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Karaliaučiaus srities tolimesnė 
raida rūpi ne tik Lietuvai

’’Lietuvos siekis iki 2000 metų 
tapti tikrąja Europos Sąjungos 

nare yra realus“
Šių metų lapkričio 11-13 dieno

mis Vilniuje vykusioje Baltijos 
Asamblėjoje priimta rezoliucija ’’Dėl 
Kaliningrado srities demilitarizavimo 
ir tolesnės raidos“ susilaukė tarptau
tinio atgarsio. Ypač griežtai prieš šią 
rezoliuciją pasisakė Rusijos Dūmos 
atstovai ir Rusijos užsienio reikalų 
ministerija, išplatinusi pareiškimą, 
vertinanti Baltijos Asamblėjos rezo
liuciją kaip kišimąsi į Rusijos vidaus 
reikalus.

Baltijos Asamblėjos pareiškimas 
dar kartą patvirtino, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos saugumas didele 
dalimi priklauso nuo tolimesnės 
įvykių raidos Karaliaučiaus srityje, 
nuo Rusijos požiūrio į šio regiono de- 
militarizavimą. Oficialios Maskvos 
reakcija rodo, kad Rusijos požiūris į 
Karaliaučiaus sritį, o taip pat ir į Bal
tijos valstybes, ne tik nesikeičia, bet 
dar labiau griežtėja.

Karaliaučiaus srities demilitariza- 
cijos klausimą Lietuvos politikai kelia 
gana dažnai tiek šalies viduje, tiek 
tarptautiniuose forumuose. Kai kada 
jis keliamas aštriau, pavyzdžiui, Cent
ro sąjungos vieno iš vadovų R. Ozolo 
lūpomis, kai kada gana nuosaikiai ir 
konstruktyviai, nereiškiant pretenzijų 
dėl pačios srities statuso, pavyzdžiui, 
Lietuvos prezidento A. Brazausko 
kalboje Jungtinėse Tautose.

Baltijos Asamblėjos rezoliucijos 
tonas ir turinys yra gana nuosaikus. 
Joje, priminsiu, siūloma ’’Kaliningra
do srities demilitarizavimą vertinti 
kaip būtiną Vidurio ir viso Europos 
saugumo proceso elementą“, surengti 
tarptautinį pasitarimą prie apvalaus 
stalo, o taip pat sakoma, kad Baltijos 
Asamblėja remia ’’Europos Tarybos 
Parlamentinėje Asamblėjoje pateiktą 
svarstyti rezoliuciją dėl pagarbos vie
tovardžiams kaip Europos kultūros 
paveldui“.

Neadekvačią oficialios Maskvos 
reakciją derėtų, matyt, vertinti pla
tesniame Lietuvos-Rusijos santykių 
kontekste. Pastaruoju metu Rusija 
daro didžiulį spaudimą Lietuvai, 
siekdama primesti mūsų valstybei 
savo sutarties variantą dėl karinio 
tranzito per Lietuvą. Maskvos ne
tenkina Lietuvos parengti karinio 
tranzito taisyklių ir tarpvalstybinės 
sutarties projektai. Ji norėtų diktuoti 
savas sąlygas, primesdama Lietuvai 
nelygiateisę sutartį ir faktiškai su- 
rišdama Lietuvą su Rusijos kariniais 
interesais.

Lietuvos ir Lenkijos premjerai susitinka 
pasienyje

Lapkričio 26 dieną, šeštadienį, 
ketina susitikti Marijampolėje ir neu
tralioje pasienio zonoje Lietuvos mi
nistras pirmininkas A. Šleževičius ir 
Lenkijos vyriausybės vadovas W. 
Pawlakas. Kaip pranešė Vyriausybės 
informacijos centras, šeštadienį pir
mą valandą dienos Lietuvos vyriau
sybės vadovas pasitiks Lenkijos

Paminėta Kariuomenės diena
Lapkričio 23-ąją Lietuvoje buvo 

Švenčiama Kariuomenės diena. 76- 
ųjų Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
metinių iškilmės prasidėjo šventomis 
Mišiomis Vilniaus Arkikatedroje. 
Pusiaudienį šventiškai pasipuošę 
savanoriai, ’’Geležinio vilko“ vyrai, 
Karo akademijos kariūnai, karinio 
laivyno jūrininkai, karo lakūnai, 
lydimi karinio orkestro Vilniuje 
įžygiavo į Nepriklausomybės aikš-

Tačiau Rusijos siekimą turėti tai
sykles ir sutartį dėl karinio tranzito 
per Lietuvą į Karaliaučiaus sritį ne
derėtų susieti tik su abipusiu palan
kaus prekybinio režimo susitarimu. 
Akivaizdžiai matyti, kad Rusijai nėra 
labai svarbu turėti gerus prekybinius 
santykius su Lietuva, nes jai iš esmės 
nėra aktualus Lietuvos žemės ūkio 
produkcijos importas. Lietuvos že
mės ūkio produktus Rusijos rinkoje 
sėkmingai pakeičia Turkijos arba 
Vakarų Europos žemės ūkio produk
tai, kurie nėra nei blogesni, nei bran
gesni už Lietuvos.

Priežastys, matyt, yra gilesnės ir 
jos yra susietos su Rusijos strategi
niais interesais. Ne taip seniai Rusi
jos užsienio žinyba oficialiai patvirti
no, kad vienu iš svarbiausių jos stra
teginių tikslų yra neleisti Vidurio ir 
Rytų Europos šalims įsijungti į 
NATO gynybinę sistemą. Karaliau
čiaus sritis, tranzitas į ją per Lietuvą 
yra labai patogi priemonė visoke
riopai trukdyti mūsų valstybei inte
gruotis į Vakarų saugumo struktūras. 
Dėl šios priežasties dar ilgai skirsis 
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių intere
sai nuo Rusijos tiek požiūriu į Kara
liaučiaus srities demilitarizaciją, tiek 
į Baltijos šalių saugumą apskritai. 
Akivaizdus yra Rusijos interesas iš
saugoti Baltijos valstybes savo įtakos 
sferoje. Kaip ir akivaizdus yra Balti
jos šalių siekimas ’’pabėgti“ nuo Ru
sijos įtakos ir gauti Vakarų valstybių 
saugumo garantijas.

Tolimesnė Karaliaučiaus srities 
raida, nekeliant klausimo dėl jos pri
klausomumo Rusijai, rūpi ne tik Lie
tuvai ir šios srities kaimynėms (visų 
pirma Lenkijai), bet ir visam Baltijos 
jūros šalių regionui. Didelį susirūpin
imą Karaliaučiaus sritimi rodo Vo
kietija, kurios dėka šių metų vasario 
mėnesį Europos Sąjunga priėmė ga
na plačią rezoliuciją dėl Karaliau
čiaus srities tolimesnės raidos. Joje 
ne tiek suaktualinamas šios srities 
demilitarizavimo klausimas, kiek jos 
integravimasis į Europos ekonomi
nes, politines ir kultūrines struktūras. 
Faktiškai iškyla Karaliaučiaus srities, 
kaip gyvybingos ir Europos centre 
esančios žemės, normalaus funkcio
navimo klausimas. Tam, kad Kara
liaučiaus srities gyventojai nesijaustų 
izoliuoti nuo viso Centrinės Europos 
gyvenimo, būtina plėsti jos ryšius 
tiek su kaimynais, tiek su visomis 
Europos šalimis.

premjerą neutralioje zonoje. Po to 
premjerai apžiūrės Kalvarijų pasienio 
ir muitinės kompleksą. Po pietų Ma
rijampolėje įvyks Lietuvos ir Lenki
jos delegacijų susitikimas. Jam pasi
baigus, premjerai apsikeis Lietuvos ir 
Lenkijos sutarties ’’Dėl draugiškų 
santykių ir gero kaimyninio ben
dradarbiavimo“ ratifikavimo raštais.

tę, čia išsirikiavo iškilmingai riki
uotei. Kaune Lietuvos kariuomenės 
76-ųjų metinių ir Nežinomo Lietuvos 
kareivio palaidojimo 60-mečio pami
nėjimas prasidėjo Vytauto Didžiojo 
vėliavos iškėlimu Karo muziejaus 
sodelyje ir šv. Mišiomis Arkikated
roje Bazilikoje.

Karių rikiuotės, paradai įvyko ir 
kitose Lietuvos vietose.

EU

Apie tai kalbėjo š. m. lapkričio 21 
d. Danijos užsienio reikalų ministras 
Niels Helveg Petersen susitikime su 
Lietuvos Seimo užsienio reikalų ko
miteto nariais. Jis pažymėjo, kad Ka
raliaučiaus srityje iš esmės nevyksta 
ekonominės ir socialinės reformos ir 
vis labiau ryškėja šios srities atsiliki
mas nuo kitų Baltijos valstybių. Da
nijai (matyt, ir kitoms Skandinavijos 
šalims) yra svarbu, kad visas Baltijos 
regionas vystytųsi tolygiai, nes tik 
tokia proceso eiga gali prisidėti prie 
viso Baltijos regiono stabilumo. Ta
čiau Danijos užsienio reikalų minist
ras pažymėjo, kad negalima nepaisyti 
Rusijos argumentų, jog kariuomenės 
skaičius Karaliaučiaus srityje mažėja. 
Taigi ir grėsmė yra mažesnė negu 
buvusi. Jis taip pat suabejojo gali
mybe iškelti Karaliaučiaus srities de
militarizavimo klausimą Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje.

Taigi Lietuvos ir kitų Baltijos ša
lių požiūris į Karaliaučiaus srities to
limesnę raidą nedaug skiriasi nuo 
Europos Sąjungos ir Skandinavijos 
kraštų požiūrio. Tuo tarpu Rusijoje 
kol kas nesutariama pačiame aukš- 
čiausiome lygyje dėl šio regiono 
eventualaus vystymosi. Rusams yra 
viena aišku, kad tai jų teritorija ir 
kaip jie nori, taip gali su ja elgtis. Ki
ta vertus, politiniuose Rusijos sluok
sniuose, pavyzdžiui, Rusijos Dūmoje 
ir Federacijos Taryboje diskutuojama 
dėl galimybės suteikti Karaliaučiaus 
sričiai didesnę autonomiją. Kiek teko 
patirti, Maskvoje veikia įtakingi Ka
raliaučiaus srities ekonominio sava
rankiškumo lobistai ir jie yra pasiekę 
tam tikrų rezultatų. Jau yra pateiktas 
Rusijos Dūmai svarstyti federalinis 
įstatymas, kuris vadinasi ”Ob obes- 
pečenii suverenitetą Rosijskoj Fede- 
racii na teritorii Kaliningradskoj ob- 
lasti“ (dėl Rusijos Federacijos suve
reniteto užtikrinimo Kaliningrado sri
ties teritorijoje - E LR}.

Matyt, galima manyti, kad 
tolimesnė Karaliaučiaus srities raida 
labai priklausys nuo pačios Rusijos 
politikų požiūrio, nuo besikeičiančios 
politinės konjunktūros Maskvoje. 
Kiek tokį požiūrį veiks Lietuvos ir 
kitų Europos šalių argumentai, sunku 
prognozuoti. Sena patarlė teigia: 
Rusijos nuspėti neįmanoma.

Vytautas Plečkaitis
Seimo narys

Lietuvos saugumas vakar ir šiandien 
mokslininkų akimis

Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas surengė praktinį se
minarą, kuriame mėgino aptarti Lie
tuvos nacionalinio saugumo reikalus 
įvertinant valstybės istorijos pamo
kas, prisimenant praeitį, ieškant sąsa
jų su dabartimi.

Dr. Algirdas Jakubčionis gilinosi į 
Baltijos valstybių egzistenciją 1918- 
1940 metais. Kas buvo padaryta ir 
kas nepadaryta, kad šios valstybės 
neišliko tarptautinėje arenoje? Balti
jos šalys dėl savo geopolitikos, pasak 
mokslininko, tuomet buvo keblioje 
padėtyje: kad ir ištrūkusios iš Rusijos 
imperijos, ilgokai pasaulyje buvo ne
pripažintos kaip nepriklausomos val
stybės. Panašiai klostėsi įvykių raida 
ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
1990 metų kovo 11 dieną. Iki 1991 
metų rugpjūčio perversmo Maskvoje 
Vakarų valstybių politikai pasampro

Šiuos žodžius spaudos konferen
cijos metu Vilniuje pasakė Danijos 
Karalystės užsienio reikalų ministras 
Nielsas Helvegas Petersenas, viešėjęs 
mūsų šalyje su dviejų dienų oficialiu 
vizitu.

Pasak ministro, lapkričio 28 d. ES 
užsienio reikalų ministrų susitikime 
bus nuspręsta pradėti derybas su Bal
tijos valstybėmis dėl asocijuotos na
rystės Europos Sąjungoje. Svečias 
pažymėjo, jog Danija yra palankiai 
nusiteikusi Baltijos valstybių atžvil
giu. N. H. Petersenas minėjo, jog 
1998 m. turėtų prasidėti Baltijos val
stybių ir ES derybos dėl tikrosios 
narystės ES, o apie 2000-uosius 
Europos Sąjungoje turėtų atsirasti 
naujų narių. Kalbėdamas N. H. Peter
senas pabrėžė, jog narystės ES sie
kiančios šalys turi būti tam pasiruo
šusios. Jo nuomone, ’’Baltijos valsty
bėms nebus keliama ypatingų są
lygų“-

Ministro teigimu, gruodžio mėne
sį įvyksiančiame NATO valstybių 
susitikime turėtų dalyvauti Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių atstovai. 
Tuomet turėtų būti svarstomas orga
nizacijos išplėtimas. Pasak N. H. Pe- 
terseno, ’’Partnerystė vardan taikos“ 
programos dalyviai turi galimybę 
tapti NATO nariais, bet tik įtvirtinę 
bendradarbiavimą saugumo srityje. 
’’Narystė NATO - tai ne proceso pra
džia, o jo rezultatas“, teigė svečias iš 
Danijos. Lietuvos užsienio reikalų 
ministras P. Gylys pritarė svečio išsa
kytoms mintims bei atkreipė dėmesį 
Į NATO generalinio sekretoriaus W. 
Claeso kalbą, kurioje pabrėžiamas 
evoliucinis NATO plėtros proceso 
pobūdis, pažymėjo ’’Lietuvos rytas“.

N. H. Peterseno nuomone, Lietu
vos ir Danijos bendradarbiavimas su
stiprėjo. Svečias minėjo, jog daug 
nuveikta saugumo srityje, Lietuvos 
kariai kartu su danais dalyvauja tai
kos palaikymo programoje, didėja 
verslo, prekybos investicijų apimtys. 
Danijos investicijos Lietuvoje sudaro 
13 mln. JAV dolerių sumą, šioje ša
lyje įsteigtas Demokratijos fondas 
parėmė 218 projektų Lietuvoje.

Danijos užsienio reikalų ministras 
paragino kuo greičiau užbaigti Lie
tuvos ir Rusijos derybas dėl karinio 
tranzito. Jo nuomone, šią problemą 
išsprendus derybų keliu, stabilumas 
regione padidėtų. N. H. Petersenas 
labai gerai įvertino Lietuvos Vyriau- 

taudavo apie galimą pripažinimą, bet 
tik abstrakčiai. Rugpjūčio pabaigoje 
su Lietuva diplomatinius santykius 
užmezgė Europos Ekonominės bend
rijos šalys, o rugsėjo antrą - JAV... 
Analogijos ryškios.

Ar pakankamai Baltijos šalys ben
dradarbiavo tarpukariu? Ar pakanka
mai bendradarbiauja dabar? 1918- 
1922 metais bandyta sudaryti sąjun
gą, buvo kilusi Baltų valstybės idėja. 
Pasak istorikų, dėl prieštaravimų tarp 
Baltijos šalių ir dėl prieštaravimų tarp 
Lietuvos ir Lenkijos tokia Baltijos 
šalių sąjunga nebuvo sukurta. Glau
džiau imta bendradarbiauti nuo 1930- 
1934 metų pasirašius prekybos sutar
tis su Latvija ir Estija. 1934 metais 
sudaroma Baltijos Antantė, turėjusi 
apibrėžti politinį ir tarptautinį šalių 
bendradarbiavimą. Bet 1937 metais 
išryškėja kitokia santykių raida: Es

N. 11. Petersenas.
sybės siūlymus, kaip sutvarkyti tą 
reikalą.

Danijos užsienio reikalų ministras 
savo vizito į Lietuvą metu lankėsi 
Kaune. Šio miesto technologijos uni- 
vesitete svečias susitiko su dėstyto
jais ir studentais, miesto valdžios at
stovais, skaitė pranešimą ’’Lietuva, 
Danija, Europos Sąjunga“. Beje, 
1991 m. Danijos technikos univer
siteto profesoriaus H. J. Penseno ini
ciatyva užmegztas bendradarbiavi
mas tarp šių dviejų aukštųjų. Pagal 
bendradarbiavimo programą KTU 
įkurtas Aplinkos inžinerijos institu
tas. Dabar Vadybos fakultete studi
juoja šeši studentai iš Kopenhagos.

N. H. Petersenas apsilankė ir Kau
no akademinių klinikų Endokrinolo
gijos korpuse bei Diabeto centre, 
kuris buvo įsteigtas padedant Danijai.

Po viešnagės Kaune svečias lan
kėsi Danijos firmų ABB, DANFOSS 
bei ”L.M.Ericsson AIS“ atstovybėse 
Vilniuje.

N. H. Petersenas lankėsi ir Vil
niaus siurblinės bei vamzdynų trasos 
statybos pradžios iškilmėse Salto
niškių gatvėje. Šis energetinis projek
tas finansuojamas iš tikslinio Danijos 
paskolų fondo.

Išvykdamas namo, Danijos užsie
nio reikalų ministras N. H. Peterse
nas ’’Lietuvos rytui“ pasakė: ’’Tikiuo
si, kad kitais metais atvykęs į Lietuvą 
pamatysiu dar daugiau gerų per
mainų“.

EU

tija linksta į Skandinaviją, Latvija 
ieško savo kelių, o Lietuva dėl konf
liktų su Lenkija iš dalies tampa izoli
uota. Šiuo laiku nebūta ir glaudesnio 
karinio bendradarbiavimo: prieš tai 
ypač buvo nusistatęs Antanas Smeto
na, taip pat Estijos kariuomenės va
das. Nepavyko sukurti sąjungos, kuri 
grėsmės akivaizdoje būtų galėjusi 
garantuoti Baltijos valstybių saugu
mą. Tuo tarpu 1940 metais visos trys 
valstybės buvo apkaltintos kariniu 
bendradarbiavimu, nors iš tikrųjų to 
nebuvo. 1940 metais Baltijos valsty
bės neišdrįso net viena su kita pa
sitarti, ką daryti.

Šis klausimas aktualus ir šian
dien, nes negalima kalbėti apie vie
nos valstybės saugumą atsietai nuo 
viso regiono saugumo. Pasak dr.

Nukelta į 2 psl.
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Ambasadoriui A. Venckui - 
Gedimino ordinas

Lietuvos saugumas vakar ir šiandien 
mokslininkų akimis

Lapkričio 23-ąją Lietuvos Prezi
dentas pasirašė dekretą dėl Lietuvos 
Respublikos nepaprastojo ir įgalioto
jo ambasadoriaus nuolatinėje misijo
je prie Europos Sąjungos Adolfo Jur
gio Venckaus apdovanojimo Didžio
jo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
trečiojo laipsnio ordinu. Lapkričio 
24-ąją A. Venckui sukako 70 metų. 
Šiuo metu jis yra vyriausias iš visų 
dabar Europoje Lietuvai atstovau
jančių ambasadorių.

Lietuvos ambasadorium prie Eu
ropos Bendrijos A. Venckus buvo pa
skirtas 1991 m. spalio 23 d. Jis gimęs 
Klaipėdoje, mokęsis Vytauto Didžio
jo ir Paryžiaus pramoninės chemijos 
institute. Yra buvęs Pabaltijo studentų 
sąjungos Paryžiuje pirmininku, Tarp
tautinės jaunųjų krikščionių demokra
tų unijos vyriausiojo komiteto nariu, 
atstovavo Vidurio Europos krikščio
nių demokratų unijai pavergtųjų Eu
ropos tautų seimo Paryžiaus atstovy
bėje. 1963 metais A. Venckus buvo 
išrinktas Prancūzijos lietuvių bend
ruomenės krašto pirmininku, rašo 
’’Lietuvos rytas“. Paklaustas, kuo la
biausiai džiaugiasi švęsdamas gar
bingą jubiliejų, A. Venckus sakė, jog 
daugiausia džiaugsmo teikia tai, kad 
Lietuva padarė didelę pažangą inte

Keliais sakiniais
O Amerikos lietuviui - valstybinė 
Jono Basanavičiaus premija. Šiųme
tinės valstybinės Jono Basanavičiaus 
premijos laureatu paskelbtas Vašing
tone (JAV) gyvenantis žymus lietu
vių tautosakininkas, folkloristas ir 
etnologas Jonas Balys. Ši premija 
prilygsta Nacionalinei premijai, 
įteikiama Vasario 16-ąją.
O Viešnia iš Norvegijos. Tai buvo 
užsienio reikalų ministro pavaduotoja 
S. Bjerki, viešėjusi Lietuvoje. Be su
sitikimų Seime ji dalyvavo tarp
tautinėje Baltijos jūros regiono ko
lektyvinio saugumo konferencijoje, 
vykusioje Vilniuje.
□ Suderinta sausumos siena; dėl 
jūros - laukia ginčai. Lapkričio 17-18 
dienomis Kaliningrade įvyko Lietu
vos ir Rusijos įgaliotųjų delegacijų 
derybos dėl valstybinės sienos nu
statymo ir ekonominės zonos bei 
kontinentinio šelfo Baltijos jūroje 
tarp šių valstybių apibrėžimo. Kaip 
pranešė Lietuvos URM informacijos 
ir spaudos skyrius, derybose iš esmės 
buvo suderintas valstybės sienos ap
rašymas nuo Lietuvos-Lenkijos-Ru- 
sijos sienų sankirtos iki vakarinės 
Kuršių nerijos pakrantės. Teritorinės 
jūros, ekonominės zonos ir kontinen
tinio šelfo atribojimo klausimai bus 
vieni iš prioritetinių kitame šių vals
tybių delegacijų susitikime, įvyksian
čiame savaitę prieš Šv. Kalėdas Lie
tuvoje.
□ Amerikos politologas rašo knygą 
apie Stasį Lozoraitį. Latvijos laik
raštis ’’Neatkariga eina“ išspausdino 
interviu su JAV valstybės departa
mento specialiuoju patarėju Polu 
Goublu, kuris dalyvavo Jūrmaloje

Tarp dviejų skautų stovyklų 
tebesitęsia ginčai

Lapkričio 19 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos skautų sąjungos sueiga. Per 
šimtą susirinkusiųjų iki šių metų 
gruodžio 22 d. korespondenciniu bū
du turėtų išrinkti naują vadovybę. 
Lietuvos skautų sąjungos pirminin
kės Koletos Jurskienės nuomone, į 
dvi priešingas stovyklas susiskaldę 
ne kauniečiai ir vilniečiai. Kalti keli 
asmenys, sukiršinę visus, nenorintys 
pripažinti skautų seserijos bei saviva
liškai pakeitę sąjungos statutą. 1992 
m. pavasarį vykusiame sąjungos 
skautų suvažiavime dalis žmonių už
protestavo tokius veiksmus ir išėjo iš 
salės. Netrukus jie sušaukė neeilinį 
suvažiavimą, kuriame nedalyvavo tik 
Klaipėdos krašto atstovai. Ginčai ne
sibaigs. Jų išspręsti nepajėgė nei Tei

gruodamas! į Vakarų Europą. "Daug 
greičiau negu tikėtasi buvo pasirašyta 
laisvosios prekybos sutartis su Euro
pos Sąjunga, galbūt dar šiais metais, 
dar man esant ambasadoriumi pa
vyks pasirašyti sutartį dėl asocijuotos 
narystės ES“, - kalbėjo A. Venckus. 
Džiugina, anot jo, ir tai, kad Lietuva 
glaudžiai bendradarbiauja su NATO, 
turi savo biurą šioje organizacijoje. 
Kada Lietuva taps minėtų organi
zacijų tikrąja nare, ambasadoriaus 
nuomone, daugiausia priklausys nuo 
pačios Lietuvos.

ELI

vykusiame tarptautiniame seminare 
nacionalinio saugumo modeliavimo 
klausimais kaip Latvijos delegacijos 
ekspertas. P. Goublas pranešė, kad, 
grįžęs į Vašingtoną, jis ketina už
baigti Lietuvos diplomato Stasio Lo
zoraičio biografiją.
□ Trigubai padidintas Lietuvos Pre
zidento atlyginimas. Seimas nutarė, 
kad jis dabar bus 12 vidutinių mėne
sinių darbo užmokesčių (šiuo metu 
tai sudaro 4416 litų). Pastaruoju metu 
prezidento atlyginimas buvo 1375 
litai.
O Klaipėdos ir Kotkos miestai - 
partneriai. Klaipėdoje viešėjo Suo
mijos Kotkos miesto delegacija. Šie 
uostamiesčiai prieš keturis mėnesius 
pasirašė partnerystės ir bendradar
biavimo sutartį.
O Žurnalisto V. Lingio žudikų byla 
kitąmet gali būti peržiūrėta. Pagal 
naująją teisėtvarkos įstatymų paketą 
Aukščiausiasis Teismas priežiūros 
tvarka peržiūrės bylas, kuriose yra 
mirties nuosprendis ir kuris iki 1995 
m. sausio 1 d. nebus įvykdytas. 
’’Lietuvos ryto“ pranešimu, taip su
sitikime su Seimo opozicijos atsto
vais pareiškė kandidatas į naujus 
Aukščiausiojo Teismo teisėjus, da
bartinis Aukščiausiojo Teismo pir
mininko pavaduotojas A. Pėstinin
kas. Jo nuomone, mirties nuospren
dis B. Dekanidzei iki kitų metų 
sausio 1 d. nebus įvykdytas, todėl 
bus peržiūrėta visa byla.
O Sulaikytas 81 pabėgėlis. Tai buvo 
Šri Lankos piliečiai (dalis - be jokių 
asmens dokumentų), nelegaliai pa
tekę į Lietuvą ir norėję nuvykti į Va
karų Europą. Jie sulaikyti Klaipėdos 
rajono viename kaime apleistoje so
dyboje.

singumo ministerija, nei Vyriausybė. 
Tada vilniečiai, nepaisydami konf
liktų, nutarė dirbti toliau.

Lietuvos skaučių seserijos vyriau
sioji skautė S. Gedgaudenė teigė, kad 
rasti kompromisą norėjo tiek pirmi
ninkė, tiek visi nariai. Tą pačią dieną 
oponentai Vilniuje, Karininkų ramo
vėje, surengė dviejų dienų neeilinį 
Skautų sąjungos suvažiavimą. Atėję į 
priešininkų sueigą, jie pasiūlė sudaryti 
specialią komisiją ir iš pareigų nu
šalinti dabartinį jų pirmininką P. Am
brazevičių bei jo padėjėjus R. Mal
kevičių ir F. Šakalį. Vilniečiai iš pa
reigų turėtų nušalinti dabartinę pir
mininkę K. Jurskienę, S. Gedgaudienę 
ir A. Balkevičių. Sueigos nariai tokiam 
siūlymui nepritarė, praneša ELTA.

Atkelta iš 1 psl.

Gedimino Vitkaus, pasaulis gyvena 
savo gyvenimą. Kad ir kokia grės
minga susidarytų padėtis, Baltijos 
valstybės negali tikėtis rimtos ir 
esminės jo pagalbos, spręsdamos 
savo saugumo reikalus. Vadinasi, 
būtina išnaudoti visas galimybes 
tapti tarptautinių santykių subjektu 
per įvairias tarptautines sąjungas.

Prof. Evaldas Nekrašas aptarė 
Lietuvos užsienio politikos raidą per 
nepriklausomybės atkūrimo metus. Iš 
pradžių buvo orientūotasi į neutralite
tą. Ir tai buvo suprantama, atsižvel
giant į prieškario politiką, geopoliti
nes sąlygas ir svetimos kariuomenės 
buvimą Lietuvoje. Suirus Tarybų Są
jungai, neutraliteto nuostatą pradėta 
kritikuoti, nes neutralitetas neap
saugo Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių nuo okupacijos, aneksijos ir agre
sijos. Kita vertus, kurti savo naciona
lines karines pajėgas, kurios apgintų 
nuo galimos agresijos, Lietuvai yra 
nepakeliama finansiniu požiūriu. Va
dinasi, tenka svarstyti, į kokią sąjun
gą Lietuvai jungtis, kokią sąjungą su 
kitomis šalimis pačiai kurti. Vidurio 
ir Rytų Europos šalių saugumo orga
nizacija buvo atmesta kaip negyvy
binga. Nelabai ko galima tikėtis šiuo 
požiūriu ir iš kitų tarptautinių organi
zacijų. Lieka glaustis prie NATO. 
Todėl Lietuva aktyviausiai iš visų 
Baltijos šalių ėmė ieškoti kelių į šią 
organizaciją. Čia svarbus žingsnis 
buvo 1991 metų gruodžio mėnesį vy
kusi Šiaurės Atlanto šalių asamblėjos

WTOJHOS ©HIENOS
Lietuviškos ar 

užsienietiškos prekės?

Ši tema gvildenama Kazimieros 
Rimkutės straipsnyje ’’Kiniškos pre
kės brangesnės, lietuviškos - geres
nės“’’Vakarinėse naujienose“ 11 21.

Lietuvos vartotojai, ilgai garbinę 
bet kokią užsieninę etiketę, netikėtai 
suprato, kad ne viskas, kas papuošta 
’’Made in...“, yra verta išleistų pini
gų. Žinoma, ’’Salamander“, ’’Pierre 
Cardin“ ar kitų garsiausių pasaulio 
firmų produkcija ir dabar akį tebe
traukia, tik kad jų kainos nedauge
liui įkandamos. Tuo tarpu vidutinio 
kainų lygio prekės, atvežtos iš Tur
kijos, Kinijos ar Arabų Emiratų, nu
vylė jau daugelį: trikotažas vos pir
mąkart išskalbus išsitąsė, batai 
’’išsižiojo“, žaislas subyrėjo... Ir var
totojas, pačiam sau netikėtai, pasiil
go lietuviškos produkcijos - prisimi
nė, kad ir mūsiškiai daug ką tikrai 
ne prasčiau pagamindavo. Tik, va, 
kur dabar toji lietuviška produkcija 
dingo?

O ji, pasirodo, niekur nedingo - 
tik ’’neprasimuša“ pro užsieninį 
margumyną, kuriuo užverstos par
duotuvės. Daugelis lengvosios pra
monės įmonių nei bankrutavo, nei 
sustojo. Tiesa, gamybos apimtį kai 
kurios jų sumažino, tačiau užtat ra
do ne vieną kokybės problemos 
sprendimą. Tad šiandien jau ir į už
sienio rinkas kelią nusitiesė - lietu
viškus lengvosios pramonės gami
nius jau perka ir Rytuose, ir Europo
je. Tik čia, Lietuvoje, jų tarsi nema
tyti...

- Iš tokios dviprasmybės, t. y. nei 
gamintojų, nei vartotojų nepatenki
nančios padėties, ir kilo mūsų suma
nymas atidaryti lietuviškų prekių 
parduotuvę, - sako ’’Vilgos“ preky
bos centro direktorius Jonas Jusevi- 
čius. - Juk mūsų įmonės gamina tik
rai neprastą ir nebrangią produkciją. 
Deja, geriausi gaminiai, kuriuos už
sieniečiai noriai perka, ’’išvažiuoja“. 
Vadinasi, dirbame užsieniui, o mūsų 
žmonės tuo tarpu priversti pirkti 
brangias ir ne itin geros kokybės im
portuotas prekes. O juk užsieninių 
etikečių daugelis jau tikrai “atsikan- 

konferencija regiono saugumo klau
simais. Konferencija parodė, kad 
Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, 
patenka į NATO dėmesio lauką. Bet 
dėmesys dar nereiškia globos, - mūsų 
laukia ilgas kelias. Todėl itin svarbu, 
kad Lietuva dalyvauja NATO pro
gramoje “Bendradarbiavimas taikos 
labui“, kad kuriamas Baltijos bata
lionas, rengiamos Baltijos valstybių 
karinio bendradarbiavimo progra
mos. Tai vis žingsniai pagrindinių 
Europos politinių ir ekonominių, sau
gumo struktūrų link. Pasak prof. 
Evaldo Nekrašo, Europos Sąjungos 
ir NATO link reikia eiti nuosekliai, 
laikantis energingos, bet protingos 
politikos.

Taip, šiandien Lietuvai svarbu 
jungtis į NATO. O kaip rytoj? Juk 
NATO prarado savo priešą Rytuose, 
vadinasi, turi keistis ir jos paskirtis, 
struktūra, kas, kaip pripažįsta Vakarų 
politikai, nėra taip paprasta. Kita ver
tus, ar mes tiek daug laimėtume, jei 
NATO atsidurtų prie Rusijos ir Bal
tarusijos sienų, NVS sienų? Pasak dr. 
Kęstučio Šerpečio, Lietuva taptų sa
votišku NATO poligonu konflikto su 
Rytais atveju. Kaip tik todėl Lietuvai 
užtektų dabar užmegztų bendradar
biavimo su NATO ryšių. Reikėtų 
labiau orientuotis į ryšius su Europos 
Sąjunga ir jos struktūromis. NATO 
turi savo partnerius. Pagaliau nerei
kėtų ignoruoti ir tam tikros neutralu
mo pozicijos, prisimenant kad ir Suo
miją, kuri daug dešimtmečių sugebė
jo išlikti nepriklausoma, kartu suma
niai panaudojo savo geopolitinę pa

dome“ ir savąsias labiau vertinti 
ėmėme.

Straipsnyje pažymima, kad atida
rius ’’Vilgos“ prekybos centrą Vil
niuje, ieškant lietuviškų prekių daug 
klaidžioti nebereikės.

Jurbarke bus liuteronu 
bažnyčia

Apie tai pranešama Vytauto Katke
vičiaus straipsnyje ’’Statoma liuteronų 
bažnyčia“ dienraštyje ’’Diena“ 1117.

Jurbarke nuo 1851 metų veikė 
evangelikų liuteronų bendruomenė. 
1886 m. buvo pastatyta pirmoji me
dinė bažnyčia, o 1890-aisiais iškilo 
nauja mūrinė bažnyčia, kuri parapijai 
tarnavo apie 60 metų. 1952 m. ji bu
vo uždaryta, paversta gyvenamuoju 
namu. Dabar Jurbarke vėl atkurta 
evangelikų liuteronų parapija, kuri 
ėmėsi pastatyti naują (jau trečiąją) 
bažnyčią. Lėšų statybai skyrė Pasau
linė liuteronų sąjunga, renkamos 
aukos namie ir svetur.

Bažnyčios projektą sukūrė kėdai
niškis architektas Kazys Kazlauskas. 
Pastatyta ji stiebsis į dangų savo 33 
metrų aukščio bokštu ir bus svarbus 
miesto architektūros akcentas.

Bažnyčios statymo konkursą lai
mėjo Jurbarko valstybinė akcinė- sta
tybos organizacija. Jau išlieti pama
tai, kainavę 94 tūkstančius litų, dabar 
statomi laiptai. Kertinį akmenį pa
šventino Lietuvos evangelikų liute
ronų vyskupas Jonas Kalvanas. 
Šventinimo pamaldose dalyvavo ir 
kiti evangelikų liuteronų dvasininkai, 
rajono vadovai, Seimo narys Albinas 
Albertynas.

Straipsnyje pažymima, kad tai kol 
kas vienintelė Lietuvoje statoma 
evangelikų liuteronų bažnyčia.

Diskusijos lietuvių-Ienkij 
santykiu klausimu

Sudėtingi lietuvių-lenkų santykiai 
nagrinėjami Kęstučio Jauniškio straip
snyje "Diskusija apie kitataučius: ar 
tolerancijos būna per daug?“ dien
raštyje "Lietuvos rytas“ 1119.

Lietuvos parlamentinė grupė ry
šiams su Lenkija vakar Seime suren

dėtį ir sukaupė nemažą kapitalą. Da
bar Suomija eina į Europos Sąjungą, 
bet deklaruoja, kad tai padės dar nau
dingiau prekiauti su Rusija, padidins 
tranzito galimybes. Išgirdome nuo
monių, kad Lietuvai taip pat pravartu 
būtų nesibauginti tranzito, o stengtis 
per palankią savo geografinę padėtį 
plėtoti Europos Sąjungos ekonominę 
politiką į Rytus.

Seminare kalbėta apie Kaliningra
do srities raidos galimybes. Ne kaip 
karinės bazės, o kaip vieno iš turizmo 
centrų, į ką šiandien ypač orientuoja
si Vokietija. Kalbėta apie Baltarusi
jos ir Ukrainos poziciją, jei Lietuva 
taptų NATO nare, modeliuoti šių 
valstybių politikos posūkiai, nes, kaip 
sakė dr. Gediminas Vitkus, gyvena
me viename pasaulyje. »

Čia pateiktos mokslininkų mintys 
Lietuvos saugumo ir tarptautinių san
tykių klausimais. Į jas gyvai atsiliepė 
seminare dalyvavę Seimo nariai, nes 
teorija nuo praktikos skiriasi. Prakti
kai dirba su konkrečiais žmonėmis, 
su konkrečiais partneriais, kurie gali 
būti vienminčiai ar priešininkai. O 
mokslininkai remiasi idėjomis, kny
gomis, mokslo terminais, istorija.

Gruodžio 16-17 dienomis mano
ma aptarti, kaip Lietuvos politinė sis
tema - partijos, rinkimai, valstybės 
institucijos ir kita - atitinka nacionali
nius interesus ir kaip mes tuos intere
sus suvokiame. O šio seminaro visa 
medžiaga bus išspausdinta “Politolo
gijos“ žurnale.

Salomėja Čičiškina

gė diskusiją ”Ką daryti, kad lietu
viai nesijaustų tautine mažuma Vil
niaus krašte?“ Pasak parlamentinės 
grupės vadovo, Seimo nario V. 
Plečkaičio, diskusijos tema pro
vokuojanti, tačiau dalis Vilniaus 
krašto lietuvių iš tikro mano, kad jie 
yra mažuma.

Diskusiją pradėjęs Vilnijos drau
gijos atstovas E. Gečiauskas kalbė
jo, kad jį stebina pasigirstantys rei
kalavimai atidėti Valstybinės kalbos 
įstatymo taikymą. E. Gečiausko 
nuomone, tuos, kurie sąmoningai 
nenori kalbėti lietuviškai, reikia 
’’eliminuoti iš valstybės reikalų“.

Draugijos narys teigė, kad nerei
kia privilegijų tautinėms mažu
moms, o lietuvių ir lenkų tautinių 
mažumų problemas Lenkijoje ir 
Lietuvoje reikia spręsti pagal parite
tą, tuo tarpu dabar Lietuva skuba 
daryti tai, ko Lenkija net neketina 
pradėti.

Lietuvos ir Lenkijos draugijos 
nario P. Morkaus nuomone, trumpa
regiška manyti, kad lenkų atgimi
mas planuojamas kur nors Lenkijo
je. ’’Jeigu mes supriešinsime du et
ninius principus, sulauksime ato
veiksmio - jeigu lenkus atskirsime 
nuo valstybės gyvenimo, jie rūpinsis 
tik savo problemomis, o paramos 
ieškos Lenkijoje“, - sakė P. Morkus. 
Jo nuomone, negalima lenkams 
priešpastatyti tik ’’lietuviškojo prin
cipo“, nes sena lenkė vis tiek kalbės 
savo gimtąja kalba. P. Morkus sakė, 
kad reikia tirpdyti neapykantą tarp 
abiejų tautybių žmonių.

Kitas Vilnijos draugijos narys R. 
Klimas pareiškė, kad lenkai niekada 
negalės pastatyti paminklo Armijos 
krajovos nužudytiems žmonėms, 
nes Lenkija dar neatsiprašė, nesu
teikė piniginės paramos. ’’Nepavyks 
šita provokacija“, - sakė R. Klimas. 
Jo nuomone, Lietuvoje veikia polo- 
nizavimo mechanizmas, o dalis Lie
tuvos turto atsidūrė Lietuvai nelo
jalių žmonių rankose.

Seimo narys B. Genzelis paste
bėjo, jog jam buvo nejauku klausy
tis R. Klimo kalbos. ’’Nežinau, kaip 
aš jausčiausi po tokios kalbos, jeigu 
būčiau lenkas“, - sakė B. Genzelis. 
Jis pastebėjo, kad jeigu bus ieškoma 
tik to, kas kelia neapykantą, tai 
problemos nebus išspręstos.

V. Dimas
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Senovinės dainos, šokiai ir žaidimai 
sušildė Estijos lietuvius

Estijoje gyvenantys lietuviai ne
spėjo ant tradicinio kasmetinio savo 
bendruomenes stalo rudens gėrybių 
susinešti, kai žiemos požymių atsira
do. Ir mūsų tautiečiai, atvykę į lap
kričio 12-13 dienomis Estijos sosti
nėje surengtas Lietuvos meno dienos, 
galėjo ne tik išgražėjusiu Talino se
namiesčiu, bet ir tikra balta žiema pa
sidžiaugti.

Apie tai, kad mūsų, lietuvių, Esti
jos žemėje nei daug, nei mažai - apie 
3000, ir daugelio lietuvių išaugintas 
derlius jau rūsiuose, o jie patys šil
tuose namuose, pasigyrėme Estijos 
spaudoje. Tuo pačiu pakvietėme į et
nografinio kolektyvo ”Jorė“ (vadovė 
R. Montrimaitė) ir Kauno bigbendo 
(vadovas R. Grabštas) koncertus ne 
tik po visą Estiją išsibarsčiusius tau
tiečius, bet ir visus bičiulius, kuriems 
priimtini Lietuvos menas, kultūra, 
žmonės.

Šių metų rudenį buvome ne kartą 
palepinti Lietuvos menininkų: vyko 
Rūtos Katiliūtės tapybos paroda, trijų 
Lietuvos grafikų - Joanos Plikiony- 
tes, Violetos Juškutės, Agniaus Tara- 
bildos grafikos darbų paroda Estijos 
nacionalinėje bibliotekoje ir lietuvių 
meno dienos Talino Von Krahlio 
teatre.

Buvome nustebinti, galėdami iš 
arti prisiliesti prie Žino Kazėno me
ninės fotografijos darbų, ir sutrikę dėl 
nedėkingų sąlygų juos atsargiau ir

Izraelyje prisimenama, kad lietuviai karo 
metais gelbėjo žydus

Mes gerai žinome, kad upėje van
duo bėga labai greitai ir neša su sa
vimi visa ką, kas pasitaiko kelyje. 
Tačiau žmonių prisiminimų, ypač 
skausmingų, nei vanduo nenuneša, 
nei laiko dulkės nusėda. Daugybę 
nelaimių atnešė žmonėms praūžęs 
paskutinis didelis karas, okupacijos, 
kurių metu Lietuvoje vyko genoci
das. Hitlerininkai buvo užsibrėžę tik
slą - ištisas tautas nušluoti nuo žemės 
paviršiaus, o ypač žydų tautą. Šios 
tautos žmonės buvo šaudomi seni ir 
jauni, net dar negimę kūdikiai, ne
spėję ištarti žodžio ’’mama“. Prie šių 
žudynių prisidėjo ir lietuviai kolobo- 
rantai. Bet mūsų krašte buvo gana 
daug žmonių, kurie, rizikuodami sa
vo ir šeimų gyvybe, gelbėjo žydus. 
Norėčiau papasakoti apie vieną tokį 
atvejį, kai kelios šeimos gelbėjo vie
ną penkiolikmetę žydaitę. Jos pavar
dė - Liuba Chananovič, dabar jau 
Geimanienė, gyvenanti Izraelyje. Jos 
šeima tuo metu gyveno Tvėruose.

Hitlerinei Vokietijai okupavus 
mūsų šalį, buvo išleistas žmogaus 
orumą žeminantis įsakymas: žydai 
privalėjo nešioti geltonas šešiakam
pes žvaigždes. Vėliau jie buvo užda
ryti į vadinamuosius getus, o paskui 
šaudomi. Žmonės, kurie slėpė žydus, 
žinojo, kad rizikuoja savo ir šeimos 
narių gyvybe. Chananovič gausi šei
ma atsidūrė Telšių gete.

Vienam Telšių ūkininkui pagailo 
Liubos ir ją išpirko iš hitlerininkų ne
va darbams dirbti. Bet ūkininkas pa
būgo ją laikyti pas save, liepė eiti, 
kur akys veda. Liuba tris paras klai
džiojo po aplinkinius miškus, miške
lius, kol atsidūrė prie Kaunatavos 
Valakų kaimo. Ji neišdrįso užeiti pas 
kurį nors ūkininką paprašyti valgyti, 
nes manė, kad ją išduos, policija pa
gaus ir sušaudys. Mergaitė ilgai buvo 
nevalgiusi, apiplyšusiais drabužiais.

Vieną rytą Valakų kaimo ūkinin
kė Ona Bielskienė, išsiruošusi į ga
nyklą pamelžti karvių, ją pamatė krū
muose.

- Ką tu čia darai? - paklausė.
Mergaitė graudžiai pravirko ir 

paprašė pavalgyti. Nieko negalvoda
ma O. Bielskienė Liubą parsivedė 
namo. Pavalgydino ir ėmė klausinėti. 
Mergaitė išsipasakojo visas savo bė

matomiau išdėlioti. Autoriaus ant 
stalo pažertos meninės reprodukcijos, 
kalendorėliai, plakatai išnyko bema
tant. Ačiū!

įsileido mus šeimininkai į Kino 
namus, kur p. Zenonas Šteinys paro
dė brandžiausius animacinius filmus. 
Susitiko du seni kolegos - Rein Raa- 
mat ir Zenonas Šteinys, nepagailėję 
vienas kitam komplimentų. Z. Štei
nys savo mokytojui ir įkvėpėjui, R. 
Raamat - jį jau pralenkiančiam moki
niui.

O kaip mus sušildė senovines dai
nas, šokius ir žaidimus atlikęs ”Jo- 
rės“ jaunimas, iki vėlumos nusitęsusi 
vakaronė su dainomis užstalėje ir 
patrepsenimais salėje.

Malonu pastebėti, jog daug mums 
padėjo visuose renginiuose dalyvavę 
Lietuvos ambasados darbuotojai, 
ypač ponia Halina Kobeckaitė, tikra 
Lietuvos kultūros žinovė ir puoselė
toja.

Mūsų būryje buvo Estijos lietuvių 
bendruomenės narys - poetas, daini
ninkas, medžiotojas, buvęs Lietuvos 
kariuomenes karininkas, 18 metų 
praleidęs tremtyje, dabar mažo mies
telio Tiuri gyventojas p. Kazimieras 
Truškauskas. Gruodžio 4 d. jam su
kaks 82 m. Prieš porą savaičių mūsų 
bendruomenėje atsirado naujas žmo
gus. Tai Rositos ir Reino Raudų šei
moje gimusi dukrelė. Tokie ir kito
kie mūsų kasdieniniai rūpesčiai ir 

das. Šeimininkė norėjo ją priglausti, 
tačiau reikėjo ir su vyru pasitarti. Kai 
šis grįžo, viską papasakojo. Bielskis 
pagalvojęs nusprendė:

- Motin, jeigu jau tu parsivedei 
mergaitę namo, tegul ji pasilieka. 
Duonos užteks.

Taip Liuba liko gyventi pas Biels- 
kius. Ją vadino Stasele. Prabėgo me
tai, kaimynai ėmė šnekėti, kad pas 
Bielskius gyvena žydaitė. Tai buvo 
gana pavojinga, todėl Bielskiai Liubą 
nuvežė į Luokės valsčių, Berdvydžių 
kaimą pas M. Jocienę-Basienę. Toje 
šeimoje buvo maža mergaitė Jadvy
ga. Tuo pat vardu ėmė vadinti ir Liu
bą. Rodos, viskas buvo gerai, tačiau 
pikti liežuviai paskleidė gandą, kad 
M. Jocienė-Basienė slapsto žydaitę. 
Tada Liuba-Staselė-Jadzelė buvo iš
vežta jau pas Juliją Nutautienę, gyve
nančią Vidsodžio kaime. Jau ėjo 
1944-ieji metai. Tačiau ir čia neilgai 
teko būti,_ irgi atsirado pavojų. Prisi
glaudė Ubiškėje pas Sadauskus. 
Daug kur dar teko slapstytis, bet mer
gaitė išliko gyva. Pasibaigus karui, 
Liuba-Staselė-Jadzelė ištekėjo. 1945 
metais ji susitiko su M. Jociene-Ba- 
siene Telšiuose.

Artėjant frontui Bielskis pasitrau
kė į Vakarus. Likimas jį nubloškė į 
Kanadą. Likusi Lietuvoje šeima su
laukdavo stribų grasinimų, nes šie 
įtarinėjo, kad Bielskis pasitraukė į 
mišką ir tapo "banditu“. 1948 metais 
O. Bielskienė su mažamečiais vai
kais buvo ištremta į Sibirą. Neaplen
kė nelaimė ir M. Jocienės-Basienės 
šeimos: jos narius irgi išvežė. Praėjus 
kuriam laikui naujieji sodybos šeimi
ninkai pastebėjo, kad po namu įreng
ta slėptuvė, ten nuo kariuomenės 
slapstėsi du kaimyno sūnūs. Dėl to 
čekistai sudarė M. Jocienės-Basienės 
bylą ir nusiuntė į Sibirą. Ten M. Jo
cienę-Basienę areštavo, nuteisė kalėti 
25-rius metus. Dukrelę Jadvygą teko 
palikti svetimiems žmonėms. 1958 
metais Ona Bielskienė grįžo iš Sibiro 
su vaikais. Telšiuose atsitiktinai susi
tiko su Liuba.

Gyvenimas taip susiklostė, kad 
Liuba Geimanienė su dukra turėjo iš
vykti į Izraelį.

Šiaulių rajone Šiaulių apylinkėje 
Voveriškių kaime gyvena viena L. 

džiaugsmai, jie prisiminti tautiečių 
susiėjime.

Daug kam esame dėkingi už 
Taline įvykusias meno dienas. Visų 
pirma, tik šią vasarą įsikurios Estijos 
lietuvių jaunimo sąjungos entuzias
tams, jų norus išklausiusiems Lietu
vos regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departmento vadovams, su- 
radusiems lėšų ir pasiuntusiems savo 
atstovus su dovanomis mūsų ben
druomenei. Dėkingi ir Kauno miesto 
savivaldybei.

Estijos lietuvių bendruomenės, 
gyvuojančios nuo 1980 m., juridiškai 
įteisintos nuo 1988 m., įstatų pagrin
dinis punktas - vienyti lietuvius, pa
laikyti tautos tradicijas, papročius, 
kultūrą, tiesiant tiltą tarp estų-lietuvių 
kultūrų - šių metų lapkričio 12-13 
dienomis įvykdytas.

Beje, lapkričio 13 d. Estijoje 
plazdėjo mėlyna-juoda-balta vėliavos 
- daug kam nežinoma proga: buvo 
švenčiama tėvo diena.

Antroji lapkričio pusė skirta mūsų 
bendrų kaimynų latvių šventei - vyks
ta jų meno ir knygų parodos, kino sa
vaitė ir kt. Esame pakviesti į Estijos 
latvių bendruomenės sueigą,, kuri pra
sidės šventomis pamaldomis Talino 
Šventosios Dvasios bažnyčioje ir 
baigsis vakarone Talino miesto teatre.

Cecilija-Rasa Unt
Estijos lietuvių bendruomenės 

valdybos narė

Geimanienės dukra - E. Jankauskie
nė. Ji pasakojo:

- Iš mamos ne sykį esu girdėjusi 
apie tai, kaip jai gyvybę išgelbėjo 
Bielskiai. Bet ji nesakė, kur dabar jie 
gyvena.

Šiuo metu Izraelyje siekiama, kad 
visi žmonės, kurie gelbėjo žydus, bū
tų apdovanoti medaliu ir jų garbei pa
sodintas medelis.

- Mama manęs paprašė, kad su
rasčiau Oną Bielskienę ir kitus, kurie 
ją gelbėjo, padėkočiau ir praneščiau 
jų adresus. Daug apvažinėjau, beveik 
visus radau, tik niekaip nesisekė 
aptikti O. Bielskienės. Pagaliau ke
lias atvedė į Kuršėnus. Sužinojau, 
kad O. Bielskienė gyvena Žiedo gat
vėje, - pasakojo E. Jankauskienė.

Ji atvyko surastu adresu, dreban
čia ranka spaudžia skambučio myg
tuką. Rodos, tuoj ją pasitiks mamos 
gelbėtoja Ona Bielskienė.

Duris atidarė nesena moteris.
- Atsiprašau, ar čia gyvena Ona 

Bielskienė?
- Taip, čia. Bet ji jau mirusi. Šian

dien kaip tik paminėjome 30 dienų. 
Aš - jos dukra Ona Bielskytė-Akuč- 
kienė.

Tada E. Jankauskienė pravirko ir 
pasakė, kad pavėlavo Oną Bielskienę 
pabučiuoti ir padėkoti už savo ma
mos gyvybės išgelbėjimą.

Dviejų dukterų pokalbis tęsėsi vi
są naktį. Kiekviena pasakojo, ką bu
vo girdėjusi iš savo motinos. Kitą 
dieną jos nuėjo į kapines aplankyti 
Onos Bielskienės kapo.

Tolimajame Izraelyje pasodintas 
dar vienas ąžuoliukas, o medalis ati
teks Onai Bielskytei-Akučkienei, 
Onos Bielskienės dukrai.

- Aš labai didžiuojuosi savo ma
ma, kuri, rizikuodama savo šeima, iš
gelbėjo kito žmogaus gyvybę. Tik 
dabar supratau, kad aš nuo šiol turiu 
dar vieną seserį Jankauskienės asme
nyje. Jums mano namų durys visuo
met atviros. Jūs visados laukiamas ir 
gerbiamas žmogus, - irgi braukdama 
ašaras kalbėjo Ona Akučkienė.

...Bėga upių vanduo Lietuvoje. Te
gu plukdo, neša nesantaikos drumzles 
iš atminties gilumos, išskalauja tai, 
kas gražu ir gera.

Romualdas Makauskas

Lietuvių susiėjimai Maskvoje

Maskvos lietuvių bendruomenės choras.

Maskvoje, Centriniuose žurnalistų 
namuose, spalio pabaigoje surengta 
Rusijos lietuvių bendruomenių sąjun
gos prezentacija. Pusantro šimto sve
čių iš Lietuvos, įvairių Rusijos re
gionų, Maskvos klausėsi kalbėjusių, 
džiaugėsi susitikę. Tylos minute susi
rinkusiems priminė daugeliui pažįsta
mą jauną, veržlų žurnalistą D. Cho- 
lodovą, kurį dažnai galėdavai išvysti 
šiuose ir lietuviams brangiuose na
muose.

Vienas pirmųjų kalbėjo A. Anta
naitis, Regioninių problemų ir tauti
nių mažumų departamento prie LR 
Vyriausybės patarėjas. Jis šių namų 
šeimininkams, taip pat Rusijos sos
tinės lietuviams padėkojo už svetin
gumą, dėmesį. Pasidžiaugta, kad 
Maskvoje lietuviai vieni kitus remia. 
Maskvos lietuvių kultūros bendrijai 
įteikta dovanų.

Rusijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė, Maskvos lietuvių kultū
ros bendrijos pirmininkė Nijolė Mar
tyniuk neslėpė džiaugsmo pristatyda
ma vėliau kalbėjusius Rusijos Vy
riausybės, Lietuvos Respublikos am
basados Maskvoje atstovus.

Jie nepamiršo paminėti Rusijoje 
gyvenančių lietuvių problemų. Tarp 
jų - dvigubos pilietybės vizinio reži
mo klausimas. Lietuvoje ir Rusijoje 
dėl to nesutariama. Ne visi lietuviai, 
jų šeimų nariai įstengia norėdami 
vykti į Lietuvą sumokėti už vizą. 
Lietuvos išduotų pažymėjimų Rusi
jos pasieniečiai nepripažįsta, mat iš
spausdinti lietuvių kalba...

Maskvos lietuvius neramina ir tai, 
jog nepaprasta suvienyti, atrasti Rusi
joje gyvenančius lietuvius. Rusijos 
toliai, pinigų trūkumas daugelį lietu
vių skausmingai atplėšia nuo Lietu
vos, taip pat apsunkina Rusijos lietu
vių bendruomenės veiklą. Apie tai 
buvo kalbėta ir vasarą Anykščiuose 
vykusiame Pasaulio lietuvių bend
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Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

ruomenės kraštų atstovų suvažiavi
me. Asta Roždestvenskienė, Mask
vos lietuvių jaunimo sąjungos pir
mininko pavaduotoja, pasakė, kad ir 
ateityje lietuvaičiai nesiruošia nuleisti 
rankų. Draugaujama su Rusijos ka
raimų, abchazų, žydų, totorių, lenkų, 
ukrainiečių ir kitų tautinių mažumų 
kultūros draugijomis, kultūros cent
rais. Vieni pas kitus ne tik svečiuo
jasi. Bandoma surasti pastovesnių rė
mėjų, dalintis patirtimi. Viliamasi su
laukti paramos iš kuriamos Rusijos 
tautinių mažumų asociacijos.

Su didžiuliu pasitenkinimu susi
rinkusieji stebėjo įdomią "Šaltinėlio“ 
gimnazijos (direktorė Solveiga Valat
kaitė) mokinukų programą, plojo 
Maskvos Ipoliktovo-Ivanovo institu
to studentei E. Paršinai, Maskvos 
lietuvių kultūrinės bendrijos dainų 
ansambliui. Siurprizas - "Moskon- 
certo“ solistės, tarptautinio konkurso 
diplomantės Žanos Riabčikovos bal
sas, įvairių Rusijos tautinių mažumų 
atstovų koncertas.

Mūsų tautiečiai, gyvenantys Rusi
jos sostinėje, prašė padėkoti A. Kai
riui - Regioninių problemų ir tautinių 
mažumų departamento prie LR Vy
riausybės vyriausiajam specialistui. 
”Jo švietėjišką paramą jaučia ir mo
kinys, ir mokytojas“, - sakė p. N. 
Martyniuk.

Romas Vorevičius
Lapkričio 19 d. Maskvoje įvyko 

Lietuvių draugijos suvažiavimas. Pa
sibaigus kadencijai, Lietuvių draugi
jos taryba pateikė dvejų metų darbų 
rezultatus. Išrinkta 14 narių taryba. 
Naujoji taryba aptarė ateinančių metų 
planus. Svarbiausias rūpestis - išlai
kyti lietuvybę. Taip pat norima įkurti 
Lietuvos kultūros centrą, atidaryti et
ninį muziejų, pirmo nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntinio Juozo Baltru
šaičio kambarėlį, istorijos - literatū
ros skyrių, pranešė ELTA.
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Baltų Taryba ir toliau gins 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 

interesus
Pirmininko pranešimas apie 1993-1994 metų veiklą

Didžiosios Britanijos lietuvių ryžtas
DBLS direktoriai siūlo didelę programą

Kaip jau trumpai buvo pranešta 
"EL“, Baltų Tarybos (BT) Didžio
joje Britanijoje posėdyje, (vykusia
me lapkričio 8 d. Lietuvių namuose 
Londone, išklausytas Tarybos pir
mininko Jaro Alkio pranešimas. Šią 
savaitę" EL" redakcija gavo tą pra
nešimą, siūlome su jo turiniu susi
pažinti savaitraščio skaitytojams.

Apžvelgiamu laikotarpiu Baltų 
Taryba stengėsi ir toliau aktyviai 
darbuotis stebėdama įvykius Balti
jos kraštuose ir kaimyninių valsty
bių politikoje, svarbius tarpusavio 
santykiams ir apskritai saugumui 
toje Europos dalyje.

Kadangi BT politinio darbo aki
ratis yra gerokai sumažėjęs, nutarta 
sustiprinti ryšius su Baltijos kraštų 
ambasadomis Londone ir toliau da
lyvauti Europos saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos (CSCE 
- santrumpa anglų kalba) susirinki
muose ir posėdžiuose nevyriausybi
nės organizacijos (NGO) teisėmis. 
Taip pat pasistengta tinkamai pami
nėti tragišką Birželio 14-osios lie
tuvių, latvių, estų trėmimą į Sibirą, 
ieškota efektyvių priemonių prieš 
klaidinančią propagandą apie Pa
baltijo kraštus iš rytų kaimyno pu
sės. BT taip pat iškėlė sau uždavinį 
panagrinėti ir kultūrinės veiklos as
pektus, kad būtų rengiami bendri 
pabaltijiečių renginiai ir vyktų jų 
kultūrinis bendravimas.

Labai naudingą ir palankų atsa
kymą gavome iš Didžiosios Brita
nijos užsienio reikalų ministerijos 
dėl BT pasiųsto laiško Johnui Ma- 
jor'ui apie rinkimų Rusijoje rezulta
tus ir kai kurių to krašto partijų va
dovų grasinančius pasisakymus 
Baltijos valstybių adresu. Dalyvau
ta bent trijuose CSCE posėdžiuose 
Britanijos užsienio reikalų ministe- 
"ijoje, kas davė progą stebėti šios 
organizacijos darbą ir reikalavimus 
Baltijos kraštams dėl etninių mažu
mų bei nagrinėjant problemas, kilu
sias dėl buvusios sovietinės okupa
cijos - rusų kariuomenės išvedimas, 
Rusijos tranzitas per Baltijos šalių 
teritoriją bei siekimas išlaikyti ten 
įvairias savo bazes ir kt.

Pirmasis Baltų Tarybos posėdis 
su Baltijos valstybių ambasadoriais 
įvyko 1994 m. kovo 24 d. estų am
basadoje Londone. Tai buvo BT la
bai svarbus ir naudingas įvykis. Su
sitikime nutarta, kad BT reikia ir 
toliau veikti ginant Baltijos kraštų 
interesus, pareikšta, jog būtų nau
dinga organizuoti daugiau panašių 
susitikimų nepaisant to, kad amba
sados ir BT atlieka gan skirtingas 
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funkcijas, bet kai kuriais atvejais 
būtų naudinga veikti bendromis jė
gomis. Patartina BT turėti iš anksto 
paruoštą darbo planą, apie tai infor
muoti ambasadas, taip pat pranešti 
apie savo atliktus darbus. Nutarta 
susitikti bent 4 kartus per metus.

Birželio 14-osios minėjimas šie
met ypatingas buvo tuo, kad vėl su
grįžome į St. Martins-in-the-Fields 
bažnyčią su stipria savo programa. 
Šiųmetinį minėjimą galime vertinti 
kaip pasisekusį, nes buvo daugiau 
publikos ir daug daugiau kviestų 
svečių nei anksčiau. Reikia paste
bėti, kad BT išleistoji brošiūra su
stiprino tos dienos reikšmę ir išryš
kino jos svarbumą.

Rusų propaganda prieš nepri
klausomybę atgavusius Baltijos 
kraštus yra stipri ir kenksminga. 
Dėl to ir nutarėm paruošti tam tikrą 
programą, kad būtų atsispirta prieš 
tą propagandą. Šis projektas nėra 
užbaigtas, tai teks nagrinėti atei
nančiais metais.

Apskritai paėmus ryšiai tarp Bri
tanijos ir Baltijos kraštų buvo plė
tojami gana sklandžiai. Reikia svei
kinti Douglas Hurd'o ir John'o 
Major'o vizitus - juos galima laikyti 
sėkmingais, nes jie patvirtina, kad 
Lietuva nėra užmiršta. Be to, Brita
nijoje sulaukėme ir Baltijos kraštų 
vadovų.

Planavome įsteigti britų-pabalti- 
jiečių parlamentarų grupę, bet tos 
idėjos teko atsisakyti, nes baltų 
valstybės suorganizavo kiekviena 
sau tokią grupę. Manoma, kad taip 
bus galima daugiau pasiekti.

Baltų Tarybos garbės Prezidento 
pareigoms buvo pakviestas Sir Fre
deric Bennett. Buvo malonu gauti 
jo sutikimą eiti tas pareigas. Taip 
pat numatyta turėti tris viceprezi
dentus, po vieną iš lietuvių, latvių 
ir estų bendruomenių nusipelniusių 
žmonių. Iš lietuvių buvo pakviestas 
ir sutiko eiti viceprezidento parei
gas p. Mečys Bajorinas. Greitu lai
ku bus pasiūlyti kandidatai iš estų 
ir latvių.

Baigiant reikia pripažinti, kad 
praėję Baltų Tarybos veiklos metai 
buvo labai reikšmingi, nes šiuo lai
kotarpiu rusų kariuomenė pagaliau 
pasitraukė iš pabaltijiečių žemės.

Su džiaugsmu ir viltimi žiūrėki
me į ateitį. Mano maloni pareiga 
yra palinkėti naujai BT pirmininkei 
Mrs. Norai Morley-Fletcher sėk
mės vadovaujant Baltų Tarybos 
veiklai per ateinančius metus.

Jaras Alkis

"EL" neseniai paskelbtoje pono 
Henriko Gaspero ataskaitoje apie 
DBLS Tarybos šiųmetinį suvažiavimą 
Mančesteryje minėta, kad Didžiosios 
Britanijos lietuvių reikalai ir ateities 
planai apžvelgti DBLS centro valdy
bos 1994 m. spalio 29 d. aplink
raštyje DBLS skyriams ir Tarybos 
nariams. Šią savaitę DBLS direktorių 
valdybos pirmininkas J. Alkis tą do
kumentą atsiuntė "EL" redakcijai ir 
pasiūlė jį pristatyti "Europos lietu
vio " skaitytojams.

Pusei metų praėjus nuo Sąjungos 
suvažiavimo norėtume pateikti nu
veiktų darbų santrauką ir trumpai pa
žvelgę į dabartinę padėtį mūsų bend
ruomenėje, išsakyti keletą minčių dėl 
uždavinių, kurios valdyba numato 
spręsti.

Tuoj po suvažiavimo pradėjome 
ruoštis Sodybos 40-mečiui, kurio 
minėjimas sutapo su tradiciniu sek
minių sąskrydžiu. Jaunimas parodė 
daug iniciatyvos ruošiant programą ir 
parodas. Apskritai paėmus jubiliejus 
praėjo geroje nuotaikoje.

Birželio mėnesį DBLS direktorių 
valdybos ir Lietuvių namų bendrovės 
(LNB) pirmininkai Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) ir Lietuvos 
kultūros ministerijos kvietimu aplan
kė Lietuvą. Jie dalyvavo PLB suva
žiavime Anykščiuose, Pasaulio lietu
vių dainų šventėje Kaune ir Vilniuje.

PLB suvažiavimas buvo ypatin
gas tuo, kad pirmąkart įvyko Lietu
voje, jame dalyvavo lietuvių bend
ruomenių atstovai ne tik iš Vakarų, 
bet ir iš Rytų Europos, iš buvusios 
Sovietų Sąjungos kraštų. Naudinga 
buvo patirti, kad išeivijos problemos 
ir rūpesčiai labai panašūs tiek Rytuo
se, tiek Vakaruose, ypač dėl bendra
vimo su tauta švietimo ir kultūros sri
tyse, dėl pilietybės problemų. Išeivi
jos pageidavimai buvo išsakyti suva
žiavime ir pateikti pasimatymuose su 
Lietuvos Prezidentu bei Vyriausybės 
atstovais. Užmegzti tarpusavio ryšiai.

Dainų šventei pasibaigus, įvyko 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. 
Jo pirmoji dalis surengta Lietuvoje, o 
antroji - studijos - Anglijoje. Čia pa
sidarbavo DBLS direktorių valdybos 
nariai Povilas Markevičius ir Elena 
Augaitytė.

Tuoj po to įvyko tradicinė LSS

Visų Šventųjų dieną su vyru nu
tarėme pagerbti Anapilin išėjusius 
ir Birminghame palaidotus lietu
vius. Tos kapinės labai didelės, ir 
kažin ar visų lietuvių kapus šįkart 
radome.

Surašiau visus pamatytus lietu
viškus antkapius, nors ir nežinau, ar 
”EL“ redaktoriai paliks tą sąrašą, 
jeigu nutars paskelbti šį mano laiš
ką. Uždegėme po žvakutę prie 
kiekvieno kapo. Tai: ”A.fA. /Ka
zys Urbonas/ Died on 29th May 
1977/ Aged 63 Years/ Lithuanian“; 
”A.fA. /Stasys Čeriaškevičius/ 
1901-1978/ Aged - 77 Years/ Lit
huanian“; ”A.|A. /Pranas Vilutis/ 
23th March 1970/ Aged - 72 Years/ 
Lithuanian“; ”A.fA. /Loving Me
mory of Jonas Bartusevičius/ 14. 
Sep. 1974/ Aged - 59 Years/ Lithua
nian/ Sleeping Peacefully“; ”A.fA. 
/Jonas Kavaliūnas/ Died 5th June 
1983/ Aged - 73 Years/ Lithua
nian“; ”A.|A. /Rapolas Kairys/ 
27.10.1908-2.04.1968/ Lithua
nian“; ”A.fA. /in Loving Memory/ 
of Petras Laucevičius/ who died 
24th Nov. 1989/ Aged - 68 Years“ 
(kapas sutvarkytas labai gražiai; 
1994 m. lapkričio 1 d. tame pačia
me kape buvo palaidota jo žmona 
Nestė Laučienė; teko būti laidotu
vėse); ”A.fA. /in Loving Memory/ 
of A Dear Friend/ Bronius Simo
naitis/ Died 19th April 1991/ Aged 
66 Years/ At Rest Lithuanian“; 
”A.fA. /Vincas Tamašauskas/ 1904. 

Europos rajono stovykla Sodyboje, 
kuriai vadovavo LNB pirmininkas 
Vincentas O'Brien ir DBLS direktorė 
kultūros reikalams Vida Gasperienė. 
Po to DBLS direktorių valdybos na
riams teko pradėti ruoštis Britanijos 
lietuvių sąskrydžiui Tautos šventės 
proga Wolverhamptone. Tai pareika
lavo daug laiko ir pastangų iš Vidos 
Gasperienės ir Jaro Alkio. Buvo ban
dyta atgaivinti ’’Gimtinės“ ansamblio 
veiklą įtraukiant jaunimą iš Lietuvos. 
Deja, tas nepavyko. Padėka ’’Ginta
ro“ chorui ir Maironio mokyklai už 
pagrindinę sąskrydžio meninę pro
gramą. Dėkojame ir DBLS Wolver- 
hamptono skyriui už sąskrydžio pa
rengimą.

Visi tie įvykiai pareikalavo daug 
darbo ir brangaus laiko iš DBLS 
centro valdybos.

Iki šiol nesustojome prie svarbiau
sio lietuvių uždavinio - būtent padė
ties analizavimo mūsų bendruome
nėje ir užsibrėžtų planų, kurie svar
būs DBLS ateičiai, veiklos išlaiky
mui DBLS skyriuose ir naujų narių 
verbavimui, kultūrinei veiklai, Lietu
vių namų ateičiai, bendravimui su 
tauta ir kt. Dėl to tebūnie leista mums 
pasinaudoti Tarybos suvažiavimu 
siekiant supažindinti DBLS skyrių 
pirmininkus ir kitų lietuviškų organi
zacijų atstovus su Sąjungai aktualiais 
uždaviniais.

Mūsų tikslai būtų tokie:
1. Dėti pastangas sustabdyti 

DBLS skyrių veiklos sumenkėjimą.
Toje srityje iki kito suvažiavimo 

būtų reikalinga atlikti šiuos darbus:
a) įtraukti į DBLS gretas bent 25 

buvusius Jaunimo sąjungos narius;
b) DBLS centro valdybos nariams 

aplankyti visus DBLS skyrius;
c) kiekvienas DBLS skyrius turė

tų suruošti bent 4 renginius savo na
riams ir pranešti apie tai DBLS cent
ro valdybai;

d) DBLS centro valdyba turėtų 
rinkti žinias iš skyrių veiklos ir jas 
pateikti ’’Europos lietuviui“; •

e) DBLS centro valdyba turėtų 
paruošti ir nusiųsti skyriams bent 4 
aplinkraščius per metus, taip pat 
paskelbti juos ’’Europos lietuvyje“.

2. Bandyti stiprinti kultūrinius, 
socialinius ir ekonominius ryšius tarp 
Lietuvos ir mūsų bendruomenės.

Lietuvių kapai Birminghame
12.16-1973.7.4. /Pas tave ateina 
kiekvienas mirtingasis (Ps.64.2)“; 
”A.fA. /Savanoris kūrėjas/ Julius 
Dyvas/Lithuanian/ 1901.1.12. - 
1972.6.19. /Aš jį prisikelsiu (Jo- 
no.6.40)“; ”A.fA. /Balys Mozūras/ 
Lithuanian/ 1910.10.25-1970.12.8./ 
’’Kas tiki mane, nors ir numirtų, 
bus gyvas“ (Jono 11.25)“; ”A.|A. 
/Pranas Eidukaitis. 1889.1.13- 
1970.7.12. /Lithuanian/ Ilsėkis Vieš
paties ramybėje, žmona“; ”A.fA. 
/Ona Eidukaitienė /1900.3.2- 
1977.3.6 /Ilsėkis Viešpaties ramy
bėje“.

Kai jau ruošiamės eiti į autobusą 
važiuoti namo, po dideliais, aukš
tais medžiais pamatėme dar du pa
minklus - Alfonsui Kietavičiui ir 
Litvinavičiui. Kaip ir kitus lietuviš
kus kapus, mes juos sutvarkėme, 
pataisėme, nušlavėme lapus - jų bu
vo labai daug prikritusių.

Pavasarėjant su vyru ketiname 
po tas kapines ilgiau pavaikščioti, 
gal lietuvių kapų rasime ir daugiau. 
Tada pasistengsime visus pamink
lus nuplauti, nes jie labai apleisti, 
pažaliavę, pajuodę nuo senumo. 
Daugelis jų čia niekieno neprižiū
rimi.

O kaip gaila, kad neliko draugų 
ir artimųjų. Galbūt jų artimieji ir gi
minės tais kapais pasirūpintų, jeigu 
jų kapai būtų savo gimtinėje, savo 
Tėvynėje.

Labai skaudu, kad karai, vargas 
bei priešai sudraskė šių tautiečių

To siekiant reikia:
a) atgaivinti ’’Gimtinės“ ansamblį 

ir įtraukti į veiklą Britanijoje gyve
nantį jaunimą iš Lietuvos;

b) palaikyti stiprius ryšius su 
kultūrinėmis ir socialinėmis instituci
jom bei ministerijomis Lietuvoje, kad 
būtų pasidalinta informacija ir kuria
mi bendri projektai;

c) palaikyti ryšius su Lietuvos 
ambasada Londone ir su Britanijos- 
Lietuvos sąjunga;

d) su DBLS skyrių pagalba iki 
ateinančio suvažiavimo įsteigti dar 
bent vieną šeštadieninę mokyklą 
Didžiojoje Britanijoje;

e) platinti ’’Europos lietuvį“ Brita
nijoje, Europoje ir kitur, kad iki suva
žiavimo surastume dar bent 100 nau
jų skaitytojų. Sutvarkyti biblioteką ir 
archyvus Lietuvių namuose.

3. Padidinti mūsų ekonominių 
vienetų (Lietuvių namų ir Sodybos) 
pelningumą, pagerinti jų adminis
travimą.

Kad būtų įgyvendinti tie tikslai 
būtina:

a) paruošti Sodybai biznio planą, 
kuriame reikia numatyti naujų narių 
verbavimą, reguliarų narių mokesčio 
rinkimų, įvairius renginius, skelbi
mus spaudoje ir kitur, atkreipiant dė
mesį į prekybos firmas ir vietines 
anglų organizacijas;

b) sustiprinti Lietuvių namų klubo 
ir baro veiklą. Atlikti numatytus re
montus paruošus tinkamą biznio pla
ną, kuriame būtų lietuvių kultūros ir 
biznio centro projektas;

c) kompiuterizuoti knygvedybą ir 
atskaitomybę Lietuvių namuose ir 
Sodyboje, sustiprinant abiejų institu
cijų administravimą.

Uždaviniai sudėtingi, jie pareika
laus daug lėšų, laiko ir darbo.

Jei norime išlaikyti savo bendruo
menę, savo institucijas ir lietuvišką 
kultūrinę veiklą, turime negailėti pas
tangų tuos uždavinius atlikti.

Mūsų gretos mažėja, todėl at
kreipkime dėmesį į DBLS skyrių vei
kimo vietovėse esantį (nors lietuviš
kai ir nekalbantį) jaunimą. Kvieski- 
me jį į savo eiles.

Turime surasti artimesnį bendra
vimą tarp DBLS skyrių ir centro.

DBLS centro valdyba

jaunystę, kaip vėjas nuplėšdamas 
rudenio lapus. Išblaškė juos po pa
saulį, atskyrė nuo tėvų, brolių ir se
serų, o svarbiausia, nuo savo gimtų 
namų ir Tėvynės. Juk nieko bran 
gesnio nėra pasaulyje už savo na
mus ir Tėvynę.

Žiūrint į lietuviškus antkapius, 
tvarkant lietuvių kapus toli nuo Tė
vynės nepaprastai suspaudžia širdį. 
Nubraukiau ne vieną ašarą, prisi
mindama savo giminaičius, kurie 
išvažiavo iš savo Tėvynės ribų ieš
koti gabalo duonos. (Mano dėdė 
kunigas gyveno ir palaidotas toli 
nuo Lietuvos.)

Lietuvoje didžiausia šventė - 
Visų Šventųjų. Prieš tai tvarkomi 
kapai, paminklai, visi skuba ant sa
vo artimųjų kapų padėti gėlių, vai
nikų, uždegti žvakutes. Tai - arti
mųjų, draugų, giminaičių - susikau
pimo, susitikimo atminimo DIE
NA.

Slogiais sovietmečio laikais val
džia visaip slopindavo tą dieną. Ta
da tikėjimas buvo draudžiamas, no
rėta žmones atbaidyti nuo Bažny
čios, nuo jos didžiųjų švenčių. Ta
čiau mes visi vien rasdavome išeitį: 
slapta krikštijome vaikus, lankėme 
bažnyčias, ėmėm šliubą ir patylo
mis kalbėjome Sveika Marija, Tikiu 
į Dievą Tėvą ir šventėje Visų Šven
tųjų - Amžiną Atilsį, duok mi
nusiems Viešpatie...

P. Bukauskienė 
Birminghamas

4



1994 m. lapkričio 26 - gruodžio 2 d. Nr. 48 (23334) EUROPOS LIETUVIS 5

Nors nuveikta daug, bet kalbėtojai buvo kuklus
Vokietijos lietuvių bendruomenės darbuotojų suvažiavimas

Dvi Lietuvos 
jachtos skrieja 

Horno kyšulio link

Tradicinis Vokietijos lietuvių ben
druomenės (VLB) darbuotojų suva
žiavimas įvyko lapkričio 5 d. Romu
vos sodyboje Hiutenfelde. Priešpiet 
susirinko arti 30 veikėjų. Suvažiavi
mą atidarė ir jam vadovavo VLB pir
mininkas Arminas Lipšys. Jis pirma
sis skaitė pranešimą.

A. Lipšys pirmiausia nustebino 
daugelį suvažiavusiųjų, pristatyda
mas naująjį bendruomenės valdybos 
reikalų vedėją - dipl. ekonomistą To
mą Bartusevičių, kuris pavaduoja 26 
metus Vokietijos lietuviams tarnavu
sį teisininką Justiną Lukošių, šią va
sarą atšventusį 85 metų amžiaus su
kaktį. Tomas Bartusevičius maždaug 
tik trečdalį tiek metų turi, bet Vokie
tijos lietuviams gerai žinomas, nes jis 
ilgus metus labai sėkmingai vadova
vo Vokietijos lietuvių jaunimo sąjun
gai, padėjo ruošti Jaunimo kongresą 
ir yra Vokietijos lietuvių bendruome
nės tarybos narys. Toliau A. Lipšys 
pranešė, kad pasisekė reguliariai iš
leisti bendruomenės informacijas - 4 
kartus per metus. Jas dabar redaguoja 
Bronė Lipšienė. Baigiama kompiu
teriu sudaryti VLB narių kartoteką, 
platinamas žodynas. Labai dažnai 
tenka vokiečiams suteikti žinių apie 
Lietuvą ir padėti, ypač labdaringoms 
organizacijoms, užmegzti bei palai
kyti ryšius. A. Lipšys pranešė, kad 
bendruomenės valdyba prisideda prie 
Lietuvių kultūros dienų Hesene orga
nizavimo. Vaikų stovyklų VLB val
dyba neberaošia ir siūlo vaikus siųsti 
stovyklauti į Lietuvą. Didžiausia 
problema yra nario mokesčio rinki

Vasario 16-osios gimnazijos 
moksleivių tėvų susirinkimas

Jis įvyko spalio 22 d., šeštadienį. 
Tėvų komiteto vardu pranešimą per
skaitė E. Lucienė. Ją papildė pir
mininkas Boleslovas Rimašauskas. 
Jie pranešė, kad komitetas, kuriam 
dar priklausė R. Nemunienė, J. 
Lemkienė. R. Senkuvienė ir K. Paš- 
kauskas, praėjusiais metais porą kar
tų posėdžiavo kartu su mokinių at
stovais ir gimnazijos vadovybe. Per 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
darbuotojų suvažiavimą pernai tėvai 
pardavinėjo maistą bei gėrimus, už 
gautą pelną nemažą dalį mokinių 
nuvežė į Manheimo kalėdinę mugę. 
Kišeniniais kompiuteriukais buvo 
apdovanoti tvarkingiausi mokiniai 
bendrabutyje ir geriausi abiturientai. 
Gimnazijos direktorius A. Šmitas 
savo pranešime trumpai apžvelgė 

mas. Šis klausimas buvo 
ir apylinkių atstovų kelia
mas, ilgai diskutuojamas.

Išsamius pranešimus 
apie apylinkių veiklą pa
teikė Svecingeno pir
mininkas Jonas Vitkus, 
Miuncheno vadovas Ro
bertas Šneideris, Romuvos 
pirmininkė Eugenija Lu
cienė, Salcgiterio - Ro
mualdas Gasiūnas ir buvu
si Hamburgo pirmininkė 
Teresė Lipšienė, kuri atly
dėjo naująją - Almą Ma- 
šidlauskienę. Raštiškus 
pranešimus pateikė Štut- 
garto, Memingeno, Miul- 
heimo-Eseno, Saksonijos, 
Liubeko ir Saro (Saar) 
apylinkės.

Išskyrus Saro apylin
kę, visos dar veikia ir pajėgia suorga
nizuoti įvairiausius renginius. Beveik 
visos iškilmingai atšvenčia Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, suruošia 
Kalėdų eglutes ir Motinos dienos 
minėjimus. Gausiausia yra Romuvos 
apylinkė. Jos nariams nemažai tenka 
talkininkauti centriniams bendruome
nės renginiams, kurie kaip tik čia 
vyksta. Didžiausia kultūrine veikla 
šalia Romuvos gali pasigirtį Miun
chenas savo koncertais ir teatru. Be
veik visos apylinkės rūpinasi labdara 
Lietuvai.

Be apylinkių vadovų savo prane
šimus pateikė Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkė Ankė Le- 
paitė (raštu), Labdaros draugijos iž

praėjusius mokslo metus, dėkojo 
Tėvų komitetui už atliktą darbą. Jis 
paaiškino, kad komiteto nariai atliko 
daugiau negu pranešė. Pirmininkas, 
pavyzdžiui, parūpino kai kurioms 
klasėms lentų, iš fabriko įvairiausių 
valymo priemonių ir kitų dalykų, R. 
Nemunienė mokė nemokamai mo
kinius kankliuoti. Ji su vyra pado
vanojo šokių grupei naujas skry
bėles, K. Paškauskas - naujas palai
dines. Kai reikėdavo, visuomet į tal
ką ateidavo E. Lucienė.

Po ilgesnių diskusijų išrinktas 
naujas Tėvų komitetas: B. Rima
šauskas (pirmininkas), V. Motiejū
nas (pirm, pavaduotojas), J. Lem
kienė, N. Namavičienė, R. Nemu
nienė ir K. Paškauskas.

A.Š.

Lietuvos Prezidento apsilankymo metu Vasario I6-osios gimnazijoje. Iš kairės: 
Lietuvos ambasadorius Bonoje dr. Z. Namavičius, direktorius A. Šmitas, Vokietijos 
LB pirmininkas A. Lipšys, Prezidentas A. Brazauskas, gimnazijos vicedirektorius R. 
Tesnau ir mokytojas A. Paltinas. M. Šmitienės nuotr.

dininkas Jonas Vitkus, Moterų klubų 
federacijos pirmininkė Eugenija 
Lucienė, Vasario 16-osios gimnazi
jos direktorius A. Šmitas, Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčios val
dybos pirmininkė kun. T. Šmitienė ir 
Lietuvių kultūros instituto pirminin
kas Vincas Bartusevičius.

Nors beveik visi pranešimai buvo 
trumpi ir kuklūs, bet sudėjus visus 
kartu reikia pastebėti, kad Vokietijos 
lietuviai, kurių skaičius ne toks dide
lis, labai daug nuveikia. Gaila, kad 
apylinkės neturi savo korespondentų 
ir savo veiklos neaprašo.

Po pietų į salę susirinko jau be
veik 100 žmonių išklausyti Vinčo 
Bartusevičiaus paskaitos ”50 metų 
didžiajam lietuvių egzodui - 1944- 
1994“. Paskaitininkas nekalbėjo apie 
lietuvių trėmimus į Rytus, jis apžvel
gė pabėgėlių į Vakaras istoriją. Va
karų Vokietijoje jų buvo bent 66 000, 
kurie pagal angliškų žodžių ’’displa
ced person“ (išvietintieji) santrumpą 
buvo vadinami dipukais. Jų istoriją ir 
atliktus darbus papasakojo V. Bartu
sevičius. Jis priminė, kaip karą laimė
jusieji Vakarų kraštai numatė pabė
gėlių grąžinimą į okupuotą Lietuvą, 
išdėstė, kaip to buvo išvengta, papa
sakojo apie jų gyvenimą stovyklose, 
išvystytą milžinišką kultūrinę veiklą, 
emigraciją į kitus kraštus, apie jų 
politinius siekius, susibūrimą į Pasau
lio lietuvių bendruomenę ir apie jų 
nusivylimą nepriklausomybę atgavu
sia Lietuva, kurią jie idealizavo. 
Baigdamas V. Bartusevičius siūlė pa
diskutuoti apie Bendruomenės tikslus 
ir uždavinius dabar situacijai pasikei
tus. Diskusijose daugiausia kalbėta 
apie tai, kaip pritraukti į Bendruo-

menę naujuosius emigrantus, kad jie 
įsijungtų į lietuvišką veiklą ir nenu- 
tautėtų. Šių emigrantų yra labai daug. 
Buvo prisiminti ir tie, kurie tik laiki
nai atvykę į Vokietiją stažuotis, studi
juoti arba uždarbiauti. Ir juos reikėtų 
kažkaip suburti, reikalui esant ir jeigu 
įmanoma, jiems padėti.

Vakaro programa rūpinosi Romu
vos apylinkės valdyba. Jos narys K. 
Paškauskas susitarė su ’’Lietuvos 
avialinijomis“, kad nemokamai ats
kraidins iš Lietuvos į Vokietiją akto
res Reginą Varnaitę ir Stefą Navar- 
daitienę. Jos atliko programą suva
žiavusiems darbuotojams, kurių per 
visą dieną vis daugėjo. Vakaro pro
gramai jų susirinko per pusantro 
šimto. Pilies salė buvo perpildyta. 
Daug kam teko stovėti, bet niekas ne
sigailėjo. Gimnazijoj dažnai koncer
tuoja įvairiausi ansambliai, daini
ninkai, chorai, bet tokio linksmo va
karo toje salėje dar tikriausiai nebuvo. 
Humoristinėje programoje garsioji 
Kauno valstybinio teatro aktorė, ko
medijos meistrė Regina Varnaitė vai
dino ištraukas iš labiausiai jos pamiltų 
vaidmenų: Uršulė ’’Baltaragio malū
ne“, Bekampienė ’’Amerika pirtyje“, 
Izolda "Šventežeryje“, juokdarys 
’’Dvyliktoje naktyje“ ir kt. Tų pasiro
dymų pertraukose aktorė Stefa Na- 
vardaitienė iki ašarų prajuokino klau
sytojus įvairiomis humoreskomis.

Prieš programą Romuvos apylin
kės pirmininkė Eugenija Liucienė 
įteikė 6 naujai įstojusiems nariams 
VLB nario knygutes, o po programos 
ji kvietė visus vaišintis ir linksmintis. 
Šokiams grojo Romualdas Gasiūnas 
su sūnum Rolandu.

A.Š.

Iš Bostono ’’Lietuvos rytui“ pa
skambinusi Amerikos lietuvaitė ir 
buriuotoja Rėdą Veitaitė pranešė, kad 
Homo kyšulio link plaukianti jachta 
"Aurabank“ lapkričio 15 d. įveikė 
Atlanto vandenyną ir pasiekė šiauri
nes Brazilijos pakrantes.

Gedimino Pilaičio straipsnyje pri
menama, kad spalio pradžioje ši 
jachta, perplaukusi Biskajos įlanką, 
pasiekė Kanarų salas, kur Las Palmo 
uoste šiek tiek pailsėjusi jos įgula vėl 
pakėlė bures ir per tris savaites, 
plaukdama Afrikos žemyno prakau
lėmis, įveikė Atlantą.

Aplenkusi uolėtais skardžiais iš
raižytą ir laivams beveik neprieina
mą Šv. Petro ir Povilo Uolų salyną, 
jachta stabtelėjo prie šiaurinių Brazi
lijos pakrančių prisiglaudusiame Fer
nando de Noronha archipelage.

Brazilai šiame draustinyje leido 
lietuvių buriuotojams papildyti išse
kusias gėlo vandens atsargas, nusi
pirkti duonos, daržovių ir vaisių. Ke
lionės metu buriuotojai traumų nepa
tyrė, bet, anot R. Veitaitės, gerokai 
pavargo, trisdešimt parų pakaitomis 
išstovėję prie vairo. Autonominis 
vairo mechanizmas, kurį jie įsigijo 
Anglijoje, dvelkiant silpnesniems ar
ba permainingos krypties vėjams, ke
lionės per Atlantą nepalengvino.

Pietų Amerikos žemyno pakrantes 
iš kitos pusės pasiekė kelionę aplink 
pasaulį tęsianti jachta ’’Laisvė“ (kapi
tonas Ignas Miniotas). ’’Lietuvos ry
tas“ buvo informuotas, kad ’’Laisvė“ 
lapkričio pradžioje iš San Diego 
uosto (JAV) išplaukė į Ramųjį van
denyną. Ultratrumposiomis bango
mis su šia jachta nuolat susisiekia ir 
Ilinojaus valstijoje (JAV) gyvenantis 
Lietuvos buriuotojų pagalbininkas 
Vilius Repšys. Vilniaus trumpaban- 
gininkams jis pranešė, kad ’’Laisvė“ 
artėja prie šiaurinių Čilės pakrančių. 
Vėjas Ramiajame vandenyne nepa
stovus, oro temperatūra - 20 laipsnių 
šilumos. Pasiekę Čilę, buriuotojai ke
tina sustoti Valparaiso uoste. Kartu 
su kauniečiu I. Miniotu plaukia vie
nuolikmetis jo sūnus Tomas, vilnietis 
S. Uždavinys, kauniečiai V. Gubano
vas ir R. Gintautas. Valparaiso jų įgu
lą gali papildyti dar du pirmojo bu
riuotojų žygio per Atlantą dalyviai.

Jei tik Neptūnas bus palankus, dvi 
Lotynų Amerikos pakrantėmis skrie
jančios Lietuvos jachtos metų pabai
goje pasieks buriuotojų Everestu va
dinamą Homo kyšulį, rašo Gedimi
nas Pilaitis. Buriuotojai turi suspėti 
iki sausio mėnesio, nes tuomet tose 
platumuose prasideda garsusis audrų 
sezonas.

’’MODERN LITHUANIAN66
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka). 

POSAKIAI, IDIOMOS, gramatika, žodynas dėl visų 
vadovėlyje pamokų.

Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba. 
Vadovėlis ir dvi audiokasetės kainuoja 25 sv. 

Pašto išlaidos - 4 sv.

ANGLŲ-LIETUVIU KALBŲ ŽODYNAS 
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 
50.000 žodžių.

••••••••••••

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane,

Bromley, Kent, BR1 4HB. England.
Tel. 081 460 2592
Fax 081 402 9403.

Lietuvos smuikininkės pergalė tarptautiniame konkurse
Liubeko aukštosios muzikos mo

kyklos diplomantė Dalia Stulgytė 
laimėjo Vokietijos Bairoito mieste 
surengto tarptautinio smuikininkų 
konkurso antrąją premiją, pranešė 
ELTA.

Konkurse dalyvavo 42 muzikantai 
iš įvairių valstybių. Dalia Stulgytė 
baigiamojoje konkurso dalyje atliko 
J. Bramso koncertą smuikui su or

Taip pavadintas Romo Šilerio iš 
Frankfurto prie Maino pranešimas 
išspausdintas "Respublikoje“ lap
kričio 21d. Pateikiame jį skaityto
jams.

Lapkričio 17-oji. Diuseldorfo 
centrinėje geležinkelio stotyje nu
sprendęs nusižudyti žmogus stovi 
ant bėgių prieš važiuojantį traukinį. 
Garvežys laiku sustoja. Žmogus li
pa ant garvežio ir nori sučiupti virš 
jo esantį didelės įtampos elektros 
laidą. Visoje stotyje tą dieną išjun
giama elektros srovė, o kandidatas į 
savižudžius policijos suimamas.

Lapkričio 15-osios vakaras. Per 
Frankfurto Krupo gatvę su peiliu 
gerklėje iššokęs iš raudono ’’Opel 

kestru. Pirmoji vieta atiteko Austrijos 
smuikininkui, o trečiosios vietos ver
tinimo komisija nusprendė neskirti 
niekam. Po šio konkurso lietuvaitė 
pakviesta gastroliuoti keliuose Vo
kietijos miestuose ir Austrijos sos
tinėje Vienoje.

Anksčiau Da'ia Stulgytė yra ta
pusi tarptautiniu konkursų Vokie
tijoje, Lenkijoje, Austrijoje laureate.

Lietuvio laukia teismas Vokietijoje
Corsa“ bėga 33-metis afganas A. S. 
Ahmadis. Už 20 metrų jis sugeba 
peilį išsitraukt ir miršta.

Šie du įvykiai, kaip spaudai pra
nešė Frankfurto kriminalinė polici
ja, yra susiję. Kandidatas į savižu
džius ir afgano žudikas yra 35-metų 
klaipėtiškis Sigitas K. Dėl Vokie
tijos įstatymų tokiais atvejais poli
cija negali stelbti visos pavardės.

Pagal pranešimą, Sigitas su ki
tais tautiečiais lapkričio 11-ąją 
autobusu rtvyko į Frankfurtą pirkti 
automobilo. Kaip jis tvirtino poli
cijai, jau litą dieną du aplink turgų 
besisukiqantys rumunai pavogė iš 
jo visas ;antaupas (7200 markių). 
Iš pykčb šalia turgaus esančiame

Smuikininkė jau penktus metus 
studijuoja Vokietijoje pas garsų pro
fesorių P. Munteanų. Šioje šalyje D. 
Stulgytė dažnai koncertuoja su V. 
Aškenazio vadovaujamu Berlyno 
simfoniniu orkestru.

Kitų metų vasarį smuikininkė ke
tina atvykti į Lietuvą, kur grieš su G. 
Rinkevičiaus vadovaujamu Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu orkestru.

prekybos "Hessen“ centre Sigitas 
nusipirko 35 cm ilgio ’’savigynos“ 
peilį. Be automobilio ir be pinigų 
klaipėdiškis nenorėjo grįžti namo, 
todėl nusprendė nudurti vieną iš 
automobilių perpardavinėtojų ir jo 
mašina grįžti į Lietuvą. Auka tapo 
lietuviams Frankfurte gerai žino
mas ’’prekybininkas“ afganas.

Vietoj afgano mašinos jis pavo
gė bendrakeleivių nusipirktą auto
mobilį. Šie apie vagystę ir pranešė 
policijai, kuri pradėjo ieškoti Sigi
to. Nerasdamas išeities Sigitas po 
kelių dienų jau už 300 km esančia
me Diuseldorfe mėgino nusižudyti. 
Dabar Frankfurte jo laukia teismas 
ir kalėjimas.
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”EL“ skaitytojų nuomonės

Geri politikai - didysis deficitas
Lietuvos geležinkeliams 

padeda profesorius iš Austrijos
Vieną spalio dieną su grupe mari

jampoliečių turėjom važiuoti į Vil
nių, į Bobelių premijos žurnalistams 
įteikimą Seimo rūmuose. Kelionei 
trūko benzino, prie degalinės - eilė 
kilometrinė, be valandos-dviejų ne
prieisi, o iškilmių pradžia - po dviejų 
valandų. Prieš savaitę kitą tai nebūtų 
buvusi jokia problema, - ant kiekvie
no kampo stovėjo kilnojamos degali
nės, o dabar teko grįžti atgal... Kilno
jamos degalinės neseniai buvo už
draustos.

Kita istorija gerokai panaši į anek
dotą, tačiau tikras vaizdelis iš mūsų 
gyvenimo. Vasarą vienas verslinin
kas nupirko kelias dešimtis bulių, nu
varė į furgonus, ketino vežti į užsienį 
parduoti. Prisimenate, kokia buvo va
sara - kol tvarkė muitinės dokumen
tus, kol stovėjo ilgoje eilėje, du buliai 
nuslopo. Juos muitininkai atsisakė 
praleisti, tad ištempė iš mašinos, ta
čiau dabar jau likusiųjų skaičius ne
beatitiko dokumentuose nurodyto... 
Ir jokių kalbų - važiuokit namo ir vis
ką tvarkykit iš naujo?! Kol važinėjo, 
jau ne nuslopo, bet visai nugaišo dar 
aštuoni. Šią istoriją lapkričio 21 die
ną išgirdau Marijampolės verslininkų 
susirinkime. Jie svarstė Panevėžio 
verslininkų, lapkričio 26 dieną skel
biančių perspėjamąjį streiką, pareiš
kimą. Marijampoliečiai irgi turi pre
tenzijų valdžiai. Kam buvo naudin

Šią savaitę Lietuvos aludariai kreipėsi į premjerą, prašydami 
peržiūrėti Vyriausybės nutarimą dėl naujų mokesčių alui. Jų teigimu, 
naujas akcizo mokestis alui padidins 35-70 procentų alaus kainas, tuo 
pačiu mažiau šio gėrimo bus perkama, reikės mažinti gamybą. 
Vyrausybės informacijos centras teigia, kad toks nerimas nepagrįstas, 
alus neturėtų tiek brangti. Adolfo Užos karikatūra

Kas mus sprogdina?
Ne tik per karus, bet ir po jų Lie

tuvėlę karts nuo karto sukrėsdavo 
įvairūs sprogimai. Tai partizanų susi
rėmimų su okupantais ir koloboran- 
tais metu sprogdavo rankinės grana
tos, minosvaidžių bei artilerijos svie
diniai, vėliau sprogdindavo laukuose 
akmenis ar vaikai - žuvis. Atgimimo 
laikotarpiu kegėbistinės struktūros 
sprogdino įvairiausius užtaisus gatvė
se, laiptinėse. O vėliau pradėjo spro
ginėti kioskai, parduotuvės, automa
šinos. Valdžia ir mes taip pripratome 
prie to, jog kada nugriaudėjo sprogi
mas (1994 10 04) Kazlų Rūdos gele
žinkelio ruože, niekas net rimtai ne
sureagavo.

Tačiau kuomet nusikaltėlių ’’saliu
tas“ trenkė lapkričio 6-osios rytą 
netoli Vievio po Bražuolės upelio 
geležinkelio tiltu, subruzdome. Nuo 
piramidės viršūnės iki jos pamatų. 
Prabilo Prezidentas A. Brazauskas, 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas, prem
jeras A. Šleževičius, tarsi tik dabar 
pamatę, kokia baisi kriminogeninė 
padėtis Lietuvoje. Atėjusi į valdžią 
LDDP žadėjo pažaboti nusikaltėlių 
siautėjimą. Tačiau šiandien matome, 

gas kilnojamų degalinių likvidavi
mas? Kaip jau skaitėte, man jis tikrai 
nebuvo naudingas, nes žlugo mano 
kelionė. Nenaudingas jis ir automo
bilių savininkams, nes ryškiai pabran
go benzinas. Tad kam tai buvo nau
dinga!? Gal biudžetui? Štai šito Ma
rijampolės verslininkai ir nusprendė 
oficialiai paklausti Vyriausybės. Taip 
pat jie nusprendė paklausti, kam nau
dinga, kad privalo pirkti užsieninės 
gamybos kasos aparatus, kai juos vi
siškai pajėgi gaminti sava pramonė? 
Be darbo stoviniuojantiems darbinin
kams? Visai valstybei, prarandančiai 
milijonus dolerių valiuta?

Aš į tą pareiškimą įtraukčiau ir to
kį klausimą: kam buvo naudingas 
minėtų aštuonių bulių nugaišimas? 
Vargšai gyvuliai savo gyvybes paau
kojo vardan to, kad kitą kartą jų šei
mininkas ir visi kiti žinotų, jog reikia 
ne ginčytis, bet iš karto mokėti... Ir 
baikime vieną kartą piktintis muiti
ninkais. Jei tai būtų naudinga tik 
jiems, tokia valstybei gėdą užtrau
kianti netvarka būtų paprasčiausiai 
neįmanoma. Visi mokėmės ir atsime
name, kad prie vieno mokytojo klasė 
’’galvomis eina“, o prie kito - musę 
zvimbiant girdi. Didžiausias Lietuvos 
pažangą stabdantis deficitas - geri 
politikai.

Jonas Algirdas Ambraziejus 
Marijampolė

kad tai nepavyko. Spaudoje ne kartą 
rašyta, kad Lietuvos saugumo depar
tamentas, vadovaujamas J. Jurgelio, 
užsiima troleibusų bilietų padirbinė- 
tojais, nužudytųjų oalaikų kasinėji
mais Tuskulėnų dvare, o nevykdo sa
vo tiesioginio darbo Gaila, bet apie 
šį sprogimą beveik nieko nekalbėjo 
Seimo nacionalinio saugumo komite
to pirmininkas.

Pokario laikais, kada miškai 
knibždėte knibždėjo, kaip kai kurie 
Seimno nariai vadina - banditais, nė 
vienas traukinys nebuvo nuleistas 
nuo bėgių. Gal rezistentai neturėjo 
sprogmenų!? Tada žmonės kovojo už 
Laisvę ir Nepriklausomybę prieš 
okupantus ir kolaborartus, dabar te
roristai pasiruošę žudyti nekaltus 
Lietuvos žmones.

Mes, paprasti Lietuvos gyvento
jai, reikalaujame surasti sprogimo ge
ležinkelyje organizatorius bei vykdy
tojus ir nubausti juos visų mūsų įsta
tymų griežtumu. Yra nemažai profe
sionalų, lai jie įrodo, ką gdi ir už ką 
gauna algas.

Kęstutis Lakickas 
Vilnius

Austrijos pilietis, habilituotas ekonomikos mokslų daktaras, profesorius 
Kurtas Spera (Kurt Spera) yra Tarptautinės geležinkelių tarifų sąjungos prezi
dentas. Prieš keletą mėnesių jis pasiūlė savo paslaugas Lietuvos geležinke
liams. Dabar jis altruistiniais pagrindais atstovauja "Lietuvos geležinke
liams" Austrijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine. Praėjusiais metais jis buvo 
atvykęs į Lietuvą ir mokė Lietuvos geležinkelių specialistus, kaip bendrauti su 
Vakarų Europos valstybių geležinkeliais taikant pervežimo tarifus, forminant 
prekių pervežimus ir keleivių keliones. Lapkričio 8-14 dienomis profesorius K. 
Spera vėl viešėjo Vilniuje, skaitė paskaitas "Lietuvos geležinkelių" specialis
tams. Artimiausiu metu profesorius žada pakviesti į Austriją penkiolika 
"Lietuvos geležinkelių" specialistų, mokančių vokiečių kalbą, ir supažindinti 
su tos šalies geležinkelių veikla. Pasak profesoriaus, oficialios tarptautinės 
geležinkelių bendradarbiavimo kalbos yra vokiečių ir prancūzų.

Skaitytojams siūlome žurnalisto Aleksandro Januškio pokalbį su p. K. 
Špera.

Kurias Špera ir “Lietuvos geležinkelių” krovinių tarnybos viršinin
kė Dalia Baublytė. Leono Vasausko nuotr.

- Ar ’’Lietuvos geležinkeliai“ in
tegruojasi į Vakarų Europos struk
tūras?

- Be abejonės. Kelio į Europą pra
džia tapo Šeštokų-Suvalkų tiesio
ginio susisiekimo atidarymas. Taip 
pat Lietuva turi išėjimą į Vakarų 
Europą per Klaipėdos Mukrano per
kėlą. Aš pasiruošęs padėti įgyvendin
ti PHARE programą, kuri leistų mo
dernizuoti jūsų geležinkelius. Nuo 
1924 metų iki sovietinės okupacijos 
Lietuva buvo Berno tarptautinės ge
ležinkelio pervežimų konvencijos 
COTIF, nustatančios krovinių gabe
nimo vieningą tvarką, narė. Todėl ir 
dabar reikia kuo skubiau prisijungti 
prie šios Konvencijos, nes kol kas 
Lietuvai transportuoti krovinius per 
Lenkiją labai sudėtinga - tik Lenkija, 
esanti COTIF nare, turi teisę api
forminti visus krovinių vežimo doku
mentus.

- Kiek šalių yra prisijungę prie 
COTIF Konvencijos?

- Prie jos jau prisijungę 38 šalys. 
Be Europos šalių jos veikloje akty
viai dalyvauja nemažai Azijos ir Af
rikos valstybių. Tai Iranas, Irakas, Si
rija, Alžyras, Tunisas, Marokas bei 
kitos šalys. Lietuva gali tapti tarsi 
placdarmu susisiekimui tarp Vakarų 
Europos ir Rytų šalių kraštų. COTIF 
Konvencija sudaro galimybę krovi
nius transportuoti be kliūčių.

Prie COTIF jungiasi ne geležinke
liai, bet šalių vyriausybės. Jei Lietu
vos Vyriausybė prisijungs prie šios 
Konvencijos, žymiai padidės krovi
nių srautas per Lietuvą, nes COTIF -

Lietuviškoms prekėms - kokybės ženklą
Keista dabar padėtis mūsų krašte: 

parduotuvių - ant kiekvieno kampo, 
turguje (nekalbu apie Gariūnus) per 
kamšatį nei praeisi, nei pralįsi, visi 
tik siūlo, tik giria savo prekes. Tuo 
tarpu niekas negali garantuoti, jog 
medus yra medus, o ’’Adidas“ batai 
tikrai yra firmos vardo verti.. Apsuk
ruoliai geba namų rūsiuose įsirengti 
ne tik firminio vyno, konjako ar deg
tinės klastojimo fabrikėlių, bet ir su
maniai kopijuoti garsių pasaulyje siu
vyklų ženklus. Tiesa, apdairesni siu
vėjai geba atsivežti ir vokiškų, ir ita
liškų, ir kitokių, nežinia, iš kokių san
dėlių ir kiek metų pragulėjusių, nes 
jau pasitaikė atvejų, kai siuvėjos nuo 
tokių medžiagų apsirgdavo - išberda
vo odą, svaigdavo galvą, pykindavo. 
Kai higienistai imdavo aiškintis tokių 
negalių priežastis, sužinodavo, jog 

tai pasitikėjimo konvencija.
- Ar sunku tapti COTIF nariu?
- Aš jau minėjau, kad Lietuva jau 

buvo prisijungusi prie COTIF, todėl 
ypatingų kliūčių neturėtų būti. Tiesa, 
pateikus dokumentus, dar reikia 6 
mėnesius laukti, ar nepareikš protesto 
bent viena prie COTIF prisijungusių 
šalių. Jei tokių protestų nebus gauta, 
Lietuva automatiškai pradės vykdyti 
Berno Konvencijos sąlygas. Dabar 
šiai konvencijai vadovauja Šveicari
jos Vyriausybė. Kiek man žinoma, 
Lietuvos Respublikos vyriausybė jau 
praktiškai paruošė visus dokumentus 
prisijungimui prie COTIF Konvenci
jos ir jau kitų metų antroje pusėje gali 
tapti jos nare.

- Lietuva nėra turtinga šalis, o 
kiekviena organizacija reikalauja 
mokėti įvairius mokesčius. Be to, ir 
mūsų geležinkelio bėgiai nėra aukš
čiausios kokybės...

- Stojamasis mokestis į COTIF 
sudaro 0,6 šveicariško franko už kilo
metrą geležinkelio (Lietuvoje plačio
sios vėžės geležinkelis sudaro^ truputį 
daugiau 2000 km, t. y. reikės mokėti 
1200 šveicariškų frankų arba apie tris 
tūkstančius litų - A. J.). Iš visų 38 da
bartinių COTIF Konvencijos narių 
gal tik 2-3 šalių geležinkeliai atitinka 
aukščiausius reikalavimus. Galiu są
žiningai prisipažinti, kad tarp jų 
Austrijos geležinkelių nėra. Nes, kaip 
ir kitose šalyse, vis nepakanka lėšų 
visiems geležinkeliams iš karto sure
montuoti. Tai daryti tenka atrankos 
būdu. Lietuvos geležinkeliuose pas
taruoju metu daug teigiamų pokyčių, 

audiniai iš užsienių atvežti be koky
bės pažymėjimo. Kitaip sakant, ten tų 
medžiagų, matyt, nebuvo leista nau
doti dėl kenksmingų dažų ar pluošto. 
Kol kas tokius siuvėjus ir kitokius 
amatininkus, besidangstančius sveti
mais vardais, baudžia apie penkios 
dešimtys kokybės inspektorių, kurių 
akys, kad ir labai skvarbios, nepajė
gios sužiūrėti, kas dedasi kiekvienoje 
oficialiai įregistruotoje įmonėje.

Štai kodėl jau nuo naujųjų metų 
lietuviškos prekės bus žymimos trijų 
spalvų kokybės ženklu. Pasak Koky
bės tyrimo centro direktoriaus Dai
niaus Anskaičio, PYK ženklas yra 
patentuotas ir reiškia, jog prekė yra 
kokybiška. Tos prekės, kurios pagal 
vartojimo savybes, išvaizdą ir kainą 
atitiks Lietuvos ir užsienio standar
tus, bus žymimos trijų spalvų ženklu. 

yra gerų specialistų. Tad Lietuvos 
geležinkeliams dėl to kliūčių nebus.

Prie COTIF Konvencijos prisijun
gusių šalių geležinkeliai sudaro 1,3 
milijono kilometrų. Jiems moderni
zuoti reikalingos milijardinės sumos.

- Ar Lietuvos prisijungimui prie 
COTIF Konvencijos negali turėti 
įtakos mūsų geležinkelių glaudūs 
ryšiai su NVS geležinkeliais?

- Vakarai suinteresuoti kuo dau
giau savo krovinių nugabenti į Rytus. 
O Lietuva gali būti pagrindiniu kro
vinių pervežimo punktu tarp Vakarų 
ir Rytų. Tad ryšius tarp Lietuvos ir 
NVS geležinkelių vertinu tik teigia
mai.

- Ką reikėtų daryti Lietuvos gele
žinkeliams, kad jau dabar didėtų 
krovinių srautai per Klaipėdą-Muk- 
ranąir Šeštokus-Suvalkus?

- Klaipėdos-Mukrano perkėla visų 
pirma suinteresuota Vokietija. Lietu
va su Vokietija turi pasirašyti sutartį 
dėl vieningo tarifo. Mano manymu 
dabar šis tarifas Vokietijoje per dide
lis, ir potencialūs klientai ieško kitų 
kelių savo krovinių gabenimui. Esant 
vieningam tarifui galima būtų ieškoti 
klientų ne tik Vokietijoje, bet ir šalia 
jos esančiose šalyse, kad jos nau
dotųsi Mukrano-Klaipėdos perkėlos 
paslaugomis. Tą problemą turėtų 
spręsti ne tik Lietuvos-Vokietijos, bet 
ir kitų šalia esančių šalių, ypač Ru
sijos, geležinkelininkai. Mūsų valsty
bei ši perkėla neaktuali. Pats geriau
sias kelias į rytus ir atgal per Čekiją 
arba Lenkiją. Todėl reikia geriau 
įrengti ir pertvarkyti Šeštokų stotį, 
taip pat rekonstruoti geležinkelio ruo
žą iki Šeštokų. Tuomet dar šiame 
šimtmetyje krovinių transportavimas 
iš Vakarų į Rytus ir iš Rytų į Vakarus 
galėtų padidėti apie 10 kartų. Jau da
bar Italijoje didelė pasiūla vežti per 
Lietuvą citrusinius vaisius, įvežti į 
Italiją durpes bei kitas prekes.

Lietuvai reikia įstoti į Tarptautinę 
tarifų sąjungą, tuomet ir atsiskaity
mai už tranzitą per Lietuvą ar Euro
pos šalis žymiai supaprastės. Šešto
kuose reikalingas konteinerių termi
nalas. Ten Lietuvos geležinkeliai tu
rėtų kaip galima daugiau pateikti lo- 
gistinių (tiekimo ir realizavimo patar
navimai) paslaugų.

- Ponas profesoriau, kodėl savo 
paslaugas pasiūlėte Lietuvai, o ne ki
tai kuriai nors postsovietinei šaliai?

- Austrijoje gyvena apie 8 milijo
nus gyventojų, Lietuvoje perpus ma
žiau. Nei mes, nei Lietuva nesame 
didelės šalys, todėl toks tokiam visų 
pirma ir turi padėti. Mano tikslas pa
daryti Lietuvą varomąja jėga tarp 
Rytų ir Vakarų. Krovinių iš Austrijos 
ir į Austriją yra pakankamai. Tai 
įvairios mašinos, durpės, miško me
džiaga, marmeladas ir kitos prekės. 
Bet netrūksta kliūčių. Viena jų - labai 
blogi ryšiai tarp Austrijos ir Lietuvos. 
Faksą į Lietuvą galime pasiųsti tik 
naktį, nes dienos metu visos linijos 
užimtos.

-Ačiū už pokalbį.

Auksine spalva bus ženklinami aukš
čiausios kokybės ir brangiausios pre
kės, žalia - vidutinės, o violetine - pi
giausios. Su kokybės tyrimo centru 
sutartis gamintojai pasirašys gera va
lia, žinoma, jei brangina savo gerą 
vardą. O vartotojams kol kas tenka 
būti akyliems, ne tik perkant batus, 
bet ir pomidorų pažadą, nes vieną 
vakarą per televiziją konservų fab
riko atstovas bėdojo, kad kažkokie 
niekadėjai ėmė žlugdyti verslą: tur
guje pasirodė stiklainių su fabriko 
etiketėmis, kuriomis jokiu būdu ne
valia tikėti, nes rausvas varvalas nėra 
jų fabrike konservuotas. Gindamiesi 
nuo panašių nedorėlių, vaisių ir dar
žovių konservuotojai savo konservų 
stiklainių dangtelius žymės... kom
piuteriu.

Salomėja Čičiškina
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Iš Tadžikistano dienoraščio

Padėjo Amerikos pasiuntinys...
Žurnalistas Nuridinas Buchardi- 

novas papasakojo ir apie mano gero 
pažįstamo pulkininko Faizūlo Abdu- 
lajevo žūtį:

- Kada vyriausybinę kariuomenę 
rėmusi aviacija pasitraukė, opozi
cionieriai visai pasiuto. Prasidėjo 
žiaurus mūšis. Ir toje, ir kitoje pusėje 
buvo daug aukų. Sužeisti maldavo 
pagalbos, o iš kur ją imsi, jeigu aplin
kui šaudo. Tada Faizūlo su balta par
lamentaro vėliava jis išlindo iš už 
uolos ir mosikuodamas rankomis, 
kažką šaukdamas greitai leidosi į 
madžachedų pusę. Šaudymas nutilo. 
Ir kai atrodė, jog reidas jam pasisekė, 
nuaidėjo vienintelis šūvis. Faizūlo 
suklupo, bandė dar kelis kartus pa
sikelti nuo žemės, o paskui taip ir 
liko gulėti neišleisdamas iš rankų su
sitaikymo ženklo - vėliavos.

Laidojo jį visa sostinė kaip na
cionalinį didvyrį!..

...Taip, pulkininkas Faizūlo Abdu- 
lajevas tikrai buvo didvyris. Jis dau
gelio atmintyje liko kaip neeilinis 
žmogus. Buvo labai teisingas, princi
pingas. Afganistane madžachedai jo 
ne tiek bijojo, kiek gerbė už teisybę, 
sąžiningumą ir neišpasakytą drąsą. 
Vieną kartą jis atnešė sunkiai sužeis
tą jauną islamistų vadą ir paguldė jį į 
rusų ligoninę. Jam buvo padaryta 
sunki operacija. O kada jis pasveiko, 
Abdulajevas pats pervedė jį per sieną 
ir paleido. Apie Faizūlo Afganistane 
plito legendos, jį gerai žinojo ir Kan- 
dagare, ir Džalalobade, ir Mamlako- 
bade, ir Kabule.

Mes nuoširdžiai draugavom, aš 
apie jį parašiau ne vieną apybraižą. 
Kada grįžom iš Afganistano ir pra
dėjom dirbti Dušanbėj, su Faizūlo 
matėmės beveik kiekvieną dieną. Ne 
sykį, kai buvo neramu mieste, tekę 
pas jį miegoti kelias naktis iš eilės. 
Jis mane laikė savo broliu.

Antrą dieną persirengęs nuvažia
vau į Kuibyševsko rajoną, aplankiau 
tėvo, sesers, keturių dėdžių kapus. O 
iš viso Kuibyševsko rajone palaidoti 
penki Urbanavičiai. Tai buvo įvai
raus likimo žmonės, apie kiekvieną 
iš jų galima parašyti po gerą knygą. 
Liūdnai atrodo kapinaitės. Niekas jų 
neprižiūri, apleistos. Anksčiau šį ra
jono centrą vadino Lietuvos tremti
nių sostine. Jį beveik visą pastatė lie
tuviai, čia gyvenę ištisomis gatvėmis. 
Dabar namai jų sudeginti, nugriauti, 
o tuose, kurie dar stovi, gyvena ne to
kie šeimyniški žmonės. Daugiausia - 
musulmonai. Mane gerai žinojo Kui- 
byševske, aš čia buvau išaugęs, bet 
dabar ten pasirodyti pavojinga. Rizi
kavau, užėjau tik pas tuos, kuriuos la
bai gerai žinojau ir pasitikėjau kaip 
pats savimi. Tarp jų buvo ir nemažai 
tadžikų. Jie mane globojo - pusę nak
ties miegojau vienuose namuose, 
antrą - kituose, visai kitoje gatvėje.

Niekaip negalėjau patikėti savo 
akimis - kieme, kur anksčiau gyveno 
mano sesuo, kepė šašlykus, vietoj na
mo stovėjo tankas. Gatvėje - stiklo 
šukės, nupjauti telegrafo stulpai su 
vielų voratinkliais, sudegintos maši
nos ir pilna ginkluotų vaikėzų. Kabi
nasi prie kiekvieno, todėl moterys iš 
viso nepasirodo niekur. Kelis kartus 
mane buvo sustabdę, bet išgirdę, kad 
kalbu tadžikiškai, paleido perspėję 
kuo greičiau dingti iš čia. Kas su kuo 
kariauja? Kas ką gaudo? Nesuprasi. 
Sujauktas, sudaužytas Kuibyševskas. 
O koks buvo gražus miestelis! Visai 
neseniai tarp žydinčių sodų galėjo su
tikti uzbeką, rusą, lietuvį, vokietį, ko
rėjietį! Neatpažįstami ir kiti šalies 
miestai bei gyvenvietės.

Kai vėl atsidūriau Dušanbėj ir pa
skambinau Leonidui, jis mikčioda
mas iš susijaudinimo vos ištarė: 
’’Buvo atėję... Ginkluoti... Saugo
kis!..“

Nuėjau į Irano ambasadą, ten dirbo 
mano gera pažįstama, puiki literatė 
Amai Chanum Gadžijeva. Tačiau jos 
darbe neradau. Budintis priimajame 
pakėlė į mane nustebusias akis:

JAV ambasadorius Tadžikistane Stenli Eskudeiro bendrauja su 
vietiniais gyventojais. Autoriaus nuotr.

- Jūs ką, nežinote? Nužudė jos 
dukteris. Vakar tiktai palaidojo.

Aš apstulbau. Viena iš jų, vyres
nioji, buvo nėščia! Kaip tai galėjo at
sitikti? Kas kaltas? Važiuoti per visą 
miestą pas Amai Chanum į namus 
pabijojau, nutariau geriau jai pa
skambinti. Apsidžiaugiau koridoriuje 
pamatęs Irano pasiuntinio sekretorių 
Čachoni Azonzoda. Jam papasako
jau, kodėl grįžau, pasakiau ir tai, kad 
mane jau pastebėjo kažkas iš buvusių 
priešų, pradėjo persekioti.

- Tavo saugumą garantuojame, tik 
neišeik iš ambasados, - nuramino jis 
mane. - O Amai Chanum būtinai pa
skambink. Užjaučiantis draugas ne
laimėje visuomet suteikia naujų jėgų.

Azonzoda trumpai papasakojo 
apie Amai Chanum tragediją:

- Jos dukteris nužudė namuose. 
Atėjo tėvo sūnėnas, jau ne kartą gu
lėjęs psichiatrinėje ligoninėje. Mer
gaitės su tėvu kažką veikė virtuvėj. 
Sūnėnas atsinešė mažą kirvuką. Juo 
iš pradžių sužeidė tėvą, o paskui su
kapojo abidvi mergaites. Vienai de
vyniolikti ėjo. O antra tik metai, kaip 
ištekėjusi, kūdikio laukėsi. Čia be 
opozicionierių neapsiėjo. Galvą duo
du nukirsti, kad jie žudiką pasiuntė. 
Tadžikistane vyksta įvairių grupuo
čių susirėmimai, po jų daug įvairių 
nusikaltėlių, ir politinių, ir kriminali
nių, stengiasi pasislėpti svetimose 
šalyse. Nemažai kreipėsi ir į mūsų 
ambasadą, tiktai iš Amai Chanum ne 
taip lengva gauti vizą. Jai jau ne kar
tą grasino. Ir štai...

Kai jai paskambinau ir prisistatęs 
pasisveikinau, Amai Chanum pravir
ko. Pareiškiau jai nuoširdžią užuo
jautą, raminau, ji tyliai kukčiodama 
dėkojo. Paskui kiek nusiraminusi pa
klausė:

- Tu savo mergaites išvežei?
- Jos su motina Teherane. O aš 

prieš kelias dienas atvažiavau iš 
Lietuvos.

- Ir ką, vėl ruošiesi gyventi Du
šanbėj?

- Ne, ne. Čia su reikalais. Norėjau 
tik kai ką sužinoti. Bet turbūt pakliu
vau į spąstus, pradėjo sekti, ieško. 
Galbūt už tuos straipsnius apie nar
kotikų pervežimą per sieną... Jie tada 
mane norėjo papirkti, siūlė apvalią 
sumą, kad aš daugiau nerašyčiau apie 
tai. Kada atsisakiau, pradėjo grasinti.

- Su jais neprasidėk. Tai žvėrys, - 
perspėjo Amai Chanum. - Jie ir mano 
mergaites nužudė už tai, kad vizų 
negavo iš manęs... Iš ambasados nie
kur nekišk nosies, per valandą-pus- 
antros atvažiuosiu, ką nors sugalvo
sim...

Belaukdamas Irano ambasadoje 
įsijungiau nedidelį televizorių, prisi- 
slinkau arčiau prie, ekrano. Kaip tik 
buvo paskutinės žinios. Diktorius 
nieko naujo nepranešė: madžachedai 
braunasi per sieną, kupini ambicijų 
opozicionieriai pasiruošę perkasti 
gerkles tiems, kurie šiandien eina su 
Emomali Rachmonovu (buvęs Tadži
kistano parlamento pirmininkas, 
neseniai išrinktas prezidentu - ELR). 
Kaip ir anksčiau, šūviai, liejasi krau
jas, žūsta nekalti žmonės. Tadžikista

no vyriausybę daugiau jaudina tarp
tautinė nuomonė, kaip gauti įvairių 
šalių humanitarinės pašalpos, o kas 
dedasi šalies viduje - mažai rūpi, te
gul apie tai galvoja Maskva, kaip ir 
apie sieną su Afganistanu. Rachmo- 
novas kursuoja iš Dušanbės į Mask
vą po kelis kartus per savaitę, bet Jel
cinas neskuba jam kuo nors padėti. 
Svarbiausia, kad kariniai daliniai pa
tikimai saugo Pamiro uraną, už kurį, 
kaip sako dideli politikai, ir vyksta 
tarpusavio skerdynės. Norima pasi
naudoti ir kitais Pamiro lobiais.

Amai Chanum atvažiavo tems
tant.

- Ką tik kalbėjausi su Amerikos 
pasiuntiniu Tadžikistane Stenli Esku
deiro. Jis atvažiuos, paims tave ir pa
sodins į lėktuvą. Laimingai tau.

...O, kas nepažinojo Stenli Esku
deiro?! Tai labai drąsus, ryžtingas 
žmogus, išvaikščiojęs visą Pietų ir 
Rytų Afriką, pabuvojęs tokiose sudė
tingose situacijoje, apie tokias tiktai 
romanuose perskaitysite! O svarbiau
sia - jis aistringas žvejys, puikus pa
sakotojas. Atsimenu, mes su pulki
ninku Faizūlo Abdulajevu susiruo
šėm pažvejoti Pendžoje. Susitariau su 
pasieniečiais, nuvažiavom prie upės 
iš vakaro. Labai smagu žvejoti mėnu
liui šviečiant. Šviesos užtenka ir slie
ką užkabinti, ir plūdės pasinėrimą 
pamatyti.

Mums važiuojant iš vieno vynuo
gyno pasipylė įvairių daiktų kruša. 
Vaikėzų gauja atakavo mus tuščiais 
buteliais, akmenimis ir dargi dėžute 
mėlynų dažų. Sustabdėm mašiną ir 
bandėm juos pavyti. Kur tau!

Kada įsitaisėm ant upės kranto ir 
pradėjom laukti kiekvienas savo lai
mikio, Stenli grįžo prie mašinoje 
neužbaigtos kalbos:

- Važiuojant mus apšlakstė mažas 
šlakelis audros, kuri siaučia visame 
pasaulyje: nusikalstamumas, chuliga
nizmas, visas tas neišeikvotas jaunų
jų energijos perteklius... Jei mums 
būtų pavykę nutverti tuos berniokus - 
neabejoju, kad tai buvo berniokai, - 
būtume pamatę, jog tai tipiški padau
žos sutryptais batais, odinėm striu
kėm, galbūt jaunuoliškai išbertais 
veidais ir žemomis kaktomis. Dirba 
kokį nors perspektyvų neturintį darbą 
ir jau pasmerkti būti nevykėliais. 
Lengva suprasti apmaudą, kuris juo
se užverda ir nėra kur jo išlieti - ne
bent kam nors stačiai ant galvos. Jie 
negali išlieti jo ant savo bendraam
žių, nes varžovų gaujos sugeba 
smogti atgal, jei kas užkliudo, todėl 
jie ieško beginklių pašaliečių. Ko 
nors iš visai kitos aplinkos. Sakysim, 
tokių kaip mes...

...Ambasadorius Stenli pats savo 
diplomatine mašina nuvežė mane į 
aerouostą, nupirko bilietą į Maskvą. 
Atsisveikindamas stipriai paspaudė 
ranką, palinkėjo laimingos kelionės. 
Stovėjo tarp išlydinčių tol, kol nebu
vo patrauktas lėktuvo trapas...

Lėktuvui kylant supratau, kad su 
Dušanbės miestu išsiskiriu visam 
laikui...

Midas Urbanavičius
Pabaiga. Pradžia Nr. 47.

Sportas

Artūras Karnišovas 
ketina žaisti Prancūzijos 

’’Cholet Basket“
Europos čempionato atrankos tur

nyro antrajame rate dvejose rungty
nėse atstovavęs Lietuvos krepšinio 
rinktinei, paskutinėje dvikovoje Ry
goje lapkričio 16 d. vilnietis Artūras 
Karnišovas nedalyvavo. Jis laukė sa
vo agento skambučio, o po to išvyko 
į Prancūziją, ’’Cholet Basket“ klubą, 
praneša ’’Lietuvos rytas“. Populiarus 
prancūzų laikraštis ”L'Equipe“ netru
kus pranešė, jog Olimpinių žaidynių- 
92 bronzos medalio savininkas, JAV 
Šiton Holo universiteto absolventas, 
lietuvis puolėjas A. Karnišovas arti
miausiu metu ketina debiutuoti vie
noje iš stipiiausių šalyje Šolė koman
doje. Jis ir JAV krepšininkas T. Far- 
meris pakeitė amerikiečius D. Hop- 
soną ir T. Granką, kurie dabar gydosi 
traumas. A. Karnišovas naujosios ko
mandos sudėtyje jau dalyvavo Pran
cūzijos čempionato rungtynėse ir pel
nė 14 taškų. Rungtynes laimėjo 
’’Cholet“ rezultatu 81:65. Dabar Ši 
komanda užima ketvirtą vietą. A. 
Karnišovas pasirašė keturių mėnesių 
sutartį su Šolė klubu ir atstovauja jam 
R. Koračo taurės turnyro rungtynėse 
Turkijoje.

Amerikiečiai nebebus 
LKL žvaigždžių 

rinktinės nariais
Panevėžio sporto rūmuose gruo

džio 17 d. bus surengta Lietuvos 
krepšinio lygos ’’Žvaigždžių diena“, 
kurios metu įvyks LKL Rytų ir Va
karų rinktinių rungtynės, tolimų 
metimų, ’’dėjimo“ į krepšį konkur
sai. Komandų penketukus renka ša
lies krepšinio aistruoliai. Tiesa, vie
nas iš numatomų pagrindinių Rytų 
rinktinės žaidėjų 24 m. Darrenas 
Paulis Henrie (201 cm) kartu su kitu 
’’Žalgiryje“ žaidžiančiu užsieniečiu - 
22 m. juodaodžiu M. A. Colemanu 
(206 cm) išvyko į JAV, rašoma 
’’Lietuvos ryte“. Abu amerikiečiai 
buvo pasirašę sutartis iki Naujųjų 
metų žaisti komandoje, tačiau pa
grindinis dėmesys buvo nukreiptas 
Europos klubų čempionatui ir taurės 
varžyboms. Kadangi ’’Žalgiris“ ne
pateko į lemiamą turnyro etapą, 
amerikiečiai sutiko anksčiau nu
traukti kontratą ir grįžti namo.

Lietuvių krepšinio 
komandos viešėjo JAV
Pertraukos LKL čempionate metu 

dvi Lietuvos vyrų komandos - Vil
niaus ’’Statyba“ ir Kauno ’’Atletas“ - 
viešėjo JAV. Pirmąsias trejas rung
tynes vilniečiai žaidė su JAV stu
dentų antrojo diviziono komandomis 
ir visas laimėjo. Tolesnėse varžybose 
’’Statyba“ rungėsi su pirmojo divizio
no komandomis. Pažiūrėti vilniečių 
žaidimo su Detroito universiteto ko
manda atėjo apie pusantro šimto JAV 
lietuvių. Daugiau nei pusė kėlinio 

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

kose nuo 1994 m. lapkričio 25 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Valiutos 
pavadinimas

Litai už 
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.2622
100 Armėnijos dramų 0.9680
Australijos doleriai 3.0418
Austrijos šilingai 0.3651
100 Azerbaidžano manatų 0.1333 
1000 Baltarusijos rublių 0.5369
Belgijos frankai 0.1250
Čekijos kronos 0.1428
Danijos kronos 0.6562
ECU 4.8930
Estijos kronos 0.3231
100 Ispanijos pesetų 3.0823
100 Italijos lirų 0.2492
100 Japonijos jenų 4.0673
Kanados doleriai 2.9094
Kirgizijos somai 0.3756
100 Kazachijos tengių 7.7220

Latvijos latai 7.3260
1000 Lenkijos zlotų 0.1677
Moldovos lėjos 0.9405
Norvegijos kronos 0.5874
Olandijos guldenai 2.2935
Prancūzijos frankai 0.7486
100 Rusijos rublių 0.1250
SDR 5.8695
Singapūro doleriai 2.7322
Suomijos markės 0.8422
Švedijos kronos 0.5395
Šveicarijos frankai 3.0342
10000 Ukrainos karbovancų 0.2917 
Uzbekijos sumai 0.1739
100 Vengrijos forintai 3.6495
Vokietijos markės 2.5703

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.

pirmavo detroitiečiai, vienu metu 
rezultatas buvo 36:13. Antrajame 
kėlinyje pavyko sumažinti persvarą, 
tačiau amerikiečiai išlaikė pranašumą 
ir laimėjo 81:70.

Klyvlende ’’Statyba“ sužaidė su 
vietos universiteto komanda. ’’Lietu
vos rytas“ pažymi, kad vilniečiai bu
vo ypač karštai raginami vietos lietu
vių ir varžybų pradžioje įgijo solidžią 
persvarą. Tačiau pergalę pelnė klyv- 
lendiečiai.

’’Statybos“ krepšininkai Ohajo 
valstijoje sužaidė rungtynes su 
NCAA Vidurio Amerikos konferen
cijos komanda “Toledo Rockets“ ir 
laimėjo jas 73:52.

Apie Kauno "Atletą“ žinių nėra.

’’Šilutės“ krepšininkai - 
antri

Šilutės ’’Šilutės“ krepšininkai 
Olandijoje, Ciotermerio mieste, daly
vavo tarptautiniame turnyre ir užėmė 
jame antrąją vietą. Turnyre dalyvavo 
ir Olandijos pernai metų čempionai 
”LCBC Weert“ krepšininkai bei 
komanda iš JAV ’’Long Island Surf“.

Pirmose rungtynėse šilutiškai 
susitiko su amerikiečiais ir iškovojo 
pergalę 110:93 (43:43).

Šilutiškiai įveikė ir Olandijos 
čempionus 105:102.

Paskutiniąją turnyro dieną šilutiš
kiams, norint laimėti turnyrą, reikėjo 
įveikti vieną iš dviejų komandų. 
“Šilutė“ pralaimėjo olandams rezul
tatu 110:83. Paskutinėse rungtynėse 
su amerikiečiais šilutiškiams taip pat 
nesisekė. Antrajame kėlinyje ameri
kiečiai turėjo 21 taško persvarą. Tuo
met “Šilutės“ krepšininkai atakavo 
juos tritaškiais, tačiau jau buvo per 
vėlu - “Long Island Surf“ laimėjo 
97:96, laiku nuskambėjus finalinei 
varžybų sirenai. Taip “Šilutė“ užėmė 
antrąją vietą. Visas turnyro rungty
nes transliavo Olandijos televizija. 
Grįždami į Lietuvą šilutiškiai Belgi
joje sužaidė draugiškas rungtynes su 
šio krašto rinktine ir pralaimėjo 
94:103.

Šachmatai Vokietijos 
ambasadoje

Vokietijos ambasadoje buvo su
rengtas šachmatų žaibo turnyras, 
kurį organizavo šios ambasados dar
buotojai.

Turnyre dalyvavo 32 šachmati
ninkai - kandidatai į meistrus ir mė
gėjai: Vokietijos ambasados reikalų 
patikėtinis V. Normanas, Baltaru
sijos ambasadorius J. Voitovičius, 
JAV ambasados darbuotojas M. 
Deividas, Turkijos pasiuntinybės 
atstovas K. Gungenas, Lietuvos Sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas, Seimo 
nariai K. Bobelis, M. Stakvilevičius, 
J. Pangonis, Lietuvos šachmatų fe
deracijos vedėjas ir kiti atsakingi 
užsienio šalių ambasadų, Lietuvos 
Seimo, ministerijų darbuotojai. Nu
galėtoju tapo Vokietijos ambasados 
darbuotojas V. Akimovas, antruoju - 
Lietuvos Seimo narys J. Pangonis.
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LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

Fondas gavo šias aukas: 50 svarų 
- V. ir M. Žemaičiai iš Derby (AtA 
Poeto Laimučio Švalkaus atminimui 
užjausdami jo žmoną Birutę ir šei
mą). 15 svarų - Marytė Bohdanovič 
iš Londono (AtA Maros Vilčinskie- 
nės atminimui).

Gauta ir daiktinių dovanų: V. 
Krasauskas, gyvenantis Pantifract, 
W. York's, atsiuntė antrą siuntinį su 
naujais vaikų rūbais Lietuvos vai
kams kaip Kalėdų dovanas.

AfA poetui B. L. Švalkui mi
rus Anglijoj, Northamptone, jo 
šeimai reiškiame gilią užuo
jautą.

DB Lietuvių Katalikų bendrija, 
D. ir Janina Narbutai,

G. Kaminskienė

LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis - 

Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro: 

26, 48, 55.

PAMALDOS
Coventryje - gruodžio 3 d., 

šeštadienį, 15.30 vai., Šv. Alzbietoje.
Leamingtone Spa - gruodžio 3 d., 

17 vai., Šv. Petre.
Bradforde - gruodžio 4 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - gruodžio 4 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhamptone - gruodžio 10 

d., šeštadienį, 16 vai., Šv. Petre- 
Pauliuje.

Eccles - gruodžio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame - gruodžio 11 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - gruodžio 17 d., šeštadie

nį, 14 vai., Bridge Gate.

I etų vi s

Pefton Medical Equipments Ltd. 
Nottinghame padovanojo negalios 
vaikams maudyti ’’Shower Bed“ ir 
kitokių būtinos įrangos dalykų ne
galios vaikams mankštinti ir moky
ti, atlikti būtiniausius savo reikalus.

Fondo vadovybė visų negalios 
vaikų iš Lietuvos vardu lieka dė
kinga aukotojams.

Aukas siųsti šiuo adresu:
British-Lithuanian Relief
Fund for Children in Lithuania, 
21 The Oval, London E2 9DT.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO FUTBOLAS

Lapkričio 13 dieną Hackney-Ley- 
ton lygoje prasidėjo ’’Jack Morgan“ 
taurės pirmasis turas. ’’Lithuanian 
Victoria“ komanda pagrindinį rung
tynių laiką su ’’Eureka“ baigė lygio
siomis 3:3. ’’Lithuanian Victoria“ lai
mėjo prieš ’’Eureka“ baudos įvarčiais.

NAUJIEJI LIETUVOS 
IŠEIVIAI LONDONE

Pastaruoju metu Londone atsiran
da vis daugiau naujųjų išeivių iš 
Lietuvos: vieni atvyksta užsidirbti 
tikro pinigo, kiti mokytis. Daugelis jų

Sūnus Vytautas Malinauskas 
ieško tėvo Alekso Malinausko, 
gim. 1906 m. gruodžio 26 d. 1964 
m. jis gyveno ’’Salvation Army 
Hostel“, kuris dabar uždarytas. Ži
nantieji apie Aleksą Malinauską 
prašomi parašyti:

British Red Cross,
9 Grosvenor Crescent,
London SW1X 7EJ

United Kingdom. 

“Europos lietuvio” užsienio skaitytojų dėmesiui

Primename, jog 1994 m. pabaiga jau čia pat, todėl prašome nepamiršti užsimo
kėti ’’Europos lietuvio“ prenumeratos mokesčio 1995 m.
"Europos lietuvis“ siunčiamas oro paštu. Jo prenumeratos kaina metams: 
Didžiojoje Britanijoje - 40 svarų; Vokietijoje - 100 DM, JAV - 60 dot.; Lietuvoje - 
Lt; visur kitur - 40 svarų.
"Europos lietuvio“ skaitytojai Lietuvoje savaitraštį gali užsisakyti kiekvie
name pašte (leidinio indeksas 67372) arba "Europos lietuvio“ redakcijoje, 
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.

"EL“ redakcija

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

gyvena privačiuose namuose, išsi
nuomavę butus. Kiek jų visame Lon
done, sunku pasakyti, bet rytinio 
Londono Tower Hamlets miesto ri
bose esama apie šimtinė. Kaip būtų 
gera, kad jie visi įsitrauktų į senųjų 
išeivių gyvenimą.

’’EUROPOS LIETUVIO“ 
PRENUMERATORIAMS
Visi ’’Europos lietuvio“ skaityto

jai, ateinantys į lietuviškas pamaldas, 
parapijos svetainėje gali sumokėti 
”EL“ prenumeratos mokestį, jį įteikti 
S. Kasparui.

MANČESTERYJE
RENGINIAI

Pirmą Kalėdų dieną MLSoc. klu
bo baras veiks iki 3 vai. p. p.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

LKV S-gos ’’Ramovės“ Mančes
terio skyrius ir ML Soc. klubas ren
gia bendrą Naujųjų metų sutikimą. 
Pradžiai galite atsinešti savo užkan
džių, vėliau jų duos rengėjai. Lau
kiame visų.

Rengėjai

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 8 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p. Mančesterio lietuvių soc. klubo 
valdyba šaukia metinį klubo narių 
susirinkimą. Jame valdyba ir revizi
jos komisija pateiks pranešimus ir 
bus renkama klubo valdyba bei revi
zijos komisija 1995 metams. Bus 
nagrinėjami ir klubo reikalai. Narius 
prašome būtinai dalyvauti.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 

KVIEČIAME Į LIETUVIŲ SODYBĄ
Lietuvių Namų Bendrovės direktorių valdyba praneša, kad š. m. 

lapkričio 16 d. H. ir V. Banaičiai savanoriškai apleido Sodybos vedėjų 
pareigas.

Bendrovė numato greitu laiku pasamdyti tinkamą vedėją, kuris 
galėtų pradėti darbą ateinančių metų pradžioje.

Iki to laiko p. A. ir G. Ivanauskai ir p. Veronika Jurienė pasidalin
dami laikinai eina vedėjų pareigas.

Kviečiame visus iš toli ir arti apsilankyti Sodyboje, ypač ateinan
čių švenčių proga.

LNB direktorių valdyba
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Kviečiame praleisti šv.Kalėdas 
mūsų lietuviškoje SODYBOJE prie Londono.

Kūčių vakaras su tradiciniais lietuviškais patiekalais - £15.00 
asmeniui.
Pietūs Kalėdų pirmąją dieną - £12.00 asmeniui.
Norintiems pernakvoti bus galima gauti papigintą nakvynę 
su pusryčiais.

Prašome siųsti užsakymus raštu Sodybos adresu:
LITHUANIAN CLUB HEADLEY PARK, PICKETTS HILL, 
NR.BORDON, HANTS arba telefonu: 0420 47 2810.

Lietuvių Namų Bendrovės valdyba
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valandą, susirinkimas bus atidėtas 
vieną valandą, o po to įvyks neatsi
žvelgiant į susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS

Sausio 21 d., šeštadienį, 6 vai. va
karo LKV S-gos ’’Ramovės“ Man
česterio skyriaus valdyba šaukia me
tinį narių susirinkimą. Jame valdyba 
ir revizijos komisija padarys praneši
mus, bus nagrinėjami skyriaus reika
lai ir renkama valdyba 1995 metams.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 21 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakaro DBLS Mančesterio skyriaus 
valdyba šaukia metinį narių susi
rinkimą. Jame valdyba ir revizijos 
komisija pateiks pranešimus, bus 
svarstomi skyriaus reikalai ir renka
ma valdyba bei Revizijos komisija 
1995 metams. Taip pat bus renkamas 
ir atstovas į Sąjungos suvažiavimą 
Londone.

Narius prašome būtinai dalyvau
ti.

DBLS Mančesterio 
skyriaus valdyba

BRADFORDAS
NAUJAS TELEFONO 

NUMERIS
Pasikeitė lietuvių klubo Brad

forde ’’Vytis“ telefono numeris.
Dabartinis klubo numeris yra 

772855. Bradford© kodas liko tas 
pats (0274)

Lietuvių klubo "Vytis“ valdyba

PASAULYJE
Susirūpinta aklųjų 

turizmu
Vatikano radijo rūmuose įvyko 

konferencija, pavadinta ’’Pasaulio 
miestai, kuriuos galima paliesti“. Ji 
buvo skirta aklųjų turizmui.

Europoje gyvena apie 6 milijonai 
aklų ir silpnai matančių žmonių. Jie 
kasdien susiduria su didžiuliais sun
kumais. Jie dar labiau padidėja, kai 
aklieji tampa turistais. Konferenci
jos ’’Pasaulio miestai, kuriuos gali
ma paliesti“ rengėjai kaip tik domė
josi aklųjų turizmu bei viskuo, kas 
tą turizmą gali padaryti ne tik įma
nomą, bet ir prasmingą. Aklųjų tu
rizmo pradininkai bei rėmėjai turis
tinei aklųjų informacijai siekia pa
naudoti lytėjimą ir klausą. Aklieji 
gali naudotis kelionės vadovais su 
iškiliais atvaizdais, klausytis spe
cialiai parengtų audiokasečių ir liesti 
muziejuose esančius eksponatus arba 
jų reprodukcijas. Pradedamos rengti 
specialios aklųjų turizmo programos, 
kuriose dalyvauja didieji pasaulio 
muziejai. Siūloma parengti iškilius 
įvairių miestų bei atskirų pastatų 
planus, kuriuos papildytų trumpas 
įvadas Brailio raštu.

Kreipimasis į katalikus 
butų savininkus

Italijos Caritas organizacija pa
skelbė kreipimąsi, kuriame kalbama 
apie butų problemą Italijoje. Du su 
puse milijono žmonių, tai. yra apie 
900 tūkstančių šeimų Italijoje, sako
ma kreipimesi, gyvena labai sunkio
mis sąlygomis. Apie 200 tūkstančių 
žmonių visai neturi kur gyventi. Itali
jos Caritas kreipiasi į katalikus butų 
savininkus, turinčius tuščius neapgy
ventus butus, ragindami juos nuomo
ti už prieinamą kainą. Kreipimesi 
kalbama ir apie valstybės atsakomy
bę. Šiuo metu yra įšaldyta valstybi
nio biudžeto suma, skirta komunali
nių butų statybai. Be to, Italijoje, šiuo 
metu yra apie 5 milijonus tuščių bu
tų, kurių savininkai dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių nenuomoja.

Speciali sekmadienio 
pamaldų tvarka

JAV Wiskonsin valstijos katalikų 
vyskupai nustatė sekmadieninių pa
maldų tvarką tuo atveju, jei parapi
joje nebūtų kunigo ir tikintieji 
negalėtų dalyvauti šventųjų mišių 
aukoje. Wiskonsin valstijos vyskupų 
konferencija po dvejų metų darbo 
parengė specialų maldyną tokiems 
atvejams, kurie, deja, nėra reti. 
’’Eucharistinė šventųjų mišių auka 
yra nepakeičiama, - sako vyskupai, - 
bent ten, kur tikintieji dėl kunigų 
trūkumo sekmadienį negali dalyvau
ti mišiose, jie raginami išlaikyti 
Viešpaties dienos šventumą ir rink
tis maldai, Dievo žodžio klausimui 
bei priimti komuniją, kurią gali 
dalyti diakonas arba specialiai 
parengtas pasaulietis“. Itin sunki 
šiuo atžvilgiu padėtis susidarė 
Winskonsino valstijos šiaurės rytuo
se, kur yra 115 parapijų ir tik 77 ku
nigai. Vyskupai sako, jog ta padėtis 
greitai nesikeis, ir ragina visus tikin
čiuosius melsti kunigų pašaukimų.

Islamas Prancūzijoje
Lyone iškilmingai atidaryta nauja 

mečetė. Jos statybą finansavo Tuni
so, Alžyro, Arabų Emiratų ir Saudo 
Arabijos verslovės; didelę sumą 
paaukojo Saudo Arabijos karalius. 
Islamas darniai papildo Prancūzijos 
kultūros įvairovę, pasakė per mečetės 
atidarymo iškilmes Prancūzijos kulto 
ministras Pasqua. Naujos mečetės 
atidarymas taip pat liudija apie 
Prancūzijos visuomenės gilias pakan
tumo tradicijas. Ministras pasi
džiaugė Prancūzijos musulmonų lo
jalumu savo valstybei ir kartu užtikri
no, jog vyriausybė rems visas islamo 
bendrijų pastangas, kuriomis ugdoma 
bendra valstybės gerovė.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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