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Į LIETUVĄ PIRMĄKART ATPLAUKĖ NATO KARO LAIVAI ĮVYKIAI
Rugsėjo 17-ąją pirmą kartą į 

Lietuvos teritorinius vandenis įplau
kė aštuoni NATO karo laivai. Ang
lijos, Belgijos, Danijos, Olandijos ir 
Vokietijos laivai atvyko į Lietuvos 
uostą Klaipėdą su neoficialiu vizitu.

Laivų junginio vadą Timą I. 
Hildeslei pasveikino, oficialioje ce
remonijoje dalyvavo Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos vicepirmininkas 
Česlovas Stankevičius, ministrai, 
miesto valdžios atstovai, Lietuvoje 
akredituoti užsienio šalių diplomatai.

- Mes labai džiaugiamės, kad į 
Klaipėdą atplaukėme po to, kai buvo 
pasirašytas susitarimas dėl ginklu
otųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos, - susitikime Klaipėdos 
miesto valdyboje pasakė Timas 1. 
Hildeslei. - Todėl mūsų vizitas 
savaime tampa istoriniu įvykiu. Mes 
tikimės, kad klaipėdiečiai mielai 
apsilankys mūsų laivuose, paben
draus su jūreiviais ir mes tapsime 
gerais bičiuliais.

Klaipėdos apskrities komen
dantūroje NATO laivų junginio vadą 
priėmė Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius.

NATO laivų vizitas truks keturias 
dienas. Iš Klaipėdos laivai plauks į 
Helsinkį, po to - į Rygą.

VYTAUTO LANDSBERGIO 
VIEŠNAGĖ BELGIJOJE

Rugsėjo 21-23 dienomis Vytau
tas Landsbergis su oficialiu vizitu 
buvo išvykęs į Belgiją. Jį lydėjo už
sienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir Tartptautinių ekonomi
nių santykių ministro pavaduotojas 
Vytautas Gricius.

Krališkuosiuose rūmuose Briu
selyje Vytautą Landsbergį priėmė 
Belgijos karalius Baudouin I-asis. Jis 
domėjosi Lietuvos gyvenimu ir 
problemomis. Kalbėta apie Vakarų 
šalių ir tarptautinių organizacijų soli
darumo ir vilties ženklu. Jis pareiškė 
viltį, jog Lietuva ir kitos Rytų Euro
pos šalys gali padėti išsaugoti Euro
poje krikščioniškąsias vertybes, ku
rios čia materialinės gerovės sąlygo
mis prarandamos.

Vytautas Landsbergis susitiko su 
Belgijos senato vicepirmininku Villy 
Seeuvvs.

Briuselyje, dalyvaujant Vytautui 
Landsbergiui, jį lydintiems oficia
liems Lietuvos asmenims, taip pat 
Belgijos vyriausybės nariams, Euro
pos Bendrijos ir NATO aukštiems 
pareigūnams, atidaryta Lietuvos am
basada ir misija prie Europos Bend
rijos. Namą, kuriame įsikūrusi am
basada ir misija, už surinktus pinigus 
nupirko Kanados lietuvių bend
ruomenė.

Vytautas Landsbergis viešnagės 
metu susitiko su Euro parlamento ir 
NATO vadovais, Belgijos versli

JAV senatoriai pagalbą Rusijai sieja 
su kariuomenės išvedimu

JAV senato asignavimų komitetas 
trečiadienį balsavo už tai, kad didžioji 
dalis pagalbos, skiriamos Rusijai, būtų 
siejama su jos kariuo-menės išvedimu 
iš Baltijos valstybių.

Komitetas taip pat patvirtino 12 
milijardų dolerių, kurių prezidento 
administracija paprašė skirti Tarp
tautiniam valiutos fondui, padedan
čiam Rusijai reformuoti ekonomiką.

Tačiau komiteto pirmininkas, 
demokratas, senatorius nuo Vakarų 
Virdžinijos Robertas Byrdas pasiūlė 
projekte padaryti pataisą, jog ši 
pagalba būtų suteikta tik tada, kai 
Rusijos kariuomenė bus išvesta iš

Su neoficialiu vizitu atvykusį kovinių laivų junginį Baltijos jūroje, netoli uosto vartų, sutiko Lietuvos 
pakrančių apsaugoš karininkai, uosto locmanai, Klaipėdos gyventojai.

Bernardo Aleknavičiaus nuotr.
ELTA

ninkais. Karališkajame tarptautinia
me institute jis skaitė paskaitą.

Belgijoje viešintį Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininką Vytautą Landsbergį 
rugsėjo 21 d. Briuselio Karališkuo
siuose rūmuose oficialiai priėmė Jo 
Didenybė Belgijos Karalius Bau
douin I. Susitikimo metu buvo kal
bama apie Lietuvos kelią į laisvę. 
Karalius domėjosi Lietuvos gyveni
mu ir problemomis, siedamas jas su 
dvasinėmis ir moralinėmis visos 
Europos problemomis, ir pareiškė 
viltį, jog Lietuva ir kitos Rytų 
Europos šalys gali padėti Vakarų 
Europoje išsaugoti krikščioniškąsias 
vertybes, kurios čia materialinės 
gerovės sąlygomis prarandamos. 
Kalbėta apie Vakarų šalių ir tarptau
tinių organizacijų teikiamą ir lauki
amą paramą Lietuvai, pažymėta, kad 
ji nėra vien materialinė parama, bet 
ir solidar umo bei vilties ženklas.

V. Landsbergio vizito metu taip 
pat numatomi darbo susitikimai su 
Europos Bendrijos oficialiais asme
nimis, taip jų - su Eur opos Bendrijos 
Komisijos vicepreidentu Bange- 
mann’u Martin’u.

Vakare Vytautas Landsbergis 
skaitė pranešimą Tarptautinių santy
kių institute “Apie integracijos 
pagundas ir pavojus”.

ELTA

Lietuvos, Latvijos bei Estijos arba 
bent jau po to, kai bus susitarta dėl 
jos išvedimo tvarkaraščių.

“Baltijos šalys jau beveik 
įgyvendino penketą dešimtmečių 
savo puoselėtą svajonę atkurti 
visišką nepriklausomybę, - pasakė 
Byrdas. - Dabar atėjo laikas 
Jungtinėms Valstijoms užimti aiškią 
poziciją ir dėti visas pastangas, kad 
kariuomenės buvimo klausimas būtų 
išspręstas kuo greičiau”.

Užsienio pagalbos pakomitečio 
pirmininkas senatorius P. Leahy 
pranešė, kad administracija smarkiai 
priešinasi šiai pataisai.

LIETUVOS VYSKUPŲ 
GANYTOJININIS LAIŠKAS 

(santrauka)

Lietuvių tauta šiandien išgyvena 
neramų ir permainingą laikotarpį. Su 
nauja viltimi, o kartu ir nerimu 
žmonės bando suvokti vykstančių 
pokyčių ir įvykiu svarbą. Atsakymo 
iškoma ne tik valdžios sluoksniuose, 
bet ir Bažnyčioje. Tuo tikslu Lietu
vos Vyskupų Konferencija parašė 
savo ganytojinį laišką tikintiesiems, 
kurį pradeda šiais žodžiais: “Istorijos 
ir laiko Viešpačiui - Dievui pade
dant, mūsų Tėvynė atgavo laisvę ir 
nepriklausomybę... Nepaisant dau
gelio užgriuvusių ekonominių rūpes
čių Lietuva kupina vilties, ryžto ir 
tikėjimo”.

Lietuvos vyskupų nuomone, 
atėjo metas kreiptis į visus Lietuvos 
žmones artėjančių rinkimų į Seimą ir 
naujosios Lietuvos Konstitucijos 
priėmimo klausimais bei dėl Švento
jo Tėvo kitų metų rudenį atvykimo į 
Lietuvą.

“Lietuvos žmonės tikisi, kad nau
jai išrinktame Seime politinė kon
frontacija vyks atvirai, nuoširdžiai. 
Mūsų tautos krikščioniškoji tradicija 
tvirtai įsitikinusi - tik tiesa padaro 
žmones laisvus. Mes norime, kad 
dabarties pagrįsti būgštavimai būtų 
įveikti,” - sakoma vyskupų laiške.

“Aukščiausioje Taryboje ir kitose 
valdžios struktūrose dalyvauja ne tik 
tikri Lietuvos patriotai, bet ir bu
vusieji sovietinės santvarkos akty
vistai. Kai kuriuos iš jų slegia kola
boravimo su okupantais našta. Ele
mentari išmintis, politinis įžvalgu
mas turėtų skatinti buvusius sovieti
nės santvarkos aktyvistus ne slapu
kauti slogioje tyloje, bet drąsiai ir 
viešai pasmerkti visus nusikaltimus 
ir atitaisyti skriaudas nukentė- 
jusiems. Esame įsitikinę, kad jie dar 
turi galimybę atlikti nuoširdžią 
atgailą ir pakeisti gyvenimo būdą.

Iš kandidatų į artėjančius rinki
mus laukiame moralinės drąsos, tar
pusavio ir pakviestųjų prie rinkimi
nių urnų lojalumo, konkrečių, be 
tuščių pažadų programų, kuriose 
būtų atsižvelgta į teisėtus Lietuvos 
žmonių, o ne savo asmeninius inte
resus.

Siekdami prisidėti prie galutinio 
Konstitucijos parengimo, norime 

priminti keletą būtinų krikščionybės 
mokymo elementų:

* Žmogus - Dievo kūrinys, 
siekiantis dvasinio tobulumo ir 
amžino gyvenimo;

* visų žmogaus teisių pagrindas - 
teisė į gyvenimą ir laisvę;

* religinė laisvė - visų kitų 
laisvių pamatas;

* visuomenines garantijas 
pripažinti ne įvairioms veikiančioms 
žmonių grupėms ar sektoms, netu
rinčioms pakankamo istorinio pa
grindo ir visuomenės pritarimo, save 
neteisėtai vadinančioms “bažnyčia” 
ar “religija”, o tradicinėms religi
joms;

* šeima - dvasinės tautos būties 
pagrindas; gimdytojų teisė auklėti 
vaikus pagal savo įsitikinimus ir 
religiją, viešas ar privataus etikos 
pagrindų mokymas;

* gerbiant psichologines, kul
tūrines ir dvasines jaunimo aspiraci
jas, užkir sti kelią jomis manipuluoti 
tiek ideologiniais, tiek komerciniais 
tikslais;

* kūrybinio darbo pagrindu siekti 
pusiausvyros tarp įvairių sudėtingų 
visuomeninių jėgų; pripažinti 
kiekvieno darbo žmogišką vertę;

* pagarba tautinėms mažumoms;
* krikščioniškos moralės ugdy

mas valstybės ir visuomenės gyveni
me;

Mes, Lietuvos vyskupai, džiau
giamės per šį trumpą laikotarpį 
padarytais darbais. Linkime, kad po 
rinkimų mūsų krašte įsitvirtintų 
broliškas sutarimas ir demokratiš
kumas. įsipareigojame siekti ir 
meldžiame Dievą, kad po rinkimų 
Lietuvoje būtų sutelkta vaisinga 
veikla ir įveikta žlugdanti kon
frontacija ir baimė, abejonės ii- nepa
sitikėjimas”.

Vyskupai padėkojo visiems pir
mųjų nepriklausomybės metų Parla
mento ir Vyriasybės nariams už mū
sų Tėvynės labui atliktą darbą.

“Vardan tikėjimo, kurį daugelis 
išpažįstame, prašome visų jūsų di
desnio sąmoningumo ir aiškumo tiek 
viešoje, tiek ir privačioje laikysenoje.

Nukelta į 3 psl.

LIETUVOJE
VYTAUTO LANDSBERGIO 

PAREIŠKIMAS
Rugsėjo 22 dieną Lietuvos atsto

vas Maskvoje buvo informuotas, 
kad Rusijos parlamento užsienio 
reikalų komisija siūlys prezidentui iš 
esmės nutraukti rugsėjo 8 d. pasi
rašytas Rusijos ir Lietuvos sutartis 
dėl kariuomenės išvedimo. “Tą daro 
imperinio mąstymo atstovai, kaip ir 
anksčiau, suinteresuoti ne taika ir 
bendradarbiavimu, o tik įtampos 
didinimu ir ekspansija. Nemanau, 
kad jie. pajėgtų taip sukompromituoti 
naujos demokratinės Rusijos poli
tiką, kaip tą padarytų prieš dvi sa
vaites pasirašytos sutarties nutrauki
mas”, savo pareiškime rašo Briu
selyje viešintis Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. Jis pa
žymi, kad “visi, kurie dabar svarsto 
pagalbos Rusijai programas, be 
abejo, stebės įvykius, kad žinotų, 
kokiai šaliai rengiasi padėti.

RUGSĖJO 23-ĄJĄ PAMINĖTA 
ŽYDŲ GENOCIDO DIENA
Gedulingi mitingai buvo surengti 

žydų masinio naikinimo vietose, 
kapinėse, visur buvo iškeltos valsty
binės vėliavos su gedulo ženklu.

AMERIKOS PAGALBA 
LIETUVAI

JAV vyriausybė labiausiai remia 
tas postkomunistines valstybes, 
kuriose sparčiausiai vyksta refor
mos, - antradienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje pasakė US Agency 
for International Development Euro
pos ir Artimųjų Rytų biuro adminis
tratoriaus pavaduotoja Carol C. 
Adelman. Pirmadienį Vilniuje ji 
pasirašė sutartį dėl ekonominės ir 
techninės pagalbos Lietuvai. Spau
dos konferencijoje buvo paminėti 
kai kurie konkretūs faktai: JAV 
kompanijos padovanojo Lietuvai 
vaistų, medicininės įrangos už 
maždaug 4 milijonus dolerių. De
šimtys milijonų dolerių skirta pa
šarams įsigyti. “Audėjuje” ir kitose 
Lietuvos įmonėse dirbantys eksper
tai padėjo parengti jų privatizacijos 
programas.

Spaudos konferencijoje daly
vavęs JAV nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius Lietuvai Darryl 
Johnson pasakė, kad jo šalies vyriau
sybė padės ir energetikos, žemės 
ūkio, gamtos apsaugos srityse.

TARPTAUTINIS VILNIAUS 
SIMPOZIUMAS

Rugsėjo 22 d. Vilniuje prasidėjo 
tarptautinis simpoziumas “Ultrafast 
phenomenon in semiconductors”. Į jį 
atvyko žymūs šios srities moks
lininkai iš Europos šalių. Lietuvos 
mokslininkai jau anksčiau pelnę 
užsienio specialistų pripažinimą 
dabar su jais sėkmingai bendradar
biauja. Dvylika darbų, kurių rezul
tatai bus pateikti simpoziume, yra 
atlikti kartu su kitų šalių, daugiaus 
Vokietijos ir Švedijos mokslininkais. 
Pirmąjį tokį simpoziumą Puslai
dininkių fizikos institutas surengė 
prieš dvidešimt metų, - nuo to laiko 
kas treji metai į Vilnių suvažiuoja 
fizikai aptarti naujausių tyrimų 
rezultatų.

LIETUVA IR OMANAS 
UŽMEZGĖ DIPLOMATINIUS 

SANTYKIUS
Rugsėjo 22-ąją Lietuvos am

basadoje Maskvoje pasirašytas 
komunikatas dėl Lietuvos Respub
likos ir Omano Sultonato diplomati
nių santykių užmezgimo.
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SEPTYNIOS DIENOS Įtemptas darbas rinkimųkampanijos išvakarėse

Artėjantys rinkimai į Seimą vis 
labiau ima kaitinti laikraščių puslapius. 
“Lietuvos aidas” (09 19) straipsnyje 
“Ką darys kairieji, pralaimėję rin
kimus?” apžvelgia “Opozicijos” laik
raštyje skelbtą prognozę. Paaiškėjo, 
kad “Opozicija” išgyvena tikrą agoniją 
ir šitokį fiasko, atrodo, teks patirti 
visiems kairiesiems. “Lietuvos aidas” 
savo straipsnį baigia žodžiais - 
“rinkiminėje LDDP konferencijoje A. 
Brazauskas itin rekomendavo skaityti 
“Opoziciją”. “Skaitykime visi”.

Kas ten rašoma, ir kodėl Lietuvos 
oficiozas ragina įsižiūrėti į savo poli
tinius priešininkus? Ten “bene pir
mąkart atvirai išdėstyti ginkluotų per
versmų planai, siejant juos su Seimo 
rinkimų baigtimi, remiantis oku
pacinėmis ginkluotosiomis pajėgo
mis” - nurodoma “Lietuvos aide”. 
Taigi kai kurių opozicionierių sampro
tavimai įgyja tiesiog isterišką pobūdį, 
maždaug - žudo, šaudo! Kas? Ogi 
SKAT’as ruošiasi. “Lietuvos aide” 
cituodamas “Opoziciją” rašo: “nuolat 
kalbėdami apie išorinius pavojus 
Lietuvos nepriklausomybei, dirbtinai 
kurstydami psichozę dėl kuo skubiau
sio kariuomenės išvedimo (. . .), po 
šios psichozės priedanga jie kuria 
stambias karines struktūras”. Išvykus 
rusų kariuomenei, kuri panašiomis 
aplinkybėmis imtųsi ginti “iki ka
tastrofiško skurdo ribos” privestus 
žmones, Lietuvos kariuomenė imtų 
lieti vietinių gyventojų kraują. Kam tą 
kraują lieti, smulkiau neaiškinama, tik 
nurodoma, kad jei kartais landsber- 
gininkai Seimo rinkimus visgi pra
laimėtų, jie “nepasidrovės net Vakarų 
pasaulio ir bandys užgrobti valdžią, 
pasiremdami karinėmis struktūromis”. 
Bet net ir taikiu būdu laimėjus valdžią, 
Gruzijos variantas Lietuvai neišven
giamas - tik čia tironams (Seimui) 
pavyktų apsiginti. (Taigi peršasi 
išvada, kad kairieji, jausdami pra
laimėjimą rinkimuose, norėtų lyg ir 
prašytis Rytų “pagalbos” nuo 
ateinančių “despotų”, tik. . . laikai, 
regis, nebe tie - Aut).

“Lietuvos aidas” (09 18) rašo, kad 
LDDP Kauno organizacijos konferen
cijoje nušviečiant partijos rinkimų pro
gramą buvo skelbta - “atstatyti viską, 
ką sugriovė dešinieji”... (Statė, statė 
kairieji 50 metų kąžką, o dešinieji ėmė 
ir sugriovė... Taigi, balsuokite už kar
tuosius - vėl statysime - Aut).

Kairieji dėl visų negerovių Lie
tuvoje kaltina dešiniuosius, šie - kai
riuosius. “Respublika” (09 16) iš
spausdintame straipsnyje “Valdininkų 
rakete šalis” teigiama, kad dabartinis 
masių nuskurdimas yra SĄMO
NINGA valdžios politika. Skurdo ir 
greito valdininkų suklestėjimo pasiek
ta ypač dėl “sėkmingos” muitų siste
mos taikymo. Pateikiamas pavyzdys - 
Lietuva pigiai gauna cukraus iš 
užsienio. Tačiau ruošiamasi ir jam 
uždėti muitą, kad jis taptų toks pat 
brangus, kaip ir- lietuviškas. Valdžia tai 
aiškina būtinumu, kad nesubankru
tuotų lietuviški fabrikai, neatsirastų 
tūkstančiai bedarbių. Tie žmonės, 
nepraradę darbo, turės kuo užsimokėti 
už mūsų, likusiųjų gamintus (taip pat 
brangiai) batus, kelnes, sukneles. Iš 
tiesų, kaip teigiama “Respublikoje”, ir 
tie, ir kiti praranda galimybę nupirkti 
bet kokią prekę, nes brangiai mokant 
už būtiniausias prekes, nebelieka 
atliekamų pinigų. Jei nebūtų dirbtinės 
muitų politikos, atsirastų bedarbių, bet 
atsirastų ir laisvų pinigų. Trūkstant 
prekių būtų ieškoma galimybių iš to 
atliekamo kapitalo imti kreditus, 
statytis įrenginius ir tuomet galėtų 
lietuvis kepti ir gražiai įpakuoti sau
sainius - kaip ir turkas; kaip ir ko
rėjietis - gaminti puikiausius automo
bilius. Deja, mūsų valdžios vyrai, 
susirūpinę savo išlikimu, žūtbūt ieško 
kuo greitesnių kelių į materialų įsitvir
tinimą šioje žemėje. Čia jau kitas 
kelias - muitų politika tiek įvežamoms, 
tiek išvežamoms prekėms, įvairių kitų 
ekonominių apribojimų ir draudimų 
politika - laikanti civilius piliečius 
nelyginant skurdo rezervate. Į Lietuvą 
skverbiasi “korumptuotų Pietų Ame
rikos šalių aromatas” - reziumuojama 
straipsnyje, tačiau pabaigoje vis dėlto 
aiškėja, kad straipsnio tikslas - prie

šrinkiminė kova: “dar po vienos tokių 
politikų (kuriems valdžia - pelningas 
verslas) bangos mes jau nebeturėsime 
vilties”.

Vilniuje vykusioje Santaros kon
ferencijoje “Už demokratinę Lietuvą” 
V. Landsbergis pasakė: “Teisingas gy
venimas gali būti tada, kada jaučiamas 
kur nors esąs Besąlygiškas Teisin
gumas” (“Lietuvos aidas” 09 22). (Ar
tai mūsų valdininkai - Aut) Vis dėlto 
dėl valdininkų konferencijoje kalbėjęs 
G. Vagnorius pareiškė, kad “ekonomi
nius sunkumus sukėlė ne reformos, 
bet savivalė, įstatymų nevykdymas”. 
Ekspremjeras ragino žmones būtinai 
“ateiti į rinkimus ir balsuoti už tups, 
kurie jų neapgavo”. Lietuvos Sąjūdžio 
Seimo tarybos pirmininkas J. Tumelis 
pabrėžė, kad buvę LKP valdininkai ir 
toliau išlaiko aukštus postus bei privi
legijas. Patekę į Seimą Santar os depu
tatai žada sudaryti vieningą Tėvynės 
bloką. Kaip rašo “Lietuvos aidas” 
informacijoje apie šią konferenciją - 
“Už Lietuvą be savivalės, be korupci
jos, be komunistų! Už Lietuvą kles
tinčią!”

“Tiesa” (09 18) teberašo dėl K. 
Prunskienės bylos baigties. Spausdina 
vieno buvusio saugumiečio liudijimą, 
kad K. Prunskienės pasižadėjimas 
bendradarbiauti su KGB yra falsi
fikatas. Nors tas pats saugumietis 
tvirtina, kad KGB archyvuose esančių 
dokumentų neįmanoma falsifikuoti.

Jau turime ir pirmuosius šiais 
metais pasirašyto JAV Teisingumo 
departamento ir LR Generalinės .pro
kuratūros tarpusavio supratimo me
morandumo “Dėl bendradarbiavimo 
persekiojant karinius nusikaltėlius” 
vaisius. Iš JAV deportuotas buvęs 
JAV pilietis Antanas Mineikis, gimęs 
Lietuvoje 1918 m. Po Antrojo pasau
linio karo atvykęs į JAV jis nuslėpė 
nuo šios šalies imigracinių tarnybų 
faktą apie savo tarnybą vokiečių ka
riuomenėje. “Tiesa” (09 18) rašo, kad 
Lietuvos Respublikos Generalinė pro
kuratūra labai rimtai imsis tirti visas 
žinias apie asmenis, dalyvavusius karo 
nusikaltimuose. Šiuo metu LR užsie
nio reikalų ministerija yra įteikusi 
JAV ambasadai diplomatinę notą, 
kurioje LR Generalinė prokuratūra 
prašo JAV pateikti visą medžiagą apie 
A. Mineikį. Duomenų apie jį ieškoma 
ir KGB archyvuose. “Respublika” (09 
17) pažymi, kad A. Mineikis kol kas 
nebus suimtas. Pats deportuotasis 
primygtinai teigia, kad jokių duomenų 
nuo JAV nenuslėpęs ir kad Lietuvoje 
gyventi neketina. Grįš į Ameriką, į 
savo Floridą - rašoma “Respublikoje”. 
Čia galima būtų prisiminti ir kitą 
lietuvį Antaną Gečą, gyvenantį Di
džiojoje Britanijoje. Neperseniausiai 
Škotijos teismas pripažino A. Gečą 
kariniu nusikaltėliu. Jį išduoti reikala
vo dar buvusi SSSR, tačiau tarp tų 
šalių nebuvo nusikaltėlių perdavimo 
sutarčių. Apie tai rašė “Tiesa” (92 07 
21), pažymėdama, kad dabar- Gečas 
gali būti teisiamas pagal karo nusi
kaltimų kodeksą kuris leidžia teisti už 
nusikaltimus, padarytus ne britų pi
liečių karo metu Vokietijos kontro
liuojamose teritorijose. Tuo tarpu 
Amerikos teismai neturi jurisdikcijos 
spręsti, ar asmuo yra kaltas, ar ne, o tik 
gali įtarti nusikaltimais, kurie vyko ne 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. “Res
publika” atkreipia dėmesį, kad šiuo 
metu Amerikoje nagrinėjamos dar 6-7 
panašios civilinės bylos dėl mūsų 
tėvynainių, gyvenanačių JAV, de
portacijos bei denatūralizacijos.

1922 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo 
įvestas litas. Jis pakeitė tuo metu 
ėjusias ostmarkes (buvo auksiniai ir 
grašiai). “Tiesa” (09 18) ta proga 
pažymi, kad mes, lietuviai, mėgstame 
istorines paraleles, visokius jubiliejus, 
tad ir dabar, lito įvedimo 70-mečio 
proga būtų “labai reali data įvesti litą”.

Ko dar Lietuvai reikia, kad visai 
supanašėtume į laisvuosius Vakarus? 
“Respublika” (09 16) skuba pranešti - 
Vilniuje atidaryta “Sex Shop”! ir 
priduria - “matyt, nebetoli ir iki 
legalaus viešnamio”. Norintiems 
pažiopsoti į šios parduotuvės asorti
mentą teks mokėti 25 rb.

V Dimas

Pagal Vyriausiosios rinkimų 
komisijos (VRK) patvirtintą pa
sirengimo 1992 m. spalio 25 d. 
Seimo rinkimamas grafiką rugsėjo 
20 d. baigėsi pareiškinių dokumen
tų pateikimas VRK. Iki šios datos 
politinės partijos turėjo baigti įsi
registruoti rinkimams Teisingumo 
ministerijoje bei sujungti, jeigu to 
pageidaus, kandidatų sąrašus. Va
kar visą dieną VRK vyko įtemptas 
darbas apibendrinant iš daugelio 
šaltinių suplaukiančią informaciją.

Preliminariai tapo žinoma, kad 
rinkimamas įsiregistravo 8 parti
jos:

Lietuvos demokratų partija, 
Lietuvos demokratinė darbo parti
ja, Lietuvos tautininkų sąjunga, 
Lietuvos žalioji partija, Nepri- 
klausokmybės partija, Lietuvos 
liberalų sąjunga, Lietuvos krikš
čionių demokratų sąjunga, Lie
tuvos socialdemokratų partija.

Be šių partijų, Lietuvoje ofi
cialiai yra dar dvi: Humanistų ir 
Respublikonų partijos.

Kandidatų į Seimo deputatus 
sąrašus pateikė taip pat 18 visuo
meninių politinių judėjimų.

Kai kurios partijos ir judėjimai, 
sujungę kandidatų sąrašus, sudarė

NAUJAS SĄJŪDŽIO RŪBAS

Momentas iš Santaros konferencijos.

Rugsėjo 19 dieną įvyko Lietuvos 
partijų ir judėjimų santaros “Už 
demokratinę Lietuvą” konferencija. 
Po Santaros vėliava susivienijo 
Sąjūdžio koalicija, Demokratų ir 
Krikščionių demokratų partijos, 
Politinių kalinių ir tremtinių bei 
Tautininkų sąjungos. Dešimties par
tijų ir judėjimų vadovai pasirašė 
deklaraciją, skelbiančią Santaros 
įkūrimą, įsipareigojo vienyti jėgas 
per rinkimus, o po rinkimų sudaryti 
Tėvynės bloką.

Busimieji Santaros deputatai 
žodžiu ir raštu pasižadėjo tarnauti 
Lietuvai, gerbti rinkėjų valią, neben
dradarbiauti su KGB, nesinaudoti 
Seimo nario padėtimi savnaudiškais 
tikslais, deklaruoti savo, savo šeimos 
turtą bei pajamų šaltinius.

Konferencijoje kalbėjęs Par
lamento pirmininkas V. Landsbergis 
apžvelgė ketverių metų Sąjūdžio 
kelią, kritikavo LDDP poziciją. Jis 
taip pat prisiminė 1990-ųjų rin
kimus, kuriuos laimėjo Sąjūdis, ir 
pastebėjo, jog iškart po jų buvo 
pradėti rinkti parašai, kad A. Bra
zauskas taptų Parlamento pir
mininku. Jo nuomone, taip buvo 
daroma tam, kad supriešintų žmo
nes, įpirštų mintį, jog Lietuva teturi 
du lyderius - nuo tada prasidėjo 
visuomenės supriešinimas. “Tik 
įgudę, labiau už mus įgudę politikai 
seniai žino tokią taisyklę, - kalbėjo 
V. Landsbergis, - pralaimėjai 
rinkimus, ruoškis rinkimams tą pačią 
dieną. Tai buvo pradžia to suprie
šinimo galbūt atgauti prarastas pozi
cijas ir privilegijas”. Šią kalbos dalį 
“Tiesos” laikraštis taip pakomenta
vo: “O kas gi trokšte troško šių ne 
laiku įvyksiančių Seimo rinkimų? 
Tokį reikalavimą iškėlė Parlamente 
atsiskyrusi nuo AT ir nuėjusi atskirai 
posėdžiauti KUDL’a (Koalicija už 

rinkimų koalicijas. Jų bus keturios:
Krikščionių demokratų partija, 

Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga, Demokratų partij, Lietuvos 
Sąjūdis, Žalioji partija, Piliečių 
chartija, Politinių kalinių sąjunga, 
“Jaunoji Lietuva”, Lietuvos krikš
čionių demokratų sąjunga, Lie
tuvių tautininkų sąjunga, Nepri
klausomybės partija.

Lietuvos radijas pranešė, kad į 
daugiamandatinę rinkimų apy
gardą (balotiruotis sąrašuose) iš 
viso iškelti 796 kandidatai. Partijos 
ir judėjimai iškėlė 422 kandidatus 
vienmandatinėse rinkimų apygar
dose, kur, be to, balotiruosis dar 20 
nepriklausomų kandidatų (šis 
skaičius dar gali didėti).

VRK komisija iš principo jau 
numatė, kad kartu su rinkimuose 
dalyvaujančių politinių partijų, 
judėjimų ir jų koalicijų pavadini
mais bus įrašomos ir jų lyderių 
pavardės, tik dar nesutarta dėl jų 
skaičiaus - 3 ar 5. Taip pat nu
matoma, kad partijų ir judėjimų 
eilės numeris (jis bus nustatytas 
burtų tvarka) bendrame jų sąraše, 
kuris bus pateiktas rinkimų biu
letenyje, taps nuolatiniu, t.y. nesi
keis ir busimuosiuose rinkimuose.

demokratinę Lietuvą - “E.L.”). Beje, 
tada, šį pavasarį, Parlamente 
praradusi daugumą. Tada kas prara
do pozicijas ir kas jas pirmoji panoro 
susigrąžinti?”.

Konferencijoje kalbėjęs eksprem
jeras deputatas G. Vagnorius pa
stebėjo, jog valstybę jau laimėjome, 
įvedėm rinkos ekonomiką, bet 
pritrūko deputatų balsų, todėl 
negalėjome padalyti tvarkos vykdo
mosios valdžios struktūrose.' O 
Sąjūdžio tarybos pirmininkas J. 
Tumelis mano, jog dabai' dar dirba 
ne tik sovietmečio valdininkai ir jų 
vaikai, bet “į valdžią veržiasi 
ciniškiausi pasaulyje jų anūkai” 
(“Lietuvos rytas”).

Konferencijoje kalbėjo ir AT 
pirmininko pavaduotojas Č. Stan
kevičius. Jis kadaise priklausė LKP, 
todėl nemano galįs antrą kartą 
balotiruotis, jaučiasi kaltas ir savo 
asmeninės atsakomybės už šį poelgį 
neatsiima. Konferecijos dalyviai Č. 
Stankevičių pagerbė atsistojimu ir 
plojimais”, - rašo “Lietuvos rytas”.

Konferencijoje priimta rezoliuci
ja atgaivinti tradicinę Lietuvos val
stybinės televizijos laidą “Atgimimo 
banga”. Buvo paskelbta žinia, kad 
JAV lietuviai Santarai paaukojo 
15000 JAV dolerių. Santaros konfe
renciją pasveikino Bundestago de
putatas W. von Stettenas ir Kara
liaučiaus krašto lietuviai.

Santara rinkimuose dalyvaus 
trimis atskirais sąrašais: Sąjūdžio 
koalicijos, Tautininkų sąjungos 
(“Tiesos” teigimu, tautininkai ben
drą sąrašą žada sudaryti su Nepri
klausomybės partijos atstovais) ir 
jungtiniu LKDP, LDP ii' LPKTS. Iš 
viso sąrašuose virš 250 kandidatų - 
tai beveik dvigubai daugiau, nei bus 
deputatų naujajame Seime.

Aistė Giedraitė

/VYKIAI 
LIETUVOJE
“KASDIENYBĖS ESTETIKA 

EUROPOJE"
Rugsėjo 21 dieną Menininkų rū

muose prasidėjo pirmasis tarptauti
nis Vilniaus kolokviumas “Kasdie
nybės estetika Europoje”, kurį suren
gė Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nisterija, Vilniaus universitetas kartu 
su prancūzais - Tarptautiniu Sevro 
pedagoginių studijų centru bei Euro
piniu semiotikos institutu.

Šis mokslininkų susitikimas ski
riamas garsaus semiotikos specialis
to, Paryžiuje gyvenusio profesoriaus 
Algirdo Greimo atminimui. Tęsiant 
jo darbus semiotikos konferencijos 
bei kolokviumai Vilniuje bus rengia
mi sistemingai.

Pranešimus savaitę truksiančiame 
kolokviume skaitys garsūs Lietuvos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, 
kitų užsienio šalių mokslininkai.

TIKIMASI 10 000 BALSŲ 
IŠ UŽSIENIO

Viena mažiausių iš 71 Respubli
koje sudarytų rinkiminių apygardų - 
Vilniaus Naujamiesčio Nr. 1 - gali 
gerokai padidėti. Prie 31,5 tūkstan
čio joje įregistruotų rinkėjų, galimas 
dalykas prisidės 6-7 tūkstančiai už
sienyje gyvenančių Lietuvos pilie
čių.

Seimo rinkimų įstatymas leidžia 
jiems pasirinkti tą apygardą, kurios 
teritorijoje gyveno iki išvykimo iš 
Lietuvos. Tačiau Vyriausioji rinki
mų komisija, gaunanti iš Lietuvos 
ambasadų sąrašus Lietuvos piliečių, 
norinčių dalyvauti Seimo rinkimu
ose, ne visada gali tiksliai nustatyti, 
kuriai apygardai priklauso prieš 50- 
60 metų išvykusiųjų nurodyta vieto
vė, pagaliau, ne visi jas ir nurodo. 
Todėl bus prašoma Aukščiausiosios 
Tarybos pritarimo, kad šie piliečiai 
būtų įtraukti į Naujamiesčio apygar
dos rinkėjų sąrašus. To pageidauja ir 
daugelis jų pačių, laikydami simbo
liška, kad šios apygardos teritorijoje 
yra Lietuvos parlamentas. Čia dirba 
nemažai svarbiausių Lietuvos val
stybės institucijų.

Tikimasi, kad Seimo rinkimuose 
dalyvaus apie 10 tūkstančių užsieny
je gyvenančių Lietuvos Respublikos 
piliečių. Šiomis dienomis laukiama 
maždaug 4 tūkstančių rinkėjų sąrašo 
iš JAV. Iš Kanados gautame prane
šime yra 498 žmonių pavardės, iš 
Australijos - 548. Rinkėjų sąrašai 
taip pat gauti iš Vokietijos, Prancū
zijos, Didžiosios Britanijos, Argen
tinos, Brazilijos, Urugvajaus, Norve
gijos, Belgijos. Didelės rietuvių ko
lonijos gyvena Rusijoje, Baltijos 
šalyse.

Rinkėjų sąrašas turi būti baigtas 
sudaryti iki spalio 3 dienos.

DIPLOMATŲ RAJONAI 
VILNIUJE

Užsienio valstybių atstovybėms bei 
rezidencijoms Vilniuje skiriama be
veik 200 hektarų sklypų. Tokį nu
tarimą priėmė Respublikos vyriau
sybė. Žemės sklypai bus parduodami 
arba iškeičiami ekvivalentine natūra į 
sklypus atitinkamose valstybėse. Juos 
išnuomuoti leidžiama ne ilgiau kaip 99 
metams. Diplomatams siūlomi pres
tižiniai Vilniaus rajonai - Žvėrynas, 
Antakalnis ir Čiurlionio gatvė netoli 
Vingio parko. Vilniaus priemiestyje 
Turniškėse, kur yra vyriausybinių vilų 
rajonas, jiems bus pastatyta užmiesčio 
gyvenvietė. Dabar namus Vilniaus 
miesto centre yra nusipirkusios JAV, 
Didžiosios Britanijos, Vokietijos, 
Švedijos, Turkijos, Vatikano ir Da
nijos atstovybės. Tačiau, kaip sako 
patys diplomatai, pastatai neatitinka 
nei jų skonio, nei juo labiau-sąlygų 
normaliam dar bui.

SUTAUPOME KASDIEN 
PO 800 TONŲ MAZUTO

Apribojus karšto vandens tie
kimą, energetikos sistemoje darbo 
dienomis sutaupoma vidutiniškai po 
800 tonų mazuto. Šis kuras ir gam
tinės dujos naudojamos tik minima
liam energetiniam režimui palaikyti.
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SENOJO 
TESTAMENTO 

PRANAŠŲ KNYGA
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

esanti “Krikščionis gyvenime” lei
dykla ką tik išleido kunigo Antano 
Rubšio išverstą Senojo Testamento 
pranašų tomą. Tai pirma knyga iš 
Šventojo Rašto Senojo Testamento 
vertimų serijos. Planuojama Senąjį 
Testamentą išleisti tokiais atskirais 
tomais ir, tik baigus darbą, visą iš 
originalo kalbų verstą Šventąjį Raštą 
išleisti viena knyga. Pranašų knygos 
verstos iš bebra-aramėjų ir graikų 
kalbų. Knyga turi šešis šimtus 
septyniasdešimt puslapių ir išleista 
trijų tūkstančių dviejų šimtų egzem
pliorių tiražu. Šis leidinys - ypatin
gos reikšmės įvykis lietuvių religi- 
niame gyvenime.

“Pateikdami mūsų skaitytojams 
taip laukiamą Senojo Testamento 
vertimo pirmąjį vaisių - Pranašų 
knygas, jaučiame, kad šis vertimas 
bus panaši dovana dabarties lietu
viškajai visuomenei , kokia buvo ar
kivyskupo Juozapo Skvirecko dova
na savo meto tikintiesiems”, - sako
ma leidėjų žodyje. Tiek leidėjai, tiek 
vertėjas tikisi dalykinių ir kalbinių 
pastabų ir siūlymų, kuriuos būtų ga
lima panaudoti rengiant galutinį ver
timo tekstą. Kunigas Rubšys yra 
gimęs 1923 m. Lietuvoje. Įšventin
tas kunigu 1948 m. Biblistiką studi
javo Romoje Grigaliaus universitete, 
vėliau Jeruzalėje. Nuo 1957 m. iki 
pastarojo meto dėstė New Yorko 
Manhattano koledže. Yra daugelio 
knygų ir straipsnių Šventojo Rašto 
klausimais autorius. Ypač išsiskiria 
jo trijų tomų Raktas į Senąjį Tes
tamentą ir dvitomis Raktas į Naująjį 
Testamentą, išleisti tos pačios 
“Krikščionis gyvenime” leidyklos. 
Kunigo Rubšio keliones po biblinius 
kraštus ir domėjimąsi bibline arche
ologija nupasakoja jo kolei kas 
dviejų knygų veikalas “Šventojo 
rašto kraštuose”.

Atkelta iš 1 psl.

LIETUVOS VYSKUPŲ
GANYTOJINIS

LAIŠKAS 
(santrauka)

Tautos reikalų tegul niekad ne
užgoš asmeniški interesai. Naujai 
Lietuvai reikalingos visų mūsų jėgos 
ir pasišventimas. Būkime verti ilgai 
lauktos istorinės valandos”.

Toliau vyskupai kreipiasi į žur
nalistus, kviesdami “ieškoti tiesos, 
savimonės atstatymui. II Vatikano 
suvažiavimas primena, kad “ypatin
ga moralinė pareiga, teisingai naudo
jant socialinio bendradarbiavimo 
priemones, saisto žurnalistus... ir 
kitus, kurie kokiu nors būdu priside
da prie informacijos parengimo ir 
perdavimo” (Inter mirifica, 1 - 11).

Keletą draugiškų žodžių norime 
tarti Lietuvos šviesuomenei. Jūsų 
atmintyje bene labiausiai įsirėžė 
istorinio lietuvių tautos kelio drama
tiškumas. Šią tikros laisvės valandą, 
būkite savimi, būkite laisvi nuo pa- 
raližuojančios baimės, visą savo ta
lentą ir jėgas skirkite dvasinės kul
tūros atgimimui, būkite atviri Dievui 
ir visai kūrinijai.

Lietuvos jaunimui linkime įsi
jungti į laisvos Lietuvos kūrimą. Ati
darykite duris Kristui. Jis yra “kelias, 
tiesa ir gyvenimas” (Jn 14,6). Ruoš
kitės susitikimui ir dialogui su po
piežiumi, kuriam “būtumėte pasi
ruošę įtikinamai atsakyti apie jumy
se gyvenančią viltį”, (pig. 1 PT 
3,15).

Baigiamasis žodis jums, mūsų 
mylimojo krašto tikintieji. Atsimin
kite, kad jūs esate nepriklausomos 
valstybės piliečiai. Jūsų išmintis ir 
tikėjimo kupina širdis - tai kiekvieno 
Lietuvai naudingo sprendimo pag
rindas. Po daugelio prievartinės pol
itinės apatijos metų teima valstybės 
ir tautos likimo vadžias, į savo ran
kas tie, kurie remiasi krikščionišku 
tikėjimu ir veikia įkvėpti Dievo bei 
artimo meilės.

IŠ dviejų savaičių gastrolių po Prancūziją sugrįžo Vilniaus arkikatedros jaunimo choras, vadovaujamas 
Violetos Savickaitės. Su lietuviška chorine muzikaa ir giesmėmis jis dalyvavo sakralinės muzikos festivalyje 
Saumuro mieste. Be festivalinio, jie dar turėjo septynis koncertus kituose Prancūzijos miestuose.

A.Žižiūno nuotr.

TĖVIŠKES PADANGĖJE
SUGRĮŽIMAI, 

arba
ITALO ŽVILGSNIS 

Į PROVINCIJĄ
Dainuojanti revoliucija privertė 

suklusti pasaulį ir susirasti vietą 
žemėlapyje, kur apibrėžtas Lietuvos 
kontūras. Malonu girdėti, kai pasau
lis žavisi Lietuva, bet šiek tiek ap
maudu, kad pasaulis mūsų nepa
žinojo iki šiol. Nors kažin?

Pasirodo, dar 1932 metais italai 
skaitė knygą “Lietuva vakar ir šian
dien”. Skaitė knygą, kurią parašė ita
las Giuseppe Salvatori, ne kartą 
lankęsis Lietuvoje.tarpukario metais. 
Kurį laiką jis dirbo Lietuvos Res
publikos ambasadoje Romoje spau
dos atstovu, neblogai kalbėjo lietu
viškai. Šiandien italo parašytą knygą 
skaitome lietuviškai. Kiek per vėlai, 
o gal ir geriau, kad būtent po šešių 
dešimtmečių galima pažvelgti į save 
iš šalies. Pažvelgti ir palyginti, kokie 
mes buvome, kokie esame.

Knygelė nedidelė, kišenės dy
džio, vos penkių spaudos lankų ir ti
ražas menkutis - tik trys tūkstančiai 
egzempliorių. Tačiau “Minties” lei
dyklai reikia tarti nuoširdų ačiū, kad 
šiais sunkiais ne tik knygų leidybai 
laikais nepabūgo surizikuoti, gal net 
šiek tiek prarasti, bet ir pelnyti skai
tytojų padėką. Iš tiesų, kiekvieną iš 
septyniolikos skyrelių perskaitai 
vienu atsikvėpimu, nejučiomis į 
rankas pasiėmęs pieštuką, nes aptin
ki eilučių, kurias norisi įsiminti. Tai 
apie mus! Autorius savitai apibūdino 
lietuvius ir lietuves, įvertino vienų ir 
kitų būdo bruožus. “Visos minėtos 
teigiamos savybės ir trūkumai aki
vaizdžiai padėjo šiai labai senai 
Europos genčiai išlikti, nors ilgai 
truko tamsūs politinės ir visuome
ninės izoliacijos metai”.

Aptaręs nepriklausomos vals
tybės kūrimo sunkumus, italas Giu
seppe Salvatori nedviprasmiškai pats 
savęs klausia: “Ar tautai užteks 
energijos atsargų, kad įveiktų 
kliūtis?” Pats klausia ir pats atsako: 
“Įvertinant atkaklumą ir užsispy
rimą, kuris per ilgą laiką suformavo 
šios mažos, šlovingos tautos charak
terį, turint omeny jos patvarią fizinę 
bei dvasinę sveikatą ii- didžią gimto
sios žemės meilę už tą darbą, kurio 
jai reikia, ir už tuos vaisius, kuriuos 
ji duoda, atsakymas tegali būti tei
giamas”.

Prieš šešiasdešimt metų pasaulis 
tikėjo mumis. Tiki ir dabar. Tikė
kime ir mes patys savimi.

Paviršutiniškai pristačius skaity
tojui Giuseppe Salvatori knygos ver
timą, tikriausiai derėtų pridurti, jog ir 
šiandien Italijoje Lietuva turi sa
votiškų kultūros atstovų. Pirmiausia 
tai kalbininkas iš Bazilikams univer
siteto Pietro Dini, parašęs knygos 
įžanginį straipsnį “Universalusis 
Lietuvos tyrėjas”. 1990 metais Ita

lijoje pasirodė knyga “Lituania”, 
kurią spaudai parengė Birutė Žin- 
džiūtė-Michelini, Katalikiškame 
Milano universitete dėstanti lietuvių 
kalbos kursą. Beje, Birutės vyras 
Guido Michelini, žymus kalbi
ninkas, Potencos universiteto kalbo
tyros katedros vedėjas, lietuvių kul
tūros visuomenei puikiai pažįstamas 
ne tik savo kalbotyros darbais. Tai 
jis, Guido Michelini, pasistengė, kad 
Romoje, dar gerokai prieš sugriū
vant Sovietų Sąjungai, būtų oficialiai 
įregistruota Italų draugija už Lie
tuvą. Nors ir būdamas labai už-si- 
ėmęs mokslo darbais, profesorius 
Guido Michelini, tikriausiai ne vien 
iš meilės savo žmonai lietuvaitei, 
ėmėsi šios draugijos sekretoriaus 
pareigų. .

- Sunku sugrįžti į Europos at
mintį, - kartą vienam žurnalistui pri
sipažino Birutė Žindžiūtė-Michelini. 
- Apie mus arba nieko nežinoma, 
arba esame sutapatinti su Rusija.”

Gal šita knygelė “Lituania” padės 
kaip pradžiamokslis italams s užmoti, 
kur mes esame, kas mes esame.

KO DROVISI 
DAKTARAS IŠ 
AMERIKOS?

Gyvename keistus laikus. Mūsų 
padėtis tokia prieštaringa, kad net 
sunku apibūdinti. Esame tarsi turtin
gi, bet vargšai, laisvi, bet apriboti 
skurdo. Skurdas sunkiai įvardijamas. 
Jei susižeidęs pirma turi bėgti į 
vaistinę nusipirkti tvarsčių ir kokio 
skysčio žaizdai praplauti, ar tai 
reiškia, jog pasiekėme skurdo ribą? 
O gal taip esame pratinami būti 
taupūs? Išskalbei, išvirinai ir vėl 
tvarstyk švariais tvarsčiais žaizdas? 
Kas čia, rodos, bloga, jei gydytoja 
poliklinikoje pinna pasiūlo pacientei 
nusipirkti gumines pirštines ir tik 
tada klausia, kuo tamsta skun
džiatės? Juk tos pirštinės viso labo 
tik dvidešimt penkis rublius tekai
nuoja, pagaliau gydytoja, jas nusi
movusi, atiduoda - neškis namo, ga
lėsi su jomis bulves skusti ai- skalbti, 
k rankos bus švarios. Gal kiek šiur
piai nuskambėjo viename laikraštyje 
paskelbta žinia, jog Vilniuje už tam 
tikrą mokestį išnuomojami karstai 
velioniui į kapines nuvežti. O ten jau 

RODO “TV-26”
Vilniaus ir jo apylinkių gyventojai gali matyti dar vieną televizijos pro

gramą. Dvidešimt šeštuoju decimetrinių bangų diapazonu savo laidas pradėjo 
transliuoti televizija “TV-26”. Italų firmų “Technosystem” ir “Syra” siųstu
vas ir antena bangas siunčia apie 30 kilometrų spinduliu nuo Vilniaus.

Iki Naujųjų metų naujoji televizija savo laidas rodys penktadienio vakarais 
nuo 21 valandos iki vidurnakčio. “TV-26” orientuosis į informacines ir pub
licistines laidas, nemažai vietos skirs ekonomikai ir komercijai, ji taip pat 
kuria televizijos reklamas, videofilmus apie Lietuvą, užsiima kita komercine 
veikla, bet nesivels į politiką, pažymėjo “TV-26” vicedirektorius Saulius 
Sondeckis. Kitais metais “TV-26” ruošiasi pailginti transliacijos laiką, 
retransliuoti ją kitų miestų televizijos siųstuvais.

ELTA

varguolėlį iškelia iš kaisto, susupa į 
paklodę ir nuleidžia į duobę. Šitaip 
velionio giminės sutaupo mažiausiai 
keturis tūkstančius rublių. Vilniuje 
rugsėjo mėnesį pigiausias karstas 
kainavo 4240 rb. (Oficialus algos 
vidurkis Lietuvoje buvo apie 6200 
rb. per mėnesį, o minimumas - 1700 
rb). Kur tu rasi žmogus šiais laikais 
tokį turtuolį, kuris tokius pinigus į 
žemę užkastų?

Daktaras Leonas Seibutis iš 
Čikagos į Lietuvą atvažiuoja nebe 
pumą kartą. Atvažiuoja su savo pa
tirtim ir nesavanaudiška parama. Jį 
puikiai pažįsta profesorė Stasė Mi- 
čelytė, su ja kartu operavo ne vieną 
ligonį. Šį kartą bene dešimt žmonių, 
kuriuos kamavo inkstų ligos, buvo 
išoperuota drauge su daktaru Leonu 
Seibučiu. Rodos, žmogus turėtų 
didžiuotis tuo, kad padėjo tautie
čiams bėdoje. Tačiau daktarui iš 
Amerikos nejauku, net šiek tiek 
gėda. Čia, Lietuvoje, gydytojai nė 
kiek neprastesni nei Amerikoje. Tik 
kad jų darbo sąlygos - Dieve ap
saugok! Bet žmonės dirba, nenu
leidžia ranku, verčiasi kaip išma
nydami. Bet labiausiai daktarui Leo
nui Seibučiui nejauku dėl darbo nu
vertinimo.

- Mes, atvykę iš svetur ir išsikeitę 
valiutą į rublius, čia tiesiog nejaukiai 
jaučiamės tarp vietinių žmonių, - 
atvirai dėsto daktaras Leonas 
Seibutis. - Mes galime pietauti 
“Stikliuose”, išleisti dešimtis tūks
tančių, tarsi nežinotume tikrosios 
pinigo vertės. Nebent tikėtume, kad 
tuo padedame Lietuvai. Tačiau var
gu. Ateityje tai gali turėti liūdnų pa
darinių.

Pigiausi pietūs pradinukams 
moksleiviams šiais metais mokyklos 
valgykloje rugsėjo mėnesį kainavo 
35 rublius. Tik vieni pietūs, kiek bus 
per mėnesį9 O jei šeimoje vienas 
pradinukas, o kitas jau devintokas? 
Iš kokio gylio ir talpos kišenės pa
valgydinti mokinukus ir save?

Tačiau nenorėčiau šių pastabų 
užbaigti liūdna gaida. Mes nepra
žūsime, kol turėsime kraštiečių ana
pus vandenyno. Štai vienas profeso
rius iš Amerikos, savo tėviškės žur
nalistams atsiuntė autorinį atlygin
imą - vieną Amerikos dolerį. Ačiū! 
Kol esame kartu - išgyvensime.

IŠEIVIJOS 
PADANGĖJE

SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS

Pasibaigė 39-asis Santaros-Švie
sos federacijos suvažiavimas, prasi
dėjęs ketvirtadienį Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte. Šio liberalinės 
krypties neideologinio sąjūdžio su
važiavimuose reiškiasi žymieji išei
vijos mokslininkai, kultūrininkai ir 
visuomenininkai. Per pastaruosius 
kelerius metus dalyvauja Lietuvos 
inteligentijos atstovai.

Kaip jau įprasta Santaros-Šviesos 
suvažia\ imuose, ir šįmet nemaža dė
mesio buvo skirta dabartinei Lietu
vos situacijai. Lietuvos spaudos 
problemas aptarė Zita Čepaitė ir 
mėnraščio “Akiračiai” redaktorius 
Zenonas Rekašius. Istorikas Saulius 
Sužiedėlis ir politologai Leonas 
Sabaliūnas bei Aleksandras Štromas 
vadovavo diskusijoms tema “Deso
vietizacija: kaltės ir atsakomybės 
svarstymai”. Apie demokratizacijos 
procesus Lietuvoje kalbėjo Marius 
Šaulauskas. Istorikas Alfredas Eri
kas Senas ir Valdas Adamkus vado
vavo diskusijai “Lietuvos politinė 
situacija, Demokratizacijos proble
mos ir išeivijos alternatyvos”. Pra
nešimus taip pat skaitė tokie žinomi 
išeivijos mokslininkai, kaip literatū
rologai Rimvydas Šilbajoris ir Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė bei sociolo
gas Vytautas Kavolis. Savo kūrybą 
skaitė Zita Čepaitė, Aidis Marčėnas, 
Liūne Sutema ir Artūras Tereškinas.

TARPTAUTINIS
SIMPOZIUMAS KVEBEKE
Penktadienį Kanadoje, Kvebeko 

mieste, baigėsi tarptautinis simpo
ziumas, skirtas demokratijos ateičiai 
aptarti. Keturias dienas trukusiame 
renginyje, drauge su žymiais parla
mentarais ir mokslininkais iš 50-ties 
pasaulio šalių, dalyvavo Lietuvos 
AT sekretorius Liudvikas Sabutis ir 
pareigas einantis teisingumo minist
ras Zenonas Juknevičius.

ČIKAGOJE RENKAMOS 
AUKOS SĄJŪDŽIUI

Čikagoje susikūrė organizacija 
“Komitetas už demokratinę Lietu
vą”, kuris pradėjo aukų rinkimo va
jų. Komiteto tikslas praeitą savaitę 
paskelbtas “Draugo” dienraštyje iš
spausdintame apmokamame pusės 
puslapio skelbime, kuriame tautie
čiai raginami ateinančiuose rinki
muose finansiškai paremti Sąjūdžio 
kandidatą Vytautą Landsbergį.

Šių metų spalio 25 d. rinkimai 
vadinami paskutine komunistų re
vanšo galimybe. Nurodoma, kad ko
munistų rankose sukauptos milžiniš
kos lėšos, o Sąjūdžio ištekliai men
ki. Skelbimą pasirašė žinomi Ame
rikos lietuvių visuomenės veikėjai.

R. BULOVAITĖS DARBŲ 
PARODA NIUJORKE

Niujorke, garsiajame menininkų 
rajone Soho, atidaryta kanadietės 
Ritos Giedrės Bulovaitės paroda, 
pavadinta “Prarastų civilizacijų 
aidai”. Galerijoje išstatyta 13 Ritos 
Bulovaitės darbų, sukurtų 1986- 
1992 metais. Autorė 1963-siais 
baigė architektūrą Vilniaus Dailės 
institute. Po to studijavo anglų kalbą 
universitete. 1978-1980 metais stu
dijavo architektūrą Toronte. Dailės 
parodose dalyvauja nuo 1963-ųjų. 
Jos paveikslai susideda iš geometri
nių figūrų, kaleidoskopinių jų derinių.

1988-ais Rita Bulovaitė surengė 
personalinę parodą Vilniaus Dailės 
muziejuje. Pernai - Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje.

“ANTRASIS KAIMAS” 
ATIDARO SEZONĄ

Po trejų metų pertraukos naują 
sezoną pradėjo Čikagos lietuvių hu
moro teatras “Antrasis kaimas”. 
“Antrojo kaimo” šūkis: “Juokingi ne 
mes - juokingas gyvenimas”. Už
sienio lietuviams pažįstamas jau 29 
metus. O prieš trejus metus su Čika
gos šmaikštuoliais susipažino ir keli
olika tūkstančių humoro mėgėjų 
Lietuvoje.

Pagal “Amerikos balsą”

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1992 m. spalio 1 d. Nr. 38 (2223)

Kiekvienas Lietuvos kraštas yra 
savaimingas - kalba ir papročiais, 
apeigomis ir žmonių bendravimu, 
gamtovaizdžiu ir tėvų atminimu. Per 
ilgus amžius formuojasi tai, ką 
pavadiname krašto savastimi, tradi
cijomis. Suvalkija - lygumų žemė, 
ramių upių ir upelių ūaštas, atvirų 
laukų ir plačių horizontų šalis. Kol 
nukaksi iki didžiausio Vištyčio 
ežero, teks ilgai pažingsniuoti ly- 
giakeliais, o kol pasieksi aukštąsias 
Sudargo vietas, galbūt pabos dairytis 
į dideles, tvarkingas sodybas, pilnas 
medžių ir visokio gero. Kaip gerai, 
kad šiandien patys suvalkiečiai 
pasišaipo iš savo pašykštavimų, tau
pumų ir talpių piniginių. Ką padarysi 
- čia pačios geriausios Lietuvos 
žemės, čia pirmiausiai tautiškai 
susiprasta, čia anksčiausiai imta 
vaikus leisti į mokslus. Į Mintaujas ir 
Peterburgus, Varšuvas ir Maskvas. Ir 
paplūdo šviesuomenės srautas pro 
Marijampolės gimnazijos vartus, pro 
Veiverių mokytojų seminarijos 
duris, pro aukštus sodybų klevų 
bokštus, - vis į mokslus, kad neretai 
sugrįžtų džiovininkais ar vargetomis. 
Bet didingi dvasia ir taurūs savo 
lietuviškais siekiais. Tai Vincai, Jo
nai, Petrai, - rodos, menkas Plokščių 
miestelis, bet kokia kultūros ugnis 
degė juose, kai Petras Kriaučiūnas 
būrė žodžio ir kalbos mylėtojus, 
gimtosios tėvynės tradicijų saugoto
jus. Ar bereikia minėti “Aušrą” ir 
“Vaipą”, kai apie juos žino visi mo
ksleiviai. Tu, Suvalkija, nešei lietu
vybę ant savo tvirtų pečių...

Šešupės, Širvintos ir Siesarties 
slėsnumos, Jotijos, Rausvės ir Novos 
krantų sąžalos - vingių vingiais pro 
kaimus, pro sodus, pro naujagires - vis 
į Nemuną. Koks mielas tas balsių pail
ginimas ir patrumpinimas, paklausei, 
ir išsyk nuspėsi - tai suvalkietiškai 
šnekama. Čia reikia gimti, kad iš 
mažumės tie garsai taptų gyvi ir 

- gyvastingi, aiškūs ir svarbūs. O kaimų 
vardų skambumas ir įvaira: Girėnai, 
Gudeliai, Sasnava, Bartninkai, Pado- 
vinys, Sangrūda, Lekėčiai, Igliauka, 
Vidgiriai, Pajevonys, semk riešku
tėmis skiemenų sąskambius, valan
domis klausykis, kaip skamba indoeu
ropiečių kalbų pati seniausia sesutė, 
kurios pasiklausyti atvažiuodavo 
šveicarai ir suomiai, rusai ir vokiečiai. 
Ir vis bėgdavo į kaimus, nes čia visa, 
kas tautoje gražiausia, brangiausia ir 
vertingiausia. O Rūdų kaimų kaimai, 
pasibarstę ten, kur- geležies rasta, kur 
degta ugnyse rudoji žemė, kad iš 
pelenijų paimtų kietus luitus kalavi
jams kalti ir kryžiuočius mušti, tuos 
amžinuosius lietuvių priešus, apie 
kuriuos ne tiktai kronikos, bet ir pa
davimai, legendos porina, seka, prime
na. O tų okupantų būriais eita per Su
valkų žemę - netgi iki šiolei žlega so
vietiškieji tankai, mūsų nelaimei ir 
nuogasčiams. Deja, ne su taikos vė
liavėlėmis, o su grobikų užmačiomis.

Suvalkija - kultūros tradicijų 
kraštas. Žinia, čia tankiausias kul-tūros 
namų ir bibliotekų tinklas; vis dar 
neužgesęs noras burtis, dainuoti, žaisti.

Manytina, kad jokios privatizaci
jos neturėtų suardyti tų gerųjų 
kultūros pasėlių. Juk ir patiems pri- 
vatizatoriams, šiukštu, reikia mo
kytis, šviestis ir tobulintis. O kur, 
jeigu ne šiose, kai kada mažose 
kaimo seklytėlėse, kur neretai šalta, 
bet jauku. Kaip Čyčkuose, netoli S. 
Nėries tėviškės.

Į svetingesnes šalis juos gali

LIETUVOJE SMARKIAI PABRANGO POKALBIAI TELEFONU

Nuo šių metų rugsėjo 21 d. 
keičiami tarpmiestinių ir tarptauti
nių pokalbių telefonų tarifai. Tarp
miestinio pokalbio minutė Lietu
voje kainuos 3 rb, su Latvija ir Es
tija - 8 rb, su Baltarusija ir euro
pine Rusijos dalimi - 12, o su Len
kija - 150 rublių.

Didėja mokestis už pokalbius 
telefonu su užsienio šalimis, su ku
riomis turime automatinį ryšį per 
tarptautinę telekomunikacijų stotį 
“Lintel”. Vienos minutės pokalbio 
kaina: su Europa (Austrija, Bel
gija, Danija, Didžioji Britanija, 

palydėti šimtamečiai ąžuolai prie 
Jūrės kelio, iš tolo sušvinta aukštų, iš 
toli matomų piliakalnių šviesos; ar 
ne maga pasiklausyti, kaip čiulba 
perkūno oželiai ir tilvikai Zaltyčio 
ornitologiniame draustinyje, ar ne
sinori parymoti Pakalniškių sen
kapyje, kur buvo deginami žmonės, 
bet nedeginami jų žirgai - pagal se
nuosius pagoniškus tikėjimus. Taip, 
revoliucinės “tradicijos”, kurios 
penkiasdešimt metų buvo taurina
mos ir baltinamos, išbluko, pamiršo, 
kaip juodžiausiosios istorinės at
minties naikintojos. Ir prikepta tų 
revoliucionierių gi buvo, beraščių 
išdavikų, tinginių šmeižikų ir savo

EINU 
PER

SUVALKIJĄ
Kraštotyrinė apybraiža

žemės nekentėjų. Tad, juolab tegul 
suskamba naujai ištarti pokario parti
zanų, knygnešių, tremtinių vardai. 
Jie nebuvo užmaršties dulkėmis 
nugulę, bet buvome priversti tylėti, 
slėpti ir giliai atminties klėtelėse 
laikyti. Vien Gabrielė Karalienė ir 
Natalija Manikienė, tos darbščiosios 
mokytojos bitelės, tokius turtus 
sukrovė, kad buvę partokratai turėtų 
gėdintis, kaip jas niekino, persekio
jo, ujo. Šaunuolės esate, bet kiek 
tokių žiburėlių iš tos slogumos 
išliko. Kiek bailių prisitaikėlių 
tūnojo klasėse, kad aukštyn kiltų 
visokie Sniečkūs, eidukevičiai ir kap
sukai. Sugrįžo į namus geroji lie
tuviško kaimo dvasia, ne aitvarų 
atnešta, bet šviesuolių išsaugota. 
Arba vėl - Antano Ziegoraičio pu
čiamųjų orkestras, pats geriausias 
meno mėgėjų kolektyvas. Tokiais 
didžiuotųsi ne tiktai europos, bet ir 
amerikos. Joms reikia vytis mūsų 
kultūros puoselėtojus, o ne mums 
bėgti paskui kiekvieną susikraipusį 
roko keverzą. Arba dar - nuostabus 
poezijos “trikampis”: S. Neris, J. 
Tysliava ir K. Bradūnas, jų gimtinių 
sodybų langai kone akis į akį. Žiūri 
neatsižiūrimai; skamba tokia menine 
įtaiga, kad dar retas tegali prisi
glausti prie jų kūrybos, nes apipuolė 
beprotiška materialėjimo aistra, kai 
nebematomą ne tiktai poezija, bet ir 
žmogus. Atsigausime, jei tokius poe
tus išauginai, Suvalkų žemele.

Dar pavaikštinėkime šalikelėmis 
ir įlomiais, pievų takeliais, miškijų 
pakraštėliais. Ar girdėjote, kaip 
skamba M. Launikonio kanklelės 
(Jūrės k.), ar matėte akmenų tašytojo 
skulptoriaus J. Adomaičio kūrinius 
(Pamergių k.), ar žinote, kad poetas 
E. Steponaitis yra pats jauniausias 
poetas Lietuvoje, teišgyvenęs šešio
lika metų, o susirašinėjęs su pačiu L. 
Tolstojumi, ar kas nors priminė, kad 
P. Pranaičio kūrybos opusai yra pir
mieji spausdinti lietuviški muzikos 
kūriniai. Ar daug kas lankėsi kulto 
pastatuose, kuriuose dailės paminklų 
tiek daug, kad visų nespėjo ištirti ir 
aprašyti menotyrininkai. Štai Liud
vinavo bažnyčios monstrancija, 
Gudelių - sietynas, Šešios Gel

Italija, Olandija, Prancūzija, 
Suomija, Švedija, Vokietija) - 310 
rb, su Šiaurės Amerika (Kanadą, 
JAV) - 520, su Izraeliu - 700 
rublių. Pastarąjį mokestį sąlygoja 
palyginti su kitomis valstybėmis 
didelis mokestis už tranzitą.

Jeigu ši kaina pasirodys per 
didelė, pokalbius galima užsisakyti 
per tarptautinių užsakymų tarnybą 
(tel. 8-194), tačiau su automatinį 
ryšį turinčiomis šalimis nebus 
užsakymų skubia tvarka. Viena 
pokalbio minutė per tarptautinių 
užsakymų tarnybą kainuos: su 

gaudiškio dvaro rūmų krosnys, 
Lukšių stogastulpis, Sutkų ornamen
tuoti kryžiai, Antupių koplyčios 
kryželis-relikvijorius, Šiaudiniškių 
dviaukštis stogastulpis, Baltarakio 
kaimo paminklas švietėjui ir ra
šytojui G. Landsbergiui-Žemkalniui, 
net penki Sudargo piliakalniai, 
Plokščių bažnyčios varpas 
prisiminkime, nulietas 1573 m., - 
kokios meno ir kultūros vertybės. O 
kiek jų jau sunaikinta, sudeginta, kai 
pokario stribukai iš Lukšių, Plokš
čių, Liudvinavo vertė kryžius, “šau
dė” šventuosius paveikslus.Tų turis
tinių objektų - į jokias knygas 
nesurašysi, tokios gausybės plūste 
plūsta. Pakalbėk, moksleivi, su pir
muoju sutiktu žmogumi ir jis tau 
pasakys, kad Varnupiuose yra ak
muo su iškalta pasaga, kad Bal- 
supyje būta akmens amžiaus stovyk
los, o Antanavo kaimo koplyčioje 
1863 metų sukilėliai slėpė ginklus. 
Suvalkiečiai turbūt gerai žino ir 
svečiams papasakoja, kad Kybar
tuose gimė garsus rusų dailininkas I. 
Levitanas, kad Šilgalių kaimas dar 
1842 metais prievarta buvo suskirs
tytas į viensėdžius, kad Ilguvoje 
auga, dar kol kas, gauruotasis gvaz
dikas, įrašytas į Raudonąją knygą, 
kad Suvalkijoje yra 45 piliakalniai, 
patys vertingiausi praeities kultūros 
paminklai, kad Kazlų Rūdoje su
sibūrė gabūs liaudies eiliuotojai, ren
giantys savo kūrybos rinkinėlius.

Atgimimo laikas įkvepia nau
jiems kultūros darbams. Juose senų 
tradicijų atgaiva ir puoselėjimas, 
nugriautų paminklų atstatymas, 
kraštotyros ekspedicijų rengimas, 
melioruotų kaimų gyventojų sam- 
bariai, ąžuolų giraičio sodinimas. 
Išskleidė savo kūrybinius sparnus 
liaudies meistrai, statydami naujus 
kryžius ir koplytstulpius, įamžinda
mi tėvų žygdarbius ir senolių atmin
imą. Igliaukoje iškilo obeliskas, skir
tas Nepriklausomybės dešimtmečiui 
su įrašų “Dirbk ir budėk Lietuvos 
garbei”. Kalvarijoje surastos dviejų 
sunaikintų paminklų liekanos. 1989 
metais žmonės išvydo paminklus 
Lietuvei Motinai ir 1918 m. vasario 
16-osios pagerbimui. Ilguvoje I. 
Užkurnys pastatė skulptūrą var
pininkui J. Kriaučiūnui. Kudirkos 
Naumiestyje atstatytas Vytauto 
Didžiojo paminklas. Plokščiai, kaip 
ir anksčiau, traukia savo savaimin
gais darbais. Čia neseniai sukurtas 
memorialas “Kančių keliai:”, kuria
me pagerbti 329 vietos tremtiniai. 
Memorialo autorius vilniškis archi
tektas Ž. Simanavičius. Budavonės 
miške raudonarmiečiai nužudė tris 
kunigus. Jų atminimui 1989 06 24 
atidengtas paminklas. Ožkabaliuose, 
J. Basanavičiaus gimtinėje, pasodin
ta 30 ha ploto ąžuolų giraitė, o 1990 
metais pašventinti atstatomos gimto
sios trobos pamatai. Į keturis būsi
mo namo kampus keturių regionų 
žmonės įmūrijo akmenis. Vištytyje 
iškilo itin savaimingas stogastulpis, 
kuris žymi atstumą iki Karaliau
čiaus, Suvalkų, Vilniaus ir Kūno.

Suvalkietis žemdirbys, triūsius 
žmogus, vėlei beria grūdą į savo 
žemę, kurioje gimė ir augo, kurioje 
išaugino savo vaikus, kurioje ruo
šiasi ilgam gyvenimui. O Suvalkijos 
vardas išlieka kaip savito krašto 
įvardijimas, kaip Lietuvos istorijos 
gražiausia šakelė.

Aleksandras Sidlauskas

Europa - 60 rb, su Šiaurės Amerika 
80-120, su Australija, Okeanija - 
140 rublių.

Žymiai išaugus elektros energi
jos ir transporto išlaidoms, nuo šių 
metų spalio 1 d. didinami pašto 
paslaugų tarifai. Pasiųsti paprastą 
laišką iki 20 g svorio Lietuvoje 
kainuos 3 rb, o pašto atviruką - 2 
rublius. Siunčiant to paties svorio 
laišką antžeminiu transportu į 
užsienio valstybes, reikės mokėti 
10, oro transportu - 15 rublių.

ELTA

Vilkaviškio vyskupijoje pašventinta 
nauja bažnyčia

Naujoje Utoje, Vilkaviškio vys
kupijoje neseniai pašventinta nauja 
bažnyčia. Po šventinimo iškilmių 
šios vyskupijos ganytojas vyskupas 
Juozas Žemaitis, papasakojo apie 
šios bažnyčios atsiradimą.

Gerbiamas Ekscelencija, pra
šytume papasakoti apie šios baž
nyčios atsiradimą.

Šiandien yra didelė džiaugsmo 
šventė mūsų vyskupijoje - Naujojoj 
Ūtoj yra apvainikuotas tikinčiųjų 
darbas, jų didelės pastangos - naujos 
bažnyčios pašventinimas.

Naujosios Ūtos parapija buvo su
kurta nepriklausomos Lietuvos lai
kais, jos kūrėjas ir bažnyčios statyto
jas - tai mano pirmasis klebonas 
kunigas Vincentas Dumčius. Po to 
atėjo karai ir štai per frontą 1944 m. 
jo statyta medinė Naujosios Ūtos 
bažnyčia sudegė. Pokario laikais 
buvo laikinam pastate laikomos 
pamaldos, buvo ir kunigas Naujojoje 
Ūtoje, bet sustiprėjus ateistinei pro
pagandai ir ateistiniam terorui Lie
tuvoje - viena iš aukų tapo Naujosios 
Ūtos laikinoji bažnytėlė. Ją atėmė ir 
ateistinė valdžia visiškai panaikino 
parapiją, visiškai išbraukė ją iš para
pijų tarpo ir Naujoje Ūtoje atrodė, 
kad visi žiburiai užgeso. Bet taip tik 
atrodė. Pasirodo, kad tie žiburiai 
degė žmonių širdyse, ir tikintieji 
nenustojo vilties sulaukti kada nors 
geresnių laikų, kada vėl jie galės 
atstatyti savo bažnyčią, turėti savo 
miestelyje pamaldas. Ir štai, kai aš 
tapau vyskupu ir pradėjau Marijam
polėje eiti vyskupo pareigas 1989 
metų pavasarį atvyko kartą pas mane 
Prienų klebonas mons. Juozas 
Užupis su Naujosios Ūtos atstovu ir 
su vienu jaunu architektu. Išreiškė 
savo pageidavimą, kad jie norėtų 
imtis naujos bažnyčios statymo. Jau 
dabar kiti vėjai papūtė, dabar ir vie
tinė valdžia, ir rajono valdžia tam 
nekliudys, tad galima projektuoti 
bažnyčią. Pritariau jų entuziazmui. 
Netrukus parodė projektą, - man jis 
patiko ir prasidėjo statybos darbai 
(tiksliai neprisimenu datos), bet tų

Seserys pranciškietės 
vieši Lietuvoje

Dvi seserys pranciškietės iš Či
kagos Margarita Marija Modde ir 
Agnes Malone dvi savaites nuo 
spalio keturioliktos iki trisdešimtos 
viešės Lietuvoje. Jas pakvietė Lie
tuvos Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys. Sesuo Margarita Marija yra 
kanonų teisės daktarė, sesuo Agnė - 
menų bakalaure. Jų tikslas, kaip jos 
pačios sako, “pasidalyti vienuolinio 
gyvenimo atnaujinimo patirtimi, 
kylančia iš • gilesnio bažnytinės

Paminklai žuvusiems partizanams

Iš Šilalės valsčiaus Jokūbaičių, 
Juraičių ir aplinkinių kaimų 
pokario metais daug jaunuolių 
pasirinko sunkų partizano kelią. 
Vladas Nutautas, broliai Aleksan
dras ir Mečislovas, bei jų sesuo 
Stasė Irtmoniai, Alfonsas ir Stasys 
Paulavičiai, Antanas Šaltys, 
Vladas Šniukšta ir daugelis kitų 
paguldė savo jaunas galvas kovoje 
su skaitlingomis okupantų ir jų 
pakalikų ordomis. Rezistencijos 
dalyvis.Obuvo sužeistas kovoje), 
politinis kalinys, dabar gyvenantis 
Kaune, Titas Žymančius savo 
lėšomis ir dabar padarė juodo 
akmens gražų kryžių ir pastatė 
padedant buvusiems tremtiniams 
Jonui Elvikiui ir Antanui Lidžiui 
senose kaimo kapinaitėse Jokū
baičių kaime, skirdamas jį: “Se
neliams ir proseneliams, o taip pat 
buvusiems bendražygiams, kurie 
išėjo ir negrįžo (1940 - 1954)”. 
Titas Žymančius ir aptvėrė medine 
tvorele tuos kapukus. Tai graži Ti
to Žymančiaus pagarba savo buvu
siems bendros kovos draugams, 

pačių metų, berods, rugsėjo kažkurį 
sekmadienį nuvažiavau pašventinti 
naująjį pamatą. Buvo susirinkusi 
didelė minia tikinčiųjų, atlaikytos 
pamaldos, pašventintas tos naujai 
statomos bažnyčios pamatas. Praėjo 
trys metai - grynai tikinčiųjų auko
mis iš niekur kitur nesitikint pagal
bos - ta bažnyčia buvo pastatyta.

Aš stebiuosi jų dideliu užsi
degimu ir ryžtu. Gavo medžiagų, 
gavo meistrų. Žinoma vietiniai meis
trai daugiausia dirbo. Jie dirbo iš 
pasiaukojimo, kai kurie net atlygini
mo neėmė, arba ėmė tik simbolišką, 
mažą atlyginimą, nes jeigu būtų 
reikėję mokėti meistrams tokias 
sumas, kokias jie kitur uždirba, būtų, 
žinoma Naujosios Ūtos - mažos 
parapijos - tikintieji nepajėgę to 
padaryti, o dabai- bažnyčia pastatyta, 
bokštas apvainikuotas kryžiumi, 
vidus labai gražiai įrengtas. Ir alto
rius pastatytas. Jau pašventinta baž
nyčia ir joje kiekvieną sekmadienį 
Prienų kunigai laikys šv. Mišias.

Per mūsų vyskupiją keliavo 
Lenkijos maldininkai - liepos 11 die
ną į Marijampolę atkeliavo apie 160 
Varmijos vyskupijos maldininkų, 
apie 10 kunigų, vienas vyskupas - 
Varmijos augziliaras. Jie pėsti į čia 
atkeliavo ir atnešė mums brangią do
vaną - 3 naujas monstrancijas, ir pa
sakė: “Kuri bažnyčia Jūsų vyskupi
joje bus pirmoji pastatyta, - tai ir 
duokite monstranciją, kada kita bus 
bažnyčia pastatyta - antrą, trečią”. 
Šitaip jie mus apdovanojo ir štai 
dabar, šiandien, mes jau galėjome 
atnešti jiems padovanoti monstranci
ją ir įteikti tikintiesiem. Taip pat ir 
kielikas gautas iš Lenkijos vyskupo. 
Kitą dieną buvo atvykę dalyvauti 
pal. Jurgio Matulaičio iškilmėse du 
Lenkijos vyskupai, - padovanojo 
gražų kieliką. Jį perduodu Naujosios 
Ūtos parapijos bažnyčios reikalams. 
Džiaugiamės, kad esame dalis Baž
nyčios, Katalikų Bažnyčios vaikai ir 
po Jos sparnu sutelpa visos tautos, 
visos rasės ir vieni kitus remiame ir 
malda, ir materialine pagalba.

teisės pažinimo ir Vatikano antrojo 
susirinkimo principų. “Kai kurios 
seserys - sako sesuo Margarita 
Marija - paprašė įvertinti, kas 
padaryta peržiūrint jų konstitucijas 
neseniai pasikeitusiomis sąlygomis. 
Tai irgi bus mūsų darbo sritis.” 
Panašias konsultacijas ir organi
zacinę pagalbą šios seserys yra 
teikusios daugelio Vakarų ir Vi
durio Europos kraštų moterų vie
nu olijoms.

padėjusiems galvas ant tėvynės 
aukuro.

Š. m. rugpjūčio 28 dieną Šilalės 
klebonas, buvęs politinis kalinys, 
Antanas Ivanauskas, pašventino 
kryžių, o gausiai susirinkusiems 
kaimo žmonėms savo kalboje 
Lietuvos politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos tarybos narys, Šilalės 
skyriaus pirmininkas Kęstutis Bal
čiūnas priminė tą didžią žūtbūtinę 
kovą, kuria kovojo lietuvių tauta 
prieš pavergėjus, paaukodama 
savo geriausius sūnus ir dukteris. 
Savo kalboje jis ragino susirinku
sius balsuoti rinkimuose į Seimą 
spalio 25 dieną už Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąrašą, nes 
šie žmonės patyrę sunkius gyveni
mo išbandymus, praėję per sovie
tinius pragarus nenusilenks Lie
tuvos išdavikams ir drąsiai kovos 
už Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimą ir jos žmonių gerovę.

Susirinkusieji pagiedojo gies
mių, pasimeldė.

Kęstutis Balčiūnas
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Kai krautuvininkas šypsosis, 
girs prekę ir siūlys ją pigiau už konkurentą, 

atsigaus ir Lietuva

Rugsėjo 23 d. Lietuvos televizijos pirmojo kanalo žiūrovai stebėjo 
beveik tris valandas trukusią unikalią programą. 21 vai. 30 min. 
prasidėjusioje tiesioginėje laidoje buvo traukiami burtai ryšium su 
artėjančios Seimo rinkimų oficialios kampanijos pradžia.

Politinių partijų, visuomeninių politinių judėjimų ir organizacijų atsto
vai burtų keliu pasiskirstė savcrkandidatų į deputatus sąrašų eilę rinki
miniuose biuleteniuose. Žiūrovai matė, kaip formuojamas daugiamandati- 
nių apygardų biuletenis, kurį rinkėjai gaus rinkiminėse, apygardose spalio 
25 d.

Gedimino Svitojaus nuotr. ELTA

Krautuvėliu, kioskeliu bumas 
Lietuvoj pačiam įkaršty. Pirk alų - 
čekiška, vokišką, olandiška, da
nišką, paprastą ir auksinį, šviesų ir 
tamsų. Pirk vyną - jauną ir išlai
kytą iš Prancūzijos, Vokietijos, 
Bulgarijos, Šveicarišką šokoladą ir 
prancūzišką sūrį. Prekių, kurių pu
sė lietuvių nebuvo matų, galima 
nusipirkti čia pat, už tuos pačius 
rusiškus ar lietuviškus “baldi- 
šiukus”. Taip, kainos kanda, bet 
nereikia įprasto sovietmečiui blato, 
pažįstamų prekybos bazėj ar 
kaimynės, valdiškos krautuvės 
vedėjos. Taip, kainos kanda, bet ir 
krautuvininkams ne pyragai: vynas 
iš Moldovos - ten vyksta karas, 
prekės iš Vakarų - per blogą Vardą 
turinčią Lazdijų muitinę. Duok 
muitininkams, duok reketininkui - 
įprasti dalykai Panevėžio, Kauno ir 
kitų miestų krautuvėlėse. " Antario" pardavėja šypsosi. /.Martyno nuotr.

New Jersey valstijos Deborha širdies ir plaučių centro specialistai 
suteikia kardiochirurginę pagalbą mažiesiems mūsų ligoniukams. 
Kompleksinė šio JAV medicinos centro grupė Vilniaus universitetinės 
Santariškių ligoninės kardiochirurginėje klinikoje operuoja vaikus, tur
inčius įgimtų širdies ydų. Amerikos kardiochirurgai mūsų ligoninės 
operacinėje dirba su savo įranga.

A.Sabaliausko nuotr. ELTA

Prekę Vakaruose nusipirksi tik 
už laisvai konvertuojamą pinigą. 
Beprotiška rublio infliacija, valiutų 
šuoliai krautuvininkui sukelia gal
vos skausmą - jis nespėja perrašy
ti kainų, pirkti dolerių, o tuo pa-čiu 
ir prekių. Bet jie sukasi, skaičiuoja, 
tvarkosi, šluojasi, ir jau stengiasi 
šypsotis. Užsukim pas juos.

Tauro kalno kaimynystėje - fir
minė parduotuvė “Alars”. Čia ra
sime garsiausių pasaulio firmų 
buitinės technikos, kosmetikos, 
avalynės, drabužių galanterijos 
gaminių. Atskirame salone jums 
pasiūlys žymiausio Rusijos rūbų 
modeliuotojo V. Zaicevo sukurtų 
drabužių. Parduoda už rublius. Ir 
valiutą, jeigu nori šitaip mokėti. 
Krautuvė puikiai įrengta - be inter
jero - mandagus aptarnavimas, 
daugybė įvairiausių prekių.

Iš Gedimino prospekto įėjus į 
Totorių gatvelę, pamatysime krau
tuvėlių, siūlančių maisto produktų. 
Patariau užsukti į “Gausą”, esančią 
visai netoli Krašto apsaugos minis
terijos. Čia rasite juodųjų ikrų (640 
rb), balto ir raudono vyno (460 rb), 
moldaviško konjako “Agota” ir 
“Kišiniovas” (490-520 rb), likerių 
(apk| 700 rb), desertinio ispaniško

ispaniško vyno “Sangria” (740 rb) 
ir plačiausio Vilniuje cigar ų asorti
mento (55-217 rb).

Pakilęs kiek aukštėliau Lab
darių gatve, pirkėjas prieis kavinę 
“Leandrą” ir jos parduotuvėlę. Čia 
galėsite nusipirkti puikaus mol
daviško vyno "Kaberne" iš Sau- 
vigno vienuogyno (160 rb, t.y. 15- 
30 proc. žemesnėmis nei kitur 
kainomis), įsigyti "Adidas" firmos 
sportinės avalynės, rūbų, sportinio 
inventoriaus. Na, o jei pietausite 
“Senajame rūsyje”, (pietauti 
nepatartina: už rublius gausi tik 
degtinės, o už prasto alaus skardinę 
paprašys tiek dolerių, kiek ima už 
šviežią alų Vokietijoje, be to, 
neduos grąžos, sakydami, kad 
neturi monetų) nepatingėkite užeiti 
į gretimą kiemelį, kur “Gerdos” 
parduotuvėje Jums pasiūlys įvairi
ausių degtinės rūšių (“Fiodor”, 
“Petras”, “Rossia” - 490-700 rb), 
prancūziško konjako (900 rb), sul
čių, saldumynų, prieskonių.

Prie “Žaliojo tilto” jūsų žvilgsnį 
patrauks “Antario” parduotuvė. 
Čia galima įsigyti drabužių, ava
lynės, indų, galanterijos dirbinių. 
Už palyginus neaukštas kainas 
juprs pasiūlys alkoholinių gėrimų,

konditerijos, rūkalų, sulčių įvai
rovę. Ta pati “Sagria” - 300 rb pi
giau negu Gaujoje (daug kas čia 
pigiau negu kitur). Jūsų paslau
goms - valiutos keitimo punktas. 
Išsirinkę prekę, čia pat vietoje 
galėsite pasikeisti pinigus pagal 
“Vilniaus banko” tos dienos kursą. 
Paklausiau parduotuvės vedėjos G. 
Kalvelienės, kodėl jie nesusigundo 
prekiauti už valiutą. Ji paaiškino, 
kad taip daroma tik pirkėjų patogu
mui - juk didžioji dauguma Lie
tuvos gyventojų viską perka už do
lerius, su tiekėjais krautuvė atsi
skaito rubliais, todėl nėra būti
nybės parduoti prekę už valiutą. 
Didelė bėda, trūksta gerų tiekėjų. 
Užsienio biznieriai pirmiausia pas 
mus ieško rinkos toms prekėms, 
kurios neperkamos pas juos. Indi
vidualūs tiekėjai dažniausiai neša 
Gariūnų turgaus lygio prekes. Bet 
tenka kęsti tokias bėdas, kol nėra 
kitokio pasirinkimo, ir bandyti 
suktis. Pavyzdžiui, taikyti žemą 
antkainį (15 proc.), pritraukti pir
kėją malonia aplinka, mandagiu 
aptarnavimu. Ir jeigu užsieniečiui 
tai įprasti dalykai, tai mums, dar 
dažnai būna maloni staigmena.

Marija Kazilionytė

IŠ KUR GAUTI MILIJONĄ?

"Europos lietuvio" redakcijoje lankėsi "Vilties" spaustuvės sekretore 
Jūratė Radzevičiūtė.

ELR nuotr.

Kaip gyventi paprastam Lietuvos 
piliečiui, turinčiam 1-2 kambarių 
butą? Šiandien dar dar, o rytoj? 
Rytoj - vaikai paaugs, leisim juos į 
gyvenimą, į tuos pačius mūsų 
perkimštus butukus. Anksčiau buvo 
viltis - bendrabutis, eilė butui gauti ir 
senatvėje butas. Prie tokios tvarkos 
jau buvom įpratę. Dabar lietuviams 
reikia persiorientuoti.

Neseniai spaudoje buvo skel
biamas Vyriausybės nutarimas 
apie galimybę vilniečiams peda
gogams nusipirkti butus be eilės 
lengvatinėmis sąlygomis. Pavyz
džiui, trijų kambarių butas kain
uotų 1 mln. rb, o tai dvigubai- 
trigubai pigiau, nei komercinė 
tokio paties buto kaina Vilniuje. 
Praktiškai tai reiškia, kad dabar 
kiekvienas pedagogas Vilniuje gali 
parduoti savo seną butą (sakykim, 
vieno ar dviejų kambarių) komer-

cine kaina (arba kaip nors kitaip 
pasirūpinti paskola - senas butas - 
garantas!) ir pirkti valstybės pama
lonintą. Gal ir spėjo kai kas pasi
naudoti šitokia galimybe, kai dar 
tik išrinktieji žinojo apie tokį 
nutarimą, bet eiliniams piliečiams 
tai reiškia visai ką kitą. Nuvykęs į 
miesto savivaldybę sužinojau, kad 
šis nutarimas skirtas ir medikams 
bei kitiems gyventojams. Iš kur 
tiek butų imsime? Stokite į eilę. 
Taip jums pasiūlys savivaldybėje. 
Ir tokia milžiniška eilė jau suda
ryta. Ši nauja eilė yra priešpas
tatyta beturčiams - tiems, kurie nei 
pinigų, nei buto (pardavimui) 
neturi. Priminsime, kad pirmenybė 
skirstant butus - tiems, kurie perka. 
Nieko čia, tiesą pasakius, tragiško 
nėra. Anksčiau turėjome rūpestį, 
kur įmantriau įsidarbinti, kad po 
kiek galima trumpesnio laiko gau
tume eilinę valstybės malonę -

butą, automobilį, baldą. Ir ne vie
nam tekdavo metų metus laukti 
nesulaukti. Dabar būsime priversti 
ieškoti milijono.

Kai deputatai maždaug šios AT 
darbo pradžioj nustatė sau 500 rb 
atlyginimus, apie tai buvo infor
muota visuomenė ir kone klaustasi 
jos nuomonės. Dabar kainos kas 
diena kitos (ir kas bepasakys apie 
deputato atlyginimus ir visus jo 
pragyvenimo resursus? Papras
čiausiai - dąbar nepadoru net 
klausti to, nepadoru ir kainom pik
tintis - tai laisvos rinkos rezultatas. 
Mūsų bolševikinė sąmonė jau 
lūžusi - vėl randasi karaliai ir 
nuolankūs pavaldiniai ir kiekvien
as savo vietose. Ir, kad Lietuva 
imasi spręsti visuotines teises ir 
demokratijos klausimus(rodo, kad 
esame nors ir per didelį vargą 
priėję ties XX a. civilizacijos 
slenksčio. Ir jeigu mums ateity 
rūpės tik milijonas - tai ne taip jau 
blogai.

V.Dimas

KLASIKINĖS INFLIACIJOS PAVYZDYS: 
GAMYBA MAŽĖJA, ATLYGINIMAI DIDĖJA

"Europos lietuvio" 37 nr, spausdinimui techninio redaktoriaus 
pareigose talkina žurnalistas R. Valatka, o rotacinės "Zirkono" spausdini
mo mašinos darbams vadovavo A. Stonys.

ELR nuotr.

Šiemet per aštuonis mėnesius 
Lietuvos pramonės įmonės pardavė 
produkcijos beveik 45 procentais 
mažiau negu pernai per tokį pat 
laiką. Dėl to, vertinant palyginamo
siomis kainomis, jos prarado 127 
milijardus rublių.

Gamybos nuosmukis užfiksuotas 
visose pramonės šakose. Labiausiai 
sumažėjo pirminis naftos perdir
bimas: nuo 8,5 milijono tonų pernai

per sausio-rugpjūčio mėnesius iki 3 
milijonų šiemet. Trečdaliu mažiau 
pagaminta elektros energijos, 443 
procentais - cemento ir tiek pat - 
mineralinių trąšų, dvigubai mažiau 
šaldytuvų ir dviračių, kurie yra 
vienos iš svarbiausių eksporto 
prekių. Kiek mažesnį gamybos 
deficitą patyrė lengvoji pramonė.

20-40 procentų mažiau pagamin
ta mėsos ir pieno produktų, cukraus.

Ypač didelį žemdirbių susirūpinimą 
kelia tai, kad pagaminta tik 526 
tūkstančiai tonų kombinuotųjų 
pašarų (pernai per tą patį laiką - 1 
milijonas 124 tūkstančiai.) Dėl 
pašarų stygiaus gyvuliai eksportuo
jami į užsienį arba skerdžiami.

Tuo tarpu 1992 metų rugpjūčio 
mėnesį vidutinis pramonės darbuotojų 
užmokestis, palyginti su per-nykščiu 
rugpjūčiu, padidėjo daugiau kaip 
devynis kartus ir sudarė 7668 rublius 
(JAV dolerio kursas rugsėjo 25 d. 
Lietuvos banke buvo 1:225). ELTA
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LIETUVA-
DANUA:
DIDM 13 STRIŠKOS
MŪSŲ
FUTBOLININKŲ
LYGIOSIOS SU
EUROPOS 
ČEMPIONAIS

Rugsėjo 23 d. į Vilniaus 
“Žalgirio” stadioną stebint 12 
tūkstančiu žiūrovų sugrįžo didysis 
futbolas, kurio vilniečiai nematė nuo 
1989 m. rudens. Sugrįžimas buvo 
dvigubai įspūdingas, nes Lietuvos 
rinktinę, dalyvaujančią 1994 m. 
pasaulio čempionato atrankinėse 
varžybose, egzaminavo vasarą 
Švedijoje Europos čempionais tapę 
danų futbolininkai. Lietuviai 
sugebėjo atsilaikyti prieš Europos 
meisterį ir po atkaklios kovos išplėšė 
lygiąsias - 0:0!

Vilniuje prieš rungtynes opti
mistų buvo nedaug. Sunkias traumas 
buvo gavę pagrindiniai lietuvių 
puolėjai A. Narbekovas, V. Iva
nauskas, o R. Fridrikas turėjo pra
leisti rungtynes dėl dviejų rung
tynėse su šiaurės airiais ir latviais 
geltonų kortelių. Traumuotas buvo ir 
gynybos ramstis A. Janonis. Tačiau 
lietuvių vyr. treneris A. Liubinskas 
sakė, jog mūsų “taktika bus paprasta 
- stengsimės kaip galima geriau gin
tis ir, atsiradus progai, atakuoti”. 
Europos čempionų treneris R. 
Mblleris Nielsenas sakė atvažiavęs 
pasiimti pergalės ir net nurodė, kuris 
jo žaidėjas įmuš įvartį į V. Mar
tinkėno vai tus. Šią garbę jis paskyrė 
H. Larsenui.

Žaidimui išpuolė puiki bobų va
saros diena - švietė saulė, veja buvo 
lygutėlė, malonino šiluma. Stadiono 
prieigose jodinėjo raitoji policija, o į 
tribūnas lipo žaliai veidus išsipaišę 
lietuvių ir raudonai baltai išsita
tuiravę danų sirgaliai. Stadioną vos 
spėjo paruošti rungtynėms, nesi
matė, kad būtų daug galimybių 
nusipirkti alaus ir sumuštinių.

Kariškom ii- policijos uniformom

GRAŽIAUSIAS BALTUOS FOTOMODELIS
Valstybinės įmonės “Vilniaus par

kai” direktorius Algirdas Nomeika, tre- 
čiąsyk surengęs fotomodelių konkursą 
“Miss photo Baltic” įsitikinęs, kad tai 
geras biznis pačioms merginoms. Da
lyvaudamos konkurse, jos įgyja šansą 
dirbti užsienyje, sudaryti įdomius ir 
naudingus kontraktus”. Štai šieme
tinėms renginio dalyvėms bus suteikta 
galimybė išvykti stažuotis į Daniją, o 
nugalėtojai galbūt pavyks patekti į tarp
tautinį tokio pobūdžio konkursą “Look 
of the year”, kuris kasmet rengiamas 
Niujorko “Plazos” viešbutyje. (Čia su 
laimėtoja sudaromas 150 tūkstančių 
dolerių vertės kontraktas).

O kad lietuvaitės turi realių galimy
bių nuskinti laurus pasaulinio lygio 
renginiuose, įrodo praėjusių metų “Miss 
photo Baltic” vicemiss Kristinos Šu- 
fiskaitės iškovota pergalė neseniai 
įvykusiame tarptautiniame konkurse 
“Lady Sharm”. Čia, Vladivostoke, ji 
laimėjo antrąją vietą ir supermodelio ti
tulą. į konkursą Kristina atvažiavo 
lyg Pelenė: neturėjo nei puošnios va
karinės suknelės, nei dalykinio, kla
sikinio kostiumėlio. O namo išvyko 
kaip princesė, dovanų gavusi nuos
tabius audinės kailinius, 20000 rb. pre
miją ir daugybę visokiausių dovanų.

Tačiau nereikia manyti, jog pelną iš 
to gauna tik fotomodeliai. Pagal kon
traktą 45% uždirbtų pinigų tenka kon
kurso organizatoriams. Be to jie pasi
lieka išskirtinę teisę publikuoti kon
kursines nuotraukas. Tačiau kaip paro
dė ankstesnių metų patirtis, sudėtingiau
sia ir yra apginti savo autorines teises. 
Dar ir šiandien daugelio leidinių pus
lapiuose besipuikuojančios gražuolės 
yra mūsų fotomenininkų piratinis rezul
tatas. Iš to jokio pelno negauna nei foto-

modelis, nei konkurso organizatoriai. 
Fotografai su nuotraukomis elgiasi kaip 
jiems šauna į galvą.

Kad to išvengti, šiemet fotografuoti 
buvo pakviesti tik patikimi menininkai 
ir užsieniečiai, kurie supranta garbingo 
biznio taisykles (V. Grigas, G. Balionis, 
K. Jensen, G. Bindė).

Grožis kainuoja brangiai. Tą pajuto 
konkurso organizatoriai - grupės mer
ginų išlaikymas, privačiame viešbutyje, 
Trakuose, kol vyko fotografavimas, 
kainavo apie 110 tūkst. rb. Pridėkime po 
30-40 fotojuostų, išnaudotų kiekvienam 
fotomodeliui, keliones į gražių peizažų 
vietas Nidoje, Kaune, Vilniuje ar Klai
pėdoje, lėšas, skirtas specialistų, kurie 
paruoštų merginas pozavimui prieš ka
merą, samdymui. Susidaro tokia suma, 
kurią susigrąžinti tikimasi iš konkurso 
baigiamojo akordo - prašmantnaus 
pokylio, įvyksiančio “Arkos” galerijoje 
metų gale, į kurį bilietas kainuos apie 50 
dolerių. Ir sponsorių... Tokių kaip D. 
Britanijos firma “FTE International 
Group”, koncernas EBSN, IAB “Vis
valdas”, ir kitų, kurie gali pareikšti norą 
sponsoriauti. O kol kas vyksta sunkus ir 
alinantis darbas. Pabaigiami fotografavi
mo darbai su viena merginų grupe, 
atrenkamos nuotraukos, imamasi kito 
būrio. Ir taip iki metų pabaigos.

“Mūsų darbas, - sako A. Nomeika, - tai 
darbas su gražiais vaikais. Gerą modelį 
reikia išsiauginti. O tai galima pasiekti per 
ilgą laiką, daugybę ban-dymų. Tačiau 
įdėtos pastangos nenueina perniek. Jei 
fotomodelis ir nelaimi didelių laurų, jis vis 
tiek įgyja labai daug: pasitikėjimo savimi, 
savo grožiu, savo moteriškumu, vidinio ir 
išorinio tobulumo, nepakartojamo žavesio. 
Konkursas - tai veidrodis, leidžiantis 
pažvelgti į save iš šalies”.

EUROPOS LIETUVIS

Karštas varžybų momentas prie Lietuvos vartų Antras iš dešinės - rungtynių didvyris, lietuvių vartininkas V.
Martinkėnas. R.Jurgaičio nuotr.

pasidabinę du dūdų orkestrai sugrojo 
Danijos Karalystės ii' Lietuvos Res
publikos himnus, ir iškart danai me
tėsi į mūšį. Jauni lietuviukai, pakeitę 
mūsų žvaigždes, iš pradžių virpino 
kojas, tačiau vis dėlto nė karto nelei
do danų garsenybėms smūgiuoti į 
vartus. Meisterių kantrybė seko, ir 
štai likus iki primojo puslaikio gal 
penkioms minutėms vos neįvyksta 
stebuklas - lieknutis 25 m. Vilniaus 
“Žalgiryje” žaidžiąs R. Zdančius 
apeina kelis dramblotus danų žai
dėjus ir spiria į vartus. Stadionas 
kaip vienas kūnas suklykia ir pašoka 
iš vietų. įvartis? Ne! “Manchester 
United” žaidžiantis danų vartininkas 
P. Schmeichelis spėja pakišti koją ir 
atmuša kamuolį. Nepraeina nė poros 
minučių, kai kitas mūsų mažiukas, 
žaidžiantis Minske A. Žūta įsivaro į 
baudos aikštelę ir stipriai spiria vartų 
link. Kamuolys prarieda šalia virp- 
sto, o įsiutinti danai jau lekia link V. 
Martinkėno ginamų vartų, ir dabar 
jau Dievo pirštas gelbsti lietuvius: 
meisteris iš kokių penkių metrų 
šauna pro šalį.

Antrą puslaikį lietuviai pradeda 
drąsiau. V. Sukristovas iš gynybos 

pereina į puolimą ir gąsdina žymųjį 
varžovų vartininką. A. Žūta atkovoja 
kamuolį ir smūgiuoja, P. Schmei
chelis atmuša, o pribėgęs S. Bara
nauskas lyg snaiperis nusitaiko į to
limąjį vartų kamputį. Kamuolys lei
džiasi į vartus, bet lyg iš po žemių iš
dygsta ilgas danų žaidėjas ir atmuša 
kamuolį nuo pat vartų linijos.

Nespėjo praeiti širdies sopulys 
dėl neįmušto įvarčio, kai lietuvių 
kažkodėl nemylėjęs referis L. 
Angelovas iš Bulgarijos nei iš šio, 
nei iš to skiria 11 metrų smūgį į 
Lietuvos vartus, 11,5 tūkstančių 
žiūrovų kaip mat praeina ūpas žiūrėti 
rungtynes, tik raudonai išsipaišę 
danai klykia pergalės šūkius. K. 
Christofte iš FC Kbln ir V. Mar
tinkėnas iš Kijevo “Dinamo”. Baig
tis turėtų būti aiški - danas, sako, ne
kart gyvenime Europos stadionuose 
nėra pramušęs baudos smūgio. Jo 
spirtas kamuolys kaip strėlė šauna į 
kairįjį varių kampą h' tą pat akimirką 
gyvate sublyksi V. Martinkėno šuo
lis. Valdas atmuša dano kamuolį. 
Stadionas pakyla. Šūksniai “Lie-tu- 
va!” “Mar-tin-kė-nas!” užgula ausis. 
Danai nenukabina nosių, pradeda 

bėgioti dar greičiau, bet lietuviai jau 
žino, ką gari iškovoti. L. Angelovas 
švilpia paskutinį kartą - rungtynės 
pasibaigė. Lietuviai įsirašo ketvirtąjį 
tašką po ketvirtų rungtynių. Danų 
vartininkas P. Schmeichelis, prieš 
varžybas pareiškęs, kad nežino nė 
vienos rietuvių futbolininko pavar
dės, gali rinktis, kas jam geriau 
patinka, nes puikiai tądien žaidė ne 
tik mūsų vartų sargas V. Martinkė
nas, bet ir 32 m. veteranas V. Su
kristovas, 24 m. gynėjas V. Bal- 
tušnikas, 23 m. A. Žūta, pora metų 
vyresnis R. Zdančius, 21 m. V. 
Olšanskis ir kiti lietuviai. "Jūs 
žaidžiate europietiškų futbolą, - po 
rungtynių pareiškė danų treneris, o 
A. Liubinskas sakėsi kreipsis į 
UEFA, kad lietuvių rungtynėms 
daugiau neskirtų buvusio soclagerio 
arbitrų. A.Liubinskas buvo patenk
intas rezultatu ir V. Olšanskiu, kuris 
sugebėjo neutralizuoti danų 
žvaigždę B. Laudrupą.

Trečiojoje grupėje pirmauja 
Airija, turinti 4 tšk. po dviejų rung
tynių. Tiek pat taškų turinti Lietuva 
žengia antroje vietoje.

Ridas Balėnas
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KAUNO “ŽALGIRIUI” 
NEPAVYKO ĮVEIKTI 
PIRMOJO BARJERO
Po sėkmingo Lietuvos krepšinio 

rinktinės starto Barselonos olim
piadoje, reikalai populiariausioje 
Lietuvos sporto šakoje nėra tokie 
geri kaip norėtųsi. Europos klubų 
čempionate startavęs Kauno “Žal
giris” iškrito iš tolesnių varžybų, 
dviejų rungtynių mače, pralaimėjęs 
Liublianos “Suelt-Olimpija” koman
dai.

Į pirmąsias rungtynes Kaune, 
žalgiriečiai rinkosi pakilios nuo
taikos. Į komandą sugrįžo olimpia
dos prizininkas 32 m. ir 196 cm 
atakuojantis gynėjas Rimas Kurti
naitis, anksčiau žaidęs Vokietijos 
Hageno klube. Iš Lenkijos, sponsorį- 
ams pradėjus stipriau remti “Žalgirį”, 
sugrįžo kitas olimpiados prizininkas 
27 m. ir 199 cm ūgio puolėjas Ar
vydas Visockas, bei 30 m. ir 192 cm 
ūgio gynėjas Algirdas Brazys. Kau
niečiai, daugiausia šių krepšininkų 
dėka laimėjo pirmąsias rungtynes 
80:74, tačiau jau tada matėsi, kad 
vienintelis kauniečių centras 24 m. ir 
206 cm ūgio Gintaras Einikis nesu
geba rimtai priešintis slovėnų cent
rams.

Tai ypač buvo ryšku rungtynėse 
Liublianoje, kurias kauniečiai pralai
mėjo 89:103, nors R. Kurtinaitis pel
nė 34 tšk., o A. Visockas 21 tšk Žal
giriečiams trūksta antro vidurio puo
lėjo, dar vieno krašto puolėjo, ko
mandą sudaro jauni, tarptautinių var
žybų patirties neturintys krepši
ninkai.

Europos taurių varžybose daly
vauja dar dvi Lietuvos komandos - 
krašto vicečempionas Vilniaus “Sta
tyba” ir bronzos medalininkas Kauno 
“Atletas”, bet h' jų pirmieji varžovai 
labai stiprūs, tad sėkmės bus suriku 
tikėtis.

Pastaraisiais metais mūsų koman
dų treneriai skundėsi stiprių varžybų 
stoka. Panašiai, iširus Sovietų Są
jungai, ėmė samprotauti ir Ukrainos, 
Baltarusijos, Latvijos ir Estijos klubų 
menedžeriai. Šį rudenį Kauno 
“Atleto” ir Sankt-Peterburgo “Spar
tako” rungtynėmis prasidėjo 8 ko
mandų ir 6 valstybių “Profbasket” 
čempionatas. “Atletas” išvykoje pra
laimėjo 74:92.

Šiuo metu užsienyje rungtyniauja 
daugiau kaip 40 mūsų geriausių 
krepšininkų. Atrodo, kad artimiausiu 
metu “Žalgirį” vėl paliks R. Kur
tinaitis, kuriam nepavykus sudaryti 
kontrakto su Madrido "Esttud- 
antes", buvo pasiūlyta vykti į 
Australiją. Australijoje dar žaidžia 
olimpietis R. Brazdauskis (28 m. 205 
cm), JAV - olimpietis Š. Marčiulio
nis (NBA; ką tik Vilniuje susilaužė 
koją ir turės porą mėnesių gydytis), 
A. Karnišovas (NCAA, 21 m. 204 
cm) ir A. Pazdrazdis (NCAA, 21 m. 
196 cm), tad rinktinės vyr. treneriui 
V. Garastui šių žaidėjų praktiškai 
nepavyks prisikviesti į rinktinę 
Europoje vykstančiose varžybose.

VILNIAUS "ŽALGIRIS" 
SUKLUPO

OLANDIJOJE
Vilniaus “Žalgiris” startavo 

Europos šalių čempionų turnyre ir 
pirmąsias rungtynes Olandijoje 
pralaimėjo grėsmingam olandų čem
pionui PSV “Eind Aoven” net 0:6. 
“Žalgiriečiai”, kurių bent 20 geri
ausių žaidėjų žaidžia užsienio klubu
ose, yra jauna perspektyvi komanda, 
bet Lietuvos čempionate jiems sunku 
kelti meistriškumą. Žalgiriečiai, kaip 
rašo ELTOS korespondentas 
S.Vaintraubas visai neblogai pradėjo 
rungtynes, net turėjo progų pasiekti 
įvartį, bet labai jau galinga buvo 
olandų komanda. Atsakomąsias 
rungtynes žalgiriečiai žaidė Vilniuje 
rugsėjo 30 d.

Šių metų Lietuvos lygos čempi
onate dalyvauja 14 klubų. Žalgirieči
ai žengia antri, o pirmauja Vilniaus 
“Panerys”, laimėjęs visas aštuonias 
rungtynes. Trečioje vietoje - Kauno 
“Banga”.
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Straipsniai iliustruojami Pabaltijo 
žemėlapiais ir nuotraukomis iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Vienoje iš jų - 
“Stiklių” restoranas su šešiais kelne
riais ir virėju. Straipsnių autorius kore
spondentas Viljamas Smitas.

Pabaltijo valstybėms dar ilgas 
kelias į normalų civilizuotą gyve
nimą. Pabaltijys vis dar tebėra gana 
atskiras geografinis regionas, iš tikrųjų 
- nei Rytai, nei Vakarai. Jis tebegyve
na potarybinės prieblandos zonoje. Čia 
daug retoriškai kalbama apie politiką ir 
ekonomiką, bet geležinkeliai, aero
uostai, telefonai ir dauguma viešbučių 
vis dar, atrodo, veikia taip, kaip 1955 
metais. Gal ir dėl to, kad tebestovi sve
tima kariuomenė, Pabaltijyje itin 
aštriai jauti įtampą tarp to, kas ta
rybiška k kas nauja, rašo amerikietis.

Jis pažymi, kad keliavimas per 
Pabaltijį tik truputį lengvesnis nei 
anksčiau. Kai Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo po Sovietų Sąjungos 
padu, viskuo rūpinosi “Inturistas” - 
nuo vizų iki kelionės maršrutų ir 
viešbučio užsakymo. Patarnavimai ir 
patogumai buvo apgailėtini, bet ke
liautojui nereikėjo baimintis, ką 
veiks įstrigęs kokiam provincijos 
mieste. Šiandien keliavimas čia 
neužtikrintas ir pilnas rūpesčių, lyg 
būtum daug nuošalesniam pasaulio 
kampe, rašo Šmitas. Telefonais ne
galima pasikliauti. Kartais atrodo, 
kad Pabaltijyje nežmoniškai trūksta 
telefono operatorių - prisiskambinti į 
viešbučius - kankynė. Šmitas pa
žymi, kad nors Latvijoj ir Lietuvoj 
piniginis vienetas tebėra rublis, tai 
nereiškia, kad juo gali mokėti.

Kol kas, atrodo, dar niekas neži
no, kokie reikalingi keliavimo doku

mentai. Taline angliškai leidžiamas 
laikraštis “Baltic Independent” nese
niai prispyrė Lietuvos atstovus 
paaiškinti, ar reikia turistams bei 
verslininkams vizų, ir kokių. Atsa
kymas buvo toks: geriau turėti vizą, 
bet nebūtina. O pasienio kontrolė jau 
gerokai skiriasi nuo sovietinių laikų, 
kai pasienietis žiūrėdavo į kiekvieną

PABALTIJYS 
AMERIKIEČIO

AKIMIS
Dienraštis “New York Times”

sekmadieniais leidžia specialu
kelionių priedą. Ten aprašomos
ne tik įdomios pasaulio vietos,
kurias verta lankytg architektūros
ar gamtos įdomybės, bet ir šalies
trūkumai. Keliautojams duodami
naudingi patarimai.

Pirma karta šiame kelionių
skyriuje pasirodė pora straipsnių 
apie Baltijos valstybes. Vienas
pavadintas “Pereinamasis laiko-
tarpis Pabaltijyje”, kitas - “Talino
viduramžiška širdis”. Aušra
Marija Jurašienė atpasakoja, kaip
šiandien atrodo Pabaltijys
Amerikos keliautojo akimis.

užsienio pasą, lyg kištum jam klastotę.
Vis dėlto reikalai gerėja, rašo 

Šmitas. Danų koncernas numato 
rekonstruoti “Lietuvos” viešbutį 
Vilniuje, o švedai už 25 milijonus 
dolerių atnaujina seną “Metropolio” 
viešbutį Rygoje.

. Grupės užsienio verslininkų stei

gia automobilių nuomojimo įstaigas. 
Šiandien Pabaltijyje jau daug dau
giau restoranų, nei prieš metus. 
Rygoje veikia pirmas kartu su ame
rikiečiais atidarytas greitai pagami
namo maisto restoranas. Kelios 
didelės Vakarų telekomunikacijos 
bendrovės tobulina telefono ryšių 
sistemą. Dabar jau lengva pasiekti 
Pabaltijį lėktuvais. Daug tiesioginių 
skrydžių iš Rygos, Talino ir Vilniaus 
į Vakarų Europą. Sunkiau keliauti 
tarp respublikų. Nors Lietuva, 
Latvija ir Estija dažnai laikoma 
geografiniu vienetu, jos daug kuo 
skiriasi kalba, tradicijom, archi
tektūra, pažymi amerikietis ir pri
duria, kad šių trijų Pabaltijo seserų 
tarpusavio santykiai ne tokie jau 
širdingi, greičiau šalti. Autobusų ir 
geležinkelio transportas tarp trijų 
sostinių lėtas. Geriau išsinuomoti 
automobilį, gal net lengviau kartu su 
vairuotoju, už 200 dolerių per dieną.

Baigdamas straipsnį, Šmitas nu
rodo amerikiečiams, kokie geresni 
viešbučiai, restoranai Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Vilniuje jis 
pataria apsistoti “Draugystės” vieš
butyje, kur gyvena daug diplomatų ir 
verslo žmonių, kol ieško sau butų. 
Jis taip pat siūlo “Lietuvos” viešbutį, 
kuris, deja, jam atrodo esąs miesto 
pakraštyje. Vienas iš geriausių Vil
niaus restoranų, jo nuomone, “Stik
liai”, mėgstami diplomatų ir užsienio 
verslininkų. Pateikiami telefonų bei 
faksų numeriai ir nurodomos kainos 
doleriais. Šis straipsnis, nors ir kritiš
kas, rodo, kad Amerikoje keliau
ninkų susidomėjimas Pabaltiju auga.

“Laisvoji Europa”, 1992 09 05

NUVERTINTA ITALUOS LIRA
Prieš kurį laiką Italijos minis

tras pirmininkas Giuliano Amato 
skubiai susitiko su iždo ministru 
Pierro Barucciu ir biudžeto min
istru Franco Reviglio. Buvo 
ieškoma būdų, kaip apginti šalies 
valiutą nuo Vokietijos markės 
spaudimo. Nutarta lirą nu-vertinti 
3,5 proc., o kitų valiutų kursą 
padidinti 3,5 proc. Taigi lira 
nuvertinta 7 proc. Kai kurių finan
sų ekspertų nuomone, lira nuver
tinta per mažai, reikėjo nuvertinti 
20 proc., tik tada Italijos ekonomi
ka atsigautų. Bet Italijos Vyriau
sybė silpna, Parlamentas atsisako 

KELIONĖS JURA Į KLAIPĖDĄ
Keltas iš Mukrano (Vokietijoje) veža automobilius ir keleivius 

į Klaipėdą kas antrą dieną apie 10 vai. ryto (birželio mėnesį 
neporinėmis dienomis). Bendrovės telefono numeris: 038392- 
45221

Iš Neustadt (esančio netoli Lūbeck) taip pat galima plaukti 
laivu į Klaipėdą. Priima automobilius. Bendrovės Baltic Shipping 
Lubeck telefono numeris: 0451-803208.

Šios bendrovės atstovė Laurinavičienė Klaipėdoje padeda tu
ristams nemokantiems lietuvių kalbos. Jos biuro telefono numeris 
Klaipėdoje: 40498.

Iš Kiel (Vokietijoje) kiekvieną antradienį išplaukia “Mercuri- 
I” laivas į Klaipėdą. Priima automobilius ir autobusus. Iš 
Klaipėdos grįžta į Kiel kiekvieną ketvirtadienį. Kainos: vienam 
asmeniui į abu galus nuo £40” iki £593 (priklausant nuo kabinos), 
keliems asmenims vienoje kabinoje - pigiau. Automobilis - £111.

Daugiau informacijų galima gauti: Gunnel Travel Service Ltd., 
Hayling Cottage, Stratford St. Mary, Cochester, Essex, CO7 6JW, 
Gt. Britain. Tel.; 0206 322352.

suteikti jai nepaprastuosius įgalio
jimus, todėl priimtas kompromisi
nis sprendimas. Pasak ministro 
pirmininko. Giuliano Amato, jeigu 
Italija būtų nuvertinusi lirą ke
liomis savaitėmis anksčiau, Vo
kietija ir toliau nieko nedarytų.

EEB valiutų komitetas 
paskelbė, kad Italijos lira nuvertin
ta 7 proc. Vokietijos bankas sutiko 
sumažinti palūkanų normą. Kol 
kas nežinoma kiek. Pirmadienį šį 
klausimą svarstė Vokietijos banko 
vadovai. Kai kuriais duomenimis, 
palūkanų norma bus sumažinta 
trimis ketvirtadaliais procento

DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYTĖS
ANASTAZIJOS PASLAPTIS

Neseniai britų spaudoje buvo 
minėta, kad D. Britanijos karalienė 
Elžbieta II greičiausiai atvyks į 
Rusiją, kai bus laidojami caro 
Nikolajaus II, paskutinio rusų 
imperatoriaus, palaikai. Dar nėra 
žinoma ar- anglų karalienė lankysis 
tik Rusijoje, ar užsuks ir į Ukrainą 
bei kitas buvusias sovietų respub
likas. Karalienės senelis karalius 
Jurgis V, buvo caro pusbrolis. 
Anglų karalienė į Rusiją buvo 
pakviesta dar M. Gorbačiovo 
laikais, bet dėl visų perversmų ir 
suiručių buvusioje Sovietų Sąjun
goje jos vizitas buvo atidėtas. 
Dabar, tikimasi, kad Borisas Jel
cinas vėl pakvies ją į savo kraštą. 
Prieš kelias savaites Rusijoje 
lankėsi anglų princas Mykolas 
(prince Michael), kuris, yra pana
šus į nužudytą carą Nikolajų ir 
kuris,. tarnaudamas britų armijoje 
buvo išmokęs kalbėti rusiškai. 
Rusai jį labai puikiai sutiko, jie 
buvo sužavėti princo panašumu į 
paskutinį carą. Anglų princas net 
rusų televizijoje pasirodė.

Šių metų pradžioje, pasaulis 
sužinojo kad prieš 74 metus 
bolševikų nužudytojo caro Niko
lajaus ir jo šeimos kaulai buvo 
atkasti prie jų namų Jekaterin
burge. Caro ir jo šeimos palaikai 
buvo rasti miško kape, o šiek tiek 
toliau, po pelkių velėna, buvo 
surasti dar du skeletai, kurie, taip 
buvo tvirtinama, priklausė caro 
įpėdiniui, 14 metų caraičiui Alek
sejui ir caro jauniausiai dukrai 
Anastazijai. Suradus šiuos kaulus, 
buvo demaskuota paslaptingoji 
Anna Anderson Manahan, kuri 64 
metus skelbėsi esanti jauniausioji 
caro duktė.

Tačiau, ne visos paslaptys 
įmintos. Tyrinėjimai Londone ir 
Sibiro mieste Jekaterinburge, kur 
Ipajtevo namų rūsyje 1918 metų 
liepos 16-17 dienomis įvyko žu
dynės, parodė kad rasti palaikai 
nėra tikrai identifikuoti kaip caro 
šeimos kaulai. Visų pirma, lie
kanos priklauso tik devyniems 
žmonėms, o caro šeima su tarnais 
(jie taip pat buvo bolševikų 
nužudyti) susidėjo iš vienuolikos 

asmenų, ir kad niekur nebuvo rasta 
skeleto, kuris galėtų priklausyti 
Anastazijai.

Rusų istorikas Vadimas Vi- 
neris, kuris vadovavo ekshumaci
jai, irgi netiki, kad palaikai pri
klauso Romanovų šeimai, ir kad 
tarp atrastų kaulų nėra panašių, 
kurie galėtų priklausyti caro įpė
diniui ar princesei Anastazijai. 
Archeologė Liudmila Korijakova, 
vykdžiusi kasinėjimus, su tuo taip 
pat sutinka ir yra pasirengusi pa
laikų ieškoti ir toliau.

Jeigu tai teisybė, Anastazijos 
istorija nėra baigta.

Ji prasidėjo 1920 m. vasario 17 
dieną devintą valandą vakaro, kai 
tamsų vakarą jauna, apie 20 metų 
amžiaus mergina, įšoko į šaltą 
Berlyno Landwehr kanalą ir buvo 
policijos išgelbėta. Mergina atsi
sakė pasakyti, kas ji tokia yra ir 
buvo priimta į Dalldorf pamišėlių 
prieglaudą ‘’Fraulen unbekannt” 
(nežinoma panelė). Po poros metų 
keliolika žmonių pastebėjo jos 
panašumą į rusų princesę. Galų 
gale, ji prisipažino, kad yra rusų 
imperijos Didžioji Kunigaikštytė 
Anastazija. Per sekančius 32 metus 
jos pastangos įtikinti pasaulį, kad ji 
buvo nužudytojo caro duktė davė 
pretekstų filmams, knygoms, ku
riose apie ją buvo parašyta milijon
ai'žodžių. Anglų korespondentas, 
kuris po ilgų pastangų su Anasta
zija susitiko, dar ir šiandien prisi
mena, kaip ji, labai susijaudinusi, 
pasakojo apie tą ‘’pragaro naktį”. 
Pasak jos, visos keturios princesės 
ir carienė buvo caro akyse išžagin
tos ir net pats 50 metų caras Ni
kolajus, norėdamas išsaugoti savo 
sūnų ir įpėdinį Aleksejų, turėjo 
pasiduoti bolševikų kareivių ho
moseksualiniam išprievartavimui. 
Anglų korespondentas prisipažįsta, 
kad tai išgirdęs jis buvo sukrėstas 
ir nenorėjo pats tikėti.Tas pats 
korespondentas vėliau susitiko su 
carienės sūnėnu lordu Mountba- 
ttenu (anglų karalienės giminaitis, 
prieš kelius metus airių teroristų 
nužudytas), kuris niekada nepri
pažino Anastazijos savo pussesere, 
atsimena, jog lordas buvo susi

jaudinęs ir net išbalo, kai kores
pondentas jam papasakojo Anasta
zijos istoriją. Pasirodo, kad lordas 
Mountbattenas pats per anglų slap
tąją tarnybą (secret service) buvo 
sužinojęs, jog visa caro šeima, 
prieš jų nužudymą buvo žiauriai 
išprievartauta, ir kad Anastazija 
pasakojo teisybę.

Beveik visi mokslininkai sutin
ka, kad po tokio ilgo laiko nėra 
lengva nustatyti ar rastieji palaikai 
priklauso Romanovų šeimai ar ne, 
ir kadangi yra tvirtinama, kad 
Anastazijos skeleto visai nebuvo 
rasta, tai jos paslaptis, atrodo, 
niekada nebus išaiškinta. Kad caro 
šeimos palaikai bus iškilmingai 
palaidoti ir kad anglų karalienė 
tose laidotuvėse dalyvaus, yra 
beveik užtikrinta, nes tai bus is
toriškai reikalinga ir politiškai 
patogu.

Dažnai yra sakoma, kad gyveni
mo įvykiai yra kartais keistesni ne
gu pasakose. Anna Anderson, tai 
yra Anastazija, ištekėjo už ame
rikiečių istorijos profesoriaus dr. 
Johno Manahano. Po mirties jos 
kūnas buvo sudegintas ir jokių 
kaulų nebeliko. Todėl šiandien 
mokslininkai ir archeologai, ne
turėdami jos palaikų negali toliau 
tyrinėti. Jos vyras prof. Manahanas 
mirė 1990 metais, bet po jo mirties 
paaiškėjo, jog jis saugojo žmonos 
plaukus, kuriuos jis pats prieš daug 
metų iškirpo. Ar mokslininkai iš tų 
plaukų galės ką nors patvirtinti, 
labai abejotina.

Borisas Jelcinas yra gimęs 
Jekaterinburge. Kai jis 1977 metais 
perėmė Uralo komunistų partiją jis 
įsakė nugriauti ir visiškai sunaikin
ti Jekaterinburrge esančius Ipatje- 
vo namus. B. Jelcinas dabar teigia, 
kad jis gailisi tokį įsakymą davęs, 
bet po penkiolikos metų, tai yra 
lengva pasakyti.

Taigi šiandien, neįmanoma nei 
patvirtinti, nei paneigti, ar Anna 
Anderson tikrai buvo rusų Didžioji 
Kunigaikštytė Anastazija ar ne. 
Anastazijos paslaptis lieka ne
įminta.

Henrikas Vaineikis

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE!

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai 
nereikalingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 stiklinė tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus pieno, 
2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 lit valgomos alyvos, 4 sv. geros 
rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalinės ir medžiagų mes patariame tam 
tikslui paskirti dolerių sumą, o tai bus praktiškiau ir naudingiau, 
nes gavėjas galės dovanas pats pasirinkti. Mes pinigus 
pervedame greitai ir taupiai.

Mes parduodame OLYMPIA IR OPTIMA (portable) rašomas 
mašinėles su lietuvišku šriftu.

Mes sudarome testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą 
arba kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir 
bankines operacijas.

Mes taip pat patariame ir atidarome "Offshore" indėlių 
sąskaitas įvairia valiuta, tarpininkaujame vakarų bendrovių, invest
ment trusts, unit trusts akcijų įsigijime ir kitų vertybių dokumentų 
sudaryme.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras) 
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643.

ROCHDALE
TRAVEL CENTRE

Eastern European Division
66 DRAKE STREET, ROCHDALE, LANCS. OL16 1PA 

TEL: 0706 31144/46 FAX: 0706 526668

TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI 
IŠ LONDONO Į VILNIŲ IR ATGAL!

KAINA £260
MES PARDUODAME BILIETUS!

Kiekvieną šeštadienį FLIGHT TE453 iš HEATHROW: 
į Vilnių išskrenda 16.15 vai. - Vilniuje nusileidžia 21.05 vai. 

iš Vilniaus išskrenda 13.35 vai. - nusileidžia Heathrow 14.55 vai.

Kiekvieną pirmadienį FLIGHT TE451 iš GATWICK: 
į Vilnių išskrendal 5.40 vai. - Vilniuje nusileidžia 20.30 vai. 

iš Vilniaus išskrenda 13.30 vai. - nusileidžia Gatwick 14.30 vai.
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House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT, England
Tel.: 071-727 2470 Fax:071-792 8456
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 23 svarai;
Vokietijoje - 85 DM. Visur kitur - -30 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei 
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 

rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Lietuvių
KAJDA-KAS-KUR?
Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 

kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje.

Lapkričio 20-22 dd.- Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje.

"EUROPOS LIETUVIS"
SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis "EL" Nr. 38 išsiųstas iš 

Vilniaus rugsėjo 28 d.
"EL" redakcijos ir adminis

tracijos adresas pasilieka tas pats. 
Siųsdami "EL" prenumeratą pažy
mėkite:

"Europos lietuvio" adminis
tracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.

Tel.: 071-727 2470
Faksas: 071-792 8456 
* * * * *
"EL" adresas Vilniuje:
Strazdelio 1, Vilnius 2600, 

Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 70122 622 466
Faksas: 010 70122 614 984

PAIEŠKOS
Stonys Vytautas, Justino, gy

venantis Skuode, Lietuvoje, ieško 
pusbrolių Juozo Zonio, Juozo, 
gim. 1921 m. ir Prano Zonio, 
Juozo, gim. 1924 m., gyvenančių
Anglijoje.

Rašyti: S. Gabrilavičienė. 
Naftininkų g. 32-20, 5500 Mažei
kiai, Lithuania..

******
Marija Petrauskienė (Suchoc- 

kytė) ieško brolio Alfonso Su- 
chockio, gimusio 1941 09 04.

Rašyti: British Red Cross, Ref.: 
13531/PH/ef, 9 Grosvenor Cres
cent, London SWIX 1EJ.

******
Pavel Kovalenok ieško savo 

senelio Planton Kovalenok, gim. 
1898 04 05, Latvijoje.

Rašyti: British Red Cross, Ref.: 
13414/AO/IR, 9 Crosvenor, Lon
don SWIX 1EJ.

******
Birutė Buninskaitė-Margele- 

vičienė ieško Juozo Kalėdos, gyve
nančio Anglijoje.

Rašyti: B. Margelevičienė, 
Rasos g. 14, Marijampolė, Lietuva 
- Lithuania.

PAMALDOS
Bradforde - spalio 4 d., 12.30 vai.
Nottmghame - spalio 4 d., 11.15 

vai., Židinyje
Corby - spalio 4 d., 14 vai., Šv. 

Patrike, Gainsborough Rd.
Northamtone - spalio 4 d., 18 

vai., Šv Lauryne, Craven Str.
Eccles - spalio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame - spalio 11d., 11.15 

vai., Židinyje.
Mansfielde - spalio 11 d., 15.30 

vai., Šv. Pilypo, 3 Chesterfield Rd. 
South.

Nottinghame - spalio 18 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Derbyje - spalio 18 d., 14 vai.,
Bridge Gate.

Nottinghame - spalio 25 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Kronika
ATŠAUKTAS 

VASAROS 
LAIKAS

Nuo 1992 m. rugsėjo 
27 dienos Lietuvos 
Respublikoje atšauktas 
vasaros laikas, rugsėjo 
27 dieną 3 valandą 
laikrodžių rodykles pa
sukus viena valanda 
atgal.

DBLS 
TARYBOS 

SUVAŽIAVIMAS
Šių metų DBLS 

Tarybos bendras suvažia
vimas įvyks 1992 m. 
spalio 17 d., šeštadienį, 13 
vai. Ukrainiečių Klube, 
Merridale Street West, 
Wol verhampton.

Kviečiami visi Tarybai 
priklausančių organi
zacijų, vienetų ir DBLS 
skyrių atstovai.

Dr. Antanas Nesavas, 
Lietuvos Ambasados 
Patarėjas, maloniai sutiko 
suvažiavime dalyvauti ir 
tarti įžanginį žodį.

Po suvažiavimo daly
viams 18 vai. bus suruošta 
vakarienė.

Pagrindinė suvažiavi
mo tema: Išeivijos tikslai 
ir ateitis, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę.

Norintys suvažiavimui 
pasiūlyti rezoliucijų pro
jektus prašomi iš anksto 
pranešti Tarybos pirmi
ninkui: K. Baublys, 7 
Somerfield Road, London 
N4 2JN. Tel.: 071 359 
3141.

NOTT1NGHAMO 
MOTERŲ DRAUGUA

spalio 31 d. 18 vai. 
Latvių klube, 

1A Standhill Rd.
Carlton Hill. Nottingham, 

ruošia

RUDENS BALKŲ
Bus šilti ir šalti užkandžiai, 

veiks turtinga loterija.
Kviečiame tautiečius apsi

lankyti.

Užsirašyti paskambinus 
iki spalio 24 d.

tel. 505686 arba 609375.

Moterų draugijos valdyba

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionės!

ESTIJOJE NIEKAM NEPAVYKO LAIMĖTI 
PUSĖS VIETŲ 

VALSTYBĖS SUSIRINKIME
Rugsėjo 20 d. Estijoje įvyko 

prezidento rinkimai, o taip pat rinki
mai į Valstybės susirinkimą (parla
mentą). Estai palyginti drausmingai 
kaip Rytų Europai dalyvavo rin
kimuose - balsuoti atėjo net 67,45 
proc. į rinkėjų sąrašus įtrauktų 
Estijos piliečių. Rinkimų į parla
mentą visuma kaip ir Lietuvoje 
buvo mišri.

Estams nepavyko išrinkti prezi
dento, kuriam pagal konstituciją 
skiriami palyginti riboti įgaliojimai, 
panašiai kaip Vokietijos ar Italijos 
prezidentui. Daugiausia balsų gavo 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas A. Ruutelis, atstovavęs 
“Kindel Kodu” (“Patikimų narių”) 
partiją, kurią kai kurie estų apžval
gininkai vadino direktorių ir minist
rų partija. Nors A. Ruutelis gavo 
42,67 proc. balsų ir beveik 14 proc. 
aplenkė artimiausią varžovą L. 
Merį, jo laurai antrame ture lygūs 
nuliui. Mat, antrajame ture prezi
dentą jau rinks ne piliečiai, o Vals
tybės susirinkimo deputatai, tarp 
kurių A. Ruutelio šalininkai turi tik 
18 vietų iš 101. Pirmąją vietą 
laimėjo jau minėto L. Merio rin
kimų sąjunga “Isamma”, kurią suda
rė krikščionys demokratai, konser
vatoriai, respublikonai ir liberalai 
demokratai, gavę 20,8 proc. balsų ir

IŠNUOMOSIU

Antakalnyje, II aukšte, 
gražiai įrengtą ir su vi
sais patogumais butą.

Nuoma £60 mėnesiui.
Ilgesniam laikui 

pigiau. 
Telefono mokestis - 

atskirai.

Kreiptis laišku: 
"Europos lietuvio" redak
cija, Strazdelio__ 1,
Vilnius.

PERKAME - PARDUODAME

Už dolerius ar angliškus svarus pirksiu 
Vilniuje, gražioje vietoje ar senamiestyje trijų- 
keturių kambarių butą.

Turi būti su visais patogumais. Pageidaujama 
keturių-šešių butų name.

Kreiptis laišku: "Europos Lietuvio" redakcija, 
Strazdelio 1, Vilnius.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILIAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Britų piliečiams vizos nereikalin
gos. Turintiems Travel Document 
arba Certificate of Identity vizos 
išduodamos; pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 18 vai. 

turinčios 28 mandatus. Kaip ma
tome, absoliučios daugumos laimėti 
nepavyko nė vienai politinei gru
puotei, tačiau 63 metų rašytoją ir 
diplomatą Lennartą Merį anot ap
žvalgininkų parlamente gali paremti 
daugiau kitų partijų atstovai.

Rinkimų sąjunga “Liaudies fron
tas”, kuriame susibūrė centruotinės 
krypties partijos (Centro liaudies 
partijos lyderiu yra ir buvęs pirma
sis premjeras A. Savisaaras), gavu
sios 16 mandatų. Jų kandidatas į 
prezidentus, buvęs Kalifornijos uni
versiteto politologas R. Taagepera 
gavo 23,83 proc. balsų, o už 
panašios į mūsų laisvės lygą lyderę 
L. Parėk balsavo 3,85 proc. rinkėjų.

Nuosaikiųjų blokas, kuriame 
buvo susijungę Socialdemokratų ir 
Centro valstiečių partijos, surinko 
9,9 proc. balsų ir turėtų gauti 12 
vietų, Nacionalinė nepriklauso
mybės partija - 10, po 8 vietas turės. 
“Eesti kodanik” bei nepriklau
somieji rojalistai, 1 - Verslininkų 
partija.

Apžvalgininkų nuomone, Vy
riausybę greičiausiai formuos 
“Isamaa”, nuosaikieji ir naciona
linės nepriklausomybės partija. Bet 
kuriuo atveju dauguma bus labai 
sąlyginė ir labai trapi. Anot Taline 
gyvenančios lietuvaitės Dalios Tar- 
mak, “Isamaa” turi gražią užsienio 
politikos, gynybos ir švietimo pro
gramą, tačiau kur kas silpnesnė yra 
šios programos ekonominė dalis. 
Tačiau pragmatiški estai jau ne kar tą 
įrodė, kad jie moka preciziškai 
tvarkyti visus reikalus. Pirmieji iš 
Baltijos valstybių jie įkūrė Liaudies 
frontą. Pirmieji įsivedė savo valiutą, 
ir per tą laiką estų krona pakilo lygi
nant su JAV dolerių (nuo 12,6 kro
nos iki 11,824 kronos už 1 USD). 
Jie smarkiai pakeitė savo importo- 
eksporto vaizdą. Dar neseniai 32 
proc. estų eksporto ėjo į Rusiją, o 
štai dabar šioje srityje Rusijos vietą 
(13 proc.) užėmė Suomija (34,2 
proc.), Švedija (11,5 proc.), Vo
kietija (15,4 proc.).

Gediminas Galiūnas

LONDONAS - 
VILNIUS

Nuo 1992 m. rugsėjo 3 d. 
prasidėjo tiesioginis 

SAVAITINIS 
susisiekimas lėktuvu 
Londonas -Vilnius 

ir atgal.

Pirmadieniais iš Gatwick 
aeoruosto skrydis TE 45' 

iš Londono vyksta į Vilnių 
15.40 vai.

Šeštadieniais iš Heathrow 
aerouosto skrydis TE453 

iš Londono vyksta į Vilnių 
16.15 vai.

Dėl bilietų kreiptis: 
Gunnel Travel Service Ltd., 

Tel.: 0206 322352

PASAULYJE
Žydai vėl subruzdo Vokietijoje
Vokietijoje įvyko daug demons

tracijų prieš imigrantus, dėl kurių, 
kaip teigiama, didėja bedarbystė, 
ypač Rytų Vokietijoje. Žydų bendri
ja tas demonstracijas jau pavadino 
antisemitizmo išraiška ir palygino 
nacių demonstracijomis 1938 m., 
ypač po to, kai buvo išdarkytos 
holokausto paminklas ir žydų ka
pinės. Naujas žydų bendruomenės 
vadovas Ignątzas Bubis apkaltino 
Vokietijos vyriausybę, kad ji per 
mažai tekreipia dėmesio į an
tisemitiškus iššūkius. Berlyne buvo 
sukviesta antisemitizmo konferenci
ja, kurioje dalyvavo žydų aka
demikai ir politikai iš viso pasaulio. 
Šiuo metu Vokietijoje gyvena tik 
35.000 žydų.

Maastricho susitarimų likimas
Regis, kad šie žodžiai dar ilgai 

dominuos Europos Bendruomenės 
laikraščių puslapyje ir valstybės 
galvų posėdžiuose bei diskusijoje. 
Visa Maastrcht sutartis vargu ar 
galės būti kada nors visų valstybių 
priimta, nors Prancūzija nubalsavo 
“taip”, tačiau tokia maža balsų dau
guma, kad abejojama, ar to užteks, 
ypač turint galvoje Danijos at
metimą. Įdomu pastebėti, kad ir bal
suojantieji prieš sutartį daugumoje 
pasisako už Europos vienybę, bet 
nenori kai kurių Maatsrichto sutar
ties reikalavimų, pavyzdžiui, vienin
gos valiutos įvedimo, vieno banko 
įsteigimo ir per didelio Briuselio 
biurokratų kišimosi į valstybių 
vidaus reikalus. Jie nori turėti vie
ningą Europą, susidedančią iš ne
priklausomai valdomų valstybių. 
Šiuo metu atrodo, kad Maastrichto 
sutarties priėmimas ar atmetimas 
daugiausia priklausys nuo Danijos ir 
Britanijos kurios parlamentas ne
linkęs priimti dabartinio pavyzdžio 
sutartį, galutinį sprendimą priims 
Europos Bendrijos vadovų konfe
rencija, kurią sukvietė Britanijos 
premjeras John Major, spalio 16 d. 
Londone.

“Europos lietuvis" "nuvertino" 
anglišką svarą?

Kas galėjo tikėti, kad “EL” per
sikėlimas iš Londono į Vilnių galėtų 
nuvertinti galingą Britanijos svarą ir 
sudrebinti visą Europą? O taip tikrai 
įvyko, keliantis “EL”, tik gal prie
žasčių reikėtų ieškoti kiek kitur ir 
išteisinti “EL”.

Svaro nuvertinimas Anglijoje, 
sukėlė džiaugsmų, nes dabar svaras 
galės atrasti savo vertę rinkoje, o 
vyriausybė be jokių pašalinių su
varžymų sumažins paskolų palū
kanas. Kas padėtų įsiskolinusiems 
biznieriams ir namų savininkams 
pirkusiems namus už skolintus pini
gus. Manoma, kad tai padės kraštui 
išbristi iš ekonominės krizės. Šio 
sąmyšio kaltininkas yra nelemtas ir 
ERM, kuriam visos Europos 
Bendr uomenės valstybės priklausė ir 
kurio tikslas yra kontroliuoti atskirų 
valstybių valiutų vertę santykyje su 
visagale vokiečių marke. Dėl visai 
aiškių priežasčių anglų svaras paklu- 
vo į bėdą, ir rinka panoro juo 
atsikratyti, bijodama, kad jo vertė 
galės dar daugrau kristi, ir kada 
svaras pasiekė savo minimalią vertę 
santykyje su marke, Britanija at
sisakė jį toliau remti ir suspendavo 
savo narystę ERM sistemoje, leis
dama svarui sužinoti savo tikrą 
rinkos vertę. Svaras krito, nes jis iki 
tol buvo pervertinamas, bet anglai 
kaltina Vokietiją, kuri ne tik nerėmė 
svaro, bet ir paleido gandus apie 
būsimą jo nuvertinimą. Vokiečiai 
atsikerta, kad dėl to reikia kaltinti 
blogą Britanijos ekonominę padėtį. 
Anglai prisimena, kaip karo nualinta 
Vokietija tik Vakarų valstybių 
remiama galėjo atsistoti ant kojų, o 
dabar jie turi lenktis prieš karą 
pralaimėjusią markę ir paklusti 
Bundesbanko direktyvoms. Kaip 
prisimenate, dar- ne seniai buvo gali
ma gauti 12 markių už anglišką 
svarą. Šiandien svaras bevertas tik 
2,5 DM.
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