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Apdovanojimai už 
nuopelnus Lietuvai

Lietuvos valstybės atkūrimo die
nos - Vasario 16-osios proga Respub
likos prezidentas A. Brazauskas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no ordinais apdovanojo grupę asme
nų, kaip sakoma Prezidento dekrete, 
nusipelniusių Lietuvai, jos kultūrai, 
menui ir mokslui. Šventės išvakarėse 
apdovanojimai įteikti Vilniuje, Prezi
dentūroje.

2-ojo laipsnio ordinu apdovanotas 
dr. Stasys A. Bačkis (gim. 1906 m.) - 
diplomatas, politikas, žymus visuome
nės veikėjas, daug nuveikęs užsienyje 
gindamas Lietuvos nepriklausomybę, 
organizuodamas politines ir diplo
matines akcijas, teikdamas tarptau
tinėms institucijoms informaciją apie 
Lietuvą, jos pasipriešinimą okupaci
jai. S. A. Bačkis 1937 m. apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino 3-jo laipsnio ordinu, taip pat 
Latvijos, Italijos, Švedijos, Šv. Sosto 
ordinais.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu apdo
vanoti Lietuvos kultūrai ir menui 
nusipelnę žmonės - žymus lietuvių 
išeivijos skulptorius Vytautas Kašuba 
(gim. 1915 m.) ir teatro režisierius 
Juozas Miltinis (gim. 1907 m.). 4-ojo 
laipsnio ordinu apdovanotas dimisijos 
Generalinio štabo pulkininkas, Gedi
mino ordino kavalierius Antanas Ma- 
lijonis (gim. 1904 m.). 1941 m. A. 
Malijonis buvo suimtas ir kartu su 
kitais karininkais ištremtas į Sibirą. 
Grižęs į Lietuvą 1948 m. dalyvavo 
tremtinių ir politinių kalinių judėjime, 
šiuo metu yra Lietuvos atsargos kari
ninkų sąjungos narys. 4-ojo laipsnio 
ordinas įteikas ir dimisijos kapitonui, 
Lietuvos kariuomenės savanoriui
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Europos parlamento rezoliucija apie 
Kaliningrado sritį

Europos parlamento sesija Stras- 
burge priėmė rezoliuciją, kurioje sa
koma, kad Rusijos Federacijos Kali
ningrado sritis neturi virsti ’’Baltijos 
užkampiu“, o turi tapti patikimu tiltu 
tarp Vakarų Europos, Baltarusijos, 
Rusijos ir trijų Baltijos valstybių, tam 
tikra ’’Europos sritimi“, pranešė 
ITAR-TASS o agentūra. Kaliningra
do srities ateities klausimas turi tiesio
ginę reikšmę Rusijai, gretimoms val
stybėms ir Europos sąjungai. Todėl 
Europos parlamentas remia Rusijos

"EL" korespondentės paprašytas Lietuvos Seimo narys Romualdas Ozolas 
taip įvertino Europos parlamento sesijos Strasburge rezoliuciją dėl 
Karaliaučiaus srities:

- Manau, kad priiminėti tokius 
nutarimus, neaptarus Karaliaučiaus 
juridinės padėties, yra ne visai tikslu. 
Šiuo požiūriu Europa tęsia savo nefor
malaus veikimo tradiciją, labai dažna: 
komplikuodama problemas ten, kur 
jos galėtu būti nesukomplikuoto.;. Aš 
manau, kad Lietuva šiuo atveju turėtų 
pareikšti savo nuomonę ir greičiausia 
pareikš.

- Karaliaučiaus sritį pagal Potsda
mo konferencijos dokumentą leista 
laikinai administruoti Sovietų Sąjun
gai, dabar Rusijai kaip SSSR teisių 
perėmėjai. Spauda yra rašiusi, jog 
Jūs abejojate šia Rusijos teise ir 
siūlote spręsti tą klausimą iš naujo.

- Mano mintis yra tokia: kadangi 
Tarybų Sąjungos, kuriai buvo pavesta 
administruoti šią sritį, nebėra. Rusija 
pasiėmė Tarybų Sąjungos įsipareigo
jimų tęsimą, teises ir pareigas. Jos 
patvirtinamos kiekvienu konkrečiu 
atveju, kada kalbama apie konkrečius 
tarptautinius susitarimus. Tai ir šiuo.
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’’Vasario 16-oji yra nepaprasiaklairninga 
diena mano gyvenime“

Dr. S. A. Bačkio pokalbis su ’’Europos lietuvio“ korespondente. Algimanto Žižiuno nuotr.

Diplomatas dr. Stasys A. Bačkis 
gavęs Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Gedimino 2-jo laipsnio ordiną 
"Europos lietuviui" pasakė:

- Jaučiuosi nepaprastai pagerbtas 
ir laimingas, kad Lietuvos Respubli
kos prezidento esu asmeniškai apdo
vanojamas ir gaunu tą garbingą ordi
ną. Ši diena yra nepaprasta mano gy
venime. Dėl savo amžiaus aš sakau, 
kad tai galbūt paskutinė mano gyve
nimo Vasario 16-oji, kadangi kaip tik 

vadovybės ketinimus vykdyti ekono
mikos reformas srityje.

Prie padėties gerėjimo srityje gali 
prisidėti jos realus atidarymas užsienio 
kapitalo įdėjimams, taip pat Rusijos ka
rinio buvimo sumažinimas iki ’’protin
go lygio“, nurodoma rezoliucijoje.

Savo ruožtu Europos sąjunga turi 
padėti Kaliningradui įveikti dabartines 
problemas ir tas, kurios gali atsirasti 
artimiausiais metais, sudaryti sričiai 
galimybę įsitraukti į Europos ekono
minio bendradarbiavimo procesą.

Karaliaučiaus, atveju toks Rusijos, 
kaip teisių perėmėjos, teisės į adminis
travimo perėmimą patvirtinimas turė
tų būti.

- Draugija "Laisvė“, jungianti 
Rusijos vokiečius, kurie persikėlė į 
Kaliningrado sritį iš Rusijos ir kitų 
buvusios SSRS resptmiikų, kreipėsi į 
JI O reikalaudama įkurti šioje teri
torijoje Vokiečių Baltijos respubliką. 
Kokia Jūsų nuomonė apie tokį naują 
galimą valstybinį darinį?

- Manau, kad tai būtų katastrofa ne 
tiktai aplinkiniams kraštams, bet ir 
Europai. Vokiečių Baltijos respubli
kos įkūrimas, kaip valstybinio darinio, 
kuris galėtų turėti pozityvią tąsą, yra 
neįmanomas iš principo ir absurdiškas 
juridiškai. Jeigu nevertinama proble
ma tarptautiniu aspektu, o pradedama 
nuo šitokio veiksmo, tai šiuo atveju aš 
norėčiau tokius veiksmus pavadinti 
piratavimo veiksmais. Iš vieno subjek
to, neteisėtai disponuojančio Karaliau
čiaus kraštu, nori neteisėtai perimti ki

pradėjau eiti 89-uosius metus. Taigi 
visais požiūriais Vasario 16-oji yra 
nepaprastai laiminga diena mano gy
venime. Ne tik pasitenkinimo, bet ir 
prisiminimo diena, kad galbūt nesu 
pamirštas, ką dariau Lietuvos reika
lais. Kaip aš visuomet sakiau - kalnų 
nesu nuvertęs, bet kas buvo galima 
laimėti, tą laimėjau.

Vasario 16-oji, mano supratimu, 
yra tokia diena, kai kiekvienas lietu
vis turi prisiminti savo pareigą kraš

tas subjektas, taip pat neturintis kokių 
nors įgaliojimų arba teisių. Jeigu rusų 
etnosas, esantis šiandien Karaliaučiaus 
srityje, gali būti laikomas jau gyve
nančiais ten žmonėmis ir naujaisiais 
vietiniais gyventojais, tai visų pirma 
turėtumėm pasiklausti jų nuomonės, 
ar jie sutinka, kad būtų šitaip daroma. 
Turėtų būti keliamas klausimas iš jų 
pačių administracijos, o ne kažkokių 
visuomeninių organizacijų. Antra, 
visuomeninė organizacija, kuri imasi 
šito darbo, neturi jokio jos atstovauja
mų asmenų įgaliojimo šitą veiksmą 
daryti. Trečias dalykas - neformalus. 
Rusijos vokiečiai, kaip nuolatiniai to 
krašto gyventojai, net ir nemano ten 
įsikurti. 7 ai būtų nuolatinio judėjimo, 
nuolatinio virimo, nuolatinio burbulia
vimo vieta : r užuot buvusi demilita
rizuotu ir ramiu užutekiu, sritis taptų 
kunkuliuojančiu ir neapibrėžtu tautų 
katilu. Aš nežinau, kam būtų šitoks 
reikalas naudingas - prie Baltijos jūros 
padaryti Balkanus ar Kaukazą. Kau
kazas turi savo istorines šaknis, istori
nę praeitį, tradicijas. Jis yra tų tradicijų 
valdomas. Čia gi - jokių tradicijų ne
saistomas etnosų kamuolys. Ką galvo
ja žmonės, inicijuojantys tokį veiki
mą, aš negaliu pasakyti. Bet galiu pa
sakyti, kokie rezultatai būtų. Tai būtų 
nuolatinės įtampos, pjautynių ir ne
santaikos žemė. Taika Europoje, įkū
rus Karaliaučiuje Vokiečių Baltijos 
respubliką, būtų nuolatinėje grėsmėje.

- Spaudoje buvo pranešta, kad 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius V. Bulovas pasirašė protokolą 
dėl tranzitinio bevizio Rusijos važiavi
mo per Lietuvą. ("Lietuvos aidas“ 
rašė: "išraustas koridorius kariniam 
tranzitui“). Kaip Jūs vertinate V. Bu
lovo pasirašytą dokumentą? Kokios 
gali būti jo pasekmės Lietuvai, nors 
dabar, atrodo, jau nurimo pirmasis 

tui ir Tėvynei, prisiminti savo bro
lius. Šia proga norėtųsi pacituoti JAV 
prezidento Dž. Kenedžio žodžius: 
’’dažnai žmonės klausia, ką jiems 
vyriausybės duos, kuo juos galėtų 
apdovanoti. Bet aš noriu paklausti, 
ką jūs galite duoti savo kraštui?“ 
Taigi, mano supratimu, viena iš Va
sario 16-osios prasmių ir yra, kad tą 
dieną kiekvienas turime pagalvoti, ką 
mes savo kraštui galime duoti.

Erika Umbrasaitė

nerimas esą tai "slaptieji protokolai“?
- Aš manau, kad bet kuriuo atveju 

bet koks pasirašymas bet kokios sutar
ties nedalyvaujant NATO yra iš prin
cipo nepriimtinas. Netgi su NATO 
priežiūra tai būtų labai problemiškas 
pasirašymas. Dabar šis priešlaikinis 
įsipareigojimas yra, mano supratimu, 
nekonstitucinis veiksmas ir priklauso
mai nuo to, kaip jis plėtosis, po to bus 
galimąjį vertinti ir griežčiau.

Kaip vyks Rusijos 
tranzitas?

Vasario 14 d. į Seimo nacionalinio 
saugumo komiteto posėdį buvo iš
kviestas derybų su NVS šalimis darbo 
grupės vadovas, nepaprastųjų misijų 
ambasadorius Virgilijus Bulovas. Jis 
paprašytas pakomentuoti spaudoje pa
sirodžiusius pranešimus apie suinten
syvėjusi pasiruošimą Rusijos karinio 
tranzito per Lietuvą įteisinimui.

Ambasadorius pareiškė, kad šiuo 
metu jokios derybos su Rusija dėl ka
rinio tranzito nevyksta. Rusija dar nė
ra pateikusi jokių pasiūlymų, tačiau 
Lietuvos pusė, pasak V. Bulovo, arti
miausiu metu galutinai pasirinks vie
ną iš trijų galimų šios problemos 
sprendimo kelių

Pirmasis - trišalis susitarimas su 
Rusija ir Baltarusija dėl prisijungimo 
prie tarptautinių tranzito taisyklių. Bet 
Lietuva tam nesanti techniškai pasi
ruošusi, todėl mūsų šalies ekspertai 
ruošia kiek paprastesnes taisykles. Ta
čiau realiausia, pasak V. Bulovo, kad 
bus pasirinktas trečiasis variantas - 
atskirų sutarčių su Rusija ir Baltarusija 
dėl pavojingų krovinių vežimo pasira
šymas.

Rusijos karinis tranzitas per Lietu-
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Iškilmės Vilniuje
Vasario 16-ąją Vilniuje, Nepri

klausomybės aikštėje, skambant trijų 
Baltijos valstybių himnams iškilmin
gai buvo iškeltos valstybinės Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vėliavos. Cere
monijoje dalyvavo mūsų valstybės 
vadovai, Seimo ir Vyriausybės nariai, 
akredituoti Lietuvoje užsienio šalių 
ambasadoriai bei karo atašė. Keliems 
tūkstančiams susirinkusiųjų stebint, 
Baltijos valstybių vėliavas įnešė tau
tiniais rūbais pasipuošę jaunuoliai, 
prezidentui A. Brazauskui raportavo 
garbės sargybos kuopa. Lietuvos Tri
spalvės vasario 16-ąją buvo iškeltos ir 
Rygoje bei Taline, nes neseniai Lietu
vos, Latvijos ir Estijos premjerai susi
tarė trijose Baltijos šalyse minėti mūsų 
valstybių gimimo dienas. Lietuvoje 
bus minimos vasario 24-ąją Estijos 
Nepriklausomybės bei lapkričio 18- 
ąją Latvijos Nepriklausomybės die
nos.

Vilniuje, prie Nepriklausomybės 
signatarų namo (Pilies g. 26), įvyko 
iškilmingas Vasario 16-osios minėji
mas, kurį organizavo Sąjūdis. Šiame 
name 1918 metų vasario 16 dieną bu
vo pasirašytas Nepriklausomybės ak
tas. Iškilmėse kalbėjęs Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės akto signataras 
profesorius V. Landsbergis pažymėjo, 
kad be Vasario 16-osios nebūtų ir Ko
vo 11-osios.

Vakare sostinės Operos ir baleto 
teatre įvyko iškilmingas Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos minėjimas.

Vasario 16-oji įvairiais renginiais 
paminėta ir kitose Lietuvos vietose. 
Kaune, buvusioje Prezidentūroje, su
rengta respublikinė mokslinė konfe
rencija ”Iš Lietuvos diplomatijos isto
rijos“. Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus aikštėje iškilmingai iškelta Vy- 
tautinė vėliava, padėta gėlių prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Parade žygiavo Lietuvos kariuomenės
veteranų būrys, krašto apsaugos pus
karininkių mokyklos, karinių oro pajė
gų, lauko kariuomenės šaulių sąjun
gos Kauno Vytauto Didžiojo rinktinė.

Nepriklausomybės 
minėjimas 

Mančesteryje
Vasario 12 d. Didžiosios Britanijos 

lietuvių sąjungos Mančesterio skyrius 
vietos lietuvių klube surengė Nepri
klausomybės minėjimą. Žmonių buvo 
mažiau nei tikėtasi, nes platesnio mas
to Nepriklausomybės minėjimas tą 
pačią dieną vyko Nottinghame.

Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS 
skyriaus pirmininkas A. Podvoiskis. 
Jis pasveikino susirinkusius ir paskai
tai pakvietė DBLS pirmininką Jarą Al
kį. Jis nevyko į Nottinghame surengtą 
minėjimą, bet atvažiavo į Mančesterį 
ir skaitė paskaitą vietoje skelbto H. 
Vaineikio. Mančesterio lietuviai 
dėkingi DBL S-gos pirmininkui.

Pradėdamas paskaitą J. Alkis pa
kvietė tylos minute pagerbti visus už 
Lietuvos laisvę žuvusius karius, parti
zanus ir patriotus. Paskaitoje prelegen
tas peržvelgė Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo istoriją ir dabartinę 
krašto politinę padėtį, pažymėjo, kad 
pavojus Lietuvai tebėra. Nors Lietu
voje valdžia ir yra, tačiau visuomenė 
lieka nuošaly ir pasidarė nepavaldi, 
Lietuvai reikia gero, tvirto vado. 
Duok, Dieve, kad toks vadas atsirastų.

Šiam minėjimui skirtus eilėraščius 
deklamavo A. Vigelskas, M. Ramo
nas ir V. Bernatavičius. Minėjimas už
baigtas Lietuvos himno giedojimu.

A. P-kis
Kaip visada, "EL“ aštuntajame 

puslapyje - skyrelis "Lietuvių kroni
ka", jame kitos Mančesterio, Lon
dono lietuvių gyvenimo naujienos.
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Lietuvos nepriklausomybės diena Varšuvoje
Pirmą kartą Varšuvoje gyvenantys 

lietuviai paminėjo Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną. Lietuvos nepriklauso
mybės 76-osioms metinėms skirtą 
šventę Lietuvos generaliniame kon
sulate vasario 13 dieną surengė šio 
konsulato darbuotojai kartu su Lenki
jos lietuvių bendruomenės Varšuvos 
skyriumi. Apie Lietuvos kelią i nepri
klausomybę pranešimą skaitė Lenki
jos mokslų akademijos istorijos insti
tuto mokslinis bendradarbis, Lenkijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkas 
Bronius Makauskas.

Ne vienas nubraukė ašarą žiūrėda
mas Lietuvos televizijos režisieriaus 
Vidmanto Puplauskio sukurtą filmą 
’’Ramybė jums...“ apie popiežiaus 
Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje. 
Dauguma susitikimo dalyvių jį matė

Baltijos šalių ministrai susitiko su D. Hurdu
Vasario 16 dieną Rygoje trijų 

Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministrai susitiko su Didžiosios 
Britanijos valstybės sekretoriumi 
Douglas Hurd. Apsvarstyti saugumo 
ir ekonominės pagalbos Baltijos 
valstybėms klausimai.

Lietuvos televizija citavo Douglas

Didžioji Britanija pritaria ambasadoriaus 
kandidatūrai

Lietuvos užsienio reikalų ministe
rija gavo Didžiosios Britanijos sutiki
mą, kad ambasadoriumi Londone bū
tų paskirtas vyriausiasis prezidento 
patarėjas akademikas R. Rajeckas. 
Kaip pranešė Lietuvos laikraščiai, pre
zidento referentas užsienio politikos 
klausimais D. Trinkūnas BNS kores
pondentui pasakė, jog užsienio reikalų 
ministras P. Gylys dabar ruošia teiki
mą prezidentui A. Brazauskui, kurio 
dekretu skiriami Lietuvos ambasado
riai užsienio valstybėse.

Vasario 15 d. "Lietuvos ryte“ iš
spausdintame prezidento A. Brazaus
ko interviu yra ir toks klausimas: 
"Kuo pagrįstas jūsų sprendimas vy

Pakeistas ’’Lietuvos aido“ vyriausiasis redaktorius
Vasario 10 dieną iš "Lietuvos 

aido“ laikraščio vyriausiojo redakto
riaus pareigų netikėtai atleistas Saulius 
Stoma, į jo vietą paskirtas Seimo na
rys, Tėvynės sąjungos - Konservato
rių partijos narys ir vienas jos steigėjų 
rašytojas Saulius Šaltenis. Kaip teigia
ma "Lietuvos aido“ stebėtojų tarybos 
pareiškime, situacija "Lietuvos aido“ 
uždarojoje akcinėje bendrovėje jau se
nai kėlė nerimą, jos valdyba nepateik
davo atsakymų į paklausimus apie kai 
kuriuos finansinius reikalus. Atleidus 

jos : mausimus reikalus.
Privačios firmos ir

Uždaroji akcinė bendrovė "Liforė“ 
ir bendroji Švedijos ir Lietuvos įmonė 
"Girinis“, pigiau pirkdamos ir bran
giau parduodamos negu valdiškos 
struktūros užsienyje mūsų krašto urė
dijose įsigytą medieną, gauna didelius 
pelnus, spaudos konferencijoje pasakė 
valstybės kontrolierius V. Kundrotas.

Pasak kontrolieriaus, tokia prekyba 
privačios firmos netrukdomai verčiasi

Kaip vyks Rusijos tranzitas?
Atkelta iš 1 psl.

'ą, kaip sakė ambasadorius, vyksta ir 
dabar geležinkeliu. Kiekvienu konkre
čiu atveju Rusijos atstovai prašo Lie
tuvos valdžios leidimo ir moka už tai 
pinigus, tiesa, kelis kartus mažesnius 
nei mokėtų esant atitinkamai sutarčiai. 
Iš Rusijos į Kaliningrado sritį dau
giausiai vežamos statybinės medžia
gos, kuras, atgal - ir karinė technika. 
Pasak V. Bulovo, Kaliningrado srities 
administradicijos vadovas J. Matoč- 
kinas žada artimiausiu metu paskelbti 
planus apie srities demilitarizavimą. 
Per kelerius metus srityje turėtų likti 
ne daugiau 40-50 tūkst. kareivių. O 
kol kas Rusijos karinis potencialas sri
tyje dar papildomas - iš Latvijos iš
vedama kariuomenė. Tokiam tranzitui 
per Lietuvos teritoriją mūsų valstybė, 
anot V. Bulovo, neprieštarauja, atsi

pirmą kartą. Šios kino juostos video- 
kopiją varšuviečiams padovanojo 
Lietuvos televizija.

Pasveikinti lietuvių su nacionaline 
švente atvyko kitų Lenkijoje gyve
nančių tautinių mažumų atstovai - 
ukrainiečiai, baltarusiai, vokiečiai, 
žydai, slovakai.

Šiemet Varšuvoje Vasario 16-oji 
buvo paminėta gana plačiai. Karalių 
rūmuose atidaryta Lietuvos telegramų 
agentūros ir Lenkijos spaudos agentū
ros PAP fotoparoda "Šventasis tėvas 
Lietuvoje“, skirta Lietuvos Nepriklau
somybės dienai. Lietuvių tautos šven
tei savo spektaklį "Baltasis elnias“ 
paskyrė Varšuvoje gyvenantis žymus 
lietuvių dalinininkas S. Eidrigevičius.

Lietuvos valstybės atkūrimo 76- 
osios metinės paminėtos ir Punske.

Hurd žodžius, kad šis vizitas prisidės 
prie Didžiosios Britanijos ir Baltijos 
šalių ryšių atgaivinimo. "Mes susi
tarėme, kad Britanija prisijungs prie 
Šiaurės šalių rengiant Baltijos šalių 
taikos palaikymo batalioną. AŠ pa
tenkintas, kad mes tai darysime drau
ge“, - pasakė Douglas Hurd.

riausiąjį prezidento patarėją Raimun
dą Rajecką skirti Lietuvos ambasado
riumi į Londoną?“ A. Brazauskas at
sakė taip: "Motyvai yra du. Pirma, 
Anglijoje privalome turėti ambasado
rių. Tokio žmogaus ilgai ieškojom. 
Manau, kad R. Rajeckas šioms parei
goms tinka. Kita vertus, aš negaliu 
dirbti per kažkokį transformatorių, 
kuriuo vieninteliu galėčiau pasitikėti 
nematydamas kitų darbuotojų. Su 
savo patarėjais, referentais bendrauju 
tiesiogiai. Vyriausiojo prezidento 
patarėjo instituciją sugalvojome patys, 
tačiau pasirodė, kad ji nereikalinga. 
Žinoma, aš nesakau, kad R. Rajeckas 
nieko neišmano - jokiu būdu“.

buvusią valdybą, nutarta kviesti nepri
klausomą auditą, kuris patikrintų ben
drovės ūkinę ir finansinę veiklą.

S. Stoma savo atleidimą "Lietuvos 
ryte“ aiškino taip: "Konservatorių par
tija užsinorėjo pigiai įsigyti "Lietuvos 
aido“ akcijų (apie tai atvirai yra sakęs 
G. Vagnorius), o ankstesnioji valdyba 
ir aš asmeniškai tam priešinomės“. S. 
Stoma tvirtina, kad priimant tokį 
sprendimą pažeisti įstatymai, jis rei
kalauja sušaukti neeilinį akcininkų 
susirinkimą.

valstybiniai miškai
todėl, kad jų steigėjai ir globėjai yra 
atsakingi Lietuvos miškų ministerijos 
pareigūnai, tarp jų ir pats miškų ūkio 
ministras Gintautas Kovalčikas. Vien 
keturiose Žemaitijos miškų urėdijose 
pigiau supirkdama medieną, "Liforė“ 
uždirbo apie 220 tūkstančius Švedijos 
kronų. Dar daugiau ji pasipelnydavo 
pardavusi medieną užsienyje, pranešė 
ELTA.

žvelgdama į kaimynų latvių interesus.
Nuo vasario 20 d., kaip pranešė 

ambasadorius, visi Rusijos keleiviniai 
traukiniai važiuos per Lietuvą nesus
todami. Tik dviem traukiniais keliau
jantieji galės išlipti Vilniuje ar Kaune. 
Tranzitu pravažiuojantieji Rusijos 
piliečiai važiuos specialiais vagonais, 
kurių Lietuvos pareigūnai netikrins.

Šios nuostatos užfiksuotos sausio 
25 d. Kaliningrado srities ir Lietuvos 
ekspertų grupių susitikimo protokole. 
Minėto susitikimo metu, kaip pranešė 
V. Bulovas, Lietuvos atstovai infor
mavo apie ketinimą dar šiais metais 
atidaryti per Lietuvą "tranzitinį kori
dorių“ Rusijos automobilių transportui 
griežtai apibrėžtais maršrutais. Tokį 
siūlymą mūsų valstybei, anot ambasa
doriaus, buvo pateikę Jungtinių Tautų 
ekspertai.

Erika Umbrasaitė

Apdovanojimai už nuopelnus Lietuvai
Atkelta iš 1 psl.

Vladui Patalauskui (gim. 1897 m.). 
1949 m. jis irgi buvo suimtas ir 15 
metų kalėjo Sibire. Atsiimdamas ap
dovanojimą V. Patalauskas pasakė, 
jog simboliška kad ketvirtąjį apdova
nojimą jis priima iš ketvirtojo Lietu
vos prezidento rankų, nes pirmąjį Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimi
no 5-ojo laipsnio ordiną 1930 m. jam 
įteikė pirmasis Lietuvos prezidentas 
A. Smetona. Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio or
dinu apdovanotas visiems žinomas 
Vilniaus arkikatedros klebonas mon
sinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Pre
zidentas, įteikdamas apdovanojimą 
monsinjorui, pabrėžė, kad šis žmogus 
"itin sudėtingais savo ir Lietuvos gy
venimo laikotarpiais neprarado oru
mo, dvasinės pusiausvyros, atkakliai 
rūpinosi šviesesne krašto ateitimi“.

5-ojo laipsnio ordinai įteikti Lietu
vos kultūrai, menui ir mokslui nusi
pelniusiems žmonėms: teisininkui, 
Mokslų Akademijos nariui korespon
dentui Juozui Bulavai, Mokslų Aka
demijos tikrajam nariui Vytautui Ma
žiuliu!, dailininkui Augustinui Savic
kui, dirigentui Sauliui Sondeckiui. Pir
moji moteris po Nepriklausomybės at
kūrimo apdovanota Gedimino ordinu 
- kultūros veikėja, tautinės mokyklos

SEPT YNUOS BUENOS
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’’Žemdirbiai neturi 
lyderio“

- taip vadinasi ’’Respublikos“ redak
cinis komentaras 02 17, kuriame ra
šoma apie nepavykusį žemdirbių 
streiką.

“...streiko dieną savo pažadus 
įvykdė tik vienas Kupiškis. Bet 
įtarėme, kad kupiškėnai, vieni išėję į 
mūšio lauką, pasimes ir neteks vil
ties, jog vienas rajonas negali pa
keisti visoje respublikoje įsigalėju
sios monopolinės sistemos. Taip ir 
atsitiko - rytojaus dieną ir Kupiškyje 
jau buvo ramu. Kad ir kaip streiko 
organizatoriai stengtųsi mus įtikinti, 
jog streikas ir turėjo būti toks: ra
mus, tylus, nematomas ir nejaučia
mas, faktas lieka faktu. Koks strei
kas, jei visi žemdirbiai nuolankiai 
atneša pienelį ir supila jį į norimų 
parklupdyti monopolinių pieno 
kombinatų mašinas. Dar daugiau - 
streiko dienomis skambina jiems ir 
sunerimę klausia, ar supirks jie pie
ną. Nes kitokių supirkėjų ir nebuvo, 
nors Darbininkų sąjunga taip žadėjo 
tuo pasirūpinti.“

"Nerastume nė vieno ūkininko, 
kuris, kad ir koks optimistas būda
mas, pasakytų, jog einama į gera, kad 
jau matyti kokia nors perspektyva, - 
pažymi "Respublika“. - Išgąsdinta 
streiku Vyriausybė ir Žemės ūkio mi
nisterija vos ne kas antrą dieną rink
davosi į pasitarimus. O jie tik patvir
tindavo vieną ir tą patį, jog nėra pa
jėgiančių padaryti, kad žemės ūkyje 
žmogus, dirbdamas savo darbą, iš jo 
galėtų gyventi, plėsti gamybą, augti. 
Po pusę dienos streikininkai su Vy
riausybės atstovais prasiginčydavo, 
po kiek turi perdirbamosios pramo
nės įmonės supirkti pieno litrą. Vy
riausybė tėkšdavo savo argumentus, 
kad nustatinėti kainas tai ne jos pre
rogatyva, kad tai gamintojų susitari
mo reikalas, žemdirbiai skųsdavosi, 
kad su monpolininkais susitarti ne
įmanoma. Vyriausybė įtikinėjo, kad 
iš 8 žemdirbių memorandumo reika
lavimų nepatenkintas tik vienas, 
žemdirbiai atvirkščiai - kad patenkin
tas tik vienas. Vyriausybė, rodyda
ma, jog skolos žemės ūkio produkci
jos gamintojams jau sumažėjo 52 
procentais, bando įtikinti tą reikalavi
mą dėl skolų jau esant įvykdytą. Tuo 
tarpu žemdirbiai dar už pernykščius 
runkelius negavę pinigų, už juos per
dirbėjai tebėra skolingi 64 mln. Lt. 
Neatsiskaityta su žemdirbiais ir už 
grūdus. Vyriausybė atrado kuo pasi
teisinti, dėl susidariusių skolų ji kal

puoselėtoja Meilutė Julija Lukšienė. 
Pagerbti ir Lietuvos sporto veteranai - 
5-ojo laipsnio ordinai įteikti trene
riams pedagogams krepšininkui Ste
pui Butautui, boksininkui Algirdui 
Šocikui. Gedimino 5-ojo laipsnio or
dinas įteiktas disidentinio judėjimo 
dalyviui, Lietuvos Helsinkio grupės 
signatarui Viktorui Petkui.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordino 1-ojo laipsnio meda
liu apdovanota grupė užsienio piliečių 
ir lietuvių, nusipelniusių Lietuvos 
sportui - lietuvių literatūros vertėjas 
Endre Bojtaras (Vengrijos Respubli
ka), Lietuvos Respublikos garbės kon
sulas Austrijos Respublikoje Peteris 
Kronas, Belgijos Karalystės Fland
rijos transporto, užsienio prekybos ir 
valstybės reformos ministras Johanas 
Sauwensas, lietuvių literatūros vertė
jas Alfonsas Sukovskis (Latvijos Res
publika), sporto treneris pedagogas 
boksininkas Danas Pozniakas, alpinis
tas Vladas Vitkauskas.

******
Valstybės atkūrimo dienos išvaka

rėse Vilniaus rotušėje įteiktos Nacio
nalinės ir valstybinės Jono Basanavi
čiaus premijos.

Iškilmingą premijų įteikimo va
karą Rotušės kolonų salėje pradėjo 
M.K. Čiurlionio kvartetas. Po to Na
cionalinių premijų komiteto pirminin

tina buvusią banko politiką. Tačiau 
abejojame, ar pasikeitus tai politikai, 
nepavykus streikui, išnyks skolų prob
lema. Tai mažės jos, tai didės tol, kol 
iš esmės nebus pakeistas požiūris į 
monopolinę, valstybinę perdirbamąją 
pramonę.“

"Rytoj (vasario 18 d.) prasideda 
šeštasis ūkininkų suvažiavimas. Įdo
mu, ar ūkininkai jame jau pasakys, 
kad jie neturi tikro lyderio ir tikro 
savo interesų gynėjo. Gal tokio 
šiandien ir neįmanoma rasti?“ - baig
dama rašo "Respublika“.

Blogos astrologo 
pranašystės

Lietuvos spauda, radijas ir televizija 
plačiai pasakojo apie astrologo Pa
velo Globos iš Sankt Peterburgo ap
silankymą Vilniuje ir jo pranašystes. 
Jūratė Sprindžiūnaitė "Respublikoje“ 
02 12 teigia, kad P. Globa, prana
šavęs Černobylio atominės elektri
nės (AE) avariją, SSRS, Čekoslova
kijos skilimą, 1997-1998 metais Lie
tuvai pranašauja diktatūrą.

Pasak astrologo, Jupiterio, Satur
no ir Plutono planetų išsidėstymas 
rodo diktatoriaus atėjimą į valdžią 
Lietuvoje tuo metu. Kadangi šioje 
sąjungoje nedalyvauja Marsas, Lie
tuvos diktatūra bus nekarinė. Truks 
ji neilgai, apie 4 metus. Paklaustas, 
ar būsimasis diktatorius dabar yra 
valdžioje, P. Globa sakė, kad tai bus 
naujas žmogus, iš ekonomikos 
sluoksnio, susijęs su verslu.

Dėl avarijos Ignalinos AE šalį 
apims ekonominė krizė, tuomet kils 
tautos nepasitenkinimas, įvyks nauji 
rinkimai, tačiau demokratiniu būdu 
išrinktas prezidentas greitai gaus 
ypatinguosius įgaliojimus, užgniauš 
opoziciją, sugriežtins cenzūrą, su
siaurins spaudos laisvę. Diktatūra 
bus gana civilizuota, jeigu bus iš
vengta katastrofos Ignalinoje, sako 
astrologas. Per Lietuvos televiziją 
buvo pranešta, kad P.G lobą anksčiau 
buvo įspėjęs apie pavojų Rovno ato
minėje elektrinėje Ukrainoje. Prezi
dento L.Kravčiuko nurodymu su
daryta tarptautinė komisija patikrino 
elektrinę ir patvirtino, kad astrologo 
pranašystės teisingos. Buvo imtasi 
priemonių, kad nelaimė neįvyktų.

Paklaustas, kaip išvengti tokios 
katastrofos mūsų krašte, P. Globa 
"Respublikai“ pasakė: "Pagal duo
menis, kuriuos aš turiu apie Ignali
nos AE, sudariau horoskopą ir jame 
matyti, kad avarija gali įvykti II 
bloke dėl defektų statant elektrinę. 

kas Marcelijus Martinaitis paskelbė 
šių metų laureatus. Tai choro dirigen
tas Petras Bingelis už koncertų su 
Kauno valstybiniu choru programas, 
literatūrologė Viktorija Daujotytė- 
Pakerienė už knygas ’Tautos žodžio 
lemtys“ bei "Moters dalis ir dalia“, 
išeivijoje gyvenantis skulptorius Vy
tautas Kašuba už Lietuvai padovanotą 
skulptūrų ekspoziciją, sociologas 
Vytautas Kavolis už knygą "Epochų 
signatūros“ bei aktorius Laimonas 
Noreika už 1991-1993 m. išeivijos 
poetų, V. Kudirkos, Maironio, S. Dau
kanto, V. Mykolaičio-Putino progra
mas. Lietuvos Respublikos preziden
tas A. Brazauskas įteikė Nacionalinių 
premijų diplomus ir medalius

Į iškilmes neatvyko Vytautas Ka
šuba. Diplomas ir medalis įteiktas 
Beatričei Vasaris, atvežusiai skulpto
riaus balsą, įrašytą magnetofono juos
toj.

Tautos namų tarybos ir Etninės 
kultūros globos tarybos teikimu mi- 
nistas pirmininkas Adolfas Šleževi
čius valstybinę Jono Basanavičiaus 
premiją už kraštotyros ekspedicijų 
1963-1993 m. organizavimą įteikė 
Česlovo Kudabos našlei Daliai, Rim
vydui Kunskui, Vaciui Miliui, Anta
nui Tylai, Norbertui Vėliui ir Aloyzui 
Vidugiriui.

ELI

Jeigu Lietuvos valdžia pasikvies 
tarptautinius ekspertus, kurie iš
aiškins statybos klaidas ir nurodys, 
kokių priemonių reikia imtis, tada 
avarijos išvengsime arba ji bus ne 
tokia skaudi. Lietuva yra Vėžio 
ženklo teritorijoje, o tai reiškia, kad 
mažai dėmesio skiriama įrengi
niams, technikai, todėl dažnai būna 
įvairių gedimų, avarijų. Beje, 1996- 
ųjų pavasarį netoli Klaipėdos gali 
įvykti avarija, kuri gali būti susijusi 
su būsimo terminalo statyba. Iš 
karto po jos Lietuvoje kils energeti
kos krizė. O tai irgi prisidės prie 
naujos valdžios atėjimo“.

P. Globa mano, kad Lietuvai ne
reikėtų’veržtis į NATO. Po 7-8 
metų pranašaujamas III pasaulinis 
karas, į kurį įsivels NATO bloko ir 
Rytų šalys. Šiaip Lietuva, Rusija ir 
Šiaurės šalys į karą nebus įtrauktos.

Lietuvos atgimimas bus susijęs 
su Baltijos, slavų šalių ir Vokietijos 
konfederacija. Lietuva čia vaidins 
nemenką vaidmenį, teigia astrolo
gas. Pasak jo, keisis valstybės statu
sas, Konstitucija. Apskritai XXI a. 
visų šalių santvarkos links į monar
chiją.

Kaip sakoma, norite tikėkite, 
norite - ne.

Pieštuku kolekcionierius
Savaitraštis "Pirmadienis“ Nr. 5 
spausdina fotonuotrauką: kone 
metro dydžio pieštuką laikantis 
'/yrąs... Tai kolekcionierius Norber
tas Zovė, Kauno dailės instituto Ar
chitektūros dizaino katedros vedė
jas, pieštukų kolekcionavimu už
siimąs daugiau kaip dešimt metų.

Arūno Andriuškevičiaus straips
nyje rašoma: "Kolekcijoje dau
giausia grafitinių pieštukų. Yra 
spalvotų. Specialių pastangų rinki
mui nereikia: "Atveža draugai, 
pats perku. Su kitais kolekcionie
riais nesusirašinėju ir nesikeičiu“. 
Kažin ar daug pasaulyje yra žmo
nių, renkančių pieštukus? Pats 
"pieštukininkas“ girdėjęs tik apie 
gabrovietį Vasilijų Diankovą, ku
rio kolekcija per 3000. "Man kiek
vienas pieštukas savaip įdomus. 
Žinau, iš kur ir kaip gavau. Pasku
tinįjį, aštuonišimtąjį, bendradarbis 
parvežė iš Danijos... Kolekcijoje 
yra 34 valstybių pieštukų. Yra ir 
tokių, kurie neaišku, kurioje šalyje 
gaminti. Užsienyje dažnai gamina
mi suvenyriniai ar proginiai pieš
tukai“. N. Zovei rinkti pieštukus 
padeda draugai, šeima, labiausiai 
kolekcija džiaugiasi anūkė, - pažy
mima straipsnyje.

V. Dimas
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’’Lietuvių godos“... Ar jų reikia? Vilniaus karininkų ramovėje pagerbti 
Lietuvos vietinės rinktinės kariai

Išplatintas antrasis ’’Lietuvių godų“
- leidinio tautiečiams Gudijoje - nu
meris. Galčiūnai, Gėliūnai, Mockos. 
Rimdžiūnai, Gervėčiai, Girios, Knis- 
tuškės, Pelegrinda... Važiavome po 
kaimus trise: ’’Gervėčių“ klubo valdy
bos narys, kilęs iš Rimdžiūnų kaimo 
gydytojas Stasys Trepšys, fotožurna
listas Vytautas Ylevičius ir aš. Ypač 
jaudinosi V. Ylevičius. Juk tai buvo 
pirmoji jo akistata su šio unikalaus 
krašto lietuviais. Kiekvienas žmogus, 
kiekviena pirkia, medis traukte traukė 
jo akį. Kartu su “Lietuvių godų" pir
muoju numeriu ten nuvežėme nemažai 
ir “Europos lietuvio“ egzempliorių.

“Europos lietuvis“... Žmonės su 
pagarba ėmė tą laikraštį. Jie jau ži
nojo, kad būtent šio leidinio redakcija 
suprato “Lietuvių godų“ prasmę, pa
deda leisti naująjį mėnraštį. Beje, ir 
“Europos lietuvį“ žmonės gavo dova
nų. “Ačiū visiems, kurie pasirūpino, 
kad ir mes pasijustume europjfečiais,“
- kalbėjo Rimdžiūnų pašto Viršininkė 
Liuda Augulienė.

Kaip tik iš šio pašto “Europos lie
tuvis“ ir “Lietuvių godos“ pasieks 
skaitytojus. Laiškininkai juos išnešios 
po visus namus, kuriuose gyvena lie
tuviai. Retoje šių didžiulių kaimų (po 
100 ir daugiau pirkių) sodyboje žmo
nės nemoka lietuviškai skaityti. Tai 
mokytojų, kultūros darbuotojų, dirbu
sių 1918-1940 metais šiuose kraštuo
se, nuopelnas. Jie įveikė rūsčią tuome
tinę lenkų okupaciją, nepaisė kalėji
mų, trukdymų ir mokė jaunimą lietu
vių kalbos.

Tai geriausias atsakymas tiems, 
kurie vis dar nesupranta, kodėl Rim- 
džiūnuose statomas lietuvių kultūros 
švietimo centras, kodėl Pelesoje reika
linga lietuviška gimnazija. Jei Lietuva 
išsižadės savo vaikų, likusių už valsty
binės sienos, - jie dvasiškai žus.

Tą šaltą žiemos dieną surengėme 
dešimtis pokalbių apie "Lietuvių go
das“.

“Lietuvių godų“ leidimu ypač rū
pinasi JAV lietuvių visuomenės vei
kėjas, pedagogas Bronius V. Krokys. 
Ačiū jam už dvasinę ir materialinę 
paramą. Jo laiškai, jo gyvas domėji
masis Rytų Lietuvos problemomis 
mums teikia jėgų, įkvepia. Poetas Ber
nardas Brazdžionis laiške rašo: “Gerą 
darbą pradėjot leisdami “Lietuvių go
das“. Laikraščio, jungiančio Gudijos 
lietuvius, parodančio jų gyvybę, veik
lą ir norą gyventi, labai reikėjo. Nega
lima užmiršti ir nuošaly palikti nė 
vieno lietuvio, istorijos ar politinių su
maiščių atskirto neperžengiama siena

“Lietuvių godų platintojas Mečislovas Bublys prie savo namo.

Atkurta lietuvių-gudų draugija
Lietuvių-gudų draugija buvo 

įsteigta Kaune 1925 metais. Jos inicia
toriai buvo Prof. V. Čepinskis, dr. J. 
Purickis, M. Šalčius ir kiti to meto 
šviesuoliai. Tačiau 1929 m. ši draugija 
nustojo veikusi. Ją 1933 05 02 at
gaivino Lietuvių-gudų veikimo ceu 
tras. Draugijos pirmininku tada iš 
rinktas Klaudijus Duž-Dušauska: 
Lietuvių-gudų draugija paskelbė pa
grindiniu savo veikios tikslu suartinti 
lietuvių ir gudų tautas, ugdyr tar 
pusavio supratimą, o taip pat visok. 
riopai remti Gudijos nepriklauso 
mybės siekius

Astravo rajono Rimdžiūnų pašto 
viršininkė Liuda Augulienė priima 
’’Europos lietuvį“ ir ’’Lietuvių go
das“. Iš čia tie laikraščiai keliaus po 
visus kaimus

nuo tautos kamieno. O dr. inž. Jurgis 
Gimbutas iš Arlingtono savo sveikini
me pašymi: “Sveikinu pradėjus naują 
barą neteisingų sienų atskirtiems lietu
viams pagelbėti“.

Dėkojame “Draugo“ dienraščiui, 
parašiusiam apie “Lietuvių godas“. 
Daug laiškų gavome iš Lietuvos ir 
Baltarusijos, daug pasiūlymų, į ku
riuos atsižvelgsime leisdami naujus 
numerius. Svarbiausia, kad visų mūsų 
skaitytojų, gavusių pirmuosius nume
rius, nuomonė ta pati: “Lietuvių go
dos“ reikalingos visiems: ir Gudijoje 
ir kituose kraštuose.

Ar turėsime jėgų išleisti kiekvieną 
mėnesį? Privalome' “Gervėčių“ klu
bas nuoširdžiai man talkina, padeda 
jau ir Pelesos, Breslaujos kraštų žmo
nės Tačiau pagalbininkų reikia Ho
norarų už straipsnius mokėti negali
me, Baltarusijoj: laikraštį platiname 
veltui, kitaip negalėtų ir būti. Pe-skef 
berne prenumeratą, lacia* ’ ic.t. r 
labai mažai žmonių, kurie galėtų su
mokėti 24 Lt už isus metus. Ypač ne
turtingai gyvena tie, kuriems brangios 
laikraštyje keliamos idėjos, kurie no
rėtų tapti mūsų skaitytojais.

Kreipiuos: į L- Lietuvoje ir už
sienyje - paremk ite ’Europos lietuvį“, 
padėkite šiam idealistų laikraščiui ma
terialiai. Kiel vienas užsisakęs “Lietu
vių godas“, padeda etninių žemių lie
tuviams. Primenu prenumeratos sąly
gas: Lietuvoj* - 24 Lt, užsienyje - 15 
USD. Tokią sumą reikėtų atsiųsti šiuo 
adresu “Europos lietuviui“ (’"Lietu
vių godų ' prenumeratai) A. Strazde
lio 1,26C ' TUrdus, Lietuva.

Bernardas Šaknys
Vytauto Ylevičiaus nuotraukos

Okupavus Lietuvą, draugija buvo 
uždaryta. Ir štai po daugelio metų 
(1994 02 08< Vilniuje ši draugija vėl 
atkurta, jos pirmininku išrinktas Klau
dijaus Duž-Dušausko sūnus Steponas 
Dušauskas-Duž. Valdyboje - žinomas 
gydytojas Stasys Trepšys, doc. Marija 
Sivickienė, kiti nariai.

- Esu gudas, visą gyvenimą sie
kiau, kad kaimyninės lietuvių ir gudų 
tautos draugautų, padėtų viena kitai. 
Musų draugija tęs prieškario metais 
pradėtą kilnų darbą, - pasakė Steponas 
Dušauskas-Duž.

Bernardas Šaknys

Šv. Mišiomis Vilniaus šv. Kazi
miero bažnyčioje praėjusį šeštadienį, 
vasario 12-ąją, prasidėjo renginiai, 
skirti Lietuvos vietinės rinktinės (to
liau - VR) įsteigimo penkiasdešimt
mečiui. Vėliau jau Lietuvos sostinės 
karininkų ramovėje žilagalvius, bet 
vis dar energingus VR karius (jų su
sirinko net keturios dešimtys), jų gi
minaičius, Lietuvos istorijai neabejin
gus ir į iškilmingą minėjimą atėjusius 
vilniečius įsimintinos datos proga 
sveikino Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos centro valdybos pirmininkas 
dim. kpt. B. Butkus, Savanoriškos 
krašto apsaugos tarnybos štabo virši
ninkas pulk. Itn. A. Pocius. Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. J. Andriuške
vičius, pagerbdamas VR veteranus 
idealistus (jie visi buvo savanoriai!), 
paprašė ne tik jų patarimų, bet ir 
pareiškė tikįs, kad VR vyrų stiprybė 
persikels į dabartinę Lietuvos ka
riuomenę. Tarp minėjimo dalyvius 
pasveikinusiųjų telegramomis buvo ir 
gen. P. Plechavičiaus duktė E. Plecha- 
vičiūtė-Legeckienė.

Istoriko žodį tarė Krašto apsaugos 
ministerijos darbuotojas dr. kpt. G. 
Surgailis. Jį savo atsiminimais papildė 
1944 m. į VR štabą su lietuvių antina- 
cinio rezistencijos pogrindžio užduoti
mi pasiųstas dirbti J. Pajaujis. Šis 
Švedijos Gotlando saloje gyvenantis, 
bet labai daug laiko dabar Lietuvoje 
praleidžiantis ir Švedijos bei Lietuvos 
bendradarbiavimui daug talkinantis 
lietuvis pabrėžė, kad gen. P. Plecha
vičius Vietinę rinktinę rūsčiaisiais 
1944 metais sudarė su VLIK’o pa
laiminimu ir tautos pritarimu. Buvo 
norima sukurti savos kariuomenės 
branduolį ir okupantus nacius pastatyti

’’Nemaniau, jog projektuosiu bažnyčią...“
Vilniaus 40-oji vidurinė mokykla 

kiekvieną sekmadienį tampa... bažny
čia. Sausio 30 dieną į jos salėje vyku
sias šv. Mišias vis’ norintieji netilpo. 
Mat vyko neeilinės pamaldos - buvo 
pagerbiamas šventojo Jono Bosko at
minimas. Dalis visuomenės jau žino, 
kad lazdyniečiams šis šventasis itin ar
timas, nes šiame mikrorajone, tarp 
Vandens rūmų ir buvusio kino teatro, 
statoma šv. Jono Bosko vardo bažny
čia. Jau iškilo koplyčios-klebonijos- 
vienuolyno kompleksas, baigiamas 
dengti stogas, greit prasidės vidaus 
darbai ir galbūt gegužės mėnesį mal
dininkai melsis tikroje šventovėje.

Organizacinę naštą ir finansinę 
atsakomybę už bažnyčios statybą už
sikrovė saleziečių ordinas, Jono Bos
ko įkurtas. Sekmadienio šv. Mišias 
kartu su parapijos energinguoju klebo
nu Izidoriumi Sadausku, jo padėjėju 
kunigu Zenonu Navicku aukojo ir sa
leziečių ordino Lietuvoje administra
torius Krizantas Juknevičius iš Kauno 
(beje, taipogi statantis bažnyčią Pale
mone).

Po šv. Mišių Dievo stalo vietą sce

Jau žinome, koks bus paminklas Biržiškoms
“Europos lietuvis“ porą kartų rašė 

apie norus pastatyti paminklą Biržiš
koms. Džiugu, kad šie planai jau 
įgauna konkrečius kontūrus. Vilniaus 
universiteto Smuglevičiaus salėje, 
dalyvaujant žymiems Lietuvos skulp
toriams, architektams, Akmenės sa
vivaldybės ir Biržiškų komisijos na
riams, aptarti paminklo konkurso re
zultatai. Konkursui pristatyta 11 pro
jektų. Slaptu balsavimu atrinkti trys. 
Pirmoji premija paskirta skulptoriaus 
Algirdo Boso, antroji - Gintauto Jon- 
kaus, trečioji - Česlovo Pečiuko pro
jektams. Skulptoriams A. Bosui ir A. 
Jonkui talkininkavo architektai Mari
ja ir Martynas Purvinai. Tenka pasa
kyti, kad visi projektai buvo gan 
aukšto lygio, ypač premijuotieji. Pre
mijos galėjo pasiskirstyti visai kitaip, 
jei nors vienas žmogus slapto balsa
vimo smetu būtų turėjęs kitokią nuo
monę.

Ne mažesnės diskusijos vyko vė
liau Naujojoje Akmenėje ir Viekš

prieš įvykusį faktą, kaip pasielgė lietu
viai 1941 m. antisovietinio sukilimo 
metu, sudarę naciams nepageidauja
mą Laikinąją vyriausybę. Nacių, 
bergždžiai besistengusių nepaklus
niąją VR (apie ją rašyta ir ”EL“ Nr. 6) 
atiduoti SS žinion, pergudrauti 1944 
m. pavasarį nepavyko, bet tauta apgy
nė savo garbę, o tūkstančiai VR vyrų 
pasiruošė didvyriškai antisovietinei 
kovai.

Apie VR taip pat pasakojo į ją iš 
Rokiškio gimnazijos suolo įstojęs 
karo metų gimnazistas J. Misiūnas, 
tuomet Kretingos apskrities VR ko- 
mendatūroje dirbęs ir Lietuvos vyrų 
entuziastingu stojimu į VR žavėjęsis 
S. Zaikauskas.

Iškilmingo minėjimo Vilniaus ka
rininkų ramovėje dalyvusius VR vete
ranus gėlėmis ir daina pagerbė birutie- 
tės. Karo metų patriotizmą priminė 
operos ir baleto teatro solistų V. Paku
los ir Č. Nausėdos padainuotos dainos 
“Vilniaus kalneliai“ ir “Užaugau Lie
tuvoj“. Ir, be abejo, buvo galima tik 
žavėtis dabar karininkų ramovėje įsi
kūrusio vyrų choro “Aidas“ (vadovas 
J. Lopas) bei Krašto apsaugos minis
terijos lauko kariuomenės brigados 
“Geležinis Vilkas“ garbės sargybos 
pučiamųjų orkestro (kapelmeisteris 
kpt. J. Jonušas) dainomis ir maršais.

- Kitą dieną, sekmadienį, VR pen
kiasdešimtmečio renginiai vyko Kau
ne.

Apie VR istoriją rašys “Kardo“ 
žurnalas. Atsiminimus galima siųsti ir 
šių eilučių atoriui, Lietuvos istorijos 
instituto istorikui, tyrinėjančiam 1941- 
1944 m. laikotarpį (2010 Vilnius, 
Gelvonų 9-5).

Stavislovas Buchaveckas

noje užėmė architekto Vytauto Čeka
nausko sukurtas Lazdynų bažnyčios ir 
koplyčios ansamblio maketas. Pa
rapijos komiteto pirmininkas Arvydas 
Šaltenis paprašė autorių pakomentuoti 
projektą, atsakyti į klausimus. Komi
teto iždininkas Albinas Merkys patei
kė statistiką apie aukas bažnyčios 
statybai, išvardijo atnešusius didžiau
sias sumas pinigų. Bendras aukų san
tykis toks: 9% sudėjo parapijiečiai, 
91% saleziečių ordinas. Lietuvos Tė
vynės sąjungos atstovas Romualdas 
Muraška, 40-osios vidurinės mokyk
los direktorius Vladas Vitkus kalbėjo 
apie tikėjimo, sąžinės, patriotizmo 
ryšį, apie galimybes, atsiveriančias 
jaunajai kartai augti doroje ir tiesoje.

Po bažnyčios projekto aptarimo 
pirmininkas A. Šaltenis visus pakvietė 
į erdvų vestibiulį, ten ant galinės sie
nos puikavosi daugybė piešinių, vaiz
duojančių Lazdynų bažnyčią tokią, 
kokia ji pasivaideno ir pradinukų, ir 
abiturientų (pedagoginės universiteti
nės, 34-osios, 40-osios, 50-osios mo
kyklų) vizijose. Vertinimo komisija 
paskelbė jai labiausiai patikusių pieši

niuose, kur buvo sprendžiama, kuris 
projektas bus įgyvendinamas. Žemai
čių nuomonė pasirodė žymiai vienin- 
gesnė - ir rajono centre, ir Biržiškų 
gimtinėje dauguma valdžios vyrų ir 
diskusijose dalyvavusių žmonių pasi
sakė už Česlovo Pečiuko projektą. 
Su juo ir sudaryta sutartis paminklui 
statyti. Šiuo metu tam reikalui suko
operuota apie 50 tūkst. litų. Dauguma 
pinigų jau išleista: sumokėta už pro
jektus, išmokėtos premijos. Turimų 
lėšų nepakanka net reikiamoms me
džiagoms nupirkti, skulptoriaus dar
bui apmokėti. Be to, skulptūrą dar 
reikės pargabenti iš Kauno, kur ji bus 
kalama, pastatyti postamentą, su
tvarkyti aplinką, apmokėti už staty
bos ir montavimo darbus.

Dėi lėšų rinkimo į visuomenę 
kreipėsi per “Gimtojo krašto“, 
“Mokslo Lietuvos“ laikraščius, 
žurnalą ”RD“ Vilniaus universiteto 
rektorius prof. R. Pavilionis, Lietu
vos Mokslą akademijos prezidentas

Kryžius ant A. Juozapavičiaus 
tilto Alytuje. Atidengtas 1989 m. 
vasario 13 d.

Eugenijaus Pangonio nuotr.

Vasario 13-ąją, sekmadienį, Aly
tuje iškilmingai paminėtos savanorio 
Antano Juozapavičiaus 100-osios gi
mimo ir 75-osios žūties metinės.

A. Juozapavičius aktyviai dalyva
vo Lietuvos kariuomenės kūrimo dar
buose, 1919 m. vasario 3 d. buvo pa
skirtas 1-ojo pėstininkų pulko vadu. 
Netrukus bolševikai pradėjo puolimą. 
Jodamas ant arklio iš Alytaus per 
Nemuno tiltą A. Juozapavičius žuvo 
1919 m. vasario 13-ąją. Jis pirmasis 
Lietuvos kariuomenės karininkas, ati
davęs gyvybę nepriklausomybės ko
vose. Vietos gyventojai pradžioje jį 
slaptai palaidojo, o vėliau, išvadavus 
Alytų, palaikai buvo perkelti į Alytaus 
bažnyčios šventorių. 1937 m. pastaty
tas per Nemuną tiltas buvo pavadintas 
A. Juozapavičiaus vardu.

Laima Stankevičiūtė

nių autorius, apdovanojo juos. Kon
kurse neakivaizdžiai dalyvavo ir aš
tuonmetis Čekanauskų Vytukas, kurio 
1938 metais nupiešta miestelio 
bažnyčia, varpinė, altorius puikavosi 
ant priešingos vestibiulio sienos - šalia 
dabartinės jo suprojektuotas Lazdynų 
bažnyčios schemos-plano. Kokios 
gražios, simboliškos paralelės! Jos 
jaudino ne tik žiūrovus, bet ir patį įžy
mųjį architektą. “Kai mokyklos kape
liono paskatintas piešiau šiuos objek
tus, nemaniau, jog kada nors teks pro
jektuoti tikrą šventyklą. Ir va, matot, 
toks laikas atėjo...“

Pakilios nuotaikos netrūko nei 
mažiems, nei dideliems. Dvasią vi
siems dar kėlė parapijos vaikų, 40-os 
vidurinės mokyklos mokinių chorų 
giesmės, etnografinio ansamblio “Kri
vūlė“ (nepailstantis vadovas, gydyto
jas K. Tulevičius) patriotinės dainos, 
sujungusios į glaudžią pynę lazdy n ie
čių ir jų svečių rankas, suliejusios į 
skardų chorą visų balsus. Pasisiūbuo
jant buvo traukiama iš visos širdies 
“Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos!“

Alfredas Gusčius

prof. B. Juodka, Biržiškų draugijos 
Viekšniuose pirmininkė gyd. A. 
Gurauskaitė. Kvietė aukoti “Lietuvos 
aidas“, “Europos lietuvis“. Dėl to 
kreiptasi ir į įvairias firmas, bankus, 
gamyklas, organizacijas. Deja, lėšos 
kol kas plaukia labai lėtai. Kai kurios 
gana turtingos organizacijos jau 
atsakė, kad paremti statybos negali, 
nors sunku patikėti, kad savo dar
buotojams mokant tūkstantines pre
mijas negalima surasti nė šimto litų 
tokiam reikalui. Lietuvoje yra apie 90 
tūkst. firmų, gamyklų ir organizacijų. 
Jei visos paaukotų nors po litą, gali
ma būtų nupirkti visas reikiamas me
džiagas. Taigi laukiame ne tik tūks
tančių, bet ir kiekvieno lito.

Biržiškų fondo sąskaita Nr. 
700818 Žemės ūkio banko Akme
nės skyriuje, kodas 260101433.

Juozas Elekšis
Respublikos Biržiškų 

komisijos narys
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’’Europa mus priėmė...“
/ klausimus atsako Vilniaus technikos universiteto rektorius 

prof. hab. d r. Edmundas Kazimieras Zavadskas

VTU rektorius Edmundas Kazi
mieras Zavadskas gimė 1944 05 12. 
Dalį vaikystės praleido Sibiro gula
guose, į kuriuos dar anksčiau buvo iš
vežtas jo tėvas. Ten baigė rusišką sep
tynmetę mokyklą. Grįžęs į Lietuvą, 
dirbdamas įvairius darbus mokėsi 
vakarinėje mokykloje, neakivaizdiniu 
būdu baigė pirmą KPI kursą. Vėliau 
antrame kurse KPI Vilniaus filiale 
studijavo vakarais, dirbdamas statybų 
darbininku, ir tik nuo trečio kurso 
studijavo stacionare. Gerų žmonių 
padedamas, nepaisydamas persekio
jimų, pasirinko mokslininko kelią.

Prof. E. K. Zavadskas sukūrė nau
ją statybos technologijos ir valdybos 
teorijos šaką - technologinių procesų 
daugiatikslė selektonovacija. Taikant 
jo sukurtus teorinius metodus, pareng
ta universali ekspertinė sistema kon
strukcinių sprendimų technolo- 
giškumo įvertinimui ir racionalių 
išteklių taupančių variantų parinki
mui. Sukurtos 5 automatizuotos eks
pertinės sistemos, kurios pritaikytos 
projektavimo institutuose ir statybos 
organ izacijose.

Mokslininkas kelių monografijų 
lietuvių anglų, vokiečių ir rusų kalbo
mis, daugelio brošiūrų mokymo knygų 
autorius, vadovėlių bendraautoris. Su 
jo darbais susipažinę daugelio pasau
lio šalių mokslininkai. Jis yra pa
skelbęs daug straipsnių ir kelias kny
gas užsienyje, parengęs 2 habilituotus 
ir 12 technikos daktarų. Šiuo metu 
dalyvauja keliuose tarptautiniuose 
mokslo projektuose, finansuojamuose 
PHARE ir tiesiogiai užsienio aukštųjų 
mokyklų Daug jėgų energijos prof. E. 
K. Zavadskas atiduoda pedagoginiam 
ir administraciniam darbui.

- Gal ne kiekvienam mūsų skaity
tojui žinomas Vilniaus technikos uni
versitetas. i v<>. s . apibūdinkite 
jo istoriją.

Siekdamas spartinti pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimo bei perkva
lifikavimo sistemos modernizavimą, 
Atviros Lietuvos fondas (ALF) 1993 
m. lapkričio pradžioje paskelbė peda
gogų kvalifikacijos tobulinimo bei 
švietimo vadybos programų konkur
są 1994 m. pirmajam pusmečiui.

Konkurso tikslas - išplėsti Lietu
vos pedagogų kūrybinio darbo gali
mybes, sudaryti jiems sąlygas pasi
rinkti kiekvieno poreikius atitinkan
čią kvalifikacijos tobulinimo progra
mą ir instituciją, gauti šiuolaikinės 
edukologijos, švietimo vadybos ži
nių, supažindinti su demokratiniais 
darbo būdais, mokomųjų dalykų nau
jovėmis, aktyvaus mokymo metodi
komis bei įgyti naujų specializacijų.

Konkursas buvo atviras, jame da
lyvavo Lietuvos mokytojų kvalifika
cijos centrai, aukštosios mokyklos, 
mokytojų asociacijos, privatūs asme

140 autorių kuria naujus vadovėlius krašto mokyklai
Atviros Lietuvos fondas (ALF), 

bendradarbiaudams su Kultūros ir 
švietimo ministerija, jau šeštas 
mėnuo sėkmingai įgyvendina projek
tą ’’Švietimas Lietuvos ateičiai“, 
kurio svarbiausioji programa - Ugdy
mo turinio kaita. Norint paspartinti 
naujų vadovėlių, mokymo programų 
radimąsi, paskatinti Lietuvos švie
suomenę įsitraukti į mokyklos atnau
jinimo darbus, pernai rugsėjo mėnesį 
buvo paskelbtas vadovėlių, mokymo 
programų bei priemonių konkursas. 
Iki 1993 m. lapkričio 10 d. į konkur
są iš visos Lietuvos suplaukė 419 pa
raiškų. Džiugina tai, kad rašyti vado
vėlius vaikams ketina nemaža žino
mų rašytojų, filosofų, mokslininkų, 
menininkų. Beveik trečdalis konkur
so dalyvių yra moKytojai. Paraiškas 
vertino konkurso komisija, suside
danti iš įvairių sričių mokslininkų, 
pedagogų, ministerijos pareigūnų.

- Vilniaus technikos universiteto 
ištakos - Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės inžinerinės minties raida. 
Tiksliau - mūsų tautos, mūsų paprastų 
žmonių išminties šaltiniai, iš kurių iš
augo Lietuvos mokykla, mokslas. 
Nuo pirmosios kaimo kalvės iki šių 
dienų kosminių skrydžių driekiasi 
Lietuvos mokslo gijos, kurios yra ir 
mūsų aukštosios mokyklos stiprybės 
pagrindas.

O jeigu konkrečiai - mūsų užuo
mazgų gali rasti ne tik senajame Vil
niaus universitete, bet ir Vytauto Di
džiojo universitete, iš kurio palaips
niui išaugo Kauno politechnikos, vė
liau Vilniaus inžinerinis statybos insti
tutas. Technikos universitetu tapome 
1990 metų spalio 30 dieną. Atsira
dome ne tuščiame lauke, o jau turė
dami tvirtus mokslinius pagrindus, 
brandų pedagogų kolektyvą. Atmetę 
komunistų okupacijos dogmatinius re
liktus, pradėjome kurti tautinę sava
rankišką mokyklą.

- Keitėte mokymo turinį?
- Kai gavome universiteto statusą, 

objektyviai įvertinome turimą mokslo 
potencialą. Svarbu buvo išsaugoti 
kiekvieno dėstytojo, mokslininko jau 
sukurtas vertybes, skatinant jas tęsti. 
Parengėme visai naują studijų siste
mą. Jos rengėjai išstudijavo ir įvertino 
Europos, Amerikos, Japonijos uni
versitetų sistemas, atrinkdami ir pri
imdami tai, kas jose brandžiausio ir 
tinkamo mūsų valstybei. Kartoju: tau
tinės minties išsaugojimas - mūsų 
studijų kertinis pagrindas.

- Nelengva buvo?
- Sunku buvo, ne mažiau sunkumų 

bus ir ateityje. Lietuvos valstybės kai 
kurie vyrai (AT deputatai, vėliau 
Seimo nariai), nežinau dėl kokių prie
žasčių, ėmė ignoruoti mokslą. Ne
kalbu apie menkas algas, skurdžią 
materialinę bazę...

ALF parama Lietuvos mokytojams
nys. Kai kurių programų rengėjai ža
dėjo kviestis lektorių iš užsienio.

Informacija apie konkursą buvo 
paskelbta pagrindiniuose Lietuvos 
dienraščiuose, pedagoginėje spaudoje.

Paraiškas vertino ALF projekto 
’’Švietimas Lietuvos ateičiai“ Peda
gogų rengimo tobulinimo programos 
komisija. Vertindama komisija atsi
žvelgė į programos turinio ir dėstymo 
metodų novatoriškumą. Ypač buvo 
skatinamos programos, skirtos nau
joms metodikoms bei naujiems mo
kymo dalykams įsisavinti.

Iki gruodžio pabaigos buvo gau
tos 43 paraiškos, iš kurių komisija at
rinko 13 programų, joms įgyvendinti 
buvo paskirta apie 90 000 Lt. Di
džiausia suma - 40 000 Lt - skirta 
Mokytojų kvalifikacijos instituto 
Tautinių bendrijų ir užsienio kalbų 
katedrai, anglų kalbos mokytojų ne- 
specialistų perkvalifikavimo progra

Vieniems pirmąjį atrankos etapą 
įveikusiems autoriams pernai gruo
džio 3-5 dienomis buvo surengtas se
minaras Druskininkuose, kurio metu 
jie galėjo plačiau pristatyti savo pro
jektus, išklausyti kitų, padiskutuoti, 
susirasti bendraautorių, pasisemti 
patirties iš olandų, danų, norvegų va
dovėlių autorių bei leidėjų. Kiti buvo 
kviečiami į pokalbius su projekto 
’’Švietimas Lietuvos ateičiai“ eksper
tais. Tiek seminare, tiek pokalbių 
metu buvo svarbu ne tik įvertinti ir 
atrinkti konkurso dalyvių projektus, 
bet ir išsiaiškinti, kokios pagalbos 
jiems įgyvendinti reikėtų.

Šiuo metu yra atrinktos 146 pa
raiškos, kurių autoriams paskirti trijų 
mėnesių įvairaus dydžio (nuo 300 iki 
600 Lt per mėnesį) grantai. Iki 1994 
m. kovo 15 d. konkurso dalyviai tu
rėtų parašyti dalį savo vadovėlio ir 
pristatyti Atviros Lietuvos fondui.

- Ir tokiomis nenormaliomis 
darbo sąlygomis Jūsų universitetas 
daug darbų padarė...

- Gal tokia rūsti kasdienybė mus 
net sutvirtino. Per palyginti trumpą 
laiką perėjome prie naujos studijų sis
temos. Iš buvusio instituto, ruošusio 
siauros pakraipos inžinierius, perau
gome į universitetą, kuris sparčiai 
plėtė specializacijų ratą. 1991 m. te
turėjome tik 6 specialybes ir 19 spe
cializacijų, o 1993 m., įkūrę du naujus 
fakultetus ir Aviacijos institutą, stu
dentus jau priėmėme į 12 specialybių 
ir 42 specializacijas. O nuo 1994 m. 
turėsime 16 specialybių ir 66 specia
lizacijas.

- Tai Jūsų universitete rengiami 
lakūnai?

- Taip, iškilmingas Aviacijos insti
tuto, fakulteto teisėmis, atidarymas 
įvyko pernai rudenį. Ilgus metus nie
kintas ir uitas lietuvis vaikinas gali 
pagaliau savo Tėvynėje mokytis lakū
nu. Simboliška, kad tai įvyko Dariaus 
ir Girėno skrydžio jubiliejaus metais. 
Apskritai mūsų universitete daugybė 
puikių specialybių, kurias baigę jau
nuoliai gali tapti įvairių šakų inžinie
riais.

- Ar užsienio lietuviai irgi galėtų 
pas jus studijuoti?

- Žinoma. Jiems mokslas univer
sitete nemokamas. Esame įsteigę 
Tarptautinį studijų centrą, kuriame 
dėstoma anglų kalba. Užsienio kilmės 
lietuviai čia galėtų puikiausiai studi
juoti vieną iš perspektyvių mokslo 
šakų - architektūrą, statybą, mecha
niką, elektroniką. Sudarytos gali
mybės mokytis ir lietuvių kalbos. Be 
to, studijos kartu su lietuvių jaunimu 
padėtų mūsų tautiečiams grįžti prie 
savo ištakų.

- Ar universiteto diplomai pripa
žįstami kitose šalyse?

- Mūsų pasirinktą studijų sistemą 

mai įgyvendinti. Ši programa padės 
išspręsti anglų kalbos mokytojų 
stokos problemą. Paskatintos moky
mo dalykų naujoves diegiančios ins
titucijos: VU Lietuvių literatūros ka
tedra, matematikos mokytojų aso
ciacija, VPU geografijos katedra, 
muzikos švietimo centras, Vilniaus 
’’Vyturio“ pradžios mokykla, naujų 
darbo metodikų mokantys centrai. 
Didelis dėmesys skirtas švietimo 
vadybos programoms, kurių atrinktos 
net keturios. Paremta labai aktuali 
profesinių mokyklų mokytojų kvali
fikacijos tobulinimo programa.

Atviros Lietuvos fondas nuošir
džiai dėkoja visoms institucijoms, 
dalyvavusioms konkurse, ir primena, 
kad 1994 m. balandžio mėnesį bus 
skelbiamas pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo ir švietimo vadybos pro
gramų konkursas 1994 m. antrajam 
pusmečiui.

Nuo kovo 15 d. prasidės III konkurso 
turas, kurio laimėtojai gaus grantą 
(stipendiją) šešiems mėnesiams, po 
to turės pateikti baigtą vadovėlio ar 
mokymo priemonės rankraštį.

Tarp atrinktų paraiškų daugiausia 
esama filologijos, istorijos, geografi
jos ir pradinio ugdymo projektų. 
Konkurso organizatoriai tikisi su
laukti originalių lietuviškų filosofijos, 
etikos, istorijos, etninės kultūros, fizi
kos, chemijos, matematikos vadovė
lių. Sykiu buvo pasigesta pilietiniam 
ugdymui, ekonomikai, svetimoms 
kalboms mokytis skirtų projektų.

Atviros Lietuvos fondas nuoširdžiai 
dėkoja visiems vadovėlių konkurso 
dalyviams ir primena, kad iki 1994 m. 
birželio 1 d. konkurse dar gali daly
vauti kiekvienas, pateikdamas II arba 
III turo reikalavimus atitinkančias 
paraiškas ir vadovėlių rankraščius.

Atviros Lietuvoj fondo informacija

teigiamai įvertino Europos bendrijos 
inžinierių rengimo organizacijos 
(SEFI) komisija, kuri neseniai lankėsi 
universitete. Ji pabrėžė, kad mes 
perėmėme visa, kas sukaupta geriau
sio pasaulio inžinerinės pakraipos 
mokymo sistemoje, mūsų mokymo 
sistema universali, studentai turi dide
les pasirinkimo galimybes. Mūsų 
diplomai jau pripažįstami daugelyje 
pasaulio šalių.

- Kokie universiteto ryšiai su 
užsienio aukštosiomis mokyklomis?

' - Ilgai reikėtų vardinti pasaulio uni
versitetus, kurie su mumis keičiasi ne 
tik dėstytojais, studentais, bet ir mok
sline mintimi. Esame 17 tarptautinių 
organizacijų nariai, tarp jų Baltijos 
valstybių rektorių konferencijos aljan
so ’’Universitetai už demokratiją“ nar
iai. Dalyvaujame šešiuose žymiau
siuose pasaulio ir Europos aukštojo 
mokslo žinynuose bei duomenų ba
zėse. Iš pasaulio universitetų ir įvairių 
organizacijų gauname kompiuterių, 
knygų, kitą mums labai reikalingą 
materialinę paramą.

- Ar padeda užsienio lietuviai?
- Iš užsienio lietuvių sulaukiame

Mirė žymus Amerikos lietuvių 
mokslininkas

Vasario 9 dieną JAV, Durhamo 
miestelyje (Konektikuto valstija) nuo 
širdies vožtuvų nepakankamumo 
mirė žymus lietuvių mokslininkas, 
chemijos daktaras Juozas Vėbra.

J. Vėbra gimė 1901 metais Rokiš
kio apskrityje, Gentinių kaime. Sava
noriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, 
1919 metais baigė karo mokyklą 
Kaune, vėliau 1923 metais - Fonten- 
blo artilerijos mokyklą bei Kauno 
aukštuosius karininkų kursus ir eks
ternu - Aušros gimnaziją. 1923-1925 
m. jis studijavo Lietuvos, o 1925- 
1928 m. - Tulūzos universitetuose. 

GUNNEL TRAVEL SERVICE 
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono j Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
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Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
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nuoširdaus dėmesio ir paramos. Ka
nados lietuviai padovanojo kompiu
terį, iš kanadiečių sulaukėme ir knygų 
siuntų. Dėkingi esame JAV profeso
riui Rimui Vaičaičiui, iškėlusiam ini
ciatyvą rinkti stipendijas užsienyje ir 
jas dovanoti Lietuvos studentams. 
Ypač daug tautiečių stipendijų sulau
kėme iš Venesuelos lietuvių.

- O Anglijos lietuviai ar Jus prisi
mena?

- Manau, kad jie mažai turi infor
macijos apie mus. Tačiau Anglijos 
universitetai remia mūsų pastangas 
integruotis į Europos universitetų 
tarpą. Glamorgano (Valijoje) univer
sitete stažuojasi mūsų dėstytojai, 
diplominius darbus atlieka studentai. 
Tikiuos, kad bendradarbiavimas su 
Anglija ateityje bus glaudesnis.

- Vadinasi, veikiate, nepaisydami 
sunkios ekonominės padėties.

- Lietuvos valstybės ateitis neįsi- 
vaizuojama be inžinierių. O ar galime 
būti abejingi mūsų tėvynės ateičiai? 
Dirbome, dirbame ir dirbsime ’’Var
dan tos Lietuvos“.

- Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Bernardas Šaknys

Pastarajame J. Vėbra įgijo matemati
kos licenciato, chemijos daktaro laips- 
nius. Už tyrinėjimus apdovanotas 
Tulūzos inžinierių chemijos draugi
jos medaliu. J. Vėbra įkūrė tyrimų 
laboratoriją Kaune ir 1935-1940 m. 
jai vadovavo. 1940-1944 m. jis buvo 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 
organinės technologijos katedros 
vedėju. 1944 m. jį areštavo gestapas 
ir įkalino Vokietijoje iki karo pabai
gos.

1949 m. J. Vėbra atvyko gyventi į 
JAV. Nuo 1952 m. dirbo vyriausiuo
ju tyrinėtoju ”Olin Research Center“.
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Juozas Lastakauskas nustebęs, 
kad butelis su jo laišku Gorbačiovui 

rastas Bretanėje
” EL“ N r. 2 paskelbėme Lietuvos ambasados Prancūzijoje darbuotojo 

P. Klimo pranešimą apie Prancūzijoje, Bretanijos pajūryje, rastą butelį su 
laišku lietuviu kalba. Iš laiško turinio buvo galima spręsti, kad butelis 
įmestas į Atlanto vandenyną netoli Kubos, jo autorius - Lietuvos 
Respublikos žvejybinio tralerio ’’Vištytis“ bocmanas Juozas Lastakauskas. 
Jis laišką adresavo M. Gorbačiovui, smerkdamas jį už tai, kad sovietinė 
imperija 1991 metų sausio mėnesį vėl liejo laisvų tautiečių lietuvių ir 
latvių kraują.

Į šią ”EL“ publikaciją atkreipė dėmesį didžiausias šalies dienraštis 
"Lietuvos rytas“, išspausdinęs P. Klimo ir J. Lastakausko laiškus skyrelyje 
"Žvilgsnis į kitus laikraščius“. Be to, "Lietuvos ryto“ korespondentas 
Klaipėdoje Gediminas Pilaitis surado uostamiestyje Juozą Lastakaųską ir 
išspausdino išsamesnį pasakojimą šia tema.

Skaitytojų dėmesiui siūlome "Europos lietuviui“ atsiųstą Juozo 
Lastakausko laišką, papildantį "EL“ anksčiau paskelbtas žinias.

Neįtikėtina, kad mano butelis su 
laišku Gorbačiovui taip greit ir taip 
sėkmingai pasiekė krantą (atplaukė į 
pliažą). O juk galėjo sudužti, atsi
trenkęs į pakrantės uolas.

Atsimenu atvejį, kai mes gau
dėme silkes Šiaurės Atlante. Plaukio
jančios bazės tada buvo netoli Jon- 
Moino salos. Vidutinis žvejybos tra
leris (rodos, Nr. 4180) plaukė prie 
plaukiojančių bazių atiduoti krovinio. 
Buvo naktis. Budintis šturmanas, 
išgirdęs bangų mūšą į krantą, pakvie
tė kapitoną ant tiltelio. Tas, matyt, 
tingėdamas keltis, pasakė šturmanui: 
’’Pasaulyje visos žemės jau atrastos, 
plauk toliau“. Pagal paskaičiavimus 
kapitonas buvo įsitikinęs, kad laivas 
dar yra toli nuo salos. Netrukus ban
gų varomas traleris iščiuožė į smėlėtą 
pliažą. Būtų truputis į šoną, iš laivo ir 
įgulos būtų nieko nelikę, nes aplink 
salą statūs, uolėti krantai. Silkes 
iškrovė pliaže, o tralerį ištraukė nuo 
seklumos, jis toliau laimingai plau
kioja. Štai kaip būna.

Panašiai ir su tuo buteliu, kuriame 
laiškas Gorbačiovui.

Taip, aš esu tas pats laivo ’’Viš
tytis“ bocmanas Juozas Lastakaus
kas, 1991 m. sausio 25 dieną Atlanto 
vandenyne 23°03 N ir 42°06 W iš
metęs tris butelius su vienodo turinio 
laiškais Gorbačiovui.

Atsimenu, tada mes, krevečių 
gaudymo ekspedicija, žvejojusi Kari
bų jūroje prie Nikaragvos krantų, 
plaukėme į Klaipėdą. Buvome užsu
kę į Kubos uostą Havaną pasipildyti 
kuro, vandens ir sutvarkyti grįžimo 
namo dokumentus. Iš Havanos uosto 
išplaukėme sausio 10-ąją. Apie įvy
kius Lietuvoje pirmiausia išgirdome 
iš Kubos radijo. Jis pranešė, kad lie
tuviai, įsitaisę televizijos bokšte, pir
mieji pradėjo šaudyti į sovietinius ka
reivius. Pastarieji buvę priversti imtis 
atsakomųjų veiksmų. Apie aukas, 
rodos, Kubos radijas nieko nepranešė.

Namo plaukėme Kolumbo keliu
tiesiai į rytus prie Kanarų salų. Visą 
flotilę sudarė, rodos, devyni viduti
niai žvejybos traleriai ir didysis žve
jybos traleris "Šiauliai“. Kelionė bu
vo ilga ir varginanti, Klaipėdą pasie
kėme po dviejų mėnesių. Išbuvę jū
roje apie porą metų, galima sakyti, be 
remonto, laivai lūžo ir gedo. Ypač 
vargo laivų mechanikai. Sugedusius 
teko vilkti buksyru, remontuoti varik
lius. Buvo atvejų, kai "Šiaulių" didy
sis traleris vilkdavo net du mažesnius 
laivus iš karto. Kai reikėdavo papil
dyti kuro ir vandens atsargas, tek
davo visai dreifuoti. Mūsų laivui teko 
Vyštyčio ežero vardas. Visi tos seri
jos traleriai pavadinti ežerų, upių ar 
upelių, esančių Lietuvoje, vardu. 
Jeigu "Vištytį“ pastatytume greta 
okeaninio laivo, tai jis atrodytų kaip 
tikras viščiukas.

Prasideda tilto į jurą statyba
Kretingos uždaroji akcinė ben

drovė "Damba“ nustūmė link jūros 
per du tūkstančius kubinių metrų 
paplūdimio smėlio, o Lietuvos ir 
Latvijos įmonė "Viadukts“ dabar 
statybininkų technikai ruošia kelią - 
kloja betono plokštes, Kai priva

Mūsų laivo įguloje buvo įvairių 
tautų žmonių. Lietuviai sudarė treč
dalį. Kapitonas - Justas Kudžma, ra
distas irgi mūsų tautietis. Visi lietu
viai nerimavome dėl įvykių Lietuvo
je. Internacionalistai, kaip man ro
dėsi, laikėsi pasyviai. Mes, lietuviai, 
vakarais susirinkdavome į radijo ka
biną ir klausydavome naujienų. Visas 
pasaulis tada smerkė SSSR politiką, 
jos veiksmus prieš Lietuvą. Jeigu 
Gorbačiovas bent kiek turėjo sąžinės, 
tai, girdėdamas pasaulio nuomonę 
apie įvykius Lietuvoje, turėjo kiaurai 
į žemę prasmegti. SSSR vyriausybės 
šulai, ypač Jazovas, įvykius komen
tavo atvirkščiai, kaip ir Kubos radi
jas. Pikta buvo klausytis šmeižtų.

Apie jūros paštą buteliuose esu 
skaitęs knygose, aprašančiose seno
vės jūrininkų nuotykius. įsiminė pa
sakojimas, kad vieno laivo virėjas, 
norėdamas susirasti nuotaką, į jūrą 
pabėrė net šimtą butelių su savo ve
dybiniais pasiūlymais. Tik neprisi
menu, po kiek laiko, bet gavo, rodos, 
septynių nuotakų laiškus. Man pa
čiam teko, regis, keturis kartus plauk
ti per ekvatorių, visada iš laivo iš- 
mesdavau butelį su laišku.

Aš pats gimiau rytų Lietuvoje, Ig
nalinos rajone. Jūra buvo mano jau
nystės svajonė. Ji išsipildė, jai atida
viau 35 metus. Esu paskaičiavęs, kad 
vien jūrose esu praleidęs apie 15 me
tų. Perjuos teko visko patirti, taip pat 
ir negandų. Praėjus beveik penke- 
riems metams, kaip plaukiojau, 1963 
metais Kanadoj, Halifakso uoste, į 
laivą negrįžo du lietuviai. Nors bu
vau eilinis jūreivis, už tą įvykį su 
grupe draugų buvau atleistas iš dar
bo. Porą metų dirbau Klaipėdos 
uoste pagalbiniame laivyne - gilinau 
uosto dugną. Vėliau mokiausi mažų
jų laivų šturmanų kursuose. Žvejy
biniuose laivuose šturmanu plaukio
jau apie dvidešimt metų. Sumažinus 
mažųjų laivų skaičių, atsisakyta ir 
dalies šturmanų paslaugų, todėl jau 

Juozas Lastakauskas. Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

žiavimas bus paruoštas, statybininkai 
pradės kalti į gruntą pirmuosius po
lius - pradės naujo tilto į Baltijos jūrą 
statybos darbus, pranešė ELTA.

Šio įrenginio projektą paruošė 
Kauno valstybinis kelių projektavi
mo institutas. Naujasis tiltas bus 25 

septyneri metai dirbu bocmanu žve
jybiniuose laivuose. Iki pensijos liko 
dešimt mėnesių. Per tuos metus teko 
truputį pamatyti plataus pasaulio. Esu 
buvęs Europos, Afrikos, Šiaurės ir 
Centrinės Amerikos uostuose. Teko 
žvejoti Indijos vandenyne prie Jeme
no krantų, perplaukti Sueco kanalą.

Laivas ’’Vištytis“ jau gal treji me
tai, kai surūdijęs ir apleistas stovi prie 
Klaipėdos uosto krantinės. O laivo 
bocmanui tas reisas 1991 metų pra
džioje buvo paskutinis atsisveikini
mas su jūra.

Juozas Lastakauskas

’’Lietuvos ryto“ korespondentas 
paklausė J. Lastakausko: ką jautėte 
sugrįžęs į Lietuvą (1991-aisiais po 
tragiškųjų sausio įvykių)?

’’Jau žinojau, kad sovietų kariškiai 
nesiryžo šturmuoti Parlamento rūmų. 
Tą naktį televizijos bokštą saugojo 
du Vilniuje gyvenantys mano broliai, 
sesuo medikė teikė pagalbą sužeis
tiems žmonėms. Manau, kad visų 
jausmai tada buvo tie patys“, atsakė 
bocmanas.

"Lietuvos rytas“ rašo, kad politinio 
prieglobsčio užsienyje paprašę "Aly
taus“ jūreiviai, apie kuriuos savo laiš
ke mini J. Lastakauskas, buvo už akių 
nuteisti 15 metų laisvės atėmimo ”už 
atsisakymą grįžti į Sovietų Sąjungą“. 
J. Lastakauskas ir dar trečdalis niekuo 
dėtų įgulos narių ne tik buvo atleisti iš 
darbo, bet taip pat neteko jūreivio 
paso ir teisės dirbti laivuose, kurie 
lankydavosi užsienio šalių uostuose. 
Normalų jūreivišką pasą J. Lastakaus
kas atgavo tik 1970 metais.

Šiuo metu J. Lastakauskas krante 
remontuoja žlungančios "Jūros“ įmo
nės laivus, kuriuos anksčiau ar vėliau 
už skolas reikės parduoti kokiai nors 
užsienio firmai. Apie tai, kad Lietu
vai nereikalingas toks didelis, tech
niškai atsilikęs, brangų kurą ryjantis 
žvejybos laivynas, "Jūros“ vadams, J. 
Lastakausko nuomone, reikėjo pa
galvoti anksčiau. Dabar jis, kaip ir 
kiti į žūklės rajonus neišplaukiantys 
Klaipėdos žvejai, jau penktas mėnuo 
negauna atlyginimo. Nešdamas į tur
gų vieną kitą namuose užsilikusį 
daiktą, bocmanas kol kas dar įstengia 
sudurti galus. Neseniai įmonėje lan
kėsi Prezidentas A. Brazauskas, žmo
nės jam skundėsi.

Kaip rašo "Lietuvos ryte“ G. Pi
laitis, Klaipėdos jūrų muziejaus ir 
akvariumo darbuotojai tikisi, kad 
"Vištyčio“ bocmano išmestas butelis 
su laišku M. Gorbačiovui papildys 
įdomiausių radinių ekspoziciją. O gal 
gausime žinių apie dar du J. Las
takausko laiškus...

metrais ilgesnis už audros sugriautąjį, 
laikysis ant apvalių gelžbetonio ir 
metalo polių.

Naujasis tiltas bus pastatytas 1995 
metų pabaigoje.

Pasak "Lietuvos ryto“, Kultūros 
paveldo inspekcija reikalauja išsau
goti senąjį jūros tiltą kaip autentišką 
statyto XIX amžiuje pavyzdį.

Atsiųsta paminėti
Laiškai lietuviams. 1993 m. Nr. 

12. Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės 
ir tautinės kultūros žurnalas. Redak
torius - J. Vaišnys, SJ. Adresas: 2345 
W. 56th Street, Chicago, IL 60636- 
1098. Metinė prenumerata - 15 USD.

Žurnalas pradedamas vysk. Josef 
Wert, SJ, ganytojišku laišku. Kaip 
rašoma, šis vyskupas artimas Lietuvai 
tuo. kad sunkiais sovietinio režimo 
laikais, kai į dvi katalikų seminarijas 
Sovietų Sąjungoje buvo priimami tik 
lietuviškai kalbantys ir Latvijoje - 
latviškai, jis tarnavęs kariuomenėje, 
atvyko į Lietuvą, įstojo į Jėzaus 
Draugiją, išmoko lietuviškai, baigė 
Kauno kunigų seminariją. Metus 
praktikavosi Lietuvoje, po to Kara
gandoje dirbo kartu su A. Dambraus
ku, SJ. Būdamas klebonu Markso 
mieste (Pavolgis), šis jaunas vokiečių 
tautybės kunigas buvo konsekruotas 
vyskupu. Jo vyskupija tęsiasi nuo 
Uralo iki pat Ramiojo vandenyno, 
centras Novosibirskas.

Rašoma apie "Laiškų lietuviams“ 
redaktoriaus J. Vaišnio auksinio kuni
gystės jubiliejaus paminėjimą. Pir
miausia buvo paskaitytas popiežiaus 
Jono Pauliaus II atsiųstas palaimini
mas. Raštu sveikino Chikagos kardi
nolas Juozas Bemardin, vyskupas Pau
lius Baltakis, Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis (iš Marijampolės). 
Vėliau buvo atsiųstas Ilinois guberna
toriaus Jim Edgar sveikinimas. Raštu 
sveikino kelios dešimtys kun. J. Vaiš
nio draugų bei pažįstamų iš Amerikos, 
Lietuvos ir kitų kraštų. Numeris iliust
ruotas nuotraukomis iš tų iškilmių.

E. Šiuliauskaitė pasakoja apie 1993 
m. gegužės 22 d. Vilniuje, Šv. Kazi
miero bažnyčioje, įvykusią Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos konfe
renciją "Kražių skerdynių 100 m. ju
biliejų pasitinkant“.

Kaip visada, yra įdomūs skyreliai 
"Knygos“, "Jaunimui“, "Tėvynėje“, 
"Kalba“.

Ateitis. 1993 m. Nr. 4-5. Ateitinin
kų Federacijos leidžiamas katalikiškos 
lietuviškos orientacijos žurnalas. 
Redaktorė Danutė Bindokienė, 7155 
S. Homan Avi., Chicago, IL 60629, 
USA. Prenumerata metams JAV ir 
Kanadoje 12 USD, kituose kraštuose - 
9 USD (išskyrus Pietų Ameriką - 7 
USD).

Credit Facilities 
International Ltd.

• Siūlome iki 35% metinių palūkanų 
už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal 
nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indė
lių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą 
garantuoja

Lietuvos Įstatymai 
ir šalies bankų patikimumas.

• Tarpininkaujame perkant ir par
duodant nekilnojamąjį turtą Lietu
voje ir užsienyje. • Vykdome testa
mentų nurodymus bei tvarkome pali
kimus.

Kreiptis:

Credit Facilities International Ltd, 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius. 
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.

Žurnale plačiai nušviečiama Ateiti
ninkų Federacijos konferencija, 1993 
m. rugsėjo 3-5 d. dienomis vykusi Pa
saulio lietuvių centre Lemonte ir Jau
nimo centre Chicagoje.

Spausdinamas Ateitininkų Federa
cijos vado J. Polikaičio įžanginis žo
dis, kuriame glaustai apibūdinti svar
biausieji reikalai. Priminęs, kad 1989 
m. ateitininkų organizacija atkurta 
Lietuvoje, J. Polikaitis kalbėjo: ”...ar 
nėra tikslu ir reikalinga, kad Atei
tininkų.Federacijos vyriausios insti
tucijos ir būstinė vėl sugrįžtų į mūsų 
tėvynę Lietuvą? Tai pasiekti reikalin
gas tinkamas pasiruošimas ir apgalvo
tas bei laipsniškas įgyvendinimas. Bū
tų netikslu vėl rinkti Ateitininkų Fede
racijos vyriausias vadovybes ketverių 
metų kadencijai vien tiktai iš išeivijoje 
gyvenančių ateitininkų. Todėl ateinan
čiais metais Vilniuje, tuojau po Dainų 
šventės, liepos 15, 16 ir 17 d., įvyks 
viso pasaulio ateitininkų kongresas. 
Tai susibūrimas, kuriame bus išreikšta 
šio krikščioniškojo sąjūdžio vienybė, 
bus patvirtintas teigimas, kad ateitinin- 
kija yra viena ir ta pati visame pasau
lyje. Jame turėtų būti išryškinta pasau
liečių rolė Bažnyčioje ir ateitininkijos 
užduotis, keliant socialinio teisingumo, 
moralės ir krikščioniškosios kultūros 
svarbą viešame Lietuvos gyvenime. 
Čia turėtų būti numatytos tolimesnės 
veiklos gairės šviesesniai Lietuvos 
ateičiai. Šis istorinis kongresas bus 
tarsi įgyvendinimas po 50 metų penk
tojo ateitininkų kongreso, turėjusio 
įvykti sugrąžintame Vilniuje 1940 
metais, bet sutrukdyto okupacijos.

Šių pasikeitimų įgyvendinimas 
nereiškia, kad yra nebereikalinga 
aktyvi išeivijos ateitininkija. Tad ko
kia yra dabartinė išeivijos ateitininkų 
misija, kokie uždaviniai?

Kongresui ir numatytiems pasikeiti
mams pasiruošti iš išeivijos pusės ir yra 
sušaukta ši išeivijos ateitininkų kon
ferencija. Ja pradedame kongresinius 
metus. Konferencijos vedamoji mintis 
yra: "Žvilgsnis į save, žvilgsnis į ateitį“, 
o tikslas - užtikrinti, kad ateitininkų 
veikla išeivijoje nesibaigtų su Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimu. Ji tiktai 
gavo naują dimensiją - kvietimą 
įsijungti į lietuvių tautos dvasinio at
gimimo ir valstybės atstatymo darbus“.

Kaip visada, žurnale yra žinių apie 
ateitininkų veiklą Lietuvoje ir išeivi
joje.
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Kaunas - Baltstogė: atnaujinami ryšiai
Kaunas ir Baltstogė vėl nutarė at

naujinti bendradarbiavimą, kuris nu
trūko prieš keletą metų. Šį Lenkijos 
pasienio vaivadijos centrą aplankė 
kauniečių delegacija, vadovaujama 
miesto tarybos pirmininko Vyginto 
Griniaus. Dviejų dienų viešnagės 
metu ji susitiko su Baltstogės vado
vais, kultūros ir medicinos darbuoto
jais.

- Tokie ryšiai - viena iš svarbiausių 
abiejų šalių bendradarbiavimo formų, 
- pasakė Eltos korespondentui Var
šuvoje Lietuvos ambasadorius Lenki

Nauja paskola Ignalinos atominei 
elektrinei

Valstybinė atominės energetikos 
saugos inspekcija (VATESI) gavo 
pranešimą, jog Europos rekonstrukci
jos ir plėtros bankas (ERPB) iš Ato
minės saugos sąskaitos nutarė Lietu
vos atominei elektrinei skirti 33 mili
jonus ekiu Ignalinos atominės elek
trinės (IAE) saugos sistemai moderni
zuoti. Su šiuo Europos Banko atsiųstu 
pranešimu Eltą supažindino VATESI 
viršininkas Povilas Vaišnys.

Pagal sutartį, kurią vasario 10 die
ną pasirašė Lietuvos Respublikos 
energetikos ministras Algimantas Sta
siukynas, Ignalinos atominės elektri
nės generalinis direktorius Viktoras 
Ševaldinas bei ERPB viceprezidentas 
Teris Budonas (Thierry Baudon), IAE 
bus teikiama ir montuojama įranga 
techniniam saugumui gerinti, stipri
nama elektrinės saugos sistema. Tai 
reiškia, kad bus kuriama speciali reak
torių signalizacija, priešgaisrinės siste
mos, aplinkosaugos bei kiti įrengimai. 
Už projekto įgyvendinimą atsako Ig
nalinos elektrinės vadovybė, kuri suda
rys šio projekto įgyvendinimo grupę.

Tarptautinė žemės ūkio mugė Belgijoje
Briuselio parodų centre atidaryta 

tarptautinė žemės ūkio mugė ”Ag- 
ribeks-94“. Ją organizavo Belgijos 
federalinė ir regioninės žemės ūkio 
ministerijos bei žemės ūkio mašinų 
gamintojų asociacija.

Kaip pranešė Lietuvos Respubli
kos ambasados Briuselyje patarėjas 
ekonomikos klausimais Algimantas 
Rimkūnas, ši tradicinė mugė, vyks
tanti kas antri metai, laikoma viena 
svarbiausių tokio pobūdžio rengi
nių Europoje. Šiemet čia savo pro
dukciją daugiau kaip 500 kompa

Brakonieriavęs laivas paleistas
Vasario 9 dieną Rusijos pasie

niečių sulaikytas Lietuvos žvejybinis 
laivas NLM-0027 kitos dienos vakare 
buvo išsiųstas iš Rusijos teritorijos, 
pranešė Baltijos karinio jūrų laivyno 
spaudos tarnybos pareigūnai. 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

• v ' i • 1 ' '

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
EASTERN EUROPEAN TRAVEL 

66 Drake Street 
Rochdale 

Lancs. 
OL16 1PA 

Tel 0706 868765

joje Dainius Junevičius. - Jie padeda 
užmegzti asmenines pažintis, keistis 
sukauptu patyrimu. Manoma, kad 
kauniečių vizito metu dėl bendradar
biavimo atnaujinimo sutars Kauno 
medicinos institutas ir Baltstogės me
dicinos akademija. Balstogėje geriau
siai visoje Lenkijoje sutvarkytas vi
suomeninio transporto eismas. Tikiu, 
kad šis patyrimas sudomins kau
niečius. Perspektyvų bendradarbiauti 
yra ir kultūros bei prekybos srityse. Be 
to, Baltstogė - gana stambus tarptauti
nių parodų centras.

ERPB skiriamomis lėšomis bus fi
nansuojamas ir reikalingos įrangos įsi
gijimas, ir jos montavimas, taip pat ir 
projekto vykdymo grupės bei specia
listų darbo apmokėjimas. Projektas tu
ri būti įgyvendintas per dvejus metus.

IAE saugumo gerinimo projektas 
buvo parengtas G-24 sekretoriato ini
ciatyva, remiantis abipusės pagalbos, 
pirmiausia su Švedija, programomis. 
Apsvarsčius Lietuvos Vyriausybei, 
projektas patvirtintas 1993 metų 
gruodžio 17 dieną.

EPRB Atominės saugos sąskaita 
buvo atidaryta 1993 metų kovo 22 
dieną G-7 grupės iniciatyva. Pirmasis 
iš šios sąskaitos buvo finansuojamas 
Bulgarijos Kozlodujaus atominės 
elektrinės saugos gerinimo projektas. 
1993 m. liepos 16 d. šiai elektrinei re
konstruoti buvo skirta 24 mln. ekiu. 
Šiuo metu rengiami trys nauji projek
tai Rusijoje.

Pernai ERPB Lietuvai yra skyrusi 
38 mln. ekiu paskolą spręsti kitas ak
tualias šalies atominės energetikos 
problemas.

nijų iš 30 valstybių, taip pat pateikė 
ir Lietuva. ”Agribeks-94“ parodoje 
eksponuojamos įvairios žemės ūkio 
mašinos, padargai, statybinės me
džiagos ir konstrukcijos, trąšos, 
specialios kompiuterizuotos siste
mos, kiti žemės ūkiui skirti įren
giniai.

Mugės metu vyksta seminarai, 
kurių metu aptariamos žemės ūkio 
vystymo tendencijos Centrinės ir 
Rytų Europos valstybėse, taip pat 
analizuojama ir situacija, dabar 
susiklosčiusi Lietuvos žemės ūkyje.

Kaliningrado žvejybos apsaugos 
inspektoriai laivą nubaudė 1 mln. rub
lių bauda.

Pranešta, kad Klaipėdos uoste įre
gistruotas laivas sulaikytas už neteisėtą 
menkių žvejybą Rusijos vandenyse.

Dviejų šalių firmos 
užmezgė kontaktus
Vilniuje, ’’Draugystės“ viešbučio 

salėse, įvyko Danijos dienos Lietuvo
je, kuriose dalyvavo daugiau kaip 
dvidešimt šios šalies firmų, pranešė 
ELTA

Per 1200 Lietuvos organizacijų 
atstovų atvyko susipažinti su danų 
siūlomomis technologijomis. Kauno 
technologijos universiteto, Rokiškio 
ir Marijampolės pieno kombinatų bei 
kitų panašaus profilio Lietuvos įmo
nių atstovai ruošiasi bendradarbiauti 
su firma ”APV Pasilac“, siūlančia 
technologiją, kurią naudojant pasteri
zuoto pieno realizavimo laiką galima 
pratęsti iki dešimties dienų.

Mėsos perdirbimo įrangą gami
nanti Danijos firma ’’Intercool Food 
Technology“ tariasi su Lietuvos ūki
ninkais, restoranų ir parduotuvių sa
vininkais, mėsos perdirbimo kombi
natų, skerdyklų atstovais, kurie norė
tų įsigyti šios kompanijos prietaisų. 
Firma “Per Aarself’ siūlo suremon
tuoti Vilniaus Senamiesčio kanaliza
cijos sistemą, atnaujinti vamzdynus 
jų neatkasant, tačiau dar nežino, kaip 
į šį pasiūlymą reaguos sostinės savi
valdybė. Šios firmos siūloma techno
logija prieš dvidešimt metų buvo su
kurta Didžiojoje Britanijoje, bet tik 
dabar ji įsitvirtina pasaulio rinkoje. 
“Per Aarself* darbuotojai, neseniai 
atnaujinę Sankt Peterburgo Ermitažo 
kanalizacijos sistemą, dirba greitai ir 
nieko negriaudami paviršiuje.

Vienijanti daugelį Danijos firmų 
„ir siūlanti taupančio šiluminę energi
ją miesto modelį kompanija ’’Need“ 
tariasi su Kauno vadovybe dėl eko
nomiškos apšildymo sistemos įrengi 
mo šiame mieste - kiekvienas patalpų 
savininkas mokėtų už faktiškai su 
naudotą šilumą. Kaune taip pat turėtų 
būti nutiesti nauji vamzdynai, energi 
jos perdirbimo įmonės gautų naują

’’Įtariamas karo nusikaitėlis nebus baudžiamas“
Taip pavadintas Stephen Ward 

straipsnis neseniai buvo paskelbtas 
Anglijos laikraštyje "The Indepen
dent". Pateikiame jo atpasakojimą.

Antanas Gečas, buvęs Lietuvos pi 
lietis, gyvenantis Škotijoje, kurio bylą 
ketverius metus nagrinėjo karo nusi
kaltimų tyrimo komisija (a separate 
war crimes unit), paaukojusi šiam tik 
slui šimtus tūkstančių svarų, nebus 
teisiamas, pranešė Škotijos atsakinga 
įstaiga.

Kadangi Škotijos teisėtvarkos sis
tema skiriasi nuo Britanijos, atskira 
karo nusikaltimų tyrimo komisija 
kreipėsi į Stratklaido (Strathclyde) po
liciją po to, kai 1991 m. buvo patvirtin
tas Karo nusikaltimų įstatymas, ir 
iškėlė bylą 77-mečiui pensininkui, 
angliakasybos inžinieriui. A. Gečas 
yra vienintelis Škotijoje, kuris pagal tą 
įstatymą buvo įtartas ir apklausinėja
mas kaip galimas karo nusikaltėlis.

Šiomis dienomis teisėtvarkos tar
nyba Edinburge (Edinburgh), neįvar
dindama pono Gečo, pranešė, kad ty
rimas sustabdytas. "The Independent“ 
straipsnio autoriaus nuomone, ši nau
jiena yra smūgis nacių persekiotojams 
visame pasaulyje, kurie, Stephen 
Wand žodžiais, tikėjo, kad iš vis ma

”EL“ skaitytoju nuomonės

Medžioklė visiškai sužlugo
Šių metų vasario trečiąją dvi Vi

durinės Anglijos televizijos stotys 
ITV ir BBC per vakarines žinias 
kalbėjo apie Antroje pasaulinio karo 
nusikaltėlius. Ypač buvo puolami 
lietuviai. Pranešime buvo teigiama, 
kad dėl įrodymų trūkumo nutraukta 
žydų žudymu įtariamo lietuvio An
tano Gečo, gyvenančio Škotijoje, 
byla, pranešta, kad Antrojo pasauli
nio karo nusikaltėliai Škotijoje ne
bus toliau ieškomi bei tardomi. (Bet 
šito neatsisakoma Anglijoje bei 
Valijoje) Televizijos pranešėjai 
teigė, kad yra lietuvių, įtariamų dėl 
tūkstančių Antrojo pasaulinio karo 
metu išžudytų žydų bei Rusijos pi
liečių Lietuvoje, todėl būtų klaidin

įrangą. Šiame renginyje dalyvavusi 
’’Danfoss“ kompanija atstovybę Lie
tuvoje atidarė jau prieš metus. Per šį 
laiką ji pardavė Lietuvos firmoms 
šildymo, šaldymo ir pramonės elekt
roninio reguliavimo technikos įrengi
mų už 2 milijonus Suomijos markių.

Danijos firmų atstovai pažymėjo, 
kad Lietuvoje per dvi dienas dau
giausia užmegzta kontaktų su firmo
mis, kurios dirba energijos ir maisto 
perdirbimo srityse.

Danai - Kauno 
aplinkosaugai

Kauno merijoje miesto aplinko
saugos vadovai ir valstybinė įmonė 
"Švara“ pasirašė tolesnio praktinio 
bendradarbiavimo sutartį su priva
čiom Danijos firmom "COVVIcon- 
sult“ bei "MOE A/J“. Antrus metus 
finansiškai remiamos Danijos vyriau
sybės. jos padeda įgyvendinti atliekų 
tvarkymo Kaune programą.

Firmoms atstovaujantys atsakingi 
darbuotojai Jensas Bjornas Jakob- 
senas ir Erikas G. Madsenas "Šva
ros“ įmonėje domėjosi, kaip įgy
vendintos ankstesnės rekomendaci
jos, tikslino numatytų tolesnių darbų 
grafikus, tarėsi, kaip geriau panaudoti 
lėšas, skirtas Danijos aplinkos apsau
gos ministerijos.

Kaip Eltai pasakė Kauno aplinkos 
apsaugos skyriaus vedėjas Juozas 
Yla, bendradarbiauti su danų firmo
mis pradėta prieš dvejus metus. Tuo
met Danijos vyriausybė finansavo 
firmų ekspertus, vykusius įvertinti 
aplinkosaugos būklę Kaune ir kon
sultuoti, ką miestas galėtų nuveikti 
šioje srityje savo jėgomis. Dabar jau 
numatyti konkretūs bendri darbai ir 
papildoma finansinė Danijos aplin 
kos apsaugos ministerijos parama 
juos atliksiančioms "COVVIconsuk" 
bei ”MOE A/J“ firmoms. Kaune 
valstybinės "Švaros“ įmonės direkto- 

žėjančio įtariamųjų Antrojo pasaulinio 
karo nusikaltėlių būrio byla prieš poną 
Gečą yra viena stipriausių. Pažymima, 
kad atskira karo nusikaltimų tyrimo 
komisija Anglijoje ir toliau tęs savo 
(kirbą, bet kartu nurodoma, jog iki šiol 
ji nepajėgė nė vienos bylos perduoti 
teismui.

Efraimas Zuroffas, Los Angele 
įsteigto Simono Wiesenthalo instituto 
direktorius, kuris 1986 m. Vidaus rei
kalų ministerijai pateikė gyvenančiu 
Britanijoje įtariamųjų karo nusikal
tėlių sąrašą, žurnalistams pasakęs, jog 
jį sukrėtusi naujiena apie poną Gečą. 
Jis žadąs atsakingoms įstaigoms nu
siųsti kopiją įkalčių, kuriuos pateikęs 
vienas karininkas, tarnavęs kartu su A. 
Geču tame pačiame lietuvių policijos 
batalione, ir tikisi, kad remiantis jais 
byla bus atnaujinta.

Lothiano policijos pareigūnai, ti
riantys šią bylą, išleido 600 000 svarų, 
keliaudami po pasaulį ir rinkdami 
įkalčius iš aukų ir kartu tarnavusių ka
rininkų.

Pasak "The Independent“, jaunys
tėje ponas Gečas įstojo į lietuvių poli
cijos batalioną ir būdamas leitenantu 
vadovavo būriui. Straipsnyje tvirtina
ma, kad batalionas nužudė tūkstan

ga atsisakyti tokių žudikų paieškos.
Reiktų nepamiršti, jog Izraelio 

teismui nepavyko įrodyti, kad ukrai
nietis Ivanas Demjaniukas buvo varo 
nusikaltėlis "Jonas Žiaurusis“ ir Jis 
kaltas dėl žydų žudymo Treblinkos 
koncentracijos stovykloje, nors tas 
žmogus 7 metus buvo kalinamas ir 
tardomas žydų kalėjime. Nepavyko 
įrodyti ir Antano Gečo kaltės. Po vi
siškai žlugusios tariamųjų karo nusi
kaltėlių medžioklės keršto sumeti
mais žydai iš naujo puola lietuvius. 
Anksčiau puldinėjo ir kitas Baltijos 
tautas bei ukrainiečius.

Lietuvių tylėjimas reikštų prisi
imti sau kaltę. Klausimas kyla, kaip į 
tai reikėtų atsiliepti. Lietuviai norė

Alytaus AR ’’Dainava" produk
cija - vyriškos, moteriškos, vaikiš
kos striukės, demisezoniniai paltai 
moterims, lietpalčiai vyrams gerai 
Žinomi ne tik mūsų šalyje, bet ir 
Vakarų Europoje. Daugiau kaip 80 
procentų pagamintos produkcijos 
eksportuojama į užsienį - daugiau
sia į Vokietiją, Prancūziją. Visi šie 
gaminiai siuvami tik iš importinių 
medžiagų, pagal naujausią madą.

Gedimino Svitojaus (ELTA) 
nuotraukoje: AB ’’Dainava“ pro
dukcija.

rius Dalius Sakalauskas paminėjo, 
kad danams padedant, kai kuriuose 
miesto rajonuose pasirodys vakarie
tiškas technologijas atitinkantys spe
cialūs konteineriai antrinėms žalia
voms, atliekoms rinkti. Labai svarbu, 
kad progamoje numatyti ir vienos 
didžiausių Kauno ekologinių prob
lemų - Lapių sąvartyno statybos bei 
rekultivacijos projektiniai darbai. Da
bartiniam atliekų tvarkymo Kaune 
programos etapui Danijos vyriausybė 
numato skirti apie milijoną JAV 
dolerių 

čius Lietuvos žydų, iš įvairių miestų ir 
kaimų suginęs juos į getus. 1941-ųjų 
rudenį, kai Lietuvoje buvo belikę vos 
keletas žydų, vokiečiai batalionui ir 
savanoriams pavedė atlikti tokią pačią 
užduotį okupuotoje Baltarusijoje.

1944 m. šis batalionas kovojo prieš 
sąjungininkus Italijoje, rugsėjį pono 
Gečo kompaniją paėmė į nelaisvę 
Amerikos armijos kariai. Jis perėjo į jų 
pusę ir kovojo lenkų būryje, tai jam 
suteikė galimybę - teigia S Ward - 
užtušuoti savo praeitį ir po karo atvykti 
į Didžiąją Britaniją kaip lenkui. 1956 
m. jis jau turėjo Britanijos pilietybę. 
1959 m., būdamas 43 metų, Gečas ve
dė 19 metų medicinos seselę ir iki pa
sitraukimo į pensiją 1981 m. dirbo Na
cionalinėje anglies ministerijoje.

"The Independent“ baigdamas 
rašo, jog ponas Gečas viešai prisipa
žino, kad įstojo lietuvių policijos ba
talioną, buvo su vokiečiais Baltaru
sijoje, vėliau nešiojo vokiečių uni
formą ir kovojo Italijoje. Bet jis sa
ko: jei žydai buvo apsupti ir nužu
dyti, jis apie tai nežinojo. Ponas Ge
čas išvengė viešų komentarų nuo ta
da, kai prieš dvejus metus jo pateik
tas ieškinys škotų televizijai dėl 
šmeižto žlugo.

dami įrodyti savo nekaltumą ne tik 
žydams, bet ir visam pasauliui, turi 
veikti ir tuojau: rašyti ne tik į lietu
vių, bet į viso pasaulio spaudą, ypač 
per Lietuvos ambasadas, ir atskleisti 
neteisėtus žydų užsipuolimus prieš 
lietuvius, ginti Lietuvos garbę.

Per 48 pokario metus žydai labai 
tankiu koštuvu žvejojo žydų šaudyto
jus po visą pasaulį, bet jų nerado, iš
skyrus tik 2 - vieną vokietį ir vieną 
prancūzą. Aišku, mažai bet atrodo, 
kad jų daugiau ir nebuvo, ypač tarp 
lietuvių. O jeigu žydai tikina, kad jų 
buvo daug, tegu įrodo.

.Juozas Domeika 
Nottingham. Anglija
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Sportas
Lietuvių žygis slidėmis iš Čiukotkos į Aliaską
Vasario 11d. didįjį žygį per 

Aziją į Ameriką pradėjo alpinistas 
Vladas Vitkauskas (nuotraukoje 
dešinėje) ir Julius Gudavičius. Iš 
Vilniaus nuskridę į Maskvą, lėktuvu 
pasiekę Anadyrį, o iš ten - dar to
limesni tašką Lavrentiją, likusius 
šimtą kilometrų iki tolimiausios 
Azijos gyvenvietės Ueleno keliauto
jai tikisi įveikti Rusijos pasieniečių 
sraigtasparniu ar kokiu kitu trans
portu. Iš ten vasario 16 d. vyrai ža
dėjo pradėti žygį - jie pasiryžę slidė
mis įveikti Beringo sąsiaurį ir gali 
būti pirmieji keliautojai šiuo maršru
tu. V. Vitkauskas pažymėjo, kad ši 
diena kelionės pradžiai būtų geriau
sia. "Pernai Everesto link išskridau 
kovo 11, ir tai buvo geras ženklas“. 
Vladas Vitkauskas po žygio į Eve
restą lietuviams jau gerai pažįsta
mas. Nauja pavardė - Julius Gudavi
čius. Jam 38 metai, gimęs Igarkoje, 
tremtyje. Į šiaurę buvo sugrįžęs dar 
kartą keturiems metams, kai tiesė 
kelius Kolagyme. Pabuvojo kalnuo
se, prieš keletą metų - Elbruse, ta

čiau kalnai jam tokio 
įspūdžio nedaro kaip 
rūsti Šiaurės gamta.

Nuo Azijos kranto 
iki Aliaskos Beringo 
sąsiauriu - 100 km 
oru. Tačiau per drei
fuojančius ledynus, 
ledų sangrūdas, pro
peršas vyrams teks 
įveikti daug daugiau 
kilometrų. Taigi kol 
kas keliautojai neži
no. kada pasieks Ame
rikos krantą - daug ką 
lems orai - gal per dvi 
savaites, gal per tris. 
Vyrai žino, kas jų 
laukia tokioje kelio
nėje, tačiau svarbiau
sia, pasak V. Vitkaus
ko, nepadaryti klaidų, 
neiti bet kokia kaina. 
Į Lietuvą iš Amerikos 
parskristi keliautojai 
planuoja kovo 13 
dieną. Rituanto Jankausko {ELTA) nuotr.

Musų slidininkų nesėkmės Lilehameryje
Vasario 13 d. 54 slidininkės lei

dosi į 15 km trasą laisvu stiliumi. 
Buvo aišku, kad dėl medalių rung
tyniaus italės Manuela di Centą bei 
Stefania Belmondo, o jų pagrindi
nės varžovės bus Rusijos slidinin
kės.

Vida Vencienė dar išvažiuoda
ma į Lilehamerį sakė, kad "iš 15 
km laisvu stiliumi nieko gero nesi 
tikiu“, o po finišo savimi buvo ne 
labai patenkinta - "bent į trisde- 
šimtuką būčiau patekusi“. Starta
vusi 32-a ji ir užėmė 32-ą vietą.

Po nelabai sėkmingo pasirody
mo 15 km distancijoje vasario 15 d. 
iš Vencienės laukta geresnio rezul
tato. Juolab kad 5 km klasikiniu 
stiliumi - jos mėgstama distancija, 
Albervilyje atnešusi 19-ą vietą, 
Kalgaryje - bronzos medalį. V. 
Vencienė startavo 42-a iš 64. Mūsų 
slidininke nepasiekė net vienintelio 
orientyro kontrolės punkto - 1,7 
km. Kaip pasakė vėliau, jai suskau
do širdį ir buvo priversta nutraukti 
lenktynes. Vida buvo labai nusivy
lusi ir didžiausia savo klaida laikė 
grįžimą į sportą po pergalingų Kal- 
gario startų. Neįveikusi 5 km dis
tancijos slidininke neteko teisės 
startuoti 10 km distancijoje.

ITAR-TASS Eltos telefoto
Vasario 14 d. Lilehameryje pra

sidėjo vyrų slidinėjimo 30 km lais
vuoju stiliumi lenktynės. Kartu su 
75 sportininkais savo jėgas išmė
gino ir lietuvis Ričardas Panavas, 
startavęs 51-asis. Nors iš jauno sli
dininko daug nesitikėta, prieš startą 
R. Panavas sakė, jog bent 20 var
žovų tikrai aplenks. Tačiau jau po 
pirmosios kontrolinės atkarpos (1,7

km) jo rezultatas buvo labai silpnas 
- 70-asis iš 74 įveikusių tą atkarpą. 
Pusiaukelėje (15 km) R. Panavas 
buvo 71-asis ir atsiliko nuo lyderio 
beveik 9 min. (44.33 sek.), o finišo 
linijos taip ir neperkirto.

Deja, tik tokią nuotrauką gavo
me iš Lilehamerio, kurioje įamžinta 
Lietuvos delegacija olimpiados ati
darymo metu.

Vadovybės pasikeitimas

Dėkojame ’’Europos lietuvio“ skaitytojams, užsimo
kėjusiems prenumeratos mokestį už 1994-uosius.

Prašome neužsimokėjusius paskubėti, nes ’’Europos 
lietuvio“ leidybai yra skubiai reikalingi Jūsų pinigai.

Prenumerata siųsti;.
”EL“ administracija,
2 Ladbroke Gardens
London Wil 2PT,
Gt. Britain

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

LONDONE
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga rengia 

tradicinį Vasario 16-osios KONCERTĄ šių metų 
vasario 19 d. 18.30 vai. Bishopsgate Instituto salėje, 
230 Bishopsgate, London EC 2.

Programoje svečiai iš Lietuvos: solistas baritonas Valentinas 
Čepkus, pianistė Eglė Janulevičiūtė ir kanklininkė Daiva 
Kimtytė.

Minėjimą sveikins Lietuvos ambasados Londone Charge 
d'Affairs Dr. Antanas Nesavas ir ilgametis lietuvių rėmėjas 
Lord Ennals.

Minėjimą praveda jaunimo grupė LIETUVA. įėjimas 2.50.

Sekmadienį, vasario 20 d., 11.00 vai. iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą Šv. Kazimiero bažnyčioje, The 
Oval, Hackney Rd., London E2.

Giedos solistas Valentinas Čepkus ir Londono lietuvių para
pijos choras.

Maloniai kviečiame visus - iš arti ir toli - koncerte ir pamal
dose gausiai dalyvauti.

DBLS valdyba

Kas treji metai įvyksta Lietuvių 
skautų sąjungos korespondencinis 
suvažiavimas, kuriame pasikeičiama 
pranešimais, pasiūlymais, nutarimais 
organizacijos klausimais ir išrenkama 
ar perrenkama vadovybė kitiems tre
jiems metams. Tai yra įrodymas, kad 
organizacija nėra valdoma vienos 
kurios grupės ar asmenų. Vadovybės 
pasikeitimas vyksta ne atsitiktinai, bet 
Lietuvių Skautų Sąjungos statuto ir 
nuostatų tvarka.

1993 m. LSS vadovybės rinkimų 
prezidiumą sudarė: v. s. fil. E. Vilkas - 
prezidiumo pirmininkas, gyvenantis 
Califomijoje, JAV, su talkininkais, 
gyvenančiais artimoje apylinkėje. 
Rinkimuose dalyvavo 480 vadovų ir 
vadovių iš visų kontinentų.

1994 m. vasario 10 d. įvyko LSS 
vadovybės pareigų perdavimas Čika
goje

Naujoji išrinkta vadovybė pradeda 
veiklą kupina didelio užsidegimo ir 
pasiryžimo, turėdama naujų idėjų tęsti 
darbą 1994-1996 metais. Ją sudaro 
tokie asmenys:

LSS Tarybos Pirmininkas - v. s. fil. 
Kęstutis Ječius (1310 Wayside Dr. 
Villa Park, IL 60181, USA)

LSS seserijos vyriausioji skautinin
ke - v. s. Birutė Banaitienė (84 Marga
ret Road, Abington, MA 02351, USA);

LSB vyriausiasis skautininkas - v. 
s. fil. Albinas Sekas (2940 Hopeton 
Rd., La Crescent, CA 91214, USA);

Akademinio skautų sąjūdžio vadi- 
jos pirmininkas - s. fil. Gediminas 
Leškys (8240 Melba Ave., Canoga 
Park, CA 91304, USA).

Seserijos ir brolijos šakos išrenka 
R. K. EV. dvasios vadus. LSS Garbės 
Teismo pirmininkas - v. s. Česlovas 
Senkevičius, Kanada. LSS kontrolės 
komisijos pirmininkas - j. v. s. Bro
nius Juodelis, IL. Šakų pavaduotojai: 
v. s. Romas Otto - brolijos; ps. Valen
tina Čepienė - seserijos; v. s. fil. Jonas 
Dainauskas - akad. sk. sąjūdis.

Išrinktas Tarybos pirmininkas ko
optuoja į Tarybą asmenis ir sudaro 
Lietuvių skautų sąjungos Tarybos 
pirmiją.

Rajonų vadai: Australijos - s. Na
rcizas Ramanauskas, Kanados - j. ps. 
Rimas Sriubiškis, Ramiojo Vandeny
no rajono vadė - s. fil. Zita Rahbar- 
Čemeckaitė, Vidurio rajono vadė - s. 
Julija Taorienė, Atlanto rajono vadė - 
j. v. s. Genovaitė Treinienė. Europos 
rajono vadas - v. s. Jaras Alkis (18 
Avondale Drive, Loughton. Essex 1G 
10 3BZ).

Europos R. K. dvasios vadas - kun. 
Edis Putrimas. (Litauisches Gymna
sium, "Romuva“. 6840 Hūttenfeld 4, 
V. Germany).

LSS Europos rajono seserijos 
atstovė - s. Vida Gasperienė. (107

Harlaxton Drive. Lenton. Nottingham 
NG7 1JD).

LSS Europos rajono brolijos atsto
vas - v. d. Juozas Maslauskas (7 the 
Crescent, Maufield, Near Ashbuome. 
Derbyshire DE6 2JE).

Vasario 16 gimnazijos "Aušros“ 
tunto tuntininko pareigas einąs s. 
Petras Veršelis. (Viernheim Str. 2. W- 
6840 Lampertheim-Hūttenfeld 4. V. 
Germany).

R. K. dvasios vadas - kun. Alek
sandras Geryba, o Anglijos skautau- 
jančio jaunimo - EV. kun. Aldones 
Putcė. Škotijos, Nottinghamo, Man- 
chesterio ir Londono vienetus dva
siškai aptarnauja tose vietovėse gyve
nantys dvasiškiai.

LSS Europos rajono "Budėkime“ 
žurnaliuko redaktorius - Henrikas 
Gasperas, o "Budėkime“ administra
torius Juozas Levinskas.

Baigusiems eiti pareigas tenka 
nuoširdžiai ir skautiškai padėkoti už 
visokeriopą paramą, glaudų bend
radarbiavimą.

Naujuosius noriu pasveikinti, palin
kėti stiprybės, ištvermės ir sėkmės 
visuose ateities skautiškuose darbuose.

Džiaugiuosi žydinčiais žiedais - 
jaunąja karta, pagarbiai ir su dėkingu
mu žiūriu į vystančius lapus - lietuviš
kosios skautybės veteranus, vis dar 
žygiuojančius Rūtos-Lelijos skautiš
kuoju, garbingu ir našiu taku.

v. s. J. Maslauskas

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

Tarpininkaujame perkant butus Lietuvoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Investitoriams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir 

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių 
Vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).

Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC STORES
INVESTMENTS CO.

(Z. Juras, V. A. Juras)
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643
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PADIDINTA ’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATOS KAINA

Padidėjus pašto ir leidybos išlaidoms, nuo 1994 m. sausio 1 d. padidinta 
"Europos lietuvio“ prenumeratos kaina:

priima įvairias aukas. Siųsti šiuo 
adresu: British-Lithuanian Relief 
Fund For Children in Lithuania, 
21 The Oval, London E2 9DT.

Metams: Pusei metų:
Didžiojoje Britanijoje - £40 - £20
Vokietijoje - 100 DM -50 DM
JAV - $60 - $30
Lietuvoje - 190 Lt -95 Lt
Visur kitur -£40 - £20
Iš Vilniaus į užsienį ”Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu.

LONDONE
SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO FUTBOLAS
Vasario 6 dieną trečiosios divi

zijos susitikime Lithuania Victoria 
su SBN Plant pralaimėjo santykiu 
10:3.

Lithuanian Victoria pastaruoju 
metu nežinia kodėl blogai žaidžia.

BRITU-LIETUVIU 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Pastaruoju metu fondas gavo

šias aukas:
Po 20 svarų - D. A. Vassiliou, 

Romford, V. Petrušaitienė, Ealing;
10 svarų - S. Paplauskas, 

Coventry.
Be to, D. A. Vassiliou paaukojo 

vaikams drabužių, avalynės ir 
žaislų.

Fondo vadovybė Lietuvos vaikų 
vardu reiškia padėką aukotojams. 
Vaikų fondo vadovybė laukia ir

PAMALDOS
Wolverhamptone - vasario 19 d., 

šeštadienį, 16 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Derbyje - vasario 20 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - vasario 20 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Coventry - vasario 27 d., 14 vai., 

Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa - vasario 27 d., 

16 vai., Šv. Petre.
Manchester - vasario 27 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - vasario 27 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Bradford - kovo 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame - kovo 6 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Leicesteryje - kovo 6 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Eccles - kovo 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame - kovo 13 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Corbyje - kovo 13 d., 14 vai., Šv. 

Patrike.
Northamptone - kovo 13 d., 18 

vai., Šv. Lauryne.

LONDONO LIETUVIŠKOS 
ŠVENTO KAZIMIERO 

ŠVENTOVĖS VARDINĖS IR 
SUKAKTUVĖS

Kovo 6 dieną, sekmadieni, dabarti
nė Londono Šv. Kazimiero Šventovė 
mini savo vardo dieną ir 82-ąsias 
metines nuo šventovės pašventinimo.

11 valandą bus vardo ir sukaktuvių 
paminėjimo pamaldos. Į jas parapijos 
klebonas dr. Jonas Sakevičius, MIC, ir 
parapijos taryba kviečia londoniečius 
gausiai apsilankyti.

JAUNIMO LOTERIJA
Tradicinė Londono lietuvių parapi

jos loterija "Derby arklių lenktynės“ 
neįvyks, nes Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso komitetas organizuoja loteri
ją kongresui paremti. Visi Jungtinės

PAIEŠKA
Ieškome bičiulio, buvusio bend

radarbio Andriaus Grybaičio, gi- * 
mūšio 1934 metais ir gyvenusio bu
vusiame Pagėgių rajone, Bitėnų kai
me. Jis 1960 metais išvyko į tuome
tinę Vakarų Vokietiją su savo arti
maisiais, pakeitė pavardę ir gyveno 
šiuo adresu:

Heinrich Gribat
658 Idar Obersten 2
Rudolf-Veinzstr. 13
West Germany
Vėliau jo gyvenamoji vieta pa

sikeitė. Gal galėtų atsiliepti jį pa
žinoję žmonės. Iš anksto dėkoja
me.

Albinutė KazJauskaitė-Masolienė,
Ada Mažeikaitė-Gėrikienė, 

Onutė Maloškaitė-Mikalauskienė,
Marytė Vyšniauskaitė

Rašykite šiuo adresu:
O. Mikalauskienė
Žuvinto 5b-9
4580 Alytus, Lietuva 

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

karalystės lietuviai gali išbandyti 
laimę jaunimo rengiamoje loterijoje.

Jos pirmasis prizas - dvi nemoka
mos kelionės iš Londono į Vilnių ir 
atgal, kurias remia "Skandinavian 
Airlines“ (SAS). Antrasis prizas - 150 
angliškų svarų sterlingų. Trečiasis - 
vienas galionas (t. y. 4,5 litro) Bells 
firmos viskio. Laimėtojai paaiškės 
gegužės 29 d. Sodyboje.

Loterijos pajamos skiriamos pa
remti delegatų kelionę į Pasaulio jau
nimo kongresą.

IŠVYKA PRIE JŪROS

Žmonėms pageidaujant išvykos 
prie jūros data pakeista - ji įvyks 
liepos 19 dieną, o ne liepos 2 
dieną, kaip anksčiau skelbta.

Norintieji vykti prašome užsira
šyti pas Sporto ir Socialinio klubo 
sekretorę Mariją Hoye-Kalinaus- 
kaitę klube arba parapijos menėje 
pas Jozefą Kalinauskienę. Kaina 
ten ir atgal 3.50 svaro, mokama už
sirašant.

MANČESTERYJE
POBŪVIAI KLUBE

Vasario 5 d. iš Maskvos į Bol- 
toną trečią kartą atvyko jaunesny
sis H. Vaineikio brolis Leonas ap
lankyti brolio. Rusijos sostinėje jis 
dirba kompiuterių srityje, atvyko į 
Londoną stažuotei. Svečiui Man
česterio lietuvių klube buvo su
rengtos šaunios vaišės. Jose dalyva
vo būrys ten gyvenančių tautiečių ir 
boltoniškių. Buvo šauniai pasivai
šinta, pasišnekučiuota ir padainuo
ta. Iš Leono sužinojome, kad ir 
Maskvoje Lietuvos ambasados sa
lėje susirinkę tautiečiai užtraukia 
lietuviškai.

Vasario 7 d. visuomenininkas

A+ASTASYS SURGAUTAS

Tolimosios ir gražiosios Corn
wall grafystės Falmouth mieste 
1993 metų gruodžio 24 dieną, su
laukęs 82 metų amžiaus, mirė Sta
sys Surgautas. Palaidotas 1993 
metų gruodžio 31 dieną to miesto 
kapinėse.

Af A Stasys Surgautas kilimo iš 
Aukštaitijos. Raudonajam Stalino 
marui artėjant prie Lietuvos, 1944 
metų vasarą su būriu kitų Aukštai
tijos tautiečių pasitraukė iš Lietu
vos. 1947 metais iš Vokietijos at
vyko darbams į Jungtinę karalystę.

Gyvendamas toli nuo didesnių

Religinis konkursas
Prelatas Juozas Prunskis 1994 metais 

skiria premiją(s) - $ 5,000.00 
Krikščionybės Idealų Ugdymui.

Gali būti:
1) krikščionybės idealus ugdantis projektas, pilnai 

suplanuotas, su finansine sąmata.
2) vienas religinis veikalas, savo parašytas ir išverstas, 

mašinėle atspausdintas, dar neišleistas.
Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu. Atskirame 

užklijuotame voke pridedama tikroji autoriaus pavardė, adresas 
ir telefonas.

Konkurso medžiagą reikia atsiųsti iki 1994 m. rugpjūčio 1 d. 
šiuo adresu:

i Sisters of the Immaculate Conception
Religinis Konkursas

| 600 Liberty Highway
f Putnam, Ct. 06260, USA.

PAIEŠKA
Albina Tamašauskaitė ieško gi

minaičių: Svirmicko Edvardo, gy
venusio Čikagoje ir Kalinauskų, 
gyvenusių Brukline. Vieno vardas 
Kęstutis. Visų amžius apie 60-70 
metų. Gal atsilieps juos pažinoję.

Rašyti:
Albina Tamašauskaitė
Likiškėlių 96-18
4580 Alytus, Lietuva.

DBLS Boltono skyriaus pirminin
kas, ML Soc. klubo vicepirminin
kas, ramovėnų sekretorius H. Vai
neikis (70 metų) ir kelių organi
zacijų narys A. Rimeikis (68 metai) 
Mančesterio lietuvių klube gausia
me draugų ir pažįstamų būryje šau
niai atšventė savo gimtadienius. 
Juos pasveikino klubo pirmininkas 
A. Podvoiskis ir įteikė visų pasira
šytas sveikinimo korteles. H. Vai- 
neikiui ir A. Rimeikiui visi sugie
dojo "Ilgiausių metų“ ir pakėlė tos
tą už garbingųjų sukaktuvininkų 
sveikatą. Pobūvis praėjo visų paki
lioje ir linksmoje nuotaikoje, šau
niai skambant dainoms.

Abu jubiliatus sveikiname su
laukus garbingo amžiaus, linkime 
puikios nuotaikos, sėkmės gyveni
me ir neišsenkančių jėgų darbuotis 
mūsų bendruomenės veikloje.

A. P-kis
RENGINIAI

.Kovo 5 d. MLK Bendrija rengia 
Mančesterio lietuvių klube Šv. Ka
zimiero minėjimą. Bus paskaita ir 
meninė dalis.

Kviečiame visus gausiai daly
vauti.

Bendrijos valdyba

BRADFORDE
Lietuvos Nepriklausomybės šven

tės ir laisvės atgavimo minėjimas 
įvyks 1994 metų kovo 12 d„ šeštadie
nį, 4 vai, p. p.

H. Vaineikis skaitys paskaitą, 
bus įvairi meninė programa.

Prašome visus Bradfordo ir apy
linkės lietuvius dalyvauti šiame 
garbingam minėjime.

DBL S-gos Bradfordo skyrius 
ir klubo valdyba

lietuviškų centrų, ryšius palaikė su 
lietuviais Londone, atvykdavo į di
desnius lietuviškus pobūvius, minė
jimus. Dalyvaudavo Londono lietu
vių išvykose į Lietuvių sodybą. Kad 
nenutoltų nuo lietuviško gyvenimo, 
jis skaitė kelioliką lietuviškų laikraš
čių. Be to, retkarčiais pareikšdavo 
savo mintis "Europos lietuvyje“.

Buvo nuoširdus lietuviškos veik
los rėmėjas savo materialinėmis 
aukomis, nuolatinis vienintelės 
lietuviškos Šv. Kazimiero baž
nyčios Londone rėmėjas.

5. K.

PATIKSLINIMAS
Praėjusiame "EL“ numeryje 

išspausdintame E Bičkausko in
terviu 4 psl. neaiškia; atspausdin
tas skaičius asmenų, kurie sulai
kyti remiantis prevencinio su
laikymo įstatymu. Turi būti - 262 
(tiek buvo pokalbio metu).

Atsiprašome skaitytojų.

PASAULYJE
Bosnijai - pasaulio 

dėmesys
Ten yra įveltos didžiausios "šalto

jo“ karo galybės - Rusija ir JAV. Bet 
jų interesai Bosnijoje skiriasi, todėl jos 
turi vesti labai nuosaikią politiką, nes 
galima įsivaizduoti, kas įvyktų jeigu 
šie galiūnai pradėtų nesutarti. Europa 
ir JAV irgi turi (tiesa, mažų) skirtumų 
dėl Bosnijos. Vis dėlto NATO paskel
bė ultimatumą Bosnijos serbams ati
traukti Sarajevą supančias patrankas, 
kitaip iš oro bombarduos jų pozicijas. 
Kaip ir iki šiol. Bosnijos serbai mėgi
na išsisukinėti, bet šį kartą spaudimas 
yra daug didesnis.

Įvertindamas reikalo svarbą Brita
nijos premjeras John Major su užsie
nio reikalų ministru Douglas Hund tris 
dienas lankėsi Maskvoje ir mėgino 
įtikinti Jelciną, serbų draugą, kad rei
kalinga bombarduoti serbų pozicijas, 
jeigu nebus laikomasi ultimatumo. 
Jelcino priviliojimui John Major rodė 
skanų kepsnį, t. y. žadėjo paremti Ru
sijos pageidavimą įstoti į svarbiausią 
turtuolių klubą - G7. Iki šiol to klubo 
nariai tik po savo posėdžių susitikda
vo su Jelcinu, tai, žinoma, nepatiko 
Rusijos prezidentui. Dabar gi žadama 
tą klubą padaryti G8 klubu, bet bijo
ma, kad Tokijas dar gali tam pasiprie
šinti dėl Maskvos nenoro grąžinti Ja
ponijai salas.

Laimei, JTO pagaliau turi Bosnijo
je veiklų karo vadą, kuris vienas savo 
iniciatyva kelios dienos prieš ultima
tumo įteikimą pasiekė, kad būtų suda
rytos paliaubos tarp kariaujančių pu
sių. Generolas Sir Michael Rose yra 
britų karininkas, turįs patyrimo nepa
prastose sąlygose.

Ar Pietų Afrika eina 
į revoliuciją?

Iki šiol vis dar buvo manyta, kad 
Pietų Afrika, nepaisydama visokių 
kliūčių, praves rinkimus taikiai, ANC 
sudaryta vyriausybė išsirinks Nelson 
Mandela prezidentu, ir toje šalyje bus 
normalus gyvenimas. Deja, dabar jau 
atrodo, kad taip nebus, net bijoma, 
kad Pietų Afrika gali sulaukti tokių 
pačių sunkumų, kuriuos pergyveno ki
tos Afrikos tautos. ANC (Afrikos tau
tinis kongresas) yra svarbiausia juodų
jų organizacija. Ji turi dėmę - pusę jos 
narių sudaro komunistai, kilęs iš 
Lietuvos Slovo užima atsakingas pa
reigas jų partijos administracijoje, yra 
sekretorius. Grasinimai boikotuoti rin
kimus karts nuo karto pasigirsdavo 
juodųjų pusėje kartu su baltųjų reika
lavimais dėl savivaldos. Rimtas dėme
sys buvo atkreiptas į Zulu karaliaus 
pareiškimą, kad jis numato atsiskirti 
nuo Pietų Afrikos ir sudaryti savo ka
ralystę kartu su dešiniaisiais baltai
siais. Karalius Goodwill primena isto
riją -jo karalystė gimė 1834 m. Jis turi 
Zulu genties sudarytą Inkatha free
dom party, jos vadas, karaliaus gimi
naitis, šefas Mangosuthu Buthelezi jau 
seniai užima kovingesnę padėti. 
Reikalas pasidare tiek rimtas, kad pats 
prezidentas de Klerk buvo nuvykęs 
pas karalių jį apraminti.

Hong Kongas kovoja 
dėl demokratijos

Artėjant 1997 m., kai Hong Kon
gas - turtingiausia kolonija toje pa
saulio dalyje - turės būti perduota 
Kinijai pagal ankstyvesnį susitari
mą, britų gubernatorius Chris Pat
ten, nori, kad ten busimieji rinkimai 
būtų demokratiški. Kinija siekia, 
kad viskas būtų palikta kaip yra, kol 
čia bus įtvirtinta valdžia. Pekine vy
kusios derybos tarp Britanijos ir Ki
nijos nutrūko, ir gubernatorius, pa
galiau pritrūkęs kantrybės, užsipuo
lė demokratijos priešus, ypač atsisu
ko prieš komunizmą, pavadinęs ji 
žmonijos nusivylimu. Aišku, Kinijai 
tokie žodžiai nepatiks. Pranešama, 
kad Kinija jau esanti paruošusi alter
natyvią vyriausybę Hong Kongui. 
Bet gal dar nereikėtų jaudintis, nes 
liko keleri metai laiko, gal dar bus 
galima rasti kompromisą.
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