paukščiai
vėtroje“ rankraštis, į kurį sudėti
1940-1956 m. eilėraščiai. Skaityda
mi per keturis dešimtmečius sukur
tus eilėraščius, randame ir meniškai
brandžių posmų, padedančių geriau
suprasti praeitį ir kūrėjos asmenybę.
Jie byloja apie nerealizuotas kūrybi
nes galimybes, kurias slopino ne
lengva provincijos kasdienybė, karų
bei okupacijos našta.
Iškilaus jubiliejaus dienomis pri
simenamas ir B.Buivydaitės roma

nas "Atversti lapai“ (1934), sulaukęs
anuo metu reto pasisekimo ir taip
"suskaitytas“, kad šiandien jau nesu
randamas net didžiausiose šalies
bibliotekose.
Kai 1984 m. sausio 29 d. palydė
jome B.Buivydaitę į paskutinę poil
sio vietą, atsisveikinome su ja kaip
su vyriausia amžiumi Lietuvos rašy
toja. Liko nemažas ir įvairus savo
žanrais jos kūrybinis palikimas.
Nors jis ir nesiekia žemiečių anykš
tėnų didžiavyrių klasikos lygio, ge
riausi kūriniai, artimi tiesai, patrauk
lūs savo patriotizmu, nuoširdumu ir
savitumu, autorės gebėjimu likti sa
vimi, nepraranda savo vertės. Kaip
gyvą prisimename rašytoją ir minė
dami apvalų gimimo šimtmetį. Su
viltimi, kad jos kūriniai bus dar ilgai
prisimenami ir skaitomi.
Jonas Linkevičius

B.Buivydaitės minėjimas gruodžio 7 d. Vilniaus akademiniame dramos
teatre. Kūrinius skaito aktoriai D.Rudokaitė ir ILŽirgulis.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Ar ieškoma sutarimo?
Izraelyje, Jeruzalėje, leidžiamas
laikraštis ’’The Jerusalem Post" iš
spausdino Efraimo Zuroffo, vado
vaujančio Simono Wiesentalio cent
rui, kuris tiria nusikaltimus prieš žy
dų tautą, straipsnį. Kaip ir visada,
rašant apie žydšaudžius, dažniausiai
ieškoma priešų, ne sutarimo. Tai
įrodo ir straipsnio antraštė ’’The
true face of things" (lietuviškai tai
skamba ’’Vadinkime daiktus tikrai
siais vardais") bei straipsnio mintis:
’’Jei naujoji Lietuvos ambasada sie
kia palaidoti praeitį, Izraeliui jos ne
reikia". Manome, jog ”EL“ skaity
tojus sudomins šis straipsnis.
Normaliomis aplinkybėmis Lie
tuvos ambasados atidarymas Tel
Avive būtų satisfakcijos galimybė.
Bet mūsų santykius su šia šalimi
temdo šešėlis. Jis kyla iš praeities bei
dabartinės Vilniaus Vyriausybės
nuostatos tragiško Lietuvos žydų li
kimo atžvilgiu.
Prieš aštuonerius mėnesius bu
vau nuvykęs į šią šalį bendros Iz
raelio ir Lietuvos komisijos, tirian
čios 1990-1992 m. reabilitacijos pa
grįstumą nacių karo nusikaltėliams,
sudėtyje. Tai buvo kulminacija sun
kiose derybose su Lietuvos valdžia,
kuri nenustojo neigusi, kad žydų žu
dikai nebuvo reabilituoti, ir tik vė
liau nenorom sutiko duoti leidimą
Izraelio tyrinėtojams susipažinti su
reabilitacijos bylomis.
Peržiūrėjus daugybę bylų, paaiš
kėjo, kodėl lietuviai taip nenorėjo
leisti atlikti nuodugnų tyrimą. Iš ke
lių bylų paaiškėjo, jog net patys

prisipažinę įvykdę nusikaltimus
žydų žudikai naujosios nepriklauso
mos Lietuvos valdžios buvo reabili
tuoti. Asmenys, tarnavę Maidaneke
atbuvę žymiojo 12-otojo lietuviško
jo policijos bataliono, kuris nužudė
maždaug 47 tūkst. žydų Lietuvoje ir
Baltarusijoje, nariai gavo piniginę
kompensaciją už tai, jog buvo nu
teisti sovietinių teismų.
Prieš mums išvykstant iš Vil
niaus, mūsų šeimininkai sutiko at
siųsti mums pavardes tų nuteistųjų
už nužudymą, kurie buvo reabilituo
ti (apytikriais paskaičiavimais, maž
daug 5 tūkst. iš 50 tūkst. reabilituo
tųjų lietuvių). Mes patikrinsime juos
Wiesentalio centre ir grąžinsime
peržiūrėti tas bylas, dėl kurių iškils
klausimų.
Mums taip pat buvo pažadėta,
jog paaiškėjus, kad reabilitacija ne
teisėta, ji bus anuliuota. Bet mes ne
gavome nė vienos pavardės iš Lietu
vos valdžios. O apie neteisėtos rea
bilitacijos panaikinimo mechanizmo
sukūrimą, kurį reglamentuojantis
įstatymas buvo neseniai priimtas
Vilniuje, lietuviškoje spaudoje net
nebuvo užsiminta - nei Lietuvoje,
nei kur kitur.
Mes turime ir kitų problemų dėl
lietuvių. Prezidentas A.Brazauskas
ne kartą yra aiškiai pareiškęs, jog jo
šalis persekios lietuvius karo nusi
kaltėlius, kad ir kur jie gyventų. Ta
čiau to neįvyko. Priešingai.
Nė vienas karo nusikaltėlis ne
priklausomoje Lietuvoje nebuvo
teisiamas, ir kyla klausimas, ar Lie
tuvos valdžia nori išduoti užsienyje

gyvenančius lietuvius, tarnavusius
naciams.
Pavyzdžiui, Amerikos vyriausy
bė yra pasiruošusi išduoti lietuvį na
cių kolaborantą Aleksandrą Lileikį,
vadovavusį vietinei Vilniaus saugu
mo policijai Antrojo pasaulinio karo
metais, bet lietuviai ieško bet kokios
dingsties sukliudyti šiam žingsniui.
Jie net bando persvarstyti nusikal
tėlių perdavimo sutartį tarp šių šalių,
nors, esant normalioms aplinky
bėms, jie būtų laimingi, turėdami šią
sutartį pasirašytą. Žinant, jog Lileikis
neseniai atšventė 88-ąjį gimtadienį,
nesunku įsivaizduoti praktinę tokių
sutarties persvarstymų reikšmę.
Akivaizdu, kad lietuviai norėtų
palaidoti praeitį.
Neseniai žymaus Lietuvos poli
tikos veikėjo Kazio Škirpos palaikai
buvo su valstybine pagarba perlaido
ti Kaune. Vietinės informavimo prie
monės priminė Škirpos vaidmenį ku
riant Lietuvos kariuomenę ir jo tar
nybą Seime - Lietuvos parlamente.
Nepaminėtas liko jo vaidmuo
lietuviams ir naciams kolaboruojant
Antrojo pasaulinio karo metais ir jo
veikla Lietuvių aktyvistų fronte,
kurio nariai dar prieš Vokietijai oku
puojant Lietuvą savo radijo laidose
skatino naikinti žydus.
Jei Lietuvos ambasada Tel Avive
siekia paspartinti peržiūrėjimo pro
cesą, taip pat sąžiningai pažvelgti į
karčias istorines tiesas, ji turi savo
darbo metmenis. Bet jei ambasados
atidarymas tėra žingsnis palaidoti
tiesą apie mūsų bendrą praeitį, Iz
raeliui to nereikia.“
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Vyriausiam Lietuvos poetui - 90 metų
Atkelta iš 1 psl.

Žemės“. Ir naujas jis ne tik savo te
matika, bet ir savita forma: kiek
vieną eilėraščio eilutę sudaro ne
daugiau kaip 3 žodžiai:
Man liko vien
vingrios melodijos vamzdelis.
Jo niekaip nenumesiu,
jis į mane įaugęs.
Tokia visa knyga, visi 129 eilėaščiai.
Ne, tai ne maniera, ne formaliz
mas, o naujų išraiškos priemonių
paieškos. Ir apskritai - pastarieji 30
S.Anglickio kūrybos metų buvo
losnūs, brandūs ir gausūs. Dar
1990 m. išėjo viso poeto gyvenimo
iarbas - romanas epopėja ’’Čiupi
kai“. Pasak autoriaus, romanas išmgęs iš poeto tėvų gyvenimo dir
vos, iš jo vaikystės ir paauglio
netų. Regis, kritika turėtų romane
asti gyvų sąsajų su dar 1935 m.
įėjusia satyros knyga ”7 didžiosios
įuodėmės“, kur S.Anglickis rašė:
Draugai, kokiam krašte ir kokio
kraujo būtut,
Ir jūs, kur lašinius riebius
sėkmingai skutot,
Irjūs, kurie sukčiaudami ženklais
sau turtą dėjot,
Ir jūs, kur prie kasos pirštus
prikišę nukentėjot.
Romanas, kaip ir ana knyga, skli-

Vyriausias Lietuvos poetas Stasys
Anglickis. Arnoldo Baryso nuotr.
dina laiko įvykių ir aktualijų, nuo
taikos ir pykčio, nukreipto prieš am
žininkų piktžaizdes ir nuodėmes.
Apskritai S.Anglickio, kaip ir jo
amžininkų, kūrybai būdingi tragiški
XX amžiaus lūžiai ir posūkiai, viltys
ir netektys, tremtis ir klajonės po
visus žemynus. Tiesa, to S.Anglickiui pavyko išvengti: jis nepasi
traukė iš gimtojo krašto, užsikrovęs
ant savo pečių visos jo sudėtingos
likties naštą. Jis dirbo ramiai ir rim
tai, niekur per daug neišsišokdamas,
bet ir niekad neatsilikdamas, ne
vengdamas nei kasdienybės, nei

švenčių. Nebuvo jis nei premijomis,
nei ordinais, nei garbės vardais pa
žymėtas, bet išgyveno visa kartu su
gimtuoju kraštu.
Šito teiginio buvo sklidinas vi
sas jubiliejinis vakaras. Apie tai
kalbėjo ir pagrindinis jubiliato
veiklos bei kūrybos nušvietėjas habilituotas daktaras V.Kubilius, ir
Rašytojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas V.Sventickas. Meilės ir pa
dėkos žodžių savo mokytojui ir
kraštiečiui negailėjo nei atbrazdėję
iš Šiaulių, Kuršėnų, Kauno, Vilniaus
ir kitų Lietuvos vietų buvę sukaktu
vininko mokiniai bei kolegos moky
tojai. O tai jau solidaus amžiaus su
laukę garsūs ir ne taip garsūs Lietu
vos žmonės. Respublikos Prezidento
referentas rašytojas R.Gudaitis per
skaitė šiltą padėkos bei gerų linkė
jimų sklidiną Respublikos Prezi
dento A.Brazausko sveikinimą.
Ypač gražiai sveikino poeto kraš
tiečiai - žemaičiai. Jubiliatas tą va
karą buvo itin pakilios jaunatviškos
nuotaikos, nestokojo humoro ir
švelnių ’’adatėlių“ susirinkusiems jį
pasveikinti ir pagerbti.
Netrūko nei jubiliejinio pyrago,
nei alaus, nei kitų žemaitiškų ir tie
siog lietuviškų gardybių. Už sukak
tuvininką, vyriausiąjį Lietuvos poe
tą, buvo pakeltos šampano taurės.
Petras Keidošius

Krašto širdis visuomet kaime
Trankiu Kelmės kultūros rūmų
lūdų orkestro maršu prasidėjo rajon ūkininkų susitikimas su Vokieijos Federacinės Respublikos ambaados Vilniuje darbuotojais. Tai
raugų susitikimas, pradėdamas po
aibį, pasakė ambasadorius R.Krauas. ’’Matau veidus, kuriuos Kelmėje
m mačiau. Džiaugiuosi, kad gyveimas patvirtina tiesą, kad Lietuva
jįžta į Europą per Vokietiją, albėjo Seimo narys, Parlamentinių
yšių su Vokietija grupės pirmininas Antanas Račas. - Rusija - neišemiamas žaliavų šaltinis, Vokietija
neišsenkantis technologijų šaltinis,
rjei Lietuvai pasiseks suderinti sanykius su šiomis valstybėmis, mūsų
mkia geras gyvenimas.“

Kai prasidėjo valstybės pripažini
mo paradas, Vilniuje ėmė kurtis pa
siuntinybės. Atvykęs dirbti amba
sadoriumi, G.Albrechtas kitą dieną
jau svečiavosi Kelmėje, kur buvo
gražiai sutiktas. Ne be vokiečių am
basados rūpesčio ir bendradarbia
vimo Kelmės rajonas gavo brangią
labdarą - vokiškos technikos parką,
kurio pagrindu sukurtas ’’Kuršių
krašto“ kooperatyvas, aptarnaujantis
aplinkinius ūkininkus. Daugiau kaip
600 lietuvių ūkininkų jau mokėsi
ūkininkauti pas vokiečius, įgijo
vakarietiško darbo pagrindų, išmoko
vokiečių kalbą.
Ūkininkus sveikino ponas G.Al
brechtas - dabar Vokietijos ambasa
dorius Baltarusijoje. ’’Kai pamatau

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į 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.
I

Baltic Managment Company.
(Z. Juras & A.Juras).
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Vilnių, šį gražų kelmiškių orkestrą,
ponus Krausą ir Račą, - sakė jis, jaučiuosi lyg namuose: Vilnius Vyriausybės miestas, o Lietuvos
sostinė man - Kelmė. Mano širdis
plaka Lietuvoje“.
Kelmės ūkininkų susitikimas am
basadoje - tarsi metų darbo apžval
ga, metų ’’derliaus“ šventė. Ūkinin
kai atsivežė visko, kuo vaišina savo
brangiausius svečius. Džiugu, kad
Lietuvos kaimas po kelių negandos
metų jau atsigauna. Rajono ūkininkų
sąjungos pirmininkė Zita Samušienė, turinti 60 hektarų ūkį, pasakojo,
kad gražiai sudygo 18 hektarų kvie
čių, kad dabar nusipirko didžiulį
tvartą ir laiko 76 kiaules bei 13 gal
vijų, o iš hektaro jau prikulia po 5
tonas kviečių, kad du sūnūs šiemet
dirbo Vokietijoje. Egidijus ir Vilija
Palubeckiai kartu su tėvais valdo
200 hektarų žemės, laiko 20 mel
žiamų karvių. Jie abu taip pat dirbo
pas Vokietijos ūkininkus, išmoko te
nykščių gudrybių, kai ką jau taiko
savo ūkyje, valstybei šiemet pardavė
20 tonų kviečių, rengiasi statyti pie
no perdirbimo cechą, kuris_ aptar
nautų viso kaimo ūkininkus. Ūkinin
kas Juozas Strodomskis iš Vilniaus
grįžo į kaimą, į tėvų sodybą, kurią,
beje, iš valdžios per teismus turėjo
atsiteisti, nes kolūkis buvo pardavęs
kitam žmogui. Dabar J.Strodomskis
- 47 hektarų ūkio savininkas. Dve
jus metus dirbo nuostolingai, o šiais
metais turėjo ir šiek tiek pelno.
Kelmės mero Stasio Lekšo nuomo
ne, Kelmė - ūkininkų kraštas. Čia
jau baigia iširti paskutinės žemės
ūkio bendrovės. Gaila tik, kad val
stybės parama ūkininkui yra silpna.
Tris valandas tęsėsi ūkininkų po
kalbis su ambasados darbuotojais.
Palinkėta linksmų Kalėdų, laimingų
Naujųjų metų. Krašto širdis yra
provincijoje, kaime, atsisveikinda
mas kalbėjo ambasadorius R.Krausas. Prie šių nuoširdžių žodžių sunku
ką bepndurti.

Adolfas Strakšys

Švietimas

Kolegija išaugo Į Religijos
mokslų institutą'
Pranciškonai, kaip katalikų vie
nuolių ordinas, Lietuvoje atsirado
XIII amžiuje. Patyrę pakilimų ir
atoslūgių, XVIII amžiaus viduryje
jie turėjo šalyje apie 50 vienuolynų.
Tai buvo gražiausias ir prasmingiau
sias pranciškonų ordino gyvavimo
Lietuvoje laikas. 1864 m. caro val
džia visus vienuolynus uždare, ir tik
I pasaulinio karo išvakarėse buvo at
kurtas vienuolynas Kretingoje. Spe
cialistų nuomone, Kretingos vienuo
lyno ansamblis yra vienas iš įspūdin
giausių renesanso ir baroko architek
tūros pavyzdžių Lietuvoje. Po 1940
m. ir II pasaulinio karo audrų vie
nuolynui buvo lemta prisikelti tik at
kūrus Lietuvos nepriklausomybę.
Pradėta buvo nuo švietėjiškos veik
los, stengiantis išlaikyti gražias tra
dicijas. Dera priminti, kad Kretingos
pranciškonų vienuolyne kurį laiką
gyveno ir dirbo lietuvių botanikos
pradininkas Jurgis Pabrėža, 1817—
1821 m. čia dėstęs lotynų kalbą ir
botanikos mokslą. Tai jis, J.Pabrėža,
sudarė lotynų ir lietuvių kalbų bota
nikos žodyną, surinko beveik 800
augalų herbariumą, samanų ir kerpių
kolekciją, parašė sisteminį botani
kos vadovą... Dabar kažin ar galima
vienu žodžiu atsakyti, kas ir ką rė
mė: ar vienuolynas mokslus, ar
mokslai - vienuolyną. Tuo labiau
kad šiandien Šv.Antano kolegija,
veikianti Kretingoje nuo 1992 m., iš
garsėjo grigališkojo giedojimo pa
mokomis, į kurias suvažiuodavo
žmonių vos ne iš viso pasaulio. Tos

sakralinės muzikos pamokos, ko
gero, yra ne pradžia, bet tąsa pran
ciškonų vienuolijos švietėjiškosios
veiklos, kuriai buvo lemta išsiplėtoti
iki naujos pakopos - prieš porą sa
vaičių Šv.Antano kolegija oficialiai
paskelbta Šv.Antano religijos moks
lų institutu. Taigi buvusi mergaičių
katališkos estetikos mokykla gavo
naują statusą. Čia mokosi apie šimtą
studentų, busimųjų katalikų bažny
čios istorijos tyrinėtojų, tikybos mo
kytojų ir bažnytinės muzikos žino
vų, kuriems po ketvertų studijų metų
bus suteikti bakalauro laipsniai,
įdomu, jog dabar tarp besimokančių
yra ir apie dešimtį vaikinų. Studen
tus mokys apie 30 dėstytojų iš Lietu
vos ir užsienio. Jau antri metai čia
dirba ir Indre Čuplinskaitė iš Kana
dos. f’EL" Nr. 40 rašėme apie Judi
tos Čuplinskienės, Indrės mamos,
labdaringą veiklą Toronte Tremtinių
grįžimo fondo labui. Tada nepami
nėjome, jog ir du Indrės broliai kurį
laiką dirbo Lietuvoje.)
Religijos mokslų institutą globos
steigėjai - Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto Teologijos fakultetas ir
Pranciškonų vienuolynas. Gautas ir
Vatikano pritarimas. Tačiau skaity
tojai tegu nesuklysta, manydami,
kad institutas rengs busimuosius vie
nuolius. Priešingai, tai bus pasau
liečiai, galintys dirbti katalikų para
pijose su jaunimu, mokyklose, sene
lių ir globos namuose, visur, kur rei
kalinga atjauta ir tikėjimas.
Salomėja Čičiškina

Sportas

kuris įvyks 1998 m. Prancūzijoje.
Ten žais 32 komandos, išskyrus
Brazilijos.

Ketvirtoji ’’Žalgirio“
pergalė
Gruodžio 12 d. Europos krepši
nio taures turnyro pusfinalio A gru
pės rungtynes Kaune žaidė vietos
“Žakpris“ ir Limožo CSP (Prancūzi
ja). Žalgiriečiai, iki šiol laimėję tre
jas varžybas, pelnė ketvirtąją per
galę 76:74 (34:45). Vyriausiasis
“Žalgirio“ treneris J.Kazlauskas iš
skyrė labai gerai žaidusį T.Bryną,
produktyviai žaidusį T.Stumbrį, pa
tikimai gynyboje rungtyniavusį
D.Maskoliūną. “Žalgirio“ kapitono
R.Kurtinaičio du baudos metimai
antrojo kėlinio paskutiniąją sekundę
užtikrino 4-ąją komandos pergalę.

Kaunietis - Europos
čempionas
Kauno sporto halėje vyko tarp
tautinis kikbokso ir muai-thai turny
ras. Jame dalyvavo aštuonios boksi
ninkų poros iš Vokietijos, Turkijos,
Lietuvos. Kikbokso Europos čem
pionu tapo kaunietis Romanas Mac
kevičius (svorio kategorija iki 79
kg), finale nugalėjęs vokietį Guidą.

Ivanauskas pelnė pirmąjį
įvartį
Hamburgo futbolininkai namuo
se 5:1 sutriuškino Frankfurto “Eint
racht“ komandą. Pirmą įvartį jau 70
sekundę įspyrė Valdas Ivanauskas.
Po šių rungtynių HSV komanda pa
kilo į penktą vietą.

Lietuvos grupėje
garsenybių nėra
Paryžiuje ištraukti 16-ojo pa
saulio futbolo čempionato atrankos
varžybų burtai. Lietuvos futbolo
rinktinės varžovai Europos 8-oje at
rankos grupėje bus Rumunija, Airi
ja, Islandija, Makedonija, Lichten
šteinas. 49 Europos šalių rinktinės
kovos dėl 14 kelialapių į 16-ojo pa
saulio čempionato finalinį turnyrą,

Komplimentai lietuviams
Nors Sakramento “Kings“ Sietle
neatsilaikė prieš "SuperSonics“ ko
mandą ir pralaimėjo gana smarkiai,
o Šarūnui Marčiulioniui ir asmeniš
kai tai buvo ne pati geriausia diena
(per 20 min. jis surinko 9 taškus ir
padarė 3 klaidas), Sietlas turėtų
gailėtis, kad nepajėgė jo panaudoti ir
perleido Sakramentui, maždaug to
kią mintį perša “The Seattle Times“.
Laikraštis pažymi, jog Marčiulionis
- rezultatyviausias iš visų Sakra
mento atsarginių žaidėjų (vidutiniš
kai jis įmeta 12,5 taško per rungty
nes) ir trečias pagal tritaškių metimų
taiklumą visoje NBA (54,5 proc.).
Laikraštis cituoja "Kings" trenerį
G.StJeaną: “Jis neabejotinai daro
mūsų žaidimą energingesnį. Jis da
bar žaidžia visapusiškai, aš drąsinu
jį, kad mestų daugiau tritaškių“.
Taip pat cituojamas ir Sakramento
žvaigždė M.Tichmondas, su kuriuo
Šarūnas Marčiulionis žaidė “Golden
State Warrios“ komandoje. ”Aš
tikrai labai džiaugiuosi, kad jis čia.
Aš žinojau, kad jis tikrai tas vaiki
nas, kuris gali mums padėti“. Per
rungtynes su Majamio “Heat“ Mar
čiulionis Žaidė 15 min. ir įmetė 11
taškų. “Kings“ laimėjo 110:90.
NBA apžvalgininkai negaili
komplimentų ir Arvydui Saboniui.
“Sabas“ pirmauja visoje NBA pagal
žaidimo metimų (be baudos meti
mų) taiklumą - 63,6 proc. Arvydo
pavardė ypač garsiai Amerikoje
nuskambėjo po Portlendo ’Trail
Blazers“ rungtynių su Hiustono
“Rockets“ krepšininkais, NBA čem
pionais. Sabonis per šias rungtynes
žaidė 39 min., pelnė 13 taškų, atko
vojo 15 kamuolių.
Marčiulionio komanda Ramiojo
vandenyno pogrupyje buvo pirma,
Sabonio - ketvirta.
•' *
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Enciklopedinis leidinys apie tremties ir kalinimo vietas
Knygos, kaip ir laikraščiai, turi
savo atsiradimo istoriją bei likimus.
Pristatyti verta ir ką tik knygynuose
pasirodžiusią Mokslo ir enciklope
dijų leidyklos išleistą knygą "Trem
ties ir kalinimo vietos“.
Šio enciklopedinio leidinio lei
dėjas - Lietuvių katalikų mokslo
akademija. Jos Centro valdybos
pratarmėje rašoma: "Kalk geležį,
kol karšta, - sako sena liaudies iš
mintis. įamžink mūsų tautiečių be
galinių kančių aimanas, kol dar ne
išblėsę nesvetingoje tolybėje patir
to bado ir šalčio virpuliai...“ Toliau
knygoje Eugenijaus Ignatavičiaus
("Lietuva kalėjimuose ir tremty
je“), šių eilučių autoriaus ("Lietu
vos tremtinių golgota“), Antano
Stasiškio ("Kelionė po Gulago
šalį“) ir knygos rengėjos Aldonos
Juodvalkytės-Suščenkienės pratar
mės. Kiti trys šimtai didelio forma
to puslapių (o jų knygoje - trys
šimtai šešiasdešimt) enciklope-

diškai pasakoja apie mūsų tautiečių
ir tėvynainių kančias, patirtas įvai
riose sovietinės imperijos vieto
vėse.
Komija. Lenos žiotys prie Ledjūrio. Igarkos regionas Jenisiejaus
žemupyje. Magadanas prie Ochots
ko jūros. Jakutija. Vietovės prie
Amūro upės. Altajus, Kazachstano
stepės. Tadžikija. Tai tik kelio geo
grafiniai pavadinimai, susiję su le
nininio stalinizmo nusikaltimais
prieš Lietuvos piliečius, jų pažemi
nimu, marinimu badu ir mirtimis.
Kančių vietovių 1940-1988 m.
ženklais išmargintas visas prie leidi
nio teksto pridėtas buvusios sovieti
nės "supervalstybės“ žemėlapis.
AJuodvalkytė-Suščenkienė pa
skaičiavo, jog žinyne "Tremties ir
kalinimo vietos“ aprašyta apie de
vynis šimtus vietovių.
Tai padėjo padaryti tūkstantis
žmonių, atsiuntę atsakymus į anke
tos klausimus. Šių žmonių sąrašas

išspausdintas knygos gale. Knyga,
be to, iliustruota beveik penkiais
šimtais iliustracijų, daugiausia nuotraukomis. Knygos rengėja dė
koja anketas atsiuntusiems ir kitaip
talkinusiems žmonėms, išskiria pa
dėkas Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių bendrijos pirmininkui
A.Stasiškiui ir Lietuvių katalikų
mokslo akademijos vicepirminin
kui Ignacui Uždaviniui, be kurių
paramos Lietuvos istorijai ir visuo
menei svarbus leidinys iš viso ne
būtų pasirodęs.
Nuo savęs galiu pridurti, jog
sunku pervertinti ir pačios A.Juodvalkytės-Suščenkienės įdėtą darbą
ir energiją rašant apie kiekvieną
minimą vietovę straipsnį, kuriame
informaciją reikėjo pateikti labai
glaustai, daug tikrinti, perrašinėti,
taisyti...
Trumpai tariant, tai ne vieno
darbas, atliktas vieno žmogaus.
Sėkmę taip pat lėmė ir leidybinio

bei redakcinio darbo virtuvėje tal
kinusių žmonių triūsas.
Na, o straipsnius pravartu per
skaityti ar su jais bent susipažinti
visiems, kurie neabejingi savo ša
lies istorijai ir jos ateičiai. Net ir dėl
to, kad būtume atlaidesni vienas ki
tam už padarytas klaidas, aišku, jei
jos pripažįstamos ir taisomos... Ir
dėl to, kad tose aprašytose kančių
vietose Lietuva prarado daugelį sa
vo darbščių piliečių, savo valstybei
atsidavusių žmonių ir visuomenės
veikėjų. Ir jeigu jie būtų dirbę savo
krašto labui, neturėtume tokios vi
suomeninės krizės, kurią išgyvena
me šiandien. Deja, istorijos ir žmo
nių klaidos lėmė kitaip...
Patikslinimus, papildymus ir
duomenis apie dar neaprašytas vie
toves prašome siųsti į Lietuvių ka
talikų mokslo akademiją (Jakšto 9,
Vilnius, 2600).

Stanislovas Buchaveckas

Sugrįžimai
VILNIUS
Nacionalinė galerija (Stu
dentų g. 8, nuo 11 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. V. Kašubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai
kūrinių paroda.
Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Dakta
res G. Kazokienės (Australija)
Lietuvai dovanoti rinkiniai.
Australijos ir kitų šalių lietuvių
tapyba.
Taikomosios dailės muziejus.
(Arsenalo g. 3).
Lietuvos ir užsienio šalių XIVXX a. taikomoji dailė. Vilniaus
juvelyrų kūrybos paroda, skirta
Vilniaus auksakalių cecho 500
metų sukakčiai.

Vytautas Mačiuika
Autobiografiniai apsakymai "Šiaurės novelės“
Tais etas
Etapas iš Pečioros į Sibirą buvo
labai ilgas ir sunkus. Ištisą mėnesį
pusantro tūkstančio politinių kalinių,
sukištų į gyvulinius vagonus, kelia
vo į Rytų Sibirą prie Baikalo ežero.
Kasdieniai sargybinių daužymai
mediniais plaktukais, triaukščiai
keiksmai ir visokeriopas tyčiojima
sis taip atbukino vežamus kalinius,
kad jiems buvo vis tiek, kas nutiks.
Jie snaudė ant lentinių narų, laukda
mi eilinių patikrinimų ir vargano
maisto davinio.
Viename vagone kartu su Vyte
niu į Sibirą keliavo senas politinis
kalinys Aleksandras Novikovas, ru
sas, ištikimas Lenino bendražygis,
dėstęs Maskvos komintemo univer
sitete pasaulinės literatūros kursą,
areštuotas dar 1937 metais ir kaip
"liaudies priešas“ nuteistas kalėti de
šimtį metų. Pasibaigus bausmės lai
kui, jo nepaleido, bet už akių nuteisė
dar dešimčiai metų. Amžinas Gula
go gyventojas, patyręs visas nelais
vės kančias, buvo kaip reta užsigrū
dinęs kalinys. Mėgo dėstyti savo
mintis jaunesniems kaliniams. Klau
sytojų netrūko, nes ką veikti kiauras
paras gyvuliniuose vagonuose užda
rytiems žmonėms?
- Mes gyvename prakeiktame
amžiuje, - sakė Vyteniui Noviko
vas. - Septynioliktais metais įvykdė
me socialistinę revoliuciją, kad su
kurtume žemėje rojų. O kas išėjo?
Stalinas su savo kraugerių gauja su
kūre tautų kalėjimą, Gulago sistemą,
žudo milijonus nekaltų žmonių. Tai
didžiausias, neregėtas pasityčioji
mas iš visų idėjų, kurias skelbė
Marksas, Engelsas ir Leninas. Visi
tikrieji komunistai sušaudyti arba
marinami lageriuose. Valdžia ir cent
re, ir vietose - išsigimėlių rankose.
Sovietų Sąjunga tapo baubu visoms
tautoms, visam pasauliui.
O kaip įdomiai Novikovas kalbė
davo apie pasaulinę literatūrą! Vyte
nis išgirdo puikias paskaitas apie
anglų, prancūzų, italų ir ispanų klasi
kus, apie jų kūrybą, biografijas, neti
kėčiausius dalykus, nutikusius gar
sių rašytojų gyvenime.
Gaila, Aleksandras Novikovas
sunkiai susirgo, ir ešelono sargyba
iškėlė jį iš vagono į Novosibirsko
lagerių ligoninę. Daugiau Novi
kovo paskaitų Vyteniui nebeteko
klausyti, ir nežinia, ar šitas senas
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lagerių vilkas liko gyvas.
Vasario pabaigoje ešelonas su
stojo Taišete. Po paros politiniai ka
liniai buvo išlaipinti 202 kilometre
nuo Taišeto į Bratsko pusę. Kalnuo
toje vietovėje stovėjo "Ozerlago“ 07
lageris Nr. 02. Tai buvo didelė lage
rinė zona, kurioje kelerius metus
vargo belaisviai japonai - Kvantuno
armijos kariai. Jie pastatė TaišetoBratsko geležinkelį, kuriuo sovietų
valdžia numatė apeiti Baikalą iš
šiaurės ir nutiesti antrą Sibiro ma
gistralę iki Ramiojo vandenyno.
Taišeto-Bratsko atkarpa - tik pra
džia ilgos magistralės. 300 kilomet
rų. Ir kas keli kilometrai - lageriai.
Berija nutarė, kad politiniams kali
niams čia tinkamiausia vieta: žiemos
labai šaltos, o vasarą milijardai ma
šalų, muselių niekam neduoda ra
mybės. Net lagerių sargybiniams.
Jie turėdavo nešioti ant galvos spe
cialius tinklelius, kad ir jų, čekistų,
neužėstų tos kraugerės.
"Ozerlage“ politiniai kaliniai pra
rado savo vaidus ir pavardes. Kaip ir
katorgoje, jie turėjo tiktai numerius.
Nakčiai barakai užrakinami. Ant
langų - grotos. Kaip ir kalėjime, pa
talpoje tvyrojo "parašų“ smarvė. Su
laisve vienintelis ryšys - laiškai. Bet
ir juos kaliniai galėjo rašyti tik du
kart per metus... Ne veltui "Ozerlagas“ - ypatingo režimo lageris. Taip
Berija sumanė, kad palaužtų bet ko
kį politinių kalinių pasipriešinimą
sovietų terorui. Jis apsiriko. Neapy
kanta čekistų savivalei tik stiprėjo,
bet ne silpo.

Dar vienas
bandymas
Per porą mėnesių susipažinęs su
kai kuriais politiniais kaliniais, Vy
tenis prikalbino grupę lietuvių, rusų,
ukrainiečių ir rumunų pabandyti po
baraku, kuriame buvo laikomi nu
teisti dvidešimt penkeriems metams,
iškasti požeminį tunelį į laisvę už
zonos ribų. Vytenis išpjovė po savo
narais grindis. Barakas buvo pa
statytas ant sukastų į žemę rąstų, tad
po grindimis - apie pusantro metro
aukščio erdvė, kurioje galima buvo
ne tik susirietus stovėti, bet ir pilti iš
tunelio kasamas žemes. Lageris Nr.
02 buvo į kalną, o paskutinis - Vy
tenio barakas - viršuje kaip tik ar
čiausia tvoros ir spygliuotų vielų zo

nos, skiriančios kalinius nuo išsva
jotos laisvės. Sargyba stovėjo su kul
kosvaidžiais bokšteliuose kas šimtas
metrų. Pagal Vytenio apskaičiavi
mus, iškasti reikėjo apie keturiasde
šimt metrų ilgio tunelį.Vienas pa
bėgimo grupės rusas, buvęs atamano
Semionovo armijos Mandžiūrijoje
štabo viršininkas, priprašė rusą, dir
bantį lagerio kalvėje, pagaminti porą
metalinių kauptukų ir vieną laužtuvą
akmenims versti, nes gruntas kalvoje
buvo nepaprastai sunkus kasti - mo
lis, žvyras ir akmenys. Laukė kru
vinas darbas. Kaliniai kasti galėjo tik
naktimis, kol po zoną ir barakus ne
vaikščiojo prižiūrėtojai čekistai. Jie
nemėgo naktimis kaišioti nosies į
"sunkiasvorį“ baraką. Taip vadino
ten laikomus kalinius, nuteistus dvi
dešimt penkeriems metams lagerio.
Vytenis sugrupavo šešias poras po du vyrus kiekvienoje - ir keisda
vo poras, kai šios pavargdavo. Jam
pačiam tekdavo budėti visą naktį.
Tunelis ilgėjo labai pamažu. Gruntas
buvo pragariškai sunkus ir klastin
gas. Pasitaikydavo didelių akmenų,
ir juos reikėdavo apeiti. Teko sku
bėti, nes birželio penkioliktąją pasi
rodys prakeiktieji mašalai, gyvulių ir
žmonių siaubas. Tos muselės per po
rą valandų suėsdavo gyvą žmogų,
pririštą prie medžio. Likdavo vien
balti griaučiai...
Bet Vytenio grupei nepasisekė
užbaigti tunelio. Kai liko vos pora
metrų iki laisvės, birželio 15 dienos
vakare tunelį su visais kasimo įran
kiais aptiko įtūžę čekistai. Vytenį ir
visą grupę išdavė lietuvis iš Garlia
vos, kurį lagerio vadovybė pažadėjo
iškelti į kitą zoną ir papildomai mai
tinti.
Visą brigadą, o svarbiausia - Vy
tenį, sužvėrėję MGB kareiviai daužė
ir mušė, išvedę už zonos, tūkstančių
išrikiuotų kalinių akivaizdoje. Rei
kalavo prisipažinti. Bet niekas nepri
sipažino kasęs tunelį. Tada čekistai
visą tulžį išliejo ant Vytenio, nes ži
nojo, kad jis yra kasimo organizato
rius. Bet Vytenis, atgaudamas sąmo
nę, kartojo:
- Aš nekasiau. Čia japonų dar
bas.
Jis žinojo - jei prisipažins, čekis
tai jį užmuš. Reikėjo žūtbūt išsi
laikyti. Kito kelio nebuvo.
Paryčiui čekistai įmetė leisgyvį
Vytenį į zonoje esantį bunkerį- kar
cerį.

Tardė du mėnesius. Norėta suda
ryti bylą ir teisti, bet nieko iš to ne
išėjo, nes byloje tebuvo vienintelis
liudininkas - vyrukas iš Garliavos,
pardavęs Vytenį ir kitus, kurie kasė.
O kaltinimui paremti čekistams bū
tinai reikėjo antro liudininko. Net
sovietinėje teisėtvarkoje galiojo tai
syklė: vienas liudininkas - ne liudi
ninkas. Iš pradžių čekistams pavyko
prišnekinti antrą liudininką - rumu
nų armijos kapitoną, bet jis, kitų po
litinių kalinių verčiamas, savo paro
dymus paneigė. Byla buvo nutrauk
ta, ir Taišeto lagerių valdybos spren
dimu Vytenį pusei metų išsiuntė į
BUR'ą - sustiprinto režimo baraką,
esantį "Ozerlago“ zonoje 016. Tai
buvo kalėjimas lageryje... Surakintą
Vytenį sargyba pervežė už 241 ki
lometro nuo Taišeto ir uždarė į
BUR'ą. Šešiems mėnesiams.

Vasario
šešioliktoji
"Ozerlago“ 016 zonoje BUR'as
turėjo dvi narais apstatytas patal
pas, kuriose buvo laikoma apie aš
tuoniasdešimt politinių kalinių.
Daugiausia rusų, ukrainiečių ir kau
kaziečių. Buvo ir kinų, korėjiečių,
pora japonų. Vytenis - vienintelis
lietuvis. Jis greitai surado bendrą
kalbą su buvusiu "Pravdos“ redak
toriaus pavaduotoju Ivanu Moro
zovu, senu lagerio vilku, areštuotu
dar 1937 metais už antisovietinę
veiklą. Senas komunistas per tardy
mus neteko priekinių dantų, bet
kažkoks virtuozas dantų technikas
net lageryje sugebėjo Morozovui
įstatyti plieninius dantis. "Plienine
burna“ pravardžiuodavo kaliniai
Ivaną. Su juo Vytenis per dienas
pildavo šachmatais, nes kol kas iš
BUR'o į darbą niekas nevarė.
Vytenis dažniausiai pralošdavo, nes
Morozovas buvo stiprus šachmati
ninkas. Jis tikėjo, kad Stalinas nie
ko nežino apie Serijos čekistų daro
mas šunybes.
- Staliną paprasčiausiai mulkina,
- kalbėjo Morozovas.
Vytenis prieštaravo senam ko
munistui:
— Nieko panašaus. Stalinas pui
kiausiai informuotas. Juk jo įsaky
mais sukurta visa šita velniava, kuri
vadinasi SSSR.
Toks "apsišaudymas“ netrukdė

jiems kirsti šachmatais partiją po
partijos...
Bet štai čekistai nusprendė, kad
BUR'e kaliniai per gerai gyvena, ir
ėmė varyti į darbą prie geležinkelio.
Artėjo 1950 metų vasario šešio
liktoji. Vytenis nutarė atšvęsti šitą
brangią datą - neiti į darbą. Čekistai
jėga Vytenį išvilko iš BUR'o už
zonos ir nuvarė prie geležinkelio su
visais BUR'o kaliniais. Bet Vytenis
užsispyrė ir nedirbo. Tada įsiutęs
sargybos viršininkas atstatė į jau
nuolį automatą:
- Tu dirbsi, šunsnuki, ar ne?
- Nedirbsiu, - atsakė Vytenis.
- Palikite vaikiną ramybėje, įsikišo ir Morozovas. - Jam šiandien
religinė šventė.
- Aš tuoj jam surengsiu šventę, piktai atšovė čekistas ir įsakė vi
siems kaliniams pasitraukti nuo Vy
tenio. Perkėlė saugios darbo zonos
ženklus už jo nugaros.
- Jeigu nedirbsi - nupilsiu kaip
šunį, - pareiškė sargybos viršininkas.
Vytenis tylėjo.
Čekistas ėmė šaudyti iš automa
to. Kulkos zvimbė virš Vytenio gal
vos. Pajutęs skausmą kairėje kojoje,
Vytenis susmuko.
Iš lagerio atlėkė visa sargybos
kuopa. Apspitę Vytenį, grasė auto
matais ir šlykščiai keikėsi. Kai kurie
pagriebė lazdas ir pradėjo kulti gu
lintį kalinį.
- Žvėrys! Ką jūs darote, - šaukė
Ivanas Morozovas. - Gulinčio nie
kas pasaulyje nemuša.
Morozovą palaikė ir kiti kaliniai.
Kuopos vadas liovėsi Vytenį daužęs
ir įsakė neštuvais nunešti į lagerį.
Čia jį su peršauta koja įmetė į bunke
rį - karcerį. Koją perrišo atėjęs sani
taras.
- Paliestas kaulas. Neteksi kojos,
vyruk, - pasakė žmogus, neturėjęs
jokio medicininio išsilavinimo.
Vytenis, apžiūrėjęs savo kepuię,
pamatė joje kulkos skylutę. "Per
plauką nuo mirties“, - nusmelkė.
Šią frazę Vyteniui teks dar ne sykį
kartoti.
Koja supūliavo. Vytenį išvežė į
"Ozerlago“ centrinę ligoninę. Čia
žymus Kremliaus chirurgas, nuteis
tas už antisovietinę propagandą,
išgydė Vyteniui peršautą koją, bet
didelis randas liko - prisiminimui,
kaip jis "Ozerlage“ atšventė vasario
šešioliktąją.
Tęsinys. Pradžia Nr.38.
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Už ir prieš Lietuviu namus Londone

Kurgi mes einame?
Manau, kad mes visi, Didžiosios
Britanijos lietuviai, buvome pri
trenkti išgirdę, kad Kensigtono sa
vivaldybė privertė Lietuvių namų
bendrovę uždaryti Lietuvių namus
Londone.
Atrodo, kad DBLS ir LNB-vės
vadovybės, ilgai negalvoję, tuojau
nutarė tuos namus parduoti ir,
apmokėjus skolas, nusipirkti kitus
mažesnius Londone. O ko taip sku
bėti? Ateinantis LN B-vės akcinin
kų suvažiavimas, kuris yra šaukia
mas Nottinghame (o kodėl ne So
dyboje?), turės apsvarstyti mūsų
išrinktų organų didžiai nuostolingą
turto administravimą ir padaryti ati
tinkamą sprendimą.
Man, kaip pirmam DBLS pirmi
ninkui ir LN B-vės pirmam akci
ninkui, yra ypatingai skaudu per
gyventi šitą krizę. Apie tokią grės— mę esu jau daug kartų kalbėjęs ir
rašęs ”EL“. Dar 1992 m. ir vėliau
aš raginau ką nors daryti. Tada sa
kiau, ’’kad neatidėliojant mums rei
kia realistiškai įvertinti dabartinę
padėtį ir jau dabar imtis tam tikrų
žygių modernizuoti Lietuvių namus
Londone ir pritaikyti juos prie da
bartinių reikalavimų“.
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Kad jau ir tada vietinė savi
valdybė reikalavo namų pertvarky
mo, aiškiai rašė ir p.Tamošiūnas
(”EL“ 1992 m. Nr. 49-50). Jis sako:
"per balandžio mėn. įvykusį metinį
LN B-vės suvažiavimą Bendrovės
pirmininkas informavo suvažiavi
mo atstovus, kad iš vietinės savi
valdybės gautas ’’preliminary Ser
vice Notice ’’dėl Lietuvių namų
pertvarkymo“.
Nuo to savivaldybės reikalavi
mo praėjo jau trys metai ir septyni
mėnesiai. Ką gi per tokį laiką mūsų
išrinktieji organai yra padarę? Kaip
jie rūpinosi mūsų sunkiai sukurtu
turtu? Kokią kainą dabar mes, ak
cininkai, turime apmokėti už jų ap
sileidimą?
Mums, šiandien svarstant susi
dariusią padėtį, reikia nepamiršti,
kad mūsų bendruomenė visą laiką
mažėja, o mūsų jaunoji generacija
neįsijungia į lietuvišką veiklą. To
dėl gal dar ilgai į mūsų administra
cinius organus turėsime rinkti pen
sininkus. O juos apkrauti dideliais
rūpesčiais ir pareigomis būtų ne
protinga. Todėl aš jau daug kartų
rašiau, kad prie tokių sąlygų su
krauti mūsų visų turtą į nepelningus

pastatus yra ekonomiškai neprotin
ga ir dažnai nuostolinga. Tą labai
aiškiai patvirtina Bendrovės meti
niai balansai.
Todėl, logiškai ir ekonomiškai
galvojant, vieną iš turėtų nekilno
jamų turtų mes turime likviduoti.
Tą irgi dar 1992 m. pasiūlė p.Ta
mošiūnas ("EL“ Nr. 49-50). Jis sa
ko: "jeigu jau Lietuvių namų bend
rovė yra tikrai sunkioje finansinėje
padėtyje ir Bendrovės valdyba ne
randa kitos išeities kaip parduoti
mūsų brangiai įsigytą turtą, tai
kodėl turi parduoti Lietuvių namus,
o ne Sodybą? Sodybą pirkome su
tikslu, kad mūsų žmonės, išėję į
pensiją, galėtų joje apsigyventi, bet
mūsų viltys nepasiteisino, tik maža
dalis tautiečių, išėję į pensiją, apsi
gyveno Sodyboje“.
Visai teisingai p.Tamošiūnas ta
da galvojo. Aš gyvenu tik per 18
mylių nuo Sodybos ir dažnokai te
nai nuvežu iš JAV atvykusius sve
čius ar šiaip nuvykstu ten pavalgyti.
Per tuos apsilankymus aš retai kada
sutinku iš Londono ar iš kitur at
vykusių tautiečių. Žinoma, sutinku
ten gyvenančius tautiečius ir, be
rods, trejetą pensininkų. Taipogi

Mieli ’’Europos lietuvio“ skaitytojai, bendrovės akcininkai,
Jeigu Jūs esate LNA B-vės ak
cininkai ir manote, kad reikia gelbėti
Lietuvių namus Londone, bet sausio
6 d. LNA B-vės akcininkų suvažia
vime negalite dalyvauti, prašau už
pildykite pridedamą įgaliojimą. Ne
pamirškite jį pasirašyti ir iškirpę
skubiai pasiųskite: Rev. J.Matulis,
c/o Vladas Dargis, 16 Hound Rd.,
West Bridgford, Nottingham NG2
6AH. Aš, Jūsų įgaliotas, dalyvausiu
LNA B-vės akcininkų suvažiavime
ir Jums atstovausiu.
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To Lithuanian House Limited - a proxy

I
of (adresas)..................................................
I
a member of Lithuanian House Limited, hereby appoint Vladas Dargis I
I 3 Southern Row, London Will AQ to vote for me and on my behalf I
I ofat the
General Meeting of the Company, to be held on the 6th day of J
January, 1996, and at every adjournment thereof the proxy will vote as he J
I fit.
'
I thinks
199....... j
I As witness my hand this......... day of
I
(parašas)..............................................
I, (vardas, pavardė)....................................
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Pakvietimas į Lietuvių namų
bendrovės akcininkų suvažiavimą

riyos

Preambulė
Kadangi 1995 m. Lietuvių namų bendrovės (LNB) akcininkų suvažiavime direktorių valdybon (DV)
išrinkti nauji direktoriai atrado, kad:
1. Pernai metų LNB DV neįvykdė Kensingtono savivaldybės nurodymų padaryti Lietuvių namus
(Lithuanian House, 1-2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT) saugiais juose gyventi ir tuo prasižengė
įstatymams.
2. Savivaldybė perėmė į savo rankas visą LN pertvarkymo ir remontavimo projektą, kurio kaštų maksi
mumui savivaldybė neuždėjo ribos.
3. Todėl dabartinė LNB DV stengėsi savivaldybės projektą atgauti į savo rankas ir išvengti milžiniškų
nuostolių.
4. DV, pasitarusi su advokatais, nerado kitų išeičių, išskyrus skelbti LN pardavimą.
5. Pardavus turimus namus, tikimasi, kad atliks lėšų kuklesniam centrui.
6. Lietuvių Sodyba pasilieka neliečiama.
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Eakdeiimas

LNB DV, norėdama smulkiau supažindinti LNB akcininkus su buvusios LNB DV veiksmų eiga, atvedusia
LNB į kritišką padėtį, susidariusią dėl didelių išlaidų Kensingtono savivaldybei, advokatams, buhalteriams, o
taip pat už DV paruoštus planus ir specifikacijas, ir jau daromas bei būsimas pardavimo/pirkimo išlaidas, ir
kas už visa tai yra atsakingas ar atsakingi, šaukia Lietuvių namų bendrovės akcininkų suvažiavimą.
Suvažiavimas Įvyks šeštadienį, sausio 6 d. 1996 m., 13.00 vai. Lietuvių Židiny, 16 Hound Road, West
Bridgford, Nottingham NG 2 6AH
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Lietuvių namų bendrovės direktorių valdybos vardu
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LNB DV pirmininko pranešimas apie esamą LNB ir LN padėtį. Diskusijos.
Gairės naujų Lietuvių namų įsigyjimui. Diskusijos.
Kiti reikalai.
Suvažiavimo uždarymas.

E.Šova, LNB sekretorius
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Penktadienį, gruodžio 22 d. KALĖDINIAI ŠOKIAI (DISCO) Pradžia 19.30 vai. iki 1 vai. £6.00 asme
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niui (įskaitant užkandžius). Norintieji apsirengia maskaradiniai.
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

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

p.Klimą, kuris irgi netoli gyvena.
Man susidarė įspūdis, kad lietuviai
ten apsilanko daugiausia per Sek
minių suvažiavimą arba - kai kurie
- per vasaros atostogas. Žinoma,
ten būna metinė Skautų stovykla,
kuriai jau daug metų vadovauja tie
patys asmenys, dabar jau dauguma
- pensininkai. Mes tą Skautų sto
vyklą per eilę metų pinigais rėmėme, nes tikėjomės, kad iš tų skau
tukų išaugs bent keletas, kurie su
laiku perims mūsų bendruomenės
vadovavimą. Savo laiku aš net bu
vau paskyręs pinigines premijas
skautukams, kurie mokėjo lietuviš
kai kalbėti ir rašyti.
Deja, per tuos 40 su viršum me
tų, atrodo, kad mūsų bendruomenės
veikloje nepasirodė nė vienas bu
vęs skautukas. Atgavus Nepriklau
somybę, aš siūliau Skautų stovyk
las ruošti Lietuvoje, kur yra geres
nės sąlygos atlietuvėti.
Kodėl gi mums dabar nesure
montuoti ir nemodemizuoti Lietu
vių namus Londone? Juk apie tuos
Namus jau žino gal viso pasaulio
lietuviai?
Ten lankėsi Lietuvos Preziden
tas, Seimo nariai, partijų opozicijos

atstovai, žurnalistai ir mūsų tau
tiečiai iš kitų kraštų bei kontinentų.
Kas tik atvyksta į Londoną, bando
apsilankyti Lietuvių namuose. Tik,
deja, tie Namai per paskutinį tuziną
metų buvo labai apleisti ir mūsų
bendruomenei darė gėdą. Juos mo
dernizavus ir pritaikius dabarti
niams reikalams (gera salė, pora
kambarių išnuomavimui, paro
doms, Lietuvos verslininkams, me
nininkams išnuomoti priėmimams
ir t.l.), ir mes galėtume pasidžiaugti,
ir gal mūsų jaunoji generacija ten
pradėtų lankytis ir atlietuvėti. Žino
ma, toks pertvarkymas pareikalautų
nemažo kapitalo, bet, pardavus So
dybą, tam reikalui pinigų pakaktų ir
dar liktų kitiems lietuviškiems rei
kalams. Būtų galima sudaryti In
vesticinį fondą (panašų kaip JAV
lietuvių), kuris finansuotų, saky
sime "Europos lietuvio" leidimą,
Skautų stovyklas Lietuvoje ir kito
kius reikalus.
Tad rimtai apsigalvokime ir pa
darykime protingą sprendimą.

Petras Varkala
Didžioji Britanija,
gruodis, 1995 m.

Gelbėkime Lietuvių namus Londone
1996 m. sausio 6 d. Nottinghame
įvyksiančiame LNA B-vės akcinin
kų suvažiavime siūlau svarstyti šią
rezoliuciją.
Įvadas. Susipažinęs su turima
medžiaga apie įvykius, privedusius
prie LNA B-vės krizės ir galimo
bankroto, konstatuoju, kad dabartinė
LNA B-vės direktorių valdyba, susi
dedanti iš K.Tamošiūno, J.Alkio,
E.šovos, J.Levinsko, S.Kasparo ir
V.Gasperienės, yra neveikli ir ne
kompetentinga toliau vadovauti
LNA B-vei. Todėl siūlau LNA B-vės
akcininkų suvažiavime svarstyti ir
priimti mano siūlomą rezoliuciją.
Sąlyga. Nuo šios rezoliucijos pa
sirodymo "Europos lietuvyje“ Nr.
50 iki 1996 m. sausio 6 d. sustabdyti
Lietuvių namų Londone pardavimą.

RezoliucĮja
1. 1996 m. sausio 6 d. Nottingha
me susirinkę LNAB-vės akcininkai
reiškiame nepasitikėjimą dabarti
niais LNA B-vės direktoriais ir rei
kalaujame jų atsistatydinimo.

2. Įpareigojame naujai išrinktą
LNA B-vės direktorių valdybą:
2.1. per septynias dienas sudaryti
trijų asmenų komitetą Lietuvių na
mams Londone gelbėti, kad jie susi
tartų su vietos savivaldybe ir gavę
paskolą padarytų Lietuvių namų
Londone reikalingus pakeitimus;
2.2. ištirti, ar DBL S-gai priklau
sančios 7905 akcijos, proporcingai
išdalintos DBL S-gos skyrių atsto
vams, turi teisinį pagrindą ir ar jų sa
vininkai gali dalyvauti LNA B-vės
akcininkų rinkimuose ir juose bal
suoti;
2.3. paruošti LNA B-vės skyrių:
Lietuvių namų Londone, Lietuvių
sodybos Headley Parke ir savaitraš
čio "Europos lietuvis“ ateities ko
mercinės ir kultūrinės veiklos bend
rą plantą ir jį pateikti būsimam ak
cininkų suvažiavimui svarstyti.

Vladas Dargis
INA B-vės akcininkas ir
buvęs LNA B-vės direktorių
valdybos pirmininkas

Eimutis Šova rezoliuciją skelbti
uždraudė ir dar pagrasė
"Gerb. p. Dargi,
Dėl Jūsų intencijos skelbti "Eu
ropos lietuvyje“ savo rezoliuciją
1996 m. sausio 6 d. LNB akcininkų
suvažiavimui.
Jūsų rezoliucija, jei norėsite, bus
įtraukta svarstyti LNB metiniame
akcininkų suvažiavime. Sausio 6 d.
LNB akcininkų suvažiavimas liečia
tiktai tuos reikalus ir tiktai taip, kaip
jau paskelbta, ir jokių rezoliucijų ne
bus svarstoma nei balsuojama.
Pagal Jūsų laišką, savo rezoliuci
ją skelbsite "Europos lietuvio“ Nr.
50. Tai bus savivaliavimas ir akci
ninkų suklaidinimas. Pasiliekame
teisę patraukti Jus atsakomybėn, jei
toji rezoliucija bus paskelbta. Laik
raščiuose galite išreikšti tik savo
nuomones, o rezoliucijas gali skelbti
tik LNB Direktorių valdyba arba jos
sekretorius.

Eimutis Šova, teigdamas, jog
sausio 6 d. LNA B-vės akcininkų su
važiavime "jokių rezoliucijų nebus
svarstoma nei balsuojama“, yra ne
teisus. Pagal Didžiosios Britanijos
verslo įstaigų veiklą reguliuojančius
įstatymus (Companies Act, 1985),
kiekvienas bendrovės akcininkas
turi teisę pareikšti savo nuomonę.
Jeigu tokia nuomonė pranešama raš
tu ir laiku, dvidešimt vieną dieną
prieš akcininkų suvažiavimą, tai
gerbiamieji LNA B-vės direktoriai
tų pačių įstatymų yra įpareigoti
įtraukti ją į akcininkų suvažiavimo
darbotvarkę, apsvarstyti ir už ją bal
suoti. O svarbiausia, ko, atrodo,
E.Šova ir kiti LNA B-vės direktoriai
bijo, akcininkų suvažiavimui siūlo
mą rezoliuciją priėmus, reikės vyk
dyti jos reikalavimus.
Pagaliau akcininkų suvažiavimas
pasiūlymą "Gelbėkime lietuvių na
mus Londone“ gali ir atmesti.

Su pagarba“,
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pagerbiant mūsų žuvusius ir sveika
tą praradusius kovotojus. ■
Derby skyrius nuo šios pareigos
niekada nepasitraukė. Kasmet, jau
beveik 50 metų, pagerbia nepriklau
EUROPE'S LITHUANIAN - Lithuanian weekly
somybės kovų savanorius. Mintimis
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE
padeda
vainikus ant išblaškytų miš
Printed and published by Lithuanian Association in GL Britain and
ko
brolių
kapų, ištremtųjų į Sibirą,
Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT, England.
speiguose
paguldžiusių galvas. Pa
Tel.: 0171-727 2470 Fax: 0171-792 8456
ISBN 0901941 45X
gerbia jau atgavus nepriklausomybę
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 40 svarų.
Vokietijoje - 100 DM. Visur kitur - 40 sv.
žuvusius ir sužeistus prie Vilniaus
Lietuvoje ”EL“ rėmėjams - 168 Lt
televizijos bokšto, ’’omonininkų“
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. (minimumas). Didesni skelbimai
nužudytus pasienio saugotojus. To
atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų - dėl mūsų valstybinės kariuomenės
turini nei leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
įkūrimo diena turi būti mums susi
Redakcija rankraščius taiso Ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti
kaupimo
ir pasiryžimo diena. Šie ka
rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
riai
tebūna
mūsų pasididžiavimas ir
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.
pavyzdys ateities kartoms.
Minėjimą pradėjo Derby sky
riaus pirmininkas Juozas Levinskas,
pasidalindamas šiai dienai pritaiky
tomis mintimis su susirinkusiais na
Siųsdami ”EL“ prenumeratą pažymėkite:
riais ir svečiais iš kitų kolonijų.
’’Europos lietuvio“ administracijai, 2 Ladbroke Gardens,
Pagrindinę paskaitą labai jaus
London, Wil 2PT.
mingai, papuošdamas ją spalvingais
Tel.: 0171-727 2470 Faksas: 0171-792 8456
žodžiais, paskaitė Juozas Maslaus******
kas. Minutės atsistojimu pagerbti
’’EUROPOS LIETUVIS“ SPAUSDINAMAS VILNIUJE
mirusieji kariai. Pasidžiaugta, kad
Šis ”EL“ Nr. 51 išsiųstas iš Vilniaus gruodžio 18 d.
Lietuva jau gali laisvai pagerbti savo
karius ir gali atšvęsti šią šventę su
didesnėmis iškilmėmis: su kariška
jųjų metų turi atnaujinti savo nario muzika, kapų lankymu, malda, gal
korteles ir sumokėti nario mokestį, vos nulenkimu. J.Maslauskas papa
kuris 1996 m. bus: dirbančiųjų - sakojo apie Lietuvos kariuomenės
KALĖDMEČIO PAMALDOS
2.50 svaro, senjorams ir senjorinoms
Gruodžio 24 d. (sekmadienį) 24 - 1 svaras, šeimoms - vyrui ir žmo sunkią kūrimosi pradžią 1918 m.,
menkai ginkluotą, be tikros apran
vai. bus vidurnakčio Bernelių mi nai - 3 svarai.
gos, pasipriešinusią daug galinges
šios. Visi kviečiami jose dalyvauti.
niems
priešams. Vėliau kariuomenė
Gruodžio 25 d., Kalėdų dieną, KŪČIOS
IR
KALĖDOS
tapo
lyg
tautos mokykla, mokinan
Mišios bus 9 vai. ir 11 vai.
čia
jauną
karį naudoti ginklą, kovos
SODYBOJE
Sausio 1 d., Naujųjų metų dieną,
taktikos
ir, svarbiausia, auklėjo
Mišios bus 11 vai.
Gruodžio mėn. 24 d. vakare Kū tautini charakterį, įsąmonindama
čių vakarienė. Kaina £10.00 asme laisvos tautos ir laisvo žmogaus
LIETUVIŲ
niui. Gruodžio 25 d. Kalėdiniai pie sąvokas. Be to, kariuomenė įvedė
ŠVENTO KAZIMIERO
tūs
(Lunch). Kaina £16.00 asmeniui.
KLUBO KRONIKA
švietimo programą, nes daugeliui
Senųjų metų išvakarėse. Tradici atliekančių karinę prievolę buvo
Kalėdų ir Naujųjų metų dienomis nis Naujųjų metų sutikimas.
reikalingos elementarios žinios,
klubas bus uždarytas. Sekmadie
kurių jaunuoliai kartais negaudavo
POKALĖDINIAI RENGINIAI
niais, gruodžio 24 d. ir gruodžio 31
namuose arba mokykloje.
d., veiks normaliai, kaip ir kiekvieną
Sausio mėn. 20 d. vakare Sody
J.Maslauskas užbaigė šiais žo
sekmadienį.
bos DBLS skyrius ruošia šokius su džiais: ’’Duok Dieve, kad dabartinė
vakariene.
je laisvosios Lietuvos kariuomenėje
SPORTO IR SOCIALINIO
Visi kviečiami dalyvauti. Kaina gyvuotų ta pati dvasia ir ryžtas, kaip
KLUBO KRONIKA
£11.00 asmeniui.
kad mūsų savanorių 1918/19 m.“
Sausio mėn. 25 d. vakare škotų
Turininga ir įdomi paskaita klau
Kalėdų dieną klubas veiks 1214.30 vai. Naujųjų metų sutikimo poeto Robert Bums vakaras. Progra sytojų buvo labai šiltai priimta.
Vėliau sekė turtinga loterija iš pa
vakaras įvyks gruodžio 31 dienos moje: škotų dūdų (pipes) muzika su
čių narių paaukotų dovanų, o pasi
vakare. Pradžia 20.30 vai. Įėjimas su tradiciniu škotų patiekalu “haggis“.
Vasario mėn. 14 d. romantiška stiprinimui - Antano Tirevičiaus ir
bilietais.
’’Valentine night“ vakarienė prie jo žmonos paruošta kavutė su ska
Bilietai įsigyjami iš anksto pas
niais užkandžiais.
klubo sekretorių, 345A Victoria žvakių šviesos.
Sodybos vedėjai mielai kviečia
Park Road, E9.
Henrikas Gasperas
užsisakyti banketų salę su maistu ir
Visi klubo nariai tuojau po Naunakvyne vestuvėms, gimtadieniams
ir kitoms svarbioms iškilmėms,
praleisti vakarą gražioje Sodybos
RENGINIAI
LIETUVIŲ
gamtos aplinkoje - Mažojoje Lietu
voje.
Pirmą Kalėdų dieną Mančeste
ŠV. KAZIMIERO
Sodybos vedėjai Povilas ir rio lietuvių klubas bus atidarytas iki
BAŽNYČIA
Birutė Dobrovolskiai 3 vai. p.p. Kitą dieną veiks ilgiau.
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KLUBO NARIŲ
SUSIRINKIMAS

PASAULYJE

Sausio 7 d., sekmadienį, 4 vai.
p.p. Mančesterio lietuvių soc. klubo
valdyba šaukia metinį narių susirin
kimą, kuriame valdyba bei revizijos
komisija padarys pranešimus, bus
nagrinėjami klubo reikalai ir renka
ma valdyba 1996-tiems metams.
Kvorumui nesusirinkus minėtą va
landą, susirinkimas bus atidėtas
vieną valandą, o po to pravestas,
neatsižvelgiant į susirinkusių narių
skaičių.
Narius prašome būtinai daly
vauti.
Klubo valdyba

Parama palestiniečiams

RAMOVĖNŲ
SUSIRINKIMAS

Sausio 20 d., šeštadienį, 6 val.v.
LKVS-gos ’’Ramovės“ Mančeste
rio skyrius šaukia Mančesterio lie
tuvių klube metinį narių susirin
kimą, kuriame valdyba bei revizi
jos komisija padarys pranešimus.
Bus nagrinėjami skyriaus reikalai
ir renkama valdyba 1996-tiems
metams. Narius prašome būtinai
dalyvauti.

Skyriaus valdyba

VASARIO 16-KOVO 11 D.
MINĖJIMAS
Vasario 17 d., šeštadienį, DBLS
Mančesterio skyrius rengia lietuvių
klube Vasario 16 ir Kovo 11 d.
minėjimą. Bus paskaita ir meninė
dalis.
Prašome visų gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

PADĖKA
”EL“ vyriausiam redaktoriui Lietuvių skautų sąjungos garbės
nariui p.Vladui Dargiui dėkojame
už tai, kad už ilgus metus leido pa
sinaudoti ’’Skautiškuoju keliu“
skyriais, talpindamas įvairiom te
mom skautų žinias, koresponden
cijas ir lietuviškos veiklos straips
nius, į ”EL“ mano rašytus ir kitų
skautų vadovų ir vadovių at
siųstus.
Gerbdamas ir įvertindamas
Tamstos, kolektyvo ir administra
cijos kilnius darbus ir siekius, pa
remiant mūsų bendrą skautiškai
lietuvišką idėją, buvome, esame,
liekame didžiai aukštai dėkingi.
Ačiū, ačiū!
Su nuoširdžiausiais sveikini
mais ir ištvermės linkėjimais.
Budžiu,

Šv. Sostas įteikė simbolinę dvi
dešimties tūkstančių dolerių auką
Jungtinių Tautų žinybai, šelpiančiai
palestiniečius. Apie tai pranešė nuo
latinis Šv.Sosto stebėtojas Jungtinė
se Tautose arkivyskupas Renato
Martino.
Arkivyskupas pabrėžė, kad šia
kasmet suteikiama simboline auka
Šv.Sostas trokšta paliudyti savo
visišką pritarimą JT iniciatyvoms
palestiniečių labui ir kartu padrą
sinti vadinamosios palestiniečių
problemos taikų sprendimą. Arki
vyskupas R.Martino taip pat primi
nė, kad Bažnyčios parama palesti
niečiams nesiriboja vien šiais 20
tūkst. dolerių. Vien šiemet, tarpi
ninkaujant šiai Šv.Sosto misijai, pa
lestiniečiams suteiktos pagalbos Į
vertė siekia 9 mln. dolerių.
į

Jaunimo susitikimas
Taize
Šiemetinis naujametinis Taize
ekumeninės bendruomenės organizuojamas Europos jaunimo susitikimas vyks Lenkijoje, Vroclavo mieste nuo gruodžio 28 iki sausio 1 d.
Taize ekumeninė bendruomenė
įkurta 1940 m. šveicaro brolio Rogero Schutzo. Pačią bendruomenę sudaro katalikai ir kitų krikščioniškų
konfesijų broliai, kilę daugiau nei iš
20 kraštų.

Vokietijos vyskupai
rūpinasi sielovada
Bonoje paskelbtas Vokietijos
vyskupų konferencijos dokumentas.
Vyskupai pabrėžia, kad tik kanoniškai pašventintam kunigui gali būti
patikėta rūpintis parapijos sielovada.
Savaime suprantama, jog kunigas
pastoraciniame darbe gali ir privalo
pasitelkti pasauliečius. Visi tikintieji
yra vienintelės Kristaus kunigystės
dalininkai, - rašo vyskupai, - tačiau
tas dalyvavimas yra kitoks nei kunigo, kurio tarnystė neatsiejamai susi
jusi su vadovavimu Eucharistijos
šventimui.
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Westminsterio katedros ri
jubiliejus
pi
ii
Londone iškilmingais mišparais Ti
buvo pažymėtas katalikų Westmins
terio katedros šimtmetis. Šios kated- j0
ros kertinis akmuo buvo pašventin- _
tas 1895 m. Katedros jubiliejaus iš
kilmėse dalyvavo anglikonų Bažny
čios primas, Canterburio vyskupas
v.sJuozas Maslauskas
George Carey ir Anglijos karalienė
Elžbieta. Tai buvo pirmasis kartas
LONDONE
nuo Reformos laikų, kai Anglijos įs
NAUJŲJŲ METŲ
monarchas, kuris kartu yra ir angli- pe
SUTIKIMAS
21 The Oval, E2 9DT
konų
Bažnyčios galva, dalyvavo $ų
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
rytinėje Londono
katalikiškose
pamaldose.
|įe
Naujųjų
metų
išvakarėse
LKV
MINĖJIMAS
centro dalyje.
Anglijos katalikų primas kandiS-gos ’’Ramovės“ Mančesterio sky
Lapkričio 26 d. Derby skyrius vėl rius ir lietuvių klubas rengia Naujųjų
nolas Basile Hume iškilmių metu oe
Įėjimas iš Hackney Road.
paminėjo Lietuvos kariuomenės 77pasakytame
pamoksle prisiminė Oj
metų sutikimą. Pradžiai galite atsi
Tel. 071 739 8735
ąją sukaktį. Šie minėjimai koloni nešti savo maisto. Vėliau jo duos
katalikų Bažnyčios ir Anglijos ka- jįr
Pamaldos sekmadieniais jose darosi vis retesni. Nebedaug kas
runos susitaikymo žingsnius, ku
Priima užsakymus grei
rengėjai. Visi kviečiami dalyvauti.
9 ir 11 vai.
pasistengia atlikti šią šventą pareigą,
riuos padarė būtent dabartinė kąra- $ty
tai
ir
pigiai
išleisti
autorių
Rengėjai
lienė Elžbieta. 1977 m. ji pirmoji ne
Animiwsia požeminė $tę>tįs;
knygas.
apsilankė katalikų šventovėje Bethnal Green centrine linija.
Rašyti:
Liverpulio katedroje, bet nedalyva
AutobųsEi j$ miesto eentro:
vo pamaldose, o tik pasiklausė cho
Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname rėmėjus, dva
26, 48, 55.
ro. 1982 m. Buckingamo rūmuose
siškius, globėjus, tėvelius ir visus tautiečius, seses ir brolius, gyvenan
VLD leidykla,
karalienė
priėmė popiežių Joną
čius laisvame pasaulyje ir Tėvynėje Lietuvoje.
A.Strazdelio
1,
Paulių
II.
Kardinolas
pabrėžė, jog
Linkime, kad Kristaus kūdikėlio šventė atneštų visiems džiaugs
karalienės
dalyvavimas
Westmins
2600
Vilnius,
mingų ir linksmų švenčių. Naujieji 1996-ieji metai tebūna našūs, svei
terio
katedroje
vykusiose
pamal- .
ki ir laimingi.
LITHUANIA
dose
buvo
ryškus
ženklas,
patvirti!lte
LSS Europos rąjono vadija
Manchesteryje - gruodžio 25 d.,
nantis katalikų vietą ir vaidmenį
12.30 vai.
Anglijos visuomenėje.
™
jra
Bradforde - sausio 7 d., 12.30
Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, tai padės išvengti ligos ar
vai.
Vatikano
radijo
lietuviškų
laidų
kitos nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!
Ecdes - sausio 14 d., 12.15 vai.
redakcijos žinios
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111
1
. ........
1
1
—
"
-------- ----nei
Leidėjas: Lietuvių namų bendrovė Londone ir Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. Vyriausiasis redaktorius Vladas Dargjs. ”EL“ redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, sias
Vilnius 2600, Lietuva. TeL: 622466,225315. Faksas: 614984. Indeksas 67372. SL1436.2 sp. L Tiražas 1700 egz. Užs. Nr. 4112. Spausdino akcinė bendrovė ”Spauda“, Laisvės pr. 60, Vilnius. !
nė

MANČESTERYJE

DERBY

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE

SVEIKINAME

PAMALDOS

