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Prancūzijos Respublikos prezidento vardu- 
h

Tik lakiausia prancūzų fantazija 
galėjo apdovanojimą pavadinti ’’Aka
deminių palmių“ ordinu. O tai įvyko 
1808 metais Napoleono I, norėjusio 
pagerbti universiteto narius, iniciaty
va. Nuo 1866-ųjų apdovanojimas 
skiriamas ne tik dėstytojams, o ir 
veikėjams, gražiai auklėjantiems ir 
ugdantiems visuomenę. Apdovano
jimas tapo ordinu 1855 metais. Tokia 
sena ir garbinga jo istorija (Prancūzi
joje už jį 4 metais senesnis tik ’’Gar
bės legiono“ ordinas).

Rugsėjo 30 dieną Prancūzijos 
Respublikos ambasadorius Filipas de 
Siurmenas (Philippe de Suremain) 
Alytuje pasakė: ’’Prancūzijos Res
publikos prezidento vardu už nuopel
nus tobulinant prancūzų kalbos mo
kymą ir stiprinant abiejų šalių ryšius 
apdovanoju pirmosios vidurinės mo
kyklos direktorių Alvydą Gavelį 
"Akademinių palmių“ ordinu“.

Palmės šakos prigludo direktoriaus 
švarko atlape. Salėje griaudėjo ovaci
jos. Lietuvos ąžuolų vainikai teko ir 
"Akademinių palmių“ kavalieriui, ir 
ambasadoriui. O šis dar prisipažino, 
kad pats didžiausias įspūdis Lietuvoje 
jam buvo viešnagė Alytaus pirmojoje 
vidurinėje. Tokioje nedidelėje, dar 
tesivaduojančioje šalyje jis surado 
mokyklą, kur ir pedagogai, ir moks
leiviai gražiai kalbėjo prancūziškai. O 
dar surengė tokį koncertą, tiek žinojo

’’Estonia“ aukų paminėjimas Londone
Spalio 3 d. Didžiosios Britanijos 

sostinėje įvyko tragiškai nuskendusio 
estų ’’Estonia“ kelto aukų atminties 
pagerbimas. Jį organizavo Estijos ir 
Švedijos ambasados, padedamos 
vietinių išeivių organizacijų.

Pagerbimas įvyko St. Martin-in- 
the-Field anglikonų bažnyčioje. Ta 
didelė bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių, tarp jų matėme Didžiosios Brita
nijos Karalienės atstovą, britų užsie
nio reikalų ministerijos pareigūnus, 
Baltijos ir kitų kraštų ambasadorius 
ar atstovus, reziduojančius Londone 
(LR ambasadoriui R. Rajeckui ir po
litikos patarėjui A. Medalinskui išvy
kus į Vilnių, iš Lietuvos ambasados 
dalyvavo pirmasis sekretorius A. Mi

Trečiojo Prezidento 
palaikai - tėviškėje

Spalio 8-ąją Lietuvos Respubli
kos Prezidento Kazio Griniaus palai
kai, vykdant velionio valią, bus palai
doti Marijampolės rajono Mondžgi- 
rės miškelyje. Ten pat bus atidengtas 
paminklas trečiajam Lietuvos Prezi
dentui. Trijų metrų aukščio granito 
paminklą sukūrė marijampolietis 
skulptorius Kęstutis Balčiūnas. Vy
riausybė nutarė, kad spalio 8-ąją - 
Prezidento K. Griniaus palaikų per
laidojimo dieną - visoje Lietuvoje 
iškeliamos valstybės vėliavos su ge
dulo ženklu.

Ūma su trečiojo Prezidento palai
kais į Vilnių iš Čikagos, kur 1950 m. 
K. Grinius mirė ir buvo palaidotas, 
atskraidinta spalio 7 d. Prie buvusios 
prezidentūros Kaune spalio 8 d. vyks 
atsisveikinimas. Po to 14 vai. prasi
dės perlaidojimo ceremonija Mondž- 
girės miške.

Spalio 8 d. taip pat numatyta ati
dengti paminklinį akmenį K. Gri
niaus gimtinėje Selemos Būdos kai
me bei paminklinę lentą už 12 km 
nuo gimtinės prie namo, kur Prezi
dentas buvo ištremtas vokiečių oku
pacijos metais.

Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe de Suremain (dešinėje) 
su Alytaus pirmosios vidurinės mokyklos direktoriumi Alvydu Gaveliu.

Daivos Šilinskienės nuotr.
apie Prancūziją, kad nuo tada ir paties 
ambasadoriaus, ir kitų jo valstybės 
atstovų keliai vis Čia atvesdavo. Žino
ma, visuomet su dovanomis, bet šįkart 
- tai apdovanojimas ir direktoriui 
Gaveliui, ir laisvam žmogaus siekiui 
veržtis į Europą, mokytis ir mokyti 
kitus. Lietuvoje šį ordiną jau yra 
gavęs Vilniaus universiteto rektorius 
Rolandas Povilionis. Ambasadorius 
Filipas de Siurmenas akcentavo, kad 

sevičius). Buvo ir atstovų iš britų par
lamento, Baltijos kraštų išeivijos or
ganizacijų vadovai, britų ir išeivijos 
bendruomenių nariai.

Gedulingas apeigas atliko Estijos, 
Švedijos, Suomijos kunigai, reziduo
jantys Londone, ir anglikonų dvasi
ninkai. Trumpas kalbas pasakė Esti
jos, Suomijos ambasadoriai ir Švedi
jos atstovas. Estijos ambasadorius 
savo pranešime pastebėjo, kad ši tra
gedija Baltijos kraštus dar labiau su
telkė bendram darbui.

Žuvusių artimieji uždegė žvakutes 
prie altoriaus. Žuvusieji pagerbti atsi
stojimu ir 2 minučių tyla, kurioje jau
tėsi susikaupimo ir gedulo dvasia. Iš 
Estijos atvykusi Pilie Lili pagiedojo

Britanijos gynybos ministro 
viešnagė

Lietuvoje pirmąkart lankėsi Di
džiosios Britanijos gynybos ministras 
Malcolm Rifkind. Jis ir Lietuvos 
krašto apsaugos ministras L. Lin
kevičius spalio 5 d. pasirašė dviejų 
ministerijų bendradarbiavimo memo
randumą, praktiškai nesiskiriantį nuo 
anksčiau pasirašytųjų Estijoje ir 
Latvijoje, kur M. Rifkind'as buvo 
prieš atvykdamas į Vilnių.

Memorandume numatyta bend
radarbiauti pagal ’’Partnerystės var
dan taikos“ programą, mokyti Lietu
vos karininkus ir puskarininkius 
anglų kalbos, keistis karo mokyklų ir 
akademijų personalu ir studentais, 
rengti konsultacijas ir keitimąsi gink
luotųjų pajėgų valdymo demokrati
nėje visuomenėje ekspertais, keistis 
nuomonėmis karinės doktrinos, sau
gumo koncepcijų klausimais, plėtoti 
draugiškus šalių ginkluotųjų pajėgų 
personalo santykius, dalytis opera
tyvinės veiklos ir profesinio parengi
mo patirtimi.

M. Rifkind’as, karališkasis ad
vokatas, parlamento narys, gynybos 
ministru paskirtas 1992 m. balandžio 
11d. Jis yra užėmęs ministrų postus 

’’Akademinės palmės“ skiriamos labai 
retai, o užsieniečiams - ypač retai.

1995-aisiais sukaks 30 metų, kai 
dvi pirmokėlių klases Alytuje pradė
jo mokyti prancūzų kalbos. Takelis 
palmių giraitės link prasidėjo. Nes 
pirmoji akademija juk ir buvo įkurta 
soduose. Dabar mokomės pastatuose, 
bet tikrąjį žinių troškulį pastebi ir 
įvertina net pačiame Paryžiuje.

Laima Stankevičiūtė

”Ave Maria“ (Bach), Marie Birve iš 
Švedijos pagiedojo ”Pie Jesu“ (A. 
Lloyd Webber).

Pasibaigus apeigoms Estijos am
basadorius prie išėjimo iš bažnyčios 
priėmė dalyvavusių užuojautas žuvu- 
siems.

Klemensas Tamošiūnas 
Eltos korespondentas Londone

”EL“ gavo pranešimą, kad Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjungos 
pirmininkas Jaras Alkis visų Britani
jos lietuvių vardu pareiškė nuoširdžią 
užuojautą Estijos ambasadai Londo
ne dėl ’’Estonia“ kelto keleivių žūties.

5 puslapyje - apie lietuvių iš 
"Estonia“ kelto likimą.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
•

Škotijoje. Pasak ’’Lietuvos ryto“, M. 
Rifkind'o seneliai gyveno Kaune.

Svečias susitiko su Lietuvos pre
zidentu ir užsienio reikalų ministru. 
Pranešama, kad Didžiosios Britanijos 
ministras pokalbyje su Lietuvos va
dovu teigė, jog NATO neturėtų skir
tingai traktuoti Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybių. Kaip paramą Lietuvai 
M. Rifkind'as traktavo siūlymą Kali
ningrado srities problemas aptarti 
Europos stabilūmo pakto rėmuose. 
Spaudos konferencijoje M. Rifkind'as 
pabrėžė, kad Didžioji Britanija skiria 
didelį dėmesį Baltijos valstybių ne
priklausomybei ir saugumui.

Iškilaus diplomato
• B. K. Balučio pėdsakų 

\ Anglijoje beieškant

Šiandieninės visuomenės susido
mėjimas prieškarinės Lietuvos žy
miais žmonėmis, jų nuopelnais, 
veiklos patirtimi paskatino mane 
intensyviau užsiimti buvusio lietu
vių visuomenininko ir diplomato 
Broniaus Kazio Balučio gyvenimo 
studijomis, kurios jau buvo mano 
pradėtos prieš gerą dešimtmetį. 
Pastarųjų dvejų metų mano susiraši
nėjimas su buvusiu diplomato ben
dradarbiu ponu Petru Varkala ir 
Didžiosios Britanijos lietuvių veikė
ju ponu Stasiu Kasparu buvo apvai
nikuotas šio straipsnio autoriaus 
trijų savaičių kelione į Angliją. Tuo 
pačiu privalau padėkoti Tautos Pa
ramos Fondo nariams ponams Zig
mui Jurui ir Vytautui Keriui. Jų dė
ka aš galėjau nusipirkti brangiai 
kainuojantį, universiteto dėstytojui 
’’neįkandamą“ bilietą iki Londono 
ir atgal į Vilnių.

Prieš išskrendant į senąjį Albio
ną ne kartą mintimis ir raštu teko 
planuoti ir perplanuoti palyginti 
trumpą buvimo laiką, nes norėjos 
ne tik kuo daugiau surinkti medžia
gos apie Balučio veiklą Anglijoje, 
ne tik pamatyti Londono įžymybes, 
bet ir pasidomėti Didžiosios Brita
nijos lietuvių organizacijų archyvų 
likimu.

Įveikęs dviejų su puse valandų 
skrydį ir griežtus anglų imigracijos 
tarnybos formalumus, iš karto pate
kau į S. Kasparo globą. Jis mane 
palydėjo iki Lietuvių namų Londo
ne, supažindino su aplinka. Darbui 
rekomendavo Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos būstinę, leido nau
dotis telefonu, bibliotekėle, kopija
vimo mašina. Nuolatiniai būstinės 
darbuotojai - energinga ir žavi po
nia Nijolė Dargienė ir ponas Iva
nauskas - padėjo man labiau susi
orientuoti: iš jų daug sužinojau apie 
Britanijos lietuvių gyvenimą, jų 
problemas, atvykimo į šį kraštą 
istoriją. Ponia Nijolė mane nuvedė į 
Lietuvių namų rūsį, kur yra sukrauti 
Lietuvių sąjungos ankstyvosios 
veiklos dokumentai, ’’Europos lietu
vio“ redakcijos, spaustuvės ’’Nida“, 
Lietuvių namų bendrovės archyvai. 
Širdį suspaudė pamačius, kokiose 
sąlygose laikoma istorinė medžiaga. 
Kažkada tvarkingai sudėti doku
mentai, laikraščiai, knygos dabar 
suversti, apkrauti, nereikalingais 
daiktais, apdulkėję, pradėję pūti, 
susegti dokumentai iširę ir pan. 
Kitos dienos vakare aplankiau į Lie
tuvių namus atvykusį DBLS pirmi
ninką poną Jarą Alkį. Jam papasa
kojau savo įspūdžius, kurie susidarė 
apžiūrėjus minėtus dokumentus, 
pateikiau siūlymų šiuo klausimu. 
Mat prieš vykstant į Angliją buvo 
kalbėta su Vilniaus pedagoginio 
universiteto (VPU) bibliotekos di
rektore, kuri pritarė minčiai, kad 
mes galime bibliotekos fonduose 
kaupti ir tvarkyti išeivijos istorinę 
medžiagą: veikimo dokumentus, as
meninę korespondenciją, periodiką, 
knygas ir pan. Ponas J. Alkis nuo
širdžiai pritarė tokiai idėjai. Be to, 
mane maloniai džiugino tai, kad vi
si, su kuo teko kalbėtis, pasisakė už 
dokumentų perkėlimą į Lietuvą. Ša
lia viso to, aš siūliau Lietuvių na
muose rinkti iš Didžiojoje Britani
joje gyvenančių tautiečių turimą 
vertingą mūsų tautai medžiagą ir 
palaipsniui gabenti į Lietuvą. Ne 
paslaptis, kad daug jos dar yra išli
kę lietuvių šeimose. N. Dargienė 

man sakė, kad jai neperseniausiai 
skambino viena lietuvė ir siūlė per
duoti kelių dešimtmečių surinktus ir 
surištus ’’Europos lietuvio“ komp
lektus. Tuo tarpu ne visos Lietuvos 
didžiosios bibliotekos juos turi. 
Ponia Veronika Jurienė turi išsau
gojusi senosios lietuvių išeivijos 
Anglijoje Šventos Onos draugijos 
protokolus. O istorikai manė, kad 
šios draugijos dokumentai yra žuvę. 
Tokių pavyzdžių, manyčiau, yra ne
mažai. Dar turiu pažymėti, kad man 
neduoda ramybės mintys apie Ško
tijos lietuvių draugijų dokumentų, 
’’Išeivio draugo“ redakcijos archyvo 
likimą.

Norėdamas padaryti dokumentų 
tvarkymo pradžią, aš su talkininku, 
gerai suprantančiu dokumento isto
rinę reikšmę, ponu Baliu Butrimu 
du pavakarius valėme nuo dulkių ir 
pakavome Lietuvių namų rūsyje ar
chyvinę medžiagą. Gerbiamas Ba
lys pats sakė, kad jis imsis vėliau 
šio darbo ir visiškai sutvarkys esa
mą archyvą bei knygas ir paruoš iš
gabenimui į Lietuvą.

Pokalbiuose su vietinių lietuvių 
veikėjais paaiškėjo, kad didžiausia 
kliūtis - tai archyvų pergabenimo fi
nansavimas. Aš siūliau dalį lėšų, 
kurias Didžiosios Britanijos lietu
viai skiria Lietuvos reikalams, pa
naudoti savo veikimo dokumentų, 
savo istorijos išsaugojimui, atgabe
nimui į Vilnių. Tos lėšos, many
čiau, tikrai būtų nedidelės. Šiuo 
klausimu buvau užsiminęs ponams 
Z. Jurui ir V. Keriui, kurie neatmetė 
šios galimybės. Vilniaus pedagogi
nio universiteto istorijos fakultete 
jau 3-4 metai, kaip vykdomas lietu
vių išeivijos istorijos klausimų (kul
tūrinės veiklos, švietimo, ekono
minio gyvenimo, propagandos) tyri
mas. Studentai istorikai rašo kur
sinius, diplominius, magistro dar
bus, rengia straipsnius Lietuvos 
spaudai. Jeigu atsiras finansavimas, 
mes pajėgūs parengti ir monografi
jas. Po truputį į šį darbą įsitraukia ir 
dėstytojai. Norima kuo skubiau lik
viduoti didelę spragą mūsų tautos 
istorijoje. Ši spraga - tai užsienio 
lietuvių istorija, tautiškumo išlai
kymo užsieniuose klausimas. Bet 
tam reikalingi išeivijos archyvai, 
nes remtis vien užsienio lietuvių 
spauda ir jų išleista literatūra ne
pakanka. Gilesniems tyrimams rei
kalingi organizacijų dokumentai, 
veikėjų korespondencija, fotonuo
traukos ir pan. Visiems jau aišku, 
kad išeivijos istorijos tyrinėjimų 
centras yra Lietuva su savo istorikų 
profesionalų pajėgomis. Štai kodėl 
aš Anglijoje visus raginau rinkti ir 
siųsti dokumentus į Vilnių. Čia jie 
bus ne tik saugomi ir tvarkomi, bet 
ir naudojami moksliniams tikslams. 
O tai yra labai svarbu. Tai įgalina 
įamžinti mūsų tautos diasporos ki
tuose kraštuose gyvenimą, veikimą. 
Tuo pačiu klausimu noriu kreiptis į 
visą lietuvišką išeiviją ir Škotijoje, 
ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir 
Lenkijoje... Ne tik Europoje, bet ir 
JAV, Kanadoje, Australijoje!

Atkreiptinas dėmesys dar į vieną 
mūsų kultūros turtą, kuris nenaudo
jamas guli Lietuvių namų rūsiuose. 
Tai buvusios spaustuvės ’’Nida“ 
leistos knygos, kurių nemaža tiražo 
dalis liko neišplatinta. Tai užsienio
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Keliais sakiniais
□ Nemokamos vizos į Lietuvą. Vy
riausybė nutarė, kad asmenims, kurie 
yra reabilituoti pagal Lietuvos įsta
tymą ’’Dėl asmenų, represuotų už pa
sipriešinimą okupaciniams reži
mams, teisių atstatymo“, vizos turi 
būti išduodamos nemokamai. Norė
dami gauti nemokamą vizą, jie turi 
pateikti reabilitacijos pažymą. Ne
mokamai vizos bus išduodamos ir 
lietuvių kilmės asmenims, pateiku
siems Krašto lietuvių bendruomenių 
išduotas ir Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos patvirtintos formos pa
žymas.
O Pradėta nagrinėti vieno iš "Res
publikos“ leidėjų Vito Lingio nužu
dymo byla. Apie spalio 5-ąją įvykusį 
pirmąjį Aukščiausiojo Teismo bau
džiamųjų bylų kolegijos posėdį kaip 
svarbiausią dienos naujieną pranešė 
Lietuvos televizija, pirmuosiuose 
puslapiuose rašo visi dienraščiai. Pir
mąkart teismą sudaro trys Aukš
čiausiojo Teismo teisėjai (iki šiol 
būdavo vienas teisėjas ir du tarėjai). 
Pirmąkart vieną iš kaltinamųjų (B. 
Dekanidzę) gina net trys advokatai 
(kitus - po vieną). Imtasi labai griežtų 
proceso apsaugos priemonių.
□ Nuosprendis nekokybiškų litų 
gamybos byloje. Jis paskelbtas spalio 
4 dieną. Aukščiausiojo Teismo bau
džiamųjų bylų kolegija, pirmininkau
jant teisėjui A. Sirvydžiui, buvusį 
Lietuvos banko valdybos pirmininką 
V. Baldišį, trūkstant jo kaltės įrody
mų, išteisino, o buvusį šio banko vy
riausiąjį ekspertą R. Purtulį pripažino 
kaltu už pareiginių įgaliojimų pervir
šijimą ir nuteisė dvejiems metams 
laisvės atėmimo, tačiau bausmės 
vykdymą atidėjo dvejiems metams. 
Iš R. Purtulio taip pat priteista 100 
tūkstančių litų valstybei padarytai 
žalai atlyginti.
O Baigiamas parengti susitarimas 
dėl karinio tranzito. Prezidentas A. 
Brazauskas pranešė, kad susitarimas 
su Rusija dėl karino tranzito bus 
parengtas iki spalio 10 d. Jo pagrin
das - neseniai Vyriausybės patvirtin
tos karinių ir pavojingų krovinių ga
benimo taisyklės. Pareikšta, kad tai 
bus ne politinė sutartis ir pasirašys ją 
ne valstybių vadovai. Šios savaitės 
pradžioje ’’Respublikos“ dienraštis 
pateikė rinkos ir viešosios nuomonės 
tyrimų kompanijos “Baltijos tyrimai“ 
sociologinės apklausos duomenis 
apie Lietuvos piliečių požiūrį į Rusi
jos karinio tranzito problemą. Visiš
kai nepritaria jam 22 proc., iš dalies 
nepritaria - 42 proc., iš dalies pritaria - 
16 proc., visiškai pritaria - 4 proc., ne
turi nuomonės - 6 proc. apklaustųjų.
□ Apie prezidento kelionę už Atlanto. 
Įžanginėje kalboje, pasakytoje spau
dos konferencijoje Vilniuje, A. Bra
zauskas savo kelionę Jungtinėse 
Amerikos Valstijose suskirstė į tris 
dalis. Pirmoji - politinė veikla Jungti
nių Tautų generalinėje Asamblėjoje, 
susitikimai su B. B. Ghaliu, kai kurių 
valstybių vadovais; antroji - ekono
minė finansinė veikla susitikimuose 
su verslininkais, bankininkais, firmų 
bei kompanijų atstovais; trečioji, 
pasak A. Brazausko, lietuviškoji - su
sitikimai su tautiečiais. Atvykimo iš

Amerikos lietuvių bendruomenė 
ieškos naujos krypties

Amerikos lietuvių bendruomenės 
pirmininke trejų metų kadencijai 
Vašingtone išrinkta advokatė Regina 
Narušienė. Ta proga kalbėdama per 
’’Amerikos balso“ radiją apie ateities 
planus ponia Narušienė pasakė, kad 
Amerikos lietuvių bendruomenė tu
rės surasti naują veiklos kryptį. Pa
klausta apie pačią naujausią emi
graciją, ponia Narušienė patvirtino, 
kad dabar atvykę iš Lietuvos žmonės 
į bendruomenės veiklą neįsitraukia, 
nes jiems svarbiausia - užsidirbti 
pinigų. Tačiau Bendruomenės pirmi
ninkė tikisi, kad pamažu - per chorus, 
per šokių ratelius, per šeštadienines 
mokyklas, į kurias leis savo vaikus, ir 
naujoji emigracija įsitrauks į visuo
meninį Amerikos lietuvių gyvenimą. 

vakarėse Amerikos lietuvių spaudoje 
paskelbtus pareiškimus, kad ’’Bra
zauskas - Lietuvos, o ne mūsų prezi
dentas“, valstybės vadovas apibūdino 
kaip ’’atskirų asmenų emocinius pasi
reiškimus, kas nepasakytina apie visą 
lietuvių bendruomenę, esančią JAV“. 
Pasak A. Brazausko, jaudinantys bu
vo susitikimai su vaikais lietuvių Le
mento jaunimo centre. Prezidentas 
pasidžiaugė, kad turėjo galimybę su
sipažinti su dideliu lietuvių archyvu, 
kuris susijęs su Lietuvos prieškariniu 
ir pookupaciniu gyvenimu. Pasak A. 
Brazausko, išeivija džiaugsmingai su
tiko žinią, kad įsigaliojo bevizis įva
žiavimas į Lietuvą JAV piliečiams.
O A. Šleževičiaus vizitas Izraelyje. 
Lietuvos delegacija ten buvo 5 die
nas. Kaip pranešė Vyriausybės atsto
vas spaudai, paskutinį viešnagės va
karą A. Šleževičius susitiko su Izrae
lyje gyvenančių Lietuvos žydų bend
ruomenės atstovais. Pagrindinės te
mos: kodėl Lietuvos Vyriausybė atsi
sako suteikti išeivijoje gyvenantiems 
Lietuvos žydams antrąją pilietybę 
greta Izraelio pilietybės ir kodėl Iz
raelyje gyvenantiems žydams negrą
žinamas Lietuvoje likęs turtas. A. 
Šleževičius paaiškino Lietuvoje vei
kiančius įstatymus, pabrėžė, kad nė 
vienai buvusių Lietuvos piliečių kate
gorijai išimčių nebus daroma. Kaip 
žinoma, Lietuvoje turėtas turtas grą
žinamas Lietuvos piliečiams, nuolat 
gyvenantiems šalyje. Tuo tarpu, kaip 
pranešė agentūra AP, spalio 4 d. Je
ruzalėje A. Šleževičius pasakė, kad 
Lietuvoje kuriamas įstatymas grąžin
ti žydams turtą, kurį konfiskavo na
cių ir sovietų režimai. Be susitikimų 
su valdžios atstovais Lietuvos dele
gacija aplankė daugelį firmų, aptarė 
konkrečius bendradarbiavimo projek
tus. Netrukus Izraelyje bus atidaryta 
Lietuvos ambasada.
□ V. Landsbergio pokalbiai su Šiau
rės Atlanto Asambėjos vadovais. Lie
tuvos Seimo opozicijos vadovas V. 
Landsbergis rugsėjo 29 d. Vilniuje 
susitiko su Šiaurės Atlanto Asamblė
jos prezidentu L. Bouvardu ir asamb
lėjos generaliniu sekretoriumi P. Cor- 
terieru. Kaip paskelbta spaudoje, iš 
Strasbūro (Strasbourg), kur V.Lands- 
bergis su kitais Lietuvos delegacijos 
nariais dalyvauja Europos Tarybos 
Parlamentinės Asamblėjos sesijoje, 
jis vyks į Niujorką ir Londoną.
O Paminėtos kautynės prie Sedos. 
Mažeikių rajone, Sedos miestelyje, 
paminėtas lietuvių 1-osios savanorių 
divizijos kautynių prieš raudonąją 
armiją 50-metis. Kautynės įvyko 
1944 m. spalio 7 d. ir baigėsi tragiš
kai, nes menkai ginkluoti lietuviai 
mėgino sustabdyti sovietų tankus. 
Plinkšių dvare, kur buvo savanorių 
divizijos atraminis punktas, atidengta 
memoralinė lenta. Sedos bažnyčioje 
kritusiųjų atminimui buvo aukojamos 
šv. Mišios.
O Nauji telefonų numeriai Šiauliuose. 
Tai jau trečias Lietuvos miestas, nuo 
šiol turintis šešiaženklę telefonų abo
nentų numeraciją. Nuo spalio 1 d. 
Šiaulių miesto ir kai kurių Šiaulių 
rajono ATS telefono numeriai pail
gėjo - priekyje prie buvusio numerio 
pridėtas skaičius ”4“. Tarpmiestinis 
kodas iš Vilniaus 21 (buvo 214).

Reikia ieškoti suartėjimo būdų, nes 
nauji žmonės - tai ir naujos idėjos. Į 
klausimą, ar išeivijai turi būti atsto
vaujama Lietuvos Seime, ponia Na
rušienė atsakė, jog tai prieštarautų 
Konstitucijai. Lietuvos Seimo nariai 
turi gyventi Lietuvoje. Bet tai, pabrė
žė ji, yra mano asmeninė nuomonė. 
Šį klausimą reikės aptarti Amerikos 
lietuvių bendruomenėje, daugiau pa
diskutuoti. Aš manau, pabrėžė ponia 
Narušienė, kad Amerikos lietuvių 
bendruomenė galėtų būti Lietuvos 
sąžinė: paremti, palaikyti, jei Lietu
voje kas nors gero daroma, ir kriti
kuoti, protestuoti, jei kas nors blogo - 
jei pažeidžiamos žmonių teisės, jei 
spauda ribojama, jei privatizacija at
liekama neteisingai, pranešė ELTA.

Lietuvoje demografinė padėtis jau kritinė
Statistikos departamento duome

nimis, Lietuvoje susidarė kritiška de
mografinė situacija, pranešė ELTA. 
Moterų yra apie 200 tūkst. daugiau 
negu vyrų, ir šis skirtumas neišsily
gina jau 25 metus.

Normaliai gyventojų reprodukci
jai reikia, kad vyrų ir moterų skai
čius, bent svarbiausiose demografi
niu požiūriu amžiaus grupėse, būtų 
kiek galima vienodesnis, o gimsta
mumas - didesnis negu mirtingumas.

Šiais metais iš 3724 tūkst. šalies 
gyventojų vyrai sudarė 47,3 proc., o 
1000 vyrų teko 1114 moterų.

SEIPTYNHOS ©HIENOS
Seminaras ”Lietuva-94“

Apie Vilniaus universiteto studentų 
atstovybės surengtą seminarą "Lie- 
tuva-94“ rašoma "Dienoje“ 09 29 
Aleksandro Valento straipsnyje "Stu
dentų savaitė Baltupyje“.

Seminaro dalyvius pasveikino 
VU rektorius Rolandas Pavilionis, 
JAV ambasados kultūros atašė Vik
toras Sidabras.

Po įžanginės paskaitos seminaro 
dalyviai pasidalijo į keturias darbo 
grupes ir dirbo auditorijose. Ekono
mistė Rasa Melnikienė skaitė pas
kaitą apie socialines garantijas Lie
tuvoje. Jos nuomone, socialinę dife
renciaciją turėtų ’’amortizuoti“ vals
tybės teikiamos garantijos skirtin
giems visuomenės sluoksniams, 
valstybės politika turėtų būti pagrįs
ta visuomenės interesų balansu. VU 
doc. Algirdas Jakubčionis apžvelgė 
lietuvių, lenkų, žydų santykių raidą 
Vilniaus krašte, istorinę dabartinių 
problemų kilmę. Pranešėjas iš Už
sienio reikalų ministerijos Mindau
gas Butkus kalbėjo apie dabartinių 
Lietuvos santykių su Europos Są
junga eigą, galimus pasikeitimus, 
sienų problemas.

Ypatingo dėmesio sulaukė Vy
riausybės konsultantas jaunimo 
klausimais Ramūnas Žičkis. Jauni
mo veikėjai klausinėjo apie jaunimo 
organizacijų veiklos rėmimo gali
mybes ir perspektyvas, tokios pa
ramos formas. Deja, Vyriausybės 
konsultantas, neturintis nei kabineto, 
nei telefono, negalėjo ko nors rea
laus, apčiuopiamo pažadėti.

Seminaro dalyvius linksmino 
’’Baltų ainiai“, veikė diskoteka. Ne 
vieną dieną jie praleido Trakuose, 
grožėjosi Vilniaus panorama iš tele
vizijos bokšto, vaikštinėjo po rude
nėjančias Rumšiškes.

Kam menas, o kam...

"Neįprasta skulptūra Senamiestyje 
vilniečiams priminė labdaros akciją“ - 
taip pavadintas Ovidijaus Lukošiaus 
straipsnis "Lietuvos aide“ 10 01.

Vakar rytą Vilniaus Senamies
tyje Universiteto gatvėje ant namo 
Nr. 10 kolonų plaikstėsi gausybė 
pririštų senų drabužių. Daugeliui 
praeivių atrodė, kad gal taip ne
įprastai dalijama labdara. Visas 
abejones, kad ne labdara, išsklaidė 
skulptorius Algis Lankelis. LA žur
nalistui jis pasakė: “Tai yra viena iš 
Šiuolaikinio meno centro organi
zuojamos konferencijos ’’Suomijos, 
Švedijos bei Lietuvos stereotipai ir 
postmodernizmas“ dalių, kuri vadi
nasi ’’Skulptūra Senamiestyje“. Še
ši menininkai Vilniaus mieste pa
ruoš 5 objektus: bus statomos įvai
rios skulptūros prie pastatų Sena
miestyje, o prie Salomėjos Nėries 
mokyklos pakeisime 20 šaligatvio 
plytelių. Akcijos tikslas - išeiti iš 
galerijų į gatves, kad tai, ką mes 
darome, pamatytų kuo daugiau 
žmonių“.

’’Skulptūros“, pavadintos ’’Išsi
puošęs, tačiau nėra kur eiti“, Univer
siteto gatvėje ant namo Nr. 10 auto
rius yra Anglijos skulptorius Polas 
Rodgersas. Jis į Lietuvą atvyko senu 
raudonu mikroautobusu, o panašias

Nors šalyje berniukų gimsta dau
giau negu mergaičių, bet to nepakan
ka, kad lyčių santykis pagerėtų. Di
desnę įtaką tam turi 4-5 kartus dides
nis negu moterų 20-60 metų amžiaus 
vyrų mirtingumas nuo nelaimingų at
sitikimų, žmogžudysčių ir savižu
dybių. Vien praėjusiais metais šio 
amžiaus vyrų mirtingumas padidėjo 
apie 20 procentų.

Padidėjus darbingo amžiaus gy
ventojų, ypač vyrų, mirtingumui, 
1988-1993 metais vyrų vidutinė gy
venimo trukmė sumažėjo 4,6, mo
terų - 1,6 metų.

akcijas jau rengė Taline ir Edinburge 
(Škotija). Paklaustas, kodėl šiai savo 
idėjai įgyvendinti pasirinko Vilnių, o 
ne tarkim, Londoną, P. Rodgersas at
sakė: ’’Čia naujos galimybės ir ši idė
ja gimė būtent Vilniuje, besėdint Se
namiestyje. Londone įgyvendinti pa
našią idėją būtų gerokai sunkiau, vien 
norint surasti tiek daug senų drabužių, 
reikėtų pakloti nemažai pinigų“.

Vis dėlto kai kas šią meno akciją 
linkęs priimti verčiau kaip labdarą. 
Algis Lankelis pažymėjo, kad atėjus 
po nakties pasigesta keleto geresnių, 
iš vakaro pakabintų drabužių...

Mafija Lietuvoje
Kaune leidžiamas laikraštis "Europa“ 
Nr. 31 pateikia žinių apie Lietuvos 
mafiją.

Savaitraštyje rašoma: ’’Lietuvoje 
organizuoto nusikalstamumo (“mafi
jos“) požymiai išryškėjo apie 1981- 
1987 m. “Krikštatėviais“ laikomi iki 
šio tebeklestint! Kauno “Daktarų 
šeima“.

Po Nepriklausomybės atkūrimo, 
korupcinių grupuočių spaudžiama, 
VRM vadovybė 2 metus oficialiai 
nepripažino lietuviškosios mafijos 
egzistavimo fakto. Tik neseniai pri
imti specialūs įstatymai prieš organi
zuotą nusikalstatumą. Tačiau ir jų 
dėka už grotų tepatenka “vykdyto
jai“. Net kukliausiais paskaičiavi
mais, Lietuvos nusikalstamų grupuo
čių struktūrose “sukasi“ apie 80 mln. 
JAV dolerių.

Italų ir amerikiečių mafija specia
lizuojasi daugiausia “pramogų biz
nyje“ (prostitucija, azartiniai lošimai, 
narkotikai ir t. t.). Lietuviškieji gang
steriai vis labiau užvaldo strategines 
ekonomikos šakas: bankus, prekybą 
naftos produktais, paslaugų sferą.

Duodamas interviu Kauno vy
riausiojo policijos komisariato orga
nizuoto nusikalstatumo tyrimo sky
riaus komisaras Stasys Perlavičius į 
korespodento klausimą “Ar policija 
šiuo metu pajėgi konkuruoti su 
mafija technika, ryšiais“ atsakė: 
“Visiškai nepajėgi. Mafiozai naudo
jasi satelitiniais radijo telefonais - 
mes negalime klausytis jų pokalbių. 
Nusikaltėlių klanai turi užtektinai 
ginklų, puikius automobilius, pilnai 
kontroliuoja naftos, alkoholio preky
bą, netikrais “rasputinais“ ir kitomis 
rūšimis užverstos visos privačios 
parduotuvės, Kauno “Urmo“ bazė; 
jie yra nupirkę visų aukščiausių vals
tybės valdžios - visų pirma - teisin
gumo sluoksnių atstovus...

Nusikalstamumas 
Klaipėdoje

Apie kriminogeninę situaciją Klaipė
doje rašoma "Lietuvos ryte“ 09 29 
Gedimino Pilaičio straipsnyje "Kas gi 
kontroliuoja jūrų perkėlą - nusikaltėliai 
ar policija?“

Klaipėdos miesto policijos vy
riausiasis komisaras Vaclovas Nar- 
montas spaudos konferencijoje žur
nalistams pranešė, kad per devynis 
šių metų mėnesius uostamiestyje 
užfiksuota 3090 nusikaltimų. Ypač 
sunkių nusikaltimų skaičius (381) 
jau viršijo pernykštį (375); Labiau
siai miesto policiją jaudina orga

Eltos pranešime nurodoma, kad 
nerimą kelia vis didėjantis vyrų ir 
moterų vidutinės gyvenimo truk
mės skirtumas. Praėjusiais metais 
šis skirtumas buvo net 11,8 metų.

Remiantis skaičiavimais, viduti
nė gyvenimo trukmė 50 metų sulau
kusiems vyrams - 21 metai, mote
rims - 29 metai.

Pasak Statistikos departamento, 
Lietuvos gyventojų vidutinė gyveni
mo trukmė tapo viena žemiausių 
Europoje, o skirtumas tarp vyrų ir 
moterų gyvenimo trukmės yra vie
nas didžiausių pasaulyje.

nizuoti nusikaltimai ir padažnėju
sios autotransporto vagystės (iš 200 
pavogtų automobilių rasta tik 60). 
Komisaras tikisi, kad šiais metais 
nusikaltimų bus 15 procentų ma
žiau. Kol kas policijai pavyksta iš
aiškinti tik 31 procentą mieste 
įvykdytų nusikaltimų (pernai - 21 
proc.).

Policijai, pasak V. Narmonto, 
žinomos kelios dešimtys Klaipė
doje veikiančių įvairaus pajėgumo 
nusikalstamų grupuočių. Kai ku
rios, jau nustojusios verstis reketu, 
savo kapitalus dabar stengiasi le
galizuoti, prekiaudamos naftos pro
duktais, alkoholiu. Paklaustas, ar 
tikrai tarptautinę jūrų perkėlą Klai
pėda-Mukranas kontroliuoja nusi
kaltėlių pasaulyje pagarsėjęs S. 
Gaidjurgis, komisaras atsakė, kad 
šiai miesto įžymybei, žurnalistams 
padedant, buvo “užauginti sparne
liai“. Jūrų perkėlą, kaip ir kitus 
svarbius objektus, V. Narmonto 
manymu, kontroliuoja ”ne S. Gaid
jurgis, o miesto policija“. Jis pabrė
žė, kad šiemet prevenciškai sulai
kyta 30 įtartinų asmenų. Didesnei 
daliai sulaikytųjų iškeltos baudžia
mosios bylos.

Atkreipęs dėmesį į tai, jog ne
mažai kontrabandinių tabako, alko
holio gaminių ir net ginklų nusėda 
Klaipėdoje, V. Narmontas sakė, 
kad ekonominės policijos veiksmus 
“reikėtų sustiprinti“. Kalbėta apie 
būtinybę įkurti jūrų uosto policiją, 
kuri glaudžiau bendradarbiautų su 
pasienio ir muitinės tarnybomis.

Dėmesys beglobiams
gyvūnams.^.

Pasaulinės gyvūnų dienos proga 
surengtai labdaros akcijai "Pasirū
pink savo ir pasaulio gyvūnais“ ski
riamas Onos Stankevičiūtės straips
nis "Respublikoje“ 10 03 "Nudirti kailį 
lengviau“.

Surinktas lėšas Lietuvos gamtos 
fondas ketina skirti jūrinių erelių 
apsaugai. Renginį remia nami
niams gyvūnams gaminančios 
maistą “Pedigree“ ir “Whiskas“ fir
mos. Labdaringai akcijai skiriama 
5 centai iš kiekvienos parduotos šių 
firmų konservų dėžutės.

Lietuvos gyvūnų globos draugi
jos Vilniaus skyriaus pirmininkas 
V. Pupienis pranešė, jog ji savo 
kasoje šiuo metu turi 300 Lt, ku
riuos po 2-3 Lt suaukojo senutės 
pensininkės. Vilniaus savivaldybės 
dėmesys beglobiams gyvūnams 
baigėsi, kai buvo paskirta pora ap
griuvusių tankų angarų buvusiame 
kariniame Šiaurės miestelyje. Re
montui reikėtų kelių dešimčių tūks
tančių litų, o skola už dar toli gražu 
neapgyvendintų patalpų nuomą jau 
dabar siekia keliolika tūkstančių.

Pasak Šunų draugijos kinologi
jos eksperto V. Šileikio, Vilniaus 
miesto valdybos dėmesys beglo
biams gyvūnams vienprasmiškas - 
sugauti ir nudirti kailį. “Dar gerai, 
kad nepanaudojama mėsos, kaip 
Kinijoje ar Korėjoje“, - sako V. Ši
leikis. Praėjusioje sostinės tarybos 
sesijoje meras V. Jasulaitis kalbėjo, 
jog artimiausiu metu bus duotas 
nurodymas seniūnijų ūkio įmo
nėms pasirūpinti valkataujančių šu
nų gaudymu.

V. Dimas
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Iškilaus diplomato B. K. Balučio pėdsakų 
Anglijoje beieškant

Atkelta iš 1 psl.

lietuvių mokslininkų, rašytojų, poe
tų kūriniai; politinių veikėjų ir šiaip 
paprastų žmonių atsiminimai; išei
vijos žurnalų komplektai, kurių tik
rai trūksta Lietuvos bibliotekose. 
Turint omenyje, kad Pedagoginia
me universitete lituanistikos fakul
tete studijuoja gausus būrys jaunų 
žmonių, dirba žinomi literatūrolo
gai, šios knygos būtų iš tiesų nau
dojamos sėkmingai pagal paskirtį ir 
duotų naudos švietimui, kultūrai.

Kaip minėjau, daugiausia dėme
sio kreipiau diplomato B. K. Balu
čio asmenybei. Aš apie šio žmogaus 
gyvenimą po 1940 m. beveik netu
rėjau žinių. Šią baltą dėmę iš esmės 
pavyko užpildyti jau Anglijoje. La
bai esu dėkingas Lietuvos ambasa
dos darbuotojams už suteiktas ži
nias apie esamą dokumentinę me
džiagą ambasados archyve. Tiesa, ji 
jau supakuota ir paruošta išvežimui 
j Lietuvą. (Tikiuosi Lietuvos už
sienio reikalų ministerijos archyve, 
viceministro A. Januškos pritarimu, 
detaliau susipažinti su mane domi
nančiais dokumentais). Lankyda
masis ambasadoje, galėjau geriau 
susipažinti su aplinka, kurioje savo 
paskutines dienas leido mūsų ats
tovas, savo akimis pamatyti kamba
rius, po kuriuos jis vaikščiojo, bal
dus, kuriuos lietė jo rankos, knygas 
ir dokumentus, kuriais jis naudo
josi. Tai tikrai padeda geriau su
prasti aprašomo žmogaus nuotaiką, 
pomėgius, įpročius, bendrą elgesį. 
Išvaikščiojau beveik visą Londono 

Ponia Veronika Jurienė ir straipsnio autorius prie B. K. Balučio 
kapo katalikų SL Patrick’s kapinėse Londone.

rajoną Kensington, kur įsikūrusi 
mūsų ambasada. Aplankiau senąjį 
mūsų atstovybės pastatą milijonie
rių gatvėje Kensington palace 91, 
kur ir dabar yra daugelio šalių am
basados. Senosios atstovybės pasta
to vieta tikrai nuostabi, beveik šalia 
Didžiosios Britanijos princesės rū
mų. Tačiau liūdna buvo žiūrėti į bu
vusį mūsų, bet dabar visai apleistą 
namą. Lietuvos okupacija ir finansi
niai sunkumai privertė B. K. Balutį 
persikelti į kuklesnes patalpas. Be 
to, keletą kartų vaikštinėjau po gra
žius Holand ir Hyde parkus, kur, 
anot liudininkų, mėgdavo pasivaikš
čioti B. K. Balutis. Nemažai me
džiagos apie jį užtikau Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos Centro 
valdybos posėdžių protokoluose, 
korespondencijoje, to meto lietuviš
koje spaudoje. Be galo svarbus, bet 
jautrus šaltinis - amžininkų atsimini
mai. Tuo tikslu teko aplankyti B. K. 
Balučio bendradarbį ir artimą draugą 
- Petrą Varkalą jo namuose Ellis- 
field'e, netoli Basingstoke. Iš karto 
patekau į labai rūpestingų šeimi
ninkų priežiūrą. Buvo sudarytos 
pačios palankiausios sąlygos darbui. 
Tos trys dienos prabėgo greitai, 
išsivežiau storoką sąsiuvinį užrašytų 
atsiminimų, nemažą pluoštą doku
mentų kopijų ir nuotraukų. Išsive
žiau neišdildomų malonių įspūdžių 
iš mano pokalbių su ponia Melisa ir 
pačiu šeimininku. Buvo gaila skirtis 
su šia labai kultūringa šeima. Be to, 
noriu jiems padėkoti už jų paramą 
mano išlaikymui Anglijoje. Many
čiau, kad ir gerbiamo P. Vaikalos as

meninis archyvas, ir jo sukauptos 
knygos užimtų deramą vietą VPU 
bibliotekoje.

Mane sujaudino ir pono Mečio 
Bajorino, buvusio ilgamečio Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjun
gos pirmininko, pastangos man pa
talkininkauti. Tuo metu jis sirgu
liuodamas vis dėlto pats atvažiavo 
pas mane į Lietuvių namus. Atvežė 
raštu išdėstytus savo prisiminimus, 
keletą įdomių nuotraukų. Mūsų 
kelių valandų pokalbis parodė, kad 
jis tikrai turi ką pasakyti apie B. K. 
Balutį. Pasikalbėjimai tuo klausimu 
su S. Kasparu, kunigu J. Sakevičiu- 
mi, J. Černiumi ir kitais pildė mano 
žinių bagažą, mažino kilusių klausi
mų kiekį. Susilaukiau ne tik Lon
dono lietuvių dėmesio, bet ir laiškų 
bei telefono skambučių iš kunigo K. 
Matulio, pono S. B. Vaitkevičiaus. 
Teko pasidalinti savo įspūdžiais ir 
su ’’Laisvosios Europos“ radiju. 
Darbuodamasis Lietuvių namų ar
chyve labai džiaugiausi užtikęs, 
nors šiek tiek pavėluotai - keletą 
dienų prieš išskridimą - Lietuvos 
pasiuntinybės kai kurių dokumentų 
nuorašus, kuriuos, kaip vėliau suži
nojau, sąmoningai paliko B. K. Ba
lutis, kaip trečiaeilę medžiagą. Tai 
atsitiko kraustantis iš vienų atstovy
bės patalpų į kitas. Apie tai dar Vil
niuje buvo minėjęs Vladas Dargis, 
kuris prieš daug metų surinko tuos 
dokumentus ir sudėjo į vieną iš dau
gelio spintų. Taip buvo išgelbėta 
nuo sunaikinimo tam tikra doku
mentika. Ją aš galėjau laisvai kopi
juoti. Tokiu būdu sukaupiau ne
mažą kiekį svarbios medžiagos B. 
K. Balučio biografijos nušvietimui.

Surinkta medžiaga liudija, kad 
B. K. Balutis iki pat mirties buvo 
labai gerbiamas savo tautiečių. 
Todėl nekėlė man nuostabos, kad ir 
dabar visi tą žmogų šviesiai prisi
mena ir kalba apie jį su didele pa
garba.

Ponios Veronikos Jurienės dėka 
galėjau aplankyti mūsų diplomato 
kapą. Be to, aš nuolat jutau ponios 
Veronikos ir kitų jos šeimos narių 
dėmesį ir norą man padėti. Ši šei
ma, kaip ir Varkalų, dažnai savo lė
šomis rėmė ir remia lietuviškus rei
kalus Anglijoje.
' Ieškodamas žmonių, kurie dar 
galėtų pasidalinti savo prisimini
mais, lankiausi ir Londono lietuvių 
bažnyčioje, Lietuvių sodyboje, į ku
rią mane nuvežė jaunas lietuvių vei
kėjas Povilas Markevičius. Sody-

DBLJS delegatai su dr. J. Skiriumi ir V. O'Brien prie Lietuvių 
Sodybos 1994 m. rugpjūčio 21 d.

boję patekau į neeilinį renginį - į 
Didžiosios Britanijos lietuvių jauni
mo sąjungos delegatų suvažiavimą. 
Man tai buvo proga pabendrauti su 
vietiniu jaunimu, stebėti jų veiklą, 
įsiklausyti į planuojamą perspek
tyvą. Didžiausia jų lietuviškumo 
problema - labai jau retas kuris kal
ba lietuviškai. Man jie pasiguodė, 
kad Lietuvoje jų jau nelaiko lietu
viais. Suprasdamas jų sentimentus, 
matydamas nesavanaudišką vei
kimą, bet žinodamas ir tai, kad lie
tuvių kalba vienas iš svarbiausių 
lietuvybės komponentų, aš mėginau 
juos raminti, sakydamas, kad pir
miausia labai svarbu jaustis lietu
viais, nebijoti tai pasakyti, nesigė- 
dinti savo tautiškumo. O kalbą bus 
galima išmokti ir ją būtinai išmok
site, - sakiau jiems - jeigu jausitės 
lietuviais! Objektyvios sąlygos tam 
jau yra - yra nepriklausoma Lietu
vos valstybė, į kuria galima laisvai 
atvykti, atostogų metu pagyventi 
tarp giminių ir draugų ir pan. Taip 
kalbos problema gali būti išspręsta. 
Delegatams siūliau, kaip pirmą 
realų žingsnį į aiškesnę lietuvybę, 
tarpusavyje drąsiau bendrauti lietu
vių kalba; savo veiklos dokumenta
ciją tvarkyti ne tik anglų, bet ir lie
tuvių kalba lygiagrečiai. Artimiau
sia ateitis parodys, ar Didžiosios 
Britanijos lietuvių jaunimas lietu
vės, ar links į suanglėjimą. Be to, aš 
jiems rodžiau kaip pavyzdį jų šefą - 
Lietuvių sąjungos veikėją Vincentą 
O'Brien. Būdamas airis, jis nuošir
džiai įsitraukė į lietuvišką veiklą, 
puikiai išmoko lietuvių kalbą, net jo 

trys vaikai kalba lietuviškai. Tas dvi 
dienas, kurias aš praleidau Lietuvių 
sodyboje arba ’’Mažojoje Lietuvo
je“, kaip tą vietą vadina patys lietu
viai, ponas Vincentas buvo mano 
globėjas ir gidas. Jis supažindino su 
apylinke, su skautų stovykla, pa
pasakojo apie renginius, kurie vyks
ta šioje vietoje. Parodė visus su
kauptus lietuviškus eksponatus.

Šios išvykos už Londono papildė 
mano pažintį su šalimi. Man, kaip 
istorikui, būtų buvę nusikaltimas 
nesusipažinti su Londono įžymy
bėmis. Laisvalaikiu, kurio tikrai 
daug neturėjau, aplankiau Tauerį, 
Britų muziejų ir biblioteką, Vest- 
minsterį ir parlamento rūmus, Tra
falgar© aikštę ir Nacionalinę galeri
ją, Gamtos istorijos muziejų, Vikto
rijos ir Alberto muziejų, Karalių 
rūmus. Visa tai stebino gavo ekspo
natų gausumu, turtingumu. Kai ku
rie iš jų buvo pažįstami iš vadovėlių 
ir specialių albumų iliustracijų. O 
čia pamačiau savo akimis origi
nalus. Nuostabiausios kolekcijos, 
istorija kvepiantys pastatai tikrai pa
lieka neišdildomą įspūdį apie Lon
dono kultūrinę didybę, apie šio 
miesto realias pretenzijas būti vienu 
iš pasaulio kultūros centru. Galima 
sakyti, kad jeigu vieną kartą pama
tei Londoną, tai vėl ir vėl norisi į jį 
sugrįžti. Tačiau gyvenimas turi savo 
realybę, su kuria dažnai tenka susi
taikyti.

dr. Juozas Skirias
Vilniaus pedagoginio universiteto 

visuotinės istorijos 
katedros vedėjas

Gražias naktis seniai esu pamėgęs
Prieš 50 metų iš Lietuvos pasaulin 

išklydęs vaikinas nuo Gruzdžių, 
Pasvalio bibliotekininkas, pradedan
tis rašytojas Albinas Vaitkus į gim
tąją žemę grįžo lygiai po 25 metų. 
Jau kaip subrendęs prozos meistras 
Marius Katiliškis. 1969 m. ’’Vagos“ 
išleistas jo romanas ’’Miškais ateina 
ruduo“, Amerikoje pasirodęs dar 
1957 metais, nebuvo pirmas rašytojo 
kūrinys'. Užsienio lietuviai jau seniai 
buvo pažįstami su Marium Katiliš
kiu: buvo skaitę jo novelių rinkinius 
’’Prasilenkimo valanda“, ’’Paskendusi 
vasara“, ’’Šventadienis už miesto“, jo 
romanus ’’Užuovėja“, ’’Išėjusiems 
negrįžti“, ’’Miškais ateina ruduo“. 
Tarpukario skaitytojai buvo skaitę 
Albino Vaitkaus apsakymų ’’Kary“, 
’Trimite“, ’’Naujojoje Romuvoje“, 
kitoje ano meto periodikoje. Spaudai 
parengtos 300 puslapių knygos rank
raštis ’’Seno kareivio sugrįžimas“ 
žuvo karo audromečiu. Jau prasi
dėjus atgimimui ir Lietuvos skaityto
jas galėjo perskaityti Vilniuje viena 
knyga išleistus romanus ’’Užuovėja“ 
bei ’’Išėjusiems negrįžti“. O pernai A. 
Mackaus fondas išleido paskutinį M. 
Katiliškio romaną ’’Pirmadienis 
Emarald gatvėje“.

Šiomis dienomis Lietuvai plačiai 
mini M. Katiliškio 80-tąjį gimtadienį. 
Pasvaliečiai jau pavadino savo centri
ne biblioteką M. Katiliškio vardu.

Savo kolegą pagerbė ir Lietuvos 
rašytojai, kartu su skaitytojais gausiai 
susirinkę į savo klubą.

Apie M. Katiliškio kūrybą kalbėjo 
habilituota daktarė E. Bukelienė, su
skirsčiusi ją pagal tematiką į tris pa
grindinius blokus: lietuvis ir žemė, 
lietuvis ir miškas, lietuvis ir laisvė. 
Asmeniškos pažinties ir ilgametės 
draugystės su M. Katiliškiu įspū
džiais pasidalino žinomas užsienio 
lietuvių literatūros tyrinėtojas A. T. 
Antanaitis, rašytojas J. Mikelinskas, 
poetas K. Bradūnas. Pastarasis pa
skaitė M. Katiliškio laišką jam, 
sumaniusiam leisti ’’Literatūros lan
kus“ ir pakvietusiam Marių bend
radarbiauti. Laiškas rodo, kokio kan- 
daus ir sarkastiško būta M. Kati
liškio, kad jis rašydavo apie alinan
čias ir skaidančias išeivijos rašytojų 
grupių ir klanų rietenas. Artimi bičiu
liai kalbėjo apie sunkoką ir priešta
ringą Mariaus būdą, priminė links
mas ir sudėtingas tos draugystės 
nuotrupas, kartu pabrėždami lietuviš
ką šio gabaus savamokslio rašytojo 

darbštumą ir gyvenimo pažinimą.
Rašytojų kūrinių ištraukas skaitė 

aktoriai A. Rosenas ir R. Palukaitytė.
Savaitraštis ’’Literatūra ir menas“ 

visą puslapį paskyrė ankstyvajai 
(1931-1934 m.) Albino Vaitkaus 
poezijai.

Gražias naktis seniai esu
pamėgęs.

Tada dar pabaliuose varlinėjau 
basas visą popietę - -

Nusmukę kelnės, didelė pilka 
sermėga,

Sulopyta. - -
Deja, jubiliejai išaiškina ir ne visai 

teigiamus mūsų bruožus, abejingą 
požiūrį į savo iškiliuosius žmones. 
Pavyzdžiui, minėdami Vaižganto 
125-jį gimtadienį, mes staiga apsi
žiūrėjome, kad tiksliai nežinoma, kur 
palaidotas garbusis kanauninkas 
Juozas Tumas. Riktas išėjo ir su M. 
Katiliškiu: niekas negalėjo pasakyti 
1915 ar 1914, rugsėjo 15 ar 26 d. yra 
gimęs Albinas Vaitkus, tapęs žymiu 
rašytoju Marium Katiliškiu.

Kaip ten bebūtų, Marius Katiliškis 
galutinai ir amžiams grįžo į Lietuvą, į 
jo talentingai apdainuotos tėvynės 
platybes.

Petras Keidošius

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako vieSbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784
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Rusijos spaudimas burtis į naują sąjungą 
Vakaruose sukėlė susirūpinimą, 

o Vidurio ir Rytų Europoje - baimę

Lietuvos vyriausybės ir Soroso 
tarptautinio mokslo fondo susitarimas

Rusijos prezidento Boriso Jelcino 
kelionė i Londoną ir Vašingtoną 
didžiojoje britų spaudoje sulaukė 
daug komentarų. Ypač daug išve
džiojimų paskelbta dėl Rusijos naujų 
agresyvių tikslų atstatyti savo hege
moniją buvusioje Sovietų Sąjungos 
teritorijoje ir padalinti pasaulį į di
džiųjų valstybių ’’įtakų zonas“.

Ne tik susirūpinimą, bet ir baimę 
Vidurio ir Rytų Europos kraštuose 
sukėlė Maskvoje padarytas užsienio 
žvalgybos viršininko Jevgenijaus Pri
makovo pareiškimas, kad įtakingi 
sluoksniai Vakaruose nori izoliuoti 
Rusiją, apribodami jos veiklos gali
mybes, esą Jelcinas šioms vakariečių 
pastangoms turi stipriai pasipriešinti.

Ir tuo pačiu laiku Maskvoje pasi
rodžiusiame užsienio žvalgybos biu
letenyje bandoma įrodyti, kad buvu
sių sovietinių respublikų integracija į 
naują konfederaciją yra būtina ir rei
kalinga joms pačioms. Aiškinama, 
kad tai nesąs Rusijos imperializmas 
(naujas) ir nesą pavojaus Vakarams.

Bet lieka vienas klausimas: ar tos 
buvusios sovietinės respublikos tokio 
integravimosi į naują konfederaciją 
pačios nori? Kaip matyti, Rytų ir Vi
durio Europos kraštai nori ir imasi žy
gių integruotis į Vakarų Europos eko
nomines, politines ir karines struk
tūras. Ar ne tam, kad apsaugotų savo 
tautas nuo tolimesnio dvasinio, kul
tūrinio ir politinio genocido siūlomoje 
naujoje konfederacijoje?

Nacių genocido ir Holokausto 
vykdytojai buvo nubausti Niurnberge 
tarptautinio tribunolo. O nė vienas iki 
šiol nebuvo nubaustas už komuniz
mo vykdytą genocidą, kuris pagal tu
rimus duomenis pralenkė nacių. Ko
munistinio genocido įkvėpėjai ir 
vykdytojai jie tik Maskvoje, Sankt 
Peterburge ir kituose miestuose 
vaikšto laisvi, bet vėl atkutę drąsiau 
kelia balsą už buvusios imperijos at
statymą - naudodami tą pačią komu
nizmo laikais išbandytą metodiką, tik 
prisidengę kitais vardais.

Po komunistinės sistemos subyrė
jimo daug kas turėjo vilčių, kad Ru
sijos žmonės (kurie nuo komunisti

Mokesčiai vykstantiems automobilių transportu į 
Europos šalis per Kaliningrado srities pasienio punktus

Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos Konsulinis departamentas 
pranešė, kad Lietuvos piliečiai, 
vykstantys į Vakarų ir Centrinės Eu
ropos valstybes automobiliniu trans
portu per Kaliningrado srities pa
sienio punktus, privalo sumokėti to
kius piniginius mokesčius: už leng
vąjį automobilį - 102500 Rusijos 
rublių; už mikroautobusą - 143500 

nės priespaudos nukentėjo ne mažiau 
kaip ir kitos buvusios sovietinėje 
priespaudoje tautos) perkratys savo 
sąžinę ir nusisuks nuo savo nelemtos 
praeities. Tikėtasi, kad jie su savo 
dvasinėmis ir kultūrinėmis vertybė
mis ateis į Europos laisvų tautų šei
mą bendram darbui - be priespaudos 
ir baimės, panaudodami savo moks
lines žinias ir technologinį poten
cialą, žmonių talentus, gamtines ža
liavas bendram žmonių buities page
rinimui. Bet, deja, pasiklausius V. Zi- 
rinovskio, J. Primakovo, gen. A. 
Lebed ir kitų panašių ’’šauklių“, gali
ma nusivilti rusų tautos genialumu.

Prezidentas Jelcinas į Londoną at
vyko su geru ūpu ir pilnas energijos. 
Pasak spaudos pranešimų, prieš at
vykdamas turėjo ilgesnes atostogas 
Juodosios jūros Sočio kurorte. Nebū
tų galima šio vizito lyginti su praeitų 
metų tokiu laikotarpiu - tuomet Rusi
jos galva konfrontavo su savo parla
mentu ir armija. Atrodė, kad Rusija 
žengia į bedugnę. Dabar išvykdamas 
į užsienį Jelcinas namuose paliko sta
bilesnę vyriausybę ir naują parla
mentą, kuris daugiau bendradarbiau
ja su prezidentu ir vyriausybe valdant 
kraštą.

Šį kartą Rusijos vadovas atvyko 
ne išmaldos prašyti. Rusija šiuo metu 
nori didesnių galimybių parduoti 
savo prekes Vakarų rinkoje. Diskusi
jose plačiai buvo aptarta Bosnijos 
problema ir Europos saugumas. Ne
tolimas karalienės Elzbietos II apsi
lankymas Rusijoje, nors ir simboli
nis, bet John Major davė galimybę 
svariau diskutuoti su Jelcinu.

’The Times“ ragino J. Major pasi
naudoti turimu autoritetu ir priminti 
Jelcinui, kad yra rimtas Vakarų susi
rūpinimas dėl Rusijos pareiškimų 
apie ’’taikos“ palaikymą buvusiose 
sovietinėse respublikose. Rusijos 
politinių grupuočių vidaus frakcinėse 
kovose tai neturi būti laikoma ’’Carte 
Blanche“ (visiška veiksmų laisvė) 
siekiant Rusijos naujos hegemonijos.

Nors kaip kuriuose regionuose - 
Kryme ir Baltijos kraštuose - Maskva 
parodė susilaikymą, bet Gruzijoje, be

Rusijos rublių; už autobusą 328000 
Rusijos rublių; už krovininį trans
portą - 184 500 Rusijos rublių; už 
kiekvieną vykstanį asmenį, išskyrus 
vairuotoją, dar teks mokėti 30750 
Rusijos rublių.

Krovininiam transportui reikalin
gas išankstinis Lenkijos Respubli
kos leidimas. Krovininiai automobi
liai, neturintys minėto leidimo ir 

didelio abejojimo, sunaikino Nepri
klausomybės siekius, kad įtvirtintų 
Rusijos dominavimą.

Įspėjantieji žodžiai iš Vakarų yra 
daugiau efektyvūs, kai pasakomi ty
liai ir draugiškoje atmosferoje negu 
triukšmingai konfrontuojant, pastebė
jo britų apžvalgininkai.

’The Independent“ rugsėjo 24 d. 
rašė: ’’Didėjantis Rusijos užsispyri
mas politiškai įsitvirtinti Rytų Euro
poje ir buvusiose sovietinėse respub
likose aptemdo debesimis santykius 
su Vakarais kaip tik šiuo Jelcino lan
kymosi Londone laikotarpiu. Nors 
Britanijos su Rusija santykiai šilti, 
bet Kremliaus pasiųsti signalai šią 
savaitę tikrai kelia susirūpinimą Lon
done ir kitose Vakarų sostinėse... Pir
masis signalas - tai Primakovo pa
reiškimas ir Biuletenio pasirodymas 
Maskvoje; antrasis signalas - tai, kad 
Rusija atsisako pripažinti penkių bili
jonų vertės Vakarų sutartį su Azer
baidžanu dėl naftos“.

Nors bandyta derinti su Rusija 
britų pažiūras dėl Bosnijos, bet Lon
donas ir kiti Vakarų sąjungininkai 
yra daugiau susirūpinę Maskvos po
litika kontroliuoti buvusias sovietines 
respublikas, kurios su Rusija priklau
so NVS. Formaliai jos yra nepriklau
somos valstybės, bet praktiškai Rusi
ja vis daugiau įsigali stiprindama sa
vo įtaką šiame regione.

’The Independent“ primena, kad 
Rusija Maskvoje organizavo Armė- 
nijos-Azerbaidžano derybas ir tuo 
pačiu pareikalavo, kad jos karinės pa
jėgos būtų įsileistos į karo zoną Kal
nų Karabache. Galbūt Vakarai tykiai 
priims rusų įsiviešpatavimą buvusio
je sovietų teritorijoje, bet su viena 
išimtimi: be trijų Pabaltijo valstybių.

Didesnis pavojus abiems pusėms - 
tai Centrinė ir Rytų Europa. Rusija 
yra griežtai nusistačiusi prieš NATO 
išplėtimą į rytus, nenori, kad į Šiau
rės Atlanto Sąjungą būtų priimtos 
Čekija, Vengrija, Lenkija ir Slovaki
ja. Nieko nėra paminėta apie Baltijos 
kraštus. Kur jie bus priskirti?

Klemensas Tamošiūnas
Eltos korespondentas Londone 

vykstantys iš Lietuvos per Kalining
rado sritį, į Lenkijos teritoriją nebus 
įleidžiami. Mokesčiai už transportą 
ir keleivius priimami Kaliningrado 
srities ir Lenkijos Respublikos pa
sienio postuose bei Kaliningrado 
miesto taupomojoje kasoje, esančio
je Svobodnoje gatvėje Nr. 4, prane
šė LR URM informacijos ir spaudos 
skyrius.

Lietuvos švietimo ir mokslo mi
nistras p. Vladislavas Domarkas ir 
Tarptautinio mokslo fondo (TMF) 
vykdomasis direktorius p. Gerson 
Sher spalio 10 d. pasirašys susitarimą 
sudaryti 2 mln. litų bendrą fondą 
mokslo projektams remti. Iš šio 
fondo, kuriame lygiomis dalimis da
lyvauja Lietuvos Vyriausybė ir Tarp
tautinis mokslo fondas, bus toliau 
finansuojami projektai, laimėjusieji 
TMF ilgalaikės paramos mokslo tyri
mams programos konkursą ir gavu
sieji TMF paramą vieneriems me
tams.

Tarptautinis mokslo fondas (TMF) 
- JAV labdaros organizacija, kurią 
įsteigė George Sorosas, paskyręs 100 
milijonų JAV dolerių remti gamtos 
mokslų fundamentinius tyrimus ir 
mokslininkus Baltijos šalyse ir buvu
sios SSRS respublikose. 1993 m. 
vasarą TMF paskelbė didžiausią pa
gal apimtį ilgalaikės paramos mokslo 
tyrimams programą, pagal kurią fi
nansinę paramą galėjo gauti atskiri 
mokslininkai ar jų grupės, atliekan
čios reikšmingus matematikos, fizi
kos, chemijos, biologijos ir kitų gam
tos mokslų tyrimus. Finansuojami

Bendradarbiavimo tiltas: 
Lietuva-Vokietija

Vilniuje Kultūros ministerijoje 
iškilmingai pasirašytas bendros Lie
tuvos ir Vokietijos kultūros komisi
jos protokolas, pranešė ELTA. Jis 
sukonkretina praėjusiais metais suda
rytą dviejų valstybių kultūrinio bend
radarbiavimo sutartį.

Dokumentą savo parašais patvirti
no Lietuvos ir Vokietijos delegacijų 
vadovai, - Vokietijos užsienio reikalų 
ministerijos regioninio ir dvišalio 
kultūrinio ir politinio bendradarbiavi
mo su Vidurio, Rytų ir Pietryčių Eu
ropos valstybėmis skyriaus vadovas 
Winfriedas Heide bei Lietuvos kultū
ros ministerijos sekretorius Vytautas 
Balčiūnas.

Kaip pabrėžė delegacijų vadovai, 
šis dokumentas nefiksuoja konkrečių 
renginių plano, o apibrėžia Lietuvos 
ir Vokietijos bendradarbiavimo for
mas bei būdus kultūros, mokslo, pro
fesinio lavinimo ir kvalifikacijos kė
limo, kitose srityse, numato, kaip bus 
plėtojami ryšiai tarp aukštųjų mokyk
lų, meno institucijų. Lietuvos dele
gacijos vadovas V. Balčiūnas akcen
tavo, jog protokolas atspindi kon

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

projektai buvo atrenkami konkurso 
būdu, atlikus jų tarptautinę mokslinę 
ekspertizę. Kovo 18 d. buvo paskelb
ti šios programos pirmojo etapo re
zultatai ir konkurso laimėtojai Lietu
voje - 27 Lietuvos mokslininkų pro
jektams vykdyti buvo skirta beveik 
510 tūkst. JAV dol. Spalio mėnesio 
pradžioje patvirtinti antrojo etapo re
zultatai. Konkursą laimėjo dar 13 
projektų iš Lietuvos, o jų vykdymui 
suteikiama parama siekia 140 tūkst. 
JAV dol.

TMF įsteigėjas p. George Sorosas 
siekė ne tik paremti efektyviai savo 
šalyje dirbančius mokslininkus, pa
dėti išlaikyti gamtos mokslų tyrimų 
aukštą lygį ir mokslinį potencialą, 
bet ir paskatinti vyriausybes, kitus 
fondus ir organizacijas įsijungti ir 
pratęsti paramos fundamentiniams 
mokslo tyrimams programas. Lietu
vos Vyriausybė, atsižvelgdama į tai, 
kad G. Sorosas papildomai skiria 250 
tūkst. JAV dol. ilgalaikę dotaciją 
moksliniams darbams atlikti su sąly
ga, kad Lietuva skirs šiam tikslui tiek 
pat lėšų, 1994 m. gegužės 10 d. fon
do tolesniam atrinktų projektų finan
savimui paskyrė 1 mln. litų.

kretų bendradarbiavimą ne tik tarp
valstybiniame, bet ir regioniniuose, 
municipaliniuose lygiuose.

Dokumente, be kita ko, numatyta, 
jog parama Lietuvos aukštosioms mo
kykloms bus teikiama per Humbolto 
fondą, Vokietijos akademinių mainų 
tarnybą, Goethes institutą. Planuo
jama pasirašyti sutartį dėl Vokietijos 
mokytojų siuntimo į Lietuvos mokyk
las, mūsų šalis bus įtraukta į Vokie
tijos pedagoginių mainų tarnybos pre
mijų programą. Minėtoji tarnyba keti
na organizuoti pažintines stažuotes 
Lietuvos vokiečių kalbos mokyto
jams, teiks metodinę pagalbą Vilniaus 
vokiečių kalbos ir kultūros centrui.

Lietuvos delegacija perdavė part
neriams konkrečių projektų, kurių 
vykdymu yra suinteresuota, sąrašą. 
Mūsų šalies delegacija taip pat pa
siūlė sudaryti bendrą komisiją, kuri 
apsvarstytų kultūros vertybių grąžini
mo mechanizmą.

Kitą bendros Lietuvos ir Vokieti
jos kultūros komisijos posėdį numa
tyta surengti ateinančiais metais Vo
kietijoje, Heseno žemėje.

Naujų knygų lęntynoję

”Po Lietuvą“ 
’’Lithuania by car“

ALGIMANTAS SEMAŠKA

PO LIETUVĄ
Tai dvi knygos - lietuvių ir anglų 

kalba, - to paties autoriaus - žurnalisto 
A. Semaškos. Knyga skirta turistams, 
biznio žmonėms, visiems keliaujan
tiems po Lietuvą. Autorius siūlo ke
liauninkams maršrutus pagrindiniais 
Lietuvos keliais. Enciklopedine tvarka 
aprašomi 310 vietovių istorijos archi
tektūros, gamtos paminklai.

Variante anglų kalba beveik treč
dalį knygos sudaro vadinamieji gelto
nieji puslapiai, kuriuose keliaunin
kams savo paslaugas siūlo Lietuvos 
firmos, aptarnaujančios turistus ir biz
nio žmones.

Autorius ruošia knygos variantą 
vokiečių kalba, kurį žada išleisti 1995 
metų pradžioje.

Knygos ”Po Lietuvą“, ’’Lithuania 
by car“ parduodamos Lietuvos knygy
nuose. Kas ruošiasi kelionei į Lietuvą 
ir norėtų įsigyti knygas asmeniškai ar

galėtų imtis jų platinimo užsienyje, 
turėtų kreiptis adresu:
A. Semaška, aJd 2516, Vilnius 2051

Vieno knygos egzemplioriaus kai
na su persiuntimu - 2 svarai sterlingų 
(arba atitinkamai kitais pinigais). 
Apmokėjimas išankstinis.

Eastern European Travel

Pramogai ar bizniui 
Mes išspręsime visus jūsų reikalus 

Lietuvoje.
Žemiausiomis kainomis skriskite 

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

ar Manchesterio { Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale, Lancs. 
OL16 1PA 

lei 0706 868765

4



1994 m. spalio 8 - 14 d. Nr. 41 (2327) EUROPOS LIETUVIS 5

’’Estonia“ kelte buvo ir 
lietuvių

Neparankus ir kairiesiems, 
ir dešiniesiems

Visi mūsų šalies dienraščiai rašė 
apie keturių lietuvių, plaukusių ka
tastrofą patyrusiu "Estonia" keltu, 
likimus. Jų pasakojimais remiantis 
parengtas šis rašinys.

Trys su puse valandos 
tarp tamsių šaltų 
bangų

Kol kas tiksliai žinoma, kad vie
nintelis gyvas likęs lietuvis - 29 metų 
panevėžietis Artūras Tamašauskas. 
Jis dirba vairuotoju Vilniaus UAB 
"Greitkelis“. Artūras taip pasakoja 
apie rugsėjo 28-osios naktį: ’’Mane 
pažadino staigus lovos pakrypimas. 
Kartu su manimi kabinoje miegoju
sio bendrakeleivio, nelietuvio, jau ne
bebuvo. Mano kajutė buvo žemiau
siame aukšte. Iškart suvokiau, kad 
kažkas atsitiko, todėl išbėgau iš ka
jutės, apsirengęs tik glaudėmis.

Koridoriuje pastebėjau kylantį 
sąmyšį, - žmonės, daugiausia viduti
nio amžiaus keleiviai, pradėjo rėkti, 
šaukti, keltas vis labiau virto ant šo
no ir buvo sunku eiti. Aš iškart puo
liau bėgti į denį, kiti keleiviai mė
gino pakuoti bagažą, pasiimti pini
gus. Aš intuityviai suvokiau, kad to 
daryti negaliu - reikia gelbėtis. Lai
vas vis labiau sviro.

Mane nustebino tai, kad daugu
ma keleivių stovėjo ir žiūrėjo stik
linėmis akimis nieko nedarydami. 
Aš prišliaužiau prie gelbėjimo val
ties ir pabandžiau ją nukabinti, bet 
nesėkmingai. Kai laivas visiškai 
pasviro ant šono, aš kažkaip atsidū
riau ant kamino, pajutau, kaip degi
na mano kojas. Būdamas ant jo van
denyje pastebėjau kelias gumines 
valtis. Dar mąsčiau - šokti ar ne, kai 
banga mane nuplovė. Vos spėjau iš
nerti ir įkvėpti oro, kai kita banga 
vėl mane panardino. Išnėręs už po
ros metrų pastebėjau guminę valtį. 
Šiaip taip ją pasiekiau ir įsikabinau į 
jos šonines virves.

Tačiau tuo metu iš nugaros prisis
paudė kitas plaustas. Veidu įsikniau
biau į gumą ir pajutau, kad tuoj uždu
siu. Tada nėriau ir iškilęs kitoje vie
toje vėl pabandžiau įlipti į valties vi
dų. Per pusę įlindęs pastebėjau vidu
je kitą žmogų. Pašaukiau jį: ’’Help 
me“, ir jis įtraukė mane į vidų. Gel
bėjimo valtyje pasidarė šalta. Mus 
svaidė bangos ir du kartus buvome 
net apsivertę. Nemokėjau uždaryti 
liukų, todėl visą laiką pūtė baisus 
skersvėjis. Valtis buvo pilna ledinio 
vandens, taigi visas purčiausi nuo 
šalčio. Kad nenuplautų į vidų įsiver
žęs vanduo, perkišau rankas per vi
duje ištiestą virvę ir sėdėjau atsirė
męs nugara į bortą. Taip mus svaidė 
kokias tris valandas. Nuo tos sekun
dės, kai iškritau iš laivo, nebemačiau 
nė vieno žmogaus, nė vienos šviese
lės. Beje, būdamas laive negirdėjau 
nė vieno aliarmo signalo, niekas iš 
įgulos narių nebandė mums padėti, 
visi rūpinosi tik savimi. Nedidelė 
lemputė degė tik mūsų valties palu
bėje. Po kiek laiko pastebėjau, kad 
per uždangalą skverbiasi šviesa. 
Sugraibiau du likusius deglus ir pra
dėjau šviesti. Tada mus ir pamatė į 
pagalbą atplaukęs laivas. Jis buvo 
už kokio kilometro. Nuo laivo į mus 
švietė prožektorius. Kol pakilome į 
"Viking Line“, praėjo beveik pusva
landis, nes laivas vis pamesdavo mus 
iš akių. Tik ištrauktas į denį buvau 
paguldytas ant pilvo, pamatavo mano 
temperatūrą, po to užklojo keliais ap
klotais. Visas baisiai drebėjau, todėl 
mane užgulė dvi moterys - viena pri
spaudė kojas, kita - nugarą. Po valan
dos visai sušilau ir tik tada pradėjau 
jausti, kad spaudžia galvą. Daugiau 
nieko ypatingo nebeįvyko.”

Tamašauskas turi žmoną Indrę ir 
šešių mėnesių dukrą Kotryną. Jis sa
kė, kad ir toliau dirbs vairuotoju, bet 
turbūt bijos plaukti laivu. Artūras 
nemano, kad jis gimė antrą kartą, 
tačiau iki šiol jaučiasi lyg sapne ir 
lyg nieko nebūtų įvykę. Kadangi 

rimtesnio gydymo jam neprireikė, 
rugsėjo 29-ąją jis jau grįžo į Lietu
vą. Šiuo metu jis jaučiasi neblogai, 
atostogauja kaime.

Skaudi nežinomybė
Beje, laive A. Tamašauskas buvo 

sutikęs kitą lietuvį - 44 metų Vytautą 
Miliauską, taip pat vairuotoją, vežusį 
krovinį į Stokholmą. Vakarą prieš 
tragediją kolegos praleido kartu prie 
alaus bokalo. A. Tamašauskas, jaus
damasis labiau pavargęs, grįžo mie
goti į savo kajutę, palikęs V. Miliaus
ką kelto bare. ’’Daugiau jo nebema
čiau“, - sako A. Tamašauskas.

Pastaruoju metu V. Miliauskas 
dirbo bendroje Lietuvos ir Švedijos 
įmonėje ’’Kuerkus“, Vilniuje. Jis ga
na dažnai veždavo krovinius į Stok
holmą. V. Miliausko dukrai Ingai 21 
metai, sūnui Aidui - 19 metų. Dukra 
augina sūnų Vytuką, o Aidas dirba 
Krašto apsaugos tarnyboje.

Tebelieka nežinomas dviejų lietu
vių iš Vilkaviškio Vitalijos Gudaitie
nės ir jos 14 m. dukros Gintarės liki
mas. Tai jau šeštoji jų kelionė į Švedi
ją, kur Gintarė nuo trijų metukų gy
doma dėl įgimtos veido deformacijos. 
Pastaruoju metu ėmė ryškėti gydymo 
rezultatai, mergaitės išvaizda pasikei
tė į gerąją pusę. Buvo likę lazerio te
rapiją pakartoti tik keturis kartus. Ge
diminas Gudaitis papasakojo "Res
publikos" žurnalistei: "Ketvirtą va
landą ryto su sūnum išvežėme žmoną 
ir dukrą į Taliną. Tiesa, Vitalija norė
jo skristi lėktuvu, jau buvo sužinojusi 
ir bilietų kainas. Mat anksčiau kelionė 
keltu buvo daug pigesnė, moteris pir
ko bilietus su nuolaida, o dabar suži
nojo, kad nuolaidos nėra, todėl ir nu
sprendė, kad kelionė lėktuvu bus 
trumpesnė ir paprastesnė. Sakė: "šį 
kartą dar nuplauksime, o kitąsyk jau 
skrisime", žinojau, jog žmona sunkiai 
pakelia supimą. Kartą skundėsi, kad 
visą naktį nesumerkė akių - bijojo. 
Pajuokavome, kad miego turbūt ne
bus - bangos kyla. Apie nelaimę ne
galvojome. Tik namie, vėlai vakare 
mus su sūnum nustebino kalaitė Mir
ta. Rytą išvažiuojant ji užšoko virtu
vėj ant palangės, ten ir pratupėjo iki 
nakties. Indelio su maistu net nepalie
tė. Mirta - Gintarės numylėtinė. Visą 
naktį ji buvo labai nerami. Ir dabar 
šoka iš vietos, jei tik kas sukrebžda. O 
mes, išvargę, miegojome, nieko ne
jautėme." Ministras pirmininkas A. 
Šleževičius paskambino G. Gudaičiui 
ir palinkėjo neprarasti vilties ir tvirty
bės.

V. Miliauskas, V. Gudaitienė ir 
jos duktė yra dingusiųjų be žinios, 
kaip skelbiama oficialiose ataskai
tose, ’’Estonia“ kelto keleivių sąraše. 
Vilties sulaukti jų gyvų beveik nebėr.

Gedulas Šiaulių
S. Šalkauskio 
mokykloje

Kelto ’’Estonia“ žūtis ypač sukrėtė 
Šiaulių S. Šalkauskio mokyklos ko
lektyvą. Baltijos jūroje žuvo ką tik 
išlydėti iš Šiaulių jų draugai iš Vil- 
helminos gimnazijos Švedijoje - 
mokytojai L. Perssonas, O. Soderlun- 
das (beje, jis buvo draugystės tarp šių 
mokyklų iniciatorius, lankėsi Lietu
voje jau trečią kartą), A. Hagelber- 
gas, moksleiviai A. Hedman, M. 
Karlson, L. Burman, J. Vennerberg 
ir A. Kopsen. Draugystės vizitai tarp 
Vilhelminos gimnazijos ir Šiaulių S. 
Šalkauskio mokyklos prasidėjo nuo 
1992 metų.

Lemtingas 
atsitiktinumas

Rugsėjo 28-ąją ’’Estonia“ keltu į 
Stokholme vykusią konferenciją 
turėjo vykti ir Vilniaus universiteto 
studentė Rūta Puodžiųkaitė. Tačiau 
ji paskutiniu momentu atsisakė šios 
kelionės, o jos pavardė taip ir liko 
įtraukta į keleivių sąrašą.

ELI

Pokalbis su Lietuvos Laisvės Lygos Tarybos pirmininku Antanu Terlecku

- Jūs ’’Europos lietuviui" inter
viu duodate pirmą kartą. Nors ”EL" 
skaitytojai, manau, gerai žino Jūsų 
pavardę ir asmenį, trumpai prisista- 
tykite.

- Man šešiasdešimt šešeri metai, 
esu baigęs Vilniaus universitetą, 
vienuolika metų praleidau kalėjimuo
se bei lageriuose. 1978 metais įstei
gėme Lietuvos Laisvės Lygą ir for
maliai jai vadovauju nuo 1992 m. 
sausio.

- Atgimimo metais ką tiktai at
kurtos partijos ir susitelkę judėjimai 
pradėjo skilti. Neišvengė šito ir LLL 
Kauniškiai sudarė savo Laisvės są
jungą ir su jos vėliava ėjo į Seimo 
rinkimus. Kodėl vyko tie skilimai, 
nieko gero Lietuvai nedavę? Kas 
buvo suinteresuotas tų politinių jėgų 
silpninimu?

- O kas buvo suinteresuotas Lietu
vos silpninimu, jos siekių paraly- 
žavimu? Tai užsienio, konkrečiai - 
Rusijos spectamybos. Buvo skaldo
ma, atsimenate, Lietuvos demokratų 
partija, LKDP, suskilo socialdemo
kratai, ta pati kompartija. Neišvengė 
šito ir Lietuvos Laisvės Lyga. Reikė
jo įgrūst rusišką pleištą į mūsų 
gyvenimus. Prisimenu, kaip sunku 
buvo įregistruot Lietuvos Laisvės 
Lygą, o Lietuvos laisvės sąjunga bu
vo įregistruota per vieną naktį. Tam 
tikros tarnybos siekė, kad žmonės 
nesusiorientuotų padėtyje, kad tapa
tintų Laisvės lygą su Šustausko Lais
vės sąjunga, kuri ėjo visai kitu keliu. 
Suskaldžius lengviau valdyti. To ir 
buvo siekiama.

- Kalėjote už politinius įsitikini
mus. Nesutikote su Tarybų valdžia, 
buvote jos amžinas ir nesutaikomas 
priešas. Už kokią Lietuvą Jūs kovo
jote? Ar jos idealas atitinka šian
dienę realybę?

- Už nepriklalisomą ir demokra
tinę Lietuvą, kurioje toleruojamos 
visų jos piliečių pažiūros, niekas už 
įsitikinimus nepersekiojamas ir neka
linamas. Kad žmonės gyventų žmo
niškai. O tai reiškia, kad gyventų 
žymiai geriau, negu dabar gyvena...

Politikoj nereikia išradinėt dvi
račio. Viską reikia pradėti nuo eko
nomikos. Prioritetai - pramonės kon
versijai ir žemės ūkiui. Prisiminkim, 
kokią valdžios dosnią ranką jautė tar
pukario Lietuvoj kaimo žmogus. Ma
no tėvas, pavyzdžiui, turėjo keturis 
hektarus žemės. Statybines medžia
gas namui gavome veltui, už cemen
tą mokėjom penkiasdešimt procentų, 
tiek pat mokėjom už plūgą ir dra- 
paką, o kai pirmieji kaime pasisodi- 
nom sodą - tai tėvas mokėjo už 
medelius tiktai trečdalį kainos. Taigi 
valstybė rėmė konkrečiai. O dabar 
jinai kaimui atsuko užpakalį. Tiek 
Vagnorius, tiek Šleževičius. Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas, tai ir remkim 
žemdirbį, jeigu norime išgyventi. 
Ūkininkas savo produkcija turi par
duoti už tokią kainą, Ijad susigrąžintų 
savikainą ir gautų pelno gamybai 
vystyti. Jei parduoda pigiau, laukia 
bankrotas. Ir ūkininko, ir valstybės, ir 
valdžios, raudona ar balta jinai būtų. 
Mes už Lietuvą - demokratinę, teisi
nę valstybę, kurios vyriausybė nesi
stengia valdančiosios klasės naudai 
apvaginėti savo piliečius.

Aš žmonėms aiškinu šitaip: dabar 
Lietuvoje yra ta pati tarybų valdžia, 
tik nebėr okupacinės kariuomenės. 
Ratas apsisuko ir vėl sustojo toje pa
čioje vietoje.

- Tai todėl ir nepaleidote Lietu
vos Laisvės Lygos, kaip buvote pa
žadėjęs, kai Lietuvoje bus paskelbta 
nepriklausomybė? Numatėte tokį 
istorijos žingsnį?

- Tada mes manėme, kad kažko
kius idealus turėjo Lietuvos persi
tvarkymo Sąjūdis. Tačiau, pasirodo, 
originalių idealų neturėjo, tokius jam 
primetė Kremlius ir Liubianka, tai 
yra,.saugumas, skyręs Sąjūdžio veik-

A, Terleckas (dešinėje) diskutuoja su Vyriausybės vadovu A. Šleže
vičiumi. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

lai šimtą milijonų tuometinių rublių...
- Šimtą milijonų rublių? Yra 

dokumentai ar tai tiktai gandas?
- Tai aš perskaičiau viename 

Izraelyje leidžiamam laikraštyje ”Čas 
pik“. Ten buvo rašoma, kad ’’Cent
ras“ skyrė pusantro šimto milijono 
tuometinių rublių visiems tiems per
sitvarkymo sąjūdžiams ar liaudies 
frontams remti. Lietuvai iš tų pinigų 
teko šimtas milijonų, nes mes - lan- 
desni, o estams bei latviams - tiktai 
pusę tiek. Tai natūralu. Pasižiūrėki
me, kokie rūmai buvo skirti Sąjū
džiui Vilniaus centre! O mes iki šiol 
neturime jokio kampo! Sąjūdžiui bu
vo leista rinkti pinigus visuose mitin
guose, visose viešose vietose. O jei 
mes būtume pabandę rinkti? Tučtuo
jau būtume buvę apspjaudyti. Sąjūdis 
visą savo veiklą derino su LKP cent
ro komitetu, vyko bendri posėdžiai.

- O kokias pagrindines klaidas 
padarė profesorius Vytautas Lands
bergis ir ekonomikos mokslų dak
taras Gediminas Vagnorius, kad 
jiems teko užleisti valdžią ’’tikrie
siems" padėties šeimininkams?..

- Čia reikėtų valandų valandas 
kalbėti. Daug ko klaidomis ir ne
pavadinsi. Vytautas Landsbergis - 
politinių kompromisų meistras. Jis ti
kėjosi apgauti Lietuvos komunistų 
partiją, tai padėjo jam laikinai tapti 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, 
bet, nesugebėdamas visiems įtikti, 
pralaimėjo Seimo rinkimus, o atsisa
kęs tiesioginės rinkiminės kovos, 
pralaimėjo ir Prezidento rinkimus, 
nors visai tautai buvo pasakęs, kad 
juose dalyvausiąs. Nedalyvavo todėl, 
kad gal ir nežinodamas buvo įrankis 
Kremliaus politiniame žaidime, kurio 
pagrindinis tikslas buvo - atimti iŠ 
lietuvių tautos pagrindinį jos ginklą: 
Ribbentropo-Molotovo slaptuosius 
paktus. Juk paskelbus juos niekiniais, 
tuojau buvo galima skelbti Lietuvą 
nepriklausoma valstybe, tačiau šito 
nebuvo padaryta. O Vagnorius? Aš 
apie jį nenoriu kalbėti. Tai yra aklas 
Rusijos imperialistinės politikos 
įrankis. Jam buvo svarbu nuskurdinti 
Lietuvą. Tą jis padarė. Visas jo val
dymas buvo svetimos valios vykdy
mas. Kad komunistai sugrįžo į val
džią, Markso ordinu reikėtų apdova
noti ir Vytautą Landsbergį, ir Gedi
miną Vagnorių.

- "Vakarinėse naujienose" Jūs 
išspausdinote nemažai straipsnių, 
kuriuose irgi teigiate, jog Sąjūdis - 
Maskvos slaptųjų tarnybų kūdikis. 
Tai politinė poza ar reali tikrovė? Ar 
iš to išeitų, kad profesorius Vytautas 
Landsbergis - KGB žmogus?

- Tų straipsnių esu paskelbęs aš
tuoniolika. Jei aš atvirai sakau, kad 
Gediminas Vagnorius aklai vykdė 
Rusijos žvalgybos užduotis Lietu
voje, tai apie profesorių Vytautą 

Landsbergį Šito negaliu pasakyti ir 
niekuomet nesakysiu.

- O jeigu ponas Vagnorius Jus 
paduos į teismą?

- Aš ir teisme tą patį pasakysiu. O 
dėl profesoriaus... Būkit malonus, 
perskaitykite Vytauto Landsbergio 
kalbą, kurią jis pasakė 1988 metų 
lapkričio 18 dieną LTSR Aukščiau
siojoje Taryboje - aiškiai liaupsina 
Algirdą Brazauską, dabartinį mūsų 
prezidentą. Kokios kalbos buvo pa
sakytos Sąjūdžio steigiamajame su
važiavime! Arba mitinge, kuris vyko 
Gedimino aikštėje, palydint Lietuvos 
kompartijos delegaciją į TSKP kon
ferenciją Maskvon. Jau ten prasidėjo 
Lietuvos komunistų partijos reabili
tavimas. Grįžo delegacija iš Maskvos 
- vėl jai liaupsės. O mitingas Vingio 
parke? Kas sako pagrindinę kalbą? 
Algirdas Brazauskas. Kas stovi šalia 
jo? Vytautas Landsbergis. O Kauno 
nepriklausomybės deklaracija? Saky
čiau, visa tai - sąmoningas tautos 
klaidinimas. Daroma viskas, kad 
Lietuvos komunistų partija, kurią aš 
laikau nusikalstama organizacija, bū
tų reabilituota Sąjūdžio rankomis. 
Čia nemažą įnašą, kartoju, įdėjo ir 
Vytautas Landsbergis. Filosofas Ar
vydas Juozaitis, sąjūdininkas, be ko
vos užleidžia savo vietą Algirdui 
Brazauskui rinkimuose į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą. Jau tada Lie
tuvos kompartija galėjo tapti politiniu 
lavonu. Bet gelbėjo ją Sąjūdis! Jis 
padare viską, kad šiandien toji partija 
atsidurtų valdžioje. Aš LDDP va
dams sakau: ’’Nekaltinu, kad jūs val
džioj, kiekvienos politinės partijos 
tikslas yra valdžios klausimas, bet aš 
kaltinu tuos, kurie jus įleido į šituos 
rūmus“.

- Turit galvoj desovietizacijos 
įstatymą?

- Žinoma! Jį reikėjo žūtbūt pri
imti. Dabar, manau, gali būti, kad 
eldėdėpistai priims Lietuvos desąjū- 
dizacijos įstatymą - ir Sąjūdžio vadai 
negalės kokius penkerius metus būti 
valdžioj. Juk Seime - Centro Komite
to nariai, prezidentūroj - CK aparato 
darbuotojai, dargi sekretoriai.

- Bet ir Jūs LDDP jau vadinate 
Vakarų tipo partija. Rėmėte ją 
paskutiniame referendume. Kodėl? 
Juk ji tokia nėra.

- Tokia ją laiko patys Vakarai. Jos 
lyderį Algirdą Brazauską sutinka 
kaip teisėtai išrinktą valstybės vado
vą, su kuriuo reikia skaitytis. Ir mes 
negalime sakyti, jog jis išrinktas ne
teisėtai. Bet CK nariai neturi morali
nės teisės būti išrinkti Seimo nariais, 
paskirti ministrais, sėdėti preziden
tūroje. Manau, kad ir A. Brazauskas, 
kaip buvęs kompartijos pirmasis 
sekretorius, neturėjo moralinės teisės

Nukelta į 7 psl.
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TEL.
iFAKS

KAUNAS
22 84 95
20 09 09

KAUNIŠKĖJE ALAUS 
DARYKLOJE, 
PRADĖJUSIOJE VEIKTI 
DAR 1861 METAIS, 
ŠIANDIEN 
GAMINAMOS ŠIOS 
ALAUS RŪŠYS:

BIČIULIŲ 
ŠNEKORIŲ 
ŪKININKŲ 
KAUNO TAMSUS 
SENASIS KAUNAS 
ŠIR VENOS 
PERKŪNO 
BIRŽIEČIŲ

B Vitalijui 
Karpačiauskui 
— gardžiausias 
RAGUČIO” 

alus

Gaivus ir 
gardus 

RAGUČIO” 
alus!
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Sportas

New Mexico valstijoje treniruojasi lietuviai 
bėgikai

Neparankus ir kairiesiems, 
ir dešiniesiems

Šiame kalnuotame krašte oras yra 
retesnis ir saulė karštesnė negu įpras
ta. Daugiau kaip 5000 pėdų aukštu
ma prie Albuquerque miesto sudaro 
ypatingas sąlygas lengvosios atleti
kos treniruotėms. Tarp bėgikų, čia at- 
silankusių iš įvairių kraštų, yra buvę 
ir lietuvių. Bet išsiaiškinkime pirmi
au, kur yra ši saulėta šalis. Net ir kai 
kam mūsų Amerikoje, jau nekalbant 
apie užsienius, atrodo, kad yra sąry
šis su Meksika. Tiesa, turi sieną su 
Meksika ir su Texas valstija, tačiau 
New Mexico yra JAV dalis. Taigi at
sakydama į ne taip jau retai girdimą 
amerikiečių klausimą dėl galimybės 
čia atvažiuoti galiu pasakyti, kad 
jokios atskiros vizos nereikia! O kai 
dėl saulės - ji irgi amžinai nešviečia. 
Kalnų ir dykumų artumas pritraukia 
audrų, didelių liūčių, kartais potvy
nių, reto įdomumo žaibų - perkūnijų 
ir puikių (kartais dvigubų ir trigubų) 
laumės juostų mūsų tyrame, dar tar
šos nepaliestame danguje.

Iki šiol tarp lietuvių bėgikų, kurie 
čia yra treniravęsi, buvo keli, laimėję 
premijas savo šalyje, kaip ir užsie
niuose. Šiuo metu čia vieši viena įžy
mybė - tai maratono bėgimo specia
listas Dainius Virbickas. Maratono 
nuotolis yra 42 kilometrai ir 195 me
trai, nustatytas senovės Graikijos 
olimpiadų metu. Pavadinimas kilęs iš 
to vardo vietovės lygiai tokiame ats
tume nuo Atėnų. Atėniečiams pavy
kus nugalėti Persijos galybę ten įvy
kusiame mūšyje, jų pats greičiausias 
bėgikas buvo pasiųstas į Atėnus pra
nešti tą žinią. Kai Olimpinės žaidy
nės buvo atgaivintos 1896 m., mara
tono bėgimas buvo įtrauktas į varžy
bų programą.

Dainius Virbickas gimė prieš 22 
metus Lietuvoje, Prienų apylinkėje. 
Jo tėvas buvo žurnalistas, o mama - 
ekonomistė. Dainius dabar mokosi 
Vilniaus pedagoginiam universitete, 
jos specialybė - kūno kultūra. Žada 
gauti savo diplomą 1995 m. ir dirbti 
toje srityje. Anksčiau jis baigė aukš
tesniuosius mokslus Politechnikume. 
Atvykęs Amerikon balandžio mėne
sį, žada čia išbūti ligi vėlyvo rudens. 
Dabar jį moko žymus JAV treneris 
Brian Appell. Čia Dainius gerai prisi
taiko prie naujų sąlygų, mokosi ang
lų kalbos, su malonumu išbando ne
pažįstamus (amerikietiškus ir meksi- 
kietiškus) valgius. Jis pradėjo domė
tis sportu nuo pat vaikystės - iš pra
džių krepšiniu (yra aukšto ūgio, tam 
sportui labai tinkamo). Dar mokyk
liniame amžiuje dalyvavo kroso 
f’cross-country“) bėgimuose. Būda
mas 15 metų apsisprendė kultivuoti 
šią sporto šaką. Pasirinko ilgesnes 
distancijas iki 10 000 metrų. Pradėjo 
dalyvauti jaunimo žaidynėse ir tuo
laikinėje Sovietų Sąjungoje 1988 m. 
laimėjo 12-tą vietą.

Laimėjo Lietuvos jaunimo čem
pionatą 1990 m., pirmą vietą 1989 
jaunimo žaidynėse. Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse Vilniuje Dainius 
gavo antrą vietą. 1993 m. Lietuvos 
žiemos čempionate Panevėžyje buvo

Garbingas lietuvių 
pralaimėjimas

Atsakomosios Europos taurių 
laimėtojų taurės turnyro rungtynės 
tarp Vilniaus ”Žalgirio-EBSW“ ir 
Roterdamo ’’Feyenoord“ futbolo 
komandų baigėsi lietuvių pralaimė
jimu 1:2.

Tačiau, pasak komandos trener
io B. Zelkevičiaus, pralaimėti 
svečiuose tokiu rezultatu ’’Feye
noord“ klubui - nėra blogas rezulta
tas, nors negali būti visai patenkin
tas, kai pralaimi.

Pirmąsias dešimt žaidimo minu
čių olandai tiesiog šturmavo vil
niečių vartus. Paskui žaidimas tapo 
ramesnis, bet ’’Feyenord“ turėjo 
iniciatyvą ir spaudė vilniečius. La
bai gerai žaidė mūsų vartininkas A. 

pirmas, o 1994 m. laimėjo T. Pipynės 
dovanotą taurę kroso bėgimuose. 
Atradęs savyje sugebėjimų - ištver
mę ilgoms distancijoms, Dainius pra
dėjo galvoti apie specializaciją. Iš
kovojęs devintą vietą rungtynėse 
Liuksemburgo maratone 1994 m., 
pradėjo rimtai treniruotis šioje distan
cijoje. Jo laikas, pasiektas maratono 
bėgime Liuksemburge, buvo 2 vai. 
16 min. ir 51 sekundės. San Francis- 
ce (Californija) 1994 m. nuskynė 
naujų laurų. Vietos laikraščiai, kaip 
’’San Francisco Chronicle“, aprašė 
šio lietuvio jaunuolio laimėjimą ma
ratono bėgime liepos 31d. Teko var
žytis su keliais - gal penkiais - tūks
tančiais bėgikų, ir Dainius laimėjo 
trečiąją vietą. Jo laikas buvo 2 vai. 
18 min. ir 54 sekundės. Tokie bėgi
mai, dalyvaujant ir mėgėjams, ir pro
fesionalams, kasmet vyksta visoje 
Amerikoje. Albuquerque mieste visai 
neseniai rugsėjo pradžioje buvo ma
ratono bėgimas.

Tarp žymesnių Lietuvoje ir už
sienyje premijuotų sportininkų 1992 
m. Albuquerque treniravosi dvi bėgi
kės su savo treneriu: Laimutė Bai- 
kauskaitė ir Regina Čistiakova su 
treneriu Algimantu Vilku iš Vilniaus. 
Per klubą ’’Nosotros Track team“ at
letams sudaromos sąlygos čia atvykti 
ir mokytis, pasirūpinama kasdieniniu 
pragyvenimu ir ryšiais su savo srities 
žmonėmis bei oficialiais valdžios 
atstovais. Kai anksčiau minėta trijulė 
čia atvyko iš Lietuvos, buvo specia
lios iškilmės New Mexico universite
to stadione. Ten gubernatorius jiems 
įteikė garbės piliečių pažymėjimus. 
Jei Regina, Laimutė ir Algimantas 
skaitys mūsų rašinį, tegu žino, kad 
mums jie paliko ypač gražius prisi
minimus!

Tokių svečių atsilankymai yra 
daugiausia vietos gyventojo And
riaus Klemo sugebėjimų ir patriotiš
ko entuziazmo dėka. Amerikoje gi
męs ir augęs Andrius palaiko tam
prius ryšius su savo tėvų šalimi, kelis 
kartus ten lankėsi ir kalba lietuviškai. 
Jis tarnauja JAV aviacijoje ir turi ka
pitono laipsnį. Be to, jis pats yra bė
gikas, laimėjęs premijas rungtynėse 
įvairiuose pasaulio kraštuose. Per 
klubą ’’Nosotros Track Team“, ku
riam Andrius priklauso, (jis yra bu
vęs valdybos nariu), jam pavyksta 
gauti kvietimus bei sudaryti treniruo
čių sąlygas ir Lietuvos bėgikams. 
’’Nosotros“ įdomaujasi savo kole
gomis - bėgikais ir lengvosios atleti
kos sportininkais užsienio kraštuose. 
Pažvelgus iš arčiau į Andrių, galima 
spėlioti, kiek jis yra gavęs asmens 
privalumų ir tvirtų nusistatymų iš 
savo tėvų. Jie gyvena Delaware vals
tijoje ir vaikystėje atvyko į JAV. Kilę 
iš pabėgėlių šeimos, palikusios Lietu
vą po bolševikinio antplūdžio, abu - 
tėvas ir mama - baigė aukštuosius 
mokslus ir dirba akademinėje srityje. 
Vytautas Klemas yra jūrų tyrinėjimo 
srities profesorius Delaware universi
tete, o žmona Vida dėsto matematiką 
Wilmington technikos mokykloje.

Koncevičius, išvengęs kelių pavo
jingų momentų. Daug kas skundėsi 
nelabai sąžiningu Vengrijos arbitrų 
darbu: lietuviai gaudavo korteles ir 
už smulkias pražangas, o olandams 
buvo leidžiama daug daugiau.

Pirmąjį įvartį po pertraukos 
pelnė H. Larsonas. 62 žaidimo 
minutę jis vėl bandė įmušti įvartį, 
bet S. Novikovas sugriebė žaidėją 
už marškinėlių. Žalgirietis gavo 
antrą geltoną kortelę ir turėjo išeiti 
iš aikštės, o paskirtą baudinį reali
zavo R. Hesas.

Rungtynių pabaigoje (pridėjus 
papildomo laiko) vilniečiams pa
vyko puiki ataka, ir D. Vencevičius 
sušvelnino santykį.

”Žalgiris-EBSW“ šiemet su
žaidė ketvertas rungtynes Europos 
turnyre ir visose pelnė įvarčius.

Andrius turi du jaunesnius brolius. 
Vienas dalyvauja bėgimo sporte ir 
yra įstojęs į JAV aviacijos tarnybą. 
Andrius Bostono ir San Diego uni
versitetuose įsigijo fizikos, optikos ir 
elektronikos specialybių diplomus. 
Baigė atsargos karininkų mokyklą 
1985 m. Nuo 1986 m. tarnauja Albu
querque. Daug keliauja po Ameriką 
ir užsienius - ar tarnybos reikalais, ar 
kaip JAV ginkluotųjų pajėgų rinkti
nės atstovas sporto rugtynėse. Šį žva
lų ir draugišką jauną vyrą yra tiesiog 
sunku surasti namuose. Kartą jūsų 
reporterei pavyko jį, taip sakant, nu
tverti, kai buvo grįžęs iš nuotykingos 
kelionės po Mažąją Aziją ir Europą. 
Neužmiršo (berods, jau trečią kartą) 
apsilankyti Lietuvoje.

Kapitonas Andrius šį 1994 m. pa
vasarį buvo komandiruotas į Pasaulio 
kariškių čempionato žaidynes Cur- 
ragh mieste, Airijoje. Jos sostinėje 
Dubline matė nepaprastas iškilmes - 
vietos didvyrio Šv. Patriko dienos pa
radą ir dalyvavo visokiuose sporto 
spektakliuose (tarp jų čia labai mė
giamo europietiško futbolo). Po to 
buvo atostogos Anglijoje, Vokieti
joje, pagaliau Turkijoje. Čia dulki
nais keliais važiavo motorizuotomis 
priemonėmis į antikinio pasaulio 
miestų griuvėsius, tarp jų ir Homero 
’’Iliadoje“ aprašytą Troją, kur dar 
matyti gynybos sienos. Maždaug už 
5 kilometrų yra modemus miestelis 
vardu ’’Truba“. Pažįstamas jam ir 
Afrikos žemynas - tik paminėk kokį 
kraštą, ir jau jis ten buvęs. Ypač atsi
minimų paliko Tunisas ir Nigerija, 
kurios sostinė visai arti pusiaujo, ten 
labai karštas ir drėgnas klimatas. 
Tarp kitko, Andriaus nuomone, patys 
geriausi bėgikai pasaulyje afrikiečiai, 
ypač iš Kenijos ir Tanzanijos.

Andrius Lietuvoje pirmą kartą bu
vo 1991 m. Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių proga. Tada lankėsi Palan
goje, Klaipėdoje, Birštone. ’’Kelias iš 
Trakų į Vilnių paliko neišdildomą 
įspūdį,“ - sako Andrius su šypsena. 
Čia jis bėgo 30-ties kilometrų mara
tono varžybose ir laimėjo pirmąją 
vietą! Kita kelionė buvo į sporto sto
vyklą Druskininkuose 1994 m. kovo 
mėn. Per žinomą trenerį Romą Sau- 
saitį Andrius susipažino su Dainiumi 
Virbicku 1991 metais. Dainius jam 
padarė įspūdį kaip didelių galimybių 
bėgikas ir vėliau jam pavyko išrū
pinti kvietimą. Paliksime jam pasku
tinį žodį. Dainius pasakoja, kad kitas 
jo didesnis žygis bus maratono bėgi
mas Columbus, Ohio, mieste. Jis tiki
si ten pasirodyti dar geriau nei San 
Francisco varžybose. Taigi linkime 
jam laimės lapkričio 13 dieną. Pa
klausėme apie įspūdžius iš Amerikos 
kelionių. Jam labai įstrigo didingas 
Golden Gate (aukso vartų) tiltas, jun
giantis dvi San Francisco dalis per 
mėlynuojančius įlankos vandenis. 
Daugiau kaip dviejų kilometrų ilgio 
tiltas jam gerai pažįstamas - teko juo 
bėgti, nes tai buvo maratono bėgimo 
starto punktas.

Hypatia Yčaitė Petkus

Kauno ’’Žalgiris“ 
nusileido Italams

Lietuvos krepšinio lygos čempio
nas Kauno ’’Žalgiris“ pralaimėjo 
Italijos vicečempionei Pezaro ”Sca- 
volini“ komandai. Nenuostabu, nes 
Italijos klubų krepšinis įeina į didįjį 
Europos trejetą, kuriam taip pat pri
klauso Ispanija ir Graikija. ’’Žalgiris“ 
pralaimėjo rezultatu 77:91. Sporto 
komentatoriai išskiria italų komandos 
žaidėją A. Riva. Šis 32 metų gynėjas, 
buvęs Italijos rinktinės žaidėjas, rodė 
taiklumo stebuklus - tolimais meti
mais “Scavolini“ komandai jis pelnė 
38 taškus, iš jų 31 - per pirmąjį kė
linį. Riva įmetė 5 tritaškius iš 7, 7 
dvitaškius iš 11 ir 12 baudų iš 18. 
Taigi, jei ne jis, galbūt ’’Žalgiriui“ 
būtų nusišypsojus laimė.

Atkelta iš 5 psl.

būti Nepriklausomos Lietuvos Prezi
dentu. Juk TSKP padarė ne mažes
nius nusikaltimus žmonijai kaip na
cionalsocialistai. Ar šiandien Vaka
ruose koks nacionalsocialistų partijos 
lyderis gali tapti Prezidentu? Dar 
daugiau - jis net nepretenduotų į tokį 
postą... O ponas Vytautas Landsber
gis gyrėsi, kad iš tų 92 tūkstančių 
dolerių, kuriuos Sąjūdžio rinkiminei 
kompanijai surinko išeiviai, neišleido 
nė cento. Taigi, pralaimėjimas buvo 
užprogramuotas. Dargi priešlaikinius 
rinkimus tam paskelbė! Primenu, kad 
priešlaikinių AT rinkimų idėją pir
mas iškėlė Mykolas Martynovičius 
(Burokevičius - ELR).

- Lietuvos atgimimo pradžioj, iš 
Sąjūdžio komunistų susikūrus 
savarankiškąjai Lietuvos komparti
jai, Jūs visą laiką kritikuodavot (ir 
tebekritikuojat) Algirdą Brazauską, 
bet beveik nepaliesdavot Mykolo 
Burokevičiaus, dabar laukiančio 
teismo Lukiškių kalėjime. Kodėl? 
Tokį klausimą aš uždaviau gene
rolui Algimantui Naudžiūnui (Mas
kvos atsiųstas į pagalbą TSKP ša
lininkams Vilniuje, buvęs LKP 
(TSKP) CK sekretorius - ELR), po 
1991 metų sausio įvykių imdamas iš 
jo interviu. Generolas atsakė šitaip: 
’Ten, kur sėdi pats, keturias valan
das sėdėjo Antanas Terleckas, ir 
mes ieškojom bendrų sąlyčio taškų, 
kurių suradom nemažai: mums 
nepatinka Algirdas Brazauskas - ir 
Antanui Terleckui nepatinka, mums 
nepatinka Kazimiera Prunskienė su 
Romualdu Ozolu - ir Antanui Ter
leckui nepatinka. Taigi Vyriausybę 
reikia versti, ir Antanas Terleckas 
pradėjo bado streiko akciją prie Mi
nistrų Tarybos“. Kai pažadėjau tuos 
Žodžius paskelbti Lietuvai, generolas 
pasakė: ”Aš nieko nesakiau“. Suo
kalbis ar prasimanymas?

- Aš niekad pas generolą Nau
džiūną nebuvau. Pirmąsyk su juo su
sitikau devyniasdešimtųjų lapkričio 
septintą, kai jie, burokevičiukai, Vil
niuje prie LKP miesto komiteto buvo 
iškėlę mūsų trispalvę šalia raudono
sios vėliavos. Tokia pat trispalvė ant 
koto su raudonąją žvaigžde kabojo ir 
prie KGB rūmų. Mes pareikalavom 
tas mūsų vėliavas nukabinti, nes lai
kėm tai trispalvės išniekinimu. Prie 
partijos miesto komiteto įvyko tie
siog muštynės, ir aš pirmąkart tokio
se kumštynėse dalyvavau. Buvau pa
kviestas į rūmus pokalbiui. Ten ir su
tikau generolą Naudžiūną, ten ir įvy
ko mūsų vienintelis pokalbis su juo. 
Beje, galiu pasakyti, kad su jo dėde 
Vytautu Naudžiūnu, politkaliniu, esu 
kartu kalėjęs Sibire. Jo tėvas žuvo 
partizanaudamas. O štai sūnus nuėjo 
prieš Lietuvą, nuėjo su jos priešais.

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin

kose nuo 1994 m. spalio 6 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio va
liutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.3422
100 Armėnijos dramų 1.1551
Australijos doleriai 2.9574
Austrijos šilingai 0.3675
100 Azerbaidžano manatų 0.2286
1000 Baltarusijos rublių 0.8801
Belgijos frankai 0.1257
Čelajos kronos 0.1432
Danijos kronos 0.6600
ECU 4.9458
Estijos kronos 0.3226
100 Ispanijos pesetų 3.1187
100 Italijos lirų 0.2549
100 Japonijos jenų 4.0112
Kanados doleriai , 2.9728
Kirgizijos somai 0.3810

100 Kazachijos tengių 8.3333
Latvijos latai 7.3260
1000 Lenkijos zlotų 0.1719
Moldovos lėjos 0.9535
Norvegijos kronos 0.5933
Olandijos guldenai 2.3090
Prancūzijos frankai 0.7569
100 Rusijos rublių 0.1425
SDR 5.8518
Singapūro doleriai 2.7092
Suomijos markės 0.8323
Švedijos kronos 0.5420
Šveicarijos frankai 3.1170
10000 Ukrainos karbovancų 0.6063 
100 Vengrijos forintai 3.6851
Vokietijos markės 2.5864

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 4.00 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

Kaip toli kartais nurieda obuolys nuo 
obels...

- Visa tai jau istorija...
- Kodėl istorija? Ir šiandien tebe

daroma viskas, kad būtų sukompro
mituota Lietuvos Laisvės Lyga ir aš 
asmeniškai. K. Prunskienė, liudyda
ma V. Ivanovo byloje, tvirtino esą 
buvęs valstybinio saugumo departa
mento generalinis direktorius M. 
Laurinkus rodęs jai dokumentą, ku
riame ’’Burokevičiaus partija“ skel
busi, jog A. Terlecką reikia apdova
noti... Teisme p. Laurinkus paneigė, 
kad tokiu dokumentu jis kada nors 
disponavęs.

- Lietuvoj, mano nuomone, nėra 
politinės partijos, politinio judėjimo, 
kuris rūpintųsi žmonėmis. Jei 
rūpinasi, tai tik siaurais savo intere
sais...

- Partijos gyvena sau. Prioritetai 
ne tautai, o savo ’’ūkiui“. Valdžia 
kuria savo ir savo bičiulių gerovę, o 
kadangi Lietuvos Laisvės Lyga skel
bia idealistinius reikalavimus, mus 
stengiasi nustumti į šalį tiek kairieji, 
tiek dešinieji. Mes Lietuvai nereika
lingi. Mes pavojingi savo tiesos skel
bimu. Todėl mus ir apšaudo iš visų 
pusių. Grįžkim į istoriją. Mes pama
tėm, kokią prorusišką politiką veda 
Kazimiera Prunskienė, todėl pasisa
kėm už jos nušalinimą. Tada propa
ganda ėmė aiškinti, kad mes pasu
kom su Mykolu Burokevičiumi. Juk 
ne ’’burokinę“ partiją palaikėm, o tie
są. Dabar referendumas tarsi kaulas 
gerklėj: girdi, Antanas Terleckas nu
ėjo su LDDP. Mes apsimetėm refe
rendumo priešininkais, kad galėtume 
patekti į televiziją ir paraginti tautą 
dalyvauti referendume. Bet susipaži
nę su visa medžiaga, pamatėm, kad 
klasta ten paslėpta, ir jau nebegalė- 
jom agituoti už. Vėl palaikėm tiesą, o 
ne LDDP. Mes sakėm: laimės ar ne
laimės referendumas, jis pasitarnaus 
LDDP naudai. Ir pasitarnavo! Ir vėl 
mes teisūs, nors ir apspjaudyti... Ma
no knygutę ’’Antanas Terleckas prieš 
Algirdą Brazauską“ nusipirko netgi 
pats Prezidentas. Mes diskutuojame. 
Ar bent vienas partijos vadovas rašo 
tokius kritiškus, analizuojančius 
straipsnus, kaip aš? Seime buvo pa
teikta interpeliacija Adolfo Šleževi
čiaus vyriausybei, bet ar nors viena 
partija iš esmės kritikavo šitą vy
riausybę? Ponas Gediminas Vagno
rius tribūnoje paprasčiausiai išsiko- 
liojo. Mūsų tikslas yra - priversti tą 
partiją vykdyti nacionalinę politiką. 
Mūsų nelaimė ne ta, kad LDDP val
džioj, o ta, kad neturime rimtos opo
zicijos, kuri priverstų pozicijoj esan
čią partiją vykdyti savo rinkiminę 
programą, kovotų ne tik už savo par
tijos, o už visos Lietuvos interesus.

Kalbėjo Adoįfas Strakšys
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LONDONE
POETUI 

VLADUI ŠLAITUI -
74 METAI

Rugsėjo 27 dieną poetas Vladas 
Šlaitas atšventė savo 74-tąjį gimta
dienį Hove mieste, prie Brighton, 
senelių prieglaudoje. Ten jis vie
nintelis lietuvis tarp senelių anglų. 
Poeto regėjimas visai aptemęs, 
nieko nebegali skaityti, kojos neno
ri tarnauti vaikščiojimui.

Gimtadienio proga Londono lie
tuvių parapijos klebonas Jonas Sa- 
kevičius, MIC, aplankė poetą, pasi
stengė bent pusvalandžiui suteikti 
jam džiaugsmo, parodė, kad dar jis 
nėra visai apleistas.

SVEČIAI LONDONO 
LIETUVIŲ PARAPIJOS 

CENTRE

Rugsėjo 25 dieną parapijos cent
re be kitų svečių, jau minėtų pra
ėjusiame ”EL“ numeryje, apsi
lankė, pamaldose dalyvavo Kauno

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Aųt9bu$aj iš miestę ęentręK 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Eccles - spalio 9 d., 12.15 vai.
Nottinghame - spalio 9 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventryje - spalio 9 d., 14 vai., 

Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa. - spalio 9 d., 

16 vai., Šv. Petre.
Derbyje - spalio 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - spalio 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Nottinghame - spalio 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.

ETUVIS GYVENAME SUNKIAI, BET TIKIMĖS: 
BUS GERIAU

technologijos universiteto Šiaulių 
filialo lektorius Darius Miniotas, 
Robertas Levickas su sūnumi Vy
tautu iš Doacaster (Australija).

Spalio 2 dieną, sekmadienį, mi
šiose šv. Kazimiero bažnyčioje daly
vavo svečias iš Hong Kong William 
Chi Man-Pang ir Linas Solominas iš 
Vilniaus, dirbantis universitetinėje 
ligoninėje Santariškėse. Antrasis 
stažuojasi garsiojo Great Ormond 
vaikų ligoninėje vieną mėnesį. Jo 
stažavimąsi remia Didžiosios Brita
nijos sveikatos ministerija ir Britų- 
lietuvių pagalbos fondas vaikams 
Lietuvoje.

LONDONO LIETUVIŲ 
SPORTO IR SOCIALINIO 

KLUBO FUTBOLAS
Klubo futbolo komanda rugsėjo 

18 dieną susitiko 4-osios divizijos 
rungtynėse su ’’Clapton United“ 
sportininkais. ’’Lithuanian Victo
ria“ šias rungtynes laimėjo rezulta
tu 4:0. Susitikimo tarp ’’Highbury 
Park“ ir ’’Lithuanian Victoria“ vie
nuolikių rezultatas 1:2.

PAIEŠKA

Į Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus atstovą Balį Butrimą Lon
done kreipėsi Didžiosios Brita
nijos Raudonasis kryžius ir pra
nešė, kad ieškomas linelis Misci- 
kas, gimęs 1936 m., Šakiuose, 
Giedraičių kaime. Kazimiero 
Misciko ir Lidos Mišeikienės sū
nus. Jis vedė anglę, jos vardas ne
žinomas. Jie galėjo turėti mėsi
ninko parduotuvę. Paskutinis ad
resas Anglijoje nežinomas. Ieško 
pusseserė Genovaitė Butanavi- 
čienė. ’’Neseniai mes buvome pa
prašyti pradėti minėto asmens 
paieškas. Apgailestaudami prane
šame, kad mūsų bylose nėra jokių 
žinių apie ieškomą asmenį. Mes 
būtume dėkingi, jei jūs patikrin
tumėte savo archyvus ir sužino
tumėte, ar juose nėra žinių apie šį 
žmogų. Jeigu jūs turite šio asmens 
dabartini adresą, galbūt jūs galė
tumėte su juo susisiekti,“ - rašo 
britų Raudonojo Kryžiaus Tarp
tautinės gerovės departamento 
darbuotoja Daniele Martin.

Ponas B. Butrimas kreipiasi į 
”EL“ skaitytojus: gal jie ką nors 
žino apie ieškomą žmogų? Para
šykite apie tai Lietuvių namų 
Londone adresu.

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

Norime padėkoti Britų-lietuvių 
pagalbos fondui vaikams Lietu
voje už nuolatinį dėmesį ir paramą 
mūsų sanatorijoje besigydantiems 
vaikams.

Rugsėjo 21 d. gavome 14 dėžių 
labdaros su drabužiais, žaislais, 
maisto produktais, vaistais, vita
minais. Visas siuntinys paskirsty
tas vaikams.

Daug žmonių rūpinasi mumis, 
galbūt net nežinodami, kur ir kas 
mes esame. Todėl norėčiau trum
pai supažindinti ’’Europos lietu
vio“ skaitytojus su respublikine 
Valkininkų vaikų sanatorija.

Prieš 25 metus gražiuose Dzū
kijos pušynuose pastatytoje sana
torijoje gydėsi per 20 000 vaikų iš 
visos Lietuvos. Šiuo metu gydome 
vaikus nuo 2 iki 16 metų, sergan
čius įvairiomis kvėpavimo organų 
ligomis ir kvėpavimo organų tu
berkulioze.

Gydymosi trukmė yra nuo 1 iki 
3 mėnesių, tačiau kai kurie vaikai, 
ypač iš nepasiturinčių ar nedarnių 
šeimų, taip pat našlaičiai, užsibūna 
ilgiau. Mokyklinio amžiaus vaikai 
lanko sanatorijos mokyklą. Vienu 
metu galime priimti 300 vaikų, 
tačiau rudenį jų būna mažiau, o 
vasarą negalime patenkinti visų

LIETUVIŠKŲ KAPINIŲ 
LANKYMAS

Šiais metais Londono lietuvių 
parapijos žmonės tradiciškai aplan
kys Švento Patriko kapinėse esantį 
lietuvišką skyrių lapkričio 6 dieną, 
sekmadieni, 14 valandą. Visiems 
rinktis prie kapinių koplyčios bend
rai eisenai per visas kapines.

KVIEČIA LIETUVIŲ 
SODYBA

Sodybos vedėjams V. H. Banai- 
čiams išvykus atostogų, Veronika 
Jurienė vadovauja Sodybai. Kvie
čia visus ten apsilankyti.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondas gavo šias aukas:
20 svarų - Mrs. A. V. Rowland, 

PR A KTIŠKIA USIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

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

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

Pervedimo mokestis 4% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
į dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus - 
mažesnis mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 402 9403

PARDUODAMI BUTAI
Vilniaus miesto centre 4-rių kambarių, reikalingas remontas, saugus 

(Ref. 41). Kaina $70000 arba £47000.

Geras 500 m2 namas Kaune, geroje vietoje. Yra visi patogumai, 
garažas, sklypas.

Vilniaus mieto centre 2-jų kambarių butas su visais patogumais, 
saugus. (Ref. 42). Kaina $35000 arba £24000.

♦

Kreiptis: "Europos lietuvio“ redakcija, A. Strazdelio 1, 
2001 Vilnius. Tel. 61 18 79.

norinčių pas mus pasigydyti pra
šymų.

Gydome vaistais, specialia 
mankšta, masažu, fizioterapinėmis 
priemonėmis. Pagal reikalą vaikus 
konsultuoja psichologė ir logo
pedė.

Gydant vaikus svarbu teigia
mos emocijos, kurios pasiekiamos 
ne tik gerais tarpusavio santykiais 
tarp pacientų ir personalo, bet ir 
įvairiais žaidimais. Deja, apie 
įvairius žaislus ir žaidimus galime 
tik pasvajoti, nes lėšų trūksta net 
būtiniausioms reikmėms.

Gyvename sunkiai, bet tikimės, 
kad ateityje reikalai pasitaisys. O 
kol kas - dar kartą dėkojame vi
siems mūsų rėmėjams: ponioms 
Hildai Piščikienei, Viligaitei Len- 
draitienei, Arianai Kumpienei, 
taip pat Britų-lietuvių pagalbos 
fondui, Lithuanian Mercy Lift ir 
SOS Lithuanian organizacijoms, 
Kanados Raudonajam Kryžiui, 
Japonijos Sasakavos fondui, dau
geliui lietuvių, britų, amerikiečių, 
kanadiečių, prancūzų, vokiečių.

A. Audickas 
Respublikinės Valkininkų 

vaikų sanatorijos ’’Pušelė“ 
vyr. gydytojas

Merseysive; 10 svarų - Mrs. M. Boh- 
danovič, London (vietoje gėlių miru
siai seserėno žmonai Marai Vilčins- 
kienei); 25 svarus - A. P. Dunnm Do- 
vercourt; 10 svarų - mrs. X iš Jersey.

Fondas dėkoja už aukas ir prašo 
daugiau aukų - artėja žiema, Lietuvos 
našlaičiams prieglaudose reikalinga 
šiltesnė apranga ir lovų užklotai. Be 
to, artėja Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
šventės, todėl Fondo vadovybė krei
piasi į visus Didžiosios Britanijos lie
tuvius, kad kiekvienas paaukotų po 
vieną dovaną (tai galėtų būti žaislai - 
lego, spalvoti pieštukai, piešimo są
siuviniai, saldainiai, šokoladai, sau
sainiai ir kt.). Tuo būdu galėtume su
teikti našlaičiams, sergantiems vai
kams Lietuvoje džiaugsmo Šventų 
Kalėdų metu. Laukiame jūsų nuošir
daus atsiliepimo su dovanomis.

Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania, 
21 The Oval, London E29DT.

PASAULYJE
Kulminacinės iškilmės • 

Romoje
Spalio 6-ąją Romoje prasidėjo 

kulminacinės bažnytinių tarptautinių 
šeimos metų iškilmės: viso pasaulio 
šeimų atstovų susitikimas su Popie
žiumi. Visas renginys truks keturias 
dienas. Spalio 6 ir 7 dienomis popie
žiniame Laterano universitete įvyko 
studijų simpoziumas tema: ’’Šeima - 
meilės civilizacijos širdis“. Jame da
lyvavo šeimų reikalus studijuojantys 
teologai, psichologai, sociologai, me
dikai ir bioetikai, taip pat įvairių 
kraštų Vyskupų konferencijų šeimų 
sielovados komisijų nariai bei patys 
sutuoktiniai - šeimų tėvai ir motinos. 
Kitas svarbus iškilmių dėmuo - mal
dos budėjimas - numatytas spalio 8 
dieną. Sutuoktiniai, pasiskirstę į kal
bines grupes, rytą melsis septyniose 
Romos bazilikose. Antroje dienos 
pusėje visi bendrai maldai susirinks į 
Šv. Petro aikštę. Čia budėjimui vado
vaus pats Šv. Tėvas. Galop, pats 
svarbiausias susitikimo momentas 
įvyks spalio 9-osios - sekmadienio 
rytą. Viso pasaulio šeimų atstovai da
lyvaus Popiežiaus Jono Pauliaus II už 
šeimas aukojamose Mišiose ir jų me
tu atnaujins savo santuokos meilės ir 
ištikimybės priesaikas.

Siūloma pagreitinti 
konkordato ratifikavimą

Lenkijos Vyskupų Konferencija 
nusiuntė oficialų dokumentą valsty
bės prezidentui, ministrui pirmininkui 
ir Seimo bei Senato pirmininkams, 
kuriame prašoma pagreitinti Apaštalų 
Sosto ir Lenkijos konkordato, pasira
šyto 1993 metais, ratifikavimą, nelau
kiant kitais metais numatyto naujos 
Konstitucijos priėmimo. Konkordatas 
tarp Lenkijos ir Šventojo Sosto, regu
liuojantis santykius tarp Valstybės ir 
Bažnyčios, buvo pirmas tokio pobū
džio susitarimas po 1945 metų. Pasi
rašius konkordatą, 1993 metų rugsėjo 
mėnesį kairiajai parlamento pusei 
priklausantys deputatai ėmė kritikuoti 
dokumentą, kaip neatitinkantį Lenki
jos Konstitucijos. Tuomet parla
mentarai nutarė, jog diskutuoti apie 
Konkordato ratifikavimą bus galima 
tik priėmus naują Konstituciją.

Anglikonų bažnyčia gali 
pripažinti skyrybas

Prostitucija, didžiausias vienišų 
motinų skaičius, seksualiniai nusikal
timai prieš mažamečius: šie ir pana
šūs epitetai taikomi Didžiosios Brita
nijos visuomenei, pripažįstančiai, jog 
šių liūdnų reiškinių priežastis yra vi
siškas šeimos vertybių nepaisymas. 
Bandant taisyti padėtį, metamasi i 
kitą kraštutinumą: anglikonų Bažny
čia rimtai svarsto, ar tik nevertėtų pri
pažinti skyrybų ir leisti tuoktis Baž
nyčioje net ir kelintą kartą bandan
tiems laimę vedybiniame gyvenime. 
Anglikonų Bažnyčios generalinis si
nodas, jau susidūręs su panašiais 
svarstymais 1988 metais, šių metų 
lapkričio mėnesį vėl grįš prie šeimos 
ir santuokos problemų ir gali nu
spręsti į kanonų teisės kodeksą 
įtraukti terminą ’’bažnytinės skyry
bos“. Vykstančiose svarstytose visus 
toli pralenkė Velso anglikonai, pasiū
lę Sinodui patvirtinti santuokos leis
tinumą ir teisėtumą išsiskyrusiems, o 
taip pat leisti dar kartą tuoktis išsi
skyrusiems anglikonų pastoriams.

Katalikų Bažnyčia ir dalis angli
konų kreipėsi į Parlamentą, kad bū
tų peržiūrėtos ir sugriežtintos civili
nės teisės nuostatos, reguliuojan
čios skyrybų praktiką. Liberalesnė 
visuomenės ir anglikonų Bažnyčios 
dalis norėtų, kad būtų panaikinti ir 
tie negatisūs apribojimai, niekuo 
nebegalintys sulaikyti nuo skyrybų. 
Pažymėtina, jog Didžioji Britanija 
kartu su Danija pirmauja Vakarų 
Europoje ^skyrybų skaičiumi - kas 
trečia sukurta šeima išyra; trečdalis 
vaikų Anglijoje gimsta ne šeimose.

Vatikano radijo lietuvilkųn 
laidų redakcijos žinios
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