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Keičiamas Jungtinės Karalystės
Kaina 50 et

Politikų pasiekimai ambasadorius Lietuvoje
ir klaidos

Iš tiesų, jau dvi savaites vykstantis 
žurnalisto V. Lingio žudikų teismas 
yra svarbiausia ne tik teisinė, krimi
nalinė tema, bet ir politinė. Politinio 
skiediklio į šį procesą įpylė pats B. 
Dekanidzė, pareiškęs, kad neva žydų 
tautybės verslininkai yra persekioja
mi Lietuvoje. Spaudoje šio teismo 
pradžioje buvo net užuominų, kad 
neseniai vykusio premjero A. Šleže
vičiaus vizito Izraelyje metu Tel Avi
vo pareigūnai esą prigrasinę, jog lie
tuviai nutrauktų persekioję žydus.

Šį neeilinį teismo procesą komen
tuoti dar anksti. Matyt, kad jis užsi
tęs, o tai paranku teisiamiesiems.

Po Prezidento ir Premjero išvykų į 
Rytus bei Vakarus, A. Brazauskko 
kalbos Jungtinėse Tautose Lietuvos 
diplomatinis aktyvumas tarsi suma
žėjo. Tačiau štai išgirdome keletą 
naujienų, kurios vėlgi verčia sieti 
mūsų komentarus su Lietuvos ir Ru
sijos santykiais.

Pirmadienį prasidėjo Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo peržiūros 
konferencija. Budapešte kalbą pasa
kė Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius (arba, kaip buvo 
anksčiau, ministro pavaduotojas) A. 
Januška. Jis apibendrino Lietuvos 
poziciją du mėnesius truksiančiame 
52 šalių atstovų forume.

A. Januška pastebėjo, kad ESBK 
įgyvendino labai nedaug savo rezo
liucijų. Ko gero, svarbiausias jų - 
penkioliktasis Helsinkio proceso 
sprendimas dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos šalių. Iš tiesų, 
Helsinkio konferencijos, vykusios 
1975 metais, nutarimai tebėra aktua
lūs senajai Europai, bet juos reikia 
peržiūrėti ir pritaikyti besikeičiančiai 
žemyno situacijai. Toks įspūdis, kad 
nuo 35-ių iki 52-jų ESBK narių iš
augusiai organizacijai ne pagal jėgas 
rimtos Europos problemos.

Lietuvos atstovas gana ryžtingai 
pabrėžė Kaliningrado srities prob
lemą. Ji gali išaugti ne tik į regiono -

Rusijai perduotas sutarties projektas
Lietuvos ekspertų paruoštas susi

tarimo su Rusija dėl pavojingų ir ka
rinių krovinių vežimo per Lietuvą 
tvarkos ir atsiskaitymų už juos pro
jektas spalio 12 dieną diplomatiniais 
kanalais turėjo pasiekti Rusijos 
derybininkus, pranešė žinių agentūra 
BNS.

Darbo grupės vadovas ambasa
dorius V. Bulovas, komentuodamas 
projektą Lietuvos televizijai, pabrė
žė, jog dokumentas leidžia vežti už
sienio šalių pavojingus ir karinius 
krovinius vienkartinių leidimų ir 
Lietuvos vidaus taisyklių pagrindu. 
Projekte taip pat pabrėžiama, jog 
visi užsienio vežimai per Lietuvą 
yra jos jurisdikcijoje, t. y. jiems tai
komi tik Lietuvos įstatymai. Lietuva 
siūlo Rusijai pasirašyti šį susitarimą 
dvejiems metams.

Svečio iš Heseno viešnagė

Tai antrasis Heseno žemės parla
mento pirmininko Karlo Starza- 
cher'io apsilankymas mūsų krašte. Jis 
atvežė labdaros - automobilių, kuri 
perduota Sveikatos apsaugos mi
nisterijai bei agentūrai ’’SOS vaikai“. 
Lietuvos Prezidento ir svečio pokal
byje susitarta, kad šių metų pabaigoje 
į Lietuvą atvyks žemės ūkio minist

Rusijos, Lietuvos, Lenkijos ar Vokie
tijos - problemą, bet į viso žemyno 
konfliktinį tašką. Nors Rusijos gene
rolai teigia, kad srityje kariuomenės 
ir ginkluotės mažėja, tačiau yra ir ki
tokių faktų: antai, žinoma, kad iš Lat
vijos čia atvyko kelios brigados rusų 
kareivių. Tai gresia visos Europos 
saugumui. Kaliningrado militarizavi
mas keičia ir Rusijos tranzito per 
Lietuvą sąlygas. Jau yra sudarytos 
šio tranzito taisyklės. A. Januška ragi
no, kad ESBK valstybės dalyvautų 
karinio tranzito inspekcijose. O ir pati 
Kaliningrado sritis turi susilaukti tarp
tautinio dėmesio, kad iš jos kada nors 
neišaugtų karinė imperijos hidra.

Taigi Lietuva 52-joms ESBK vals
tybėms uždarė naują uždavinį su ke
letu nežinomųjų. Nuo to kaip jis bus 
išpręstas, priklausys ir visos Europos 
ateitis.

Karinio tranzito problema bus 
nagrinėjama Rusijos ir Lietuvos de
rybų delegacijų susitikime šį pirma
dienį. Lietuvos darbo grupė prieš tai 
išvyko į Maskvą.

Nors karinio tranzito taisyklės jau 
yra sukurtos, tai tebelieka diskutuo
tina problema. Lietuvių vadovai sve
čiose valstybėse, o Prezidentas JTO 
Generalinės Asamblėjos 49-ojoje 
sesijoje tikino, kad kariniam tranzitui 
pasaulyje pritariama. Tačiau pačioje 
Lietuvoje, apklausos duomenimis, 
dauguma gyventojų nenorėtų, kad 
per Lietuvos teritoriją riedėtų sveti
mos kariuomenės sąstatai, nes aki
vaizdu, jog tai gali sukurti konfliktinę 
situaciją. Tad apžvalgininkai klausia: 
kaip gali šalies vadovas prieštarauti 
daugumos - tegu ir ne referendumo 
būdu apklaustos - nuomonei?

Suprantama, kai mišką kerti - 
skiedros lekia. Vilniaus politinis ir 
diplomatinis aktyvumas neišvengia ir 
klaidų. Tačiau visame pasaulyje nuo 
jų bent apsidraudžiama. Lietuvoje 
dar to nėra.

Česlovas Iškauskas

Spalio 3 d. Vyriausybės patvir
tintos taisyklės numato, kad užsie
nio valstybių pavojingus ir karinius 
krovinius bei neginkluotus karius ir 
civilius tarnautojus per Lietuvos te
ritoriją leidžiama vežti tik gavus 
krašto apsaugos ministerijos trans
portavimo tarnybos vienkartinius 
leidimus. Leidimas vežti ginkluotus 
karius bus išduodamas tik tuo atve
ju, jeigu tam pritars Lietuvos Seimas 
ir jeigu tokiam prašymui tarpinin
kaus JTO ar kitos tarptautinės orga
nizacijos, kurių narė yra Lietuva. 
Karinis tranzitas per Lietuvos teri
toriją vykdomas tik geležinkeliu. 
Taisyklės draudžia vežti per Lietuvą 
ir jos oro erdvę masinio naikinimo 
ginklus - branduolinius, cheminius 
ir biologinius, taip pat jų kom
ponentus.

ras ir grupė bankininkų, kurie konsul
tuos ekonominės reformos klausi
mais. Kaip pranešė ELTA, A. Bra
zauskas padėkojo svečiui už paramą, 
kurią Heseno žemės vyriausybė tei
kia Hiutenfelde esančiai lietuvių gim
nazijai. K. Starzacher’is užtikrino, jog 
vyriausybė ir ateityje finansuos gim
nazijos išlaikymą.

Karalienė Elizabeth II šią savaitę 
pasirašė dokumentus, kuriais naujuo
ju Jungtinės Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystės nepapras
tuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
Lietuvoje paskirtas Thomas Macan ir 
atšauktas ambasadorius Michael 
John Peart. Apie tai Didžiosios Brita
nijos ambasados Vilniuje spaudos 
atstovas pranešė spalio 13 dieną te
lefonu kalbėdamas su ”EL“ vyriau
siuoju redaktoriumi VI. Dargiu.

Premijos žurnalistams už rašinius 
nusikalstamumo temomis

Dr. Kazys Bobelis, ponia Dalia Bobelienė su apdovanotais žurnalistais.
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Spalio 12-ąją minint pirmąsias 
vieno iš ’’Respublikos“ žurnalisto 
Vito Lingio metines Vilniuje Seimo 
rūmuose buvo įteiktos brolių Kazio ir 
Jurgio Bobelių šeimos premijos (iš 
viso tam reikalui skirta 12 tūkst. JAV 
dolerių, jie padalinti penkeriems me
tams, taigi šiemet premijos fondas - 
2100 JAV dolerių) šešiems žurnalis
tams už rašinius teisėsaugos ir nusi
kalstamumo temomis. Pirmoji (800 
JAV dolerių) premija paskirta “Res
publikos“ žurnalistui Virginijui Gai- 
veniui, antroji (500) - “Lietuvos ryto“ 
žurnalistui Ainiui Gurevičiui, trečioji 
(300) - “Panevėžio balso“ redakcijos 
darbuotojui Gintarui Jurgėlai.

Kalbėdamas premijų žurnalistams 
fondo steigėjas dr. K. Bobelis pabrė

Visai Lietuvai svarbus teismas
Pagrindiniai Lietuvos dienraščiai, 

televizija ir radijas plačiai nušviečia 
Vilniuje Aukščiausiajame Teisme 
nagrinėjamą žurnalisto Vito Lingio 
nužudymo bylą. Daugelio vertinimu, 
tai rimtas išbandymas teismams, 
visoms teisėsaugos institucijoms, 
galų gale - valstybei ir visuomenei, ar 
susilauks pelnytos bausmės tie, kas 
užsakė šią žmogžudystę ir ją įvykdė, 
apskritai, ar mes pajėgūs sutramdyti 
nusikaltėlių siautėjimą. Seniai eina 
kalbos, rašoma spaudoje, kad Lietu
vos sostinėje viešpatauja nusikaltėlių 
grupuotė - vadinamoji “Vilniaus bri
gada“. Prokuratūros teigimu, keturi 
kaltinamieji V. Lingio nužudymo 
byloje - tos “brigados“ nariai, kai ku
rie - gal net vadovai.

Skiriamuosius raštus Lietuvos 
valdžiai p. M. J. Peart įteikė 1991 m. 
spalio 17 d. Prieš išvykdamas į Vil
nių jis aplankė ”EL“ redakciją Lon
done, tada ’’Europos lietuvis“ supa
žindino skaitytojus su ambasado
riumi. Iki jo grįžimo namo redakcija 
norėtų parengti interviu su p. M. J. 
Peartu apie jo įspdūdžius Lietuvoje, 
apie Čia atliktą darbą. ’’Lietuvos ry
tas“ pastebėjo, kad ’’užsienio politi
kos ekspertai M. Pearto atšaukimą 

žė, kad šiuo metu Lietuvoje nėra 
svarbesnio uždavinio, kaip visuotinė 
kova su bet kokio masto nusikaltė
liais, nes šalyje negerbiami įstatymai, 
siautėja mafija, žmonės nesijaučia 
saugūs. Pasak dr. K. Bobelio, į kovą 
su nusikaltėliais pirmoji pakilo spau
da. Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis ir JAV 
gyvenantis Jurgis Bobelis šią premiją 
nutarė įsteigti pernai, po to, kai buvo 
nužudytas žurnalistas V. Lingys. 
Premijas įteikė dr. K. Bobelis.

Spalio 12-ąją Vilniuje “Respub
likos“ redakcijoje įteikta žurnalisto 
Vito Lingio premija (1000 JAV dole
rių) ir diplomas. Juos gavo “Lietuvos 
ryto“ specialusis korespondentas 
Valdas Bartusevičius už drąsą ir

”1. Achremovas: “Man reikėjo 
šauti į Dekanidzę, o ne į Lingį“ - taip 
pavadino išsamią ataskaitą apie pir
mąją teismo dieną “Respublika“; 
panašiai - ir “Lietuvos rytas“. Kaip 
teigia antrojo dienraščio korespon
dentas Feliksas Telksnys, posėdžio 
svarbiausias momentas - Igoris Ach
removas patvirtino tardymo metu 
duotus parodymus, kad nušauti V. 
Lingį jam įsakė Borisas Dekanidzė. I. 
Achremovas pirmiausia pasakė, kad 
labai gailisi dėl padaryto nusikaltimo 
ir prašo nukentėjusiųjų atleidimo. Jis 
papasakojo, kad praėjusių metų spa
lio 2 dieną B. Dekanidzės įsakymu, 
perduotu kitų asmenų, nuvyko pas jį į 
Jūrmalą. Ten B. Dekanidzė viloje, 
kurią šis nuomojo, be liudininkų 

vadina dideliu smūgiu Lietuvos už
sienio politikai. Didžiosios Britanijos 
ambasadorius Lietuvoje ne kartą pa
dėjo priimant svarbius šaliai sprendi
mus“.

Ponas M. J. Peart sakė, kad nau
jasis ambasadorius į Lietuvos sos
tinę atvyks kitų metų sausio mėnesį. 
Kada M. J. Peart atsisveikins su Lie
tuva, tiksliai nežinoma, bet manoma, 
kad jis dirbs Vilniuje iki Kalėdų.

ELi

principingumą rašant straipsnių cik
lą, kaip Kanados pilietei R. Epštein 
Paul Vilniaus centre, Vilniaus gatvė
je, neteisėtai buvo grąžintas didžiulis 
namas. Premiją įteikė “Respublikos“ 
vyriausiasis redaktorius Vitas Tom
kus ir V. Lingio našlė Laima Lingie- 
nė. Premijos diplomas panašus į 
bloknotą, jis pagamintas iš marmuro 
ir vario. Atvertus varinį diplomo vir
šų (ant jo iškaltas “Respublikos“ įkū
rėjų ir leidėjų - TTL - simbolis - ka
rūnuotas trigalvis slibinas), matyti ant 
marmuro iškaltas Vito Lingio auto
grafas. Bloknote išgraviruoti žodžiai 
- V. Lingio devizas: “Rytojus. Nieka
da negalvok apie rytojų. Nes rytojus 
kartais gali ir neišaušti“.

ELI

liepė I. Achremovui su B. Bobičenka 
padaryti “šlapią reikalą“ (teisėjo pa
klaustas paaiškino, kad nusikaltėlių 
žargonu tai žmogžudystė). Davė dvi 
V. Lingio nuotraukas, raštelį su žur
nalisto adresu, mašinos numeriu, 
marke, spalva. Pasakė, kad apie 8 
vai. 30 min. tas žmogus išeina pave
džioti šuns. I. Achremovas sakė, kad 
mėgino sužinoti, už ką reikia nužu
dyti. B. Dekanidzė ir pasakė, jog tai 
ne jo reikalas. I. Achremovui pasiro
dė, kad tas žmogus nuotraukoje yra 
kažką skolingas B. Dekanidzei ar 
kažko jie nepasidalija. Žmogžudystei 
įvykdyti B. Dekanidzė davęs 10 
dienų terminą.

Nukelta į 3 psl.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1994 m. spalio 15 - 21 d. Nr. 42 (2328)

Keliais sakiniais
□ Ratifikuota sutartis su Lenkija. 
Spalio 13 dieną Lietuvos Seimas bal
sų dauguma (už 91, prieš 19, susi
laikė 8) ratifikavo Lietuvos ir Lenki
jos draugiškų santykių ir gero kaimy
ninio bendradarbiavimo sutartį, dvie
jų valstybių prezidentų pasirašytą 
Vilniuje šių metų balandžio 26 d. Ji 
įsigalios, kai šalys pasikeis rati
fikaciniais raštais.
□ Ministras nesutinka su LDDP 
frakcijos Seime vadovo vertinimu. 
Kaip pranešė PAP, G. Kirkilas inter
viu tai žinių agentūrai pareiškė, jog 
Vidmanto Povilionio paskyrimas 
Lietuvos konsulu Seinuose buvo 
klaida, davė suprasti, kad tai padaryta 
spaudžiant opozicijai. P. Gylys spau
dos konferencijoje neigė, kad "tai 
buvo klaida“, sakė, kad sprendimą V. 
Povilionį paskirti konsulu priėmęs 
niekam nespaudžiant.
□ Glaudėjo Lenkijos ir Lietuvos vi
daus reikalų ministerijų bendradar
biavimas. Vilniuje lankėsi Lenkijos 
VRM delegacija, vadovaujama mi
nistro A. Milczanowskio. Su kolego
mis iš Lietuvos aptarta bendradar
biavimo patirtis ir jo ateitis. Planuo
jama keistis informacija, rengti bend
ras operacijas prieš nusikaltėlius. 
Daug kalbėta, kaip sustabdyti nele
galią migraciją per Lietuvos-Lenki
jos sieną. Beje, kaip pastebėjo ’’Lie
tuvos rytas“, tą vakarą, kai atvyko ir 
Lazdijuose buvo sutikta Lenkijos 
delegacija, pasienyje nei iš Lietuvos, 
nei iš kitos pusės nebuvo jokių eilių.
□ Laisvės lyga netapo politine orga
nizacija. Teisingumo ministerija ne
patenkino Lietuvos laisvės lygos pa
reiškimo įregistruoti ją kaip politinę 
organizaciją. Lygos vadovybė nega
lėjo pateikti dokumentų apie narių 
skaičių. Ji pasiliks, kaip ir iki šiol, vi
suomenine organizacija, pranešė 
ELTA. Nepateikusios reikalingų do
kumentų, į politinių partijų ir organi
zacijų sąrašą nepateko rugpjūčio 
pabaigoje apie įsikūrimą pasiskelbu
sios Teisingumo bei Himno partijos. 
Visos jos neteko teisės dalyvauti kitų 
metų pavasarį vyksiančiuose savival
dybių tarybų rinkimuose. Socialistų 
partija, įsikūrusi taip pat šiemet, 
Teisingumo ministerijoje apskritai 
neregistruota ir neturi jokio oficialaus 
statuso. Šiuo metu Lietuvoje yra 18 
politinių partijų ir organizacijų. Vie
name iš artimiausių numerių paskelb
sime jų vizitines korteles.
O Nauji pašto paslaugų tarifai. 
Valstybinė įmonė ’’Lietuvos paštas“ 
1995 m. pirmajam pusmečiui prenu
meruojamiems periodiniams leidi
niams nustatė naujus pašto paslaugų 
tarifus. Jie padidinami vidutiniškai 
30 proc.
□ Akademiko įvertinimas. Žymiam 
geografui, Baltijos jūros tyrinėtojui, 
akademikui Vytautui Gudeliui įteikta 
pirmoji neseniai Rygoje įsteigto tarp
tautinio fondo ’’Via Baltica“ premija 
ir diplomatas. Pagrindines Europos 
kalbas mokantis geografas su kitų 
Vakarų šalių specialistais sudarinėjo 
daugiakalbius jūrotyros terminų žo
dynus, leido apžvalginius mokslo 
darbus. Prieš metus Švedijos Upsalos 
universitetas už mokslinius nuopel
nus V. Gudeliui suteikė garbės dakta
ro vardą.
□ Mirė Seimo narys Juozas Bastys. Į 
Seimą jis buvo išrinktas pagal LDDP 
sąrašą. Prieš tai jis tris dešimtmečius 
vadovavo Šakių rajono Kriūkų kol
ūkiui, vėliau žemės ūkio bendrovei. 
J. Bastys mirė spalio 8 d. eidamas 
šešiasdešimtuosius metus. Jis pa
laidotas Kriūkuose. Pernai autonelai- 
mėje žuvo Seimo narys P. Lideikis.
O Žemės ūkio akademijai - 70. 1924 
m. spalio 15 d. įkurtoje Lietuvos že
mės ūkio akademijoje, dabar esan
čioje Noreikiškėse (Kauno rajone), 
vyko 70 metų sukakčiai paminėti 
skirtų renginių savaitė. Ta proga įvy
kusioje tarptautinėje mokslinėje kon
ferencijoje be Lietuvos mokslininkų 
pranešimus perskaitė svečiai iš Lat
vijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos. 
O Menininko iš Kanados viešnagė. 
Lietuvoje viešėjo Kanados lietuvių 
menininkas A. Tamošaitis. Jis gimė 

1906 metais Šakių rajone. 1929 m. 
baigė Kauno meno mokyklą, nuo 
1931 m. dalyvavo dailės kooperatyvo 
’’Marginiai“ veikloje. 1944 m. pasi
traukė į Austriją, o nuo 1948 m. gy
vena Kanadoje. A. Tamošaitis surin
ko, ištyrė ir susistemino daug lietuvių 
liaudies dirbinių, tautinių drabužių, 
sudarė ir išleido seriją albumų ’’So
džiaus menas“, išleido knygas ’’Audi
niai“, ’’Austiniai kilimai“, ’’Staltie
sės“. A. Tamošaitį priėmė preziden
tas A. Brazauskas.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr. 
CJ A. Šleževičius padavė V. Lands
bergį į teismą. Ministro Pirmininko 
interesams atstovaujantis advokatas 
K. Lipeika spalio 3 d. įteikė pareiš
kimą Vilniaus 2-osios apylinkės teis
mui. Kaip sakoma Vyriausybės atsto
vo spaudai išplatintame pranešime, 
remiantis Civilinio kodekso 7 ir 7 
(prim) straipsniais, atsakovais šioje 
byloje yra Lietuvos radijas ir televizi
ja be Seimo narys V. Landsbergis. 
Rugpjūčio 28 d. per radiją transliuo
toje spaudos konferencijoje, kurioje 
buvo aptariami įvykusio referendu
mo rezultatai, V. Landsbergis kalbėjo 
apie Vilniuje esančio restorano “Lite
ratų svetainė“ privatizavimą. A. Šle
ževičiaus pareiškime teismui sako
ma, kad V. Landsbergio teiginys 
“kas gali paneigti galimybę, kad jis 
(A. Šleževičius) porą šimtų tūkstan
čių turi kišenėje“ už tai (’’Literatų 
svetainės“ pardavimą - ELR) yra ne 
tik neteisingas, bet ir vertintinas kaip 
žinomai melagingas. Vyriausybės 
atstovo spaudai pranešime teigiama, 
jog Vyriausybės vadovas paprašė, 
kad Seimo narys pateiktų tokio kalti
nimo įrodymus arba paneigtų savo 
teiginius ir atsiprašytų įstatymo nu
matyta tvarka. Iki rugsėjo 30 dienos, 
kai suėjo įstatymo numatytas tam ter
minas, tikrovės neatitinkančių faktų 
paneigimo nesulaukta.
O Derybos Minske. Sosni gyvenvie
tėje Minsko srityje vyko derybos tarp 
Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybių 
delegacijų, kuriame vadovavo abiejų 
šalių premjerai. Be ekonominių klau
simų svarstyti ir kiti. Pranešama, kad 
sutarta "imtis priemonių“, kad kuo 
greičiau įsigaliotų laikinas susitari
mas dėl supaprastinto valstybės sie
nos perėjimo pasienio rajonų gyven
tojams. Vyriausybių vadovai pritarė 
bendros ekspertų komisijos pasiūly
mams dėl valstybinės sienos linijos, 
taip pat ir Adutiškio geležinkelio sto
ties rajone. Prieita bendros nuomonės 
ir dėl "Baltarusijos“ sanatorijos Drus
kininkuose statuso. Baltarusijos dele
gacija priėmė Lietuvos pasiūlymą 
nuomoti žemę, ant kurios pastatyta 
sanatorija. Lietuvos Vyriausybė kreip
sis į Seimą, prašydama nustatyti ir 
pačių pastatų priklausomybę. Visgi 
problemos dėl Adutiškio geležinkelio 
stoties priklausomybės nebuvo iš
spręstos. Minske netrūksta jėgų, ku
rios nenori pripažinti Lietuvos teisių 
šioje teritorijoje.
O Bausmė už autorinių teisių pažei
dimą. Tokią bylą pirmąkart Lietuvo
je nagrinėjo Kauno miesto apylinkės 
teismas. Atsakovais tapo privačios 
firmos ”FD“ savininkas M. Giedrys 
ir jo pasamdyta darbuotoja N. Širvai- 
tytė. Jie abu buvo kaltinami dėl 1993 
m. neteisėtai išleisto Šarlotės Brontė 
romano "Džeinė Eir“, kurį buvo iš 
anglų kalbos išvertusi Marija Subata- 
vičienė ir jos vyras, autorystės pasi
savinimo. Teismas išteisino N. Šir- 
vaitytę. M. Giedrys nubaustas pus
antrų metų pataisos darbų atliekant 
bausmę kitose darbo vietose ir išskai
čiuojant iš uždarbio 20 procentų vals
tybės naudai. Be to, ”FD“ savininkas 
privalės sumokėti 8 tūkstančių litų 
kompensaciją 1985 metais išleistos 
knygos "Džeinė Eir“ vertėjai M. Su-

Spalio 12 d. Ministras Pirminin
kas A. Šleževičius Vyriausybės rū
muose susitiko su Lietuvoje viešinčia 
Vokietijos delegacija, kuriai vado
vauja Federalinės vyriausybės įgalio
tinis konsultacijų Rytų Europos klau
simams Valteris Kitelis, pranešė 
ELTA.

Kaip informavo Vyriausybės at
stovas spaudai, šiemet Vokietija Lie
tuvai suteikė 10 milijonų Vokietijos 
markių vertės techninės pagalbos. 
Susitikime pranešta, kad kitąmet nu
matyta panaši suma. Daugiausia tai

SEMTOMS MIKNOS
Kryžių kalne - Punsko 

lietuvių kryžius
Apie tai pranešama "Dienoje“ 10 08 
Sigito Blėdos straipsnyje "Punsko 
lietuvių viešnagė Šiauliuose“.

I Šiaulius atvyko arti 300 Len
kijos lietuvių iš Punsko, Suvalkų, 
Seinų, Gdansko, Augustavo ir kitų 
gretimų parapijų. Juos pasitiko Šiau
lių Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
klebonas A. Vainoras. Tai buvo 
įvairių profesijų, įvairaus amžiaus 
žmonės, Punsko parapijos dvasinin
kijos atstovai, kultūros darbuotojai. 
Jie susitiko su šiauliečiais. Kultūros 
centre surengė koncertą. Koncertas 
įvyko ir Švenčiausiosios Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje. Šią kelionę organizavo Puns
ko parapijos kunigas V. Veprauskas, 
prieš keletą metų dirbęs Šiauliuose, 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

"Svečių kelionės tikslas - Kryžių 
kalnas, kuriame jie pastatys atsi
vežtą 6,3 m aukščio kryžių. Pakeliui 
į Šiaulius Lenkijos lietuviai susi
pažino su Lietuvos istorinėmis vie
tomis, šventovėmis Kaune, Veliuo
noje, Šiluvoje“, - praneša “Diena“.

Plaukiosime saugiai
”Po "Estonia“ tragedijos sumažėjo 
keleivių Lietuvos keltuose, o Klaipė
dos uosto kapitonas žada griežčiau 
kontroliuoti j jūrą išplaukiančius 
laivus“ - rašoma "Lietuvos ryte“ 10 
08 Gedimino Pilaičio straipsnyje.

Nuskendus estų keleiviniam kel
tui “Estonia“, kai kurios Skandina
vijos šalių laivybos kompanijos pa
skubėjo pranešti, jog jūromis keliau
jančių žmonių "per daug nesuma
žėjo“. Baltijos šalių keleivinių laivų 
savininkai, jau nekalbant apie bilie
tus platinančias agentūras, taip pat 
stengiasi išvengti su šia tragedija 
susijusių pesimistinių prognozių.

Pasidomėjus, kiek žmonių po ka
tastrofos nesiryžo plaukti Lietuvos 
jūrų laivininkystės keltais, paaiškėjo, 
kad pirmąją dieną vokiečių agen
tūroje "Shnider Reisen“ kelionės per 
Baltiją reisu Kylis-Klaipėda norėjo 
atsisakyti apie pusė bilietus įsigi
jusių keleivių. Perkėlą aptarnau
jančios jūrų agentūros “Krantas“ 
darbuotojai sakė, kad Lietuvos gy
ventojai reagavo ramiau, tik vienas 
kitas norėjo atsisakyti bilietų. Į Kylį 
ir Mukraną plukdomų autotreilerių 
nesumažėjo.

Nepaisant to, Lietuvos susiekimo 
ministras Jonas Biržiškis Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto kapitono tar
nybai įsakė dar labiau sustiprinti iš
plaukiančių laivų techninę ir organi
zacinę kontrolę. Be jokių išlygų 
vykdyti susisiekimo ministro įsaky
mą privalo ir komercinių, ir keleivi
nių laivų savininkai.

Laivininkystės darbo saugos ir 
saugumo technikos inžinierius K. 
Budrys sakė, kad “Kauno“ kelte, 
kuriame telpa daugiau kaip du šim
tai keleivių, yra keturios 50 vietų 
gelbėjimo valtys, užtektinai vande
nyje išsiskleidžiančių plaustų su ne
gendančių maisto produktų atsar- 
ga.Tačiau saugumo technikos inži
nierius išpeikė griozdiškas, iš sovie
tinio laivyno amunicijos sandėlių 
paveldėtas gelbėjimo liemenes, teig

Vokietija mus ir toliau remia
konsultacinė pagalba keturiomis pa
grindinėmis kryptimis: mažoms ir vi
dutinėms įmonėms, žemės ūkiui, so
cialinei apsaugai ir pasirengimui stoti 
į Europos Sąjungą. Vertingos turėtų 
būti ir vokiečių specialistų konsulta
cijos, kaip organizuoti medicinos 
draudimą, bus tęsiama pagalba darbo 
biržai.

A. Šleževičius paprašė Vokietijos 
atstovus prioritetinį dėmesį skirti 
stiprinti Lietuvos pasienio ir muitinės 
tarybas, siūlė kartu dirbti lietuvių ir 
vokiečių tarnyboms, kontroliuojan

damas, kad su jomis šokant į vandenį 
"nesunku ir sprandą nusisukti“. Kai 
kurie jūreiviai tvirtina, kad avarijos 
metu nuleisti į audringą jūrą gelbė
jimo valtis galima "tik teoriškai“.

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
kapitono pavaduotojo R. Lučkos po
žiūriu, pirmiausia kariniams krovi
niams pritaikytų, o dabar - pusiau ke
leivinių Lietuvos keltų negalima ly
ginti su "Estonia“, kuri pastaraisiais 
metais pakeitė net trijų valstybių vė
liavas ir penkis savininkus. Jis gerai 
įvertino Lietuvos keltus aptarnau
jančių jūreivių profesinę kvalifikaci
ją, sakydamas, jog ten dar nepranyko 
"anksčiau suformuota tvarka ir draus
mė, pervežant strateginius krovi
nius“. Uosto kapitono tarnyba, pasak 
R. Lučkos, jau atkreipė dėmesį į kai 
kurių vairuotojų pastabas, kad auto- 
treileriai keltuose ne visada pritvirti
nami prie denio. Jis patikino, kad iš 
Klaipėdos išplaukiantys laivai bus 
griežtai kontroliuojami pagal tarptau
tinių konvencijų reikalavimus.

Kaip kalbėsime?
"Respublika“ 10 10 išspausdino Kęs
tučio Gečo straipsnj "Kalbėsime di
džiųjų kunigaikščių kalba“, kuriame 
pateikiamas įstatymo dėl lietuvių kal
bos mokėjimo komentaras.

’’Būtų paprasčiausiai juokinga, jei 
kaimo paštininkas su pažįstamais 
pradėtų kalbėti lietuviškai, prieš tai 
visą amžių kalbėjęs sava kalba“, - 
pasakė Seimo Žmogaus ir piliečių 
teisių bei tautybių reikalų komiteto 
pirmininkas M. Stakvilevičius, ko
mentuodamas rugsėjo 15-ąją Vil
niaus miesto valdybos išleistą po
tvarkį, kuriuo skyrių ir struktūrinių 
padalinių vadovai įpareigojami iš sa
vo pavaldinių reikalauti, kad šie su 
interesantais pradėtų bendrauti lietu
vių kalba.

Pasak M. Stakvilevičiaus, jei val
dininkas su kitataučiais interesantais 
kalbės tik lietuviškai arba atvirkščiai 
- ne lietuvių kalba su lietuviu, tai bus 
paprasčiausias nemandagumas. Jei 
žmogus kultūringas, jis pabendraus ir 
taip, ir kitaip.

Nuo kitų metų sausio 1-osios įsi
galioja įstatymas, kuriame reikalauja
ma, kad visi valdininkai mokėtų lie
tuviškai. M. Stakvilevičius mano, 
kad Ignalinos atominė elektrinė ir 
laivyba yra pagrindinės sritys, kur to 
taikyti nereikėtų. Dauguma darbuo
tojų yra atvykėliai ir dirba pagal 
sutartis, nes Lietuvoje tokių specia
listų dažniausiai nėra. Be to, sakyki
me, atominė fizika neturi pakanka
mai lietuviškų terminų, kad būtų gali
ma reikalauti iŠ specialistų kalbėti tik’ 
lietuviškai. Na, o Šalčininkų ir kituo
se rajonuose, kuriuose daugiausia gy
vena nelietuvių tautybės žmonės, 
įstatymo būtų galima leisti laikytis tik 
tiek, kiek bendraujama su lietuviais.

Vokietijoje žmones plėšia 
ir kankina mafija 

iš Lietuvos '
Taip vadinasi Arūno Jonušo straips
nis "Lietuvos ryte“ 70 12. Pateikiame 
to rašinio ištrauką.

“Vis didesnį susirūpinimą kelia 
nusikaltimai, kuriuos padaro į Vokie
tiją atvykę Lietuvos piliečiai“, - ’’Lie
tuvos rytui“ telefonu pasakė Lietuvos 

čioms tarptautinę perkėlą Klaipėda- 
Mukranas.

V. Kitelis teigiamai įvertino pasi
keitimus Lietuvoje, pasakojo, kad 
daugelis tarptautinių organizacijų 
Lietuvą vertina kaip šalį, toliausiai, 
palyginti su kitomis Rytų Europos 
valstybėmis, nužengusią reformų ke
liu. Pasveikinęs šeštąją vyriausybę, 
kaip ilgiausiai dirbančią naujojoje 
Lietuvos istorijoje, jis palinkėjo A. 
Šleževičiui pasimokyti iš Vokietijos 
federalinio kanclerio Helmuto Kolio 
ir išbūti valdžioje 12-14 metų.

ambasados Bonoje pirmasis sekre
torius J. Galginaitis.

Anot jo, nusikaltėliai iš Lietuvos 
darosi vis įžūlesni ir agresyvesni. 
Anksčiau, kai į Vokietiją pradėjo 
plūsti senų automobilių pirkėjai, 
apie jų įvykdytus nusikaltimus pra
nešimų ateidavo iš lietuvių pamėgtų 
vietovių, kuriose yra didžiausios 
naudotų automobilių turgavietės. 
Lietuvos gyventojai dažniausiai 
įkliūdavo vagiliaudami parduotu
vėse, už smulkų chuliganizmą gat
vėse ir pan. Tačiau dažniausiai ke
liems mėnesiams į kalėjimus patek
davo tie, kurie į Vokietiją atvykda
vo su grupinėmis vizomis, o nusipir
kę automobilius, bandydavo grįžti 
po vieną.

Prieš keletą metų Vokietijoje 
dažniausiai lankydavosi komersan
tai iš Kauno, Marijampolės, Klaipė
dos, Pietvakarių Lietuvos. Dabar 
juos jau pralenkė automobilių (nere
tai ir vogtų) pirkėjai iš šiaurinių ir 
rytinių šalies rajonų.

Laikui bėgant, plėtėsi lietuvių 
veiklos Vokietijoje geografija, didė
jo jų užmojai. Jie nebeapsiribojo 
vogtų automobilių pirkimu. Iš Hese- 
no žemės, į kurios turgus tokių pir
kėjų atvykdavo daugiausia, lietuviai 
plūstelėjo į Bavariją, Šiaurės Reiną- 
Vestfaliją, Hanoverį. Lietuvos am
basadą Vokietijoje šios šalies polici
ja informuoja tik apie tuos nusikal
timus įvykdžiusius asmenis, kurie to 
pageidauja. "Todėl mūsų turimos ži
nios apie Lietuvos gyventojų veiklą 
yra tarsi ledkalnio viršūnė“, - sakė J. 
Galginaitis. Pasak jo, iki šiol nebuvo 
girdėti apie sunkius tokių komer
santų padarytus nusikaltimus, o da
bar apie tai prabilo netgi solidžiausi 
Vokietijos laikraščiai.

Paprašytas pakomentuoti, kaip 
tokie nusikaltimai pasireiškia, am
basados pirmasis sekretorius atsakė 
trumpai: jie žmones kankina, suriša, 
primuša. Plačiau apie tai jis pasiūlė 
paskaityti viename didžiausių Vo
kietijos laikraščių “Die Welt“ spalio 
6 dienos numeryje. Jau straipsnio 
pavadinime “Automobilių mafija 
darosi vis žiauresnė. Rusų ir lietuvių 
veikla - aukas jie kankina elektros 
šoku“ lietuviai minimi lygia greta su 
rusais nusikaltėliais, kurie savo 
žiaurumu užsienyje ypač pasižymi. 
Straipsnyje rašoma, kad pelningas 
vogtų automobilių perpardavinėji
mas Vokietijoje sparčiai plinta. 
Ypač aktyviai, anot laikraščio, dir
ba organizuotos rusų ir lietuvių nu
sikaltėlių grupės. Kriminalinė poli
cija išaiškino dešimt tokių nusikal
timų ir nustatė Rytų Europos plėši
kų "braižą“. Jie ima derėtis dėl ma
šinos, paprašo ja pavažiuoti. Nuo
šalioje stovėjimo aikštelėje ar kito
je saugioje vietoje iš savininko pa
reikalauja automobilio dokumentų. 
Paskui išmeta jį lauk, o patys 
dingsta. Vieną auką plėšikai kanki
no net elektros šoku.

Kitas automobilio savininkas 
buvo žvėriškai sumuštas, kai nusi
kaltėliai jį įsiviliojo į savo namus, 
žadėdami užsimokėti už pirkinį. Vo
kietijos policijai žinoma, kad plėši
kai (taip straipsnyje vadinami lietu
viai ir rusai) nuolat verčia su jais 
bendradarbiauti automobilių parda
vėjus. Mašinos jiems perleidžiamos 
už vogtos kainą, o skirtumą paden
gia draudimo bendrovės.

V. Dimas
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Dirbęs tėvynei ir lietuvių tautai

Praėjusiame "EL“ numeryje 
trumpai jau pranešėme, kad į Tėvynę 
iš JAV parvežti ir iškilmingai pa- 

I laidoti trečiojo Lietuvos Respublikos 
Prezidento Kazio Griniaus palaikai. 
Šiandien - išsamesnis pasakojimas 
apie tai.

’’Šešiasdešimt septynerius metus 
dirbau ir tebedirbu pagal savo išgales 
lietuvių visuomenės darbą. Apie sep
tyniasdešimt metų išlaikyti vienas po
litines pažiūras ir nenukrypti ne vi
siems pavyksta. Man gi sekėsi be di
delių nukrypimų išlikti tarp lietuvių 
demokratų. Išgyvenau ir gerų, ir blo
gų dienų. Buvau vertinamas, buvau 
smerkiamas. Kentėjau rusų caro val
džios persekiojimus ir įvairių oku
pantų paniekinimus. Kovojau savo

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
9

įsitikinimų, idėjų, tikslų besiekdamas. 
Daug ką laimėjau, daug ką pralaimė
jau. Toli gražu ne visi mano siekimai 
įgyvendinti. Dauguma jų ir šiandien 
labai ir labai aktualūs. Jų sieks mano 
bičiuliai ir draugai. Juos pasisavins 
dauguma lietuvių tautos ir realizuos 
nepriklausomoje Lietuvoje“.

Šiuos daktaro Kazio Griniaus ne
baigto, mirties išvakarėse (mirė 1950 
m. birželio 4 d.) rašyto testamento 
žodžius pereitą savaitę ne vieną kartą 
priminė gausūs kalbėtojai, spauda. 
Jie nepaprastai tiksliai nusako šio 
tauraus žmogaus, nuosekliai kovoju
sio dėl Lietuvos nepriklausomybės ir 
stovėjusio prie gimstančios valstybės 
lopšio, tvirto demokrato, talentingo 
gydytojo, aktyvaus publicisto gyve

nimo ir veiklos kelią.
Per savo 23 nepriklausomybės 

metus - nuo 1918 m. vasario 16 d. iki 
1940 m. birželio 17 d. - Lietuvą 
valdė 21 ministrų kabinetas ir trys 
Prezidentai. Šeštajam ministrų kabi
netui 20 mėnesių (1920 06 19-1922 
02 2), anuo metu ilgiau už kitus, va
dovavo Kazys Grinius. 1926 m. jis 
tapo demokratišku būdu tautos iš
rinktu trečiuoju Prezidentu. Deja, jam 
teko prezidentauti daug trumpiau už 
kitus - tų pačių metų gruodžio 17 d„ 
švenčiant jo 60-jį gimtadienį, jis 
buvo jėga nuverstas, tuo tarytum už
baigiant demokratinį ir pradedant 
diktatūrinį Lietuvos Respublikos 
valdžios laikotarpį.

Visų trijų Prezidentų liktis gana 
tragiška: antrasis, agronomas Alek
sandras Stulginskis, nei 1940, nei 
1944 m. nepasitraukęs iš Lietuvos, 
okupantų ilgiems metams buvo iš
tremtas į Sibirą ir kalintas. Teisinin
kas Antanas Smetona ir gydytotas 
Kazys Grinius tų pačių okupantų bu
vo priversti palikti gimtąją žemę ir 
mirti svetur.

Atkūrusi nepriklausomybę, Lietu
va pasirūpino, kad visų šitų trijų iški
liųjų vyrų atminimas būtų įamžintas. 
Siekiame, kad visų palaikai ilsėtųsi 
gimtojoje žemėje, kuriai jie ištikimai 
ir pasiaukojamai tarnavo.

Neseniai minint 25-ąsias mirties 
metines buvo pagerbtas Aleksandras 
Stulginskis, kurio palaikai ilsisi Kau
no Panemunės kapinėse (1956 metais 
grįžęs iš Sibiro, jis mirė 1969 metų 
rugsėjo 22 d.). Memorialinėmis len
tomis pažymėtos su jo gyvenimu ir 
veikla susijusios vietos. Rugpjūčio 
mėnesį minint 120-ąsias Prezidento 
A. Smetonos gimimo metines Vilniu
je ir Jelgavoje jam atminti atidengtos 
paminklinės lentos.

O antrąjį šio spalio šeštadienį sa
vo mylimoje Sūduvos žemėje, po iš
vaizdžių skulptoriaus K. Balčiūno ir 
architekto G. Svirskio paminklu, 
Mondžgirės maumedžių apsupti, 
amžinam poilsiui atgulė ir trečiojo 
Prezidento Kazio Griniaus palaikai. 
Perlaidoti jie su pilietine ir karine 
pagarba, kaip ir dera šalies Pre
zidentui ir ginkluotųjų pajėgų vadui.

K. Griniaus palaikų parvežimo 
proga iškilmingą posėdį sušaukė Lie
tuvos Seimas. Išsamų ir turiningą 

pranešimą apie daugiašakę K. Gri
niaus veiklą perskaitė Lietuvos Prezi
dentų įamžinimo komisijos sekreto 
rius, Lietuvos Nepriklausomos vals 
tybės atstatymo akto signataras ra
šytojas R. Gudaitis. Taip pat kalbėjo 
Seimo nariai: Valstiečių sąjungos 
pirmininkas A. Vaižmužis, Socialde 
mokratų partijos pirmininko pava
duotojas V. Andriukaitis, Demokratų 
partijos atsakingasis sekretorius V. 
Petrauskas, ilgametis VLIK'o pirmi
ninkas dr. K. Bobelis, Demokratinės 
darbo partijos tarybos narys profeso
rius J. Kubilius. Jie nušvietė K. 
Griniaus veiklą ir nuopelnus. Pa
brėžta, kad visais savo veiklos laiko 
tarpiais K. Grinius liko ištikimas de
mokratijai, be baimės kovojo už Lie
tuvos laisvę su visais jos priešais ir 
pavergėjais, šventai tikėjo okupuotos 
Lietuvos atgimimu.

Pro Seimo vestibiulyje ant gėlė
mis apsupto postamento pastatytą 
urną praėjo tūkstančiai vilniečių ir jų 
svečių. Gedėjo gausus būrys velionio 
giminaičių, jo ūmą į Vilnių atlydėjusi 
K. Griniaus marti H. Grinienė ir jos 
motina O. Seliūnienė, visą laiką sto
vėjo garbės sargyba - kareiviai, atsa
kingi valstybės pareigūnai, visuome
ninių organizacijų, partijų atstovai. 
Vainikus padėjo Lietuvos Preziden
tas, Seimo pirmininkas, premjeras, 
diplomatų korpuso, atskirų organiza
cijų nariai.

Šeštadienio rytą ilga automobilių 
vilkstinė pasuko Marijampolės link. 
Pakeliui urna su trečiojo Prezidento 
palaikais buvo atgabenta į Kauną, 
kur prie buvusių Prezidento rūmų vėl 
buvo prisiminti K. Griniaus nuopel
nai Lietuvai, jo daugiašakė veikla. 
Tarp gausaus kauniečių būrio buvo 
čia ir tokių, kurie su padėka prisimi
nė gerą ir visiems lengvai prieinamą, 
paslaugų gydytoją K. Grinių, veiks
mingai kovojusį su baisia ano meto 
liga - džiova. Skambėjo lietuviškos 
dainos.

Prieš vykdami į Mondžgirę, per
laidojimo iškilmių dalyviai perva
žiavo Selemos Būdos ir Alksniškių 
kaimus, kur gimė ir įvairiu metu gy
veno K. Grinius. Ant paminklinio 
skulptoriaus J. Narušio akmens Sele
mos Būdoje užrašas: ’’Jei ką savo 
gyvenime naudingo atlikau, tai dau
giausiai pasitikėdamas savo tauta“.

Dr. Kazys Grinius.

Paminklinę lentelę atidengė K. Bo
belis.

Tūkstančiai žmonių pėsčių ir ra
tuotų sugužėjo į Mondžgirės pakraštį, 
kur nuo pjedestalo pravažiuojančius 
Kauno-Marijampolės plentu tau
tiečius ir svečius nuo šiol sveikins 
trečiasis respublikos Prezidentas.

Palaikų perlaidojimo komisijos 
nario, Marijampolės rajono tarybos 
pirmininko A. Rimo (jis kartu su G. 
Ilgūnu pargabeno palaikus iš Čika
gos) pakviestas, paminklą atidentė ir 
kalbą pasakė Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas. Pabrėžęs nepalaužiamą 
gydytojo, kultūrininko, varpininko, 
partijų kūrėjo K. Griniaus ištikimybę 
demokratijai, jo toleranciją ir pakantą 
kito nuomonei, Prezidentas dar kartą 
priminė K. Griniaus žodžius, kvie
čiančius lietuvius daugiau aukotis sa
vųjų dorų tikslų besiekiant, skatinan
čius tautiečius, ypač jaunuomenę 
daugiau rizikuoti ir su didesniu entu
ziazmu kovoti, nes aukščiausią tautos 
dvasinę ir medžiaginę gerovę galima 
pasiekti tik laisvoje, nepriklausomoje 
demokratinėje Lietuvos valstybėje.

K. Griniaus palaikų perlaidojimo 
iškilmėse dalyvavo valstybės vado
vai, Seimo ir Vyriausybės nariai, kiti 
atsakingi pareigūnai. Dainavo ir gro
jo įžymūs šalies chorai ir meno ko
lektyvai.

Petras Keidpšius
”EL" specialus korespondentas

Visai Lietuvai svarbus teismas
Atkelta iš 1 psl.

Spalio 4 d. B. Dekanidzės siųstas 
žmogus I. Achremovui davė du pis
toletus ir parodė, kaip su jais elgtis. 
Po kelių dienų paskambino B. De
kanidzė ir piktai paklausė, kodėl del
siama. Išgirdęs atsakymą, jog jo 
įsakymo nenorima vykdyti, I. Achre
movui pasiūlė rinktis: arba žudyti, ar
ba būti pačiam nužudytam. Tada I. 
Achremovas sakė ir apsisprendęs. B. 
Bobičenkos paprašęs spalio 12 dieną 
nuvežti į Baltupių mikrorajoną, o V. 
Slavickio - palydėti. I. Achremovas 
tvirtina nesakęs jiems, kur ir kokiu 
reikalu bus važiuojama. B. Bobičen- 
ka liko automobilyje, o I. Achremo
vas su V. Slavickiu nuėjo prie žurna
listo namo Fabijoniškių mikrorajone. 
Savo aukos laukė gretimoje laiptinė
je. Kai V. Lingys išėjo į lauką, I. 
Achremovas teigia pribėgęs prie jo ir 
šovęs. I. Achremovas tvirtina tik va
kare per televiziją sužinojęs, kad 
nužudė žurnalistą V. Lingį. Iki tol jis 
jo nepažinojęs, lietuviškų laikraščių 
neskaitęs.

Teisėjo paklaustas, kaip jis vis 
dėlto ryžosi žudyti žmogų, kuris 
nieko blogo j am nėra padaręs, atsakė, 
kad iš bailumo. Bijojęs būti pats 
nužudytas. Buvo minčių kur nors 
išvažiuoti, tačiau neturėjęs pakanka
mai pinigų. Be to, B. Dekanidzė su 
savo ryšiais esą visur jį būtų pasie-
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kęs. Po to I. Achremovas susijau
dinęs pasakė: ’’Man reikėjo šauti ne į 
poną Lingį, o į B. Dekanidzę“.

Spalio 6 dieną I. Achremovas 
teisme pasakė visiškai prisipažįstąs 
dėl dviejų jam inkriminuojamų 
nusikaltimų - tyčinio nužudymo ir 
neteisėto šaunamojo ginklo nešioji
mo bei laikymo. Tačiau jis sakė ne
laikąs savęs nusikalstamos gaujos - 
’’Vilniaus brigados“ nariu.

Kaltinamasis V. Slavickis per ap
klausą teisme neigė, kad dalyvavo 
vykdant žmogždystę ir organizuo
tame nusikaltime, keitė kai kuriuos 
tardymo metu duotus parodymus. Jis 
irgi neigė priklausęs organizuotai gru
pei, vadinamai ’’Vilniaus brigada“. 
Spalio 11 dieną teisme apklaustas B. 
Bobičenka visiškai neprisipažino dėl 
jam inkriminuojamo nusikaltimo - 
tyčinio nužudymo.

Spalio 11 dieną buvo apklaustas ir 
B. Dekanidzė. Jo pirmieji žodžiai bu
vo, kad niekada negirdėjęs V. Lingio 
pavardės, jo nepažinęs ir pykčio jam 
nejautęs. Kaltu jis neprisipažino. B. 
Dekanidzė pateikė savo versiją, ko
dėl buvo nužudytas žurnalistas ir kas 
tai padaręs. Esą tai Vilniuje egzistuo
jančios galingos politinės ir finan
sinės grupės darbas. Ta grupė nuolat 
ir įvairiausiais būdais priešinasi žydų 
verslininkų investicijoms ir įtakai 
Lietuvoje. Tie žmonės esą nori išva
ryti iš Lietuvos jį ir jo tėvą Georgijų 

Dekanidzę. Taip pat siekiama pur
vais apipilti kitus žydus ir priversti 
juos atsisakyti verslo planų Lietuvo
je. ’’Respublikoje“ nuolat buvo pilna 
kritiškų straipsnių su žydiškomis 
pavardėmis, tad dėl žurnalisto nužu
dymo pirmiausia turėjo būti įtariami 
šios tautybės asmenys, o ypač jis. 
Apie jį esą buvo sudarytas mafijozo 
įvaizdis. Mat jis mėgdavęs restora
nuose vaišinti žmones ir taip tarp jų 
pelnę autoritetą. Minėtoji finansinė ir 
politinė grupuotė esą nužudyti žurna
listą užsakiusi I. Achremovui, kuris 
B. Dekanidzei skolingas 5 tūkstan
čius JAV dolerių.

Šioje trumpoje apžvalgoje neįma
noma bent trumpai parodyti, kaip 
teisėjai ir valstybinis kaltintojas pa
stebi prieštaravimų kaltinamųjų paro
dymuose, neatitikimų lyginant su jų 
parodymais tardymo metu, kaip dirba 
advokatai. Vienas iš kaltinamųjų pa
reiškė, jog tardytojai prieš jį naudojo 
fizinį ir moralinį spaudimą, kad iš
gautų vienokius ar kitokius parody
mus, tačiau tardytojai tai neigia.

Mėginama daryti įtaką procesui, 
pavyzdžiui, grasinimais susprogdinti 
generalinės prokuratūros, teismo pas
tatus ar spaudos rūmus, užnuodyti 
choleros bacilomis geriamąjį vandenį 
Vilniuje, jeigu toliau ’’bus kimbama 
prie nekaltų žmonių“. Bet teismas 
tęsiasi, apie jį dar parašysime.

Darius Zvelgaitis

Nuo šiol visos lietuviškos Vatikano radijo laidos trunka po 20 
min. Vatikano radijo laidos lietuvių kalba transliuojamos kiekvieną 
vakarą, 20 vai. 20 min. Lietuvos laiku, 49 metų banga dviem 
dažniais - 6.185 ir 5.882 kHz. Lietuviškųjų Vatikano radijo laidų 
pakartojimai kitos dienos rytą transliuojami kaip ligi šiol - 6 vai. 40 
min. Lietuvos laiku, ta pačia 49 metrų banga - 5.882 kHz ir 6.185 
kHz dažniais. Nesikeičia ir šv. Mišių lietuvių kalba, kiekvieną sek
madienį aukojamų Vatikano radijo koplyčioje, laikas ir transliacijos 
dažniai. Mišių transliacija kiekvieną sekmadienį prasideda 10 vai. 
45 min. Lietuvos laiku ir bus girdima 31 ir 25 metrų bangomis - 
9.500 kHz ir 11.740 kHz dažniais.

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS, 
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
50.000 žodžių.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. 
Tel. 081 460 2592
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1. Toks kaimas buvo Lietuvių klasės Rygos 
mokykloje

***
Kaimas visuomet žavėjo ir ke

rėjo. Tie žavesiai ir kerai tebegyvi 
iki šiolei. Jais reikia vislab gėrėtis ir 
jaustis atsakingu už tai, kas kaime 
dabar vyksta. Mes - kaimo vaikai. 
Buvome jais ir dar esame. O ar ilgai 
tokiais būsime? Ateitis, kaip didelės 
kūrybos vizija, duos atsakymą. Šian
dieninis kaimas - ne ano, ikikarinio 
kaimo, atspindys ir ne būsimo kaimo 
šviesa. Tai pasimetęs, dorovės pak
raščiais tebeklaidžiojantis kaimas. 
Ne visuomet sugebantis suvokti, kuo 
ką tiktai buvo ir dar nemokantis eiti 
tuo keliu, apie kurį galvojama. 
Išeičių esama. Jos įvairios. Jaunas 
dabarties kaimo žmogus - tai ryt
dienos kaimo, naujo kaimo žmogus. 
Mylėti šeimą, gerai dirbti, kurti 
materialų turtą, kaupti dvasines 
gėrybes - tai ne receptas, tai gyveni
mo būtinybė. Žemė ir duona - mūsų 
šventenybės. Šventas turi būti tas 
Žmogus, kuris duoną augina. Juo 
reikia pasitikėti, jam reikia padėti. 
Tas pasitikėjimas - tai ramios ir 
sočios ateities mandatas, kuris jau 
dabar kaimui į rankas įduodamas. 
Tad panorau pasamprotauti apie 
kaimo vakardieną, šiandieną ir 
rytdieną. Tikėjau ir tebetikiu kaimu. 
Kitaip - apie tai nerašyčiau.

***
Senoji kaimo karta pergyveno 

slogų sovietinės priespaudos jungą, 
patyrė fizinių skausmų ir dvasinių 
kančių. Tremtys ir prievarta, perse
kiojimai ir įskundimai lydėjo kaimo 
žmonių gyvenimą. Tiktai darbštumas 
ir tradicijų saugojimas išgelbėjo kai
mą nuo visiško išsigimimo. Kiekvie
nas šiandienos šešiasdešimtmetis ir 
vyresnis žmogus puikiai mena tą 
kaimą, kai žmonės nuoširdžiai bend
ravo, smagiai linksminosi, o negir
tuokliavo. Vagis, dabarties žodžiais 
tariant - grobstytojas, buvo rečiau
sias atvejąs. Papročiai ir įpročiai ug
dė gerą žmdgų, o religinės šventės ir 
liaudiškos apeigos jį kilnino, vertė 
mąstyti apie svarbiausius dalykus: 
meilę, laimę, viltį, tikėjimą, gyveni
mą, mirtį.

Kaimo gyvenimo sankloda vi
suose kraštuose yra specifinė. Tai 
sąlygoja natūrali gyvensena, patriar
chalinis ūkininkavimas, gyva tradi
cijų sauga, tautosakos erdvės, gilus 
tikėjimas. Šventė žmogų pakilėdavo 
nuo kasdienybės. Talkos suburdavo

Eseistinis triptichas
kaimiečius, o patalkių vakaronėse, 
nors ir nuvargus, dūkta ir siausta iki 
gaidysčių. Visa, kas valgoma, kuo 
dėvima, kas turima, buvo savas pro
duktas ir savas daiktas. Dirbta daug, 
bet darbas neslėgė, o ugdė pačius 
geriausius žmogaus bruožus. Natū
ralus ir ilgalaikis šeimų bendravimas 
palaikė gerus senelių, tėvų, vaikų ir 
anūkų santykius. Kaimas buvo savi
tas žmonių būrys, o parapija - sava 
viengenčių bendruomenė. Tarmė ir 
papročiai, žemės dirbimas ir buitis - 
viename kaime skyrėsi nuo kito. 
Saugota gamta, tikėta antgamtinė
mis jėgomis, gražiai kaimynauta, 
daug dainuota, visos religinės šven
tės švęsta. Turgus, jomarkas ar pre
kymetis suburdavo žmones papras
tais prekybiniais saitais. Labai gerbti 
senoliai ir tėvai, rūpintasi šeimos 
garbe, nemažai melstasi, spauda do
mėtasi. Aukštintas mokslas ir išsi
mokslinimas. Dvaras su savo eko
nomine ir kultūrine sankloda stovėjo 
nuošaliau, į jį kaimietis žvelgė arba 
su pagarba, arba pašaipiai. Arti
mesni dvaro ryšiai buvo su miestais, 
kitomis šalimis.

Kaimietis skatino savo gabuosius 
vaikus mokytis. Į mokytoją buvo 
žiūrima itin pagarbiai. Mokykla 
visuomet buvo aukščiausias autori
tetas ir šviesiausia vieta. Tiesa, būta 
kaime nusigyvenusių ir beturčių, bū
ta valkatūnų ir latrelių, bet čia kalba
ma apie bendrąsias, o ne išimtines 
tendencijas. Mažai buvo kalbama 
apie kultūrą, bet paminklų ir kapinių 
antkapių niekas nenaikino. Kiekvie
name kaime buvo dainininkė ir pa
sakorius, piršlys ir audėja, račius ir 
kalvis, medžio drožėjas ir mezgėja, 
išminčius ir eiliuotojas. Vieni die
vinti, iš kitų būdavo pasišaipoma. 
Vestuvėse šventai laikytasi senųjų 
papročių ir apeigų, vestuvės tapdavo 
neeiliniu kaimo įvykiu. Laidotuvėse 
liūdėjo visi žmonės, nelaimėje pa
gelbėdavo tuojau pat. Nežinia, ar 
žmonės persidirbdavo, bet linksmu
mui ir pokštavimams užtekdavo vie
tos. Aišku, mešlavėžis, šienautė, ru
giapjūtė, javų kūlimas, linų myni- 
mas buvo labai sunkūs ir ilgi darbai, 
bet ir juose neapsieita be apeiginių 
momentų. Kam aš visa tai pasakoju? 
Noriu priminti, noriu sužadinti norą 
rašyti kaimų ir šeimų istorijas, kaup
ti dar esamą vertingą etnografinę, 
tautosakinę medžiagą.

Augau Vidurio Lietuvos kaime. 
Jis yra lygumoje, tarpmiškėse. Tai 
Giedraičiai. Šis kaimas tarsi niekuo 
ypatingu nesiskyrė nuo kaimynų. 
Turėjo savo vėjo malūną, kalvę, jau
ją, ne vieną pirtį. Čia gyveno keletas 
pasiturinčių ūkininkų, kurių likimai, 
kaip ir kitų, labai skriaudos, trem
timis ir muštrais pažymėti. Vitaus- 
kai, Kilbauskai, Jankauskai, Čepaus- 
kai, Litvinai, Skačkauskai - tai jau 
išmirusi senoji karta, su kuria vai
kystėje ir jaunystėje teko bendrauti, 
susitikti kasdienėje darbuotėje. 
Kartu su brikeliais riedėdavome į at
laidus Pašušvyje, Šaukote, Grinkiš
kyje, Šiaulėnuose, Šiluvoje, Tytuvė
nuose. Menasi Šeduvos ir Radvi
liškio turgūs, Škapliemos ir šv. Balt
ramiejaus atlaidai gimtojoje Pašuš
vio parapijoje. Čia 19 kilometrų il
gio Zadikė įpuola į Šušvės didupę. 
Darbštuoliais ir labai gerais žmonė
mis vadinu šiuos buvusius savo že
mės šeimininkus, ilgai nesirašiusius 
į kolchozą. Laimei, naujojo ūkio 
pavadinimas buvo labai savas - 
’’Giedra“. Čia molis, nors peiliu tepk 
ant riekės, cukriniai runkeliai virste 
virto, raudonieji dobilai vešėte ve
šėjo. Jei apkalbos, tai šmaikščios, 
bet nepiktos, jei talkos, tai su daino
mis ir geru miežio alumi, jei varda
dienis, tai būtinai ant durų išvaka
rėse nemačiom pakibdavo žalias 
vainikas, jei laidotuvės, tai visi kaip 
vienas sueina, jei vestuvės, tai visi 
kaimynai būtinai pakviečiami. Pa
vargėlis visuomet gaudavo nakvynę, 
kalėdojantis kunigas taip pat buvo 
gėrybėmis apipilamas. Gegužinėse 
grodavo vosyliškiečiai dūdoriai, vė
liau vakaruškose Antanas Kisielius 
armoniką virkdė, gausiavaikio Ve- 
deckio šeimynos kapela skambėjo 
keliose parapijose. Tai lyg Gai
žauskų genties atsikartojimas kaime. 
Upė tekėjo per kaimą švarutėlė, nors 
vandenį arbatai kaisk. Lydekos kaip 
kultuvės, o koplytėlė šalia tilto, 
kaimo pakraštyje, visus į kelionę 
palydėdavo. Kelias vis pažvyruotas, 
sodybų darželiuose daugiausia jur
ginai, pinavijai skleisdavosi, rūtos 
kelmais virto, o įvairiems kaimo 
įvykiams atminti - tai ąžuolas, tai 
šermukšnis, tai liepa, tai uosis 
pasodybiais, pakelėmis iškildavo.

Aleksandras Šidlauskas 
(Bus daugiau)

Mokslo metų pradžia lietuvių pradinėje klasėje Rygoje.

Rygoje, Nicgalės gatvėje 22, lat
viškoje mokykloje įsikūrusios 4 lietu
viškos pradinės klasės. Tave, lipantį 
laiptais, sveikina širdžiai malonus 
gimtąja kalba užrašas ’’Sveiki atvy
kę“, su tavimi lietuviškai sveikinasi 
mažyliai, vieni visai taisyklingai 
ištardami ’’Laba diena“ (tai antrokai 
ir ketvirtokai), kiti dar laukdami 
draugo paramos. Ir tai nenuostabu: iš 
38 mokinukų tik 6 yra iš lietuviškų 
šeimų, visi kiti - iš mišrių. Maždaug 
tokia padėtis ir 11-kos vaikučių lan
komoje parengiamojoje grupėje.

Daugiausia vaikučių šįmet susi
rinko į I ir III klases: 10 ir 15, kitose 
dviejose (II ir IV) jų mažiau: 6 ir 7.

Ypač sunku pirmokėliams. Jiems, 
visų pirma, reikia gerai išmokti lietu
viškai (lietuviški skaitymo vadovėliai 
sunkoki) ir todėl jie, kaip žąsiukai, 
vienas į kitą žvalgydamiesi, kartoja 
jiems taip sunkius žodžius. Pradinėse 
klasėse, išskyrus latvių kalbą, mate
matiką, fizinį ir iš dalies muziką, visa 
kita dėstoma lietuvių kalba.

Be Aldonos Teija, kuri jau seniai 
toje mokykloje, antri metai dirba 
gargždiškė Daiva Mickutė ir kaunietė 
Audrė Ragauskaitė (abi pastarosios 
lituanistės), pirmi metai čia atvyko 
istorikė gargždiškė Reda Adomaity
tė, pirmai klasei vaikus rengia iš Vil
niaus rajono atvažiavusi mokytoja 
Jolanta Naglė. Toks mažiukas kolek
tyvas penkias dienas per savaitę susi
tinka su tais, kurių tėvai panoro savo 
atžalas mokyti lietuviškai.

Vaikų siela, be abejo, yra Aldona 
Treija. Be jos iniciatyvos, be jos že
maitiško užsispyrimo nebūtų atskirų 
patalpų klasėms, nors ir latviškoje 
mokykloje, nebūtų ir to pedagogų 
būrelio.

Problemų netrūksta. Atlyginimai 
maži (vidutiniškai 40 La); už bendra
butį, kur gyvena trys iš Lietuvos at
vykusios mokytojos, nesumokėta nuo 
1994 m. sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d.: 
įsiskolinta 600 latų (apytikriai tai būtų 
4200 litų trims žmonėms). Ar su
mokės švietimo skyrius, jei ne, tai ką 
daryti?.. Nei 1990 metų spalio 12 d. 
pasirašytoje sutartyje tarp Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerijos, Lat
vijos liaudies švietimo ministerijos ir 
Estijos švietimo ministerijos dėl ben
dradarbiavimo švietimo srityje, nei ją 
lydėjusiame Protokole, nei, galiau
siai, 1994 m. jau kitų ministrų pasira
šytame sutarties pratęsimo protokole 
apie mokytojų gyvenimo sąlygas ne
užsimenama: kalbama apie vadovė
lius, konferencijas, seminarus, pasi
keitimą delegacijomis, o mokytojo 
lyg nebūtų...

Vadovėliai... Mokytojos prašo ki
tokių vadovėlių (bent jau kalbos!), 
negu yra skirti Lietuvoje esančių mo
kyklų pradinėms klasėms. Juk čia 
vaikų dauguma visai nemoka lietu
viškai. Kas, galų gale, išgirs ir padės?

Be abejo, labiausiai jaudina moky
tojus tai, kad lietuviškos klasės yra, o 
mokyklos statuso nėra. Nuostatai, ku
riuos parengė pedagogai, taip ir guli 
Latvijos švietimo ir mokslo ministeri
joje. Čia, be abejo, yra ir mūsų kaltės. 
Iki šiolei neturime lietuviškos mokyk
los užsienyje koncepcijos. Liepos mė
nesį įvykusiame Pasaulio lietuvių ben
druomenės kraštų Atstovų suvažiavi
me buvo pritarta minčiai, kad tokia 
koncepcija (ir, galbūt, specifinė kiek
vienam kraštui, ypač buvusiam po so
vietų batu) reikalinga. Kol kas reikalai 
nejuda, kad tai būtų sukurta.

Alfonsas Kairys

IŠ krašto istorijos

Kražiai: 1941 m. ruduo-1944 m. ruduo
Sunki, tragiška ir kruvina buvo 

Žemaitijos senajam Kražių miesteliui 
1941 metų vasara. Tarsi makabriškas 
viesulas 1941 m. birželio trėmimai 
sukrėtė miestelio ir valsčiaus gyven
tojus, dalis kurių pateko į tremtinių 
vagonus. Vokietijos-TSRS karo pra
džioje miestelį padegė raudonarmie
čiai, norėdami atsitverti dūmine už
danga neilgo susiėmimo su vokiečių 
kariuomene metu ir kerštaudami lie
tuviams. Paskui naciai, išžudę di
džiąją dalį žydų ir apgaule privertę 
dalyvauti žydų žudynėse dalį Kražių 
valsčiaus sukilėlių (partizanų), dar 
kartą sukrėtė vietinius žmones.

NIŪRUSIS PUSMETIS. Niūri ir 
prislėgta nuotaika kaustė Kražių gy
ventojus nacių okupacijos pirmąjį ru
denį ir žiemą. Rudens lietūs plovė ap- 
anglijusias namų sienas. Vėliau jos 
dar klaikiau atrodė pasnigus ir švie
čiant skaisčiai žiemos saulei. Juodu
ma ir kaltės jausmas įsiskverbė ir dėl 
žydų, su kuriais daugelis kražiečių 
kartų gyveno kaimynystėje, dalinosi 
džiaugsmais ir liūdesiu, tragedija. 
Dar- po suaugusių žydų žudynių fak
tiškai nutrūko sukilėlių (partizanų) 
arba vadinamos Tautinės Darbo Ap
saugos (TDA) būrio ir jo štabo veik
la. Tam atsiliepė minėtas kaltės jaus
mas ir nesutarimai. Mokytojas ir 

TDA grupės vadas V. Sakalauskas 
išvažiavo iki mokslo metų pradžios į 
tėviškę Šiaulių apskrityje. Kiek vė
liau TDA būrio vadas P. Jurevičius 
net išvyko iš Kražių ir įsidarbino Ne
makščių valsčiuje (irgi Raseinių 
aps.), o žmona su šeima liko Kra
žiuose. Tad iširusio TDA būrio pa
naikinimas ir reorganizavimas į pa
galbinę policiją (į ją istojo tik nedau
gelis būrio vyrų) tebuvo formalus 
žingsnis. Be to, daugeliui Kražių gy
ventojų glaudžiantis kaimuose, apmi
rė ir visuomeninis gyvenimas mieste
lyje. Beveik sustojo prekyba ir ūkinė 
veikla, mažai kas turėjo reikalų val
sčiaus savivaldybės raštinėje. Tuo
met aktyviausi buvo Kražių kunigai 
ir mokytojai. Pirmieji žadino gyveni
mo viltį, be dalies stogo likusioje ir 
apgyventoje buvusioje seserų bene
diktinių bažnyčioje (į ją iš sudegusios 
medinės bažnyčios buvo perkelta 
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėji
mo bažnyčia) atlikinėjo apeigas, įvai
riais būdais padėjo žmonėms. Antrie
ji sunkiais karo bei okupacijos mėne
siais Kražių miestelio ir valsčiaus kai
mų vaikams padėjo suprasti mokslo 
svarbą, skiepijo meilę Lietuvai, nešė į 
kaimo pirkias tą kultūrinės rezistenci
jos deglą, kurį tragiškais 1941 m. įžie
bė aktyviausieji lietuvių inteligentai.

MOKYKLOS ŠVIESA. Pra
džios mokyklos, pastangos išlaikyti 
jų tinklą, reikiamą mokytojų skaičių 
atliko Lietuvoje rezistencinį vaid
menį griaunant krašto germanizaci
jos ir kultūrinio smukdymo planus, 
nacių siekimus paversti lietuvius 
pigia darbo jėga, kuriai nereikalin
gos mokslo žinios. Tą patį galima 
pasakyti ir apie Kražių valsčių. Lie
tuvos generalinės srities Švietimo 
valdyba (taip buvo vadinamas mi
nisterijos analogas, bet su mažesnė
mis teisėmis) ir Raseinių apskrities 
pradžios mokyklų inspekcija, nepai
sydamos įvairių nacių pareigūnų 
trukdymų, etatų ir lėšų mažinimo, 
įvairiausių suvaržymų ir karo meto 
nepriteklių, vadovėlių ir mokymo 
priemonių trūkumo, atliko milžiniš
ką darbą siekdamos išlaikyti pra
džios mokyklų tinklą nuošaliame 
Kražių valsčiuje, kad kuo mažiau 
mokyklinio amžiaus vaikų nelanky
tų pradžios mokyklos.

Nepriklausomybės praradimo iš
vakarėse Kražių valsčiuje daug mo
kyklų jau veikė savose patalpose. 
Dalis mokyklų jau turėjo butus mo
kytojams. Valsčiaus, kaip ir viso 
krašto, ekonominis ir kultūrinis vys
tymasis buvo įžengęs į naują pakopą. 
1941 m. mokytojų trėmimai ir prasi

dėjęs karas skaudžiai atsiliepė Kražių 
valsčiaus pradžios mokykloms. Trū
ko ir mokytojų. Jų trūkumą reikėjo 
kompensuoti kviečiant mokytojauti 
gimnazistus, studentus ir kitus moky
tojo cenzo neturinčius žmones. Svar
biausia, jog mokytojų, moksleivių ir 
jų tėvų entuziazmo dėka pradžios 
mokyklos dirbo. 1941 m. rudenį Kra
žių valsčiuje pradžios mokyklos vei
kė Adomaičiuose (su atskiru komp
lektu Geviliuose), Albinavoje, Gali
niuose, Gorainiuose, Lenkviečiuose 
(su komplektu Kasčiūkuose), Lin- 
kaučiuose, Lyvuoniškiuose (Butkiš
kės dvare), Vasilėnuose (Karklėnalių 
vardu), o didžiausios - Karklėnų, 
Pakražančio ir Pašilės (su kompektu 
Putramentiškėse) bažnytkaimiuose. 
1943-1944 m. pradžios mokykla vei
kė taip pat Laplėgių kaime.

KRAŽIŲ GIMNAZIJOS AT
KŪRIMAS. Net tragiškais nacių 
okupacijos metais Kražių ir valsčiaus 
kaimų gyventojai nesiliovė galvoję 
apie Kražių gimnazijos atkūrimą. 
Tuo buvo rūpinamasi netgi 1944 m. 
rudenį, kuomet didžioji Lietuvos da
lis jau buvo užimta sovietinės kariuo
menės, o fronto linijai sustojus ties 
Dubysa, Žemaitijoje tebesilaikė vo
kiečių kariu.omenė. Mokytojas Adol
fas Venclauskas su savo broliu My

kolu netgi buvo įsteigęs Kražių gim
naziją, tiksliau vadintiną progimnazi
ja, surinkęs mokytojus. Buvo išlaiky
ti egzaminai į pirmąją ir antrąją kla
ses, tačiau pajudėjus fronto linijai į 
Vakarus, pamokos nesovietinėje 
aukštesniojoje Kražių bendrojo lavi
nimo mokykloje 1944 m. taip ir ne
prasidėjo.

1942 M. GEGUŽĖS 27 D. GY
VENTOJŲ SURAŠYMAS. Lietu
vos generalinės srities gyventojų su
rašymą vokiečių okupacinė valdžia 
vykdė vien tarnybiniais tikslais. Vie
nas jų - surinkti duomenis apie darbo 
jėgą priverstiniams darbams Vokieti
joje. Gyventojus Kražiuose surašinė
jo mokytojos A. Jurevičienė ir S. Pet
ruševičienė bei darželio vedėja 0. 
Čepkauskaitė. Šie duomenys suteikia 
papildomų žinių apie karo audros nu
siaubtą miestelį, iš dalies atskleidžia 
Kražių miestelio socialinę mozaiką, 
kuriai didelės įtakos turėjo 1940- 
1941 m. sovietinė okupacija, karo 
veiksmai ir Lietuvos žydų genocidas. 
Žuvo penktadalis gyventojų (1940 m. 
gyveno apie 2 tūkst.), dar daugiau, 
sudegus namams, turėjo glaustis ap
linkiniuose kaimuose ir tolimesnėse 
vietovėse.

Stanislovas Buchaveckas 
(Bus daugiau)
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Gero skonio pamokos arba Madų savaitė ’’Diena“
Rugsėjo mėnesį Vilniuje Šiuolaikinio meno centre 

Lietuvos jaunieji dizaineriai pristatė savo rudens-žiemos 
sezono drabužių kolekcijas. Madų savaitę pavadinimu 
"Diena“ surengė dizainerių grupė ”7+“ ir dienraštis 
"Diena“. Rengėjai sako: ’’nenorėjome suruošti teatro, no
rėjome daugiau bendrauti su žiūrovais, savotiškai net pa
tarti tiems, kurie pasimetę šiame pasaulyje“.

Pasaulyje jau įprasta rengti sezoninės mados demonst
ravimus, o lietuvių dizaineriai prisipažino tik turintys 
tokią svajonę. Tai jų pirmasis žingsnis į plačiąją visuo
menę. Žmonių susidomėjimas buvo nemažas - per du 
vakarus madų demonstravimuose apsilankė apie 2 
tūkstančius. Tarp žiūrovų galėjai sutikti ir įžymybių, ir 
paprastų studentų, ir rokerių. Ar pavyks parodytuosius 
modelius parduoti ’’Vilbaros“ parduotuvėje? Tai retorinis 
klausimas. Ne kiekvienam patiks mada nuo podiumo, o 
tam, kuris ja bus sužavėtas, kliūtis įsigyti aukštos klasės 
drabužį gali būti pinigai. Bet visgi sveikintinas jaunų di
zainerių noras išsiveržti iš privilegijuotų pinigingų jų 
meno vertintojų rato, pametėti keletą idėjų ir skonio 
pamokų plačiajai visuomenei.

Nefunkcionalioji mada
Madų demonstravimą pradėjo manekenės, aprengtos 

olandės Susanos Jakobs sukurtais drabužiais. Deja, tiek 
žiūrovams, tiek mados ekspertams teko nusivilti. 
Susirinkę juokavo, kad ši kolekcija - išeiginiai santech
niko rūbai.

Savo originalumu sužavėjo Eglė Rakauskaitė, šių metų 
Jūrmalos ’’Nesutramdomos mados asamblėjos“ Grand 
Prix laimėtoja. Ji pati yra dailininkė, baigusi tapybą. Ir tai 
atsispindi jos darbuose, kurie yra išradingi ir emocionalūs, 
bet visiškai nepanaudojami - kelnių ir sudedamos lovelės 
mišinys, medinė liemenė, kepėjo ir torto hibridas... Jau 
įprastos klasikinės mažos juodos suknelės iš pliušo Eglės 
Rakauskaitės kolekcijoje atrodė šmaikščiai avangardiškos. 
Jos stilių galima pavadinti artmados dizainu, jos drabužiai 
- ne apranga, o meno kūrinys. Eglės kolekcija sukėlė salė
je mielą šurmulį ir džiaugsmą.

Skudurinės Onutės stilius
Nevientisa, bet savotiškai įdomi pasirodė Daiva 

Urbanavičiūtė. Jos darbuose mažai nuoseklumo, kai ku
rie labiau vasariški, pavyzdžiui, šilkinės palaidinukės 
puoštos kailiukais, nepritaikyti atšiauriems rudens ir žie
mos vėjams (beje, šią pastabą galima padaryti beveik vi
soms kolekcijoms), tačiau savotiškai žavūs.

Vyrauja mokyklinukės stilius - trumpos suknelės, ko
jinės virš kelių, vaikiški, lyg išaugtiniai ar lėlių 
drabužiai. Dizainerė simpatizuoja ir kaimiškam stiliui - 
stori sijonai, mezgti drabužiai, ryškių spalvų apsiaustai. 
Beje, Daiva Urbanavičiūtė yra jauniausioji dizainerė, 
dailės akademijos studentė, pernai festivalyje ”In 
Vogue“ laimėjusi antrąją premiją.

Darbo drabužių mada - dvi kryptys
Kai buvo paskelbta, jog pristatomos Julijos Žilėnienės 

ir Seržo Gandžumiano kolekcijos, daug kas nustebo - 
kodėl kartu? Bet peršasi išvada, kad toks sprendimas visai 
logiškas. Šalia tokio vyriško dizainerio kaip Seržas (jo 
drabužiai siūti iš grubių medžiagų, apibrizgę, nukarusiais 
siūlais, skirtingų ilgių rankovėmis, kišenėmis ant nugaros - 
anot dailėtyrininkės L. Cieškaitės, tikslingai suardytos for
mos) puikiai ’’grojo“ ir tryško spalvomis J. Žilėnienės lan
guoti švarkai, škotiškos vilnos apsiaustai, paltai, spalvin
gos minkštos kepurės ir beretės, langučiais išmargintos 
kojinės, vilnoniai sarafanai, kostiumėliai iš trikotažo.

Tokia stilių kaita turėjo patikti ne vienam žiūrovui, o 
beveik visi buvo sužavėti Seržo sukurtomis mažomis 
ausinėmis kepuraitėmis, papuoštomis išvirkštinėmis 

Eglės Rakauskaitės kūrinys - kepėjo ir jo torto 
hibridas.

siūlėmis. Tokiomis siūlėmis puošti ir visi jo darbiniai 
kopibinezonai. Julija Žilėnienė prisipažino Kurianti mo
delius moterims, turinčioms daug pinigų ir neturinčioms 
laiko, bet privalančioms kiekvieną dieną gerai atrodyti. 
Dizaineriai savo kolekcijas rodė drauge, nes abu dirba 
vienoje firmoje ’’DaniStudija“, kuri siuva darbo ir tarny
binius drabužius.

Ekstravagancija
Vida Simonavičiūtė ir Aleksandras Pogrebnojus savo 

ekstravagantiškai kolekcijai demonstruoti parinko že
maūges manekenes. Kaip pati dizainerė prisipažino, jos 
darbams būtent tokių infantilių merginų ir reikėjo.

Dizainerė pasirodė originali ne tik žemaūgėmis ma
nekenėmis, bet ir medžiagomis, iš kurių sukurti drabu
žiai. Pavyzdžiui, švarkelis žiemai buvo pasiūtas iš seno 
sieninio kilimėlio su miško peizažu, o prie lengvos, krū
tinės beveik nedengiančios palaidinukės derinamas 
sunkios, storos medžiagos sijonas. Ryški detalė jos ko
lekcijoje yra prie lengvų drabužių derinami batai, kuriais 
avėjo trapios manekenės - sunkūs, grubūs, vyriški. Tokie 
batai, iš kurių vyrui norėtųsi išauti moterį. Simo- 
navičiūtės kolekcijoje dominavo dramblio kaulo, švelniai 
rožinė, ruda, geltona spalvos, švelnūs siluetai ir šilkas, 
pliušas, aksomas.

Lietuvos madų diktatoriai

Madų dienų žvaigždės buvo Sandra Straukaitė ir Juozas 
Statkevičius. Abu jie ne kartą dalyvavo ’’Nesutramdomos 
mados festivaliuose“ Jūrmaloje, parsivežė iš ten prizų. 
Sandra ir Juozas - savotiški Lietuvos madų pasaulio diktato
riai. Kalbama, kad Vilniuje paskutinis mados klyksmas yra 
Juozo sukurtos šukuosenos.

Sandra Straukaitė kaip visada buvo nepakartojama. Ji 
priminė mums ir praėjusį pasaulio futbolo čempionatą, iš
margindama striukę futbolo kamuolio motyvais. Ji 
pametėjo ne vieną idėją gatvės madai, pavyzdžiui, trumpus 
spalvingus macherinius šortus. Sandra vis juokavo - tai 
parodydama kepuraitę su ausimis lyg katino, tai išleisdama 
ant podiumo vyriškį su sijonu ir tušinuku išmarginta, išra
šinėta šviesia odine striuke. Jos kolekcijoje gausu dirbtinių 
kailių, didelių kutų, nevengiama saikingai apnuoginti 
krūtinę. Sandros sukurtus drabužius galima pavadinti 
švelniai erotiškais.

Juozas Statkevičius, kelių ’’Nesutramdomos mados fes
tivalių“ Jūrmaloje prizininkas, buvo lyg visų iki šiol rodytų 
kolekcijų apibendrinimas - rimtas, gražus, elegantiškas, 
tiesiog prancūziškas. Juozas Statkevičius prisipažįsta visa
da žavėjęsis ’’Chanel“ ir dizainerio Karlo Lagerfeldo kū
ryba. Todėl ir šį rudenį jis siūlo moterims atsigręžti į 
klasikinį kostiumėlį, papuoštą rankų darbo siuvinėjimais, 
pavyzdžiui, ant rankovių. Jo kolekcijoje daug plieniniai 
pilkų, juodų, rudų spalvų, apglundančių kūną suknelių, jų 
ilgis klasikinis - iki pusės blauzdų. Šioms elegantiškoms 
suknelėms modeliuotojas panaudoja šilką, baltą atlasą. 
Tačiau nevengiama ir mini sijonėlių, kad būtų atidengtos 
gražios kojos papuoštos tinklinėmis ar tankiomis koji
nėmis. Jaukiems ir patogiems drabužiams dizaineris pasi
renka trikotažą, ploną vilną, japonišką veliūrą, jo sukurti 
platūs ryškiai raudoni ir oranžiniai megztiniai ypač žavūs, 
prisiminus mūsų šaltus rudens vėjus. Statkevičiaus kolek
cijoje gausu klasikinio stiliaus papuošalų. Pasak dailė
tyrininkės L. Cieškaitės, jo modeliai nuo lietuviško podiu
mo galėtų žengti tiesiai į Paryžiaus gatves. Žinoma, gražu 
juos būtų matyti ir Vilniaus gatvėse.

Vertinimai
Madų demonstravimui aptarti buvo sudaryta recenzentų 

grupė, į kurią pakviesta grupė žinomų Lietuvos menininkų, 
dailėtyrininkų. Jų nuomonės daug kur sutapo - pagaliau 
įvyko sezoninė peržiūra! Menotyrininkė L. Cieškaitė 
pavadino šį renginį savotiška konsultacija kasdieninei 
madai ir pripažino, kad jaunieji dizaineriai - tikri savo sri
ties profesionalai.

Buvo išsakyta ir kritiškesnių pastabų, pavyzdžiui, kad 
demonstruoti modeliai visiškai neatitinka atšiauraus 
Lietuvos klimato. Menotyrininkė koloristė G. Fledžinskie- 
nė pasidžiaugė: ’’pagaliau jie (dizaineriai - ”EL“) pradėjo 
kurti žmogui“. Bet palinkėjo, kad Lietuvos dizaineriai at
rastų ne tik škotiškus langus ir daniškas spalvas, bet pasir
ausę senelių skryniose prisimintų ir lietuviškus spalvų deri
nius. Menotyrininkės A. Aleksandravičiūtės nuomone, de
monstruotuose modeliuose ryškėja žmogaus charakteris. O 
tai labai teigiamas bruožas, kadangi viena iš pasaulio mados 
krypčių - asmeniško drabužio kūrimas, priešpastatant indivi
dualumą unifikuotam jupių (taip Amerikoje vadinami jauni 
praturtėję biznio žmonės) skoniui. Beje, jupių skonis vis 
labiau šalia turkiškos mados plinta mūsų gatvėse.

Ir pabaigai pora žodžių apie renginio organizavimą. 
Nekokybiškas garsas, retkarčiais dingstanti muzika, blogas 
matomumas būtų palyginti niekis. Tačiau labai neestetiškai 
atrodė ’’grumtynių“ vaizdeliai ant podiumo - mat jis buvo 
toks siauras, kad prasilenkdamos manekenės viena kitai 
baksnodavo alkūnėmis į šonus. Tikėkimės, kad pavasario- 
vasaros sezono kolekcijas galėsime pamatyti geresnėmis 
sąlygomis ir kad tokios peržiūros taps tradicija.

Erika Umbrasaitė

Nuotraukos darytos fotoaparatu Minolta 700 si.

Sandra Straukaitė šį sezoną siūlo vyrams įsigyti sijonus.

Elegantiškas Juozo Statkevičiaus modelis.
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”EL“ skaitytojų laiškai

Replika

Naujas potvarkis
Prieš keletą savaičių Lietuvos 

Vyriausybė nusprendė, kad lietuviai, 
turintys kitos valstybės pilietybę, be 
vizų gali atvykti į savo tėvų kraštą.

Spalio 7 dieną skambinu į Lietu
vos pasiuntinybę Bonoje. Telefonis
tas apie tai nebuvo informuotas, todėl 
sujungė su vizų skyriaus viršininku 
Pajauju. Šis Lietuvos valdininkas pa
aiškino trumpai, kad reikia turėti mi
nisterijos patvirtintą raštą su Vokie
tijos lietuvių bendruomenės (VLB) 
pirmininko parašu, jog esi lietuvių 
kilmės žmogus. Tokios pažymos iš
duodamos Bendruomenėje.

Skambinu bendruomenės pirmi
ninkui Arminui Lipšiui. Pasirodo, jis 
sanatorijoj...

Nei Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorius, nei jo sekretorė, su ku
riais teko pasikalbėti, dar nieko neži
nojo, kad jiems Lietuvos valdžia nu
matė uždavinį tikrinti žmonių kil
mę... Dėl Pajaujo minimos ministeri
jos patvirtintų popierių ir kaip juos 
reikia vykdyti nėra gavę jokių inst
rukcijų...

Eilutės iš laiškų

Gerbiamas ir mielas ’’Europos 
lietuvi“, kai kiekvieną šeštadienį 
spaudos pardavėjos paprašau ’’Euro
pos lietuvio“, tai man dažniausiai pa
duoda raudoną ’’Europą“ ir tenka 
pakartotinai aiškinti, kad man reikia 
’’Europos lietuvio“. Ačiū Dievui, kad 
tarp kalnų įvairių kompartijos ir kom- 
somolo tauškalų Jūs esate - kitaip 
neturėčiau savo laikraščio. Noriu ne 
tik Jus skaityti, bet ir su Jumis ben
drauti. Siunčiu Jums vieną savo raši
nį. (Ateityje gal paskelbsime ištrauką 
- ELR).

Stasys Krasauskas 
Klaipėda

”EL“ 25-tame numeryje buvo iš
spausdintas ilgas straipsnis ’’Valsty

Nejaugi sustojo laikas?
Vilnius - Lietuvos širdis. Kiek

vieno lietuvio svajonė pasimelsti 
Aušros Vartų koplyčioje, parymoti 
prie Gedimino pilies bokšto, pavaikš
čioti Gedimino prospekte. Tačiau 
turėtų būti didelė gėda vilniečiams ir 
miesto tėvams, kurie gyvena gilia 
senove. Pasaulyje ir Lietuvoje gyve
nimas virte verda, kai tuo tarpu Vil
nius gyvena viduramžiais. Gatvės 
menkai apšviestos, namai toliau nuo 
centro apgriuvę, apšepę. Mieste ne
rasi nė vieno gatvės laikrodžio.

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

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 informaęijos 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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ir nauja painiava
Pagal Andrių Šmitą, jeigu Bend

ruomenei reikėtų vykdyti tą Lietuvos 
biurokratų išmistą, tai visi Bendruo
menės nariai ir visi kiti tokius ’’po
pieriukus“ gautų...

Ar nebūtų geriau, kad Lietuva 
vienšališkai atsisakytų vizų (ir pini
gų) įvažiavimui iš visų Europos Są
jungos bei kitų draugiškai nusitei
kusių šalių piliečių, kaip buvo pasi
elgta Australijos ir Amerikos atžvil
giu?

Jau dabar taip yra ’’supainiotas“ 
Lietuvos pilietybės įstatymas, o nauju 
potvarkiu pridedama kita ’’painiava“.

O, kas baisiausia, Lietuvos biuro
kratai užkrauna, net neatsiklausę, 
visuomeninę VLB draugiją darbais.

Kyla ir klausimais: ką daryti lietu
viams, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių tai draugijai nepriklauso? 
Gal dar manoma, kad, kaip anksčiau 
Lietuvoje, visi yra komjaunuoliai, 
spaliukai, pionieriai...

Romas Šileris 
Frankfurtas prie Maino, 
Vokietija 

bės ateitis ūkanota“. 1940 metais Lie
tuvos valstybę apgaubė raudonos 
ūkanos, o kai prasidėjo vokiečių-rusų 
karas, tai buvo manoma, kad tos rau
donos ūkanos Lietuvos padangės dau
giau netemdys. Taip neatsitiko. Tos 
raudonos ūkanos apgaubę Lietuvą ir 
dabar, ir nėra jokios vilties, kad jos 
nuo Lietuvos nuslinktų. Blogiausia, 
kad Lietuvos valstybė jau yra išnyki
mo riboje. Dabar Lietuva tai dar nors 
tarybinė, bet praslinks koks 100 metų, 
tai nebus nė tokios. Mokslininkai, 
pririškite evoliuciją, kad ji neslinktų ir 
nedalytų tokių permainų. Laiko slink
tie, stovėk vietoje! Mane ta slinktis 
jau nustūmusi prie gyvenimo pabai
gos. Ji nustums visus neprašoma.
Anglija A. Pačkauskas

Nejaugi sostinėje sustojo laikas, ar 
tapome tokie laimingi, kad laikas 
mums neturi reikšmės? Žinau, daug 
kas pasakys: ’’Nėra pinigų, miesto 
kasa tuščia, be to, tiek daug reikia pa
daryti miesto gerovei, kam čia tie 
laikrodžiai!“ Tačiau kur dingo įvai
rios akcinės bendrovės ir susivieniji
mai, nejaugi jie reklamos tikslais ne
gali pakabinti nors po vieną elektrinį 
laikrodį?

Kęstutis Lakickas 
Vilnius
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Baltas ar raudonas, pasilieka ponas
Sovietų Sąjungoje gal buvo dau

giau ponų, negu bet kurioje kitoje tau
toje, bet vienas kitą vadinti ponu bu
vo draudžiama. Ne vietoj ištarus ’’po
nas“ ar ’’ponia“ grėsė Sibiro lageriai. 
Tie žodžiai buvo pakeisti į “draugas“, 
“draugė“ arba “kamarot“ - “tovarišt“ 
ir tarnybinį laipsnį, pavyzdžiui, ’’to
varišt politruk“ ar panašiai. Bet tai 
buvo tik pasaulio biednuomenės akių 
mulkinimas, lyg ten ponų nėra. Nors 
Sovietų Sąjungoje žemė buvo suval
stybinta, bet ant jos buvę dvarai 
paliko neišgriauti, juose buvę baltieji 
ponai tik pakeisti raudonais ponais. 
Nors šitie raudoni ponai neturėjo 
tokių dvarų nuosavybės, bet jie juos 
valdė ir naudojosi saviems reikalams.

Stalinui okupavus bet kurią šalį, 
visi tarnautojai, taip pat ir kaimų 
seniūnai, buvo išgrūsti į Sibirą grei
tam ar lėtam sunaikinimui. Ūkinin
kas, turėjęs daugiau kaip 15 ha že
mės, buvo laikomas buože, o turėjęs

Feljetono vietoję

Alio alio, lietuvių kalbos žinovai!
(arba: kas iš mūsų dabar yra kvailas?)

Vienas iš žmogaus labiausiai 
branginamų turtų yra jo vardas ir pa
vardė. Mes jas rašome taip, kaip kad 
mums - ne kam kitam - patinka. (Šių 
eilučių rašėja yra gavusi “pipirų" už 
pasirašymą savaip, bet nieko nebo
dama ji eina tolyn ir tiek). Kas davė 
teisę mūsų tariamiems lietuvių kal
bos žinovams iškreipti vardus ir pa
vardes, jau nekalbant apie geografi
nių vietovių pavadinimus? Graudu, 
kad net mūsų gerbiamas “Europos 
lietuvis“ serga to žiauraus nemanda
gumo mada. Šį kartą daug nekalbė
sime apie dar didesnę nedorybę - tai 
linksniavimas svetimžodžių, tarptau
tinių terminų, kuriems lietuvišką ati
tikmenį nesunku surasti - visokios 
“egzibicijos, publikacijos, alijansai, 
imidžai, skverai“ užplūdo mūsų my
limą kalbą, taip kad ir geriausias 
“menedžmentas“ nesugeba jų “aran
žuoti“ kaip reikiant. Tai lyg ligos ba
cilos, “emanuojančios“ iš Lietuvos, 
pradėjusios apkrėsti mūsų užjūrio lie
tuvių spaudą, iki šiol išlaikiusių gana 
švarią kalbą. Ateis laikas, kai turėsi
me visi pasimokyti, kaip taisyklingai 
pasakyti. Pagal seną posakį “kiau
šinis vištą mokina“. Kas šiuo atveju 
bus kiaušinis ir kas višta? Bet čia jau 
visai kita tema, galinti mus išvesti į 
daug platesnes lankas.

Taigi, dėl “Europos lietuvio“ ra
šybos pavardžių ir vietovardžių. Ne
seniai Lietuvoje lankėsi Anglijos pro
testantų (Church of England) virši
ninkas, kai kam lygiai gerbtina 
asmenybė, kaip Romos katalikams 
popiežius - ir skaitome, kad tai 
arkivyskupas iš “Kanterberi“ - kokia
me vardyne ar žemėlapyje reiktų to

Lietuvos bėgikas Dainius Virbickas (jis treniruojasi New Mexiko 
valstijoje - apie tai plačiau aprašyta praėjusiame ”EL“) svečiuose pas 
H. Y. Petkus ir seserį E. Y. Taggart Albuquerque. Priekyje - visas 
kalbas mokanti papūga. Andriaus Klemo nuotr.
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bent vėjinį malūną ar 6 arklio jėgų 
motorėlį, naudotą javų kūlimui, jau 
buvo apšaukiamas kapitalistu. Jie irgi 
buvo tremiami, apkaltinus, kad laikė 
samdinių ir juos “engė“. O pačioje 
Sovietų Sąjungos pramonėje ir že
mės ūkyje nevalgę, peralkę žmonės 
dirbo po 16 valandų kas dieną, be 
pertraukų. Kas netekęs jėgų nukris
davo, jį išvilkdavo už tvoros ir užkas
davo. Žmonės dirbo be atlyginimo ir 
ne pačių pasirinktą darbą, bet ten kur 
juos nugrūdo. Raudonieji fabrikantai 
ir kolchozų viršininkai tokius nužmo
gintus darbininkus ne tik engė, bet 
masiškai žudė, ir nė vieno tada neįta
rė, kad jis buožė ar kapitalistas, iki 
šių dienų nė vienas už tokias masines 
nekaltų žmonių žudynes dar nenu
baustas.

Galima daryti išvadą, kad ponų 
buvo, yra ir bus visais laikais, bied- 
nuomenė nuo jų kentėjo, kenčia ir 
kentės. Jų neįmanoma atsikratyti, ne

ieškoti? Kur iš tikrųjų slepiasi ”Kliv- 
landas“ arba tas pasibaisėtinas ”Los- 
andželis?“ Sudarkytos pavardės kaip 
“Ruzveltai“ ir “Cerčiliai“ pasipylė 
kaip iš gausybės rago - kas jie tokie? 
Laimę turėjo Anglijos premjeras 
John Major, gavęs savo tikrąjį vardą 
- matyt, kalbos darkytojams jo pa
vardę iškreipti nebuvo kaip! Kartais 
svetimtaučių pavardės iškreipiamos 
tyčia, norint žmogų pajuokti. Tokio 
sąmojaus (kodėl naudoti mums sveti
mą “humorą“?) pavyzdys yra Dan 
Quayle, buvęs JAV viceprezidentas. 
Jis kažkodėl tapo pramintas “Kvailu“ 
(nors Lietuvon atvykęs prieš porą 
metų labai gražiai kalbėjo apie mūsų 
Senąją Tėvynę).

Sakoma, tegu juokiasi tas, kas 
juokiasi paskutinis. Anksčiau minėta 
asmenybė, nors ir ne visų laikoma 
aukšto intelektualinio lygio, turi pro
gos užimti aukštą vietą. Jau viešai 
kandidatuoja į JAV prezidentus, o jei 
bus išrinktas, pasirodys, kad nėra 
toks “kvailas“ kaip kad kokie nors 
nelabai gudrūs asmenys manė. Aiš
ku, (kodėl tas žodis iškeistas į kokį 
tokį prasimanytą “akivaizdu“?) kitą 
žmogų kvailiu pavadinęs, nuo to 
gudresnis nebūsi. Tiesa, dar neteko 
matyti, kad Amerikos prezidento 
Clinton pavardė būtų rašoma su raide 
”K“, bet gal greit ir tas bus. Iš kur 
atėjo ta barbariška pavardžių perraši
nėjimo mada? Yra nuomonių, kad tai 
išlikęs “rusiškas raugas“, apie ką dar 
kalbėdavome tarpkarinėje (“mūsų“) 
Lietuvoje. Nuėjus į rusų biblioteką ar 
muziejų (sakysim, Petrograde, ką da
bar lietuviai vadina Sankt Peterbur
gu) matysime, kaip rusai iškreipia
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bent ateityje būtų išrastos mašinos 
valstybių - tautų reikalus tvarkyti. 
Nors tokius geležinius “ponus“ reiktų 
tepti, bet ne tiek daug kaip gyvuosius 
ponus.

Ypač nuo gyvųjų ponų kenčia 
tokios mažos tautos kaip Lietuva, kur 
vargdieniai badauja, o ponai šam
pane maudosi ir mėgaujasi prabangiu 
gyvenimu, nes paprastų žmonių pini
gais pasinaudoja savoms išdaigoms. 
Tuos ponus dar taip neseniai vadi
nome “karharotais“ ar “tovariščiais“.

Ponų ne mažėja, bet daugėja to
dėl, kad dabartiniais laikais niekas 
nenori dirbti juodo fizinio darbo. Ko 
ne visi jaunuoliai siunčiami pasiekti 
aukštus mokslus, kad įsimokslinę bū
tų ponais. Tai geras siekimas. Bet kai 
visi bus ponai, kas arbatą virs? Leni
nas sužlugdė Rusiją, bet nepajėgė su
žlugdyti ponų!

Juozas Domeika 
Anglija 

svetimtaučių pavardes nuo carinių 
laikų ligi dabar. Tokie perrašinėjimai, 
mūsų manymu, yra ”očen nekul- 
tumo“. Kodėl mums laikytis rusiškos 
mados? Esame nutarę, kad priklau
some Vakarų pasauliui...

Yra sveikintinas reiškinys, kad 
kartais pasigirsta protesto balsų, kaip 
antai šią vasarą “Europos lietuvyje“ 
(sakysime, 8/20/94 laidoje) atsiliepi
mai į J. Domeikos, Anglijos lietuvio, 
siūlymą skirti 4000 svarų premiją už 
kalbos grynumo išlaikymą. Tik lieka 
ne visai aišku, kas tokią premiją ga
lėtų užsitarnauti (nors tekstą perskai
tėme keliskart). Tikriausia šio straips
nio autorė (nors ir labai sielojasi tuo 
klausimu) nebūtų gera kandidatė. 
Mūsų lietuvių kalba - su visomis 
ydomis - nėra iš blogiausių. Ją išsine- 
šėme iš Lietuvos prieš pusę šimtme
čio. Rašome taip, kaip priderėtų Kau
no Aušros Gimnazijos absolventei. 
Retkarčiais vartojame žodžius, kaip 
“mašna“, “čemodanas“, “pečius“ ar 
“petelnė“ (bet mūsų Aušros gadynės 
senelių “dziegoriaus“ bei “atramen- 
to“ vis dėlto nevartojame). Šitokie 
svetimžodžiai mums išsprūsta tiktai 
kai kalbame. Rašytinė kalba yra visai 
kas kita. Tinka sakyti “Niujorkas“, 
bet ar tinka taip rašyti? Tuo labiau 
“Niuzirze“, kuri iš tikrųjų yra “New 
Jersey“. Nejuokauju - esu girdėjusi 
tokį “sulietuvinimą“.

Sakykime, mūsų atsivežta kalba iš 
1918-1940 m. Nepriklausomos Lietu
vos gal nėra visiškai tobula - bet, bro
lyčiai ir sesytės, prie tokių absurdų, 
kaip dabar priimta Lietuvoje, dar toli 
gražu nepriėjome. Baigiant norisi pri
minti, kad nors ir pasiimtume šluotą, 
visų svetimžodžių iš lietuvių kalbos 
iššluoti nesugebėtume. Jau įsiteisino 
žodis “pica“ ir daugybė terminų daly
kams, kurių Lietuva neturėjo ir nesva
jojo turėti. Kaip yra su amerikietišku 
“hamburger’iu“, dar neaišku ir gal pa
aiškės tiktai tada, kai “MacDonald’s 
Hamburgers“ įmonė atsikraustys 
Lietuvon. Daugelyje kalbų tas ir jam 
panašūs žodžiai jau “įsipilietino“, 
sakysime, ispaniškai kalbantieji sako 
“hamburguesa“. Neseniai Prancūzijo
je kilo audra prieš svetimžodžius. 
Taip nepatiko cheeseburger'io įsi
skverbimas į klasiško grožio prancū
zų kalbą, kad visokios mokslinčių 
grupės ir net valdžios pareigūnai 
uždraudė tą žodį vartoti. Tarp kitko tą 
žodį sulietuvinus būtų galima rašyti 
“suriahamburgierius“ ar panašiai... 
Bet gal tokio dalyko Lietuvoje nebus 
- o jei ir atsirastų, gal sukiltų susipratę 
lietuviai ir jų valdžia, gal “iššluotų“ 
tokį absurdą iš mūsų kalbos!!!

Hypatia Yčaitė Petkus 
Albuquerque, JAV
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Sportas

Ultratriatlono čempionate 
Olandijoje lietuvis 
iškovojo sidabrą

Olandijoje, Hagoje, finišavo pa
saulio ultratriatlono čempionato daly
viai. Panevėžietis Vidmantas Urbo
nas, prieš metus tapęs pasaulio vice
čempionu Vengrijoje, Olandijoje taip 
pat iškovojo antrąją vietą, nusileidęs 
tik gerai šį sezoną startuojančiam 
olandui Martinui Feijenui.

Varžybų dalyviai per keturias die
nas turėjo nuplaukti 19 km, 900 km 
nuvažiuoti dviračiu ir nubėgti 220 ki
lometrų. Prieš dvejus metus rekordą 
pasiekė olandas M. Feijenas - 77 va
landos. V. Urbonas trasą įveikė dau
giau nei per 86 valandas. Šį kartą pa
nevėžietį olandas aplenkė tik bėgime. 
Prieš čempionatą Olandijoje V. Ur
bonas dalyvavo Danijbs ’’Geležinio 
žmogaus“ triatlono čempionate, iš 
600 dalyvių užėmė 28 vietą. Danijoje 
panevėžietis prabuvo mėnesį ir treni
ravosi viename bėgimo klube, kurio 
savininkai finansavo jo pasirengimą 
pasaulio čempionatui. Priminsime, 
kad šių metų pradžioje V. Urbonas 
Panevėžio sporto baseine per 17 vai. 
05 min. 23 sek. nuplaukė 50 kilome
trų. Šiais metais jis dalyvavo ir pa
saulio čempionate Vengrijoje, tačiau, 
kai V. Urbonas pirmavo, jį kelyje 
partrenkė automobilis. Pernai čem- 
pioate Vengrijoje žurnalistai ir spor
to specialistai vadino V. Urboną 
"geležinių nervų žmogumi“, primena 
"Lietuvos rytas“, išsamiai aprašęs jo 
startus Olandijoje. Trisdešimt šešerių 
metų panevėžietis praėjusiais metais 
geriausių pasaulio triatlonininkų kva
lifikacijoje buvo ketvirtas. Atlantos 
olimpinėse žaidynėse vyks parodo
mosios triatlono varžybos, o kitose 
numatyta šią sporto šaką įtraukti į 
varžybų tvarkaraštį. V. Urbonas keti
na dalyvauti Olimpiadoje .

Naujokai Lietuvos 
krepšinyje skina 

pergales LKL
Prasidėjęs Lietuvos krepšinio ly

gos (LKL) čempionatas žada daug 
siurprizų. Debiutantai Šiaulių ’’Šiau
liai“ atsidūrė turnyrinės lentelės vidu
ryje, Panevėžio ’’Lietkabelis“, kuriam 
krepšinio specialistai žadėjo sunkias 
dienas šiame čempionate, užima 
trečią padėtį, Šilutės ’’Šilutė“ tur
nyrinės lentelės pabaigoje. Naujokų 
komanda Vilniaus ’’Sakalai“ - devin
toje vietoje, praėjusiame ture pasie
kusi vieną pergalę. Verta paminėti, 
kad naujokai ’’Šiauliai“ ir ’’Sakalai“ 
nugalėjo Kauno NECA krepšininkus. 
Vilniaus ’’Statyba“ užima priešpas
kutinę devintą vietą (2 pralaimėji
mai). Nors praėjusį sekmadienį įvy
kusiame susitikime su Kauno ’’Žal
giriu“ žaidė gana tvirtai, tačiau kau
niečiams pavyko laimėti 70:69. Kau
niečiai po šių rungtynių iš ketvirtos 
vietos pakilo į pirmąją.

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

kose nuo 1994 m. spalio 14 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.3326
100 Armėnijos dramų 1.1154
Australijos doleriai 2.9490
Austrijos šilingai 0.3695
100 Azerbaidžano manatų 0.2286 
1000 Baltarusijos rublių 0.7751 
Belgijos frankai 0.1263
Čekijos kronos 0.1439
Danijos kronos 0.6631
ECU 4.9606
Estijos kronos 0.3241
100 Ispanijos pesetų 3.1281
100 Italijos lirų 0.2557
100 Japonijos jenų 4.0040
Kanados doleriai 2.9690
Kirgizijos somai 0.3756

100 Kazachijos tengių 8.2799
Latvijos latai 7.3260
1000 Lenkijos zlotų 0.1715
Moldovos lėjos 0.9434
Norvegijos kronos 0.5963
Olandijos guldenai 2.3203
Prancūzijos frankai 0.7592
100 Rusijos rublių 0.1204
SDR 5.8578
Singapūro doleriai 2.7004
Suomijos markės 0.8439
Švedijos kronos 0.5400
Šveicarijos frankai 3.1165
10000 Ukrainos karbovancų 0.4522 
100 Vengrijos forintai 3.7121
Vokietijos markės 2.5999

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

Spalio 12 d. žalgiriečiai žaidė 
’’Profbasket“ rungtynes su Maksvos 
CSKA. Pergalę paskutiniąją antrojo 
kėlinio minutę rezultatu 91:89 iš
kovojo CSKA.

Jau ištraukti Europos taurių laimė
tojų taurės turnyro burtai. ’’Žalgiris“ 
spalio 25 d. Kaune žais su Vlocla- 
veko ”WTK Nobiles“, lapkričio 1 d. 
susitiks su šia komanda Lenkijoje.

Spalio 8 dieną Klaipėdoje vyko 
LKL vykdomojo komiteto posėdis, 
kuriame išrinktas LKL rinktinės vy
riausiasis treneris. Juo tapo Vladas 
Garastas.

Klaipėdiečio, 
įveikusio Baltijos jūrą, 

likimas nežinomas
Spalio 3-iosios rytą Nidos pa

krantėje rasta keturiolikos pėdų ilgio 
irklinė valtis ’’Alfredas Jansenas“. 
Tai ta pati valtis, kuria prieš tris mė
nesius klaipėdietis Gintaras Paulionis 
išplaukė į Baltijos jūrą, ketindamas 
pirmą kartą Lietuvos jūreivystės 
istorijoje vienas ją perplaukti be 
burių ir variklio. Liepos viduryje, 
plaukęs dvi savaites, jis sėkmingai 
pasiekė Švedijos uostą Karlskroną, 
kur buvo svetingai sutiktas. Šiek tiek 
pailsėjęs ir aptvarkęs valtį G. Pau
lionis nuplaukė į Kopenhagą, kur 
vietos gyventojų buvo širdingai su
tiktas. Vėliau atvyko į Bomholmą, iš 
kur namiškius ir pasiekė paskutinis 
G. Paulionio laiškas.

Kol kas aptikti G. Paulionio nepa
vyko, rašo ’’Lietuvos ryte“ Gedimi
nas Pilaitis. Įvykį tiria Neringos 
miesto kriminalinė policija. Mano
ma, kad bangos valtį galėjo atblokšti 
nuo Lenkijos arba Kaliningrado sri
ties. Gali būti, kad keliautojas, antrą 
kartą įveikęs Baltijos jūrą, patyrė 
avariją pakrančių zonoje, netoli na
mų. Jį galėjo pastebėti ir išgelbėti 
žvejų valtys, jachtos, pro šalį plau
kiantys užsienio šalių laivai.

Lietuvos futbolininkai 
neturi kuo pasidžiaugti
Chorvatijoje Lietuvos futbolinin

kų rinktinės du kartus pralaimėjo 
chorvatams rezultatu 0:2.

Lietuvos nacionalinė rinktinė 
Zagrebe sužaidė 1996 m. Europos 
čempionato atrankos rungtynes su 
Chorvatuos rinktine. Sporto apžval
gininkų nuomone, dėl šio pralaimė
jimo Lietuvos futbolo reitingas var
gu ar nukris, nes nusileista tikrai pa
jėgesniam varžovui.

Lietuvos jaunimo komanda Za
grebe susitiko su chorvataų jaunimo 
komanda. Progų įmušti įvartį buvo, 
bet po lemtingų gynybos klaidų juos 
pelnė šeimininkai.

Kitas rungtynes lietuviai žais lap
kričio 15-16 d. Slovėnijoje.

Nesėkmingai Lichtenšteine Eu
ropos čempionato atrankos turnyrą 
baigė ir Lietuvos jaunučiai (iki 16 
m.). Po pergalės 1:0 prieš Lichten
šteiną jie 0:1 palaimėjo Norvegijai.

100 kilometrų bėgimas - Druskininkuose
Pirmą kartą Lietuvos sporto is

torijoje įvyko 100 kilometrų bėgi
mo čempionatas. Spalio 1-ąją, šeš
tadienį Druskininkuose susirinko 
pajėgiausi šalies bėgikai. Būtina 
sąlyga jiems buvo trasoje neužtruk
ti ilgiau kaip 10 valandų.

Po starto prabėgus 7 valandoms 
42 minutėms, finišavo alytiškis Rai

Nepamirštamas Amerikos lietuvis, 
buvęs pasaulio bokso čempionu

Daugelis lietuvių, gal išskyrus 
tautiečius Amerikoje, visai neatsi
mena neseniai mirusio bokso čemr 
piono Juozo Žukausko. Mūsų jaunoji 
karta greičiausiai apie jį nė girdėti 
nėra girdėjusi. Juozas Povilas Žu
kauskas, pasaulio bokso sporte žino
mas kaip Jack Sharkey (Džekas Šar
kis), 1932 metais tapo pasaulio sun
kaus svorio bokso čempionu. Todėl, 
kai jis mirė, buvo paminėtas anglų 
kalba leidžiamoje pasaulio spaudoje. 
Per savo boksavimosi karjerą Žu- 
kauskas-Sharkey yra išmėginęs jėgas 
su net iki šiandien garsiausiais pa
saulio boksininkais - Amerikos bok
so herojum Džeku Dempsiu (Jack 
Dempsey) ir Džou Luisu (Joe Louis).

Žukauskas būtų geriau atsimena
mas, jeigu 1927 m. liepos 26 d. būtų 
nugalėjęs amerikiečių bokso žvaigž
dę Džeką Dempsį, iki pergalės trūko 
tik poros kumščių smūgių. Kai Niu
jorko Janki stadione (Yankee Sta
dium) Dempsis pasirodė ringe, tai 80 
tūkstančių žiūrovų jam plojo ir visi 
už jį šaukė. Kai Žukauskas lipo į rin
gą, tai daugelis minioje iš jo juokėsi, 
kiti net jį koliojo, ir, be abejonės, mū
sų tautietis dėl to užsigavo. Kai var
žovai vienas prieš kitą atsistojo, tai 
tie tūkstančiai žiūrovų netikėjo, kad 
lietuvis prieš jų mylimą bokso žvaigž
dę galėtų atsilaikyti. Žukauskas- 
Sharkey buvo žinomas kaip gabus, 
sumanus, bet be didelio smūgio bok
sininkas. Todėl kai jis iš karto pradė
jo Dempsį smarkiai atakuot, tai di
džiulė žiūrovų minia net nutilo. 
Dempsis po kelių smūgių apsvaigo ir 
pradėjo svyruoti po visą ringą. Žu
kauskui reikėjo smogti dar porą smū
gių ir jis tas varžybas būtų laimėjęs. 
Bet jis, atsiminęs kaip žiūrovai iš jo 
šaipėsi, paliko ringe svyruojantį var
žovą ir pribėgęs prie ringo krašto mi
niai sušuko: ’’Žiūrėkite į savo herojų, 
jis griuvinėja kaip girtas“. Dempsis 
paliktas spėjo atsigauti ir kai Žu
kauskas grįžo į ringo vidurį, Dempsis 
lietuvį pagriebė į savo glėbį, ant jo 
pasirėmė ir šiaip taip per šį raundą 
išsilaikė. Žukauskas kovojo iki šešto 
raundo, bet kai Dempsis davė jam 
žemą smūgį, tai lietuvis neprisideng
damas pasiskundė teisėjui. Teisėjas 
atsisuko į Dempsį jį įspėti, bet 

Jack Sharkey-Zukauskas (kairėje) prie svarstyklių su vokiečiu Max 
Schmelling prieš rungtynes dėl pasaulio bokso čempiono titulo 1932 
metais. Nuotrauka - iš ’’Draugo“ (JAV).

mondas Soroka. Jis tapo pirmųjų 
šalies 100 kilometrų bėgimo čem
pionu ir rekordininku. Antrasis bu
vo Vidas Totilas iš Kauno, trečiasis 
- vilnietis Rimas Jakelaitis. Lietu
vos bėgimo legenda - Petras Silki
nas iš Kretingos buvo ketvirtas. Jam 
53 metai, yra daug kartų bėgęs ilgas 
distancijas užsienyje, todėl labai

Dempsis jo nepaisydamas keliais 
smūgiais neprisidengusį Žukauską 
numušė ant grindų. Žiūrovų minia 
manė, kad Dempsis bus diskvali
fikuotas. Teisėjas, labai susijaudinęs 
ir sumišęs, tepasakė Dempsiui keletą 
žodžių ir... nugalėtoju paskelbė mi
nios favoritą. Nepamirškime, kad tai 
įvyko 1927 metais. Šiandien dėl ne
teisingo smūgio nė vienas boksinin
kas čempionu netaptų, nes teisėjavi
mas yra geresnis ir griežtesnis. Tarp 
kitko, reikia paminėti, kad bokso 
ekspertai teigia, jog šios rungtynės 
buvo geriausia Žukausko bokso kar
jeros kova ir, apskritai kalbant, viena 
iš geriausių bokso sporto istorijoje.

Juozas Povilas Žukauskas buvo 
neturtingų lietuvių emigrantų šeimos 
sūnus. Jis gimė 1902 m. spalio 6 d. 
Binghame, Niujorke. Dar labai jau
nas būdamas jis norėjo įstoti į ame
rikiečių kariuomenę - tai buvo Pir
mojo pasaulinio karo metu. Nepilna
mečio į kariuomenę nepriėmė, tik 
1920-ais metais jis įstojo į JAV lai
vyną ir tapo jūreiviu. Karo laive jis ir 
pirmą kartą boksavosi. Baigęs karo 
laivyno tarnybą 1924 metais Žukaus
kas pasidarė profesionaliu boksi
ninku ir pakeitė savo pavardę. Tada 
jis buvo įsikūręs Bostone, kur gy
veno daug airių, ir Žukauską pakeitė 
savo pavardę į airišką Sharkey (Šar
kis), manydamas, kad tuo būdu suras 
daugiau pasekėjų ir jo pavardę bus 
lengviau ištarti. Jis taip pat labai 
gerbė’airių boksininką Tom Sharkey 
(Tomą Šarkį), kuris 1899 metais vie
nose bokso varžybose kovojo 25 
raundus. Žukauskas-Sharkey buvo 
gabus ir sumanus boksininkas ir pa
mažu kilo į šio sporto viršūnę. Pirmą 
kartą jis pagarsėjo Anglijoje, kai 
1930 m. vasario mėn. nugalėjo britų 
čempioną Filą Skotą (Phil Scott). Po 
tos pergalės Žukauskas-Sharkey 
pasidarė kandidatu į pasaulio čem
pionus ir po keturių mėnesių dėl šio 
vardo kovojo su vokiečiu Maksu 
Smėlingu (Max Schmelling). Ket
virtame raunde Smėlingas pasiskun
dė, kad gavo žemiau juosmens smū
gį. Varžybos buvo sustabdytos ir vo
kietis buvo paskelbtas pasaulio čem
pionu. Kilo didelis pasipiktinimas, ir 
nuo to laiko įsigaliojo taisyklė, kad 

džiaugėsi čempionatu Lietuvoje.
Turbūt į Gineso rekordų knygą 

pateks 11-metis Justinas Jazepčikas 
iš Druskininkų, nubėgęs 43 kilo
metrus, tai yra, daugiau nė marato
ną. Alytiškis 17 metų Nerijus Kvie- 
cinskas įveikė pusę distancijos - 50 
kilometrų.

Laima Stankevičiūtė

vien dėl neteisingo smūgio negali 
būti nuspręsta, kas čempionas.

Žukauskas buvo labai nusivylęs, 
bet kitais metais sumušęs milžinišką 
italą Primą Kamerą (Primo Camera) 
vėl gavo teisę kovoti dėl pasaulio 
sunkaus svorio bokso čempiono titu
lo. Ir štai 1932 m. birželio 21 d. jis 
antrą kartą susitiko su Maksu Smė
lingu. Varžybos tęsėsi 15 raundų, po 
kurių Juozas Žukauskas-Sharkey bu
vo paskelbtas pasaulio čempionu. 
Galbūt reikia paminėti, kad pasku
tinio karo metu Maksas Smėlingas 
buvo vokiečių parašiutininkų kapito
nas ir dalyvavo užimant Kretos salą 
(Viduržemio jūra).

Šių eilučių autorius, nors buvo 
mažas vaikas, įsiminė, kaip visi Lie
tuvos laikraščiai skelbė tų varžybų 
aprašymus ir kaip lietuvių tauta di
džiavosi savo sūnum.

Žukausko triumfas nebuvo ilgas. 
Praėjus metams ir vienai savaitei po 
karūnavimo pasaulio čempionu jis 
vėl susitiko su ’’judančiu Alpių kal
nu“ Primų Kamera ir šeštame raunde 
buvo nugalėtas. Žukausko šalininkai 
apkaltino italą, kad jis į savo pirštinę 
buvo arklio pasagą įsidėjęs!

Žukausko kaip boksininko karjera 
pasibaigė 1936 m. rugpjūčio 18 d., 
kai jis buvo sumuštas Džou Luiso 
(Joe Louis). Kaip mes visi dabar ge
rai žinome, negras Džou Luis buvo 
vienas iš garsiausių ir labai gerbiamų 
pasaulio boksininkų, jis čempionu 
išbuvo kelioliką metų.

Baigęs ringo karjerą Žukauskas 
kurį laiką teisėjavo boksininkų ir im
tynininkų varžybose. Boksininku bū
damas jis uždirbo daugiau kaip pus
antro milijono dolerių - tais laikais 
didelius pinigus. Ne taip, kaip dauge
lis kitų bokso čempionų yra padarę 
(taip pat ir Luisas), jis tų pinigų 
neprašvilpė, bet atidarė restoraną ir 
tuo bizniu gerai vertėsi.

Juozas Žukauskas buvo susipratęs 
lietuvis, niekada nepamiršo ir gerbė 
savo lietuvišką kilmę ir domėjosi vis
kuo, kas tik buvo susiję su lietuvių 
tauta. Kaip ilgiausiai gyvenęs pasau
lio bokso čempionas buvo įrašytas į 
Gineso (Guinness) rekordų knygą. 
Jis turėjo sūnų ir dvi dukteris, mirė 
sulaukęs 91 metų amžiaus.

Kaip anksčiau minėjau, jeigu Žu
kauskas 1927-ais metais būtų sumu
šęs Džeką Dempsį (Jack Dempsey), 
tai jis būtų pasidaręs dar garsesniu 
pasaulio sunkaus svorio bokso čem
pionu. Žukauskas buvo labai spalvin
ga asmenybė. Kai prieš vienuoliką 
metų Dempsis mirė, tai apie tai su
žinojęs Žukauskas pasakė: ’’Galų ga
le aš tą ’’kalės sūnų“ (son of a bitch) 
vis tiek nugalėjau, ar ne?“ (Galbūt 
čia reikėtų paminėti, kad kalės sūnus 
- son of a bitch - nėra koks didelis 
keiksmas, bet Amerikoje dažnai var
tojamas amerikonizmas).

Juozas Žukauskas-Sharkey yra 
vienintelis lietuvis, buvęs pasaulio 
sunkaus svorio bokso čempionu. Jis 
yra žinomas visame sporto pasaulyje 
ir turėtų būti savo tautiečių gerbia
mas ir niekada nepamirštas. Šiandien 
juodaodžiai vyrauja bokse ir todėl 
yra labai abejotina, kad atsiras kitas 
lietuvis ar iš viso baltas žmogus, ku
ris kada nors pasidarys pasaulio 
bokso sunkaus svorio čempionu.

Garbė Juozui Žukauskui-Jack 
Sharkey!

Henrikas Vaineikis
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ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

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 į Vilnių Ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale, Lancs.
OL16 1PA 

Tel 0706 868765

AUKOS SPAUDAI
V. Sližys - 10 sv.
V. Juozapavičius - 5 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

”EL“ gavo žinią, kad ilga
metis ’’Europos lietuvio“ skaity
tojas J. Vrubliauskas iš Bexley- 
heath, Kent U.K., sunkiai serga ir 
guli vietos ligoninėje.

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 patogu
mai, garažas, sklypas.

❖
Vilniaus mieto centre 2-jų 

kambarių butas su visais patogu
mais, saugus. (Ref. 42). Kaina 
$35000 arba £24000.

NUOMA
Trisdešimčiai metų nuomoja

ma pusė namo Aukštadvaryje 
(50 km nuo Vilniaus, 45 m2, yra 
14 a žemės). Kaina 10000 Lt 
metams.

❖
Kreiptis: 

"Europos lietuvio“ 
redakcija, 

A. Strazdelio 1, 
2001 Vilnius. 
Tel. 61 18 79.

PAMALDOS
Derbyje - spalio 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - spalio 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Leicesteryje - spalio 16 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame - spalio 23 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Birminghame - spalio 23 d., 15 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Manchesteryje - spalio 30 d., 

12.30 vai.
Nottinghame - spalio 30 d„ 11.15 

vai., Židinyje.
Northamptone - spalio 30 d., 18 

val.,.Šv. Lauryne, Craven St.
Bradforde - lapkričio 6 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - lapkričio 6 d., 

11.15 vai., Židinyje. Po jų lankome 
lietuviškas kapines Wilford Hill.

Eccles - lapkričio 13 d., 12.15 vai.

NOTTINGHAME
PAMALDOS UŽ 

PROF. DAVID REGAN
Šių metų spalio 22 d. Nottingha

me, Church of SL Mary the Virgin, 
High Pavement, 2 vai. p.p. įvyks 
gedulingos pamaldos tragiškomis 
aplinkybėmis mirusio profesoriaus 
David Regan atminimui. Jis buvo 
didelis lietuvių ir Lietuvos draugas, 
savo patarimais ir paskaitomis daug 
padėjęs Lietuvai persikeitimų laiko
tarpiu. Čia, Nottinghame, jis ilgus 
metus dirbo kartu su lietuviais, puo
selėdamas Lietuvos laisvės ir atgimi
mo kovą. Artimas prof. A. Landsber
gio draugas. Buvo giliai religingas. 
Visų mėgiamas.

Visi lietuviai kviečiami į šias 
pamaldas. Savo atsilankymu pa
dėsite vainiką ant a.a. David Regan 
kapo.

MANČESTERYJE
DBLS TARYBOS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Jis įvyks 1994 m. spalio 29 d., 

13 vai., Mančesterio lietuvių so
cialiniame klube.

RAMOVĖNŲ BALIUS
Spalio 1 d. LKV S-gos ’’Ramo

vės“ Mančesterio skyrius surengė

GERB. P. H. PIŠČIKIENEI, GERB. P. V. LENDRAITIENEI

Labai ačiū, gavome tuberkulino 
20+19 dėžučių. To užteks apie 2000 
vaikų tuberkuliozės diagnostikai. Tai 
labai reikalinga. Tuberkuliozės ieškoti 
tenka 1/10 Lietuvos vaikų-paauglių. 
Tai yra apie 100 tūkst per metus. Tu
berkulinas yra brangus. Tuberkuliozės 
diagnostikai tarnauja ir Tine-Test, 
Tubergen-Test, kai be švirkšto jau su 
paruoštu prietaisėliu patikrinama, ar 
vaikas nėra įjautrintas tuberkuliozės 

“EUROPOS LIETUVIO” KALENDORIUS
1995 m. sieninis, kasdien nuplėšiamais lapeliais 
kalendorius yra graži dovana visiems.

364 psl. prirašyti apie mokslą, literatūrą, lituanistiką 
ir šiaip įdomumus, suteiks malonaus pasiskaitymo. 
Dienos sužymėtos ryškiais skaičiais.

Sieninio kalendoriaus kaina su persiuntimu £7.50, 
’’Europos lietuvio" skaitytojams - £5.

1995 m. ”EL“ kalendorių užsisakyti galima:
”EL“ Administracija, 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT, England.

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

ML Soc. klube 39-tą metinį, tradi
cinį narių balių-pobūvį. Jame daly
vavo organizacijos nariai, svečiai ir 
kan. V. Kamaitis.

Pobūvį pradėjo ir jam vadovavo 
ramovėnų pirmininkas VI. Berna
tavičius. Jis pasveikino atvykusius 
ir sukalbėjo vaišių palaiminimo 
maldą. Puikų pobūviui maistą pa
ruošė pirmininko žmona Manda su 
pagalbininkėmis.

Mančesteryje ramovėnai įsteigė 
savo organizaciją 1955 m. liepos 
30 d. Jų gretose buvo daugiau kaip 
šimtas narių. Dalis jų emigravo, da
lis išsikėlė į kitus miestus, daug mi
rė. Dabar dar yra apie trisdešimt na
rių. Ramovėnų organizacija Man
česteryje buvo ir tebėra pati stip
riausia ir drausmingiausia. Jai pa
linkėta ir toliau sėkmingai veikti.

Pobūvio metu žodį tarė ramovė
nų pirmininkas V. Bernatavičius. Jis 
supažindino su organizacija. Dar 
kalbėjo, sveikino ir geros kloties or
ganizacijai palinkėjo kan. V. Kamai
tis, klubo pirmininkas A. Podvois- 
kis, boltoniškių vardu - jų pirminin
kas ir ramovėnų sekretorius H. Vai
neikis. Pastarasis pasakė porą anek
dotų, kurių jis nemažai žino. Sveiki
nimo žodžius tarė ir a. a. buvusio 
ilgamečio (34 m.) ramovėnų pirmi
ninko našlė Ena Murauskienė.

Pobūvio metu padainuota daug 
kariškų ir patriotinių dainų.

infekcijos. Tokių priemonių turi Vo
kietija. Taip yra pigiau. Jei būtų gali
mybė panašių priemonių gauti, būtų 
puiku. Reiktų apie 100 tūkst.

Dėkinga visų vaikų, tėvų ir pe
diatrų vardu.

med. dr. D. Šlapkauskaitė
Lietuvos sveikatos apsaugos 

ministerijos pulmonologijos ir 
fiziatrijos centro vaikų 

tuberkuliozės vyr. specialistė

DBLS Wolverhamptono 
skyriaus nariai reiškia gilią 
užuojautą V. Kilmestraičiui ir 
kartu liūdi dėl jo mylimos 
žmonos staigios mirties.

MIRĖ 
VINCAS 

VAIŠNORA

Šių metų rugsėjo 20 d. Wals- 
grave ligoninėje, Coventryje, mi
rė Vincas Vaišnora.

Paskutiniu laiku Vincas gyve
no senelių priežiūros namuose, 
Regency House, Crabmill Lane, 
Coventry. Prieš tai gyveno savo 
name 67 Whitemore Rd., Kenil
worth CV8 2BW, Warwick.

Vincas Vaišnora gimė 1918 
m. lapkričio 15 dieną netoli Kaz
lų Rūdos. Dirbo žemės ūkyje.

Artėjant antrajai sovietų oku
pacijai Vincas, kaip ir kiti tūks
tančiai lietuvių, pasitraukė į Va
karus manydamas, kad tai bus tik 
trumpam laikui, nes karui pasi
baigus tikėjosi sugrįžti į savo Tė
viškę.

Deja, dėl susiklosčiusių politi
nių aplinkybių Vidurio ir Centro 
Europoje, Vincui, kaip ir kitiems 
tūkstančiams lietuvių, sugrįžimas 
į savo gimtąjį kraštą buvo.neįma
nomas.

Baigiantis Antrajam pasauli
niam karui Vincui teko kurį laiką 
būti karo belaisviu Italijoje. 1947 
m. Vincas atvyko į Didžiąją Bri
taniją. Ilgiausiai gyveno Vidu
rinėje Anglijoje, netoli Coventry.

Vincas Vaišnora buvo aktyvus 
Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos narys, dosniai rėmė lietu
viškų organizacijų veiklą. Nepa
miršo Vincas ir giminių Lietu
voje, palaikė su jais ryšius, rėmė 
juos ekonomiškai.

Jo sveikata pablogėjo jau prieš 
keletą metų. Kai nebegalėjo pats 
save prisižiūrėti, buvo perkeltas į 
senelių namus.

Sveikatai dar pablogėjus Vin
cui buvo amputuotos abi kojos.

Vinco priežiūrai ne vienerius 
metus tarpininkavo P. Poviliūnas, 
artimas jo draugas. Prisiminsime 
Vincą kaip labai populiarų as
menį. Turėjo jis daug draugų tiek 
tarp lietuvių, tiek tarp anglų.

Zigmas Juras

PASAULYJE
Apie medicinos 

naudojimą 
evangelizacijai

Portugalijos Oporto mieste įvy
ko katalikų gydytojų XVIII tarptau
tinis kongresas. Kaip pranešė Itali
jos katalikų gydytojų sambūrio pir
mininkas, profesorius Domenico di 
Virgilio, pagrindinis dalykas, svars
tytas suvažiavime, buvo medicinos 
evangelizacija ir medicinos naudo
jimas evangelizacijai. Reikia evan
gelizuoti mediciną, kad ji praradusi 
pamatines vertybes neatsisuktų 
prieš patį žmogų.

Reikia evangelizuoti pasitelkus 
mediciną, nes žmogus juk nėra vien 
kūnas, sergančiam žmogui reikia ne 
tik vaistų i» chirurginių operacijų, 
bet pirmiausia reikia švelnumo ir 
meilės. Medicinos tėvu, kaip žino
ma, laikomas graikų mąstytojas - 
humanistas ir gydytojas Hipokra
tas. Humanizmo ir medicinos deri
nys turi vyrauti ir šiandieninėse gy
dymo sistemose. Gydytojas turi 
būti ne tik technikas, išmanantis sa
vo amatą, bet turi būti labai įžval
gus ir atidus paguodos nešėjas. Ir 
jei gydytojas tikrai moka atidžiai 
suprasti ir užjausti savo pacientą, 
jei jis sugeba jam parodyti soli
darumą, jei jis myli ligonį, tai jo 
laikyseną galima priskirti prie 
evangelizacijos, nes juk Geroji 
Naujiena liudijama ne tik žodžiais, 
bet ir darbais, sako profesorius Di 
Virgilio.

Krikščioniškosios 
archeologijos kongresas

Chorvatijos Split, Solin ir Poreč 
miestuose įvyko tryliktasis tarptau
tinis krikščioniškosios archeologi
jos kongresas. Į jį susirinko net 375 
dalyviai iš Europos, Šiaurės ir 
Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azi
jos.

Per savaitę buvo perskaityta 
apie 200 paskaitų ir pranešimų. 
Kongreso metu daugiausiai kalbėta 
apie Justiniano epochą - tai yra 
šeštojo šimtmečio pabaigą ir sep
tintojo pradžią. Be to, kongreso da
lyviai kartu pažymėjo dvi svarbias 
sukaktis: šiemet sukanka 100 metų 
nuo pirmojo tarptautinio krikščio
niškosios archeologijos kongreso, 
kuris 1894 metų rugpjūčio 20-22 
dienomis buvo surengtas irgi Spli
te; taip pat šiemet sukanka 100 me
tų nuo krikščioniškosios archeo
logijos pradininko Giovanni Battis
ta de Rossi mirties.

Bažnytinis fondas teikia 
bankines garantijas

Romos vyskupijos vikariatas ir 
Romos Caritas organizacija įkūrė 
kovos su lupikavimu fondą. Jo 
atsiradimo istorija ir veikimo būdai 
buvo pristatyti per susitikimą, su
rengtą Popiežiniame Laterano Uni
versitete.

Šiuo metu Romoje ir visoje Ita
lijoje lupikavimas yra gana smar
kiai paplitęs nusikaltimas. Smulkūs 
verslininkai, neturintys nekilno
jamo turto ir dėl to negalintys nieko 
užstatyti, negauna paskolų iš ban
kų. Tokiais atvejais kreipiasi į lu
pikautojus, kurie paskolina pinigus 
be užstato, bet su labai didelėmis 
palūkanomis. Jei verslas, į kurį in
vestuojama, nesiseka taip gerai, 
kaip iš pradžių tikėtasi, verslininkas 
patenka į milžiniškas skolas ir 
tampa lupikautojų persekiojimų ir 
šantažų auka. Kad būtų pasiprie
šinta šitai gana labai paplitusiai 
praktikai, buvo įsteigtas minėtas 
Romos vikariato ir Caritas fondas. 
Verslininkams, neturintiems nekil
nojamo turto, kurį galėtų užstatyti, 
bankines garantijas duos šis baž
nytinis fondas. Vikariato ir Caritas 
fondo garantijos bus teikiamos kle
bonų rekomenduojamiems versli
ninkams.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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